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คํานํา 

 คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ได�ดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามระบบและกลไกของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีค*านิยมว*า "คุณภาพของงาน
ประจํา คือ หัวใจของการประกันคุณภาพ"  เพ่ือให�บริการท่ีมีคุณภาพกับผู�รับบริการ ดังนั้น คณะจึงได�ปรับให�
การดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพเป1นระบบและกลไกท่ีสําคัญในการพัฒนางานประจํา เพ่ือให�การ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานทุกพันธกิจของคณะ ซ่ึงประกอบด�วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ ให�เป1นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด และเพ่ือเป1นการประกันคุณภาพตามระบบและ
กลไก คณะจึงได�จัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป6การศึกษา 2562 ซ่ึงได�ประเมินตนเอง
ตามเกณฑ�การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ตามเกณฑ� Council of the University President of 
Thailand Quality Assurance  (CUPT QA ) จํานวน 16 ตัวบ*งชี้ ประกอบด�วย ตัวบ*งชี้หลัก 13 ตัวบ*งชี้ 
(C1-C13) และตัวบ*งชี้เลือก 3 ตัวบ*งชี้ (S1-S3) ท่ีประกอบด�วย ข�อมูลดิบ (raw data) การวิเคราะห�จุดอ*อน  
จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุง และแนวปฏิบัติท่ีดี รายงานการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
ประจําป6การศึกษา 2562 จะเป1นตัวบ*งชี้ระดับคุณภาพการบริหารงานท้ัง 5 พันธกิจของคณะ คือ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ อันจะเป1น
หลักประกันความเชื่อม่ันให�กับผู�มีส*วนได�ส*วนเสียและผู�รับบริการจากคณะเกษตรศาสตร� 

ในรอบป6ท่ีผ*านมาคณะเกษตรศาสตร�ใคร*ขอขอบคุณ คณะกรรมการประจําคณะ ผู�บริหาร คณาจารย� 
บุคลากร นักศึกษา ศิษเก*า ผู�ใช�บัณฑิต ตลอดจนผู�มีส*วนได�ส*วนเสียทุกภาคส*วน ท่ีมุ*งม่ันในการทํางานและ
รับผิดชอบในหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมาย จนมีผลงานเป1นท่ีประจักษ�และเป1นส*วนสําคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคณะเกษตรศาสตร�ในทุกๆ พันธกิจ และเราขอน�อมรับเสียงทุกเสียงท่ีท*านได�กรุณาสะท�อน เพ่ือนําไป
ปรับปรุงการดําเนินงานให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมยิ่งข้ึนต*อไป  
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บทสรุปผู:บริหาร 

รายงานระดับคุณภาพจากการประเมินตนเอง ตามเกณฑ�คุณภาพการศึกษาภายใน CUPT QA ระดับ
คณะ จํานวน 16 ตัวบ*งชี้ ของคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ประจําป6การศึกษา 
2562 มีผลการประเมินตนเองแต*ละตัวบ*งชี้จําแนกได� ดังนี้ 

CUPT-QA คะแนน 
ตัวบAงช้ีหลัก 13 ตัวบAงช้ี 
C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิต นักศึกษา 4 
C.2 การได�งานทําของบัณฑิตหรือการใช�ประโยชน�ในการประกอบวิชาชีพ 4 
C.3 คุณภาพบัณฑิต 4 
C.4 ผลงานผู�เรียน 5 
C.5 คุณสมบัติของอาจารย� 4 
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย 4 
C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 4 
C.8 การบริหารและจัดการของผู�บริหารคณะ 
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของกรรมการประจําคณะ 4 
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของผู�บริหารคณะ 4 
C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู�บริหารคณะ 4 
C.10 บุคลากรท่ีได�รับการพัฒนา 4 
C.11 ข�อมูลปaอนกลับจากผู�มีส*วนได�ส*วนเสีย 4 
C.12 การบริการวิชาการแก*สังคมของคณะ 4 
C.13 การส*งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม 4 
ตัวบAงช้ีเลือก 3 ตัวบAงช้ี 
S.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค� 4 
S.2 การเข�าสู*สากลมุ*งเน�นอาเซียน ของนักศึกษาและอาจารย�  4 
S.3 วิจัยใช�ประโยชน�ในชุมชน 4 
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ประวัติความเป=นมาคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
 วันท่ี 9 กุมภาพันธ� 2548 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�ได�จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� พ.ศ. 2548 โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา
ในจังหวัดนราธิวาสจํานวน 4 สถาบัน คือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และวิทยาลัยการอาชีพตากใบ ซ่ึงสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� เป1นคณะเกษตรศาสตร�แห*งแรกของ

สถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต�โดยในป6 พ.ศ.2549 ได�มีประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

การจัดต้ังส*วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2549 คณะ

เกษตรศาสตร�นับเป1นส*วนราชการใหม*ท่ีได�จัดต้ังข้ึนพร�อม ๆ กับการจัดต้ังมหาวิทยาลัยฯ ในระยะแรกของการ

จัดต้ัง มหาวิทยาลัยได�แต*งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� เพ่ือวางแผนกรอบ

อัตรากําลัง การพัฒนาหลักสูตร และจัดทําแผนแม*บทการพัฒนาคณะ โดยมีรองศาสตราจารย� เสาวนิต          

คูประเสริฐ กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย เป1นประธานกรรมการ และ ดร.จงรัก พลาศัย 

อธิการบดีในสมัยนั้น เป1นท่ีปรึกษา การดําเนินงานในระยะแรกนั้น คณะฯ ได�ขอใช�อาคารโสตทัศนศึกษา ของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส เป1นสํานักงานชั่วคราว คณะเกษตรศาสตร� อัตรากําลังในระยะแรก 

คณะฯ ได�มีการบรรจุอาจารย�ประจํา ด�านพืชศาสตร�และสัตว�ศาสตร�จํานวน 6 ท*าน รวมท้ังรับโอนอาจารย�จาก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเกษตรเข�ามาเป1นอาจารย�ประจําคณะเกษตรศาสตร� โดยคณะเกษตรศาสตร� มี

คณบดีท่ีได�รับการแต*งต้ังจากสภามหาวิทยาลัย จนถึงปfจจุบัน จํานวน 3 ท*าน ประกอบด�วย อาจารย�มงคล 

วชิรอําไพ ดํารงตําแหน*งรักษาการคณบดี คณะเกษตรศาสตร�คนแรก  ในป6 2550-2557 คนท่ีสอง           

ผู�ช*วยศาสตราจารย�ทวี  บุญภิรมย� ดํารงตําแหน*ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร� พ.ศ 2557-2562 และปfจจุบัน คือ 

ผู�ช*วยศาสตราจารย� ดร.จักรพันธ� พิชญพิพัฒน�กุล ( 22 กรกฏาคม 2562- ปfจจุบัน) 

คณะเกษตรศาสตร� เปgดรับนักศึกษาครั้งแรกในป6การศึกษา 2549 โดยการรับโอนนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และเปgดรับผู�ท่ีจบการศึกษาระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท*าจากสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี เข�ามาศึกษาต*อในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ต*อเนื่อง) หลักสูตรใหม* พ.ศ.2549 สาขาวิชาเกษตรศาสตร� และในป6 2551 ได�เปgดรับนักศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� หลักสูตรใหม* พ.ศ. 2551 แบ*งเป1น 2 กลุ*มวิชาคือ กลุ*มวิชา       
พืชศาสตร� และสัตวศาสตร� โดยใช�ทรัพยากร ด�านอาคารสถานท่ี ห�องปฏิบัติการ แปลงฝiกปฏิบัติงานของ
นักศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ณ บ�านปjาไผ* ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 
ต้ังแต*ป6 2549 -2552 รวมระยะเวลาท้ังสิ้น 4 ป6 และในป6 พ.ศ. 2552  ผู�ช*วยศาสตราจารย� ดร.จงรัก พลาศัย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ในขณะนั้น มีนโยบายให�คณะเกษตรศาสตร�ย�ายจากวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี มายังพ้ืนท่ีศูนย�ราชการใหม* เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนา โดยมหาวิทยาลัยได�ขอใช�พ้ืน
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ท่ีดินสาธารณประโยชน�บริเวณทุ*งหญ�าเลี้ยงสัตว�บาโงตารง (โคกมะเขือ) บ�านทุ*งกง หมู*ท่ี 8 ตําบลโคกเคียน 
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จํานวน 156 ไร* ซ่ึงอยู*ติดกับพ้ืนท่ีศูนย�ราชการใหม*เขตโคกเขือ จากกรมท่ีดิน 
เพ่ือรองรับการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและฟาร�มคณะเกษตรศาสตร� แต*พ้ืนท่ีดังกล*าวมีราษฎรในพ้ืนท่ีได�เข�า
มาจับจองเป1นพ้ืนท่ีทํากิน  มหาวิทยาลัยจึงได�เข�าทําการเจรจา และชี้แจงวัตถุประสงค�ในการขอใช�พ้ืนท่ีกับ
ราษฎร และหน*วยงานท่ีเก่ียวข�องเป1นจํานวนหลายรอบจนทําให�ราษฎรบางส*วนยินดียกพ้ืนท่ีให�กับทาง
มหาวิทยาลัย แต*ยังมีราษฎรบางส*วนท่ียังประสงค�จะเข�าทํากินในพ้ืนท่ีจึงได�ทําหนังสือถึงผู�ตรวจการแผ*นดิน 
ผู�ตรวจการแผ*นดินจึงวินิจฉัยให�จัดสรรพ้ืนท่ีให�กับราษฎรสามารถเข�าทํากินจํานวน 20 ไร* และยกพ้ืนท่ี จํานวน 
136 ไร* ให�มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�เข�าบริหารจัดการ หลังจากท่ีคณะเกษตรศาสตร�ได�รับนโยบาย
ให�ย�ายมายังพ้ืนท่ีศูนย�ราชการใหม* เขตโคกเขือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ในป6 พ.ศ. 2552  คณะผู�บริหารและ
คณาจารย�ของคณะเกษตรศาสตร�ในขณะนั้นได�เข�าทําการสํารวจและจัดทําแผนพัฒนาพ้ืนท่ี แต*ด�วยสภาพพ้ืนท่ี
ในขณะนั้นเป1นปjาเสม็ดและปjาสน จึงมีความจําเป1นต�องมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีก*อน คณะเกษตรศาสตร�จึงยังไม*
พร�อมท่ีจะย�ายท่ีต้ังมายังพ้ืนท่ีดังกล*าวได� จึงยังใช�พ้ืนท่ีของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส จัดการ
เรียนการสอนเช*นเดิมก*อนเป1นระยะเวลา 1 ป6 หลังจากนั้น ใน พ.ศ. 2553 การปรับพ้ืนท่ีเขตศูนย�ราชการใหม* 
เขตโคกเขือ เสร็จสมบูรณ� คณะเกษตรศาสตร�จึงย�ายสํานักงานคณะมายังพ้ืนท่ีศูนย�ราชการใหม*เขตโคกเขือ 
โดยในระยะแรกได�ขอใช�อาคารปฏิบัติการ  คณะวิศวกรรมศาสตร� ชั้น 3 เป1นท่ีต้ังสํานักงานชั่วคราว ต*อมาใน
วันท่ี 25 พฤษภาคม 2554 คณะเกษตรศาสตร�ได�ย�ายสํานักงานคณะฯ อีกครั้ง มาท่ี ชั้น 3 อาคารคณะ      
ศิลปศาสตร� ต*อมาในป6 2560 มหาวิทยาลัยได�มอบอาคารเรียนสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส� เขตศูนย�ราชการใหม* 
ของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ให�กับคณะเกษตรศาสตร� คณะฯ จึงได�มีการเพ่ิมห�องเรียนและห�องปฏิบัติการท่ี
อาคารดังกล*าวเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย โดยเริ่มเปgดใช�งานต้ังแต*ป6การศึกษา 2561 
เป1นต�นไป  
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องค�ประกอบท่ี 1 โครงรAางองค�กร 
P1. ลักษณะองค�การ 

ก. สภาพแวดล:อมขององค�การ 
1. หลักสูตรและบริการท่ีสําคัญ 

  คณะเกษตรศาสตร� มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีจํานวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตร เปGาหมายการจัดการเรียนการสอน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร�)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

สร�างบัณฑิตเกษตรพันธุ�ใหม* (Young Smart 
Farmer) ท่ีมีสมรรถนะและทักษะสูง มุ*งสู*การเป1น
ผู� ป ร ะ กอ บ กา ร  เ พ่ื อ ร อ ง รั บ ก า ร พั ฒน าด� า น
อุตสาหกรรม เกษตรและ เทค โน โ ลยี ชี ว ภ าพ 
(Agriculture and Biotechnology) และ 
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the 
Future) ซ่ึงเป1นอุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศักยภาพ (First 
S-curve) ของประเทศ 

ELOs ของหลักสูตร เปGาหมายการสนับสนุนการได:งานของบัณฑิต 
1. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีความเป1นผู�นํา 
และเป1นผู�ท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม 
2. วางแผน และปฏิบัติการทางด�านการเกษตรได�
อย*างมีประสิทธิภาพ 
3. แสวงหาความรู�ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเอง 
แก�ไขปfญหาและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
4. ประยุกต�องค�ความรู�ด�านวิทยาศาสตร�เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการเกษตรในการพัฒนาอาชีพ 
5. สามารถสื่อสาร และใช�เทคโนโลยีสารสนเทศได�
อย*างเหมาะสม 

บัณฑิตมีงานทําหรือมี กิจการของตนเอง (การ
ประกอบอาชีพท่ีมีรายได�หลังจบการศึกษา) หรือ มี
การใช�ประโยชน�จากคุณวุฒิท่ีจบการศึกษา (การ
ประกอบอาชีพท้ังท่ีตรงกับวิชาชีพท่ีจบการศึกษา) ไม*
น�อยกว*าร�อยละ 90 ของผู�สําเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลา 1 ป6หลังจบการศึกษา 
โดยกําหนดนิยามของการมีงานทําดังนี้ 
- มีงานทํา หมายถึง การประกอบอาชีพท่ีมีรายได�
หลังจบการศึกษา 
- มีการใช�ประโยชน�จากคุณวุฒิ ท่ีจบการศึกษา 
หมายถึง การประกอบอาชีพท้ังท่ีตรงกับวิชาชีพท่ีจบ
การศึกษา 

 
งานวิจัย  

คณะเกษตรศาสตร�เน�นการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร  เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
(New Growth Engines) ของในภาคการเกษตรของประเทศ 
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งานบริการวิชาการ 
ถ*ายทอดองค�ความรู�จากการวิจัยและการคิดค�นนวัตกรรมสู*ภาคการเกษตร เพ่ือเปลี่ยนจากการเกษตร

แบบด้ังเดิม (Traditional Farming) ไปสู*การเกษตรสมัยใหม*ท่ีเน�นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart 
Farming) และเป1นผู�ประกอบการในภาคการเกษตรท่ีขับเคลื่อนด�วยองค�ความรู�และนวัตกรรม (Knowledge 
and Innovation Driven Enterprises: IDE) 

 

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
สืบสาน ต*อยอด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปfญญาท�องถ่ินด�านการเกษตร 

เพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคมอย*างยั่งยืน โดยบูรณาการเข�ากับพันธกิจด�านการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการ เพ่ือคงไว�ซ่ึงอัตลักษณ�และเอกลักษณ�ของสังคมพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดภาคใต�  
 

2. วิสัยทัศน�พันธกิจคAานิยมวัฒนธรรมองค�กรสมรรถนะหลัก 
ปรัชญา 

รับผิดชอบ ใฝjศึกษา มีคุณธรรม นําสังคม 
วิสัยทัศน� 

คณะเกษตรศาสตร�เป1นผู�นําด�านวิชาชีพ และนวัตกรรมทางการเกษตร อันดับหนึ่งในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต� ภายในป6 2564 

อัตลักษณ� 
  เก*งเทคโนโลยี มีวินัย ใฝjเรียนรู� สู�งาน เด*นด�านคุณธรรม ดํารงตนได�ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

เอกลักษณ� 
  บัณฑิตมีความรู�คู*คุณธรรม  นําสังคม ภายใต�พหุวัฒนธรรม 

บัณฑิตท่ีพึงประสงค� 
  เก*งคิด เก*งปฏิบัติ เก*งเรียนรู�เพ่ือต*อยอดทางความคิด 
 

พันธกิจ 
 เพ่ือให�สอดคล�องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยจึงกําหนดพันธกิจไว� 5 ด�าน เพ่ือใช�เป1นกรอบ
ของการดําเนินงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

1. ผลิตบัณฑิตให:มีคุณภาพทางด:านวิชาชีพและนวัตกรรมทางการเกษตร 

เปGาประสงค�/เปGาหมายของพันธกิจ ตัวชี้วัดและคAาเปGาหมายที่ต:องบรรลุภายในป+ พ.ศ. 2564 
คAาเปGาหมาย/ป+ที่ดําเนินการ 

60 61 62 63 64 

1.1 บัณฑิตมีคุณภาพทางด�านวิชาชีพ
และนวัตกรรมมีมาตรฐานในระดับสากล 

1.1.1 จํานวนรางวัลที่นักศึกษา/บัณฑิตได�รับในระดับชาติและนานาชาติ  1 2 3 3 3 
1.1.2 ร�อยละบัณฑิตที่มีงานทําภายใน 1 ป6  80 85 90 95 95 
1.1.3 ร�อยละบัณฑิตที่มีงานทําตรงตามสาขาภายในเวลา 1 ป6  50 55 60 65 70 

1.1.4 ร�อยละของบัณฑิตที่มีคุณธรรมจรยิธรรมอยู*ในระดับดีขึ้นไปจากการสํารวจผู�ใช�บัณฑิต 80 85 90 95 100 
 

2. ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมด:านการเกษตร ที่มีคุณภาพมุAงสูA Thailand 4.0 

เปGาประสงค�/เปGาหมายของพันธกิจ ตัวชี้วัดและคAาเปGาหมายที่ต:องบรรลุภายในป+ พ.ศ. 2564 
คAาเปGาหมาย/ป+ที่ดําเนินการ 

60 61 62 63 64 

2.1 ผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ� หรือนวัตกรรมที่
ได�รับการเผยแพร*ในระดับชาติ หรอืระดับนานาชาต ิ

2.1.1 จํานวนผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ� หรือนวัตกรรมที่ได�รับ
การเผยแพร*ในระดับชาติหรือระดบันานาชาติ  

2 2 3 3 4 

2.1.2 จํานวนผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ� หรือนวัตกรรมที่ได�รับ
รางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  

2 2 3 3 4 

2.2 งานวิจัย สิ่งประดิษฐ� หรือนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน� 
และสร�างมลูค*าเพิ่มให�กับสามจังหวัดชายแดนใต� 

2.2.1 จํานวนผลงานวิจัย สิ่งประดษิฐ� หรือนวัตกรรม ที่ได�รับการรับรองจาก
หน*วยงานภายนอกหรือผู�ที่นําไปใช�ประโยชน�ในสามจังหวัดชายแดนใต�  

1 2 2 3 3 

2.2.2 จํานวนหน*วยงานภายนอกหรือผู�ที่นําไปใช�ประโยชน�ในสามจังหวัด
ชายแดนใต� ที่ได�รับประโยชน�จากผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ� หรือนวัตกรรม  

3 3 4 4 5 

2.3 งานวิจัย สิ่งประดิษฐ� หรือนวัตกรรมที่ได�รับการ
คุ�มครองทรัพย�สินทางปfญญา 

2.3.1 จํานวนผลงานของมหาวิทยาลัยที่ได�รับการคุ�มครองทรัพย�สินทาง
ปfญญา  

- - - 1 1 
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3. บริการวิชาการ วิชาชีพ ด:านการเกษตรที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต:องการของชุมชนและสังคม ในสามจังหวัดชายแดนใต: 

เปGาประสงค�/เปGาหมายของพันธกิจ ตัวชี้วัดและคAาเปGาหมายที่ต:องบรรลุภายในป+ พ.ศ. 2564 
คAาเปGาหมาย/ป+ที่ดําเนินการ 

60 61 62 63 64 

3.1 การบริการวิชาการวิชาชีพที่สนอง
ความต�องการของชุมชน และสังคม 

3.1.1 ร�อยละของจํานวนผู�รับบริการวิชาการ วิชาชีพที่พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป  60 65 70 75 80 
3.1.2 ร�อยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการวิชาชีพที่ผ*านเกณฑ�ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป  70 75 80 85 90 

3.2 เป1นศูนย�กลางในการบริการวิชาการ
วิชาชีพ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต� 

3.2.1 มีจํานวนศูนย�เฉพาะทางเพื่อให�บริการวิชาการวิชาชีพ จํานวน 1 ศูนย�   - 1 - - - 
3.2.2 จํานวนครั้งของผู�รับบริการวิชาการวิชาชีพจากศูนย�เฉพาะทาง  - - - 25 25 
3.2.3 จํานวนหน*วยงานที่เข�ารับบริการวิชาการวิชาชีพจากศูนย�  - - - 2 3 
3.2.4 จํานวนผู�เข�ารับบริการวิชาการจากศูนย�  - - 150 200 200 

 

4. อนุรักษ� สAงเสริม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด:านการเกษตร ภายใต:สังคมพหุวัฒนธรรม 

เปGาประสงค�/เปGาหมายของพันธกิจ ตัวชี้วัดและคAาเปGาหมายที่ต:องบรรลุภายในป+ พ.ศ. 2564 
คAาเปGาหมาย/ป+ที่ดําเนินการ 

60 61 62 63 64 

4.1 การอนุรักษ� สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ของสังคมพหุวัฒนธรรม 
  

4.1.1 จํานวนกิจกรรม การอนุรักษ� สืบสานศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรม  5 6 7 8 8 
4.1.2 ร�อยละของนักศึกษาที่เข�าร*วมกิจกรรมในโครงการการอนุรักษ�สืบสานศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุ
วัฒนธรรม อย*างน�อย 4 โครงการต*อป6 (1.โครงการพระราชทานปริญญาบัตร  
2.โครงการวันสถาปนา 3.โครงการรอมฎอน/เมาลิด 4.โครงการหล*อเทียน 5.โครงการทอดกฐิน  
6.โครงการวันไหว�ครู/รําลึกพระคุณครู) 

80 84 86 88 90 

4.1.3 ร�อยละของบุคลากรที่เข�าร*วมกิจกรรมการอนุรักษ�สืบสานศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรม 
อย*างน�อย 4 โครงการต*อป6 (1.โครงการพระราชทานปริญญาบัตร 2.โครงการวันสถาปนา 3.โครงการ
รอมฎอน/เมาลิด 4.โครงการหล*อเทียน 5.โครงการทอดกฐิน 6.โครงการวันไหว�ครู/รําลึกพระคุณครู  
7.โครงการวันสาํคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย�) 

80 84 86 88 90 
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4.2 บัณฑิตสามารถดํารงชีวิตภายใต�
สังคมพหุวัฒนธรรมได�อย*างมีความสุข 

4.2.1 ร�อยละของบัณฑิตที่สามารถดํารงชีวิตภายใต�สังคมพหุวัฒนธรรมได�อย*างมคีวามสุข  
(สํารวจจากบัณฑิต)  

80 84 86 88 90 

4.2.2 ระดบัความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิต ในระดับดีขึ้นไป (สํารวจจากผู�ใช�บัณฑิต)  70 74 76 78 80 
 

5. พัฒนาการบริหารจัดการอยAางมีประสิทธิภาพ สูAองค�กรชั้นนํา 

เปGาประสงค�/เปGาหมายของพันธกิจ ตัวชี้วัดและคAาเปGาหมายที่ต:องบรรลุภายในป+ พ.ศ. 2564 
คAาเปGาหมาย/ป+ที่ดําเนินการ 

60 61 62 63 64 
5.1 เป1นองค�กรแห*งการเรียนรู� 5.1.1 จํานวนองค�ความรู�ด�านการบริหารจัดการ  N/A 1 1 1 1 

5.1.2 จํานวนเครือข*ายในมหาวิทยาลัยที่มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู� (วิชาการ วิจัย พัสดุ งานการเงิน/บัญชี 
ประกันคุณภาพ การพัฒนาบุคลากร สารสนเทศ พัฒนานักศึกษา) 

- 5 - - - 

5.2 บุคลากรมีความรู�ความสามารถตรง
ตามภาระงานมีขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานอย*างเต็มศักยภาพ 
  
  

5.2.1 ร�อยละของบุคลากรสายสอนและวิจัยที่ได�รับการพัฒนาความรู�และทักษะตามวิชาชีพ  80 85 100 100 100 
5.2.2 ร�อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได�รับการพัฒนาความรู�และทักษะตามวิชาชีพ  50 60 70 80 90 
5.2.3 ร�อยละของบุคลากรสายสอนและวิจัย ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก  10 12 14 16 18 
5.2.4 ร�อยละของบุคลากรสายสอนและวิจัย ที่มตีําแหน*งทางวิชาการ  2 2 3 3 4 
5.2.5 ร�อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู*ในระดับดีขึ้นไป  60 65 70 75 80 
5.2.6 จํานวนของบุคลากรสายสนับสนุนเข�าสู*ตําแหน*งที่สูงขึ้น  - - - 1 1 
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จุดประสงค� (Purpose)  
1. ผลิตบัณฑิตให�มีคุณภาพทางด�านวิชาชีพและนวัตกรรมทางการเกษตรตามผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง 
   ของหลักสูตร 
2. ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมด�านการเกษตร ท่ีมีคุณภาพมุ*งสู* Thailand 4.0 
3. บริการวิชาการ วิชาชีพ ด�านการเกษตรท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความต�องการของชุมชน และสังคม 
    ในสามจังหวัดชายแดนใต� 
4. อนุรักษ� ส*งเสริม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด�านการเกษตร ภายใต�สังคมพหุวัฒนธรรม 
5. พัฒนาการบริหารจัดการอย*างมีประสิทธิภาพ สู*องค�กรชั้นนํา 

 
คAานิยม (Value) :  SMART "องค�กรแห*งความฉลาด" 
 S = Sustainability    หมายถึง ความยั่งยืน 
 M =  Morality  หมายถึง ความมีคุณธรรม จริยธรรม 
 A =  Ability   หมายถึง  ความเชี่ยวชาญ 

R = Research&Innovation หมายถึง การวิจัยและคิดค�นนวัตกรรม 
T = Teamwork  หมายถึง การทํางานเป1นทีม 

 
สมรรถนะหลัก (Core competencies)  

จากศักยภาพของบุคลากร อาคารสถานท่ี ครุภัณฑ� และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ท่ีมีในปfจจุบันทําให�
คณะเกษตรศาสตร� มีสมรรถนะหลัก (Core competency) ของคณะในแต*ละพันธกิจดังนี้ 

 
ด:านการจัดการศึกษา    : บัณฑิตมีคุณภาพ และตรงกับความต�องการของผู�ใช�บัณฑิต  

ด:านการวิจัย :    ผลงานวิจัยท่ีได�รับการตีพิมพ�ในระดับชาติ และนานาชาติ และถูกนําไปใช�ใน 
 การแก�ไขปfญหาและพัฒนาอาชีพด�านการเกษตรในท�องถ่ิน 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม :  สืบสานและอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปfญญาท�องถ่ินด�าน 
     การเกษตรของสามจังหวัดชายแดนใต�  
บริการวิชาการ  :  ให�บริการวิชาการท่ีตรงตามความต�องการของชุมชนและท�องถ่ิน 

และเกิดความยั่งยืน  
การบริหารจัดการ  :  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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3. ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
 ในป6การศึกษา 2562 คณะเกษตรศาสตร� มีบุคลากรรวม 51 คน สายสอนและวิจัย 25 คน และสายสนับสนุน 26 คน ดังน้ี 

ประเภทบุคลากร จํานวนท้ังสิน้ ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ตํ่ากวAาปริญญาตรี 

บุคลากรสายสอนและวิจัย 25 
    

อาจารย�ปฏบัิติงานจริง 20 10 9 1 
 

ลาศึกษาต*อ 5 0 5 0 
 

บุคลากรสายสนบัสนนุวิชาการ 26 
    

เจ�าหน�าท่ีสายสนับสนุน 12 0 2 8 2 

เจ�าหน�าท่ีงานฟาร�ม 14 0 0 8 6 

รวมท้ังสิ้น 51 10 16 17 8 
 

3.1 จํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภท (หนAวย : คน) 

ประเภท 

สายสอนและวิจัย สายสนับสนนุ 

ข:าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

ปฏิบัติงานสํานกังาน ปฏิบัติงานฟาร�ม 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจ:าง
ชั่วคราว 

ลูกจ:าง
รายวัน 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจ:าง
ชั่วคราว 

ลูกจ:าง
รายวัน 

จํานวน (คน) 10 15 5 6 1 4 1 9 

รวม 25 
12 14 

26 
 

3.2 จํานวนบุคลากรสายสอนและวิจัย จําแนกตามตําแหนAงทางวิชาการ 

ตําแหนAงทางวิชาการ/ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย� 1 9 7 17 

ผู�ช*วยศาสตราจารย� 0 5 3 8 

รองศาสตราจารย� 0 0 0 0 

ศาสตราจารย� 0 0 0 0 

รวม 1 14 10 25 

*รวมจํานวนอาจารย�ที่ลาศึกษาต*อ (ที่ไม*มีตาํแหน*งทางวิชาการ) วุฒิปริญญาโท 3 ท*าน (1.อ.เปล้ือง บุญแก�ว 2.อ.วัฒนา  เต็มดี 3.อ.ชินีกาญจน�  อ�องหว*าง)  
 รวมจํานวนอาจารย�ที่ลาศึกษาต*อ ตําแหน*งผู�ช*วยศาสตราจารย� วุฒิปรญิญาโท 2 ท*าน (1.ผศ.อัจฉรา  นิยมเดชา 2.ผศ.ศิราณี  วงศ�กระจ*าง)   
* ข�อมูล ณ  ป6การศึกษา 2562 
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3.3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา 

ประเภท จํานวน ร:อยละ 

ต่ํากว*าปริญญาตร ี 8 30.8 

ปริญญาตร ี 16 61.5 

ปริญญาโท 2 7.7 

ปริญญาเอก 0 0 

รวม 26 100 

* ข�อมูล ณ  ป6การศึกษา 2562 
 
 

บุคลากรสายสอนและวิจัย จํานวน 20 คน ดังนี้ 
กลุAมวิชาพืชศาสตร� จํานวน 9 คน 

ท่ี ชื่ออาจารย� 
ตําแหนAงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา วันบรรจุ วันเกษียณ 

1. ผศ.ทวี  บุญภิรมย� ผู�ช*วยศาสตราจารย�  M.S. Crop Science   1 พ.ค. 2529 30 ก.ย. 2565 

2. ผศ.ดร.สายทอง  แก�วฉาย ผู�ช*วยศาสตราจารย�  
Ph.D. Biotechnology in Plant 
Pathology 

16 ต.ค. 2536 30 ก.ย. 2569 

3. ผศ.มนทนา  รุจริะศักดิ ์ ผู�ช*วยศาสตราจารย� วท.ม. เกษตรศาสตร� 1 ส.ค. 2530 30 ก.ย. 2564 
4. ผศ.เจษฎา  แก�วฉาย ผู�ช*วยศาสตราจารย� วท.ม. พืชสวน 10 ก.ย. 2527 30 ก.ย. 2564 

  5. อ.ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา อาจารย� Ph.D. in Agriculture 1 ธ.ค. 2549 30 ก.ย. 2582 
6. อ.นุร�ซานีซา  เจะดาโอะ อาจารย� วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช 1 ธ.ค. 2549 30 ก.ย. 2585 
7. อ.ดร.นราธิษณ�  หมวกรอง อาจารย� ปร.ด. ปรับปรุงพันธุ�พืช 12 มี.ค. 2559 30 ก.ย. 2590 
8. อ.จักรพงศ�  จิระแพทย� อาจารย� วท.ม. พืชศาสตร� 1 ธ.ค. 2549 30 ก.ย. 2579 
9. อ.ดร.สไุลมาน  เจ�ะอาบู อาจารย� ปร.ด. พืชไร* 3 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2586 

 

กลุAมวิชาสัตวศาสตร�  จํานวน 11 คน  

ท่ี ชื่ออาจารย� 
ตําแหนAงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา วันบรรจุ วันเกษียณ 

1. ผศ.ดร.จักรพันธ�  พิชญพิพัฒน�กุล ผู�ช*วยศาสตราจารย� ปร.ด. สัตวศาสตร� 1 ธ.ค. 2549 30 ก.ย. 2584 
2. ผศ.ดร.ซารีนา  สือแม ผู�ช*วยศาสตราจารย� ปร.ด. สตัวศาสตร� 1 พ.ค. 2550 30 ก.ย. 2579 

3. อ.ณัฐพัชรากานต�  แก�วพลอย อาจารย� 
คอม. หลักสตูรและการสอน
อาชีวศึกษา 

1 ธ.ค. 2549 30 ก.ย. 2580 

4. อ.ดร.กนก  เชาวภาษี อาจารย� ปร.ด. สตัวศาสตร� 12 พ.ค. 2552 30 ก.ย. 2587 

5. อ.นิรันดร  หนักแดง อาจารย� 
วท.ม. โภชนศาสตร�และ
เทคโนโลยีอาหารสัตว� 

12 พ.ค. 2552 30 ก.ย. 2586 

6. อ.ดร.ภัทราวดี  ศรีมเีทียน อาจารย� ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  3 ต.ค. 2559 30ก.ย. 2586 
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ท่ี ชื่ออาจารย� 
ตําแหนAงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา วันบรรจุ วันเกษียณ 

7. อ.ดร.ธนเสฏฐ�  ทองใสเกลี้ยง อาจารย� ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 3 ก.ค. 2560   30 ก.ย. 2579 

8. อ.ดร.นิฟารีซา  เจ�ะเล�าะ อาจารย� 
ปร.ด. วิทยาศาสตร�การเกษตร 
วิทยาศาสตร�การประมง 

22 ก.ย. 2560 30 ก.ย. 2586 

9. อ.อัมภรณ�พรรณ  พลาศัย อาจารย� วท.ม. วิทยาศาสตร�ทางทะเล 31 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2593 

10. อ.น.สพ.เอลฮัม  แวฮามะ อาจารย� สพ.บ. สาขาสัตวแพทยศาสตร� 24 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2594 
11. อ.ตาวฟgก  หะยีหมัด อาจารย� วท.ม. วิทยาศาสตร�ทางทะเล 12 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2587 

* ข�อมูล ณ  ป6การศึกษา 2562 

 
จํานวนนักศึกษาแตAละช้ันป+  ป+การศึกษา 2562 

ช่ือหลักสูตรท่ีเปgดสอน ระดับช้ันป+ รวมท้ังสิ้น 
ช้ันป6ที่ 1 ช้ันป6ที่ 2 ช้ันป6ที่ 3 ช้ันป6ที่ 4 นักศึกษาตกค�าง 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร�)  51 62 44 18 2 177 
 

3.4 นโยบายและเปGาหมายในการพัฒนาองค�กร ด:านทรัพยากรบุคคล 
  1) การพัฒนาบุคลาการสายสอนและวิจัย 

- ส*งเสริมและสนับสนุนให�บุคลากรสายสอนและวิจัยมีคุณวุฒิและตําแหน*งทางวิชาการ 
  ท่ีสูงข้ึน 
- ส*งเสริม และสนับสนุนให�สายสอนและวิจัยได�รับการพัฒนาความรู�และทักษะตาม

วิชาชีพ 
2) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

- ส*งเสริม และสนับสนุนให�บุคลากรสายสนับสนุนเข�าสู*ตําแหน*งท่ีสูงข้ึน 
- ส*งเสริม และสนับสนุนให�บุคลากรได�รับการพัฒนาความรู�และทักษะตามวิชาชีพ 

 

4. สินทรัพย�สถาบัน มีอาคารสถานท่ี เทคโนโลยี และอุปกรณ�ท่ีสําคัญ 
อาคารสถานท่ี 

1) อาคารเรียน   
- อาคารคณะศิลปศาสตร� ชั้น 3-4 เป1นห�องเรียน/ห�องบรรยาย  
- อาคารคณะเกษตรศาสตร�  

2) ห:องปฏิบัติการ 
- ห�องปฏิบัติการสัตวศาสตร� จํานวน 4 ห�อง คือ ห�องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพและการ 
  ปรับปรุงพันธุ�สัตว�, ห�องปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตจากสัตว�, ห�องปฏิบัติการอาหารสัตว�, 
  ห�องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพและอณูชีววิทยา 
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- ห�องปฏิบัติการพืชศาสตร� จํานวน 2 ห�อง คือ  
  ห�องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, ห�องปฏิบัติการอารักขาพืช 

3) ศูนย�การเรียนรู:จํานวน 2 ศูนย� 
- ศูนย�การเรียนรู�ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ศูนย�ฝiกอบรมและพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร 

4) ฟาร�ม 
คณะเกษตรศาสตร�มีฟาร�มเพ่ือรองรับการเรียนการสอน การฝiกปฏิบัติ การวิจัย และ

การบริการวิชาการ ประกอบด�วย 
- ฐานการเรียนรู:ทางพืชศาสตร� ประกอบไปด:วย ฐานการเรียนรู�ด�านปุ�ย และดิน 

  พืชผัก ไม�ดอก-ไม�ประดับ ไม�ผล ข�าว ปาล�มน้ํามัน(ปjาไผ*และโคกเขือ) ยางพารา (ปjาไผ*) 
- ฐานการเรียนรู:ทางสัตวศาสตร� ประกอบไปด:วย ฐานการเรียนรู�ด�านไก*เนื้อ ไก*ไข* 

โคเนื้อ ม�าแพะ-แกะ พืชอาหารสัตว�  และประมง 
เทคโนโลยี 
 คณะมีความพร�อมด�านเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศ เช*น Internet ฐานข�อมูลด�านการวิจัย เช*น
ฐานข�อมูล  Web Of Science ฯ เพ่ือการเรียนการสอนและวิจัย  
อุปกรณ� 

คณะมีความพร�อมด�านอุปกรณ�ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีมีในทุกห�องเรียน 

5. กฎระเบียบข:อบังคับ 
ด:าน กฎหมาย ข:อบังคับ 

ด�านการดาํเนินงาน - พรบ. ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.2551 
- พรบ.มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร� พ.ศ.2548 
- กฎกระทรวงจัดตั้งส*วนราชการในมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครนิทร� กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2548 

ด�านการรบัรอง
ระบบงาน 

- เกณฑ�ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA และ AUN QA  
- เกณฑ�มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ (TQF) 
- เกณฑ�มาตรฐานหลักสตูรกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2558 
- ข�อบังคับฯ ว*าด�วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
- ข�อบังคับฯ ว*าด�วย การพิจารณาตําแหน*งทางวิชาการ พ.ศ.2551 
- ข�อบังคับฯ ว*าด�วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 

ด�านการเงิน - ระเบียบ กระทรวงการคลังว*าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ด�านสิทธิประโยชน� - ระเบียบฯ ว*าด�วย หลักเกณฑ� และวิธีการจัดสรรการเข�าพักในท่ีพักอาศัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ.

2553 
- ข�อบังคับฯ ว*าด�วย กองทุนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558 
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ข. ความสัมพันธ�ระดับองค�การ 
6. โครงสร:างองค�กรระบบธรรมาภิบาลความสัมพันธ�เชิงการรายงานระหวAางผู:นําระดับสูง และองค�กร 

 

 
 

ตารางสรุปโครงสร:างองค�กรและระบบธรรมาภิบาลและการรายงานระหวAางผู:นําระดับสูง/ผู:บริหารในระดับ
ตAางๆ และองค�กร 

ผู:นํา/คณะกรรมการ 
ระดับสูงของคณะ 

องค�ประกอบ 
คณะกรรมการ/ผู:กํากับดแูล/ 
ผู:ประเมินผลการปฏบิัตงิาน 

ระบบธรรมาภิบาล 

คณบด ี  อธิการบดี 1) มีความรับผิดชอบต*อบุคลากร
ทุกภาคส*วนขององค�กรนักศึกษา
และ ผู� มี ส* ว น ไ ด� ส* ว น เ สี ย จ า ก
ภายนอก 
2) รายงานผลการปฏิบัติงานต*อ
กรรมการประจําคณะอธิการบดี 
(กรณีของคณบดี) และคณบดี 
(กรณีของรองคณบดี )  
3) การปฏิบัติต*อผู�มีส*วนได�ส*วน
เสียทุกกลุ*มดําเนินการผ*านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการในชุด
ท่ี เ กี่ ย ว ข� อ ง  เ ช* น  ก ร รม ก า ร
วิชาการและคณะกรรมการประจํา

รองคณบด ี
 

 คณบดี 
 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู�ทรงคุณวุฒิด�าน
การเกษตรและเทคโนโลยี 

กรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� 
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ผู:นํา/คณะกรรมการ 
ระดับสูงของคณะ 

องค�ประกอบ 
คณะกรรมการ/ผู:กํากับดแูล/ 
ผู:ประเมินผลการปฏบิัตงิาน 

ระบบธรรมาภิบาล 

คณะ 

คณะกรรมการประจําคณะ 
 

ค ณ บ ดี ร อ ง ค ณ บ ดี หั ว ห น� า
สํา นัก งาน  หั วหน� าสาขาวิช า
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
ตัวแทนคณาจารย� 

อธิการบดี 1) คณะกรรมการคณะทําหน�าท่ี
พิจารณาให�ความเห็นชอบการ
กําหนดทิศทางนโยบายการพัฒนา
และแผนยุทธศาสตร�ของคณะ 
2) ทําหน�าท่ีเป1นคณะกรรมการ
จรรยาบรรณระดับคณะ 
3) กํากับติดตามการดําเนินการ
ตามตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการการประกันคุณภาพ 
4) เพื่ อความโปร* ง ใสของการ
ปฏิบั ติการกําหนดให�มี ตัวแทน
บุคลากรสายผู�สอนหรือตัวแทน
คณาจารย�ร*วมทําหน�าท่ี 

คณะกรรมการวิชาการ 
 

คณบดี 
รองคณบดีฝjายวิชาการ 
ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

คณบดี 
 

1) เพื่ อส นับสนุนให� เกิ ด
ประ สิทธิ ผลตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตร�ของคณะในด�านท่ี
เกี่ยวข�อง 
2 ) สนับสนุนความก�าวหน�าทาง
วิชาการและสายงานท้ังสายผู�สอน
และสายสนับสนุน 
3) ออกนโยบายระเบียบประกาศ
และแนวทางปฏิบั ติ ในส* วน ท่ี
เกี่ยวข�องกับการจัดการเรียนการ
สอนการพัฒนาหลักสูตร 

คณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการ 
 

คณบดี 
รองคณบดีฝjายวิชาการ และ
บริการวิชาการ 
ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

คณบดี 
 

1) เพื่ อส นับสนุนให� เกิ ด
ประ สิทธิ ผลตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตร�ของคณะในด�านท่ี
เกี่ยวข�องสนับสนุนการผลิตผล
งานทางวิชาการงานวิจัย และ
บริการวิชาการท้ังสายผู�สอน และ
สายสนับสนุน 
2) ออกนโยบายระเบยีบประกาศ
และแนวทางปฏิบัติในส*วนท่ี
เกี่ยวข�องกับการวิจยัและบริการ
วิชาการ 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
 

รองคณบดีฝjายวางแผนและ
นโยบาย 
ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
หน.งานแผนและนโยบาย 

คณบดี 
 

1)  กํากับติดตามการบริหาร
จัดการความเ ส่ียงของคณะให�
เป1นไปอย*างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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ผู:นํา/คณะกรรมการ 
ระดับสูงของคณะ 

องค�ประกอบ 
คณะกรรมการ/ผู:กํากับดแูล/ 
ผู:ประเมินผลการปฏบิัตงิาน 

ระบบธรรมาภิบาล 

กลุAมงานสายสนับสนุน 
(สํานักงานคณบด)ี  
 

หัวหน�าสํานักงานคณบดี คณบดี 1) ควบคุมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานฝjายสนับสนุนให�เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม  
2) ออกนโยบายระเบียบประกาศ
และแนวทางปฏิบั ติ ในส* วน ท่ี
เกี่ยวข�องกับการปฏิบัติงาน 

 

 
7. ลูกค:า/ผู:รับบริการหลักท่ีสําคัญ/ลูกค:ากลุAมอ่ืนและผู:มีสAวนได:สAวนเสียความต:องการ และความ

คาดหวัง 
1) กลุAมผู:เรียน ได�แก* ผู�เรียนระดับปริญญาตรี  
2) กลุAมผู:มีสAวนได:สAวนเสียภายนอก ได�แก* ศิษย�เก*า ผู�ปกครองบัณฑิต  ผู�ใช�บัณฑิต  นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปลาย และคู*ความร*วมมือของคณะ 
3) กลุAมผู:มีสAวนได:สAวนเสียภายใน  ได�แก* บุคลากรสายสอนและวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน 
ผู�บริหาร  

 

ตารางแสดงความต:องการและความคาดหวังของผู:มีสAวนได:สAวนเสียในแตAละกลุAม 
บริการด:านตAางๆ ผู:รับบริการหลัก ความต:องการ / ความคาดหวัง 

การผลิตบัณฑิต 
 

กลุ*มผู�เรียน 
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
กลุ*มผู�มีส*วนได�ส*วนเสีย 
- ผู�ปกครองบัณฑิต 
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปลาย 
- ผู�ใช�บัณฑิต 
 

หลักสูตรได�มาตรฐานตามเกณฑ�ของ สกอ. 
และได�มาตรฐานในระดับสากล 
บัณฑิตมีคุณสมบัติตาม “ELOs” ตามท่ี
คณะระบุในวัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

การวิจัย 
 

กลุ*มผู�มีส*วนได�ส*วนเสีย 
- หน*วยงานท�องถิ่น 
- หน*วยงานรัฐอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข�อง 
- หน*วยงานภาคเอกชน 
 

- งานวิจัยท่ีมีมาตรฐานทางวิชาการเป1นท่ี
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

- งานวิจัยสามารถสร�างองค�ความรู�ใหม*และ
บูรณาการสู*การจัดการศึกษาได�อย*าง
ชัดเจน 

- งานวิจัยมีส*วนช*วยในการพัฒนาชุมชน
และประเทศชาติได�อย*างยั่งยืน 

การบริการวิชาการ 
 

กลุ*มผู�มีส*วนได�ส*วนเสีย 
- หน*วยงานท�องถิ่น 
- หน*วยงานรัฐอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข�อง 
- หน*วยงานภาคเอกชน 
- ชุมชน หรือกลุ*มเกษตรกร/กลุ*มอาชีพ 

งานบริการวิชาการเสร็จตรงตามเวลามี
คุณภาพเป1นท่ียอมรับจากผู�มีส*วนได�ส*วน
เสีย งานบริการวิชาการสามารถพัฒนา
ชุมชนและสร�างสรรค�สังคมให�เข�มแข็งและ
ยั่งยืน 
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บริการด:านตAางๆ ผู:รับบริการหลัก ความต:องการ / ความคาดหวัง 
อนุรักษ�สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปfญญาท�องถิ่นด�านการเกษตร 
 

กลุ*มผู�มีส*วนได�ส*วนเสีย 
- หน*วยงานท�องถิ่น 
- หน*วยงานรัฐอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข�อง 
- หน*วยงานภาคเอกชน 

อนุรักษ�สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปfญญาท�องถิ่นด�านการเกษตร ไม*ให�เกิด
การสูญหายไปตามกาลเวลา 
 

การบริหารจัดการองค�กร กลุ*มผู�มีส*วนได�ส*วนเสีย 
- บุคลากรสายสอนและวิจัย 
- บุคลากรสายสนับสนุน 
- ศิษย�เก*า 
- ศิษย�ปfจจุบัน 

มีเอกภาพ คล*องตัวและทันสมัยและมี
ฐานข�อมูลประกอบการตัดสินใจ 

8. ผู:สAงมอบ และคูAความรAวมมือท่ีเป=นทางการ และไมAเป=นทางการขององค�กร 
ผู:สAงมอบ : โรงเรียน/วิทยาลัย ท่ีมีนักเรียน นักศึกษา จบการศึกษาในคุณวุฒิ มัธยมศึกษาป6ท่ี 6 

หรือเทียบเท*า 
คูAความรAวมมือท่ีเป=นทางการภายในประเทศ  : ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร  

สภาเกษตรจังหวัดนราธิวาส คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะ
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตปfตตานี สภาคณบดีคณะเกษตรศาสตร� 
แห*งประเทศไทย กรมส*งเสริมการเกษตร  

คูAความรAวมมือท่ีเป=นทางการกับนานาชาติ  : Institute of biotechnology, Zhejiang 
University,  University of Muhammadiyah gresik, Indonesia, Rosenheim University of applied 
Sciences (RoUSA), Germany, University sains Malaysia (USM), Universiti utara Malaysia, 
Universiti Malaysia Kelantan, Memorandum of Understanding Between Arava International 
Center for Agriculture Training (AICAT), Israel  

คูAความรAวมมือท่ีไมAเป=นทางการ  : หน*วยงานเอกชน/หน*วยงานราชการ  
 

P.2 สภาวการณ�ขององค�การ 
ก. สภาพด:านการแขAงขัน 

9. ลําดับในการแขAงขัน บัณฑิตจากคณะเกษตรศาสตร� มีภาวะงานทําหลังจบการศึกษาไม*น�อยกว*า 
90% ของผู�สําเร็จการศึกษา 

10. การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแขAงขัน ความรู�ความสามารถของบุคลากร และ
งบประมาณท่ีได�รับการสนับสนุนในทุกพันธกิจ และนโยบาย และทิศทางการพัฒนาประเทศ 

11. ข:อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
11.1 แหล*งข�อมูลเชิงเปรียบเทียบท้ังจากภายในและภายนอกชุมชนวิชาการ  

- สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห*งประเทศไทย  
11.2 ข�อจากัดในการรวบรวมและใช�ข�อมูล 
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- ข�อมูลสารสนเทศยังคงไม*ครอบคลุมทุกส*วน ละการเทียบเคียงยังไม*มีการดําเนินการอย*าง 
เป1นระบบ  
 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ� หลักสูตร การวิจัย และ การถ*ายโอนความรู�สู*ชุมชนและผู�ประกอบการภาค
การเกษตรในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต� และตอบสนองต*อยุทธศาสตร�ชาติ 

 
ความท:าทาย 

ความท:าทาย ความได:เปรียบเชิงกลยุทธ� 
1. ด:านปฏิบัติการ 1. ด:านปฏิบัติการ 
a. การบริหารจัดการองค�กรท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล 
b. ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสามารถใช�เป1น
เครื่องมือในการตัดสินใจได� 

a. ผลงานวิจัยเป1นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ
และสามารถนําไปใช�ประโยนช�ได�จนิง 

2. ด:านทรัพยากรบุคลากร 2. ด:านทรัพยากรบุคลากร 
a.คณาจารย� 
    - เพ่ิมคุณวุฒิและตําแหน*งทางวิชาการให�สูงข้ึน 
b.สายสนับสนุน 

- การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือสนับสนุน
ระบบงานในการขับเคลื่อนงานทุกพันธกิจ 
c.นักศึกษา 
    - การเตรียมความพร�อมนักศึกษาสู*การเป1นผู�ประกอบการ 

a.คณาจารย� 
- คุณวุฒิและความเช่ียวชาญของอาจารย� 
b.สายสนับสนุน 
- บุคลากรพร�อมรับการเปลี่ยนแปลง และพร�อมเรียนรู�ได�
ตลอดเวลา 
c.นักศึกษา 
- นักศึกษาต�องการเป1นผู�ประกอบการในภาคการเกษตร
เพ่ิมข้ึน 

3. ด:านพันธกิจ 3. ด:านพันธกิจ 
a.ด�านการเรียนการสอน 

- การสร�างลักษณะเฉพาะของหลกัสูตรรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีได�คุณภาพเทียบเท*าหลกัสูตรในภมูิภาคอาเซียน 
b.ด�านวิจัยและบริการวิชาการ 
 -  การเพ่ิมผลงานวิจัย/งานตีพิมพ�ท่ีได�รับการเผยแพร* และ
อ�างอิงในระดับนานาชาต ิ

a.การบริหารจัดการความเสี่ยงในการดําเนินงานแต*ละ 
พันธกิจ 
 
b.การนําองค�กรภายใต�วิสัยทัศน�และพันธกิจ 

4. ด:านความรับผิดชอบตAอสังคม 4. ด:านความรับผิดชอบตAอสังคม 
a.การช้ีนํา และรับผิดชอบต*อสังคมภายใต�จริยธรรมทาง
วิชาการ 
b.การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีหลักสูตรท่ีหลากหลายตรง
กับความต�องการและสอดคล�องกับการพัฒนาของประเทศใน
ภาคการเกษตร 

a.การจัดการศึกษาตามหลักสูตรท่ีตอบสนองต*อการพัฒนา
ของชุมชนท�องถ่ินและประเทศในภาคการเกษตร 
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
ด:านแผน 

การจัดหางบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ และการใช�จ*ายงบประมาณ เพ่ือขับเคลื่อน
แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ป6งบประมาณ 2560-2564 อย*างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

 

ด:านกระบวนการปฏิบัติงาน 
คณะเกษตรศาสตร� ได�ปรับปรุงโครงสร�างการบริหารงาน ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน 

โดยนําหลักการ PDCA มาใช�สนับสนุนให�สร�างผลงานเชิงคุณภาพมากกว*าปริมาณ มีการมอบหมายงานจาก
การสังเคราะห�แผนยุทธศาสตร�ระบบประกันคุณภาพให�ได�ภาระงานท่ีเหมาะสมบุคลากรได�รับมอบหมายงาน 
ประเมินความสามารถเป1นประจําทุกป6 เพ่ือให�เกิดผลงานเชิงคุณภาพสามารถผลักดันให�บรรลุเปaาหมายทาง
ยุทธศาสตร�ได� 

 

ด:านระบบฐานข:อมูล 
คณะเกษตรศาสตร� มีการจัดเก็บข�อมูล เพ่ือใช�ในการตัดสินใจเชิงบริหารอย*างมีประสิทธิภาพ 

 

ด:านการประกันคุณภาพการศึกษา 
นําข�อมูลปaอนกลับจากระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ� AUN-QA 

ระดับหลักสูตร และเกณฑ� CUPT QA ระดับคณะ มาพัฒนาคณะในทุกพันธุกิจ เพ่ือประกันคุณภาพกับผู�มีส*วน

ได�ส*วนเสีย ทุกภาคส*วน 
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องค�ประกอบท่ี 2 

ตัวบAงช้ีหลักระดับคณะ 

C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิต นักศึกษา 
ผู�กํากับตัวบ*งชี้ : อาจารย� ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา 
ผู�จัดเก็บตัวบ*งชี้ : อาจารย�อัมภรณ�พรรณ  พลาศัย, อาจารย� ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน,  

           นางสาวธีรกานต�  ผิวแก�ว, นางสาวรุสมา  ดอเลาะ 
ผลการดําเนินงาน 
การรับนักศึกษา 

คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� มุ*งม่ันท่ีจะจัดการศึกษาตามหลักสูตร เพ่ือ
ผลิตบัณฑิตให�มีมีคุณสมบัติตาม ELOs ของหลักสูตร ด�วยระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต้ังแต*การรับเข�าจนจบการศึกษา ในป6การศึกษา 2562 หลักสูตรมีแผนการรับนักศึกษา  จํานวน 
100 คน โดยมีผู�มาสมัคร จํานวน 107 คน และมีผู�เข�ารายงานตัวเพ่ือศึกษาต*อ จํานวน 51 คน แต*อย*างไรก็
ตามเม่ือเปรียบเทียบกับป6การศึกษา 2561 พบว*ามีผู�เข�ารายงานตัวเพ่ือศึกษาต*อลดลงร�อยละ 21 

จากข�อมูลข�างต�นคณะได�ทําการวิเคราะห�หาสาเหตุและหาแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกการ
รับนักศึกษาใหม* โดยการเพ่ิมจํานวนรอบของการเปgดรับนักศึกษาใหม* และกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาให�มี
ความยืดหยุ*นเพ่ิมมากข้ึน ดังนี้ การขยายขอบเขตคุณสมบัติของสายท่ีจบการศึกษาจาก สายวิทย�-คณิต, ศิลป�-
คํานวณ, ศิลป�-ภาษา ระดับเกรดเฉลี่ย มีการออกแนะแนวประชาสัมพันธ�การเรียนในคณะเกษตรศาสตร�
หลากหลายช*องทาง ท้ังผ*านทางโครงการบริการวิชาการต*าง ๆ ของคณะ และโครงการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยท่ีจัดข้ึนท่ีโรงเรียนสุไหงโก-ลก นอกจากนี้ยังมีโครงการแนะแนวการศึกษา ผ*านโครงการค*าย 
young smart farmer camp เป1นการเรียนรู�เก่ียวกับการเรียนเกษตรศาสตร� และการเข�าไปพบปะผู�บริหาร
และฝjายแนะแนวของโรงเรียน เพ่ือชี้แจงแนวทางและเพ่ิมความเข�าใจในการเรียนเกษตรศาสตร� เพ่ือให�ทาง
โรงเรียนได�แนะแนวให�กับนักเรียนได�ถูกต�องมากยิ่งข้ึน  

การรับสมัครนักศึกษาใหม* นอกจากรับผ*านระบบ TCAS 6 รอบแล�ว ยังมีโควตายุวเกษตร และโควตา
ทายาทเกษตรกร ผ*านหน*วยงานความร*วมมือ เช*น สภาเกษตรกร เกษตรจังหวัด และ ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ�การเกษตร (ธกส.) การเปgดรับนักศึกษาผ*านระบบรับตรงในพ้ืนท่ี รวมท้ังการให�โควตาสําหรับ
โรงเรียนในพ้ืนท่ีท่ีบริการวิชาการ ในกระบวนการเปgดรับนักศึกษาใหม* คณะเกษตรศาสตร� ได�ทําแผนการรับ
นักศึกษาใหม*ประจําป6 2562 ท้ังหมด 6 รอบ ผ*านระบบการคัดเลือกบุคคลเข�าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
(Thai university Central Admission System; TCAS) ไปยังกองส*งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร� และได�แต*งต้ังคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาใหม* เพ่ือดําเนินการรับสมัครนักศึกษา 
สอบสัมภาษณ� เพ่ือพิจารณาทักษะเชาว�ปfญญา ความรู�ท่ัวไป ข*าวสารบ�านเมือง และการรายงานตัว เม่ือ
กระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือกเสร็จสิ้น คณะเกษตรศาสตร�ได�ส*งผลการสอบสัมภาษณ�นักศึกษาใหม* ไป
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ยังกองส*งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยรอบท่ี 1 คือรอบ portfolio มีจํานวนผู�สมัคร 42 คน ผ*านการ
สอบสัมภาษณ� 34 คน และมารายงานตัว 18 คน รอบท่ี 2 รอบโควตา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� มี
จํานวนผู�สมัคร 23 คน ผ*านการสอบสัมภาษณ� 15 คน และมารายงานตัว 8 คน รอบท่ี 3 เป1นระบบรับตรง มี
จํานวนผู�สมัคร 14 คน ผ*านการสอบสัมภาษณ� 5 คน มารายงานตัว 5 คน  รอบท่ี 4 เป1นรอบ admission มี
จํานวนผู�สมัคร 6 คน ผ*านการสอบสัมภาษณ� 4 คน มารายงานตัว 4 คน รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ มีจํานวน
ผู�สมัคร 13 คน ผ*านการสอบสัมภาษณ� 13 คน มารายงานตัว 9 คน รอบทุนชายแดนใต� มีจํานวนผู�สมัคร 1 
คน ผ*านการสอบสัมภาษณ� 1 คน รายงานตัว 1 คน รอบท่ี 6/1 รอบรับตรงอิสระ มีจํานวนผู�สมัคร 5 คน ผ*าน
การสอบสัมภาษณ� 4 คน มารายงานตัว 4 คน และรอบท่ี 6/2 รอบรับตรงอิสระ มีจํานวนผู�สมัคร 3 คน ผ*าน
การสอบสัมภาษณ� 2 คนมารายงานตัว 2 คน  จากข�อมูลดังกล*าวพบว*า นักเรียนมาสอบสัมภาษณ�ร�อยละ 
72.89 ของจํานวนผู�สมัคร และรายงานตัวเข�าศึกษาต*อร�อยละ 47.66 ของจํานวนผู�สมัคร ในการนี้ทางคณะฯ 
ได�มอบให�ฝjายทะเบียนและวัดผล โทรศัพท�แจ�งวันและเวลา ในการสอบสัมภาษณ� โทรศัพท�เพ่ือสอบถามเหตุผล
และแจ�งว*าสามารถลงทะเบียนล*าช�าได� ท้ังนี้เพ่ือลดจํานวนนักเรียนท่ีไม*สะดวกในวันเวลาท่ีรายงานตัว เป1นต�น 
เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีคณะเกษตรศาสตร�จะมีนักศึกษาไม*ตรงตามเปaาหมายท่ีวางไว� หลังจากหาแนวทางแก�ปfญหา
นักเรียนไม*มาสอบสัมภาษณ� โดยการโทรศัพท�ติดตามเป1นรายบุคคล และรายงานให�ผู�บริหารทราบอย*าง
ต*อเนื่อง 
 

การเตรียมความพร:อมกAอนเข:าศึกษา 
  คณะเกษตรศาสตร� มีระบบและกลไกในการเตรียมความพร�อมนักศึกษาใหม*ก*อนเข�าศึกษาต*อใน
หลักสูตรการศึกษา โดยมีโครงการปฐมนิเทศและการประชุมผู�ปกครองนักศึกษาใหม*เข�าร*วมรับฟfงแนวทางการ
จัดการศึกษาและให�ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ปfญหาและการแก�ปfญหา รวมท้ังแนวทาง
การปaองกันการเกิดปfญหาการตกออก และชี้แจงการจัดการเรียนการสอนแก*นักศึกษา การปรับตัว และปรับ
ทัศนคติในการใช�ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การให�ความรู�ในการใช�คู*มือนักศึกษา เรื่องการลงทะเบียน การมี
อาจารย�ท่ีปรึกษา ฯลฯ รวมท้ังแนวทางการแก�ปfญหาให�แก*นักศึกษาแรกเข�า นอกจากนี้ คณะเกษตรศาสตร�มี
การสอดแทรกการให�ความรู�ในประเด็นการใช�ชีวิตในมหาวิทยาลัยผ*านกิจกรรมสานสัมพันธ�นักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร� เพ่ือให�นักศึกษามีความรัก ความสามัคคี ในการช*วยเหลือเก้ือกูลท้ังเรื่องการเรียน และการใช�
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ในการนี้ระหว*างเรียน ก*อนการสอบกลางภาค และก*อนการสอบปลายภาค คณะฯ ได�
สํารวจความต�องการในการสอนเสริมและติวข�อสอบ เพ่ือลดปfญหาการตกในรายวิชาท่ีนักศึกษาของคณะ เช*น 
รายวิชาของคณะวิทยาศาสตร� คณะศิลปศาสตร� โดยเฉพาะ ฟgสิกส� เคมี ชีว คณิตศาสตร� ภาษาอังกฤษ 
  การรักษาการคงอยู*ของนักศึกษาในระบบในป6การศึกษา 2562 หลักสูตรได�มีการจัดเก็บข�อมูลการคง
อยู*ของนักศึกษาทุกชั้นป6 พบว*า ป6การศึกษา 2562 นักศึกษาชั้นป6ท่ี 1 (รหัส 62) มีการตกออกเป1นจํานวน 3 
คน คิดเป1นร�อยละ 5.88 ของนักศึกษาชั้นป6ท่ี 1 และนักศึกษาชั้นป6ท่ี 2 (รหัส 61) ไม*มีการตกออก โดยรวมท้ัง 
4 ชั้นป6ในป6การศึกษา 2562 จํานวนนักศึกษาตกออกท้ังสิ้น 3 คน จากนักศึกษาท้ังหมด 176 คน คิดเป1นร�อย
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ละ 1.70 (ตาราง C.1-2 และ C.1-3) โดยนักศึกษาท่ีตกออกนั้น มีสาเหตุมาจาก นักศึกษาลาออกไปสมัครเป1น
ทหาร ผลการเรียนตํ่า ไม*สามารถเรียนได� และออกโดยไม*ทราบสาเหตุ จากการท่ีคณะได�มีระบบและกลไกใน
การรักษาการคงอยู*ของนักศึกษาผ*านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผ*านระบบอาจารย�ท่ีปรึกษา เพ่ือ
ติดตามการตกออกของนักศึกษา เพ่ือทําหน�าท่ีให�คําแนะนําทางด�านวิชาการ การวางแผนการเรียน การใช�ชีวิต 
กําหนดให�มีกิจกรรมการสอนเสริม และรายงานผลการเรียนท่ีมีปfญหาให�ผู�ปกครองทราบ ส*งผลให�นักศึกษามี
อัตราการตกออกท่ีลดลงจากป6การศึกษา 2561 

การวางแผนการเรียนเพ่ือให�จบการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยผ*าน
ตามแผนการเรียนโดยคําแนะนําของอาจารย�ท่ีปรึกษา อาจารย�ท่ีปรึกษามีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษา 
กรณีนักศึกษามีผลการเรียนตํ่า อาจารย�ท่ีปรึกษาจะมีการดูแลอย*างใกล�ชิดในเรื่องการวางแผนการลงทะเบียน
ในภาคการศึกษาต*อไป และระบบการประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษาตามท่ีกําหนดไว�ใน ELOs ของ
หลักสูตร นอกจากนี้แล�วคณะยังมีระบบงานทุนการศึกษาท่ีคอยช*วยเหลือในเรื่องการจัดหาทุนการศึกษาให�กับ
นักศึกษาท่ีมีความประสงค�ท้ังเงินทุนกู�ยืม เงินทุนสนับสนุนจากองค�กรท้ังแบบให�เปล*า และมีเง่ือนไข และจัดทํา
โครงการหารายได�ระหว*างเรียน คณะยังมีคณะกรรมการบริหารวิชาการท่ีจะคอยแก�ไขปfญหาและสนับสนุนการ
ดําเนินงานในการเรียนการสอนให�เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามท่ีกําหนดไว�ใน ELOs เพ่ือจัดหาเงิน
ทุนการศึกษา ให�กับนักศึกษาท่ีมีปfญหาด�านการเงิน  และคณะยังจัดทําโครงการพัฒนาแก*นักศึกษาผ*าน
กิจกรรมต*าง ๆ  เพ่ือปลูกฝfงให�นักศึกษามีความรับผิดชอบ ความอดทน มีเจตคติท่ีดีต*อวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ 
มีความขยันหม่ันเพียรในการศึกษาจนจบหลักสูตร 
 

ระบบดูแลนักศึกษาระหวAางเรียน 
  คณะเกษตรศาสตร� มีระบบการดูแลนักศึกษาระหว*างเรียน เพ่ือดูแลนักศึกษาให�สามารถจบการศึกษา
ได�ตามระยะเวลาท่ีกําหนด และมีคุณสมบัติของบัณฑิตตามท่ีกําหนดไว�ใน ELOs ประกอบด�วย ระบบต*าง ๆ 
ดังนี้ 

1. ระบบอาจารย�ท่ีปรึกษา เช*น การให�คําปรึกษาด�านวิชาการ การติดตามความก�าวหน�าในการเรียน
การดูแลการใช�ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการให�คําปรึกษาท่ัวไป และการเชิญผู�ปกครองมาพบในรายท่ีมีผล
การเรียนตํ่า  

2. ระบบงานแนะแนว และพัฒนาอาชีพ เช*น การแนะแนวการเรียน การศึกษาต*อ การแนะแนวอาชีพ 
และการดูแลสวัสดิการให�กับนักศึกษา เช*น ห�องพยาบาล ห�องแนะแนว เป1นต�น 

3. ระบบงานพัฒนานักศึกษา เช*น การพัฒนาด�านคุณธรรมจริยธรรม การทํากิจกรรมจิตอาสา การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรด�านการใช�ชีวิตในสังคม การส*งเสริมและสนับสนุนการหารายได�ระหว*างเรียนให�กับ
นักศึกษา การศึกษาดูงาน 

4. ระบบงานหลักสูตรและการสอน เช*น การวางแผนการเรียน การควบคุมคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน และการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ให�กับผู�เรียน  
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5. ระบบงานทุนการศึกษา เช*น การจัดหาแหล*งทุนแบบให�เปล*า เงินกู�ยืม กยศ. และการส*งเสริมการ
ประกอบอาชีพหารายได�ระหว*างเรียน 

6. ระบบงานทะเบียนและวัดผล เช*น การลงทะเบียนเรียน การตัดเกรด และการรายงานผลการเรียน 
7. ระบบงานสายสนับสนุน เช*น เจ�าหน�าท่ีห�องสมุด นักวิชาการประจําห�องปฏิบัติการ ตลอดจน

เจ�าหน�าท่ีท่ีอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนให�เกิดประสิทธิภาพ และคุณภาพ  
 

ผลการรับนักศึกษาปรากฏดังตาราง C.1-1 
ตาราง C.1-1 แสดงการรับเข:าของนักศึกษาในหลักสูตรเกษตรศาสตร� 

ภาคการศึกษา/       
ป6การศึกษา 

จํานวนผู�สมัคร 
(No. Applied) 

จํานวนท่ีประกาศรับ(No. 
Offered) 

จํานวนผู�มีสิทธิเข�าศึกษา 
(No. Admitted) 

จํานวนท่ีลงทะเบียน 
(No. Enrolled) 

1/2558 167 80 107 81 

1/2559 112 100 75 57 

1/2560 116 100 94 65 

1/2561 134 100 73 72 

1/2562 108 100 78 51 

*ข:อมูลย:อนหลังอยAางน:อย 5 ป+การศึกษา 
 

ตาราง C.1-2 แสดงจํานวนนักศึกษาในแตAละชั้นป+  

ป6การศึกษา 
นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร� 

ป6 1 ป6 2 ป6 3 ป6 4 >ป6 4 รวม 

2558 81 56 39 32 4 212 

2559 57 48 53 39 8 205 

2560 65 23 39 46 7 180 

2561 72 45 18 39 5 179 

2562 51 61 44 18 2 176 

*ข:อมูลย:อนหลังอยAางน:อย 5 ป+การศึกษา 

ตาราง C.1-3 แสดงการคงอยูAและการจบการศึกษาของนักศึกษาในหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

รหัสแรกเข�า 
จํานวนท่ี

ลงทะเบียน 

จํานวนนิสิตนักศึกษาท่ีจบภายในระยะเวลา จํานวนนิสิตนักศึกษาท่ีไม*ศึกษาต*อในป6การศึกษาท่ี* 

<ป6 4 ป6 4 >ป6 4 1  2 3 4 เป1นต�นไป 

2558 81 - 39 0 12 26 3 1 

2559 57 - 13 5 20 15 4 - 

2560 65 - - - 15 6 - - 

2561 72 - - - 8 3 - - 

2562 51 - - - 3 - - - 

*จํานวนนักศึกษาท่ีไมAศึกษาตAอ หมายถึง นักศึกษาท่ีพ:นสภาพ ลาออก หรือตกออก ณ ป+นั้น 
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จากตารางท่ี C.1-1 แสดงการรับเข�าของนักศึกษาในหลักสูตรเกษตรศาสตร� พบว*านักศึกษาท่ีเข�ามา
ศึกษาในหลักสูตร ป6การศึกษา 2559 ถึง ป6การศึกษา 2562 มีจํานวนท่ีสมัครเรียนและลงทะเบียนเรียน
ค*อนข�างคงท่ี ตารางท่ี C.1-2 จํานวนรวมของนักศึกษาป6การศึกษา 2560 และ 2562 มีจํานวนนักศึกษาไม*
แตกต*างกัน และจากตาราง C.1-3 การคงอยู*และการจบการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พบว*าต้ังแต* ป6การศึกษา 2559 – 2562 นักศึกษามีแนวโน�มการตกออก และลาออกลดลงอย*างเห็นเด*นชัด  

จาการวิเคราะห�ข�อมูลจากตารางพบว*า คณะเกษตรศาสตร�มีความพร�อมในการจัดการเรียนการสอน
ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีอาจารย�ท่ีมีคุณวุฒิตามเกณฑ� สกอ. กําหนด  มีฟาร�มพืช และฟาร�มสัตว� ท่ีใช�
สําหรับให�นักศึกษาได�ลงมือปฏิบัติงานจริง มีสื่อการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน เช*น ห�องสมุดและ
อินเทอร�เน็ต เพ่ือให�นักศึกษาค�นคว�าเพ่ิมเติมหรือศึกษาด�วยตนเอง จากการรับนักศึกษาต้ังแต*ป6การศึกษา 
2559-2562 พบว*า คณะเกษตรศาสตร� มีจํานวนนักศึกษาท่ีสนใจเข�ามาเรียนคงท่ี และในขณะช*วงป6เดียวกัน
จํานวนนักศึกษาตกออก ลาออก มีจํานวนลดลง เนื่องจากคณะเกษตรศาสตร�มีแผนการรักษาการคงอยู*ของ
นักศึกษาโดยการสอนเสริม และพัฒนาระบบการดูแลนักศึกษาทุกระบบให�สามารถรักษาจํานวนนักศึกษาให�คง
อยู*ให�มีจํานวนท่ีเหมาะสม และการสําเร็จการศึกษา ป6การศึกษา 2562 พบว*านักศึกษาส*วนใหญ*จบตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด ยกเว�นนักศึกษาท่ีไปฝiกงานยังต*างประเทศ ท่ีต�องฝiกงานเป1นระยะเวลา 10 เดือนจึงทําให�
จบช�าไป 1 ป6 และผลจากการเทียบเคียงสมรรถนะอัตราการคงอยู*ของนักศึกษากับคณะวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตปfตตานี ในป6การศึกษา 2562 พบว*า คณะ มีอัตราการคงอยู*
ของนักศึกษา (ร�อยละ 94.11) สูงกว*าคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขต
ปfตตานี (ร�อยละ 73.84)  

จากการวิเคราะห�ป�จจัยหรือสาเหตุท่ีมีนักศึกษาตกออกหรือลาออกระหว�างชั้นป#มีสาเหตุจากหลายป�จจัย 
ดังนี้ 

1. นักศึกษาสมัครเป1นทหาร ตํารวจ และอ่ืนๆ ซ่ึงเป1นงานราชการท่ีมีความม่ันคง 
2. ปfญหาผลการเรียนตํ่า ไม*สามารถเรียนต*อได� 

จากป�ญหาข'างต'น ทางคณะเกษตรศาสตร� ได'ดําเนินการแก'ป�ญหาการตกออกและลาออกระหว�างเรียนของ
นักศึกษา ดังนี้  

1. จัดทําโครงการปรับพ้ืนฐานและสอนเสริมในรายวิชาท่ีนักศึกษามีความต�องการ 
2. จัดหาทุนการศึกษา และจัดทําโครงการหารายได�ระหว*างเรียน 
3. มีระบบท่ีปรึกษาท่ีเข�มแข็ง โดยอาจารย�ท่ีปรึกษาสามารถเข�าถึงนักศึกษาและพร�อมให�คําปรึกษาแก*

นักศึกษาทุกด�าน  
4. จัดทําโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก*นักศึกษา เพ่ือปลูกฝfงให�นักศึกษามีความรับผิดชอบ มี

ความอดทน มีเจตติท่ีดีต*อวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ และสามารถดํารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมได�อย*างเป1นปกติ
สุข 
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คะแนนท่ีได�ในระดับคณะ   = ผลรวมของคะแนนท่ีได�ของทุกหลักสูตรในคณะ (4) 
                                                  จํานวนหลักสูตรในคณะท้ังหมด (1) 

= 4 

ผลการประเมินตนเอง C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิต นักศึกษา 

Rating Description ผลการประเมินตนเอง 

1 Absolutely Inadequate  

2 Inadequate and Improvement is Necessary  

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate  

4 Adequate as Expected � 
5 Better Than Adequate  

6 Example of Best Practices  

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices)  
 

รายการหลักฐาน C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิต นักศึกษา 

รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 

1 คําสั่งเลขท่ี 610/2561 เรื่อง แต*งตั้งคณะกรรมการรับนักศึกษาใหม* ป6การศึกษา 2562 

2 รายงานสรุปผลการรับนักศึกษาประจําป6การศึกษา 2562 

3 คําสั่งเลขท่ี 286/2562 เรื่อง แต*งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต คณะเกษตรศาสตร� ประจําป6การศึกษา 2562 

4 แหล*งทุนการศึกษา 

5 คําสั่งเลขท่ี 481/2562 เรื่อง แต*งตั้งคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร  

6 ศูนย�วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�  

7 สรุปโครงการเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษาของฝjายพัฒนานักศึกษา  

8 ข�อมูลเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ระหว*างคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร� กับคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตปfตตานี 

 

ข:อสรุปการประเมินตนเอง C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- การดําเนินการในการรับนักศึกษา การคงอยู* ระยะเวลาใน
การผลิตบัณฑิตอย*างเป1นระบบ 
- มีการดําเนินการรับนักศึกษาและระบบการดูแลนักศึกษา
ระหว*างเรียนอย*างเป1นระบบ 

- การทบทวนการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน
ได�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในป6การศึกษาถัดไป 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ข:อเสนอในการปรับปรุง 

- เน่ืองจากมีจํานวนนักศึกษาตกออกจึงควรเพ่ิมมาตรการใน
การรักษาความคงอยู*ของนักศึกษาในระบบให�มากข้ึน 

- พัฒนางานอาจารย�ท่ีปรึกษา งานหลักสูตรและการสอน
ให�เกิดความเข�มแข็ง ซ่ึงจะทําให�นักศึกษาสามารถจบ
การศึกษาได�ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 
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C.2 การได:ทํางานของบัณฑิต หรือการใช:ประโยชน�ในการประกอบวิชาชีพ 
ผู�กํากับตัวบ*งชี้ : ผศ.ดร.จักรพันธ� พิชญพิพัฒน�กุล 
ผู�จัดเก็บตัวบ*งชี้ : อาจารย� ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา, อาจารย� ดร.นิฟารีซา  เจ�ะเล�าะ,  

อาจารย� ดร.สุไลมาน  เจ�ะอาบู, นางสาวธีรกานต�  ผิวแก�ว,  
นางสาวรุสมา  ดอเลาะ 

ผลการดําเนินงาน 
คณะเกษตรศาสตร� โดยงานแนะแนวอาชีพ ฝjายพัฒนานักศึกษา โดยคณะกรรมการดําเนินงาน ได�วาง

ระบบการส*งเสริมการมีงานทําของบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร� ประกอบด�วย  
1.) การจัดการเรียนการสอนให�ตรงกับความต�องการของสถานประกอบการและความต�องการบัณฑิต 

คณะได�นําข�อมูลปaอนกลับจากผู�ใช�บัณฑิตมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให�ตรงกับความ
ต�องการเพ่ิมมากข้ึน เช*น การเพ่ิมทักษะการสื่อสาร ทักษะทางวิชาชีพ การการฝiกสหกิจศึกษา
เป1นต�น   

2.) การเตรียมความพร�อมของบัณฑิตในการทํางาน คณะได�เพ่ิมการฝiกสหกิจศึกษาท้ังในและ
ต*างประเทศ  เพ่ือให�นักศึกษาได�รับประสบการณ�จากการปฏิบัติงานจริง มีการทําความร*วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในภาคีเครือข*ายคณบดีสาขาการเกษตรแห*งประเทศไทยในการฝiกงานของ
นักศึกษา นอกจากนี้ยังร*วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร ในการบ*มเพาะการ
เป1นผู�ประกอบการให�กับนักศึกษา  

3.) การส*งเสริมการสมัครงานคณะได�ดําเนินโครงการเตรียมความพร�อมให�กับนักศึกษาในการสมัคร
งาน เช*น  จัดฝiกอบรมการเขียน Resume ให�ถูกต�องและโดดเด*น เพ่ือใช�สมัครงาน หรือ จัด
ฝiกอบรมทักษะท่ีจําเป1นในการทํางาน และฝiกอบรมบุคลิกภาพเพ่ือการสัมภาษณ�งาน และ
ประชาสัมพันธ�แหล*งงานผ*านช*องทางต*าง ๆ ให�กับนักศึกษาท่ีกําลังจะจบการศึกษาและศิษย�เก*าได�
รับทราบ 

4.) การติดตามการได�งานทําของศิษย�เก*าและการพัฒนาทักษะและความรู�ของศิษย�เก*าเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ของการได�งานทํา คณะได�มีการสํารวจภาวะการได�งานทําของศิษย�เก*าเป1นประจําทุกป6 เพ่ือหา
แนวทางในการส*งเสริมและสนับสนุนการได�งานทําของบัณฑิต และมีการเปgดฝiกอบรมอาชีพระยะ
สั้นให�กับศิษย�เก*าท่ีต�องการประกอบชีพหรือเป1นผู�ประกอบการเอง  

ในป6การศึกษา 2562 คณะเกษตรศาสตร� ได�มีการเก็บข�อมูลการได�งานทําของนักศึกษา โดยใช�
แบบสอบถาม จําแนกเป1น 1) จํานวนบัณฑิตท้ังหมด (นับต้ังแต*วันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให�สําเร็จการศึกษา
ในป6การศึกษานั้น) 2) จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําพร�อมเงินเดือนเริ่มต�นหรือรายได�ประจําจากการเป1น
ผู�ประกอบการ 3) ข�อมูลบัณฑิตท่ีศึกษาต*อระดับบัณฑิตศึกษา โดยงานทะเบียนและวัดผลเป1นผู�จัดเก็บรวบรวม
ข�อมูล ดังแสดงในตาราง ตารางท่ี C.2-1 และ C.2-2 
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   ตารางท่ี C.2-1 ตารางแสดงจํานวนและร�อยละของบัณฑิตท่ีได�งานทํา บัณฑิตรุ*นป6การศึกษา 2559-2561  

 
   ตารางท่ี C.2-2 ตารางลักษณะอาชีพของบัณฑิตท่ีได�งานทําในป6การศึกษา 2559-2561  

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร�) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ป6การศึกษา 

2559 
ป6การศึกษา 

2560 
ป6การศึกษา 

2561 
จํานวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพธุรกิจอิสระหรือเป1นเจ�าของกจิการ 2 3 6 
ร�อยละของบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพธุรกจิอิสระหรือเป1นเจ�าของกิจการ 7.41 15.79 30.00 

จํานวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพข�าราชการ/เจ�าหน�าท่ีหน*วยงานของรัฐ  3 5 5 
ร�อยละของบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพข�าราชการ/เจ�าหน�าท่ีหน*วยงานของรัฐ 11.11 26.32 25.00 
จํานวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/องค�กรธุรกิจเอกชน  16 11 9 
ร�อยละของบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/องค�กรธุรกิจเอกชน 59.26 57.89 45.00 
จํานวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอาชีพอืน่ๆ 7 1 0 
ร�อยละของบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/องค�กรธุรกิจเอกชน 25.93 5.26 0.00 

เงินเดือนเฉล่ีย (บาท) 10,000 12,000 12,490 
จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ 25 26 34 

หมายเหตุ:  จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํา หมายถึง ผู�ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ได�งานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได�ประจําภายใน
ระยะเวลา 1 ป6 นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาโดยไม*นับรวมผู�ที่ศึกษาต*อในระดับบัณฑิตศึกษา การนับการมีงานทํา สามารถนับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่
สามารถสร�างรายได�เข�ามาประจําเพ่ือเล้ียงชีพตนเองได� 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูลการได�งานทําของบัณฑิตในตารางท่ี  C.2-1  พบว*าการได�งานทําของบัณฑิต
ของคณะเกษตรศาสตร� มีแนวโน�มลดลงอย*างต*อเนื่องต้ังแต*ป6 2559-2562 โดยพบว*ามีปfจจัยหลายด�านท่ีทําให�
การได�งานทําของบัณฑิตลดลง คือ ด�านภาวะเศรษฐกิจถดถอยทําให�การจ�างงานลดลง ประกอบกับบัณฑิตส*วน
ใหญ*ต�องการทํางานในพ้ืนท่ี แต*การจ�างงานในภาคการเกษตรท่ีต�องการนักวิชาการในระดับปริญญาตรีมี
จํานวนจํากัดมากกว*าภูมิภาคอ่ืนๆ ทําให�บัณฑิตสมัครงานในสาขาอ่ืนท่ีท่ีนายจ�างเปgดรับโดยไม*จํากัดสาขา เช*น 
ร�านสะดวกซ้ือ 7-ELEVEN และสถานประกอบการอ่ืนๆ ดังแสดงในตารางท่ี  ตารางท่ี C.2-2 ท่ีพบว*า ร�อยละ 
45.00 ของบัณฑิตประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/องค�กรธุรกิจเอกชน ซ่ึงเป1นงานท่ีไม*ตรงตามสาขาวิชาท่ีจบ
การศึกษา และส*วนบัณฑิตท่ีได�งานทําในหน*วยงานราชการ เช*น  สํานักงานเกษตร  สํานักงานปศุสัตว� และ

หลักสูตร 

ป6การศึกษา 2559 ป6การศึกษา 2560 ป6การศึกษา 2561 

จํานวน
ผู�สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวน
บัณฑิต 
ท่ีระบุ
ว*ามี

งานทํา 

ร�อยละ
ของ 

บัณฑิต
ได�งาน

ทํา 

จํานวน
ผู�สําเร็จ 

การศึกษา 

จํานวน
บัณฑิต 
ท่ีระบุ
ว*ามี

งานทํา 

ร�อยละ
ของ 

บัณฑิต
ได�งาน

ทํา 

จํานวน
ผู�สําเร็จ 

การศึกษา 

จํานวน
บัณฑิต

ท่ี 
ระบุว*า
มีงาน
ทํา 

ร�อยละ
ของ 

บัณฑิต
ได�งาน

ทํา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เกษตรศาสตร�)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

38 27 71.05 33 19 57.58 45 20 42.22 
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หน*วยงานภาครัฐด�านการเกษตร อ่ืนๆ เป1นหน*วยงานท่ีรองรับการทํางานของบัณฑิตในลําดับรองลงมา แต*มี
ข�อจํากัดคือในหน*วยงานราชการมีตําแหน*งงานท่ีจํากัด และเป1นการจ�างชั่วคราว  

จากปfญหาการว*างงานของนักศึกษา คณะจึงได�วางแนวทางในการผลิตบัณฑิตให�เป1นผู�ประกอบการใน
ภาคการเกษตรต้ังแต*ผู�ผลิต การแปรรูป และการทําการตลาด โดยปรับโครงสร�างรายวิชาท่ีเสริมด�านการ
ประกอบการเพ่ิมข้ึน ร*วมท้ังการปรับกิจกรรมเสริมหลักสูตรเน�นการสร�างผู�ประกอบใหม*และการบ*มเพาะการ
เป1นผู�ประกอบการให�กับนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน  เพ่ือให�บัณฑิตมีงานโดยการประกอบกิจการหรืออาชีพของต�น
เอง ในพ้ืนท่ี และเพ่ือลดภาวะการว*างงานของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา  

ในป6การศึกษา 2561 คณะได�กํากับติดตามและปรับปรุงระบบและกลไกในการส*งเสริมการได�งานทํา
ของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา โดยได�ปรับแนวทางในการผลิตบัณฑิท่ีเน�นการเป1นผู�ประกอบการเพ่ิมมากข้ึน โดย
ในป6การศึกษา 2561 คณะได�นําข�อมูลปaอนกลับจากผู�ใช�บัณฑิตมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให�ตรงตาม
ความต�องการ ดังนี้ 

1.) ปรับปรุงและสร�างหลักสูตรในสาขาเกษตรให�ทันสมัย สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของ
 เทคโนโลยี และความต�องการของตลาดแรงงาน และอาชีพของชุมชน 

2.) ส*งเสริมการพัฒนากิจจกรรมนักศึกษาเสริมหลักสูตรท้ังใน และต*างประเทศเพ่ือเสริมสร�างการเป1น
ผู�ประกอบการให�กับนักศึกษา 
3.) ส*งเสริมการสร�าง และพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรของนักศึกษารวมท้ังสนับสนุนการแข*งขันท้ัง

 ระดับชาติและนานาชาติ 
4.) สร�างเครือข*ายกับสถานประกอบการเพ่ือเป1นแหล*งฝiกประสบการณ�วิชาชีพของนักศึกษาตามความ

สนใจและจากข�อมูลการได�งานทําของบัณฑิต ในป6กาศึกษา 2561 จะเห็นได�ว*าบัณฑิตมีแนวโน�มประกอบอาชีพ
ธุรกิจอิสระหรือเป1นเจ�าของกิจการ เพ่ิมสูงข้ึน อย*างไรก็ตามจากการสํารวจความต�องการในการพัฒนาของศิษย�
เก*า พบว*า บัณฑิตต�องการปfจจัยด�านเงินทุน คณะจึงได�ทําความร*วมมือกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ�
การเกษตร (ธกส.) ในการบ*มเพาะการเป1นผู�ประกอบการในภาคการเกษตรให�กับบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและ
ศิษย�ปfจจุบัน รวมถึงการสนับสนุนสินเชื่อ (soft loan) ดอกเบ้ียตํ่าให� เพ่ือให�บัณฑิตท่ีสนใจนําไปพัฒนาธุรกิจ
และการประกอบการ นอกจากนี้ คณะได�เชิญสถานประกอบการมาจัดงาน Job Fair เพ่ือให�นักศึกษามี
ช*องทางในการสมัครงาน จัดฝiกอบรมการเขียน Resume ให�ถูกต�องและโดดเด*น เพ่ือใช�สมัครงาน หรือ จัด
ฝiกอบรมทักษะท่ีจําเป1นในการทํางาน และฝiกอบรมบุคลิกภาพเพ่ือการสัมภาษณ�งานซ่ึงมีบัณฑิตท่ีจบ
การศึกษาในป6การศึกษา 2561 รอการตอบรับเข�าทํางานจากสถานประกอบการท่ียืนใบสมัครอยู*จํานวน 
จํานวน 8 คน  

นอกจากนี้คณะยังใช�ช*องทางสื่อ online ประชาสัมพันธ�ตําแหน*งงานท้ังงานภาครัฐและเอกชน ให�
บัณฑิตท่ีจบการศึกษาสมัครสอบคัดเลือกเข�าทํางาน รวมท้ังการประชาสัมพันธ�โครงการติว ก.พ. เพ่ือสอบบรรจุ
เข�ารับราชการในช*วงท่ีมีการเปgดสอบ  นอกจากนี้คณะยังใช�เครือข*ายรุ*นพ่ีรุ*นน�องในการประชาสัมพันธ�แหล*ง
งาน ตําแหน*งงงาน ในหน*วยงานท่ีรุ*นพ่ีท่ีเป1นศิษย�เก*าทํางานอยู* เพ่ือดึงรุ*นน�องเข�าทํางาน 
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 คะแนนท่ีได:ในระดับสถาบันคณะ = ผลรวมของคะแนนท่ีได:ของทุกหลักสูตรในคณะ (4) 
               จํานวนหลักสูตรในคณะท้ังหมด (1)  

=  4 
 

ผลการประเมินตนเอง C.2 การได:ทํางานของบัณฑิต หรือการใช:ประโยชน�ในการประกอบวิชาชีพ 

Rating Description ผลการประเมินตนเอง 
1 Absolutely Inadequate  
2 Inadequate and Improvement is Necessary  
3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate  
4 Adequate as Expected � 
5 Better Than Adequate  
6 Example of Best Practices  
7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices)  

 

รายการหลักฐาน C.2 การได:ทํางานของบัณฑิต หรือการใช:ประโยชน�ในการประกอบวิชาชีพ 

รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
1 แบบสอบถามภาวการณ�มีงานทําของบัณฑิต 
2 รายงานภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําป6การศึกษา 2561 

 
ข:อสรุปการประเมินตนเอง C.2 การได:ทํางานของบัณฑิต หรือการใช:ประโยชน�ในการประกอบวิชาชีพ 

จุดแขง็ แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
- บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร�สามารถประกอบอาชีพอิสระด�านวิชาชีพ - จัดการเรียนการสอนท่ีเน�นทฤษฎีคู*ปฏบิัติ และการประยกุต�ใช� และ

เน�นการเป1นผู�ประกอบการ 
จุดที่ควรพัฒนา ข:อเสนอในการปรับปรุง 

- การส*งเสริมการประกอบอาชีพและการได�งานทําหลังจบการศึกษา 
เน�นการเป1นผู�ประกอบการ 

- ส*งเสริมอาชีพให�กับศิษย�เก*าหลังจบการศึกษา 
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C.3 คุณภาพบัณฑิต 
ผู�กํากับตัวบ*งชี้ : อาจารย� ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา 
ผู�จัดเก็บตัวบ*งชี้ : อาจารย�อัมภรณ�พรรณ  พลาศัย, อาจารย� ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน,  

อาจารย� ดร.สุไลมาน  เจ�ะอาบู, นางสาวธีรกานต�  ผิวแก�ว, นางสาวรุสมา  ดอเลาะ 
ผลการดําเนินงาน 
 คะแนนท่ีได:ในระดับคณะ  = ผลรวมของคะแนนท่ีได:ของทุกหลักสูตรในคณะ(4) 
                                                        จํานวนหลักสูตรในคณะท้ังหมด(1) 
                                       = 4/1 

คณะเกษตรศาสตร�ได�กําหนดอัตลักษณ�ของบัณฑิตไว�ว*า “เน�นท่ีพหุวัฒนธรรม ความรู�คู*คุณธรรม และ
ความเป1นสากล”  และกําหนดคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ดังนี้ “รับผิดชอบ ใฝjศึกษา มีคุณธรรม นํา
สังคม” ซ่ึงมีท่ีมาจากสภาพสังคมท่ีมหาวิทยาลัยต้ังอยู*นั้น ประกอบไปด�วยชุมชนท่ีมีวัฒนธรรมหลากหลาย การ
ดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีอุดมการณ�แตกต*างกัน จึงมีความอ*อนไหวง*าย ดังนั้นการมุ*งผลิตบัณฑิตท่ีมีความเข�าใจ 
ยอมรับในความแตกต*าง ให�เกียรติกันและกันในความหลากหลายของวัฒนธรรมนี้ได�จึงมีความสําคัญ ท้ังนี้เพ่ือ
ลดความรุนแรงในพ้ืนท่ี นอกจากนี้เพ่ือลดปfญหาความไม*เข�าใจของผู�ท่ีทํางานในองค�กรของรัฐกับคนในชุมชน 
จึงควรเปgดโอกาสให�คนในชุมชนได�มีโอกาสศึกษาต*อในระดับมหาวิทยาลัย ท้ังนี้เพ่ือสร�างให�พวกเขาเป1นคนท่ีมี
ความรู�ความสามารถโดยเฉพาะวิชาการด�านเกษตร ซ่ึงถือว*าเป1นอาชีพหลักของคนในชุมชนท่ีมหาวิทยาลัย
ต้ังอยู*  แต*การผลิตบัณฑิตให�มีความรู�จําเป1นจะต�องปลูกฝfงเรื่องคุณธรรม จริยธรรมแก*บัณฑิตด�วย ท้ังนี้เม่ือ
บัณฑิตออกไปประกอบอาชีพแน*นอนว*าบัณฑิตเหล*านี้จะต�องมีปฏิสัมพันธ�กับชุมชน ดังนั้น การสร�างบัณฑิตท่ีมี
ความรู�ความสามารถ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และสามารถนําสังคมให�เป1นไปในทางท่ีดีได� จึงเป1น
แนวทางหนึ่งในการทําให�เกิดความปกติสุขความม่ันคงในสังคม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยนราธิวาสต้ังอยู*ในพ้ืนท่ี
ท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ�าน ท่ีมีการใช�ภาษามาลายู และภาษาอังกฤษในการติดต*อสื่อสาร ดังนั้น
คณะเกษตรศาสตร�จึงมีความมุ*งหวังในการท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป1นสากล สามารถใช�วิชาความรู�เพ่ือพัฒนา
ชุมชน และสร�างโอกาสแก*ตนเองในการประกอบอาชีพในต*างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศมาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และบรูไน ท้ังนี้ คณะเกษตรศาสตร�ได�ทําความร*วมมือกับ UMK และได�กําหนดแผนการพัฒนา
ภาษาอังกฤษและวิชาชีพท่ีเก่ียวข�องกับเกษตร โดยส*งนักศึกษาชั้นป6ท่ี 4 เข�าร*วมกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ
และวิชาชีพเกษตร เป1นประจําทุกป6 โดยในป6การศึกษา 2561 คณะเกษตรศาสตร�ได�ส*งนักศึกษาชั้นป6ท่ี 4 เข�า
ร*วมกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ� 2561 เพ่ือให�นักศึกษาได�เรียนรู�วัฒนธรรมต*างประเทศ เปgดโลกทัศน� ทําให�มี
ความกระตือรือร�นในการท่ีจะพัฒนาตนเอง อย*างไรก็ตามในป6การศึกษา 2562 ทางคณะเกษตรไม*สามารถ
ดําเนินงานตามแผนได�เนื่องจากสถานการณ�โควิด ซ่ึงเบ้ืองต�นคณะเกษตรได�ส*งรายชื่อนักศึกษาท่ีจะเข�าร*วม
กิจกรรมไปเรียบร�อยแล�ว และทาง UMK ได�ดําเนินการการติดต*อประสานงานกับหน*วยงานในประเทศ
มาเลเซียเพ่ือเป1นแหล*งศึกษาดูงานและฝiกปฏิบัติงานให�แก*นักศึกษาคณะเกษตร แต*ทางคณะเกษตรศาสตร�ต�อง
ยุติโครงการไป อย*างไรก็ตามคณะได�วางแผนในเรื่องของการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยการสอนเสริมจากอาจารย�
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พิเศษ โดยจะเริ่มดําเนินการในป6การศึกษา 2563 และมีนโยบายในการสนับสนุนนักศึกษาสอบวัดระดับคะแนน
ภาษาอังกฤษทุกชั้นป6 นอกจากนี้คณะเกษตรศาสตร�ได�ส*งนักศึกษาไปฝiกสหกิจ  ณ ประเทศอิสราเอลทุกๆ ป6 
ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษาให�จบออกไปเป1นบัณฑิตท่ีมีความสามารถประยุกต�ใช�วิชาชีพเกษตรในการ
ประกอบอาชีพได� 

คณะเกษตรศาสตร�ได�ให�ผู�ใช�บัณฑิตประเมินคุณลักษณะและอัตลักษณ�ของบัณฑิต โดยการส*งแบบ
ประเมินท่ีมีข�อกําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติหรือ ELOs ไปทางไปรษณีย� 
หลังจากนั้นได�ทําการสรุปผลและวิเคราะห�ผลผ*านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึงผลการวิเคราะห�ท่ีได�จะ
รายงานให�คณบดี และผู�บริหารคณะทราบ เพ่ือนําไปกําหนดนโยบายในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนต*อไป  ท้ังนี้เพ่ือสร�างบัณฑิตให�มีคุณภาพเป1นไปตามความต�องการของผู�ใช�บัณฑิต  

ผลการสํารวจการได�ทํางานของบัณฑิต หรือการใช�ประโยชน�ในการประกอบวิชาชีพ พบว*าผู�ใช�บัณฑิต
ประเมินบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในป6การศึกษา 2561 มีความพึงพอใจบัณฑิตอยู*ในระดับดีมาก (4.42) โดยมี
ค*าเฉลี่ยความพึงพอใจต*อ ELOs ต*อนักศึกษาทุกข�อมากกว*า 4 ยกเว�น ELOs ข�อท่ี 5 สามารถสื่อสาร และใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศได�อย*างเหมาะสม (ด�านภาษาอังกฤษ) มีค*าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู*ท่ี 3.50 ซ่ึงในป6
การศึกษา 2563 คณะมีแผนในการเพ่ิมทักษะภาษอังกฤษผ*านโครงการอบรมภาษอังกฤษเพ่ิมเติม โดยเชิญ
อาจารย�พิเศษมาสอนเป1นระยะเวลา 15 สัปดาห� สัปดาห�ละ 3 ชม และเพ่ือให�สอดคล�องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยท่ีให�นักศึกษาสอบภาษาอังกฤษก*อนจบการศึกษา และปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน�นให�นักศึกษาเกิดทักษะการสื่อสารการนําเสนอ โดยใช�เทคโนโลยีสารสนเทศให�มากข้ึน เช*น การพูดในท่ี
ชุมชน การนําเสนอหน�าชั้นเรียน การพูดในท่ีชุมชน และการนําเสนอทางวิชาการ 

คณะเกษตรศาสตร�มีเปaาหมายท่ีชัดเจนท่ีจะผลิตบัณฑิตให�มีคุณภาพ ตามคุณสมบัติท่ีพึงประสงค�ของ

บัณฑิต (Graduate Attributes) "รับผิดชอบ ใฝjศึกษา มีคุณธรรม นําสังคม” และอัตลักษณ�ของบัณฑิต “เน�น

ท่ีพหุวัฒนธรรม ความรู�คู*คุณธรรม และความเป1นสากล”   ซ่ึงเกิดจากการจัดการเรียนการสอนตาม Program 

Outcomes (POs) และผลการเรียนรู�คาดหวัง Expected Learning Outcomes (ELOs) ของหลักสูตร ท่ี

เชื่อมโยงสอดคล�องส*งเสริมกัน (Alignment) กับ ELOs ของวิชาต*างๆ ในหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF) ท่ีพัฒนามา

จากผลท�อนกลับจากผู�ใช�บัณฑิตและผู�มีส*วนได�ส*วนเสีย  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ได�กําหนด
วัตถุประสงค�ของหลักสูตรไว�ดังนี้  

1. ความรู�ความชํานาญในเชิงวิชาการท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด�านการเกษตร 
2. นําความรู� ท่ีได�ไปประกอบอาชีพตามความสามารถ ภายใต�แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและทฤษฎีใหม*  
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3. สามารถปฏิบัติงานและร*วมมือกับหน*วยงานราชการและเอกชน ตลอดจนผู�นําชุมชนท่ี
เข�มแข็งได�เป1นอย*างดี  

4. และมีเจตคติท่ีดีในการพัฒนางานด�านการเกษตรท่ีสอดคล�องกับวิถีชีวิต และความต�องการ
ของท�องถ่ิน  

5. มีบุคลิกภาพดี มีความม่ันใจในตนเอง มีความเป1นผู�นํา กล�าแสดงออก พัฒนาตนเองอย*าง
ต*อเนื่อง 

6. มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ซ่ือสัตย� มีจิตอาสา รักองค�กร และความรับผิดชอบ
ต*อตนเองและสังคม  

7. คิดอย*างมีเหตุผล สามารถแก�ไขปfญหาในสถานการณ�ต*าง ๆ ได�  
หลักสูตรได�กําหนดผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง (ELOs) จากวิสัยทัศน� พันธกิจของคณะเกษตรศาสตร� 

และของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� จากวัตถุประสงค�ของหลักสูตร จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห*งชาติ และจากผู�ใช�บัณฑิต ศิษย�เก*า ศิษย�ปfจจุบัน จํานวน 5 ข�อ ดังนี้  

 1. สามารถแสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีความเป1นผู�นํา และเป1นผู�ท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม  
2. วางแผนและปฏิบัติทางด�านการเกษตรได�อย*างมีประสิทธิภาพ 
3. แสวงหาความรู�ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเองแก�ไขปfญหาและพัฒนาอาชีพเกษตรตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
4. ประยุกต�องค�ความรู�ด�านวิทยาศาสตร�เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรในการ

พัฒนาอาชีพ 
5. สามารถสื่อสาร และใช�เทคโนโลยีสารสนเทศอย*างเหมาะสม 

นอกจากนี้คณะเกษตรศาสตร� ยังมีระบบการพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการศึกษา จากข�อมูล
ปaอนกลับจากผู�มีส*วนได�ส*วนเสีย ท่ีสะท�อนอัตลักษณ�คุณสมบัติบัณฑิตท่ีเป1นท่ีต�องการตามความต�องการของผู�มี
ส*วนได�ส*วนเสีย โดยมีระบบกลไกในการประเมินผลคุณลักษณะของบัณฑิตตาม ELOs ท่ีกําหนด ได�การ
ประเมินจากผู�ใช�บัณฑิต จากแบบสอบถาม การสัมภาษณ� และนําผลสะท�อนคุณภาพบัณฑิตในด�านต*างๆ มา
พัฒนาการจัดการการเรียนการสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตให�ตรงต*อความต�องการของผู�มีส*วนได�ส*วนเสียอย*างแท�จริง  
ตารางท่ี C.3-1 ความสอดคล:อง ELOs กับวัตถุประสงค�หลักสูตร 

ที่ Learning Outcome 
วัตถุประสงค�หลักสูตร 

1 2 3 4 5 6 7 
1 สามารถแสดงออกถึงความรับผดิชอบ มีความเป1นผู�นํา และเป1นผู�ที่มี 

คุณธรรม จริยธรรม  
    � 

  

2 วางแผนและปฏิบัติทางด�านการเกษตรได�อย*างมีประสิทธิภาพ �       
3 แสวงหาความรู�ทางวชิาการเพื่อพัฒนาตนเองแก�ไขปfญหาและพฒันาอาชีพ

เกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 �    
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ที่ Learning Outcome 
วัตถุประสงค�หลักสูตร 

1 2 3 4 5 6 7 
4 ประยุกต�องค�ความรู�ด�านวิทยาศาสตร�เทคโนโลยีและนวตักรรมทาง

การเกษตรในการพัฒนาอาชีพ 
  �   

  

5 สามารถสื่อสาร และใช�เทคโนโลยีสารสนเทศอย*างเหมาะสม       � 
 
ตารางท่ี C.3-2 แสดงความสอดคล:องระหวAาง ELOs กับ วิสัยทัศน� และพันธกิจ 
ท่ี Learning outcome วิสัยทัศน�ของคณะเกษตรศาสตร� พันธกิจ 

1 สามารถแสดงออกถึงความรับผิดชอบ มี
ความเป1นผู�นํา และเป1นผู�ท่ีมี คุณธรรม 
จริยธรรม  

จัดการศึกษาท่ีเป1นมาตรฐาน เป1นแหล*ง
เรียนรู�ของสังคม ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มุ*งสู*อาเซียน 

ผลิตบัณฑิต 

2 วางแผนและปฏิบัติทางด�านการเกษตรได�
อย*างมีประสิทธิภาพ 

จัดการศึกษาท่ีเป1นมาตรฐาน เป1นแหล*ง
เรียนรู�ของสังคม ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มุ*งสู*อาเซียน 

ผลิตบัณฑิต 

3 แสวงหาความรู�ทางวิชาการเพ่ือพัฒนา
ตนเองแก�ไขปfญหาและพัฒนาอาชีพ
เกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

จัดการศึกษาท่ีเป1นมาตรฐาน เป1นแหล*ง
เรียนรู�ของสังคม ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มุ*งสู*อาเซียน 

ผลิตบัณฑิต 

4 ประยุกต�องค�ความรู�ด�านวิทยาศาสตร�
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร
ในการพัฒนาอาชีพ 

จัดการศึกษาท่ีเป1นมาตรฐาน เป1นแหล*ง
เรียนรู�ของสังคม ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มุ*งสู*อาเซียน 

ผลิตบัณฑิต 

5 สามารถสื่อสาร และใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศอย*างเหมาะสม 

จัดการศึกษาท่ีเป1นมาตรฐาน เป1นแหล*ง
เรียนรู�ของสังคม ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มุ*งสู*อาเซียน 

ผลิตบัณฑิต 

 

ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง     
พ.ศ. 2559 ครอบคลุมท้ังความรู�และทักษะท่ัวไป และความรู�และทักษะเฉพาะทาง ดังนี้   

ความรู:และทักษะท่ัวไป 
1. แสดงออกถึงภาวะความเป1นผู�นํา และเป1นผู�ท่ีมีจริยธรรม คุณธรรม รักองค�กร และสังคม เพ่ือเป1น

พลเมืองดีของสังคมพหุวัฒนธรรม 

2. ปฏิบัติงานและร*วมมือกับหน*วยงานราชการและเอกชนและชุมชนได�ท้ังในประเทศหรือในกลุ*ม

ประเทศอาเซียน 
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ความรู:และทักษะเฉพาะทาง 

1. รู�และเข�าใจหลักการเกษตรศาสตร�และสามารถประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติงานได�อย*างมีประสิทธิภาพ 

2. ประยุกต�การใช�เทคโนโลยีการเกษตรบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร�ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และสามารถบริหารจัดการฟาร�มเกษตรได�อย*างมีศักยภาพ 

3. ประยุกต�ใช�ความรู�เพ่ือแก�ไขปfญหาด�านการเกษตรและการดําเนินชีวิตภายใต�พหุวัฒนธรรม 

4. แสวงหาความรู�เพ่ือพัฒนาตนเอง แก�ไขปfญหาและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมตามการเปลี่ยนแปลง

ทางวิชาการอยู*ตลอดเวลา 

โดยได�กําหนดโครงสร�างเนื้อหารายวิชาเป1นหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดรายวิชาชีพเฉพาะ และหมวด
วิชาเลือกเสรี เพ่ือให�บรรลุผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง 

ตารางท่ี C.3-4 ตารางแสดงความสัมพันธ�ระหวAาง ELOs กับ Generic and Specific 

PLO Statement Generic LO Specific LO 
1 สามารถแสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีความเป1นผู�นํา และเป1นผู�ท่ีม ีคุณธรรม 

จริยธรรม  
�  

2 วางแผนและปฏิบัติทางด�านการเกษตรได�อย*างมีประสิทธิภาพ  � 
3 แสวงหาความรู�ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเองแก�ไขปfญหาและพัฒนาอาชีพเกษตร

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 � 

4 ประยุกต�องค�ความรู�ด�านวิทยาศาสตร�เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรใน
การพัฒนาอาชีพ 

�  

5 สามารถสื่อสาร และใช�เทคโนโลยสีารสนเทศอย*างเหมาะสม  � 
Bloom’s Taxonomy R = Remembering / Understanding 
   A = Applying / Analyzing 

ตารางท่ี C.3-5 ตารางแสดงความสัมพันธ�ระหวAาง ELOs กับ ผู:มีสAวนได:สAวนเสียของหลักสูตร 
PLO ศิษย�เกAา ผู:ปกครอง ผู:ใช:บัณฑิต ผู:นําชุมชน สถานประกอบการ คณาจารย� 

สามารถแสดงออกถึงความ

รับผิดชอบ มีความเป1นผู�นํา และ

เป1นผู�ที่มี คุณธรรม จริยธรรม  

 � � � � � 

วางแผนและปฏิบัติทางด�าน

การเกษตรได�อย*างมีประสิทธิภาพ 

� � �  �  

แสวงหาความรู�ทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาตนเองแก�ไขปfญหาและ
พัฒนาอาชีพเกษตรตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

  �  � � 

ประยุกต�องค�ความรู�ด�าน

วิทยาศาสตร�เทคโนโลยแีละ

�  �  �  
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PLO ศิษย�เกAา ผู:ปกครอง ผู:ใช:บัณฑิต ผู:นําชุมชน สถานประกอบการ คณาจารย� 

นวัตกรรมทางการเกษตรในการ

พัฒนาอาชีพ 

สามารถส่ือสาร และใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศอย*างเหมาะสม 

� �  � �  

 

ตารางท่ี C.3-6 แสดงการวิเคราะห�ของ PLO ระดับหลักสูตรกับ Knowledge Skills Competence 

PLO Knowledge 
(Remembering, 
Understanding) 

Skills 
( Applying, 
Analyzing) 

Competence 
(Evaluating, 
Creating) 

สามารถแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบ มีความเป1นผู�นํา 
และเป1นผู�ท่ีมี คุณธรรม 
จริยธรรม  

-ความรู�ด�านจริยธรรม คุณธรรม
ในการประกอบอาชีพทางการ
เกษตร และการใช�ชีวิตในสังคม 
-ความรู�ด�านการเป1นผู�นํา 

-ทักษะการเป1นผู�นํา 
-ทักษะการใช�การชีวิตในสังคม 
-ทักษะการทํางานเป1นทีม 

ภาวะความเป1นผู�นํา และเป1นผู�ท่ี
มีจริยธรรม คุณธรรม รักองค�กร 
และสังคม เพ่ือเป1นพลเมืองดี
ของสังคมพหุวัฒนธรรม 

วางแผนและปฏิบัติทางด�าน
การเกษตรได�อย*างมี
ประสิทธิภาพ 

-ความรู�ทางการเกษตร 
-ความรู�ด�านมนุษยสมัพันธ�เพ่ือ
ทํางานร*วมกันกับผู�อ่ืนได� 
-ความรู�ด�านการบริหาร จัดการ
ฟาร�ม 

-ทักษะทางการเกษตร 
-ทักษะการทํางานเป1นทีม 
-ทักษะการคิด วิเคราะห� และ
การประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติงาน 

รู�และเข�าใจหลักการ
เกษตรศาสตร�และสามารถ
ประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติงานได�
อย*างมีประสิทธิภาพ 

แสวงหาความรู�ทางวิชาการเพ่ือ
พัฒนาตนเองแก�ไขปfญหาและ
พัฒนาอาชีพเกษตรตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

-ความรู�ด�านการเกษตร 
-ความรู�ด�านความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานด�านการเกษตร 
-ความรู�ด�านการช*างเกษตร 
-หลักการทางการเกษตรภายใต�
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและทฤษฎีใหม* 
-ความรู�ด�านเศรษฐศาสตร�และ
ธุรกิจเกษตร 

-ทักษะด�านการเกษตร 
-ทักษะด�านความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานด�านการเกษตร 
-ทักษะด�านการช*างเกษตร 
 

ประยุกต�การใช�
เทคโนโลยีการเกษตรบนพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร�ตามแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถบริหารจัดการฟาร�ม
เกษตรได�อย*างมีศักยภาพ 

ประยุกต�องค�ความรู�ด�าน
วิทยาศาสตร�เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเกษตรในการ
พัฒนาอาชีพ 

-หลักความรู�ด�านการเกษตร 
-ความรู�เก่ียวกับด�านการทํางาน
และการดํารงชีวิตภายใต�ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
-ความรู�ด�านอาเซียนศึกษา 

-ทักษะด�านการเกษตร 
-ทักษะด�านการใช�ชีวิต 
-ทักษะด�านการทํางานและ
ดําเนินชีวิตภายใต�ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

ปฏิบัติงานและร*วมมือกับ
หน*วยงานราชการและเอกชน
และชุมชนได�ท้ังในประเทศหรือ
ในกลุ*มประเทศอาเซียน 

สามารถสื่อสาร และใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศอย*าง
เหมาะสม 

- ความรู�ด�านการผลิตพืช หรือ
ด�านการผลติสัตว�ท่ีสอดคล�องกับ
ความต�องการของท�องถ่ิน 
 

- ทักษะด�านการผลิตพืช หรือ
ด�านการผลติสัตว� 
- ทักษะด�านการผลิตให�
สอดคล�องกับท�องถ่ินและชุมชน 

พัฒนาด�านการเกษตรท่ีสอดคล�อง
กับวิถีชีวิตและความต�องการของ
ท�องถ่ิน 
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ตารางท่ี C.3-7 ความสัมพันธ�ของการจัดการการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู:ท่ีคาดหวังกับ

รายวิชา 
order Code Name of course LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 

1 06-154-201  หลักการผลิตพืช  
(Principles of Plant 
Production) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
การผลิตพืช 

   

2 06-154-202 หลักเศรษฐกิจพอเพียง
และทฤษฏีใหม* 
(Principles of Sufficient 
Economy and Royal 
Theory)  

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
การผลิตพืช 

CLO เข�าใจ
การเกษตรบน
พ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร�ตาม
แนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

 

3 06-154-203 การส*งเสริมการเกษตร
และสหกรณ�การเกษตร 
(Agricultural 
Extensions and 
Cooperatives) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
การการส*งเสริม
การเกษตร 

CLO เข�าใจ
การเกษตรบน
พ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร�ตาม
แนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  

4 06-154-204 ปฐพีวิทยาเบื้องต�น 
(Introduction to 
Soil Science) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
ดิน 

CLO เข�าใจ
การเกษตรบน
พ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร�ตาม
แนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  

5 06-154-205 การจัดการเกษตรแบบ
ฮาลาล 
(Halal Agricultural 
Management)
  

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
การจัดการการเกษตร
แบบฮาลาล 

CLO เข�าใจ
การเกษตรบน
พ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร�ตาม
แนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ประยุกต�ใช�
ความรู�เพ่ือแก�ไข
ปfญหาด�าน
การเกษตรและ
การดําเนินชีวิต
ภายใต�พหุ
วัฒนธรรม 

6 06-164-201 หลักการผลิตสัตว� 
(Principles of 
Animal Production) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
สัตว�เบื้องต�น 

CLO เข�าใจการ
ผลิตสัตว�บน
พ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร�ตาม
แนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  

7 06-164-202 ทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบนิเวศทาง
การเกษตร 
(Natural Resources 
and Agro-
ecosystem) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และระบบนิเวศ 

CLO เข�าใจการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติบนพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร�ตาม
แนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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order Code Name of course LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 

8 06-164-203 สถิติสําหรับการวิจัย
ทางการเกษตร 
(Statistics for 
Agricultural 
Research) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
การวิจัยทางการเกษตร 

   

9 06-164-204 การจัดการธุรกิจเกษตร 
(Agribusiness 
Management) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
การจัดการธุรกิจเกษตร 

CLO เข�าใจ
การเกษตรบน
พ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร�ตาม
แนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

 

10 06-254-201 สรีรวิทยาของพืช 
(Plant Physiology) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
การผลิตพืช 

CLO ทักษะการ
ผลิตพืช 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

 

11 06-254-202 กีฏวิทยาเบื้องต�น 
(Introduction to 
Entomology) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
แมลงเบื้องต�น 

 CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

 

12 06-254-203 โรคพืชเบื้องต�น 
(Introduction to 
Plant Pathology)   

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
การจัดการโรคพืช
เบื้องต�น 

 CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

 

13 06-254-204 อุตุนิยมวิทยาทาง
การเกษตร 
(Agricultural 
Meteorology) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
อุตุนิยมวิทยา ความรู�
เก่ียวการผลิตพืช 

CLO ทักษะการ
ค�นคว�า วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

 

14 06-254-205 สารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช 
(Plant Growth 
Regulators) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตพืช 

CLO ทักษะการ
ผลิตพืช 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

 

15 06-254-206 พืชไร*เศรษฐกิจ  
(Economic Field 
Crop) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตพืช 

CLO ทักษะการ
ผลิตพืช 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

 

16 06-254-207 พืชสวนเศรษฐกิจ  
(Economic 
Horticulture) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตพืช 

CLO ทักษะการ
ผลิตพืช 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

 

17 06-254-208 หลักการปรับปรุงพันธุ�
พืช  
(Principle of Plant 
Breeding) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตพืช 

CLO ทักษะการ
ผลิตพืช 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

 

18 06-254-209 วัชพืชและการจัดการ 
(Weeds and Weed 
Management) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตพืช 

CLO CLO ทักษะ
การค�นคว�า 
วิเคราะห� 
สังเคราะห�เรื่อง
วัชพืช และการ
จัดการ 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

 

19 06-254-260 สัมมนา 
(Seminar) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตพืช 

CLO CLO ทักษะ
การค�นคว�า 
วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

CLO แก�ไขปfญหา
ด�านการเกษตร
และการดําเนิน
ชีวิตภายใต�พหุ
วัฒนธรรม 
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order Code Name of course LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 

20 06-254-280 ฝiกปฏิบัติงานด�านพืช 1 
(Plant Science 
Practice I) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตพืช 

CLO CLO ทักษะ
การค�นคว�า 
วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

 

21 06-254-281 ฝiกปฏิบัติงานด�านพืช 2 
(Plant Science 
Practice II) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตพืช 

CLO CLO ทักษะ
การค�นคว�า 
วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

 

22 06-254-282 ฝiกปฏิบัติงานด�านพืช 3 
(Plant Science 
Practice III) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตพืช 

CLO CLO ทักษะ
การค�นคว�า 
วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

CLO แก�ไขปfญหา
ด�านการเกษตร
และการดําเนิน
ชีวิตภายใต�พหุ
วัฒนธรรม 

23 06-264-280 ฝiกปฏิบัติงานด�านสัตว� 
1 
(Animal Science 
Practice I) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตสัตว� 

CLO CLO ทักษะ
การค�นคว�า 
วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

 

24 06-354-201 การขยายพันธุ�พืช 
(Plant Propagation) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตพืช 

CLO CLO ทักษะ
การค�นคว�า 
วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

CLO แก�ไขปfญหา
ด�านการเกษตร
และการดําเนิน
ชีวิตภายใต�พหุ
วัฒนธรรม 

25 06-354-202 หลักการจัดการศัตรูพืช
แบบบูรณาการ 
(Principles of Pest 
Integral 
Management) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตพืช 

CLO CLO ทักษะ
การค�นคว�า 
วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

CLO แก�ไขปfญหา
ด�านการเกษตร
และการดําเนิน
ชีวิตภายใต�พหุ
วัฒนธรรม 

26 06-354-203 การอนุรักษ�และการใช�
ประโยชน�ทรัพยากร
พันธุกรรมพืช 
(Conservation and 
Usage of Plant 
Genetic Resources) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตพืช 

CLO CLO ทักษะ
การค�นคว�า 
วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

CLO แก�ไขปfญหา
ด�านการเกษตร 

27 06-354-204 เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เก่ียว 
(Postharvest 
Technology) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตพืช 

CLO CLO ทักษะ
การค�นคว�า 
วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

CLO แก�ไขปfญหา
ด�านการเกษตร 

28 06-354-205 ความอุดมสมบูรณ�ของ
ดิน  
(Soil Fertility) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการจัดการดิน 

CLO CLO ทักษะ
การค�นคว�า 
วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

CLO แก�ไขปfญหา
ด�านการเกษตร 

29 06-354-206 ไม�ผลเมืองร�อน 
(Tropical Fruit 
Crops) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตพืช 

CLO CLO ทักษะ
การค�นคว�า 
วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

CLO แก�ไขปfญหา
ด�านการเกษตร 

30 06-354-207 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ� 
(Seeds Technology) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตพืช 

CLO CLO ทักษะ
การค�นคว�า 
วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

CLO แก�ไขปfญหา
ด�านการเกษตร 

31 06-354-208 การผลิตผักเศรษฐกิจ CLO แสดงซึ่งความ CLO ความรู�เก่ียวกับ CLO CLO ทักษะ CLO CLO แก�ไขปfญหา
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order Code Name of course LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 

(Economic 
Vegetable 
Production) 

รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา เก่ียวการผลิตพืช การค�นคว�า 
วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

ด�านการเกษตร 

32 06-354-209 ไม�ดอกไม�ประดับ 
(Ornamental and 
Flowering Plants) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตพืช 

CLO CLO ทักษะ
การค�นคว�า 
วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

CLO แก�ไขปfญหา
ด�านการเกษตร 

33 06-354-210 วิทยาการกล�วยไม� 
(Orchidology) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตพืช 

CLO CLO ทักษะ
การค�นคว�า 
วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

CLO แก�ไขปfญหา
ด�านการเกษตร 

34 06-354-211 การจัดสวนและภูมิ
ทัศน� 
(Landscape 
Management) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตพืช 

CLO CLO ทักษะ
การค�นคว�า 
วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

CLO แก�ไขปfญหา
ด�านการเกษตร 

35 06-354-212 การจัดการสถานเพาะ
ชํา 
(Nursing 
Management) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตพืช 

CLO CLO ทักษะ
การค�นคว�า 
วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

CLO แก�ไขปfญหา
ด�านการเกษตร 

36 06-354-213 การผลิตปาล�มน้ํามัน 
(Oil Palm 
Production) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตพืช 

CLO ทักษะการ
ค�นคว�า วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

CLO แก�ไขปfญหา
ด�านการเกษตร 

37 06-354-214 การผลิตยางพารา 
(Para Rubber 
Production) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตพืช 

CLO ทักษะการ
ค�นคว�า วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

CLO แก�ไขปfญหา
ด�านการเกษตร 

38 06-354-215 หัวข�อพิเศษทางพืช
ศาสตร� 
(Selected Topics in 
Plant Science) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตพืช 

CLO ทักษะการ
ค�นคว�า วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

CLO แก�ไขปfญหา
ด�านการเกษตร 

39 06-354-261 ปfญหาพิเศษ 
(Special Problems) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตพืช 

CLO ทักษะการ
ค�นคว�า วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

CLO แก�ไขปfญหา
ด�านการเกษตร 

40 06-354-262 สหกิจศึกษา 
(Cooperatives 
Education) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตพืช 

CLO ทักษะการ
ค�นคว�า วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

CLO แก�ไขปfญหา
ด�านการเกษตร 

41 06-264-201 อาหารและการ
ประกอบสูตรอาหาร
สัตว� 
(Feed and Ration 
Formulations) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการจัดการอาหาร
สัตว� 

CLO ทักษะการ
ค�นคว�า วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

 

42 06-264-202 สรีรวิทยาและกาย
วิภาคของสัตว� 
(Animal Physiology 
and Anatomy )   

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตสัตว� 

CLO ทักษะการ
ค�นคว�า วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

 

43 06-264-203 การผสมเทียม 
(Artificial 
Insemination) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตสัตว� 

CLO ทักษะการ
ค�นคว�า วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

 

44 06-264-204 โรคและการปaองกันโรค
สัตว� 
(Disease and 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตสัตว� 

CLO ทักษะการ
ค�นคว�า วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

  



40 

 

order Code Name of course LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 

Prevention of 
Animal Disease) 

45 06-264-205 หลักการปรับปรุงพันธุ�
สัตว� 
(Principle of Animal 
Breeding) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตสัตว� 

CLO ทักษะการ
ค�นคว�า วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

  

46 06-264-206 การผลิตสัตว�ป6ก 
(Poultry 
Production) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตสัตว� 

CLO ทักษะการ
ค�นคว�า วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

 

47 06-264-207 การผลิตสัตว�เคี้ยวเอ้ือง
ขนาดเล็ก 
(Small Ruminant 
Production) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตสัตว� 

CLO ทักษะการ
ค�นคว�า วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

 

48 06-264-208 การผลิตสัตว�เคี้ยวเอ้ือง
ขนาดใหญ* 
(Large Ruminant 
Production) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตสัตว� 

CLO ทักษะการ
ค�นคว�า วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

 

49 06-264-209 การแปรรูปผลผลิตจาก
สัตว�ตามหลักอิสลาม 
(Animal Product 
Processing of 
Islamic Principle) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตสัตว� 

CLO ทักษะการ
ค�นคว�า วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

CLO แก�ไขปfญหา
ด�านการเกษตร 

50 
 

06-264-260 สัมมนา  
(Seminar) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตสัตว� 

CLO ทักษะการ
ค�นคว�า วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

CLO แก�ไขปfญหา
ด�านการเกษตร 

51 06-264-280 ฝiกปฏิบัติงานด�านสัตว� 
1  
(Animal Science 
Practice I) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตสัตว� 

CLO ทักษะการ
ค�นคว�า วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

CLO แก�ไขปfญหา
ด�านการเกษตร 

52 06-264-281 ฝiกปฏิบัติงานด�านสัตว� 
2  
(Animal Science 
Practice II) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตสัตว� 

CLO ทักษะการ
ค�นคว�า วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

CLO แก�ไขปfญหา
ด�านการเกษตร 

53 06-264-282 ฝiกปฏิบัติงานด�านสัตว� 
3 
(Animal Science 
Practice III) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตสัตว� 

CLO ทักษะการ
ค�นคว�า วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

CLO แก�ไขปfญหา
ด�านการเกษตร 

54 06-254-280 ฝiกปฏิบัติงานด�านพืช 1 
(Plant Science 
Practice I) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตพืช 

CLO CLO ทักษะ
การค�นคว�า 
วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

  

55 06-364-201 การผลิตสุกร 
(Swine Production) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตสัตว� 

CLO ทักษะการ
ค�นคว�า วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

CLO แก�ไขปfญหา
ด�านการเกษตร 

56 06-364-202 การฟfกไข*และการ
จัดการโรงฟfก 
(Incubation and 
Hatchery 
Management)  
 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตสัตว� 

CLO ทักษะการ
ค�นคว�า วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

CLO แก�ไขปfญหา
ด�านการเกษตร 
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57 06-364-203 พืชอาหารสัตว�และการ
จัดการทุ*งหญ�า 
(Forage Crops and 
Pasture 
Management) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตสัตว� 

CLO ทักษะการ
ค�นคว�า วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

CLO แก�ไขปfญหา
ด�านการเกษตร 

58 06-364-204 พฤติกรรมและสวัสดิ
ภาพของสัตว� 
(Behavior and 
Welfare of 
Domestic Animals) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตสัตว� 

CLO ทักษะการ
ค�นคว�า วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

 

59 06-364-205 เทคโนโลยีชีวภาพ
สําหรับการผลิตสัตว�  
(Biotechnology for 
Animal Production) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตสัตว� 

CLO ทักษะการ
ค�นคว�า วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

 

60 06-364-206 การวางแผนและการ
วิเคราะห�โครงการเลี้ยง
สัตว� 
(Animal Production 
Project Planning 
and Analysis) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตสัตว� 

CLO ทักษะการ
ค�นคว�า วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

CLO แก�ไขปfญหา
ด�านการเกษตร 

61 06-364-207 ผลิตภัณฑ�สัตว� 
(Animal Products) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตสัตว� 

CLO ทักษะการ
ค�นคว�า วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

 

62 06-364-208 ยาและการใช�ยาในสัตว� 
(Animal Drugs and 
Usage) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตสัตว� 

CLO ทักษะการ
ค�นคว�า วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

CLO แก�ไขปfญหา
ด�านการเกษตร 

63 06-364-209 การผลิตสัตว�น้ํา 
(Aquaculture) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตสัตว� 

CLO ทักษะการ
ค�นคว�า วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

 

64 06-364-210 การอนุรักษ�และการ
ผลิตนกเขาและนกกรง
หัวจุก 
(Conservation and 
Production of Dove 
and Red Whiskered 
Bulbul)  

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตสัตว� 

CLO ทักษะการ
ค�นคว�า วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

 

65 06-364-211 หัวข�อพิเศษทางสัตว
ศาสตร� 
(Selected Topics in 
Animal Science) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตสัตว� 

CLO ทักษะการ
ค�นคว�า วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

CLO แก�ไขปfญหา
ด�านการเกษตร 

66 06-364-261 ปfญหาพิเศษ 
(Special Problems) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตสัตว� 

CLO ทักษะการ
ค�นคว�า วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

CLO แก�ไขปfญหา
ด�านการเกษตร 

67 06-364-262 สหกิจศึกษา 
(Cooperatives 
Education) 

CLO แสดงซึ่งความ
รับผิดชอบ ตรงต*อเวลา 

CLO ความรู�เก่ียวกับ
เก่ียวการผลิตสัตว� 

CLO ทักษะการ
ค�นคว�า วิเคราะห� 
สังเคราะห� 

CLO 
ทํางานกับ
ผู�อ่ืนได� 

CLO แก�ไขปfญหา
ด�านการเกษตร 
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หลักสูตรได�พัฒนาระบบการรับข�อมูลปaอนกลับจากผู�มีส*วนได�ส*วนเสียของหลักสูตร (ผู�เรียน อาจารย� 
บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย�เก*า ผู�ใช�บัณฑิต) ซ่ึงเป1นกลไกสําคัญท่ีจะทําให�หลักสูตรได�รับรู�ผลการดําเนินการใน
ด�านต*างๆ เพ่ือนํามาใช�ปรับปรุงพัฒนา พึงมีระบบการรับข�อมูลประเมินการดําเนินการของ หลักสูตรในด�าน
ต*างๆ อย*างสมํ่าเสมอ และนําข�อมูลปaอนกลับมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย*างเป1นรูปธรรม โดยหลักสูตรมีการ
ระบบปaอนกลับเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรดังนี้ 

• ระบบข�อมูลปaอนกลับจากผู�เรียน จากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ� 

• ระบบข�อมูลปaอนกลับจากอาจารย� และบุคลากร จาก มคอ. แบบสอบถาม และการสัมภาษณ� 

• ระบบข�อมูลปaอนกลับจากศิษย�เก*า จากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ� 

• ระบบข�อมูลปaอนกลับจากผู�ใช�บัณฑิต จากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ� 
ผลการประเมินระบบการรับข�อมูลปaอนกลับ พบว*าเป1นระบบท่ีมีประสิทธิภาพ ได�ข�อมูลปaอนกลับตาม

ความเป1นจริงและครอบคลุมผู�มีส*วนได�ส*วนเสียในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

ผลการประเมินตนเอง C.3 คุณภาพบัณฑิต 
Rating Description ผลการประเมินตนเอง 

1 Absolutely Inadequate  
2 Inadequate and Improvement is Necessary  
3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate  
4 Adequate as Expected � 
5 Better Than Adequate  
6 Example of Best Practices  
7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices)  

 
รายการหลักฐาน C.3 คุณภาพบัณฑิต 

รหัสหลักฐาน ช่ือหลักฐาน 
1 รายงานความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิต 
2 รายงานการมีงานทําของบัณฑิต 
3 รายงาน ข�อมูลปaอนเข�าและข�อมูลตอบกลับ จากผู�เรียน อาจารย� ศิษย�เก*า จาก

ผู�ใช�บัณฑิต ท้ังแบบสอบถาม และการสัมภาษณ� 
4 รายงานการประเมินความพึงพอใจต*อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ของอาจารย�และ

นักศึกษา 
5 รายงานข�อมูลปaอนกลับจากผู�มีส*วนได�ส*วนเสียของหลักสูตร 
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ข:อสรุปการประเมินตนเอง C.3 คุณภาพบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะฯ มีโครงการ การหารายได�ระหว*างเรียน 
กา รส* ง นั ก ศึ กษาฝi ก ง าน ใน ทุกชั้ นป6  และ มี
กระบวนการส*งเสริมให�นักศึกษาไปฝiกสหกิจ  

- ส*งเสริมและสนับสนุน เพ่ิมงบประมาณ และทบทวน
แนวทางการดําเนินงานโครงการหารายได� 
- เลือกสถานท่ีฝiกงานท่ีสามารถส*งเสริม พัฒนานักศึกษา
ให�เกิดทักษะทางการเกษตรอย*างแท�จริง 

จุดท่ีควรพัฒนา ข:อเสนอในการปรับปรุง 
-ส*งเสริมการฝiกประสบการณ�วิชาชีพของนักศึกษา
ในประเทศอาเซียน   
- แนวทางการพัฒนาบัณฑิตเพ่ือการประกอบ
อาชีพ 

- พัฒนาระบบและกลไกในการส*งเสริมการดําเนินงาน
การพัฒนานักศึกษาและอาจารย�ในการเข�าสู*สากล
มุ*งเน�นอาเซียน 
- กําหนดแนวทางการพัฒนาบัณฑิตเพ่ือประกอบอาชีพ
ให�ชัดเจน คือ 
แนวทางท่ี 1 สําหรับบัณฑิตท่ีมุ*งเน�นประกอบอาชีพใน
หน*วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน 
แนวทางท่ี 2 สําหรับบัณฑิตท่ีมุ*งเน�นเป1นผู�ประกอบการ
ทางการเกษตร 
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C.4 ผลงานผู:เรียน 
ผู�กํากับตัวบ*งชี้ : ผศ.ดร.ซารีนา  สือแม 

ผู�จัดเก็บตัวบ*งชี้ : อาจารย�จักรพงศ�  จิระแพทย�, อาจารย�นุร�ซานีซา  เจะดาโอะ, นางสาวอธิตา จนัทราช,
   นายมูอําหมัดอารีเพ็ญ  มัยเซ*ง 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนท่ีได�ในระดับคณะ   =  ผลรวมของคะแนนท่ีได�ของทุกหลักสูตรในคณะ (1) 

                                              จํานวนหลักสูตรท้ังหมด (1)      
เปaาหมายของการได�รางวัลท้ังในระดับชาติและนานาชาติของนักศึกษาประจําป6การศึกษา 2562       

(1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) โดยคณะมีนโยบายท่ีจะส*งเสริมสนับสนุนให�นักศึกษาในหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ผลิตผลงานวิชาการ และงาน

สร�างสรรค�เพ่ือเผยแพร*ในระดับชาติ และนานาชาติ โดยกําหนดเปaาหมายต้ังแต*ป6 พ.ศ. 2560-2564 ไว�ดังนี้  

ตัวชี้วัดและคAาเปGาหมายท่ีต:องบรรลุภายในป+ พ.ศ. 2564 
คAาเปGาหมาย/ป+ท่ีดําเนินการ 

60 61 62 63 64 

1. จํานวนรางวัลท่ีนักศึกษา/บัณฑิตได�รับในระดับชาติและนานาชาต ิ 1 2 3 3 3 
 

สําหรับป6การศึกษานี้ คณะเกษตรศาสตร� ได�กําหนดค*าเปaาหมายรางวัลท่ีนักศึกษาได�รับในระดับชาติ
และนานาชาติ จํานวน 3 รางวัล คณะเกษตรศาสตร� จะมุ*งเน�นให�นักศึกษาได�เรียนรู�และมีการพัฒนาตนเอง 
เพ่ือให�เกิดความคิดสร�างสรรค�ใหม*ๆ อย*างต*อเนื่องและสมํ่าเสมอ คณะฯ ได�มีการสนับสนุนให�นักศึกษาเผยแพร*
ผลงาน ท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน และงานวิจัย โดยสนับสนุนงบประมาณบางส*วนแก*นักศึกษา
และคณาจารย�ท่ีเผยแพร*ผลงาน ท้ังนี้ คณะเกษตรศาสตร�มีการส*งเสริมให�นักศึกษาและคณาจารย�เผยแพร*
ผลงานในรูปแบบต*างๆ ท้ังระดับนานาชาติ และระดับชาติ โดยให�นักศึกษาเข�าร*วมการแข*งขันทักษะ 3 สถาบัน 
แต*ในสถานการณ�ปfจจุบัน การแพร*ระบาดของโรคโควิด-19 จึงเกิดข�อจํากัดด�านการนําผลงานของนักศึกษา
ออกเผยแพร* เนื่องจากการยกเลิกเวทีการประชุมวิชาการท่ีเก่ียวข�องตามคําสั่งของทางราชการ ท้ังนี้ จํานวน
ผลงานของผู�เรียนท่ีได�รับก*อนเกิดสถานการณ�การแพร*ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังตารางท่ี C4-1 

 

ตารางท่ี C4-1 ตารางสรุปจํานวนผลงานผู:เรียนตั้งแตAป+การศึกษา 2560-2562 

ป+การศึกษา 
ผลงานเผยแพรAและการได:รับรางวัล 

รวม 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

2560 11 1 12 
2561 13 6 19 
2562 12 0 12 
รวม 36 7 43 
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ตารางท่ี C4-2 แสดงผลงานของนักศึกษาประจําป+การศึกษา 2562 

 
จากตาราง C4-2 เห็นว*า ผลงานของนักศึกษาท่ีผ*านมายังขาดความหลากหลาย คณะควรหาเวทีการ

นําเสนอผลงานท่ีหลากหลายข้ึน เช*น เวทีการนําเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการ เวทีส*งเสริม
ผู�ประกอบการหน�าใหม* เพ่ือนําผลงานนักศึกษาไปต*อยอดในการพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู*การเป1น
ผู�ประกอบการในอนาคต 
มาตรการการแก:ไข 
 คณะได�มีมาตรการและแนวทางในการการส*งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร*ผลงานใน
ระดับต*าง ๆ มากข้ึน โดยสนับสนุนงบประมาณให�ครอบคลุมค*าใช�จ*ายด�านต*างๆ เช*น ค*าลงทะเบียน ค*า
เดินทาง หรือค*าใช�จ*ายในการผลิตผลงานอ่ืน ๆ และการสร�างเวทีหรือหาเวทีในการแสดงผลงานของนักศึกษา
ให�มากข้ึน ในป6การศึกษา 2563 เช*น โครงการ start up และโครงการส*งเสริมการนําเสนอผลงานของ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี เป1นต�น 
ผลการเทียบเคียงสมรรถนะด:านผลงานนักศึกษาของผู:เรียน ในป+การศึกษา 2562 

ในป6การศึกษา 2562 คณะเกษตรศาสตร�ได�ทําการเทียบเคียงผลงานของนักศึกษากับคณะ
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตปfตตานี ผลการเทียบเคียงพบว*า คณะ มี

ชื่อผลงานและรางวัล 
ระดับ 

ชาติ นานาชาติ 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประจําป6การศึกษา 2562 จากสภาคณบดสีาขาเกษตรแห*งประเทศไทย �  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 การแข*งขันทักษะการจัดสวนถาดของงาน 3 สถาบัน ครั้งท่ี 7 �  
รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ อันดับท่ี 3 การแข*งขันทักษะการตอบปfญหาด�านการเกษตรของ
งาน 3 สถาบัน ครั้งท่ี 7 �  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 3 การแข*งขันทักษะการขยายพันธุ�พืชของงาน 3 สถาบัน ครั้งท่ี 7 �  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 การแข*งขันทักษะการตัดแต*งซากสตัว�ป6กของงาน 3 สถาบัน ครั้งท่ี 7 �  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 การแข*งขันทักษะการจัดทําแผนธุรกิจของงาน 3 สถาบัน ครั้งท่ี 7 �  

รางวัลชนะเลิศ การแข*งขันทักษะการประกวดการจัดตู�ปลาของงาน 3 สถาบัน ครั้งท่ี 7 �  

รางวัลชนะเลิศ การแข*งขันทักษะการนําเสนอผลงานวิจยัภาคโปสเตอร�ของงาน 3 สถาบัน ครั้งท่ี 7 �  

รางวัลชนะเลิศ การแข*งขันทักษะการนําเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยายของงาน 3 สถาบัน ครั้งท่ี 7 �  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 การแข*งขันทักษะการคิดค�นนวัตกรรมการเกษตรด�วย Design 
thinking ของงาน 3 สถาบัน ครั้งท่ี 7 �  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 การแข*งขันทักษะการคล�องโคและล�มโคของงาน 3 สถาบัน ครั้งท่ี 7 �  
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ผลงานนักศึกษา (12 ผลงาน) ซ่ึงสูงกว*าคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยา
เขตปfตตานี (3 ผลงาน)  
ข:อสรุปการประเมินตนเอง C.4 ผลงานผู:เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะเกษตรศาสตร� มีการส*งเสริมและสนับสนุนให�นักศึกษา
ผลิตผลงานท่ีเก่ียวข�องกับศาสตร�ทางวิชาชีพ ภายใต�อาจารย�ท่ี
ปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญ 
2. คณะเกษตรศาสตร�มีอาจารย�ท่ีมีความเช่ียวชาญในศาสตร�ท่ี
สอดคล�องกับหลักสูตรของคณะ  
 
 

1. ส*งเสริมและสนับสนุน สร�างแรงจูงใจให�นักศึกษาและอาจารย�
สร�างผลงานให�มากข้ึน 
2. ส*งเสริมและสนับสนุนให�นักศึกษาและอาจารย�เข�าร*วมส*งผล
งานมากข้ึน 
3. ส*งเสริมและสนับสนุนให�อาจารย�และนักศึกษานําผลงานไปใช�
ประโยชน�ต*อหน*วยงานภายนอกเพ่ือเป1นการเผยแพร* 
4. วางเปaาหมายในการสร�างผลของนักศึกษาอย*างชัดเจน 

จุดท่ีควรพัฒนา ข:อเสนอในการปรับปรุง 
1. คณะเกษตรศาสตร� ส*งเสริมและสนับสนุนการสร�างผลงาน
ของนักศึกษา แม�มีงบประมาณในการสนับสนุนการสร�าง
ผลงานแก*นักศึกษาน�อย  
2. นักศึกษายังไม*กล�าท่ีจะคิดนอกกรอบโดยนําการเกษตรมา
บูรณาการกับศาสตร�อ่ืนๆ  
3. คณะเกษตรศาสตร� มีสัดส*วนของอาจารย�ท่ีไม*ตรงสาขาท่ี
เปgดสอนมาก 

1. คณะเกษตรศาสตร� ควรมีแผนงบประมาณท่ีชัดเจนในการ
สนับสนุนให�นักศึกษาสร�างผลงาน  
2. คณะเกษตรศาสตร� ควรมีการสนับสนุนงบประมาณให�
เพียงพอในการสร�างผลงานของนักศึกษา 

 
 

 

รายการหลักฐาน C.4 ผลงานของผู:เรียน 

รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
1 ระบบและกลไกการสนับสนุนการสร�างผลงานของนักศึกษา 

คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
2 รางวัลเชิดชูเกียรติ ประจําป6การศึกษา 2562 จากสภาคณบดสีาขาเกษตรแห*งประเทศไทย 
3 http://agri.pnu.ac.th/files/aun11-5-2562.pdf 
4 ข�อมูลเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ระหว*างคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร� กับคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตปfตตานี 
 

ผลการประเมินตนเอง C.4 ผลงานผู:เรียน 
Rating Description ผลการประเมินตนเอง 

1 Absolutely Inadequate  
2 Inadequate and Improvement is Necessary  
3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate  
4 Adequate as Expected  
5 Better Than Adequate � 
6 Example of Best Practices  
7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices)  
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C.5 คุณสมบัติของอาจารย� 
ผู�กํากับตัวบ*งชี้ : อาจารย� ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา 

ผู�จัดเก็บตัวบ*งชี้ : ผศ.มนทนา  รุจิระศักดิ์, ผศ.ดร.สายทอง  แก�วฉาย, นางสาวปราณี  ทองเกิด, 
นางสาวประกายวรรณ  วิเชียรรัตน�, นางสาวสุรัตนา  เทพแข 

ผลการดําเนินงาน 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป1นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต�องการบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถ 
และความลุ*มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจท่ีสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม
ความก�าวหน�าทางวิชาการ และการพัฒนาองค�ความรู� ดังนั้นคณะเกษตรศาสตร�จึงดําเนินการพัฒนาบุคลากร
สายสอนและวิจัย 6 ด�าน คือ  (1) การพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย� (2) การพัฒนาตําแหน*งทาง
วิชาการของอาจารย� (3) การพัฒนาความสามารถของอาจารย�เพ่ือให�บรรลุ ELOs (4) การพัฒนาความสามารถ
ในด�านการออกแบบการสอน และถ*ายทอดเนื้อหาของอาจารย� (5) การพัฒนาอาจารย�ใหม*ท่ียังไม*มี
ประสบการณ�ด�านการสอน และ (6) การแก�ปfญหาภาระงานสอนของอาจารย� ดังรายละเอียดต*อไปนี้ 

1. การพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย� คณะเกษตรศาสตร�มีระบบและกลไกในการดําเนินการ
ตามแผนบริหารพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย (C5-1) โดยในป6การศึกษา 2562 คณะเกษตรศาสตร�มี
บุคลากรสายสอนและวิจัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน 1 คน คือ อาจารย� ดร. กนก  เชาวภาษี สาขาสัตว
ศาสตร� ทําให�ในป6การศึกษา 2562 มีบุคลากรสายสอนและวิจัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกท้ังสิ้น 10 คน หรือร�อยละ 
40.00 ของจํานวนอาจารย�ท้ังหมด อย*างไรก็ตามคณะเกษตรศาสตร�มีแผนในการเพ่ิมสัดส*วนของอาจารย�ท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 2 แนวทาง คือ  

 1.1 ผลักดันให�คณาจารย�ลาศึกษาต*อปริญญาเอก ด�วยการให�อาจารย�ท่ีมีศักยภาพใน
การศึกษาต*อปริญญาเอกมีคาบสอนน�อยลง เพ่ือใช�เวลาในการพัฒนาภาษาอังกฤษให�พร�อมสําหรับการศึกษา
ต*อ ทําให�ในป6การศึกษา 2562  มีอาจารย�ลาศึกษาต*อเพ่ิม จํานวน 3 คน คือ ผู�ช*วยศาสตราจารย�ศิราณี วงศ�
กระจ*าง อาจารย�วัฒนา เต็มดี และอาจารย�อาจารย�ชินีกาญจน� อ�องหว*าง และเตรียมให�อาจารย�อัมภรณ�พรรณ 
พลาศัย สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียมลาศึกษาต*อในป6การศึกษา 2563 

 1.2 ติดตามผลการศึกษาของผู�รับทุน ข�าราชการ และพนักงานสายสายสอนและวิจัย ท่ีกําลัง
ศึกษาต*ออย*างใกล�ชิด  โดยคาดว*าในป6การศึกษา 2563 จะมีบุคลากรสายสอนและวิจัยจบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน 2 คน คืออาจารย�นิรันดร  หนักแดง และอาจารย�ณัฐพัชรากานต� แก�วพลอย 
  2. การพัฒนาตําแหนAงทางวิชาการของอาจารย� คณะเกษตรศาสตร�มีระบบและกลไกในการ
ดําเนินการตามแผนบริหารพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย (C5-1) โดยในป6การศึกษา 2562 (ข�อมูล ณ วันท่ี 
1 สิงหาคม 2562) มีบุคลากรท่ีดํารงตําแหน*งอาจารย�ท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วนในการส*งผลงานเพ่ือเข�าสู*ตําแหน*ง
ผู�ช*วยศาสตราจารย� จํานวน 6 คน ผลการดําเนินงานพบว*าป6การศึกษา 2562 มีอาจารย�ท่ีส*งผลงานเพ่ือขอ
ตําแหน*งวิชาการจํานวน 2 คน คือ อาจารย�นิรันดร  หนักแดง และอาจารย� ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน  ส*วน
บุคลากรสายสอนและวิจัยท่ีดํารงตําแหน*งผู�ช*วยศาสตราจารย�และมีคุณสมบัติครบในการขอกําหนดตําแหน*ง
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รองศาสตราจารย� จํานวน 4 คน แต*ไม*มีผู�ใดยื่นเอกสารเสนอขอกําหนดตําแหน*งรองศาสตราจารย� ทําให�ในป6
การศึกษา 2562 มีบุคลากรสายสอนและวิจัยดํารงตําแหน*งผู�ช*วยศาสตราจารย�รวม 6 คน หรือร�อยละ 30.00 
ของจํานวนอาจารย�ท่ีปฏิบัติงานสอนท้ังหมด ดังนั้นคณะเกษตรศาสตร�จึงได�ดําเนินการดังนี้ 
   2.1 ทําแผนจัดส*งอาจารย�ดังกล*าวท่ียังไม*เคยเป1นหัวหน�าโครงการวิจัยเข�าอบรมการเขียน
โครงการขอทุนวิจัยจากแหล*งทุนต*างๆ เพ่ือให�อาจารย�มีผลงานวิจัยตีพิมพ� และนํามาส*งขอกําหนดตําแหน*งได�
ทันในป6การศึกษา 2563 
   2.2 เขียนบทความร*วมกับอาจารย�จากมหาวิทยาลัยเบงกูลู ประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึง
ประสานงาน และหารือกันร*วมกันแล�วเม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2562 ตามเอกสารสรุปผลการประชุมร*วมระหว*าง
คณะเกษตรศาสตร� และมหาวิทยาลัยเบงกูลู (C5-2) 
   2.3 ให�อาจารย�ท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วนในการขอกําหนดตําแหน*งทางวิชาการส*งรายงาน
ความก�าวหน�าในการเตรียมผลงานเพ่ือยื่นขอกําหนดตําแหน*ง ต*อคณบดี ในคราวเดียวกับการส*งรายงานผล
รอบ 6 เดือน เพ่ือประกอบการพิจารณาข้ันเงินเดือน 
   2.4 จัดให�มีระบบพ่ีเลี้ยง โดยให�ผู�ดํารงตําแหน*งผู�ช*วยศาสตราจารย�ดูแลอาจารย�ท่ีจะขอ
กําหนดตําแหน*งผู�ช*วยศาสตราจารย�มีหน�าท่ีผลักดัน และให�คําแนะนําการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือขอกําหนด
ตําแหน*งจนถึงการยื่นขอกําหนดตําแหน*ง  
  3. การพัฒนาความสามารถของอาจารย�เพ่ือให:บรรลุ ELOs ท่ีกําหนดไว: คณะเกษตรศาสตร�มี
ระบบและกลไกในการประเมินศักยภาพของบุคลากรสายสอนและวิจัยรายบุคคลเพ่ือนํามาใช�ประโยชน�ในการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ (C5-3) มาต้ังแต*ป6การศึกษา 2561 โดยในป6การศึกษา 2562 
คณะเกษตรศาสตร� ยังคงมีนโยบายให�อาจารย�ปฏิบัติงานฟาร�ม ภายใต�แนวคิด 1 คน 1 ฟาร�ม โดยให�อาจารย�
ใช�ความสามารถทางทักษะวิชาชีพมาพัฒนางานฟาร�ม และใช�ประโยชน�จากฟาร�มในการพัฒนาศักยภาพด�าน
ทักษะวิชาชีพแก*นักศึกษาเพ่ือให�บรรลุ ELOs ท่ีกําหนดไว� ตลอด 4 ป6 (2558-2562) ท่ีผ*านมา ยุทธศาสตร�การ
นําความสามารถรายบุคคลของอาจารย�มาใช�ประโยชน�ทางการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
แก*ชุมชน ได�ประสบผลสําเร็จอย*างอย*างต*อเนื่อง ตัวอย*าง (บางส*วน) เช*น ดร.นราธิษณ� หมวกรอง ด�าน
โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ ผศ.ดร.จักรพันธ� พิชญพิพัฒน�กุล ด�านการย�ายฝากตัวอ*อนโค ผศ.ดร.ซารีนา สือแม 
ด�านการเลี้ยงแพะเนื้อสายพันธุ�ดี ผศ.ดร.สายทอง แก�วฉาย ด�านเห็ดท่ีเพาะเลี้ยงยาก ดร.ราฮีมา วาแมดีซา ด�าน
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือการขยายพันธุ�พืช ดร.กนก เชาวภาษี ด�านการพัฒนาไก*เบตง อาจารย�นิรันดร หนัก
แดง ด�านการเลี้ยงม�าเพ่ือการนันทนาการ อาจารย�ณัฐพัชราการณ� แก�วพลอย ด�านการเลี้ยงนกกระทาไข*ใน
โรงเรือนอย*างง*ายสําหรับเกษตรกร  ดังรายละเอียดตัวอย*างบางส*วนท่ีนับเป1น Best Practice เพ่ือให�อาจารย�
ผู�สอนนําไปปรับใช�ได� ดังตัวอย*างต*อไปนี้ 
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   3.1 การนําศักยภาพของ ดร.นราธิษณ� หมวกรอง มาใช�ประโยชน�ในการเรียนการสอน และ
การบริการวิชาการ ดร.นราธิษณ� หมวกรอง เคยฝiกงานในประเทศอิสราเอล และญ่ีปุjน มีความเชี่ยวชาญด�าน
การปลูกพืชในโรงเรือน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�จึงมอบหมายงานและสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้  
    3.1.1 เม่ือป6การศึกษา 2561 คณะเกษตรศาสตร�สนับสนุนงบประมาณสร�างโรงเรือน
อัจฉริยะ 9 โรงเรือน และพัฒนาระบบให�น้ําเป1นแบบ Smart Fertigation ท่ีใช�แหล*งพลังงานจากดวงอาทิตย� 
(Solar cell) เพ่ือฝiกทักษะแก*นักศึกษาอย*างเข�มข�น จนทําให�นักศึกษา (เช*น นายมูหะหมัดซอบรี ยูโซ�ะ) 
สามารถประกอบเครื่องควบคุมการให�น้ําดังกล*าวได�ด�วยตัวเอง และได�นําเทคโนโลยีการปลูกพืชในโรงเรือนไป
ขยายผลโดยการถ*ายทอดสู*เกษตรกรเปaาหมายจนทําให�เกษตรกรทําโรงเรือนได�เอง และปลูกพืชในโรงเรือนเป1น
อาชีพได� โดยในป6การศึกษา 2562 ได�ขยายผลด�วยการจัดต้ังฟาร�มดังกล*าวซ่ึงมีพ้ืนท่ี 20 ไร* เป1น “ศูนย�
ฝiกอบรมและพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร” ซ่ึงได�เพ่ิมนวัตกรรมการปลูกพืชในดินทรายนอกโรงเรือนด�วย   
    3.1.2 การส*งนักศึกษาไปฝiกสหกิจศึกษาท่ี Arava International Center for 
Agricultural Training (AICAT) เป1นประจําทุกป6 โดยในป6การศึกษา 2561 มีนักศึกษา 4 คน ไปฝiกสหกิจใน
ฟาร�มของเกษตรกรท่ีอิสราเอล (รุ*นท่ี 3) เป1นเวลา 10 เดือน ซ่ึงเลื่อนเวลากลับประเทศไทยเป1นเดือนตุลาคม 
2563 เนื่องจากสถานการณ�โควิด-19 ส*วนนักศึกษารุ*น 1 และ 2 ได�มีการนําความรู�และประสบการณ�ท่ีได�รับไป
ใช�ในการประกอบอาชีพและหารายได�ระหว*างเรียนโดยการรวมกลุ*มกันทํารกิจเล็กๆ ภายใต�ชื่อ “NARAVA” 
รับจ�างสร�างโรงเรือนพร�อมติดต้ังระบบให�น้ําพร�อมปุ�ยอัตโนมัติ ผ*านการควบคุมโดยสมาร�ทโฟน แก*บุคลคล
ท่ัวไป ซ่ึงประสบความสําเร็จเป1นอย*างดี 
   3.2 การนําศักยภาพของ ผศ.ดร.จักรพันธ� พิชญพิพัฒน�กุล มาใช�ประโยชน�ในการบริการ
วิชาการด�านการปรับปรุงพันธุ�โคเนื้อ ผลจากการดําเนินการในป6การศึกษา 2561ทําให�เกษตรกรสามารถ
รวมกลุ*มกันจัดต้ังเป1นสหกรณ�ผู�เลี้ยงโคเนื้อมือนารอ ได�เป1นผลสําเร็จ ดังนั้นในป6การศึกษา 2562 คณะ
เกษตรศาสตร�จึงให�ดําเนินโครงการต*อไปอย*างต*อเนื่อง 
   นอกจากนี้ในป6การศึกษา 2562 คณะเกษตรศาสตร�ได�สร�างเครือข*ายกับกรมส*งเสริม
การเกษตรโดยการทํา MOU ร*วมมือกันในด�านการวิจัยและการบริการวิชาการ และร*วมมือกับภาคเอกชนโดย
ทํา MOU กับบริษัทเทพผดุงพรมะพร�าว จํากัด (กะทิชาวเกาะ) เพ่ือการศึกษาวิจัยการปลูกและการแปรรูป
มะพร�าวร*วมกัน 
  4. การพัฒนาความสามารถในด:านการออกแบบการสอน และถAายทอดเนื้อหาของอาจารย� ในป6
การศึกษา 2562 คณะเกษตรศาสตร�ได�ประชุมระดมความคิดจากอาจารย�ผู�สอนทุกคนเพ่ือร*วมกัน (1) ปรับปรุง 
ELOs ของหลักสูตรให�ตรงตามความคาดหวัง (ท่ีสําคัญ) ของผู�มีส*วนได�เสีย คือบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานด�าน
วิชาชีพเกษตรได� และมีความรับผิดชอบต*อหน�าท่ี (2) วิเคราะห�ความเชื่อมโยงระหว*าง ELOs กับทุกรายวิชาท่ี
เปgดสอน (3) ระดมความคิดเห็นเพ่ือกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ*งสู* ELOs ท่ีระบุตัวชี้วัด ระบุวิธีการ
ประเมิน และระบุเกณฑ�การให�คะแนนของแต*ละกิจกรรมอย*างชัดเจน ท้ังนี้ เ พ่ือให�อาจารย�ผู�สอนมี



50 

 

ความสามารถในด�านการออกแบบการสอน และถ*ายทอดเนื้อหา สามารถประยุกต�และเลือกใช�วิธีการท่ี
หลากหลายในการสอนและการประเมินผลการสอนเพ่ือให�บรรลุ ELOs ท่ีกําหนด รวมท้ังสามารถพัฒนาและใช�
สื่อการสอนท่ีหลากหลายตามลักษณะจําเพาะของรายวิชา 
  5. การพัฒนาอาจารย�ใหมAท่ียังไมAมีประสบการณ�ด:านการสอน ในป6การศึกษา 2562 คณะ
เกษตรศาสตร�มีอาจารย�ใหม* 1 คน (อาจารย�ตาวฟgก หะยีหมัด) คณะเกษตรศาสตร�ได�จัดให�อาจารย�ดังกล*าวเข�า
สังเกตการสอนในรายวิชาต*างๆ ท่ีสอนโดยอาจารย�เก*าท่ีมีประสบการณ�การสอน เพ่ือให�อาจารย�ใหม*เรียนรู�
เทคนิคการสอนจากอาจารย�เก*า ก*อนท่ีจะมอบหมายให�สอนในรายวิชาท่ีเหมาะสมตามคุณวุฒิ และให�เป1น
ผู�สอนร*วม (ยังไม*ให�เป1นผู�รับผิดชอบรายวิชา) อย*างไรก็ตามในช*วงท่ีมีสถานการณ�โรคระบาดโควิด-19 นั้น 
มหาวิทยาลัยฯ ได�ประกาศให�ยกเลิกการเรียนการสอนในชั้นเรียน และให�มีการสอนแบบออนไลน�ต้ังแต*วันท่ี 18 
มีนาคม ไปจนกว*าจะสิ้นภาคเรียนท่ี 2/2562 และให�จัดสอบแบบออนไลน�ในระหว*างวันท่ี 20-26 เมษายน 
2563 ซ่ึงคณะเกษตรศาสตร�ได�มอบหมายให�ฝjายวิชาการประสานความร*วมมือกับฝjายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนะนําวิธีการสอน และสอบแบบออนไลน�ผ*าน Application แก*อาจารย�ผู�สอนทุกคน รวมถึงแนะนําการเข�า
ชั้นเรียน และเข�าสอบแบบออนไลน�แก*นักศึกษาด�วย โดยมีคู*มือให�กับอาจารย�และนักศึกษาทุกคน   

 6. การแก:ป�ญหาภาระงานสอนของอาจารย� (สัดสAวนของผู:สอนตAอนักศึกษา) คณะเกษตรศาสตร�มี
ระบบและกลไกในการนําค*า FTEs ต*ออาจารย� และภาระงานของอาจารย� มาใช�ในการปรับปรุงงานด�านการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ (C5-4) ไว� จากการคํานวนโดยนําข�อมูลจากรายงานการ
วิเคราะห�จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTEs) ของกองส*งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร� (C5-5) ซ่ึงได�คํานวณค*า SCH และค*า FTEs ในแต*ละภาคการศึกษา ตามสูตร 
SCH = ผลรวมของ (หน*วยกิตของแต*ละรายวิชา x จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในแต*ละรายวิชา) 
FTEs = SCH/18 

 จากนั้นจึงได�นําค*า FTEs คํานวณหาสัดส*วนของผู�สอนต*อนักศึกษา ตามสูตร 
สัดส*วนของผู�สอนต*อนักศึกษา = FTEs/จํานวนบุคลากรประจําสายสอนและวิจัยท่ีสอนเต็มเวลา  
 จากการคํานวณ จากการคํานวณ พบว*าค*า FTEs ของภาคเรียนท่ี 1 = 1941/18 = 107.83 ส*วนค*า 
FTEs ของภาคเรียนท่ี 2 = 1601/18 = 88.94   ได�ค*าเฉลี่ย FTEs ของป6การศึกษา 2562 = 
(107.83+88.94)/2 = 98.39 ดังนั้นค*าสัดส*วนของผู�สอนต*อนักศึกษาในป6การศึกษา 2562 มีค*า = 98.39/20 
=4.91 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากป6การศึกษา 2561 ซ่ึงมีค*าเท*ากับ 4.40 เนื่องจากในป6การศึกษา 2562 มีจํานวนนักศึกษา
เพ่ิมข้ึน และจํานวนอาจารย�ลดลง ท้ังนี้เป1นผลจากการปรับโครงการค*ายยุวเกษตร โดยการเพ่ิมกิจกรรมสําหรับ
คุณครูแนะแนวข้ึน เพ่ือให�คุณครูแนะแนวมีความรู� ความเข�าใจว*านักศึกษาคณะเกษตรศาสตร�จะได�เรียนอะไร 
อย*างไร มีกิจกรรมส*งเสริมการเรียนการสอนอะไร เรียนจบแล�วจะสามารถประกอบวิชาชีพใดได�บ�าง ท่ีสําคัญ
คือคณะเกษตรศาสตร�มีจุดเด*นท่ีคณะเกษตรของมหาวิทยาลัยอ่ืนไม*มี ในเรื่องใดบ�าง ท้ังนี้เพ่ือให�คุณครูสามารถ
แนะแนวการศึกษาเก่ียวกับคณะเกษตรศาสตร� ได�อย*างลึกซ้ึงยิ่งข้ึน  
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 อย*างไรก็ตามถึงแม�ว*าค*าสัดส*วนของผู�สอนต*อนักศึกษาในป6การศึกษา 2562 มีค*าตํ่ากว*า 20.00 ซ่ึง
เป1นค*ามาตรฐานของการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเกษตรศาสตร� อาจารย�คณะเกษตรศาสตร�ยังมีภาระงาน
ด�านงานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงานด�านบริหารจัดการ ท่ีได�รับมอบหมาย
จากคณบดี และยังมีภาระงานเพ่ิมเติมท่ีคณะอ่ืนๆ ไม*มี คือ งานฟาร�ม ตามนโยบาย 1 คน 1 ฟาร�ม อีกด�วย 
(C5-6) ซ่ึงเป1นงานท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ เพ่ือให�บรรลุเปaาหมายของหลักสูตร คือ การ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป1นศูนย�กลางนักศึกษามีความเก*งทักษะในการปฏิบัติงานฟาร�ม โดยเน�นการ
เรียนรู�จากประสบการณ�จริง ปฏิบัติจริง โดยทําให�บรรลุ ELOs ของหลักสูตร ข�อ 2 วางแผน และปฏิบัติการ
ทางด�านการเกษตรได�อย*างมีประสิทธิภาพ 
ผลการประเมินตนเอง C.5 คุณสมบัติของอาจารย� 

Rating Description ผลการประเมินตนเอง 

1 Absolutely Inadequate  

2 Inadequate and Improvement is Necessary  

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate  

4 Adequate as Expected � 
5 Better Than Adequate  

6 Example of Best Practices  

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices)  

รายการหลักฐาน C.5 คุณสมบัติของอาจารย� 
รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 

C5.1 ระบบและกลไกในการดาํเนินการตามแผนบริหารพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย 

C5-2 สรุปผลการประชุมร*วมระหว*างคณะเกษตรศาสตร� และมหาวิทยาลยัเบงกูล ู

C5-3 ระบบและกลไกในการประเมินศักยภาพของบุคลากรสายสอนและวิจัยรายบุคคลเพ่ือนํามาใช�ประโยชน�ใน
การเรยีนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

C5-4 ระบบและกลไกในการนําค*า FTEs ต*ออาจารย�และภาระงานของอาจารย�มาใช�ในการปรับปรุงงานด�านการ
เรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ 

C5-5 ภาระงานของบุคลากรสายสอนและวิจัยท่ีนอกเหนือจากภาระงานสอน 
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ข:อสรุปการประเมินตนเอง C.5 คุณสมบัติของอาจารย� 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. บุคลากรสายวิชาการท่ีมีประสบการณ�ด�านการสอน 

มีความรู�ความสามารถ และมีประสบการณ�ด�านการ

ปฏิบัติงานฟาร�ม และมีศักยภาพสูงในการบริการ

วิชาการสู*ชุมชนและสังคม 

1. ส*งเสริมการพัฒนาตนเองในด�านการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย เพ่ือเพ่ิมพูนความรู�และ
ประสบการณ�ให�มากข้ึน 
 

2. มีแผนพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย ในด�าน

การศึกษาต*อ เพ่ือพัฒนาคุณวุฒิท่ีสูงข้ึน การเข�าสู*

ตําแหน*งทางวิชาการ และการพัฒนาตนเองด�าน 

อ่ืน ๆ 

2. ส*งเสริมการจัดการความรู� ด�านการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัย เพ่ือให�เกิดความเข�มแข็ง ในการ
พัฒนา 

3. บุคลากรใหม*สายวิชาการ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด�านสูง 

3. สนับสนุนให�บุคลากรใหม*สายวิชาการได�ปฏิบัติงาน
ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด�านนั้น ๆ 

4. บุคลากรสายสอนและวิจัยมีความกระตือรือร�นท่ีจะ

เรียนรู�ระบบการสอนแบบออนไลน�  

4. พัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัยใช�ประโยชน�จาก
การใช�แอปพลิเคชั่นท่ีช*วยในการสอนและพัฒนา
นักศึกษา ให�มากข้ึน 

จุดท่ีควรพัฒนา ข:อเสนอในการปรับปรุง 

1. บุคลากรสายวิชาการท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกยังมีไม*

เพียงพอ 

1. เร*งรัดให�บุคลากรสายวิชาการท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
โทลาศึกษาต*อปริญญาเอก 

2. บุคลากรสายวิชาการท่ีดํารงตําแหน*งทางวิชาการมี

จํานวนน�อย 

2. ส*งบุคลากรสายวิชาการไปอบรมรับความรู�ด�านการ
จัดทําเอกสารประกอบการขอตําแหน*งทางวิชาการท่ี
มหาวิทยาลัยจัดข้ึน 
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C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย 
ผู�กํากับตัวบ*งชี้ : อาจารย�นิรันดร  หนักแดง  
ผู�จัดเก็บตัวบ*งชี้ : อาจารย� ดร.ธนเสฏฐ�  ทองใสเกลี้ยง, อาจารย� ดร.นราธิษณ�  หมวกรอง/ 

นางสาวรุสมา  ดอเลาะ 
ผลการดําเนินงาน 
  คณะเกษตรศาสตร�ได�มีการสนับสนุนในการผลิตผลงานของคณาจารย� โดยคณะฯ ได�ดําเนินการใน

หลายประเด็น ดังนี้ 

1) มีการกําหนดหลักเกณฑ�และแนวปฏิบัติในการกํากับและส*งเสริมให�อาจารย�ทํางานวิจัย ซ่ึง
ประกอบด�วยทุนสนับสนุนการตีพิมพ�ผลงานในวารสารหรือการประชุมวิชาการ หรือการจัดแสดงผลงานท่ีได�รับ
การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  

2) มีห�องปฏิบัติการวิจัยท่ีหลากหลายซ่ึงเกิดจากการรวมกลุ*มกันของบุคลากรภายในคณะ
เกษตรศาสตร� 

3) มีระบบในการสร�างขวัญและกําลังใจให�ผู�ผลิตผลงานท่ีได�รับการยกย*อง เช*น เม่ือผลงานได�รับการ
ตีพิมพ�ในวารสาร/ประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติ ผู�ผลิตผลงานจะได�รับการยกย*อง เผยแพร*
ผลงานผ*านสื่ออิเล็กทรอนิกส�และทางจดหมายข*าว เพ่ือเป1นการประกาศเกียรติคุณ ซ่ึงการเผยแพร*ดังกล*าวนี้
จะเป1นการส*งเสริมให�อาจารย�มีขวัญและกําลังใจในการพัฒนาตนเองด�านการทําวิจัย และเพ่ิมโอกาสการเข�าสู*
ตําแหน*งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน ส*งผลต*อคุณภาพด�านวิชาการของคณาจารย�ในคณะฯ 

4) มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช�ประโยชน�ในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร�างสรรค�ของบุคลากรของคณะฯ ซ่ึงแบ*งออกเป1น 2 ส*วน คือ การให�บริการข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับทุนวิจัย 
และการบริหารติดตามความก�าวหน�าของการดําเนินการวิจัย 

- ด�านการให�บริการข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับทุนวิจัย คณะฯ ได�มีการให�ข�อมูลท่ีเป1นประโยชน�ต*อการทํา
วิจัยผ*านทางหน�าเว็บของคณะฯ http://agri.pnu.ac.th/อย*างต*อเนื่อง โดยมอบหมายให�เจ�าหน�าท่ีงาน
สารสนเทศเป1นผู�เพ่ิมข�อมูล และเป1นผู�ดูแลเครื่องแม*ข*าย นอกจากนี้คณะฯ ได�มีการประชาสัมพันธ�ให�บุคลากร
สมัครขอรับทุนประเภทต*าง ๆ อย*างสมํ่าเสมอทาง line และเม่ือบุคลากรได�ดําเนินการสมัครเข�ารับทุนประเภท
ต*าง ๆ คณะฯ ก็ได�มีการดําเนินการอย*างเป1นระบบและเหมาะสมในการจัดสรรทุนต*าง ๆ ให�เกิดประโยชน�
สูงสุดท้ังต*อบุคลากรและองค�กร 

- ด�านการบริหารติดตามความก�าวหน�าของการดําเนินการวิจัย ซ่ึงแหล*งทุนวิจัยท่ีบุคลากรของคณะฯ 
ได�รับการจัดสรรมามี 2 แหล*งทุนหลัก คือ โครงการวิจัยจากเงินรายได�มหาวิทยาลัยท่ีได�รับการสนับสนุนจาก
สภาวิจัยแห*งชาติ (วช) และแหล*งทุนภายนอก เม่ือมีการปรับปรุงข�อมูลรายการใดในเอกสารท่ีทํางานร*วมกันจะ
ทําให�ผู�บริหารทราบได�ทันที  
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ตารางท่ี C.6-1 ข:อมูลผลงานของอาจารย�และนักวิจัย คณะเกษตรศาสตร� ป+ พ.ศ. 2562 
ลําดับท่ี ชื่อผู:วิจัย ชื่องานวิจัย ผลงานเผยแพรA  

บทความวิจัยหรือ
วิชาการท่ีตีพิมพ�

ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ/

จดสิทธิบัตร/
ผลงานท่ีขอ
ตําแหนAงทาง
วิชาการ (1) 

บทความ
วิจัยหรือ
วิชาการท่ี
ตีพิมพ�ใน
วารสารวิ
ชาการ
ระดับ

นานาชาติ
ท่ีไมAอยูAใน

ฐาน 
ก.พ.อ./
TCI กลุAม

ท่ี 1 
(0.80) 

TCI กลุAมท่ี 2 
(0.60) 

บทความ
วิจัยหรือ
วิชาการ
ท่ีตีพิมพ�
ในการ
ประชุม
วิชาการ
ระดับ

นานาชา
ติ/จดอนุ
สิทธิบัตร 
(0.40) 

บทความวิจัย
หรือวิชาการท่ี
ตีพิมพ�ในการ

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
(0.20) 

1 Jariyapong P., 
Pudgerd A., 

Chealoh N., Hirono 
I., Kondo H., 

Vanichviriyakit R., 
Weerachatyanukul 

W., 
Chotwiwatthanakun 

C. 

Hematopoietic tissue 
of 

Macrobrachiumrosen
bergii plays dual roles 

as a source of 
hemocyte 

hematopoiesis and as 
a defensive 

mechanism against 
Macrobrachiumrosen

bergiinodavirus 
infection 

Fish & Shellfish 
ImmunologyVol
ume 86, 756-
763, March 
2019. 

 

- - - - 

2 KularbLaosatit, 
Shinji Kikuchi, 

NarathidMuakrong
, PeerasakSrinives 

Prebreeding and 
Genetic 

Enhancement in 
Jatropha Through 

Interspecific 
Hybridization 

Chapter 4 in 

Textbook: 

Jatropha, 

Challenges for 

a New Energy 

Crop: Volume 3: 

A 

- - - - 
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SustainableMulti

purpose Crop, 

63-78, 2019 

3 Cheabu, S., 
Panichawong, N., 
Rattanametta, P., 

Wasuri, B., 
Kasemsap, P., Arikit, 

Sand 
C.Malumpong. 

Screening for Spikelet 
Fertility and 

Validation of Heat 
Tolerance in a Large 

Rice Mutant 
Population. 

Rice Science, 
26(4), 229-238, 

2019 

- - - - 

4 Malumpong, C., 
Cheabu, S., 

Mongkolsiriwatana, 
C., Detpittayanan, 

W and A. 
Vanavichit 

Spikelet fertility and 
heat shock 

transcription factor 
(Hsf) gene responses 

to heat stress in 
tolerant and 

susceptible rice 
(Oryza sativa L.) 

genotypes. 

The Journal of 
Agricultural 

Science, 1-17, 
2019 

- - - - 

5 Nubankoh, P., 
Wanchana, S., 
Saensuk, C., 

Ruanjaichon, V., 
Cheabu, S., 

Vanavichit, A., 
Arikit, S 

QTLseq reveals 
genomic regions 
associated with 

spikelet fertility in 
response to a high 
temperature in rice 

(Oryza sativa L.). 

Plant Cell 
Reports, 1-14, 

2019 

- - - - 

6 ทัศนีย� รัดไว� และ
เจษฎา แก:วฉาย 

(2562).  

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ของผลทุเรียนพ้ืนเมืองใน
พ้ืนท่ีอําเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส 

- วาสาร
มหาวิทยา

ลัย
นราธิวาส

ราช
นครินทร�. 
11(3): 

233-240. 
2562. 

-  - 

7 เทียนทิพย� ไกรพรม , การศึกษาการใช�เปลือก - วารสาร -  - 
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สิทธิศักดิ์ จันทรัตน� 
และ ซารีนา สือแม 

หุ�มเมล็ดถ่ัวเหลืองในสูตร
อาหารข�นต*อการใช�
ประโยชน�ได�ในแพะ 

เกษตร
พระวรณุ, 
12(2), 

271-179, 
2562 

8 ภัทราวดี ศรีมีเทียน 
และจิตมิา สุวรรณ

มาลา 

การเจรญิเติบโตของปู
ทะเล (Scylla spp.) หลัง
การลอกคราบ 

- วารสาร
วิจัย

เทคโนโลยี
การ

ประมง, 
13(2), 
25-36, 
2562 

-  - 

9 ภัทราวดี ศรีมีเทียน 
และจิตมิา สุวรรณ

มาลา 

ผลของเพศและนํ้าหนัก
ต*ออัตราการรอดตายของ
ปูทะเล (Scylla spp.) 

- วารสาร
เกษตร

พระจอม
เกล�า, 
37(3), 

405-413, 
2562 

-  - 

10 อัมภรณ�พรรณ  

พลาศัย, ศิลปชัย เสนา

รัตน�, เจษฏ�เกษตระทัต, 

วรรณยี�จิรอังกูรสกุล, 

พหล โกสิยะจินดา, ธีร

กมล เพ็งสกุล และ

ชํานาญ ภารา. 

การสร�างเซลล�สบืพันธุ�
เพศเมียของปลาหมอสี
คางดํา 
Sarotherodonmelanothero
nRüppell, 1852 

- วารสาร
วิทยาศาส
ตร�และ

เทคโนโลยี 
มรย;  

4(1): 25-
31, 2562 

-  - 

11 ณัฐพัชราการต� แก�ว

พลอย 

หลักธรรมคําสอนพ้ืนฐาน
อิสลามกับการเรียนรู�เพ่ือ
ประกอบอาชีพการเลี้ยงปู
ดําขุนบริเวณปjาชายเลน 
อําเภอละงู จังหวัดสตลู 

- - วารสารครุ
ศาสตร�

อุตสาหกรรม 
18(2): 236-
2442562 

- - 

12 SaithongKaewchai, 

SufiaTaeh and 

Study on the 
Mycelium Growth 
and the Yield of 

- - - iMIT-
SIC, 1, 
16-18 

- 
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FatihahMalaeh and 

JesadaKaewchai 

Corpinusradiata in 
Different Media 

June 
2019 

 
13 JakkhaphanPitcha

yapipatkul, 

SuhailaUsana and 

Miss Asleena 

Effect of 
Supplementation of 
difference avian 
species egg yolk in 
Semen Extender on 
Frozen-Thawed 
Betong chicken 
Semen Quality 

- - - iMIT-
SIC, 7, 
16-18 
June 
2019 

 

- 

14 SareenaSemae, 

SomkiertPrasanpani

ch, Suhaimee 

Yama-ae and 

RuhineeDoloh 

Effects of Different 
Levels of Rain Tree 
(Samaneasaman) 
Pods on Blood 
Metabolites, Ruminal 
Fermentation and 
Methane Production 
in Growing Goats 

- - - iMIT-
SIC, 12, 
16-18 
June 
2019 

- 

15 RaheemaWamaed

eesa, 

YawaneeKachi 

Sodium Hypochlorite 
Sterilization of 
Culture Media in 
Micropropagation of 
Fairy Rose (Rosa 
chinensisJacq. 
Var.minima Voss.) 
 

- - - iMIT-
SIC, 18, 
16-18 
June 
2019 

- 

16 NatpatcharakarnKa

ewploy 

The Relationships 
between Learning 
and Teaching In 
Agriculturalby Means 
of Buddhist Way and 
Learning and 
Teaching by Means of 
Philosophy of 
Sufficiency Economy 

- - - iMIT-
SIC, 22, 
16-18 
June 
2019 

- 
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17 NusanisaChedao, 

AreenaMadeng and 

ArsahaWaelaning 

The effect of pinching 
and paclobutrazol on 
growth of Garden 
Balsam (Impatiens 
balsamina)  

- - - iMIT-
SIC, 27, 
16-18 
June 
2019 

- 

18 PattarawadeeSrim

eetian and 

SuriyanTunkijjanukij 

The first Stage of Red 
Sternum Mud Crab 
(Scylla Spp.) 

- - - iMIT-
SIC, 32, 
16-18 
June 
2019 

- 

19 NifareesaChealoh, 

SameerohSalaeh 

and 

NaruemaSasaree 

The Effect of Tannin 
from Indian Almond 
Leave on The Stress-
Relieving in Tilapia 

- - - iMIT-
SIC, 33, 
16-18 
June 
2019 

- 

20 SulaimanChe-abu, 

ApichartVanavichit 

and 

ChanateMalumpon

g 

Forward Genetic 
Screening of Large 
Rice TILLING 
Population for High 
Temperature 
Tolerance at 
Reproductive Stages 

- - - iMIT-
SIC, 39, 
16-18 
June 
2019 

- 

21 NarathidMuakrong A new interspecific 
hybrid between 
Jatrophacurcas L. and 
J. podagrica Hook. 

- - - iMIT-
SIC, 42, 
16-18 
June 
2019 

- 

22 SaithongKaewchai, 

MurneePhakawan, 

and 

MarongBueraheng 

and Montana 

Ruchirasak 

The Effect of Crude 
Extract by Water from 
Cassia fistula to 
Control the Mycelium 
Growth of 
Colletotrichum sp. 

- - - iMIT-
SIC, 

179, 16-
18 June 

2019 

- 

23 จักรพงศ� จิระแพทย�, 
ธนกฤต ใจดี และ สดุา

Climate on growth 
and development of 

- - - - การประชุม
วิชาการพืชสวน
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รัตน� พูลเทพ guava 
(Psidiumguajava)cv. 
Kimju in Naradhiwat  
Province. 

แห*งชาติครั้งท่ี 18 
วันท่ี 5-7 พ.ย.

2562 

 

ตารางท่ี C.6-2 ข:อมูลพ้ืนฐานจํานวนอาจารย� 

ข:อมูลพ้ืนฐาน หนAวยวัด 
ผลการดําเนินงาน 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จํานวนอาจารย�ประจําที่ปฏิบตัิงานจริง (ไมAนับรวม
ผู:ลาศึกษาตAอ) 

คน 
 

17 19 14 15 21 21 20 

จํานวนอาจารย�ประจําที่ลาศึกษาตAอ คน     3 4 5 
 

ตารางท่ี C.6-3 ตารางแสดงจํานวนผู:ดํารงตําแหนAงทางวิชาการ 
ตําแหนAงทางวิชาการ ป+ 2556 ป+ 2557 ป+ 2558 ป+ 2559 ป+ 2560 ป+ 2561 ป+ 2562 

ศาสตราจารย� 0 0 0 0 0 0 0 

รองศาสตราจารย� 0 0 0 0 0 0 0 

ผู�ช*วยศาสตราจารย� 4 4 4 4 5 8 8 

อาจารย�     19 17 17 

รวม     24 25 25 
 

ตารางท่ี C.6-4 สรุปข:อมลูผลงานของอาจารย�และนักวิจัยในหลกัสูตร 

ป6 

ผลงานเผยแพร* ผลงานรวม 

 

(เรื่อง) 

จํานวนอาจารย� 

(คน) 

จํานวนผลงานต*อ

อาจารย� 

(เรื่อง/คน) 
ภายใน

สถาบัน 
ระดับชาติ 

ระดับ

ภูมิภาค 

ระดับ

นานาชาติ 

2562 - 7 - 16 23 20 1.15 

2561 - 8 1 4 13 20 0.65 

2560 - 5 - 3 8 21 0.38 

2559 - 1 - 2 2 15 0.20 

2558 - 18 - 2 20 14 1.43 

2557 - 16 - 1 17 19 0.89 

2556 - 20 - 1 21 17 1.24 
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รายละเอียดผลงานทางวิชาการของอาจารย� คณะเกษตรศาสตร� 
ตารางท่ี C.6-5 เปGาหมายการเผยผลงานทางวิชาการของอาจารย� คณะเกษตรศาสตร� 

ผลงานของอาจารย�และนักวิจัย
ท่ีได:รับการตีพิมพ�ใน 

2558 2559 2560 2561 2562 

เปGา 

หมาย 

คAา

ปรากฏ 

เปGา 

หมาย 

คAา

ปรากฏ 

เปGา 

หมาย 

คAา

ปรากฏ 

เปGา 

หมาย 

คAา

ปรากฏ 

เปGา 

หมาย 

คAา

ปรากฏ 

บทความวจิัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ�ที่
ตีพิมพ�ในวารสารทาง

วิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข�อมูลระดับ
นานาชาติ 

1 2 2 1 4 3 6 4 1 5 

บทความวจิัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ�ที่
ตีพิมพ�ในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติ 

3 8 5 1 7 1 9 3 0 6 

บทความวจิัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ�ที่
ตีพิมพ�ในรายงานสืบเน่ือง

จากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติหรือใน
วารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม*อยู*ใน
ฐานข�อมูล  

3 - 5 - 5 1 - 1 1 11 

บทความวจิัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ�ที่
ตีพิมพ�ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

5 10 7 - 10 3 10 5 1 1 

 

 

จากข�อมูลอาจารย�ประจําท้ังในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก การมีตําแหน*งทางวิชาการของ
อาจารย�จะเป1นตัวชี้วัดให�เห็นคุณภาพการเรียนการสอน และการนําไปใช�ในการพัฒนาทางด�านวิชาการ ซ่ึง
คณะฯ มีอาจารย�ประจําท้ังหมด 25 คน ผู�ช*วยศาสตราจารย� 8 คน ซ่ึงเม่ือพิจารณาคุณวุฒิของอาจารย�
ประกอบร*วมกับอาจารย�ท่ีดํารงตําแหน*งทางวิชาการ ในภาพรวมจะเห็นได�ว*าอาจารย�ส*วนใหญ*ของคณะฯ ไม*มี
ตําแหน*งทางวิชาการ โดยในหลักสูตรปริญญาตรีซ่ึงไม*เน�นทางด�านงานวิจัย แต*เน�นการสอนภาคปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ด�วยตนเองอย*างต*อเนื่อง และส*วนหนึ่งอยู*ระหว*างศึกษาต*อในระดับปริญญาเอก 

ในส*วนของผลงานวิชาการและงานวิจัยของอาจารย�ประจํา โดยทางคณะฯ มีการเก็บรวบรวมข�อมูล
ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย รวมถึงผลงานตีพิมพ�เผยแพร*ของบุคลากร โดยจากข�อมูลผลงานของอาจารย�
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ประจําและนักวิจัย จะเห็นว*าในป6 2562 ทางคณะฯ มีจํานวนผลงานตีพิมพ�ลงในวารสารวิชาการท้ังหมด 23 
เรื่อง แบ*งเป1นตีพิมพ�ในระดับนานาชาติ 5 เรื่อง ตีพิมพ�ในระดับชาติ 6 เรื่อง ตีพิมพ�เรื่องเต็มในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ peer review 11 เรื่อง และตีพิมพ�เรื่องเต็มในการประชุมวิชาการระดับชาติท่ีมี peer 
reviews 1 เรื่อง โดยคณาจารย�ของคณะ ฯ ได�มีการตีพิมพ�ลงในวารสารวิชาการเพ่ิมข้ึนจากป6การศึกษา 
2559,2560 และ 2561 จํานวน 2, 8 และ 13 เรื่องเป1น 23 เรื่อง ในป6 2562 ตามลําดับ และจํานวนผลงานต*อ
อาจารย�เพ่ิมข้ึนจาก 0.2 ,0.38 และ 0.65 เรื่อง/คน ในป6 2559, 2560 และ 2561 เป1น 1.15 เรื่อง/คน ในป6 
2562 ตามลําดับ นอกจากนั้นยังมีจํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ�ในวารสารระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึนตามลําดับ 

จากข:อมูลในตารางท่ี ตารางท่ี C.6-4 และ C.6-4จะพบว*าผลงานอาจารย�ส*วนใหญ*มากว*า 70 
เปอร�เซ็นต� อยู*ในฐานข�อมูลระดับนานาชาติ ซ่ึงเป1น บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนอย*างมีนัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับป6 
2559-2561 ส*วนผลงานท่ีอยู*ในฐานข�อมูลระดับนานาชาติยังสมํ่าเสมอในระดับท่ีใกล�เคียงกับป6ท่ีผ*านมา 

ท้ังนี้ ในป6 2562 คณะได�มีการส*งเสริมการเผยแพร*ผลงานในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน ท้ังการสนับสนุน
งบประมาณการตีพิมพ� การสนับสนุนขอทุนสนับสนุนงานวิจัย เป1นต�น  นอกจากนี้ทางคณะเกษตรศาสตร�ได�
เปgดรับอาจารย�ใหม*ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกมาเป1นอาจารย�สายสอนและวิจัยมากข้ึน ซ่ึงเป1นกลุ*มอาจารย�ใหม*ท่ีมี
ศักยภาพในการผลิตงานวิจัยเพ่ือการตีพิมพ�ท้ังนานาชาติ ซ่ึงเป1นผลทําให�คณะเกษตรศาสตร�มีความเข�มแข็ง
ทางด�านวิชาการ เป1นแหล*งสร�างองค�ความรู�เพ่ือถ*ายทอดให�กับนักศึกษา ชุมชนและต*อยอดงานวิจัย 

เนื่องจากอาจารย�จบใหม*ยังมีความมุ*งม่ันในการทําวิจัยสูง ร*วมกับมาตราการส*งเสริมการทําวิจัยและ
การตีพิมพ�ผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร� ทําให�อาจารย�ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ�เพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นทาง
คณะฯ ได�เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย� จึงได�มีมาตราการส*งเสริมและสนับสนุนให�
คณาจารย�เขียนข�อเสนอโครงการเพ่ือขอทุนและทํางานวิจัยเพ่ือผลิตผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพอย*าง
ต*อเนื่อง นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีมาตรการการสนับสนุนการสร�างผลงานและการเผยแพร*ผลงานวิจัยอย*าง
ต*อเนื่อง โดยการเน�นการทํางานวิจัยร*วมกับหน*วยงานภายนอกท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน หน*วยงาน
ภาคอุตสาหกรรมและหน*วยงานในชุมชน ท้ังในระดับท�องถ่ินไปจนถึงระดับนานาชาติ โดยมีการลงนาม
ข�อตกลงร*วมกัน การมีทุนวิจัยร*วมกัน การสร�างผลงานวิจัยและการเขียนบทความวิจัยร*วมกัน อีกท้ังมีการ
จัดสรรงบประมาณเงินรายได�ของคณะฯ เพ่ือกระตุ�นให�บุคลากรหันมาสนใจการทําวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ
มากข้ึน  
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ผลการประเมินตนเอง C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย 
Rating Description ผลการประเมินตนเอง 

1 Absolutely Inadequate  

2 Inadequate and Improvement is Necessary  

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate  

4 Adequate as Expected � 
5 Better Than Adequate  

6 Example of Best Practices  

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices)  
 

รายการหลักฐาน C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย  
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

1 รายช่ืออาจารย�ประจําท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต*อ ประจําป6การศึกษา 2562 

2 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 5 เรื่อง 

3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับชาติ จํานวน 6 เรื่อง 

4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 11 เรื่อง 

5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติ จํานวน 1 เรื่อง 

 
 

ข:อสรุปการประเมินตนเอง C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. อาจารย�มีคุณวุฒิและมีความเช่ียวชาญหลากหลายแขนงทําให�
สามารถทํางานวิจัยและตีพิมพ�ผลงานได�หลากหลาย 

1.ส*งเสรมิให�อาจารย�ทํางานวิจัยเป1นหมู*คณะเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการตีพิมพ�ผลงานวิจัย 

จุดท่ีควรพัฒนา ข:อเสนอในการปรับปรุง 

1. ส*งเสริมและสนับสนุนให�อาจารย�ทุกท*านขอทุนวิจัยเป1นตีพิมพ�
ผลงานทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมจํานวนผลงานทางวิชาการอย*างต*อเน่ือง 
2. พัฒนาระบบและกลไกให�มีการพัฒนาผลงานตีพิมพ�ของบุคลากร
สายสอนและวิจยัอย*างต*อเน่ือง 

1.ควรมีการรางวัล หรือค*าตอบแทนสําหรับอาจารย�
ท่ีมีงานตีพิมพ� ในแต*ละระดับ 
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C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 

ผู�กํากับตัวบ*งชี้ : อาจารย� ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา 

ผู�จัดเก็บตัวบ*งชี้ : ผศ.ดร.สายทอง  แก�วฉาย, อาจารย�นุร�ซานีซา  เจะดาโอะ, 
อาจารย�ณัฐพัชรากานต�  แก�วพลอย, อาจารย� ดร.กนก เชาวภาษี, นางสาวรุสมา  ดอเลาะ 

ผลการดําเนินงาน 

คณะเกษตรศาสตร� มีการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 
โดยผลการดําเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
เป1นไปตามมาตรฐานหลักสูตร ดังตารางท่ี C.7-1 
ตารางท่ี C.7-1 เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร  

เกณฑ�
ข:อท่ี 

เกณฑ�การประเมิน 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ� 

- ตามเกณฑ� (√) 
- ไมAได:ตามเกณฑ� (×) 

1 จํานวนอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร ไม*น�อยกว*า 5 คน และเป1นอาจารย�
ผู�รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว*า 1 หลักสูตรไม*ได� และประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ี 

√ 

2 คุณสมบัติของผู�รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเทียบเท*า หรือ
ดํารงตําแหน*งทางวิชาการไม*ต่ํากว*าผู�ช*วยศาสตราจารย� และมีผลงานทางวิชาการ 
1 รายการใน 5 ป6 ย�อนหลัง 

√ 

3 คุณสมบัติของอาจารย�ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเทียบเท*า 
หรือดํารงตําแหน*งทางวิชาการไม*ต่ํากว*าผู�ช*วยศาสตราจารย� และมีผลงานทาง
วิชาการ 1 รายการใน 5 ป6 ย�อนหลัง 

√ 

4 คุณสมบัติของอาจารย�ผู�สอน ท่ีเป1นอาจารย�ประจํา มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 
หรือเทียบเท*า หรือดํารงตําแหน*งทางวิชาการไม*ต่ํากว*าผู�ช*วยศาสตราจารย�ใน
สาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ�กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

√ 

5 คุณสมบัติของอาจารย�ผู�สอน ท่ีเป1นอาจารย�พิเศษ (ถ�ามี) มีคุณวุฒิระดับปริญญา
โท หรือเทียบเท*า หรือดํารงตําแหน*งทางวิชาการไม*ต่ํากว*าผู�ช*วยศาสตราจารย�ใน
สาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ�กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

√ 

6 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดต�องไม*เกิน 5 ป6 (จะต�อง
ปรับปรุงให�เสร็จและอนุมัติ/ให�ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 
เพ่ือให�หลักสูตรใช�งานในป6ท่ี 6 ประกาศใช�ในป6ท่ี 8)  

√ 

 

สรุปผลการดําเนินงาน องค�ประกอบ 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร ตามเกณฑ�ข:อ 1-6 
�  เป1นไปตามเกณฑ�ทุกข�อ 
�  ไม*เป1นไปตามเกณฑ� โปรดระบุข�อ..................... 

1. จํานวนอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร  
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จํานวนอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร ไม*น�อยกว*า 5 คน และเป1นอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว*า 1 หลักสูตร
ไม*ได� และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลกัสูตรน้ี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  มีอาจารย�ผู�รับผิดชอบสูตรปfจจุบัน จํานวน 6 คน ดังตารางท่ี C.7-2  
 
ตารางท่ี C.7-2 จํานวนและคุณสมบัติอาจารย�ผู:รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ ตําแหนAงทาง และเลข
ประจําตวัประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ป+
ที่สําเร็จการศึกษา 

สาขาวชิาตรงหรือสัมพันธ�
กับสาขาที่เปgดสอน 

ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป+ 

ตรง สัมพันธ� 
1. อาจารย� ดร.ราฮีมา วาแมดีซา* 
2950600002576 

Ph.D. in 
Agriculture 
2559 

√  Raheema Wamaedeesa and Suppanath 
Kanjanawattanawong. (2019) Shoot Multiplication 
of Pure-line Hom-Kradang-Nga Rice through 
Callus Formation. Princess of Naradhiwas 
University Journal. 11(3). 224-232 

2. ผู�ช*วยศาตราจารย� ดร.สายทอง 
แก�วฉาย* 
3301500469850 

Ph.D. (Biotechnology  
in Plant Pathology) 
2553 

√  อิทธิพล จิตพิทักษ�  สายทอง แก:วฉาย และชนินันท�พร
สุริยา. 2563. การระบุชนิดและคัดกรองรา Aspergillus 
species ละลายฟอสเฟต ท่ีแยกได�จากดินสามจังหวัด
ชายแดนใต�ของประเทศไทย.วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร� 12(1): 163-172. 

3. อาจารย� ดร.นราธิษณ�   
หมวกรอง 

ปร.ด. ปรับปรุงพันธุ�
พืช 

√  Narathid Muakrong, Shinji Kikuchi Patcharin Tanya 
and Peerasak Srinives. 2018. Conservation and 
Variation of 35S Ribosomal DNA among Five 
Jatropha Species Revealed by Fluorescence in 
Situ Hybridization. Cytologia. 1: 57-61 

4. ผู�ช*วยศาตราจารย� ดร.จักรพันธ�  
พิชญพิพัฒน�กุล* 
3440600256406 

ปร.ด. สัตวศาสตร� √  Jakkhaphan Pitchayapipatkul, Tamás Somfai, 
Satoko Matoba,  Rangsan Parnpai, Takashi Nagai, 
Masaya Geshi and Thevin Vongpralub. (2017). 
Microtubule stabilisers docetaxel and paclitaxel 
reduce spindle damage and maintain the 
developmental competence of in vitro-mature 
bovine oocytes during vitrification Reproduction, 
Fertility and Development 29(10), 2028-2039 

5. ผู�ช*วยศาตราจารย� ดร.ซารีนา 
สือแม* 
5961100018851 

ปร.ด. สัตวศาสตร� 
 

√  ซารีนา  สือแม และ เทียนทิพย� ไกรพรม. 2561. ผลของ
การทดแทนกระถินเป1นแหล*งอาหารหยาบต*อสมรรถภาพ
กา รผ ลิต แพะแล ะคว าม คุ� ม ค* า ท า ง เศ รษ ฐกิ จ  ว . 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 10 (2): 140-149 

6. .อาจารย� ดร.ภัทราวดี   
ศรีมีเทียน* 
3330900798817 

ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ 
เกษตร 

√  - ภัทราวดี ศรีมีเทียน จิติมา สุวรรณมาลา และสุริยัน ธัญ
กิจจานุกิจ. 2560.การทดสอบความรุนแรงของเช้ือ Vibrio 
parahaemolyticusในปูทะเล (Scylla sp.). สัตวแพทย
มหานครสาร.12(1): 19-27 

 

� เป1นไปตามเกณฑ� 
� ไม*เป1นไปตามเกณฑ�เพราะ....................................................................................................... 
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2. คุณสมบัติของอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท*า หรือดํารง
ตําแหน*งทางวิชาการไม*ต่ํากว*าผู�ช*วยศาสตราจารย� หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ�ท่ีกําหนดและตรงกับสาขาวิชาท่ีเปgดสอน โดยมีอาจารย�
ผู�รับผิดชอบหลักสูตรท่ีจบการศึกษาทางด�านพืชศาสตร� 3 คน และจบการศึกษาทางด�านสัตวศาสตร� จํานวน 3 คน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกและเป1นผู�ช*วยศาสตราจารย� 3 คน คือ คือ ผู�ช*วยศาสตราจารย� ดร.สายทอง แก�วฉาย ผู�ช*วย
ศาตราจารย� ดร.จักรพันธ� พิชญพิพัฒน�กุล และผู�ช*วยศาตราจารย� ดร.ซารีนา สือแม มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
จํานวน 3 คน คือ อาจารย� ดร. ราฮีมา วาแมดีซา อาจารย� ดร.นราธิษณ� หมวกรอง และอาจารย� ดร. ภัทราวดี     
ศรีมีเทียน  

� เป1นไปตามเกณฑ� 
� ไม*เป1นไปตามเกณฑ�เพราะ....................................................................................................... 

3. คุณสมบัติของอาจารย�ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท*า หรือดํารงตําแหน*ง
ทางวิชาการไม*ตํ่ากว*าผู�ช*วยศาสตราจารย� และมีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป6 ย�อนหลัง เป1นไปตาม
เกณฑ�ดังตาราง C.7-2 

� เป1นไปตามเกณฑ� 

� ไม*เป1นไปตามเกณฑ�เพราะ................................................................................................... 
4. คุณสมบัติของอาจารย�ผู�สอน เป1นอาจารย�ประจําหรืออาจารย�พิเศษท่ีมีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือ

เทียบเท*า หรือมีตําแหน*งผู�ช*วยศาสตราจารย� ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ�กันหรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาท่ีสอน ในกรณีท่ีมีอาจารย�ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท*า และทําหน�าท่ีอาจารย�ผู�สอน
ก*อนท่ีเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช� ให�สามารถทําหน�าท่ีอาจารย�ผู�สอน
ต*อไปได� เป1นไปตามเกณฑ�ดังตารางท่ี C.7-3 

 

ตารางท่ี C.7-3 คุณสมบัติอาจารย�ผู:สอน 
ตําแหนAงทางวิชาการ 

และรายช่ืออาจารย�ผู:สอน 
คุณวุฒิ/สาขา/ป+ท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
สถานภาพ ประสบการณ�ทํางาน

ท่ีเก่ียวข:องกับวิชาท่ี
สอน** (สําหรับ
อาจารย�พิเศษ) 

จํานวนช่ัวโมงท่ี
สอนในรายวิชา
นั้น** (สําหรับ
อาจารย�พิเศษ) 

อาจารย�
ประจํา 

อาจารย�
พิเศษ 

1. ผู�ช*วยศาสตราจารย�ทว ี บุญภิรมย� M.S. Crop Science √    
2 ผู�ช*วยศาสตราจารย� ดร.สายทอง  แก�วฉาย Ph.D.Biotechnology in 

Plant Pathology 
√    

3. ผู�ช*วยศาสตราจารย�มนทนา  รจุิระศักด์ิ วท.ม. เกษตรศาสตร� √    
4. ผู�ช*วยศาสตราจารย�เจษฎา  แก�วฉาย วท.ม. พืชสวน √    
5. อาจารย� ดร.ราฮีมา วาแมดีซา Ph.D. in Agriculture √    
6. อาจารย� ดร.นราธิษณ�  หมวกรอง ปร.ด. ปรับปรุงพันธุ�พืช √    
7. อาจารย�จักรพงศ�  จริะแพทย� วท.ม. พืชศาสตร� √    
8. อาจารย�นุร�ซานีซา  เจะดาโอะ 
(บรรจุป6 พ.ศ. 2549 และกําลังรอสอบจบปริญญา
โทควบเอก) 

วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช √    

9. อาจารย� ดร.สุไลมาน  เจ�ะอาบู ปร.ด.พืชไร* √    
10. ผู�ช*วยศาสตราจารย� ดร.จักรพันธ�  พิชญ ปร.ด. สัตวศาสตร� √    
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ตําแหนAงทางวิชาการ 
และรายช่ืออาจารย�ผู:สอน 

คุณวุฒิ/สาขา/ป+ท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

สถานภาพ ประสบการณ�ทํางาน
ท่ีเก่ียวข:องกับวิชาท่ี

สอน** (สําหรับ
อาจารย�พิเศษ) 

จํานวนช่ัวโมงท่ี
สอนในรายวิชา
นั้น** (สําหรับ
อาจารย�พิเศษ) 

อาจารย�
ประจํา 

อาจารย�
พิเศษ 

พิพัฒน�กุล 
11. ผู�ช*วยศาสตราจารย� ดร.ซารีนา  สือแม ปร.ด. สัตวศาสตร� √    
12. อาจารย�ณฐัพัชรากานต�  แก�วพลอย คอม. หลักสูตรและการสอน

อาชีวศึกษา 
คอบ. เทคโนโลยีการเกษตร-
การผลิตสัตว� 

√    

13. อาจารย�นิรนัดร  หนกัแดง  
 

วท.ม. โภชนาศาสตร�และ
เทคโนโลยีอาหารสัตว� 

√    

14. อาจารย� ดร.กนก  เชาวภาษี ปร.ด. สัตวศาสตร� √    
15. อาจารย� ดร.ภัทราวดี  ศรมีีเทียน ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร √    
16. อาจารย� ดร.ธนเสฏฐ�  ทองใสเกล้ียง ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร √    
17. อาจารย� ดร.นิฟารีซา  เจ�ะเล�าะ ปร.ด. วทิยาศาสตร�การเกษตร 

วิทยาศาสตร�การประมง 
√    

18. อาจารย�อัมภรณ�พรรณ  พลาศัย วท.ม. วทิยาศาสตร�ทางทะเล √    
19. อาจารย� น.สพ.เอลฮัม  แวฮามะ สพ.บ.สัตวแพทย�ศาสตร� √    
20. อาจารย�ตาวฟgก  หะยีหมัด วท.ม. วทิยาศาสตร�ทางทะเล √    
21.อาจารย�เปล้ือง  บุญแก�ว 
(ลาศึกษาตAอ) 

วท.ม. โภชนาศาสตร�และ
เทคโนโลยีอาหารสัตว� 

√    

22. ผู�ช*วยศาสตราจารย�อัจฉรา  นิยมเดชา 
(ลาศึกษาตAอ) 

วท.ม. โภชนาศาสตร�และ
เทคโนโลยีอาหารสัตว� 

√    

23. ผู�ช*วยศาสตราจารย�ศิราณี  วงศ�กระจ*าง 
(ลาศึกษาตAอ) 

วท.ม. การจัดการทรัพยากรดิน √    

24. อาจารย�วฒันา  เต็มดี 
(ลาศึกษาตAอ) 

วท.ม. วทิยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีอาหาร 

√    

25. อาจารย�ชนิีกาญจน� อ�องหว*าง 
(ลาศึกษาตAอ) 

วท.ม. พัฒนาการเกษตร √    

 

� เป1นไปตามเกณฑ� 

� ไม*เป1นไปตามเกณฑ�เพราะ................................................................................................... 
 

5. คุณสมบัติของอาจารย�ผู�สอน ท่ีเป1นอาจารย�พิเศษ (ถ�ามี) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเทียบเท*า 
หรือดํารงตําแหน*งทางวิชาการไม*ตํ่ากว*าผู�ช*วยศาสตราจารย�ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ�กันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน ป6การศึกษา 2562 ไม*มีอาจารย�ผู�สอนท่ีเป1นอาจารย�พิเศษ 

� เป1นไปตามเกณฑ� 

� ไม*เป1นไปตามเกณฑ�เพราะ................................................................................................... 
6. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดต�องไม*เกิน 5 ป6 (จะต�องปรับปรุงให�เสร็จและ

อนุมัติ/ให�ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให�หลักสูตรใช�งานในป6ท่ี 5) 
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1) หลักสูตรท่ีเปgดการเรียนการสอนครั้งแรกคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตร
ศาตร� หลักสูตรใหม* พ.ศ. 2551 โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให�ความเห็นชอบ
หลักสูตรนี้เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2553 

2) ปรับปรุงหลักสูตรครั้งท่ี 1 คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให�ความเห็นชอบ
หลักสูตรนี้เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2554 

3) ปรับปรุงหลักสูตรครั้งท่ี 2 คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให�ความเห็นชอบ
หลักสูตรนี้เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 

 

� เป1นไปตามเกณฑ� 

� ไม*เป1นไปตามเกณฑ�เพราะ...................................................................................................... 
 

คะแนนท่ีได:ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนท่ีได:ของทุกหลักสูตรในสถาบัน (4) 
                                          จํานวนหลักสูตรในคณะท้ังหมด (1) 

     = 4  
ผลการประเมินตนเอง C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 

Rating Description ผลการประเมินตนเอง 
1 Absolutely Inadequate  
2 Inadequate and Improvement is Necessary  
3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate  
4 Adequate as Expected � 
5 Better Than Adequate  
6 Example of Best Practices  
7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices)  

 

 รายการหลักฐาน C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 

รหัสหลักฐาน ช่ือหลักฐาน 
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� หลักสูตรใหม* พ.ศ. 2551 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

2 คําสั่งแต*งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3 แฟaมประวัติและคุณวุฒิอาจารย�ประจําหลักสูตร 
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ข:อสรุปการประเมินตนเอง C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559 มีผลการดําเนินงานผ*านมาตรฐานหลักสูตร
ตามท่ี สกอ.กําหนดทุกข�อ 

พัฒนาระบบเก็บข�อมูลผลการกํากับมาตรฐานจากระดับ
หลักสูตรในคณะเพ่ือเป1นข�อมูลในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร 

จุดท่ีควรพัฒนา ข:อเสนอในการปรับปรุง 
การเพ่ิมคุณวุฒิ ผลงานวิชาการ และ คุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอนของบุคลากรสายสอนและวิจัย 
เพ่ือผลิตบัณฑิตให�มีคุณภาพตามท่ีระบุไว�ใน ELOs 
ของหลักสูตร 

พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตท่ีท่ีระบุไว�ใน ELOs และวัตถุประสงค�
ของหลักสูตร 
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C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหน:าท่ีของผู:บริหารคณะ  
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน:าท่ีของกรรมการประจําคณะ 
ผู�กํากับตัวบ*งชี้ : ผศ.ดร.จักรพันธ� พิชญพิพัฒน�กุล 
ผู�จัดเก็บตัวบ*งชี้  : นางสาวปราณี ทองเกิด, อาจารย� ดร.กนก  เชาวภาษี, นางสาวประกายวรรณ 

วิเชียรรัตน�, นางจินตนา  ทองน�อย, นางสาวอังคณา  ศรีรักษ�   
ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการประจําคณะ ตามข�อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ว*าด�วย
คณะกรรมการประจําคณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย หรือหน*วยงานท่ีเรียกชื่ออย*างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท*าคณะ 
พ.ศ.2551 มีท้ังหมด 10 คน โดยคณะฯ ได�แต*งต้ังผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก  จํานวน 2 ท*าน คือ ผศ.ดร.สุรศักด์ิ  
คชภักดี คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และนายประเสริฐ  เผือกสม ผู�อํานวยการสํานักงาน
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ�การเกษตรจังหวัดนราธิวาส  และตัวแทนผู�บริหาร อาจารย� เพ่ือเป1น
คณะกรรมการประจําคณะ ซ่ึงมีบทบาทหน�าท่ีตามท่ีระบุไว�ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร� พ.ศ.2548 มาตรา 35 ซ่ึงมีส*วนสําคัญในกลไกการบริหารจัดการการกําหนดทิศทางและเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�ให�บรรลุเปaาประสงค�ท่ีตั้งไว�  โดยในป6การศึกษา 2562 คณะกรรมการ
ประจําคณะมีแผนการประชุมกํากับติดตามการดําเนินงานของคณะตามพันธกิจ จํานวน  4  ครั้ง  
1. กรรมการประจําคณะทําพันธกิจครบถ:วนตามภาระหน:าท่ีท่ีกําหนดใน พรบ. 

ในป6การศึกษา 2562 คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร�  ปฏิบัติหน�าท่ีตามอํานาจหน�าท่ีตามท่ี
ได�บัญญัติไว�ในมาตรา 35 แห*งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� พ.ศ.2548 ดังแสดงใน
ตาราง C.8.1-1 
ตาราง C.8.1-1 แสดงการปฏิบัติหน:าท่ีคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� ประจําป+การศึกษา 2561 

ลําดับ หน:าที่ 

1 วางนโยบายและแผนงานของคณะให�สอดคล�องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2 พิจารณาหลักสูตรและรายละเอยีดเกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับคณะเพื่อเสนอต*อสภามหาวิทยาลัย 
3 พิจารณาวางระเบียบ และออกข�อบังคับภายในคณะตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพื่อเสนอต*อสภา

มหาวิทยาลัย 
4 พิจารณาการดํารงตําแหน*งทางวิชาการของคณาจารย�ประจาํในคณะเพื่อเสนอต*อสภามหาวิทยาลัย 

5 จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
6 ส*งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก*สังคม และงานทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม 
7 ให�คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก*คณบดี 
8 ปฏิบัติหน�าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการของคณะหรือตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
9 แต*งต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อดําเนินการใด ๆ อันอยู*ในอาํนาจหน�าท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ 

 
2. กรรมการประจําคณะกําหนดยุทธศาสตร� ทิศทาง กําหนดนโยบายการบริหารคณะ 
         คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร�  เป1นกลไกสําคัญในการกําหนดยุทธศาสตร� ทิศทางกํากับ
นโยบาย ข�อบังคับ ระเบียบต*างๆ ในแผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� 2560-2564 และมีการทบทวน
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แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� เพ่ือให�การดําเนินงานของคณะเป1นไปอย*างมีประสิทธิภาพตาม
นโยบายและแผนกลยุทธ�ของการพัฒนามหาวิทยาลัย และตามการเปลี่ยนแปลงของนโยบายในด�านต*าง ๆ ใน
การพัฒนาประเทศ  
 

3. กรรมการประจําคณะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข:อบังคับ 
กรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร�ทําตามกฎระเบียบข�อบังคับของต�นสังกัดและหน*วยงานท่ี

เก่ียวข�อง ไม*ว*าจะเป1นการเข�าร*วมประชุม การตรวจสอบ กํากับติดตาม และให�ข�อเสนอแนะ การวางนโยบาย
และแผนงานของคณะให�สอดคล�องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยการพิจารณาหลักสูตรและรายละเอียด
เก่ียวกับหลักสูตรสําหรับคณะเพ่ือเสนอต*อสภามหาวิทยาลัยการพิจารณาวางระเบียบ และออกประกาศ/
ข�อบังคับ ภายในคณะตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพ่ือเสนอต*อสภามหาวิทยาลัยการพิจารณาการ
ดํารงตําแหน*งทางวิชาการของคณาจารย�ประจําในคณะเพ่ือเสนอต*อสภามหาวิทยาลัยการวัดผล ประเมินผล 
และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะการส*งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก*สังคม และงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมการให�คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก*คณบดีในการพัฒนาคณะ ให�การสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะในทุกพันธกิจ จนทําให�คณะมีการพัฒนามาอย*างต*อเนื่อง และการปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนเก่ียวกับ
กิจการของคณะ หรือตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย  
 

4. กรรมการประจําคณะติดตามผลการดําเนินงานของคณะให:บรรลุเปGาหมาย 
กรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� ได�กํากับ ติดตามการดําเนินงานของคณะให�บรรลุเปaาหมายโดย

การพิจารณา กลั่นกรอง ตามข�อเสนอของคณะ ผ*านช*องทาง ดังนี้ การติดตามผลการดําเนินงานในท่ีประชุม 
การแนะนําให�ข�อเสนอแนะ ท้ังเป1นทางการและไม*เป1นทางการ โดยยึดหลัก 

1.) เอาใจใส* ระมัดระวัง (Duty of Care) เช*น การตรวจสอบข�อเสนอ ก*อนการตัดสินใจหรือให�
ข�อเสนอแนะตามอํานวจหน�าท่ี ท่ีได�ระบุไว� 

2.) ซ่ือสัตย�สุจริต รักษาผลประโยชน�ขององค�กร (Duty of Loyalty) เช*น การให�ความช*วยเหลือใน
การพัฒนาคณะในทุกด�านท่ีมีการร�องขอจากคณะ ต*าง ๆ โดยไม*เรียกร�องสิ่งตอบแทนใด ๆ ท้ังสิ้น 

3.) ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience) หรือการพิจารณาเห็นชอบหรือแต*งต้ังคณะกรรมการ
ต*างๆ ตามขอบเขต อํานาจหน�าท่ี ของคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร�ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� พ.ศ. 2548 มาตรา 35 

4.) โปร*งใสเปgดเผย (Duty of Disclosure) หรือการพิจารณาเห็นชอบหรือแต*งต้ังคณะกรรมการต*าง 
ๆ ตามขอบเขต อํานาจหน�าท่ีโดยยึดหลักเสียงส*วนมากเป1นมติ ในท่ีประชุม และปราศจากการชี้นํา 

 
5. กรรมการประจําคณะดําเนินงานโดยใช:หลักธรรมาภิบาล 

ในการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ ยังยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เพ่ือให�
การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดการพัฒนาองค�กรและผลประโยชน�ส*วนรวมเป1นท่ีต้ัง 
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โดยในป6การศึกษา 2562  คณะกรรมการประจําคณะดําเนินงานโดยใช�หลักธรรมาภิบาลท้ัง ดังแสดงในตาราง
ท่ี C.8.1-3 

ในป6การศึกษา 2562 คณะกรรมการประจําคณะ ได�ดําเนินการประเมินตนเองในด�าน มีส*วนร*วมใน
การดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ี ตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ว*าด�วย คณะกรรมการ
ประจําคณะ พ.ศ. 2558 อยู*ในระดับ มาก (4.24±0.23) ด�านการปฏิบัติงานตามหน�าท่ีตนเองในฐานะ
คณะกรรมการประจําคณะ อยู*ในระดับ มาก (4.37±0.17)  และด�านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ อยู*
ในระดับ มาก (4.31±0.12)  และในภาพรวมผลประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะการอยู*ในระดับ 
มาก (4.24±0.20) 

โดยคณะกรรมการประจําคณะมีข�อเสนอแนะให�เพ่ิมเติมและพัฒนาในประเด็นดังต*อไปนี้ การ
พิจารณาการดําเนินงานด�านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะสถาบัน เพ่ือ
พิจารณาและให�ข�อเสนอแนะในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังเสนอแนะให�คณะกําหนด วันเวลาประชุมไว�ล*วงหน�า
ให�ชัดเจน เพ่ือให�กรรมการทุกท*านสามารถเข�าร*วมประชุมได� ซ่ึงฝjายเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะได�
นํามาปรับปรุงให�การทํางานของคณะกรรมการประจําคณะให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึนในป6
การศึกษาต*อไป 
ตารางท่ี C.8.1-3 ดําเนินงานโดยใช:หลักธรรมาภิบาลของกรรมการประจําคณะ  ประจําป+การศึกษา 2562 
ลําดับท่ี หลักธรรมาภิบาล ผลการดําเนินงาน 

1 หลักประสิทธิผล  
 

คณะกรรมการมีการกําหนดตัวบ*งชี้และเปaาหมายตามแผนกลยุทธ�การ
พัฒนาคณะเกษตรศาสตร� พ.ศ. 2560-2564 และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป6 2562 ตลอดจนมีการทบทวนเปaาหมายเพ่ือใช�เป1นแนวทางในการ
เพ่ิมประสิทธิผลของการบริหารงานของคณะ  

2 หลักประสิทธิภาพ  คณะกรรมมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะในทุก
พันธกิจอย*างสมํ่าเสมอ 

3 หลักการตอบสนอง     
 

คณะกรรมการรับฟfงข�อเสนอแนะจากผู� มีส*วนได�ส*วนเสีย รวมท้ังให�
ข�อเสนอแนะท่ีเป1นประโยชน�ในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� จากผู�มีส*วน
ได�ส*วนเสีย 

4 หลักภาระรับผิดชอบ  
 
 

คณะกรรมการปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ีได�รับมอบหมาย ได�อย*างครบถ�วน มีการ
ติดตามความก�าวหน�า   และผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบัติราชการ และช*วยกัน
พิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาคณะ 

5 หลักความโปร*งใส     
 
 

คณะกรรมประจําคณะมีการเปgดเผยข�อมูลและรายงานการปฏิบัติหน�าท่ีต*อ 
อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ เพ่ือพิจารณาหรือรับทราบ และ
บุคลากรสามารถเข�าถึงข�อมูลได� 
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ลําดับท่ี หลักธรรมาภิบาล ผลการดําเนินงาน 
6 หลักการมีส*วนร*วม 

 
คณะกรรมการเปgดโอกาสให�ผู�บริหารและคณาจารย�ตลอดจนบุคลากรสาย
สนับสนุนได�มีส*วนร*วมและรับรู�การกําหนดนโยบาย ทิศทาง การพัฒนา
คณะ  ตลอดจนการให�นักศึกษา ศิษย�เก*า ผู�ใช�บัณฑิตและผู�มีส*วนได�ส*วนเสีย 
เข�ามามีส*วนในการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคณะ 

7 หลักการกระจาย
อํานาจ 
 

คณะกรรมการ มีการแต*งต้ังคณะทํางาน อนุกรรมการในการพิจารณา
กลั่นกรอง ในเรื่องต*าง ตามอํานาจหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมาย เพ่ือทําหน�าท่ี
แทนคณะกรรมการประจําคณะ 

8 หลักนิติธรรม  
 

คณะกรรมการประจําคณะ ได�มีการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ 
ข�อบังคับต*างๆ ของมหาวิทยาลัยและของราชการ อย*างเคร*งครัด  

9 หลักความเสมอภาค 
 

คณะกรรมการประจําคณะเปgดโอกาสให� บุคลากร ผู�มีส*วนได�ส*วนเสีย มี
ส*วนร*วมในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ตามศักยภาพและความสามรถ 

10 หลักมุ*งเน�นฉันทามติ  คณะกรรมการได�มีการประชุม และลงมติในท่ีประชุมโดยยึดหลักเสียง
ส*วนมาก และสงวนความเห็นต*าง เพ่ือปรับปรุงแก�ไข 

 
ผลการประเมินตนเอง  C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน:าท่ีของกรรมการประจําคณะ 
Rating Description ผลการประเมินตนเอง 

1 Absolutely Inadequate  
2 Inadequate and Improvement is Necessary  
3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate  

4 Adequate as Expected � 
5 Better Than Adequate  
6 Example of Best Practices  
7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices)  

 
รายการหลักฐาน C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน:าท่ีของกรรมการประจําคณะ 
รหัสหลักฐาน ช่ือหลักฐาน 

1 คําสั่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ท่ี 3157/2562 เรื่อง แต*งต้ังคณะกรรมการ
ประจําคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�  ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 

2 ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� เรื่อง การแต*งต้ังผู�ทรงคุณวุฒิ ทําหน�าท่ี 
กรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� 

3 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� พ.ศ. 2548  มาตรา 35 
4 ข�อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ว*าด�วยคณะกรรมการประจําคณะ สถาบัน 



73 

รหัสหลักฐาน ช่ือหลักฐาน 
สํานัก วิทยาลัย หรือหน*วยงานท่ีเรียกชื่ออย*างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท*าคณะ พ.ศ.2551 

5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ประจําป6การศึกษา 2562 
 

 
ข:อสรุปการประเมินตนเอง C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน:าท่ีของกรรมการประจําคณะ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� ปฏิบัติ
หน�าท่ีอย*างมีประสิทธิภาพตามขอบเขตของอํานาจ
หน�าท่ี                                                                                                               

ส*งเสริมและการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะใน
ทุกพันธกิจ 

จุดท่ีควรพัฒนา ข:อเสนอในการปรับปรุง 
พัฒนาระบบและกลไกในการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานในการพัฒนาคณะในทุกพันธกิจ 

ใช�กลไกของคณะกรรมการประจําคณะในการพัฒนา
คณะให�บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค�และเปaาหมาย
ท่ีตั้งไว� 
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C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน:าท่ีผู:บริหารคณะ 
ผู�กํากับตัวบ*งชี้   :  ผศ.ดร.จักรพันธ� พิชญพิพัฒน�กุล 
ผู�จัดเก็บตัวบ*งชี้   :  นางสาวปราณี ทองเกิด, อาจารย� ดร.กนก  เชาวภาษี, นางสาวประกายวรรณ 

วิเชียรรัตน�, นางจินตนา  ทองน�อย, นางสาวอังคณา  ศรีรักษ� 
 

ผลการดําเนินงาน  
1. สมรรถนะคณบดี  

1.1 เป1นผู�มีวิสัยทัศน�มีการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของแผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะ
เกษตรศาสตร� พ.ศ 2560-2564 โดยใช�นโยบายของมหาวิทยาลัยและนโยบายของคณะฯ กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน ท่ีสอดคล�องกับกรอบแผนอุดมศึกษา และแผนพัฒนาชาติ โดยการมีส*วนร*วมของบุคลากรภายใน
คณะฯ และได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือใช�เป1นแนวทางในการดําเนินงาน และมี
ถ*ายทอดแผนสู*บุคลากรทุกภาคส*าน และนําแผนสู*การปฎิบัติ ตามท่ีกําหนดไว�ในทุกพันธกิจ 

1.2 มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานแผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� 
พ.ศ 2560-2564 รวมท้ังสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรโดยใช�รูปแบบการประชุม
เพ่ือทําความเข�าใจ และชี้แจงแผนงาน โครงการ ท้ังวาระแจ�งเพ่ือทราบ วาระการพิจารณาร*วมกันของบุคลากร
และผู�รับผิดชอบ ในท่ีประชุมผู�บริหาร ท่ีประชุมบุคลลากร ของคณะ ร*วมท้ังการกํากับติดตามตามโครงสร�าง
การบริหาร จนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

1.3 การกระจายอํานาจในการบริหารและการกํากับติดตามการดําเนินงานให�กับรองคณบดี และ
มีการมอบหมายหน�าท่ีภาระงานให�กับผู�ปฏิบัติตามโครงสร�างการบริหารงานเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินตามพันธ
กิจ เพ่ือมุ*งสู*การบรรลุวิสัยทัศน�  

1.4  ให�ความสําคัญกับผู�มีส*วนได�ส*วนเสียและนําข�อมูลปaอนกลับมาเป1นแนวทางในการพัฒนา
คณะให�เป1นองค�กรท่ีมีการบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 

1.5  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลจนมีผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
จากบุคลากร อยู*ในระดับ  
 

2. ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร  
2.1 ดําเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความสอดคล�องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยพัฒนาหลักสูตรจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เกษตรศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 เป1นหลักสูตรปรับปรุงซ่ึงจะเริ่มใช�ในป6การศึกษา 2559 ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห*งชาติ (TQF) และเกณฑ�มาตรฐานการศึกษา AUN QA version 3 นอกจากนี้ยัง
สนับสนุนการนําเนินงานของหลักสูตร โดยการสนับสนุนงบประมาณ การจัดหาครุภัณฑ�การศึกษา การพัฒนา
อาจารย�ท้ังความเชี่ยวชาญและคุณวุฒิ จนหลักสูตรมีความเข�มแข็ง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรใหม*ๆ 
และหลักสูตรในระดับปริญญาโท เพ่ือตอบสนองต*อความต�องการรการศึกษาต*อในระดับท่ีสูงข้ึน 
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2.2 จัดโครงการส*งเสริมและพัฒนานักศึกษาให�ปฏิบัติตนเป1นแบบอย*างแก*สังคมตามพันธกิจ 
ส*งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงประกอบด�วยโครงการต*างๆ ในแผนปฏิบัติราชการ ประจําป6งบประมาณ 
2563 ซ่ึงจัดเป1นประจําทุกป6 และฝiกให�นักศึกษามีความเสียสละ ใช�เวลาว*างให�เป1นประโยชน�ต*อตนเองและ
ผู�อ่ืนตามโครงการค*ายอาสาพัฒนาและโครงการทําความดี มีส*วนร*วมในการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม ประหยัดและ
ใช�ทรัพยากรอย*างคุ�มค*า เพ่ือให�ผู�จบการศึกษามีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว�ใน ELOs ของหลักสูตร  

2.3 พัฒนานักศึกษาให�มีวินัย รับผิดชอบต*อตนเองและผู�อ่ืน มีความเมตตากรุณา มีสุขนิสัยและ
สุขภาพจิตท่ีดี มีความกตัญ¡ูกตเวที มีสัมมาคารวะ แต*งกายเหมาะสมตามกาลเทศะ และสุภาพเรียบร�อย 
เรียนรู�หลักปฏิบัติทางศาสนาด�วยการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม*ให�ทราบกฎ ระเบียบตามคู*มือนักศึกษา 
กิจกรรมการเข�าแถวเคารพธงชาติของนักศึกษาชั้นป6ท่ี  1 เพ่ือปลูกฝfงความรักชาติ ตรงต*อเวลาและระเบียบ
วินัย จัดโครงการบ*มเพาะต�นกล�าจําป6สิรินธรให�นักศึกษาใหม*ได�เรียนรู�คุณลักษณะท่ีดีของอาชีพเกษตร 
กิจกรรมวันไหว�ครู กิจกรรมทําความดีในวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี  วันท่ี 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ�าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  และวันท่ี  28  กรกฎาคม  วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ�าอยู*หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  จัดสนามกีฬา และศาลา
พักผ*อนหย*อนในแก*นักศึกษา กําหนดเครื่องแบบการฝiกปฏิบัติงานของนักศึกษาให�สุภาพเรียบร�อยเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน ส*งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจท้ังศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม การส*งเสริมกิจกรรม
นักศึกษาด�านการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะด�านภาษา และการฝiกประสบการณ�ในต*างประเทศ 

2.4 สนับสนุนการพัฒนาของอาจารย�และบุคลากรตามสาขาและตามความเชี่ยวชาญในงานให�ทัน
กับยุคสมัยโดยการส*งเสริมสนับสนุนการวิจัย การประชุมวิชาการในเวทีต*างๆ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  
เพ่ือให�อาจารย�มีความรู�ความสามารถและเหมาะสมกับหลักสูตร ท้ังการสนับสนุนด�านงบประมาณ เวลา และ
สิ่งอํานวยความสะดวก และขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน เป1นต�น 

2.5 ส*งเสริมและพัฒนาทักษะทางการเกษตรแก*นักศึกษาในหลักสูตรโดยมีการลงนามบันทึก
ข�อตกลงความร*วมมือพัฒนาทักษะทางด�านวิชาการของนักศึกษาเกษตรกับ 2 สถาบัน คือ คณะวิทยาศาสตร�ฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขต
ปfตตานี โดยจัดให�นักศึกษาท้ัง 3 สถาบัน แข*งขันทักษะทางการเกษตร ทุกป6 นอกจากนี้ยังส*งเสริมการหา
รายได�ระหว*างเรียนของนักศึกษาเพ่ือฝiกการประกอบอาชีพ การส*งเสริมการแข*งขันทักษะทางวิชาการในเวที
ต*างๆ การส*งเสริมการฝiกงานแบบสหกิจศึกษาท้ังในและต*างประเทศ เช*น การฝiกงาน ณ ประเทศ อิสราเอล 
และการบ*มเพาะการเป1นผู�ประกอบการให�ให�กับนักศึกษา เป1นต�น  
 

3. ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบAงช้ีหลักในแผนยุทธศาสตร�  
3.1 สนับสนุนการวิจัย เพ่ือชุมชนและสังคม  

3.1.1 ส*งเสริม สนับสนุนให�มีแนวคิดรูปแบบ และวิธีการวิจัยท่ีหลากหลายโดยเน�นการวิจัย
และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ�ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพ่ือตอบสนองต*อความต�องการของชุมชนและสถาน
ประกอบการท่ีจะเกิดประโยชน�แก*ชุมชน โดยมีแหล*งทุนจากสํานักงานสนับสนุนงานวิจัยแห*งชาติ (วช.) ทุน
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จากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ของมหาวิทยาลัย และหน*วยงานภายนอก เช*น สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค�การมหาชน) (สวก.) เป1นต�น 

3.1.2 ส*งเสริม สนับสนุนโครงการวิจัยร*วมท่ีคณาจารย�ของหน*วยงานจัดทําร*วมกับคณาจารย�
ของหน*วยงานอ่ืนของมหาวิทยาลัยฯ และหน*วยงานภายนอก โดยการนํานักศึกษาไปเรียนรู�โครงการวิจัยของ
อาจารย� และร*วมแลกเปลี่ยนเรียนรู�องค�ความรู�ท่ีได�จากการวิจัยของอาจารย�และตัวนักศึกษาเอง เช*น โครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย UMK  ประเทศมาเลเซีย โครงการแลกเปลี่ยนความร*วมมือกับ 
University of Bengkulu ประเทศอินโดเนียเซีย เป1นต�น 

3.1.3 ส*งเสริม สนับสนุนให�มีการประสานงาน ความร*วมมือกับหน*วยงานทางการศึกษาอ่ืนๆ 
และองค�การปกครองส*วนท�องถ่ินรวมท้ังหน*วยงานข�างเคียง เช*น ภาคีเครื่อข*ายสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห*ง
ประเทศไทย สํานักงานเกษตรจังหวัด ปศุสัตว� เกษตรและสหกรณ�จังหวัด  อย*างสมํ่าเสมอ และร*วมโครงการ
ของศูนย�อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต� สภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ�การเกษตร (ธกส.) เป1นต�น 

3.1.4 ส*งเสริม สนับสนุนให�มีการเสนอผลการวิจัยการตีพิมพ�ผลงานทางวิชาการอย*าง
สมํ่าเสมอและต*อเนื่องเพ่ือเป1นการส*งเสริมและกระตุ�นบรรยากาศทางวิชาการภายในคณะ  

3.1.5 สร�างองค�ความรู�อย*างต*อเนื่องและนําไปใช�ประโยชน�ในการพัฒนาประเทศและ
ภูมิภาคใกล�เคียง โดยเน�นการวิจัย การประยุกต� และบูรณาการภูมิปfญญาท�องถ่ินท่ีเข�ากับเทคโนโลยี เพ่ือ
พัฒนาชุมชนและสังคมให�เข�มแข็ง มีสันติสุขและยั่งยืน ประยุกต�การใช�เทคโนโลยีการเกษตรบนพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร�ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถบริหารจัดการฟาร�มเกษตรได�อย*างมี
ศักยภาพโดยการฝiกให�นักศึกษาคิดหัวข�องานวิจัยในรายวิชาปfญหาพิเศษท่ีสามารถประยุกต�ใช�เพ่ือแก�ปfญหา
และพัฒนาในการประกอบอาชีพด�านการเกษตรของชุมชนท่ีนักศึกษาอาศัยอยู*ได� 

3.2 บริการวิชาการท่ีตอบสนองความต:องการของชุมชนและสังคม  
3.2.1 ส*งเสริม สนับสนุนให�อาจารย�ออกไปให�บริการวิชาการแก*สังคมอย*างต*อเนื่อง โดย

ถือเป1นภาระงานประจํา ในรูปแบบต*างๆ เช*น เป1นวิทยากรให�กับหน*วยงานท้ังภายในมหาวิทยาลัยและ

หน*วยงานภายนอก จัดโครงการบริการวิชาการแก*ชุมชนและสังคม  
3.2.2 ส*งเสริม สนับสนุน บุคลากรเข�าร*วมประชุมวิชาการตามความเชี่ยวชาญในเวทีต*างๆ 

ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  
3.2.3 ส*งเสริม สนับสนุนให�คณาจารย�และบุคลากร แลกเปลี่ยนความรู� ประสบการณ�ความ

คิดเห็น ฯลฯ กับบุคลากรของหน*วยงานทางการศึกษาอ่ืนๆ องค�กรปกครองส*วนท�องถ่ิน และหน*วยงาน

ข�างเคียงท้ังของภาครัฐและเอกชน  การจัดโครงการจัดการความรู� ณ คณะเกษตรศาสตร�  การจัดสรร

งบประมาณให�อาจารย�และบุคลากรเข�าร*วมกิจกรรมทางวิชาการท่ีงานประชุมวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ 

3.2.4 ประสานงาน ร*วมมือกับมหาวิทยาลัย จัดทําโครงการและดําเนินกิจกรรมบริการ

วิชาการฯ ในรูปแบบต*างๆ เพ่ือประโยชน�ของประชาคม ชุมชน และสังคมภายนอก เช*น จัดโครงการบริการ
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วิชาการในวันสถาปนาร*วมกับมหาวิทยาลัย โดยมีการบริการวิชาการ เช*น การขยายพันธุ�พืช การตอบปfญหา
ทางการเกษตร การเสวนาทางวิชาการ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
โครงการพัฒนาเยาวชนเพ่ือเสริมสร�างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต� งานของดีเมืองนรา งานพระราชทาน
ปริญญาบัตร เป1นต�น 

3.2.5 ส*งเสริม สนับสนุนคณาจารย�ให�เข�าไปมีโอกาสเรียนรู�การดําเนินงานของหน*วยงาน
ทางการศึกษาอ่ืนในพ้ืนท่ี เพ่ือการพัฒนาคณาจารย�และบุคลากรทางการศึกษาของหน*วยงานให�สอดคล�องกับ
สภาพความเป1นจริงในสังคมให�มากท่ีสุด เช*น ส*งอาจารย�ร*วมเป1นวิทยากรของสํานักงานสภาเกษตรกร จังหวัด
นราธิวาส ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร จังหวัดนราธิวาส การศึกษาดูงาน เป1นต�น 

3.2.6 มีระบบและกลไกในการติดตาม กํากับ สนับสนุน การปฏิบัติงานตามพันธกิจด�าน
การบริการวิชาการแก*สังคมของบุคลากรให�สอดคล�องกับเปaาหมายของคณะ เช*น จัดต้ังคณะกรรมการบริการ
วิชาการของคณะฯ สนับสนุนให�คณะอาจารย�จัดโครงการบริการวิชาการตามวิชาชีพท่ีถนัดสนับสนุน
งบประมาณการดําเนินโครงการฯร*วมงานหรือกิจกรรมบริการวิชาการท่ีอาจารย�จัดข้ึน  

3.3 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท:องถ่ิน  
3.3.1 ส*งเสริม สนับสนุนให�บุคลากรและนักศึกษาได�ตระหนักถึงคุณค*าของศิลปวัฒนธรรม

ท�องถ่ิน และสิ่งแวดล�อมท�องถ่ินโดยการเข�าร*วมกิจกรรมท้ังภายในคณะฯ และภายนอกคณะฯ รวมท้ังการเป1น
เจ�าภาพจัดกิจกรรมทางด�านการทํานุศิลปและวัฒนธรรม  

3.3.2 ส*งเสริมให�เกิดความเข�าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปfญญาท�องถ่ิน เช*น 
จัดงานเก่ียวข�าว การร*วมกิจกรรมทางศาสนาในวันสําคัญของพุทธศาสนิกชน และอิสลามิกชน 

3.3.3 ส*งเสริมและสนับสนุนให�บุคลากรและนักศึกษาดําเนินกิจกรรมด�านศิลปวัฒนธรรม
ท�องถ่ินและประเพณีต*างๆของท�องถ่ินอย*างสมํ่าเสมอ เช*น ร*วมงานรอมฎอนรําลึก การหล*อเทียนพรรษา การ
ทอดกฐินเป1นต�น 

3.3.4 สนับสนุนงบประมาณเงินรายได�และเงินงบประมาณเพ่ือส*งเสริมให�เกิดการอนุรักษ� 
สืบสาน สร�างสรรค� และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให�คงอยู*ต*อไปเป1นประจําทุกป6 
 

3.4 การบริหารจัดการอยAางมีประสิทธิภาพ  
3.4.1 มีการสนับสนุนให�บุคลากรในหน*วยงานมีส*วนร*วมในการบริหารจัดการโดยผ*านการ

ประชุมบุคลากรประจําคณะ การแต*งต้ังคณะกรรมการต*างๆ ท่ีเปgดโอกาสให�บุคลากรมีส*วนร*วมในการบริหาร
จัดการ 

3.4.2 สร�างความเป1นหนึ่งเดียวโดยให�บุคลากรมีความรัก สามัคคี ช*วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
และปลูกสร�างความสามัคคีให�เป1นวัฒนธรรมท่ีดีขององค�กร 

3.4.3 ปฏิบัติต*อบุคลากรทุกสายอย*างเสมอภาค และเท*าเทียมกันด�วยความยุติธรรม มี
ความเอ้ืออาทรโดยไม*มีการแบ*งแยก ส*งเสริมให�บุคลากรสามารถก�าวหน�าในสายงานและเกิดความม่ันคงในการ
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ทํางานต้ังแต*เริ่มเข�าปฏิบัติหน�าท่ีตามครรลองและหลักเกณฑ�ท่ีกําหนด ด�วยความโปร*งใส และการรักษาคนดี 
คนเก*งให�อยู*กับองค�กร 

3.4.4 มีโครงการปรับปรุงสภาพแวดล�อมภูมิทัศน�ฟาร�มอย*างต*อเนื่องเพ่ือความสวยงาม น*า
อยู* พัฒนาห�องสํานักงานฯ ระบบไฟฟaา ระบบน้ําประปา  ระบบสารสนเทศ  และอุปกรณ�ต*าง ๆ ให�มีความ
พร�อมและปลอดภัยต*อการใช�งาน จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกแก*บุคลากร ให�ความยืดหยุ*นในการทํางาน 
กระจายอํานาจแก*รองคณบดีฝjายต*างๆ ระดมสมองทํางาน การนําเสนองานต*างๆ รวมท้ังการยึดถือมติท่ี
ประชุมในการปฏิบัติงาน  

3.4.5 ส*งเสริมการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาเป1นส*วนหนึ่งของการบริหารงาน
อย*างเป1นรูปธรรมและอย*างต*อเนื่อง และสนับสนุนให�บุคลากรภายในคณะมีความรู�ความเข�าใจในการจัดทํา
รายงานและจัดเก็บเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

4. การแสวงหารายได:  
คณะเกษตรศาสตร� มีนโยบายในการแสวงหาเงินรายได�เพ่ือนําไปสนับสนุนการดําเนินงาน จาก

รายได�จากการขายสินค�าและบริการ และรายได�จากการอุดหนุนและการบริจาค โดยไม*นับร*วมเงินมีรายได�
หลักจากค*าบํารุงการศึกษา โดยในป6งบประมาณ 2563 คณะเกษตรศาสตร� สามารถแสวงหาเงินรายได�จาก
กิจกรรมดังกล*าว เป1นจํานวนเงิน 246,000 บาท โดยพบว*าคณะสามารถจัดเก็บเงินรายได�เพ่ิมข้ึนเม่ือ
เปรียบเทียบกับป6งบประมาณ 2562 และในป6งบประมาณ 2564 คณะฯ ได�มีการวางแผนการจัดหาเงินรายได�
เพ่ิมเติม จากกิจกรรมการจําหน*ายผลผลิตงานฟาร�มเพ่ิมเติม รวมท้ังการจัดหาเงินรายได�จากงานวิจัย และการ
บริการวิชาการ 

 
 

ตารางท่ี C.8.2-1 แหลAงท่ีมาและเงินรายได:ท่ีจัดเก็บได:ในแตAละป+ ท่ีนอกเหนือจากคAาบํารุงการศึกษา 
แหลAงท่ีมาของเงินรายได: ป+งบประมาณ 

 2561 2562 2563 
รายได�จากการขายสินค�าและบริการ  897,041 224,133.5  189,000 
รายได�จากการอุดหนุนและการบริจาค 300,000 -  57,000 

รวม 1,197,041 224,133.5 246,000 

 
5. การบริหารงานและความรับผิดชอบท่ีตอบสนองความคาดหวังของผู:มีสAวนได:สAวนเสีย  

5.1 การบริหารยุทธศาสตร�ให�อํานาจในการตัดสินใจแก*บุคลากรตามความเหมาะสมเช*น ให�
อํานาจการตัดสินใจในการดําเนินการโครงการ การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม มอบอํานาจการบริหารงาน
ให�รองคณบดีและหัวหน�าสํานักงานคณบดีปฏิบัติงานตามหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมาย รวมท้ังคําสั่งมอบหมาย
หน�าท่ีปฏิ บัติงานให�บุคลากรคณะฯ ท้ังบุคลากรสายสอนและวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุนตาม
ความสามารถ และเหมาะสม อีกท้ังได�วางแผนกลยุทธ� ทบทวนแผนกลยุทธ�ของคณะ และได�ปรับปรุงแผน
ดังกล*าวตามรอบของมหาวิทยาลัย  
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- การบริการวิชาการท่ีตอบสนองต*อความต�องการของชุมชน และท�องถ่ิน 
- การวิจัยเพ่ือการพัฒนา และแก�ไขปfญหา ในการประกอบอาชีพด�านการเกษตรท่ีสอดคล�องกับ

บริบทของพ้ืนท่ี 
- การรับข�อมูลปaอนกลับจากผู�มีส*วนได�ส*วนเสียทุกภาคส*วนเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาองค�กร ให�

ตรงกับความต�องการของผู�มีส*วนได�ส*วนเสียอย*างเป1นระบบ 
5.2 การบริหารความเสี่ยง ท้ังปfจจัยภายในและภายนอกท่ีอาจส*งผลกระทบต*อเปaาหมายในการ

ดําเนินงานมีการกํากับติดตามอย*างเป1นระบบ เพ่ือให�การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการ
รายงานอย*างสมํ่าเสมอต*อมหาวิทยาลัยฯ รวมท้ังมีการทบทวน ปรับปรุง การบริหารความเสี่ยงเป1นประจําทุกป6  

5.3 ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหารโดยการนําข�อมูลสารสนเทศเป1นฐานในการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ด�านการเงินท้ังเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนข�อมูลงาน
ฟาร�มมาใช�ในการบริหารให�เป1นไปตามเปaาหมาย โดยในป6งบประมาณ 2562 คณะฯ ร*วมกับมหาวิทยาลัย 
ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ งานทะเบียนและหลักสูตร งานบุคลากร งานแผน เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  

5.4 ในการดําเนินการโครงการการจัดการความรู� คณะเกษตรศาสตร� ได�ให�บุคลากรสายสนับสนุน
ท่ีมีความรู�ความเชี่ยวชาญในหัวข�อท่ีดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู� เป1นวิทยากรเพ่ือให�มีการ
พัฒนาทักษะท่ีมีอยู*ในตัวบุคคล และเกิดการแลกเปลี่ยนองค�ความรู�ให�สามารถนํามาใช�ในการพัฒนา และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพด�านการปฏิบัติงานได�  หลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการการจัดการความรู�เป1นท่ี
เรียบร�อยแล�ว ได�ดําเนินการรายงานผลโครงการไปยังคณะต*าง ๆ และเผยแพร*ผลการดําเนินงานโครงการผ*าน
ทางเว็บไซต�คณะเกษตรศาสตร� (agri.pnu.ac.th) หัวข�อ การจัดการความรู� (KM) เพ่ือให�บุคคลท่ีสนใจสามารถ
เข�าไปศึกษาเพ่ิมเติม  
ผลการประเมินตนเอง  C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน:าท่ีผู:บริหารคณะ 
Rating Description ผลการประเมินตนเอง 

1 Absolutely Inadequate  
2 Inadequate and Improvement is Necessary  
3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate  
4 Adequate as Expected � 
5 Better Than Adequate  
6 Example of Best Practices  
7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices)  

 

 
 
 
 
 
 
 



80 

รายการหลักฐาน  C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน:าท่ีผู:บริหารคณะ 

รหัสหลักฐาน  ชื่อหลักฐาน  
1  แผนปฏิบัตริาชการ ประจําป6งบประมาณ 2560 -2561 

2  แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� พ.ศ. 2560 -2564 

3  แผนบริหารความเสี่ยง ประจําป6งบประมาณ 2562 

4  แผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจําป6งบประมาณ 2562 

5  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  

6  รายงานผลโครงการฝiกสหกิจศึกษาด�านเทคโนโลยีการเกษตรในโมชาฟ เขตอาราวา ประเทศอิสราเอล 

7  รายงานผลโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในการดาํรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม  

8  รายงานผลโครงการค*ายยุวเกษตร  

9  รายงานผลโครงการค*ายถ*ายทอดเทคโนโลยีภมูิปfญญาท�องถ่ินสู*กล�าใหม*จําป6สริินธร  

10  รายงานผลโครงการส*งเสรมิและพัฒนาอาจารย�ด�านวิชาการ 

11  รายงานผลโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�  

12  รายงานผลปฏิบัติกิจกรรมโครงการแข*งขันทักษะทางด�านวิชาการ 3 สถาบัน  

13  รายงานผลโครงการเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน  

14  รายงานผลการดาํเนินโครงการการจัดการความรู� KM  

15  รายงานการตรวจสอบภายในจากมหาวิทยาลยั  

16  รายงานทางการเงินเป1นประจําทุกเดือน  

17  คําสั่งมอบหมายหน�าท่ีคณะเกษตรศาสตร�  

18  คําสั่งมอบหมายงานประกันคุณภาพการศึกษา  

19  คําสั่งแต*งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ  

20  คําสั่งแต*งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู�ของบุคลากรสายสนับสนุน (KM) 

21  คําสั่งแต*งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินรายได�  
 

ข:อสรุปการประเมินตนเอง C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน:าท่ีผู:บริหารคณะ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-ผู�บริหารคณะมีการบริหารและการจัดการให�บรรลุผลสําเร็จตามแผนกล
ยุทธ�และแผนปฏิบัติงานประจําป6ของคณะ  
-การบริหารโดยยึด วิสัยทัศน� พันธกิจ และธรรมาภิบาล 

-พัฒนาระบบและกลไกในการกํากับติดตาม และการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน 

จุดท่ีควรพัฒนา ข:อเสนอในการปรับปรุง 
-บริหารจัดการความเส่ียง เพ่ือให�การบริหารจัดการองค�กรเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

ปรับปรุงการรายงานการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร�
การบริหารความเส่ียงและการจัดทําข�อมูลระบบสารสนเทศ
ในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
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C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู:บริหารคณะ ระดับคณะ 
ผู�กํากับตัวบ*งชี้ : ผศ.ดร.จักรพันธ� พิชญพิพัฒน�กุล 

ผู�จัดเก็บตัวบ*งชี้  : อาจารย� ดร.กนก  เชาวภาษี, อ.น.สพ.เอลฮัม  แวฮามะ, นางสาวปราณี ทองเกิด,  
นางสาวอรุณี ศรีชัย, นางสาวสุรัตนา เทพแข, นางจินตนา ทองน�อย, นางสาวดวงฤทัย  
ชายสวัสดิ์, นางสาวพิมลรัตน�  หาญสกุลวัฒน� 

ผลการดําเนินงาน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ�จากผลการวิเคราะห� SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน�ของคณะ และ
สอดคล:องกับวิสัยทัศน�ของคณะสถาบันรวมท้ังสอดคล:องกับกลุAมสถาบันและเอกลักษณ�ของคณะ และ
พัฒนาไปสูAแผนกลยุทธ�ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําป+ตามกรอบเวลาเพ่ือให:บรรลุผลตามตัวบAงช้ี
และเปGาหมายของแผนกลยุทธ�และเสนอผู:บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ได�จัดทําแผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะ
เกษตรศาสตร� พ.ศ. 2560-2564 โดยได�ระดมความคิดเห็นจากการมีส*วนร*วมของบุคลากรของคณะทุกภาค
ส*วน ท้ังผู�บริหาร คณาจารย� บุคลากร นักศึกษา และจากผู�มีส*วนได�ส*วนเสียภายนอก ท้ัง ตัวแทนศิษย�เก*า ผู�ใช�
บัณฑิต ผู�ปกครอง หน*วยงานราชการ (เกษตรจังหวัด สหกรณ�จังหวัด ปศุสัตว�จังหวัด) หน*วยงานเอกชน (เครือ
เจริญโภคภัณฑ� เบทาโกร สหฟาร�ม) หลังจากนั้นคณะฯ ได�นําข�อคิดเห็น ข�อเสนอแนะต*าง ๆ มาร*วมกัน
วิเคราะห�จุดแข็ง จุดอ*อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) รวมท้ังทิศทางในการพัฒนา โดยได�แบ*งปfจจัยออกเป1น 
2 ปfจจัย คือ ปfจจัยภายใน และปfจจัยภายนอก ตามแนวทางของ กพร. คือ การวิเคราะห�ปfจจัยภายใน (จุดแข็ง 
จุดอ*อน) คณะเกษตรศาสตร�ได�มีการประยุกต�นําหลัก 7Ss ของ McKinsey มาใช�เป1นต�นแบบในการพิจารณา 
ประกอบด�วย ยุทธศาสตร� (Strategy) โครงสร�างองค�กร (Structure) ระบบองค�กร (System) ทักษะบุคลากร 
(Skill) คุณค*าร*วมกันในองค�กร (Shared Values) บุคลากร (Staff) และรูปแบบการนําองค�กร (Style) ส*วน
การวิเคราะห�ปfจจัยภายนอก (อุปสรรคและโอกาส) คณะเกษตรศาสตร�ได�มีการประยุกต�นําหลัก C-PEST มาใช�
เป1นต�นแบบในการพิจารณา ประกอบด�วย ลูกค�า/นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นป6ท่ี 6 (Customer) 
สถานการณ�ทางการเมือง (Political) สภาพเศรษฐกิจ/สภาพแวดล�อม (Economic/ Environment) สภาพ
สังคม (Social) และเทคโนโลยี (Technology)  

จากผลการวิเคราะห� SWOT คณะเกษตรศาสตร� ได�นํามาเป1นแนวทางในการทําแผนกลยุทธ�การ
พัฒนา คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� (พ.ศ. 2560-2564) โดยให�สอดคล�องกับ
นโยบาย และวิสัยทัศน� ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� และกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห*งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560-2564) ตลอดจนข�อมูลการทบทวนแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� พ.ศ. 
2558-2562 มาเป1นแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�ระยะ 5 ป6 (พ.ศ. 2560-
2564) ซ่ึงครอบคลุม  พันธกิจท้ัง 5 ด�าน คือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ 
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แผนยุทธศาสตร�ได�เสนอให�คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา เห็นชอบในคราวประชุมครั้งท่ี 
2/2557 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2560 และแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�ระยะ 4 ป6 (พ.ศ. 
2560-2564)  ได�รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  และคณะเกษตรศาสตร�ได�
จัดทําแผนกลยุทธ�ทางการเงิน คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ประจําป6งบประมาณ 
พ.ศ. 2560- 2564 ควบคู*กับแผนกลยุทธ�การพัฒนา เพ่ือสร�างระบบและกลไกทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพใน
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร�ให�บรรลุเปaาหมาย ไม*ว*าจะเป1น การจัดหางบประมาณ การใช�จ*ายงบประมาณ 
โดยจัดสรรงบประมาณให�สอดคล�องกับแผนกลยุทธ� รวมท้ังการบริการจัดการด�านงบประมาณท่ีมีเปaาหมายท่ี
ชัดเจนและปฏิบัติได� ซ่ึงได�เสนอแผนกลยุทธ�ทางการเงินให�คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเห็นชอบใน
คราวประชุมครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2560 และแผนกลยุทธ�ทางการเงิน คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ได�รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

ในป6งบประมาณ 2563 คณะฯ ได�ทําการทบทวนยุทธศาสตร�การพัฒนาฯ จากการวิเคราะห� SWOT 
และการทบทวนค*าเปaาหมาย โดยคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร�การพัฒนาฯ ได�นํา แผนกลยุทธ�การพัฒนา 
คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� (พ.ศ. 2560- 2564) นโยบาย และวิสัยทัศน� ของ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป6 (2561-
2580) Thailand 4.0 และข�อมูลปaอนกลับจากผู�มีส*วนเสีย ความต�องการของผู�ใช�บัณฑิต และการวิเคราะห�
ความต�องการกําลังคนในการพัฒนาประเทศในอนาคต มาเป1นแนวทางในการทบทวน แผนกลยุทธ�การพัฒนา 
คณะเกษตรศาสตร� เพ่ือให�มีความทันสมัย และทันต*อสถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และตอบสนองต*อการ
พัฒนาประเทศ  คณะได�ทําการทบทวนกลยุทธ� โครงการ งบประมาณท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานให�บรรลุผล 
และนอกจากนี้ คณะยังได�ทําการทบทวนแผนกลยุทธ�ทางการเงินเพ่ือให�สอดรับ กับแผนงานโครงการ และ
เพ่ือให�การดําเนินงานในแต*ละพันธกิจบรรลุผลอย*างเป1นรูปธรรม คณะเกษตรศาสตร�ได�แปลงแผนยุทธศาสตร�สู*
การปฏิบัติ (action plan) ในแผนปฏิบัติราชการประจําป6งบประมาณ 2563 โดยได�จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ทุกพันธกิจ เพ่ือให�เกิดการบริหารคณะใน
เชิงรุก ให�บังเกิดผลอย*างเป1นรูปธรรม เสริมสร�างความเข�มแข็งอย*างต*อเนื่องภายใต�สถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป  

2. ดําเนินการวิเคราะห�ข:อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด:วยต:นทุนตAอหนAวยในแตAละหลักสูตรสัดสAวน
คAาใช:จAายเพ่ือพัฒนานักศึกษาอาจารย�บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอยAางตAอเนื่องเพ่ือวิเคราะห�ความคุ:มคAา
ของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแขAงขัน 

คณะเกษตรศาสตร� ได�ดําเนินการคํานวณต�นทุนต*อหน*วยผลผลิตของการดําเนินงานของคณะ โดยได�
แต*งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห�ต�นทุนผลผลิตของคณะฯ ทําหน�าท่ีกําหนดหลักเกณฑ�ในการคํานวณต�นทุนต*อหน*วย
ผลผลิตของคณะ โดยใช�หลักเกณฑ�ท่ีกรมบัญชีกลาง และมหาวิทยาลัยกําหนด แล�วนํามาปรับใช�ให�เหมาะสมกับ
การดําเนินงานของคณะฯ  โดยผลจากการทราบต�นทุนผลผลิตทําให�ผู�บริหารทราบว*า คณะมีต�นทุนท่ีใช�ในการ
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ดําเนินงานจํานวนเท*าไร ผลการดําเนินงานเป1นไปตามภารกิจหรือไม* มีความคุ�มค*า/คุ�มทุนกับทรัพยากรท่ีใช�ไป
หรือไม* รวมท้ังข�อมูลต�นทุนผลผลิตตามมิติแผนงาน (กิจกรรม) ทําให�ผู�บริหารทราบถึงประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ของการปฏิบัติงานตามรายกิจกรรม สามารถนําไปปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานโดยการพิจารณา
ความสอดคล�องระหว*างกิจกรรมและพันธกิจหลักของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ทําให�ผู�บริหารสามารถนํามา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต*าง ๆ ให�สนองตอบความต�องการของ
ตลาดแรงงานและความต�องการของประเทศได� 

2.1 ผลการคํานวณต:นทุนผลผลิต และต:นทุนกิจกรรมของคณะเกษตรศาสตร� ป+งบประมาณ 2562 
ผลผลิตท่ี 1 การผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� ต�นทุนรวมคิด

เป1นจํานวน 29,402,081.42 บาท และต�นทุนต*อหน*วย เท*ากับ 167,057.28 บาท  
ผลผลิตท่ี 2 สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต: 

(จํานวน 16 โครงการ ) ต�นทุนรวมคิดเป1นจํานวน 3,899,998.65 บาท ต�นทุนต*อหน*วย เท*ากับ 243,749.92 บาท 
ผลผลิตท่ี 3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ�ทางการเรียนระดับชาติ ( O-Net) ท่ีสอดคล:องกับบริบท

พ้ืนท่ี ( 1 โครงการ) ต�นทุนรวมคิดเป1นจํานวน 250,000.00 บาท และต�นทุนต*อหน*วย เท*ากับ 250,000.00 บาท  
ผลผลิตท่ี 4 เผยแพรAความรู:และการบริการทางวิชาการ (10 โครงการ ) ต�นทุนรวมคิดเป1นจํานวน 

299,999.93 บาท ต�นทุนต*อหน*วย เท*ากับ 29,999.99 บาท 
ผลผลิตท่ี 5 ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ( 4 โครงการ) ต�นทุนรวมคิดเป1นจํานวน 

100,000.00 บาท ต�นทุนต*อหน*วย เท*ากับ 25,000.00 บาท 
 

ตารางท่ี C.9-1 รายงานสรุปผลการคํานวณต:นทุนผลผลิต แยกตามผลผลิต ( หนAวย : บาท) 

ชื่อผลผลิต ปริมาณ 
หนAวยนับ  
(กิจกรรม/
โครงการ) 

ต:นทุนรวม ต:นทุนตAอหนAวย 

1.จัดการเรียนการสอนกลุ*มสาขาวิชาเกษตรศาสตร� 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2559 

176 คน 29,402,081.42 167,057.28 

2.สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ 
เฉพาะกจิจังหวัดชายแดนภาคใต� 

16 โครงการ 3,899,998.65 243,749.92 

3.โครงการยกระดับผลสัมฤทธ�ทางการเรียนระดับชาติ 
 ( O-Net)  

1 โครงการ 250,000.00 250,000.00 

4. เผยแพร*ความรู� และผลงานการให�บริการทาง 
วิชาการ 

10 โครงการ 299,999.93 29,999.99 

5.ส*งเสริมการอนุรักษ�สืบทอดประเพณีวฒันธรรมท่ีดีงาม 4 โครงการ 100,000.00 25,000.00 
รวม 33,952,080.00 715,807.19 

หมายเหตุ :  ข�อมูลท่ีนํามาคํานวณต�นทุนผลผลิตและต�นทุนกิจกรรมของคณะเกษตรศาสตร�จากค*าใช�จ*าย 
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ตารางท่ี C.9-2  การจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย� บุคลากร และการจัดการเรียนการ
สอน ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

กิจกรรม   ปริมาณ หนAวยนับ ต:นทุนรวม ต:นทุนตAอหนAวย ร:อยละการจัดสรร 

การพัฒนานักศึกษา     176   คน 6,790,416.00 38,581.91.41 20 
การพัฒนาบุคลากร      37   คน 6,790,416.00 183,524.76.41 20 
การจัดการเรียนการสอน      62  วิชา 20,371,248.00 328,568.52.24 60 

รวมท้ังส้ิน 33,952,080.00 550,675.19 100 

 

 
 

ภาพท่ี 9-1 : เปรียบเทียบต�นทุนผลผลิตรวมระหว*างป6งบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562 

2.2 ผลการวิเคราะห�ต:นทุนผลิตตAอหนAวย 
     2.2.1 ภาพรวมท้ังคณะ 

1.1) ค*าใช�จ*ายรวมของคณะเกษตรศาสตร� 
                        เงินงบประมาณหรือรายได�ของคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร� ในป6งบประมาณ 2562 มีรายได�รวมท้ังสิ้น 21,345,988.74 บาท โดยได�รับการจัดสรรจากงบประมาณ
แผ*นดิน จํานวน 19,962,818.02 บาท คิดเป1นร�อยละ 93.52  และจากเงินรายได�จากการขายสินค�าและบริการของ
คณะ จํานวน 1,368,170.72 บาท คิดเป1นร�อยละ 6.41 และรายได�อ่ืน จํานวน 15,000.00 บาท คิดเป1นร�อยละ 
0.07 โดยมีค*าใช�จ*ายรวมท่ีนํามาคํานวณต�นทุน รวมท้ังสิ้น จํานวน 21,345,988.74 บาท 
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ภาพท่ี 9-2 : เปรียบเทียบรายรับระหว*างป6งบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562 

ค*าใช�จ*ายในการดําเนินงานของคณะเกษตรศาสตร�  ในป6งบประมาณ 2562 รวมท้ังสิ้น จํานวน 
33,952,080.00 บาท เป1นค*าใช�จ*ายทางตรงจากเงินงบประมาณ จํานวน 32,555,679.49 บาท คิดเป1นร�อยละ 
95.89 ค*าใช�จ*ายจากเงินนอกงบประมาณ จํานวน 1,315,125.41 บาท คิดเป1นร�อยละ 3.87 และค*าใช�จ*ายงบกลาง 
81,275.10 คิดเป1นร�อยละ 0.24 โดยมีค*าใช�จ*ายรวมท่ีนํามาคํานวณต�นทุน รวมท้ังสิ้น จํานวน 33,952,080.00 บาท 
(ตารางท่ี C9-3) 
ตารางท่ี C9-3 คAาใช:จAายในป+งบประมาณ 2562 คณะเกษตรศาสตร� (หนAวย:บาท)  

ประเภทคAาใช:จAาย เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  งบกลาง รวม 

1. ค*าใช�จ*ายด�านบุคลากร 14,978,054.45 737,504.05 81,275.10 15,796,833.60 

2. ค*าใช�จ*ายด�านการฝiกอบรม - - - - 

3. ค*าใช�จ*ายในการเดินทาง 149,600.00 - - 149,600.00 

4. ค*าตอบแทน ใช�สอยวัสดุ และค*าสาธารณูปโภค 273,000.00 552,161.20 - 825,161.20 

5. ค*าเสื่อมราคาและค*าตัดจําหน*าย 6,545,173.40 25,460.16 - 6,570,633.56 

6. ค*าใช�จ*ายเงินอุดหนุนท่ัวไป - - - - 

7. ค*าใช�จ*ายรายวิชาศึกษาท่ัวไปคณะศิลปศาสตร� 537,792.33 - - 537,792.33 

8. ค*าใช�จ*ายรายวิชาศึกษาท่ัวไปคณะวิทยาศาสตร�ฯ 1,489,476.77 - - 1,489,476.77 

9. ค*าใช�จ*ายทางอ�อม 3,507,583.96 - - 3,507,583.96 

10. ค*าใช�จ*ายอ่ืน 5,074,998.58 - - 5,074,998.58 

รวมต:นทุนผลผลิต 32,555,679.49 1,315,125.41 81,275.10 33,952,080.00 
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1.2) ความคุ�มค*าในการบริหาร 
จากการวิเคราะห�ข�อมูลพบว*า ต�นทุนต*อหน*วยในการขับเคลื่อนพันธกิจ วิจัยเพ่ือ

ถ*ายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ  อยู*ในระดับตํ่า จึงมีความคุ�มค*าต*อ
การบริหารจัดการ ยกเว�นพันธกิจด�านการผลิตบัณฑิต  มีต�นทุนต*อหน*วยค*อนข�างสูง เนื่องจากเป1นคณะใหม*ท่ีต�อง
ลงทุนด�านพ้ืนฐานจึงยังไม*คุ�มค*าในการบริหาร 

1.3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน : จากการวิเคราะห�ข�อมูลพบว*า
คณะสามารถจัดสรรงบประมาณและเบิกจ*ายงบประมาณในการขับเคลื่อนการพัฒนาคณะได�ทุกพันธกิจ และ
ผลจากการดําเนินงานพบว*าทุกโครงการ กิจกรรม สามารถดําเนินการได�ตามวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว�ทุกโครงการ 

1.4) จุดแข็ง: คณะมีการนําข�อมูลการวิเคราะห�ต�นทุนต*อหน*วยท่ีเป1นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการคณะ จึงทําให�สามารถจัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนพันธกิจท่ีเป1นจุดเสี่ยงของการดําเนินงานและ
รักษาจุดแข็งได�เป1นอย*างดี 

1.5) จุดอ*อน: รายได�ส*วนใหญ*มาจากงบประมาณแผ*นดิน 
1.6) โอกาส: การหารายได�เพ่ิมจากการจําหน*ายผลผลิตท่ีเกิดจากฟาร�มเพ่ือนําเงินมา

บริหารจัดการคณะ 
1.7) อุปสรรค: อัตรากําลังยังไม*เพียงพอต*อการบริหารจัดการให�เกิดประสิทธิภาพ 

 

2.2.2 การบริหารจัดการหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� 
1.1) ค*าใช�จ*ายในการบริหารจัดการหลักสูตร 

ในป6งบประมาณ 2562 คณะฯ มีค*าใช�จ*ายในการบริหารจัดการหลักสูตร จํานวน 1 
หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� รวมท้ังสิ้น 33,952,080.00 โดยแบ*งเป1น
ค*าใช�จ*ายในการการพัฒนานักศึกษา 176 คน จํานวน 6,790,416 บาท ค*าใช�จ*ายในการพัฒนาอาจารย�และบุคลากร 
37 คน จํานวน 6,7900,416 บาท ค*าใช�จ*ายในการการจัดการเรียนการสอน 62 รายวิชา 20,371,248.00 บาท โดย
ค*าใช�จ*ายส*วนใหญ* เป1นค*าใช�จ*ายในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากในป6งบประมาณ 2562 คณะเกษตรศาสตร�
ได�รับจัดสรรบุคลากรเพ่ิมข้ึน จําเป1นต�องมีการพัฒนาอาจารย�ให�มีประสบการณ�เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือนําประสบการณ�นั้น
เข�ามาช*วยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน   

1.2) ความคุ�มค*าในการบริหารจัดการหลักสูตร 
จากการวิเคราะห�ต�นทุนต*อหน*วยในการจัดการหลักสูตร พบว*าต�นทุน/หน*วย ในการจัดการเรียนการสอนอยู*ท่ี 
550,675.19 บาท ซ่ึงค*อนข�างสูง ซ่ึงเป1นค*าใช�จ*ายในการจัดการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอน แต*
อย*างไรก็ตามยังขาดงบประมาณในพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเรียนการสอน เช*น ห�องปฏิบัติการ งาน
ฟาร�ม เป1นต�น ดังนั้นจึงยังไม*เกิดความคุ�มค*าในการบริหารจัดการหลักในระยะสั้น 2 - 3 ป6 แต*จะเกิดความคุ�มค*าใน
ระยะยาว  

1.3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานของหลักสูตร 
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จากข�อมูลพบว*า หลักสูตรสามารถนําเงินไปใช�ในการพัฒนาอาจารย� การพัฒนาบุคลากร การพัฒนา
นักศึกษา และการจัดหาครุภัณฑ�การศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ดังนั้น จึงเห็นถึงความ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานของหลักสูตร 

1.4) จุดแข็ง: งบประมาณสําหรับการจัดการเรียนการสอนในสัดส*วนท่ีสูง 
1.5) จุดอ*อน: งบประมาณในการพัฒนาอาจารย� บุคลากร และนักศึกษา ค*อนข�าง

ตํ่า 
1.6) โอกาส: เพ่ิมจํานวนนักศึกษา เพ่ือให�มีได�รายเพ่ิมข้ึนซ่ึงจะทําให�เกิดความ

คุ�มค*าจากการลงทุนปfจจัยพ้ืนฐานต*าง ๆ ในการรองรับการจัดการเรียนการสอน 
1.7) อุปสรรค: ภาระงานของอาจารย�มากจนเกินไปทําให�การจัดการเรียนการสอน

ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงท่ีเป=นผลจากการวิเคราะห�และระบุป�จจัยเส่ียงท่ีเกิดจาก
ป�จจัยภายนอกหรือป�จจัยท่ีไมAสามารถควบคุมได:ท่ีสAงผลตAอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให:
ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม 

ในป6งบประมาณ 2563 คณะเกษตรศาสตร� ได�จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือเป1นกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติงานในการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ซ่ึงจะทําให�เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน โดยคณะได�แต*งต้ังคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเกษตรศาสตร� 
ตามคําสั่งท่ี 487/2562 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2562 เป1นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน�าท่ีดําเนินการ
ด�านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะฯ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ*นดินว*าด�วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2545 และเกณฑ�การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ระดับคณะ ตามเกณฑ� CUPT QA ประจําป6การศึกษา พ.ศ. 2562 โดยมีผู�ช*วยศาสตราจารย�
ดร.จักรพันธ�  พิชญพิพัฒน�กุล คณบดีคณะเกษตรศาสตร� ประธานคณะกรรมการ ในการขับเคลื่อนการบริหาร
ความเสี่ยงของคณะ ในการดําเนินงาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได�ดําเนินการประชุม เพ่ือร*วมกัน
กําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ร*วมกันวิเคราะห�และระบุความเสี่ยงพร�อมปfจจัยท่ีทําให�
เกิดความเสี่ยงท่ีส*งผลกระทบหรือจะเป1นอุปสรรคต*อการดําเนินงานตามแผนยุทศาสตร�การพัฒนาคณะ ท้ัง
ปfจจัยภายในและปfจจัยภายนอก และดําเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและการจัดการ
ความเสี่ยง  ในป6งบประมาณ 2562 คณะได�บริหารจัดการความเสี่ยงในแต*ละพันธกิจดังนี้ 
  

ด:านการผลิตบัณฑิต 
ประเด็นความเส่ียง : จํานวนนักศึกษาใหม*ท่ีเข�าศึกษาต*อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

เกษตรศาสตร� ลดลง  
ผลการประเมินระดับความเส่ียง : ระดับ สูงมาก  
วัตถุประสงค� : เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษาและรักษาการคงอยู*ของนักศึกษาท่ีเข�าเรียนในหลักสูตร  
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ผลการบริหารจัดการความเส่ียง : มีนักศึกษาใหม*เข�าสู*หลักสูตรลดลง (72 คน) เม่ือเทียบกับแผน 
(100 คน)  

การวิเคราะห�ความเส่ียง  
 เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรลด ทําให�จํานวนผู�เข�าเรียนในมหาวิทยาลัยลดลง และ 

สาขาเกษตรไม*เป1นท่ีดึงดูดความสนใจของนักเรียนให�เลือกเรียนในสาขาวิชานี้  
แนวทางบริหารความเส่ียงในป!งบประมาณ 2563 

1. เพ่ิมช*องทางในการแนะแนวการศึกษาต*อและออกแนะแนวการศึกษา เพ่ือให�เกิดความ
เข�มข�นมากยิ่งข้ึน 

2. ปรับปรุงเกณฑ�ในการรับสมัครให�มีความยืดหยุ*นและเพ่ิมช*องทางในการรับสมัคร เช*น รับ
สมัครท่ีโรงเรียน เป1นต�น 

 
ด:านการวิจัย  

ประเด็นความเส่ียง : โครงการวิจัยและผลงานตีพิมพ�ในระดับนานาชาติของอาจารย�สายสอนและวิจัยต่ํา 

ผลการประเมินระดับความเส่ียง : ระดับสูงมาก 
วัตถุประสงค� : เพ่ิมจํานวนผลงานวิจัยและการตีพิมพ�ในวารสารระดับนานาชาติ 
ผลการบริหารจัดการความเส่ียง : มีผลงานวิจัยตีพิมพ�ในระดับนานาชาติ (6 เรื่อง) ตํ่ากว*าแผน (4 

เรื่อง) 
การวิเคราะห�ความเส่ียง  
 อาจารย�ไม*มีโครงการวิจัยจึงมีผลงงานในการลงตีพิมพ� 
แนวทางบริหารความเส่ียงในป!งบประมาณ 2562 

1. ส*งเสริมให�อาจารย�ทํางานวิจัยเพ่ิมข้ึนเพ่ือเพ่ิมจํานวนผลงานตีพิมพ� 
2. ส*งเสริมให�นักวิจัยเข�าร*วมอบรมโครงการลูกไก*เพ่ือสร�างเครือข*ายในการทําวิจัยแก*นักวิจัย

รุ*นใหม* 
ด:านการบริหารจัดการ  

ประเด็นความเส่ียง : งบประมาณในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจไม*เพียงพอ 
ผลการประเมินระดับความเส่ียง : ระดับสูงมาก 
วัตถุประสงค� : จัดหาเงินรายได�เพ่ิมเติม 
ผลการบริหารจัดการความเส่ียง : มีเงินรายได�จากการขายสินค�าและบริการลดลง (953,337.70 

บาท) เม่ือเทียบกับป6งบประมาณ 2561  (1,629,332.60 บาท) 
การวิเคราะห�ความเส่ียง  
 ราคาผลผลิตทางการเกษตร น้ํายาง ปาล�มน้ํามันตกตํ่า ทําให�รายได�ต่ํากว*าค*าเปaาหมาย 
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แนวทางบริหารความเส่ียงในป!งบประมาณ 2563 
1. บูรณาการโครงการในแต*ละพันธกิจเพ่ือประหยัดงบประมาณ  
2. จัดหางบประมาณและรายได�เพ่ิมเติม จากงานวิจัย งานบริการวิชาการ และการจําหน*าย

ผลผลิตงานฟาร�มอ่ืน ๆ  
การบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากป�จจัยภายนอก  

ประเด็นความเส่ียง : ภัยแล�งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต*อกิจกรรมการปลูกพืช การเลี้ยง
สัตว� ภายในฟาร�มของคณะเกษตรศาสตร� 

ผลการประเมินระดับความเส่ียง : ระดับสูงมาก 
วัตถุประสงค� : ปaองกันผลกระทบจากภัยแล�งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต*อกิจกรรมการ

ปลูกพืช/การเลี้ยงสัตว� 
ผลการบริหารจัดการความเส่ียง :  ในการวิเคราะห�และระบุความเสี่ยงพร�อมปfจจัยท่ีทําให�เกิดความ

เสี่ยงท่ีส*งผลกระทบหรือสร�างความเสียหายแก*คณะท่ีเกิดจากปfจจัยภายนอกนั้น คณะได�ระบุความเสี่ยงและภัย
คุกคามจากภัยแล�งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากคณะเกษตรศาสตร�ได�ดําเนินการพัฒนางาน
ฟาร�มคณะให�เป1นศูนย�ฝiกปฏิบัติงานของนักศึกษา รองรับการวิจัย และการบริการวิชาการ แต*ในช*วงฤดูแล�ง 
ฟาร�มคณะเกษตรศาสตร�ได�รับผลผลกระจากภัยแล�งเป1นอย*างมาก ทําให�การขาดแคลนน้ําซ่ึงเป1นปfจจัยสําคัญ
ในการเพาะปลูก และการเลี้ยง  ปศุสัตว�ภายในฟาร�ม และเกิดอัคคีภัยในช*วงดังกล*าว คณะกรรมการจึงได�
ร*วมกันจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในประเด็นดังกล*าวโดยมีวัตถุประสงค� เพ่ือบริหารจัดการผลกระทบจากภัย
แล�งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต*อการทําการเกษตรในฟาร�มคณะเกษตรศาสตร� โดยได�กําหนดให�
ภัยแล�งเป1นปfจจัยเสี่ยงในการพัฒนางานฟาร�มของคณะ และหาทางควบคุมความเสี่ยงในการปaองกันผลกระทบ
ต*อการปลูกพืช และ การเลี้ยงสัตว�  

การดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงด�านการขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูกนั้น คณะได�จัดสรร
งบประมาณในการขุดบ*อกักเก็บน้ํา เจาะน้ําบาดาล และส*งเสริมการปลูกพืชอายุสั้น เช*น ข�าวโพดหวาน เป1น
ต�น ซ่ึงพบว*าสามารถปaองกันการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเพาะปลูกในช*วงฤดูแล�งได�ในระดับหนึ่ง เนื่องจากบ*อท่ี
ทําการขุดไม*สามารถกักเก็บน้ําได� 100 เปอร�เซ็นต� เพาะเป1นทรายและการดูดซึมน้ําสูง ทําให�กักเก็บน้ําได�ใน
ระยะเวลาสั้นๆ การบริหารความเสี่ยงด�านการเลี้ยงปศุสัตว�นั้น จากการวิเคราะห�และระบุความเสี่ยงพบว*า 
ในช*วงฤดูแล�งพืชอาหารสัตว�หยุดการเจริญเติบโตจากการขาดน้ําทําให�ขาดแคลนแหล*งพืชอาหารหยาบในการ
เลี้ยงสัตว� คณะจึงกําหนดมาตรการในการหาแหล*งพืชอาหารสัตว�ทดแทนเช*น ทางปาล�ม หญ�าแห�งอัดก�อน 
และขอความอนุเคราะห�พืชอาหารหยาบจากศูนย�พืชอาหารสัตว�จังหวัดนราธิวาส เพ่ิมเติมในช*วงฤดูแล�ง ซ่ึง
พบว*าสามารถแก�ปfญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว�ในการเพาะเลี้ยงปศุสัตว�ภายในฟาร�มได� 

การวิเคราะห�ความเส่ียง  
 เนื่องจากสภาพภูมิอากาศและฤดูการเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงไม*สามารถคาดการณ�ว*าจะเกิด

ภัยแล�งหรือไม* และใช�เวลานานเท*าใด 
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แนวทางบริหารความเส่ียงในป!งบประมาณ 2563 
1. ขุดบ*อกักเก็บน้ําเพ่ิมเติม 
2. ปลูกพืชท่ีใช�น้ําน�อยหรือใช�เทคโนโลยีการให�น้ําพืชเพ่ือให�ประหยัดน้ําในการทําการเกษตร 

จากการบริหารและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดจากปfจจัย
ภายนอก คณะได�ดําเนินการกํากับติดตามและได�รายงานสรุปผลความก�าวหน�าของการดําเนินงาน ปfญหา 
อุปสรรค และแนวทางแก�ไข พร�อมข�อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงาน ในท่ีประชุมผู�บริหารคณะ
เกษตรศาสตร�  

4. บริหารงานด:วยหลักธรรมาภิบาลอยAางครบถ:วนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยAาง
ชัดเจน 

คณะเกษตรศาสตร�ใช�หลักธรรมาภิบาลบริหารงานด�านต*าง ๆ โดยคํานึงถึงประโยชน�ของคณะและผู�มี
ส*วนได�ส*วนเสีย และได�มีการประเมินผลการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (ดังแสดงให�เห็นใน C11) ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
คณะเกษตรศาสตร� ได�กําหนด แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะ และแผนปฏิบัติราชการประจําป6 ท่ี

สอดคล�องกับ แผนกลยุทธ�การพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการประจําป6ของมหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนด
วัตถุประสงค� เปaาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีชัดเจน ในแผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะ และแผนปฏิบัติราชการ 
คณะได�นําแผนไปดําเนินการครบวงจร PDCA และมีการการปรับปรุงและพัฒนาอย*างต*อเนื่อง โดยได�
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากรต*าง ๆ ในการขับเคลื่อนงานตามพันธกิจท่ีระบุไว�ในแผน 
และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ คณะผู�บริหารมีการกํากับติดตามการดําเนินงาน และอํานวยการให�ผู�ปฏิบัติงานสามารถ
ดําเนินงานได�โดยไม*มีปfญหาและอุปสรรค และมีการรายงานการดําเนินงานในทุกพันธกิจต*อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะทุกไตรมาส เพ่ือให�การดําเนินงานบรรลุตามเปaาหมายและตัวชี้วัดท่ีตั้งไว� 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร ตามยุทธศาสตร�การพัฒนาคณะ คณะเกษตรศาสตร�โดย

ผู�บริหารได�พัฒนาระบบและกลไกการปฏิบัติงานให�เป1นมาตรฐานในแต*ละส*วนงาน มีการจัดทําคู*มือการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเป1นวิธีและแนวทางปฏิบัติท่ีได�มาตรฐาน มีการพัฒนาบุคลากรท้ังสายสอนและวิจัย สาย
สนับสนุน เพ่ือเพ่ิมเติมความรู�และประสบการณ�ตามสายงาน เน�นการทํางานเป1นทีม เพ่ือประหยัดค*าใช�จ*าย
และเวลา และมีการจัดการความรู� (Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาองค�กรไปสู*การเป1นองค�กรแห*ง
การเรียนรู�   ทําให�การทํางานเกิดประสิทธิภาพ ร*วมท้ังมีการประชุมกํากับติดตามการดําเนินงานทุกเดือน ร*วม
ท้ังจัดให�มีการประเมินความพึงพอใจในทุกส*วนงานเพ่ือนําผลการประเมินมาพัฒนางานแต*ล*ะงานอย*างต*อเนื่อง 

นอกจากนี้ คณะยังมีการส*งเสริมและพัฒนาการใช�เทคโนโลยีและเครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหม* 
เพ่ือให�องค�กรสามารถใช�ทรัพยากรได�อย*างเต็มประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความคุ�มค*า อาทิ การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนงานต*าง ๆ เช*น ระบบ online – service system การปริ้นและถ*าย
เอกสาร และมีการบริหารจัดการเงินงบประมาณแผ*นดินเป1นไปตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนด  
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3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
การดําเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ สามารถสร�างความเชื่อม่ัน ความไว�วางใจ รวมถึงตอบสนอง

ความต�องการหรือความคาดหวังของผู�มีส*วนได�ส*วนเสีย ท่ีภายในในองค�กร (ผู�บริหาร อาจารย� บุคลากร 
นักศึกษา) ภายนอกองค�กร (ประชาชน เกษตรกร ผู�ใช�บัณฑิต ศิษย�เก*า) และผู�มีส*วนได�ส*วนเสีย ท่ีมีความ
หลากหลายและมีความแตกต*าง อาทิ มีหลักสูตรด�านวิทยาศาสตร�เกษตรท่ีตอบสนองต*อการผลิตบัณฑิตไปรับ
ใช�สังคมและประเทศชาติ มีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยเพ่ือสร�างองค�ความรู� นวัตกรรมสมัยใหม*และแก�ไข
ปfญหาให�กับเกษตรกร ชุมชนและสังคม มีกระบวนการบริการวิชาการท่ีมุ*งเน�นเผยแพร*องค�ความรู� สู*ชุมชนและ
สังคม  มีกระบวนการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมและการอนุรักษ�ทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมท่ีเชื่อมโยงไปสู*การ
ทํานุบํารุงศาสนา ขนมธรรมเนียมประเพณีและภูมิปfญญาท�องถ่ิน รวมท้ังการมีบทบาทในการสร�างจิตสํานึก
ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติให�กับนักศึกษา ชุมชนและสังคม  

นอกจากนี้ คณะเกษตรศาสตร�ได�จัดให�มีการประเมินความพึงพอใจของผู�มีส*วนได�ส*วนเสียทุกภาค
ส*วน อาทิ ผู�บริหาร อาจารย� บุคลากร นักศึกษา เกษตรกร ผู�ใช�บัณฑิต ศิษย�เก*า และวิเคราะห�ข�อมูลปaอนกับ
จากผู�มีส*วนได�ส*วน เพ่ือนํามาพัฒนาคณะในทุกพันธกิจให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและตรงกับความ
ต�องการของผู�รับบริการ เป1นประจําทุกป6 

4. หลักการรับผิดชอบ (Accountability)  
คณะเกษตรศาสตร�ยึดถือค*านิยมความรับผิดชอบต*อผู�มีส*วนได�ส*วนเสียท้ังทางตรงและทางอ�อม ใน

การดําเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ ท้ัง 5 ด�าน ไม*ว*าจะเป1นการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ จะคํานึงถึงผลประโยชน�ส*วนรวมขององค�กรและ
ประเทศชาติเป1นหลัก เพ่ือสร�างความเชื่อม่ัน ความไว�วางใจ และคํานึงถึงผลกระทบต*อผู�มีส*วนได�ส*วนเสียทุก
ภาคส*วน โดยยึดกฎระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณต*าง ๆ เพ่ือรับผิดชอบต*อสังคมและประกันคุณภาพให�กับผู�
มีส*วนได�ส*วนเสีย 

5. หลักความโปรAงใส (Transparency)  
คณะเกษตรศาสตร�ยึดหลักความโปร*งใสในการดําเนินงาน โดยเฉพาะอย*างยิ่ง การบริหาร

งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ�าง โดยยึดระเบียบของทางราชการอย*างเคร*งคัด มีการอนุมัติการเบิกจ*าย โดยการ
การกลั่นกรองความถูกต�องและความโปร*งใส*เป1นลําดับชั้นตามอํานาจและหน�าท่ี ท่ีได�รับมอบหมาย มีการ
แต*งต้ังคณะกรรมการต*าง ๆ ในการบริหารจัดการงบประมาณ เช*น คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ�าง คณะกรรมการ
ตรวจรับ คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และอ่ืน ตามระเบียบของราชการกําหนด นอกจากนี้ คณะยังได�มี
คณะกรรมการควบคุมภายใน ท่ีทําหน�าท่ีในการตรวจสอบการใช�จ*ายงบประมาณ และให�ความร*วมมือกับ
หน*วยงานของมหาวิทยาลัยในการกํากับติดตามการดําเนินงานโครงการในแต*ละป6งบประมาณ  โดยรายงาน
การเบิกจ*ายงบประมาณให�กับมหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน 

นอกจากนี้ในการดําเนินงานของคณะฯ จะเน�นความโปร*งใสทุกกระบวนการ บุคลากรท้ังภายใน
และภายนอกคณะฯ สามารถรับรู�ข�อมูลข*าวสารของคณะฯ ได�อย*างกว�างขวาง และผู�บริหารยังเปgดโอกาสให�
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บุคลากรทุกสายงานได�ประเมินคุณธรรมและความโปร*งใสในการดําเนินงานของผู�บริหารทุกระดับ รวมท้ังมีการ
เปgดเผยรายงานกรรมการบริหารประจําคณะให�บุคลากรและสังคมภายนอกรับทราบ 

6. หลักการมีสAวนรAวม (Participation)  
คณะเกษตรศาสตร�ให�ความสําคัญกับการมีส*วนร*วมในการตัดสินใจในท่ีประชุม และร*วมมือของ

อาจารย�เจ�าหน�าท่ี คนงาน นักศึกษาในการทํากิจกรรมของคณะฯ โดยการแต*งต้ังคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานในภารกิจต* าง  ๆ อาทิ คณะกรรมการดําเนินโครงการ คณะกรรมการประคุณภาพ
การศึกษา  คณะกรรมการจัดการองค� คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอ่ืน ๆ เป1นต�น 

นอกจากนี้คณะเกษตรศาสตร� ยังเปgดโอกาสให�บุคคลภายนอกเข�ามามีส*วนร*วมในการดําเนินงาน
ของคณะฯ ไม*ว*าจะเป1น การแต*งต้ังผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกจากหัวหน�าส*วนราชการภายนอก จํานวน 2 ท*าน คือ 
นายประเสริฐ  เผือกสม ผู�อํานวยการสํานักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ� จังหวัดนราธิวาส และ
ผู�ช*วยศาสตราจารย� ดร.สุรศักด์ิ คชภักดี คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง มาร*วมเป1นกรรมการประจําคณะฯ นอกจากนี้ยังได� แต*งต้ังผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกเป1นกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร และเป1นท่ีปรึกษาคณะ  

ในส*วนพันธกิจด�านการการวิจัยและการบริการวิชาการคณะได�ร*วมมือกับเครือข*ายเกษตรกร 
สหกรณ� วิสาหกิจชุมชน กลุ*มเกษตรกร สถานประกอบการ หน*วยงานราชการ ท้ังเป1นทางการ (MOU) และไม*
เป1นทางการ เพ่ือการบูรณาการทํางานร*วมกัน ในการพัฒนาอาชีพด�านการเกษตร และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข*งขันของเกษตรกรในพ้ืนท่ี  

7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  
คณะเกษตรศาสตร�ใช�หลักการกระจายอํานาจโดย การมอบหมายหน�าท่ีต้ังแต*ระดับรองคณบดีตาม

คําสั่งคณะฯ และแต*งต้ังผู�รับผิดชอบระดับหัวหน�างานในฝjายต*าง ๆ อย*างชัดเจน มีการมอบอํานาจและความ
รับผิดชอบในการ ตัดสินใจและการดําเนินการให�แก*บุคลากรตามโครงสร�างการบริหารเพ่ือให�ทําหน�าท่ี
บริหารงานตามพันธกิจตามท่ีได�รับมอบหมาย  บุคลากรท่ีได�รับมอบหมาย ใน แต*ละงานสามารถตัดสินใจใน
งานท่ีรับผิดชอบ สามารถใช�ความรู�ความสามารถ ในการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมาย ได�อย*างมีอิสระ 
นอกจากนี้ยังมีระบบทํางานแทนกัน  

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
คณะเกษตรศาสตร� ยึดม่ันในการปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎหมายและกฎระเบียบของทางราชการอย*าง

เคร*งครัด เช*น การออกคําสั่งการปฏิบัติงาน การรักษาวินัยของบุคลากร ยิ่งไปกว*านั้นในการบริหารจัดการด�าน
ต*าง ๆ คณะฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบข�อบังคับของมหาวิทยาลัย  เช*น การประกาศรับสมัครงาน นอกจากนี้ใน
การออกประกาศแนวปฏิบัติต*าง ๆ ภายในคณะ จะเสนอท่ีประชุมกรรมการบริหารประจําคณะให�ความ
เห็นชอบก*อนประกาศใช� ท่ีสําคัญมากไปกว*านั้นคือในการประเมินผลการปฏิบัติงานมีการกําหนดข�อตกลง
ร*วมกันก*อนปฏิบัติงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการท่ีได�รับการแต*งต้ังจากคณะ 
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9. หลักความเสมอภาค (Equity)  
คณะเกษตรศาสตร� ยึดหลักความเสมอภาคการบริหารจัดการคณะ เพ่ือให�การดําเนิน บรรลุผล

ตามวิสัยทัศน�และพันธกิจ บุคลากรของคณะฯ นักศึกษา ประชาชน เกษตรกร และผู�มีส*วนได�ส*วนเสียจะได�รับ
การปฏิบัติจากคณะฯ โดยไม*มีการแบ*งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
การศึกษาและอ่ืน ๆ  เช*น การจัดสรรสวัสดิการต*าง ๆ สิงสนับสนุนการปฏิบัติงาน คณะฯ ให�ความเสมอภาค
กับบุคลากรเท*าเทียมกัน บุคลากรทุกคนได�รับโอกาสไปพัฒนาตนเองตามสายงานความ เชี่ยวชาญโดยการ
จัดสรรงบประมาณไว�เท*า ๆ กันตามบทบาทตามโครงสร�าง  

การรับนักศึกษาเข�าศึกษาในโครงการต*าง ๆ คณะฯ ไม*มีการแบ*งแยกเชื้อชาติและศาสนา 
นอกจากนี้ โครงการวิจัยและการบริการวิชาการของคณะฯ เป1นโครงการท่ีคณะฯ ได�มีส*วนร*วมกับเกษตรกร
และชุมชนในพ้ืนท่ี ชุมชนกลุ*มเปaาหมายจะกระจายไปในแต*ละพ้ืนท่ี มิได�เฉพาะเจาะจงเป1นกลุ*มใดกลุ*มหนึ่ง  

คณะเกษตรศาสตร�ให�โอกาสบุคลากรปฏิบัติศาสนกิจตามโอกาส ตามหลักการการอยู*ร*วมกัน
ภายใต�พหุวัฒนธรรม เช*น การปฏิบัติตามหลักศาสนกิจในวันสําคัญทางศาสนา 

10. หลักมุAงเน:นฉันทามติ (Consensus Oriented)  
คณะเกษตรศาสตร� เน�นการบริหารจัดการแบบมีส*วนร*วมและยึดฉันทามติของบุคลากร ท่ีเกิดจาก

การมีส*วนร*วมทางความคิดของผู�บริหารและบุคลากร ผู�บริหารคณะฯ เปgดโอกาสให�บุคลากรทุกสายงานมี
โอกาสร*วมดําเนินงานด�านต*าง ๆ โดยการแต*งต้ังเป1นคณะกรรมการ / คณะทํางาน มีกระบวนการประชุม
ปรึกษาหารือเพ่ือหาข�อสรุปหรือแนวทางการดําเนินงานในด�านต*าง ๆ ร*วมกัน อาทิ การจัดทําโครงการ การ
แก�ไขปfญหา การพัฒนางาน การออกเสียง และเม่ือมีปfญหาหรือต�องการความคิดเห็นจะต�องนําเข�าสู*ท่ีประชุม
คณะ มีการ วิพากษ� หรือ วิจารณ� แสดงความคิดเห็นร*วมกัน ในประเด็นหารือ เพ่ือหาข�อคิดเห็นจาก กลุ*ม
บุคคลท่ีได�รับประโยชน�และเสียประโยชน�โดยเฉพาะกลุ*มท่ีได�รับผลกระทบโดยตรงและมีการลงมติ และถือ
คะแนนเสียงข�างมากเป1นสําคัญบนการยอมรับแบบประชาธิปไตย   

5. ค:นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู:ท้ังท่ีมีอยูAในตัวบุคคลทักษะของผู:มีประสบการณ�ตรงและแหลAง
เรียนรู:อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู:อยAางน:อยครอบคลุมพันธกิจด:านการผลิตบัณฑิตและด:านการวิจัยจัดเก็บ
อยAางเป=นระบบโดยเผยแพรAออกมาเป=นลายลักษณ�อักษรและนํามาปรับใช:ในการปฏิบัติงานจริง 

คณะเกษตรศาสตร� ให�ความสําคัญกับการจัดการความรู� (Knowledge Management: KM) เพ่ือ
รวบรวมองค�ความรู�ท่ีมีอยู*ในองค�กร ซ่ึงกระจัดกระจายอยู*ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให�เป1นระบบ 
เพ่ือให�บุคลากรทุกคนในองค�กร สามารถเข�าถึงความรู� และพัฒนาตนเองให�เป1นผู�รู� รวมท้ังปฏิบัติงานได�อย*างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส*งผลให�องค�กรมีความสามารถเชิงแข*งขันสูงสุด 4 ประการ ได�แก* (1) การบรรลุเปaาหมาย
ของงาน (2) การบรรลุเปaาหมายด�านการพัฒนาคน (3) การบรรลุเปaาหมายด�านการพัฒนาองค�กรไปเป1นองค�กร
แห*งการเรียนรู� (4) การบรรลุเปaหมายของวัฒนธรรมองค�กรของการทํางานเป1นทีม โดยในป6การศึกษา 2562 
คณะได�ระบบและกลไกในการจัดการความรู�ไว� ดังนี้  

1. กําหนดความรู�หลักท่ีจําเป1นหรือสําคัญต*องานและองค�กร 
2. เสาะหาความรู�ท่ีต�องการ 
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3. ปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร�างความรู�ให�เหมาะต*อการใช�งาน 
4. ประยุกต�ใช�ความรู�กับงาน 
5. นําประสบการณ�จากการทํางานและการประยุกต�ใช�ความรู�แล�วมาแลกเปลี่ยน เรียนรู� และ

สกัดความรู�ออกมาบันทึกไว� 
6. จดบันทึก “ความรู�” สําหรับไว�ใช�งานและปรับปรุง และเชื่อมโยง ให�เหมาะกับการใช�งาน

มากข้ึน 
โดยองค�ความรู�ท่ีคณะเกษตรศาสตร�ได�มีการจัดการความรู� แบ*งออกเป1น ความรู�ท่ีฝfงอยู*ในคน 

(tacit knowledge) ซ่ึงเป1นความรู�ท่ีได�จากประสบการณ� พรสวรรค� หรือสัญชาติญาณของบุคลกรในแต*ละคน 
ในการทําความเข�าใจในสิ่งต*าง ๆ เป1นความรู�ท่ีไม*สามารถถ*ายทอดออกมาเป1นคําพูดหรือลายลักษณ�อักษรได�
โดยง*าย เช*น ทักษะในการทํางาน งานฝ6มือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห�  ในป6การศึกษา 2562 คณะเกษตรศาสตร� 
มีแผนการจัดการความรู� (KM Action Plan) ของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร� จํานวน 5 เรื่อง  

นอกจากนี้ คณะเกษตรศาสตร�ยังมีการจัดการความรู�จากบุคลากร  โดยการแลกเปลี่ยนความรู�
จากการ การศึกษาดูงาน (Study tour) การสรุปผลการดําเนินงานหลังปฏิบัติการ การเรียนรู�ร*วมกันหลังงาน
สําเร็จ การเข�าร*วมเวทีเสวนา การเรียนรู�โดยการปฏิบัติ การสอนงาน การเป1นพ่ีเลี้ยง การนําเสนอผลงาน
วิชาการในท่ีประชุมวิชาการ หลังจากการเข�าร*วมโครงการ  

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ได�จัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสอนและวิจัย และสายสนับสนุน โดยได�ทําการแต*งต้ังคณะกรรมการจัดทําและกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ตามคําสั่งคณะ
เกษตรศาสตร� ท่ี 121/2557 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2557 โดยคณะกรรมการชุดดังกล*าว ได�ระดมความคิดเห็น
จากการมีส*วนร*วมของบุคลากรท้ังคณะและร*วมกันวิเคราะห�จุดแข็ง จุดอ*อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ผล
จากผลการวิเคราะห� SWOT คณะเกษตรศาสตร�ได�นํามาเป1นแนวทางในการจัดทําแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะได�เสนอให�ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
เห็นชอบในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ� 2557 ซ่ึงประกอบไปด�วย แผนการส*งเสริม
การพัฒนาคุณวุฒิให�สูงข้ึนหรือการลาศึกษาต*อ แผนส*งเสริมและพัฒนาด�านวิชาการ และแผนการเข�าสู*
ตําแหน*งทางวิชาการ และแผนกรอบอัตรากําลัง เพ่ือรองรับการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�ในอนาคต และ
กําหนดให�มีการรายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน ทุกไตรมาส  

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะฯ ได�เสนอให�ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
เห็นชอบในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ� 2559  ประกอบไปด�วย แผนการส*งเสริมการ
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พัฒนาด�านความรู� ประสบการณ�และความสามารถ เพ่ือให�บุคลากรมีความรู�ความสามารถเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะช*วย
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะได�อย*างเต็มศักยภาพ  
ผลการกํากับติดตามผลการดําเนินงานในป+การศึกษา 2562 มีผลการดําเนินงานดังนี้ 

ผลการบริหารตามแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มีแผนให�บุคลากรได�ไปพัฒนาตนเองตามความต�องการ โดยการเข�า

ร*วมโครงการท้ังจากภายในและภายนอก  
จํานวนบุคคลากรสายสนับสนุนท่ีเข�าสู*ตําแหน*งท่ีสูงข้ึนยังมี และไม*เป1นไปตามแผน โดยคณะได�นํา

ประเด็นดังกล*าวไปวางแนวทางและกลยุทธ�ในการบริหารในป6งบประมาณ 2563 แล�ว  
การบรรจุแต*งต้ัง ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสายสนับสนุน ประจําป6งบประมาณ 2562 

ได�บรรจุพนักงาน 1 ตําแหน*ง คือ นางสาวพิมลรัตน�  หาญสกุลวัฒน� นักวิเคราะห�นโยบายและแผน  
ผลการบริหารตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

ในป6การศึกษา 2562  บุคลากรสายวิชาการ มีแผนพัฒนาตนเองตามความต�องการ โดยการเข�าร*วม
โครงการท้ังจากภายในและภายนอก  

  การบรรจุแต*งต้ัง พบว*าในป6การศึกษา 2562 มีการบรรจุแต*งต้ังอาจารย�ใหม*จํานวน 1 ท*าน ซ่ึงเป1นไป
ตามกรอบตําแหน*งท่ีเสนอขอบรรจุจากมหาวิทยาลัย คือ อาจารย�สาขาวิชาสัตวศาสตร� 1 ท*าน คือ อ.ตาวฟgก      
หะยีหมัด 

การเข�าสู*ตําแหน*งท่ีสูงข้ึน พบว*าบุคลากรสายวิชาการอยู*ในระหว*างการขอตําแหน*งทางวิชาการ ระดับ
ผู�ช*วยศาสตราจารย� จํานวน 2 ท*าน ส*วนระดับรองศาสตราจารย� และศาสตราจารย� ยังไม*มี ซ่ึงพบว*าการ
ดําเนินงานยังไม*เป1นไปตามแผน และตํ่ากว*าค*าเปaาหมายโดยคณะได�นําประเด็นดังกล*าวไปวางแนวทางและกล
ยุทธ�ในการบริหารในป6งบประมาณ 2563 แล�ว  

ในป6การศึกษา 2562 มีอาจารย�ลาศึกษาต*อในระดับปริญญาเอกจํานวน 2 ท*านคือ อาจารย�วัฒนา  
เต็มดี  และอาจารย�ชินีกาญจน�  อ�องหว*าง  และอาจารย�ท่ีกลับจากลาศึกษาต*อ จํานวน 1 ท*าน คือ อาจารย�
นิรันดร  หนักแดง  และมีอาจารย�ท่ีขอโอนย�าย จํานวน 1 ท*าน คือ อาจารย�กนกวรรณ  สุขขจรวงษ� 

สัดส*วนอาจารย�ท่ีมีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก พบว*า ในป6การศึกษา 2561 คณะมีอาจารย�ท่ีมีคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาเอก 9 คน มีสัดส*วน 36% จากจํานวนอาจารย�ท้ังหมด สูงกว*าค*าเปaาหมาย (14%) ท่ีกําหนด 
และความว*าจะมีแนวโน�มเพ่ิมสูงข้ึนในการการศึกษาถัดไปเนื่องจากอาจารย�ท่ีลาศึกษาต*อกําลังจะจบการศึกษา
และกลับเข�าปฏิบัติหน�าท่ี 

7. ดําเนินงานด:านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ
สอดคล:องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีได:ปรับให:การดําเนินงานด:านการประกันคุณภาพเป=นสAวน
หนึ่งของการ บริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด:วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการ
ประเมินคุณภาพ 

ในการดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพการศึกษานั้น คณะเกษตรศาสตร� จัดให�มีระบบและกลไก/
คณะกรรมการดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพ/คําสั่งการปฏิบัติงานฝjายต*าง ๆ สําหรับสนับสนุน เพ่ือกํากับ
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ติดตามการดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ ให�เป1นไปตามกรอบหรือตัวบ*งชี้
คุณภาพท่ีกําหนดในระดับคณะ ตามประกาศคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� เรื่อง
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� พ.ศ.
2562 คําสั่ง คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ท่ี 026/2563 เรื่อง แต*งต้ัง
คณะกรรมการบริหารงาน กํากับติดตาม การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ผู�กํากับตัวบ*งชี้ และผู�
จัดเก็บตัวบ*งชี้ ตามเกณฑ� CUPT QA ระดับคณะ ประจําป6การศึกษา 2562  
ผลการประเมินตนเอง C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู:บริหารคณะ 

Rating Description ผลการประเมินตนเอง 
1 Absolutely Inadequate  
2 Inadequate and Improvement is Necessary  
3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate  
4 Adequate as Expected � 
5 Better Than Adequate  
6 Example of Best Practices  
7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices)  

 
รายการหลักฐาน C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู:บริหารคณะ 
ข:อ รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
1 1 แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� พ.ศ. 2560-2564 

2 หนังสืออนุมัติให�ใช�แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� พ.ศ. 2560-2564 
3 แผนกลยุทธ�ทางการเงิน คณะเกษตรศาสตร� พ.ศ. 2560-2564 
4 แผนปฏิบัติราชการประจําป6งบประมาณ 2563 

2 5 รายงานการวิเคราะห�ต�นทุนต*อหน*วย คณะเกษตรศาสตร� ประจําป6งบประมาณ 2562 
6 บันทึกข�อความเสนอรายงานผลดําเนินการวิเคราะห�ข�อมูลทางการเงินและต�นทุนต*อหน*วย 

3 7 คําสั่งแต*งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่งคณะเกษตรศาสตร� ประจําป6งบประมาณ 2563 ท่ี 
487/2562 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2562 

8 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร� ประจําป6งบประมาณ 2563 
9 รายงานการบริหารความเสี่ยงรอบ 6 และ 12 เดือน ประจําป6งบประมาณ 2562 และป6งบประมาณ 

2563 
4 10 การติดตามผลการดําเนินการโครงการตามไตรมาส 

11 การได�รับครุภณัฑ�ประจําป6การศึกษา 2562 

12 เอกสารการประชุมสภาคณบดีคณะเกษตรศาสตร� 
13 แผนงานโครงการบริการวิชาการ ประจําป6งบประมาณ 2563 
14 คําสั่งมอบหมายหน�าท่ีของบุคลากร 
15 การเข�าตดิตามงานของหน*วยตรวจสอบภายใน 
16 คําสั่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ท่ี 3157/2562 เรื่อง แต*งตั้งคณะกรรมการประจําคณะ
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ข:อ รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
เกษตรศาสตร�  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

17 ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร� เรื่อง การแต*งตั้งผู�ทรงคุณวุฒิ ทําหน�าท่ี กรรมการประจํา
คณะเกษตรศาสตร� 

18 คําสั่งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมของคณะฯ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 การประชุมช้ีแจงการรักษาวินัยของบุคลากร 
20 แผนการบริหารบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
21 แผนการบริหารบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
22 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเกษตรศาสตร� 
23 แผนการจัดการความรู� (KM Action Plan) 
24 การแพร*ผลการจัดการความรู�บน Website ของคณะเกษตรศาสตร� 
25 แต*งตั้งคณะกรรมการจัดทําและกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
26 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 2560-2564 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 
27 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 2560-2564 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 
28 คู*มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ คณะ ตามเกณฑ� CUPT QA คณะเกษตรศาสตร� ประจําป6

การศึกษา 2562 
5 29 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเกษตรศาสตร� 

30 คําสั่ง คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ท่ี 026/2563 เรื่อง แต*งตั้ง
คณะกรรมการบรหิารงาน กํากับตดิตาม การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ผู�กํากับตัวบ*งช้ี 
และผู�จัดเก็บตัวบ*งช้ี ตามเกณฑ� CUPT QA ระดับคณะ ประจําป6การศึกษา 2562 

 

ข:อสรุปการประเมินตนเอง C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู:บริหารคณะ 
จุดแขง็ แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

1. คณะเกษตรศาสตร�มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� มีแผนกล
ยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�ท่ีชัดเจน และเกิดจากการมีส*วนร*วม 
ของบุคลากรของคณะทุกภาคส*วน และจากผู�มีส*วนได�ส*วนเสีย 
2. คณะมีการวิเคราะห�ข�อมูลทางการเงิน เพื่อวิเคราะห�ความคุ�มค*าของ 
การบริหารและพัฒนาองค�กร  
3. คณะมีการบริหารแผนบริหารความเส่ียง ท่ีคลอบคลุม พันธกิจท้ัง 5 
ด�าน ท้ัง ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ธรรม และการบริหารจัดการ ทําให�การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
4. ผู�บริหาร บริหารงานด�วยหลักธรรมาภิบาลอย*างครบถ�วนท้ัง 10 
ประการ 
5. คณะมีการค�นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู�ท้ังท่ีมีอยู*ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู�มีประสบการณ�ตรง เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะให�มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
6. คณะมีระบบและกลไกการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

1. ควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� แผนกล
ยุทธ�ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ แผนบริหารความเส่ียง เพื่อให�
ท�นต*อสถานการณ�ที่เปล่ียนแปลงไป เพื่อให�การบริหารงานของคณะเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. ควรมีการทบทวนระบบและกลไกการขับเคล่ือนการพัฒนาคณะทุก
ระบบและกลไกเพื่อปรับปรุงให�เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. พัฒนาการดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม

ระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล�องกับพันธกิจและพัฒนาการของ

คณะท่ีได�ปรับให�การดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพเป1นส*วนหน่ึง

ของการบริหารงานคณะตามปกติ 
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จุดแขง็ แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
อย*างเป1นรูปธรรม 
7. คณะมีการดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล�องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของคณะท่ีได�ปรับให�การดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพเป1นส*วน
หน่ึงของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด�วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
8. คณะมีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะให�เป1นไปตามองค�ประกอบการประกัน มีการกํากับ 
ติดตามการดําเนินงานให�เป1นไปตามระบบท่ีกําหนด 

จุดที่ควรพัฒนา ข:อเสนอในการปรับปรุง 
ทบทวนระบบและกลไกการบริหารงานเพื่อให�การขับเคล่ือน การ

กํากับติดตาม และการประเมินผล เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุมการบริหารจัดการองค�กร เพือ่ให�ใน
การบริหารจัดการองค�กรเกิดความคล*องตัวและรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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C.10 บุคลากรท่ีได:รับการพัฒนา 
ผู�กํากับตัวบ*งช้ี : ผศ.ดร.จักรพันธ� พิชญพิพัฒน�กุล 
ผู�จัดเก็บตัวบ*งช้ี : อาจารย� ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา, อาจารย� ดร.กนก  เชาวภาษี, นางสาวปราณี ทองเกิด 

นางสาวประกายวรรณ วิเชียรรัตน�, นางสาวธีรกานต�  ผิวแก�ว, นางจินตนา ทองน�อย 
ผลการดําเนินงาน 

คณะเกษตรศาสตร� โดยงานบุคลากรได�ให�ความสําคัญกับบุคลากร ซ่ึงเป1นส*วนสําคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ครอบคลุมบุคลากร ท้ังบุคลากรสายสอนและวิจัยและสายสนับสนุน โดยคณะได�
กําหนดนโยบายไว�ในแผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ประจําป6งบประมาณ 2560-2564 และได�มี
การจัดสรรงบประมาณในโครงการส*งเสริมและพัฒนาอาจารย�ด�านวิชาการ และโครงการเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพ
ของบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือให�ไปอบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือพัฒนาตนเอง อย*างน�อยป6ละ 1 ครั้ง โดย
บุคลากรท้ังสายสอนและวิจัย และสายสนับสนุนมีส*วนร*วมในการกําหนดแผนงานโครงการตามความต�องการ
ในการพัฒนาตนเอง บรรจุไว�ในกิจกรรมโครงการประจําป6งบประมาณ 2563 

โดยในป6การศึกษา 2562 บุคลากรสายสอนและวิจัย และสายสนับสนุน ไปอบรม ประชุม สัมมนา 
ต*างๆ ดังตารางท่ี C.10-1 และตารางท่ี C.10-2 
ตารางท่ี C.10-1 ผลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายสอนและวิจัย ประจําป+การศึกษา 2562 
ลําดับ

ที่ 
ชื่อ – สกุล เรื่อง หนAวยงานที่จัด วัน เดือน ป+ 

1 ผศ.ดร.จกัรพันธ�  พิชญพิพัฒน�กุล ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห*ง

ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยแม*โจ� จังหวัด

เชียงใหม* 

สภาคณบดีสาขาการเกษตร

แห*งประเทศไทย 
19 -22 ธ.ค. 2562 

ศึกษาดูงานด�านการเกษตร ณ สถานีเกษตร

หลวงอินทนนท� และฟาร�มโคนมไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม* 

คณะเกษตรศาสตร� มนร. 16 – 19 ม.ค. 2563 

2 ผศ.ดร.สายทอง  แก�วฉาย ประชุมคณะทํางานเครือข*าย C – อพ.สธ.

ภาคใต�ตอนล*าง ณ สํานักวิจยัและพัฒนา ตึก

ทรัพยากรการเรียนรู�คุณหญิงหลงฯ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 

 12 ก.ย. 2562 

ประชุมเครือข*ายการพัฒนาคุณภาพ

วารสารวิชาการไทย คร้ังท่ี 13 ณ ห�องรอยัล   

จูบิล่ี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร� 2 อิมแพค 

เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

 10 ม.ค. 2563 

ศึกษาดูงานด�านการเกษตร ณ สถานีเกษตร

หลวงอินทนนท� และฟาร�มโคนมไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม* 

 

คณะเกษตรศาสตร� มนร. 16 – 19 ม.ค. 2563 

3 อ.ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากล่ันกรอง กลุ*มจังหวัดภาคใต�ชายแดน 29 – 30 ม.ค. 2563 
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ลําดับ

ที่ 
ชื่อ – สกุล เรื่อง หนAวยงานที่จัด วัน เดือน ป+ 

แผนปฏิบัติราชการประจาํป6ของจังหวัดและ

กลุ*มจังหวัด ประจําป6งบประมาณ พ.ศ.2563 ณ 

โรงแรมปร๊ินซ�พาเลซ  มหานาค  กรุงเทพฯ 

ศาลากลางจังหวัดยะลา 

ศึกษาดูงานด�านการเกษตร ณ สถานีเกษตร

หลวงอินทนนท� และฟาร�มโคนมไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม* 

คณะเกษตรศาสตร� มนร. 16 – 19 ม.ค. 2563 

4 อ.นิรันดร  หนักแดง สัมมนา “แนวทางการพัฒนายกระดับสินค�า

หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ� (OTOP) ด�วย

วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ประจําป6งบประมาณ 2563” ณ โรงแรมเมอร�

เคียว มักกะสัน  กรุงเทพมหานคร 

สํานักงานปลัดกระทรวง

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร� 

วิจัยและนวัตกรรม 

28-31 ส.ค. 2562 

ประชุมวิชาการ สวก.2562 ภายใต�แนวคิด “จุด

เปล่ียนอนาคตไทย ด�วยงานวจิัยเกษตร” 

(Beyond Disruptive Technology) ณ 

โรงแรมเซ็นทราศูนย�ราชการและคอนเวนช่ัน

เซ็นเตอร� แจ�งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

สํานักงานพัฒนาการวจิัย

การเกษตร (องค�การ

มหาชน) หรือ สวก. 

7 – 10 ต.ค. 2562 

ศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว� เบทา

โกร จาํกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา สหกรณ�โค

นมพัทลุง และมิสเตอร�โจฟาร�ม จังหวัดพัทลุง 

คณะเกษตรศาสตร� มนร. 9 – 11 พ.ย. 2562 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียน “การ

พัฒนาบุคลากรวจิัยและนวัตกรรมรุ*นใหม*” ณ 

โรงแรม เอส บางกอก นวมินทร� กรุงเทพฯ 

สํานักงานการวิจยัแห*งชาติ 

(วช.) 
14 – 15 พ.ย. 2562 

ศึกษาดูงานด�านการเกษตร ณ สถานีเกษตร

หลวงอินทนนท� และฟาร�มโคนมไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม* 

คณะเกษตรศาสตร� มนร. 16 – 19 ม.ค. 2563 

ศึกษาดูงาน ณ ไพรวัลย� เมล*อนฟาร�ม และ
บริษัทหาดใหญ*เวอทิคัลฟาร�ม อ.หาดใหญ* จ.
สงขลา 

คณะเกษตรศาสตร� มนร. 2 ก.พ. 2563 

5 ผศ.ดร.ซารีนา  สือแม 

ศึกษาดูงานด�านการเกษตร ณ สถานีเกษตร

หลวงอินทนนท� และฟาร�มโคนมไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม* 

คณะเกษตรศาสตร� มนร. 16 – 19 ม.ค. 2563 

6 ผศ.เจษฎา  แก�วฉาย 

ศึกษาดูงานด�านการเกษตร ณ สถานีเกษตร

หลวงอินทนนท� และฟาร�มโคนมไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม* 

คณะเกษตรศาสตร� มนร. 16 – 19 ม.ค. 2563 

7 อ.จักรพงศ�  จิระแพทย�  ศึกษาดูงานเปgดโลกทัศน�การเรียนรู�ด�าน

การเกษตร ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลา 
16 ส.ค. 2562 
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ลําดับ

ที่ 
ชื่อ – สกุล เรื่อง หนAวยงานที่จัด วัน เดือน ป+ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� จังหวัดสงขลา นครินทร� จังหวัดสงขลา 

โครงการ “สร�างนักวิจยัรุ*นใหม*” (ลูกไก*) ของ

เครือข*าย มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร� 

รุ*นท่ี 1 ณ โรงแรม ที อาร� ร็อค ฮิลล� อาํเภอ

หาดใหญ* จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลัยนราธวิาส 

ราชนครินทร� 
9 – 13 ก.ย.  2562 

ประชุมวิชาการพืชสวนแห*งชาติ คร้ังท่ี 18  ณ 

โรงแรมริซมอนด� สไตล�ลิซ คอนเวนช่ัน นนทบุรี 

คณะกรรมการการประชุม

วิชาการพืชสวนแห*งชาติ 

คร้ังท่ี 18 

5 – 7 พ.ย. 2562 

ศึกษาดูงานด�านการเกษตร ณ สถานีเกษตร

หลวงอินทนนท� และฟาร�มโคนมไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม* 

คณะเกษตรศาสตร� มนร. 16 – 19 ม.ค. 2563 

ศึกษาดูงาน ณ ไพรวัลย� เมล*อนฟาร�ม และ
บริษัทหาดใหญ*เวอทิคัลฟาร�ม อ.หาดใหญ* จ.
สงขลา 

คณะเกษตรศาสตร� มนร. 2 ก.พ. 2563 

8 อ.ดร.ธนเสฏฐ�  ทองใสเกล้ียง โครงการ “สร�างนักวิจยัรุ*นใหม*” (ลูกไก*) ของ

เครือข*าย มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร� 

รุ*นท่ี 1 ณ โรงแรม ที อาร� ร็อค ฮิลล� อาํเภอ

หาดใหญ* จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลัยนราธวิาส 

ราชนครินทร� 
9 – 13 ก.ย.  2562 

อบรมหลักสูตร “ก�าวแรกสู*อาจารย�มอือาชีพ” 

รุ*นท่ี 32 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี  กรุงเทพฯ 

สํานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร� 

วิจัยและนวัตกรรม 

27 – 31 ม.ค. 2563 

ศึกษาดูงานด�านการเกษตร ณ สถานีเกษตร

หลวงอินทนนท� และฟาร�มโคนมไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม* 

คณะเกษตรศาสตร� มนร. 16 – 19 ม.ค. 2563 

ประชุมวิชาการ คร้ังท่ี 58 The 58th 

Kasetsart University Annual ณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� กรุงเทพฯ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

กรุงเทพฯ 
5 – 7 ก.พ. 2563 

9 อ.ดร.กนก  เชาวภาษ ี โครงการ “สร�างนักวิจยัรุ*นใหม*” (ลูกไก*) ของ

เครือข*าย มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร� 

รุ*นท่ี 1 ณ โรงแรม ที อาร� ร็อค ฮิลล� อาํเภอ

หาดใหญ* จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลัยนราธวิาส 

ราชนครินทร� 

9 – 13  

ก.ย. 2562 

ศึกษาดูงานด�านการเกษตร ณ สถานีเกษตร

หลวงอินทนนท� และฟาร�มโคนมไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม* 

คณะเกษตรศาสตร� มนร. 16 – 19 ม.ค. 2563 

  
ประชุมการจัดสรรทุนโครงการปริญญาตรีเฉลิม

พระเกียรติสืบสาน ร.9 เพือ่เกษตรกรรุ*นใหม* 
 27 ม.ค. 2563 
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ลําดับ

ที่ 
ชื่อ – สกุล เรื่อง หนAวยงานที่จัด วัน เดือน ป+ 

และทุนโครงการวิจยับัณฑิตศึกษาด�าน

การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ณ 

โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ 

10 อ.ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน ศึกษาดูงานเปgดโลกทัศน�การเรียนรู�ด�าน

การเกษตร ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� จังหวัดสงขลา 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร� จังหวัดสงขลา 

16 ส.ค. 2562 

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักวิจัยเพื่อ

ชุมชนและสังคม” ณ โรงแรมเซ็นจูรีพาร�ค  

กรุงเทพฯ  

สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจยั (สกว.) ฝjายชุมชน

และสังคม 

26 -28 ต.ค. 2562 

ประชุมวิชาการ The 37th International 

Conference of the Microscopy Society 

of Thailand (MST 37) ณ Kantary Hotel, 

Nakhon Ratchasima, Thailand 

The 37th International 

Conference of the 

Microscopy Society of 

Thailand (MST 37) 

25 – 28 ก.พ. 2563 

11 อ.ดร.นิฟารีซา  เจ�ะเล�าะ 
อบรมหลักสูตร “ก�าวแรกสู*อาจารย�มอือาชีพ” 

รุ*นท่ี 32 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี  กรุงเทพฯ 

สํานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร� 

วิจัยและนวัตกรรม 

27 – 31 ม.ค. 2563 

ศึกษาดูงานด�านการเกษตร ณ สถานีเกษตร

หลวงอินทนนท� และฟาร�มโคนมไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม* 

คณะเกษตรศาสตร� มนร. 16 – 19 ม.ค. 2563 

12 อ.นุร�ซานีซา  เจะดาโอะ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากล่ันกรอง

แผนปฏิบัติราชการประจาํป6ของจังหวัดและ

กลุ*มจังหวัด ประจําป6งบประมาณ พ.ศ.2563 ณ 

โรงแรมปร๊ินซ�พาเลซ  มหานาค  กรุงเทพฯ 

กลุ*มจังหวัดภาคใต�ชายแดน 

ศาลากลางจังหวัดยะลา 
29 – 30 ม.ค. 2563 

ศึกษาดูงานด�านการเกษตร ณ สถานีเกษตร

หลวงอินทนนท� และฟาร�มโคนมไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม* 

คณะเกษตรศาสตร� มนร. 16 – 19 ม.ค. 2563 

13 อ.อัมภรณ�พรรณ  พลาศัย 

ศึกษาดูงานด�านการเกษตร ณ สถานีเกษตร

หลวงอินทนนท� และฟาร�มโคนมไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม* 

คณะเกษตรศาสตร� มนร. 16 – 19 ม.ค. 2563 

14 อ.น.สพ.เอลฮัม  แวฮามะ 

ศึกษาดูงานด�านการเกษตร ณ สถานีเกษตร

หลวงอินทนนท� และฟาร�มโคนมไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม* 

คณะเกษตรศาสตร� มนร. 16 – 19 ม.ค. 2563 
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ตารางท่ี C.10-2 ผลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจําป+การศึกษา 2562 
ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล เรื่อง หนAวยงานที่จัด ว/ด/ป 

1 นางสาวปราณี  ทองเกิด ศึกษาดูงานด�านการเกษตร ณ สถานีเกษตร

หลวงอินทนนท� และฟาร�มโคนมไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม* 

คณะเกษตรศาสตร� มนร. 
16 – 19 ม.ค. 

2563 

ศึกษาดูงาน ณ ไพรวัลย� เมล*อนฟาร�ม และ
บริษัทหาดใหญ*เวอทิคัลฟาร�ม อ.หาดใหญ* 
จ.สงขลา 

คณะเกษตรศาสตร� มนร. 2 ก.พ. 2563 

2 
 
 

นางสาวประกายวรรณ 
วิเชียรรัตน� 

ศึกษาดูงานเปgดโลกทัศน�การเรียนรู�ด�าน

การเกษตร ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� จังหวัดสงขลา 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย

สงขลา 

นครินทร� จังหวัดสงขลา 

16 ส.ค. 

2562 

ศึกษาดูงานด�านการเกษตร ณ สถานีเกษตร

หลวงอินทนนท� และฟาร�มโคนมไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม* 

คณะเกษตรศาสตร� มนร. 
16 – 19 ม.ค. 

2563 

3 นางสาวดวงฤทัย   
ชายสวัสด์ิ 

ศึกษาดูงานด�านการเกษตร ณ สถานีเกษตร

หลวงอินทนนท� และฟาร�มโคนมไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม* 

คณะเกษตรศาสตร� มนร. 
16 – 19 ม.ค. 

2563 

4 นางสาวธีรกานต�  ผิวแก�ว ศึกษาดูงานด�านการเกษตร ณ สถานีเกษตร

หลวงอินทนนท� และฟาร�มโคนมไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม* 

คณะเกษตรศาสตร� มนร. 
16 – 19 ม.ค. 

2563 

5 นางสาวอธิตา  จันทราช ศึกษาดูงานเปgดโลกทัศน�การเรียนรู�ด�าน

การเกษตร ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� จังหวัดสงขลา 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�  

จังหวัดสงขลา 

16 ส.ค. 

2562 

ศึกษาดูงานด�านการเกษตร ณ สถานีเกษตร

หลวงอินทนนท� และฟาร�มโคนมไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม* 

คณะเกษตรศาสตร� มนร. 
16 – 19 ม.ค. 

2563 

ศึกษาดูงาน ณ ไพรวัลย� เมล*อนฟาร�ม และ
บริษัทหาดใหญ*เวอทิคัลฟาร�ม อ.หาดใหญ* 
จ.สงขลา 

คณะเกษตรศาสตร� มนร. 2 ก.พ. 2563 

6 นางสาวอังคณา   
ราชสุวรรณ 

ศึกษาดูงานด�านการเกษตร ณ สถานีเกษตร

หลวงอินทนนท� และฟาร�มโคนมไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม* 

คณะเกษตรศาสตร� มนร. 
16 – 19 ม.ค. 

2563 

7 นางจินตนา  ทองน�อย ศึกษาดูงานด�านการเกษตร ณ สถานีเกษตร

หลวงอินทนนท� และฟาร�มโคนมไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม* 

คณะเกษตรศาสตร� มนร. 
16 – 19 ม.ค. 

2563 

8 
 
 

 

นางสาวสุรัตนา  เทพแข 
 
 

ศึกษาดูงานด�านการเกษตร ณ สถานีเกษตร

หลวงอินทนนท� และฟาร�มโคนมไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม* 
คณะเกษตรศาสตร� มนร. 

16 – 19 ม.ค. 

2563 
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ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล เรื่อง หนAวยงานที่จัด ว/ด/ป 

9 นางสาวพิมลรัตน�   
หาญสกุลวัฒน� 

ศึกษาดูงานด�านการเกษตร ณ สถานีเกษตร

หลวงอินทนนท� และฟาร�มโคนมไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม* 

คณะเกษตรศาสตร� มนร. 
16 – 19 ม.ค. 

2563 

10 นายมูฮําหมัดอารีเพ็ญ  
มัยเซ*ง 

ศึกษาดูงานเปgดโลกทัศน�การเรียนรู�ด�าน

การเกษตร ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� จังหวัดสงขลา 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย

สงขลา 

นครินทร� จังหวัดสงขลา 

16 ส.ค. 

2562 

11 นางสาวรุสมา   
ดอเลาะ 

ศึกษาดูงานด�านการเกษตร ณ สถานีเกษตร

หลวงอินทนนท� และฟาร�มโคนมไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม* 

คณะเกษตรศาสตร� มนร. 
16 – 19 ม.ค. 

2563 

ศึกษาดูงาน ณ ไพรวัลย� เมล*อนฟาร�ม และ
บริษัทหาดใหญ*เวอทิคัลฟาร�ม อ.หาดใหญ* 
จ.สงขลา 

คณะเกษตรศาสตร� มนร. 2 ก.พ. 2563 

 
 
คะแนนท่ีได:ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนท่ีได:ของทุกหลักสูตรในคณะ (4) 

                                            จํานวนหลักสูตรในคณะท้ังหมด (1) 
    = 4 

จากการดําเนินการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ ความรู� ความสามารถด�านต*างๆท้ังสายสอนและวิจัย และ
สายสนับสนุนพบว*า บุคลากรได�รับการพัฒนามีท้ังท่ีตรงกับความต�องการ และตรงกับสายงาน ส*งผลให�มีการ
พัฒนางาน จากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป6 ในการนี้งานบุคคลประเมินผลดําเนินการพัฒนาเพ่ิมพูน
ทักษะ ความรู� ได�ข�อเสนอแนะ ดังนี้ ควรมีการทดสอบสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนในการปฏิบัติงานตาม
ภาระงานท่ีได�รับมอบหมายเพ่ือได�ทราบความสามารถของบุคลากรท่ีแท�จริง ซ่ึงจะทําให�คณะได�รับการพัฒนาท่ี
ถูกจุด และควรมีการส*งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสายสอนและวิจัยในการทําผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
 
ผลการประเมินตนเอง C.10 บุคลากรได:รับการพัฒนา 

Rating Description ผลการประเมินตนเอง 
1 Absolutely Inadequate  
2 Inadequate and Improvement is Necessary  
3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate  
4 Adequate as Expected � 
5 Better Than Adequate  
6 Example of Best Practices  
7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices)  
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 รายการหลักฐาน C.10 บุคลากรได:รับการพัฒนา 
รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 

1 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร�
พ.ศ. 25560-2564 

2 แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ประจําป6งบประมา 2560-2564 

3 แผนปฏิบัตริาชการประจําป6 งบประมาณ 2563 

4 โครงการส*งเสริมและพัฒนาอาจารย�ด�านวิชาการ ประจําป6งบประมาณ 2562 
 
 

 ข:อสรุปการประเมินตนเอง C.10 บุคลากรได:รับการพัฒนา 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีแผนและระบบกลไกการพัฒนาบุคลากรท้ังสายสอน
และวิจัย และสายสนับสนุน 

จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรอย*าง
ต*อเนื่อง 

จุดท่ีควรพัฒนา ข:อเสนอในการปรับปรุง 
พัฒนาระบบและกลไกลในการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ท่ีได�จากการพัฒนาตนเองของบุคลากร
ทุกสายงาน 

การทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรให�
ทันสมัยต*อการเปลี่ยนแปลงไปอยู*ตลอดเวลา 
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C.11 ข:อมูลปGอนกลับจากผู:มีสAวนได:สAวนเสีย 
ผู�กํากับตัวบ*งชี้ : ผศ.ดร.จักรพันธ�  พิชญพิพัฒน�กุล 
ผู�จัดเก็บตัวบ*งชี้ : อาจารย� ดร.กนก  เชาวภาษี, อาจารย�จักรพงศ�  จิระแพทย�, อาจารย� ดร.ธนเสฏฐ�   

ทองใสเกลี้ยง, อาจารย� ดร.ภัทราวดี ศรีมีเทียน, นางสาวธีรกานต�  ผิวแก�ว,  
นางสาวดวงฤทัย  ชายสวสัดิ์, นางสาวอธิตา  จนัทราช, นายมูฮาํหมัดอารีเพ็ญ  มัยเซ*ง 

ผลการดําเนินงาน 
คณะเกษตรศาสตร�เล็งเห็นความสําคัญกับข�อมูลปaอนกลับจากผู�มีส*วนได�ส*วนเสียในการใช�ประโยชน�

ของข�อมูลสารสนเทศในการวางแผน พัฒนาการบริหารงานของคณะมาอย*างต*อเนื่องเพ่ือให�ทุกพันธกิจต้ังแต*
พันธกิจการผลิตบัณฑิต จนถึงกระท่ังพันธกิจการบริหารงานให�เกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอย*างบูรณการ
ร*วมกันภายใต�งบประมาณท่ีมีอยู*อย*างจํากัด เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงท่ีสุด 

คณะเกษตรศาสตร�ได�มีการเก็บข�อมูลปaอนกลับจากกลุ*มลูกค�า กลุ*มลูกค�ากลุ*มอ่ืน และผู�มีส*วนได�ส*วน
เสีย เช*น นักศึกษา ผู�ท่ีมารับบริการห�องปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร� ผู�ปกครองของนักศึกษาชั้นป6ท่ี 1 
คณาจารย� บุคลากรสายสนับสนุน และผู�บริหารงานคณะเกษตรศาสตร� คณะกรรมการประจําคณะ
เกษตรศาสตร� ผู�ใช�บัณฑิตผู�รับบริการวิชาการ/ผู�ใช�งานวิจัยศิษย�เก*าโดยใช�แบบสอบถามในการเก็บข�อมูลเป1น
หลัก ในการเก็บข�อมูลคณะเกษตรศาสตร�ได�มีช*องทางการตอบแบบสอบถามหลายช*องทาง เช*น แบบสอบถาม
ท้ังออนไลน� และออฟไลน� เพ่ือเข�าถึงกลุ*มชุมชนได�อย*างครบทุกกลุ*ม โดยข�อมูลท่ีได�จะถูกนําวิเคราะห� และ
วางแผนการพัฒนาให�สอดคล�องกับผู�กลุ*มลูกค�า กลุ*มลูกค�ากลุ*มอ่ืน และผู�มีส*วนได�ส*วนเสียอย*างต*อเนื่อง       
ในทุก ๆ ป6การศึกษา เพ่ือใช�เป1นข�อมูลในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�ในการเป1นผู�นําทางด�านนําด�านวิชาชีพ 
และนวัตกรรมทางการเกษตร ตามวิสัยทัศน�ท่ีกําหนดไว� 
 ป6การศึกษา 2562 คณะเกษตรศาสตร� พบว*าไม*มีประชาชนมาเข�ารับบริการห�องปฏิบัติการคณะ
เกษตรศาสตร� ดังนั้น จึงไม*สามารถประเมินข�อมูลปaอนกลับจากผู�มีส*วนได�ส*วนเสียในกลุ*มดังกล*าวได� แต*
อย*างไรตามการประเมินผลสะท�อนข�อมูลปaอนกลับจากผู�มีส*วนได�ส*วนเสีย คณะเกษตรศาสตร�ได�เก็บข�อมูล
ย�อนกลับจากแบบสอบถามจากนักศึกษา ผู�ปกครองของนักศึกษาชั้นป6ท่ี 1 คณาจารย� บุคลากรสายสนับสนุน
และผู�บริหารงานคณะเกษตรศาสตร� คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� ผู�ใช�บัณฑิตผู�รับบริการวิชาการ
ผู�ใช�งานวิจัย ศิษย�เก*า โดยแบ*งข�อมูลย�อนกลับจากแบบสอบถามเป1น 2 ประเภท คือ แบบสอบถามท่ีแบ*งเป1น
ระดับความความเห็น (คะแนนสูงท่ีสุด คือ 5 และน�อยท่ีสุด คือ 1) เช*น นักศึกษา ผู�ปกครองของนักศึกษา     
ชั้นป6ท่ี 1 คณาจารย� บุคลากรสายสนับสนุน และผู�บริหารงานคณะเกษตรศาสตร� คณะกรรมการประจําคณะ
เกษตรศาสตร� ผู�ใช�บัณฑิตผู�รับบริการวิชาการศิษย�เก*า และแบบสอบถามท่ีไม*ได�แบ*งเป1นระดับ คือ ผู�ใช�งานวิจัย 
จึงทําให�คณะเกษตรศาสตร� มีการประเมินข�อมูลปaอนกลับจากผู�มีส*วนได�ส*วนเสียครอบคลุมทุกมิติครอบคลุมทุก
พันธกิจเพ่ือท่ีจะนําผลจากข�อมูลปaอนกลับไปปรับปรุงคณะต*อไป เช*น ติดต้ังจุดกระจายสัญญาณอินเตอร�เน็ต
เพ่ิมเติม 
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ผลการวิเคราะห�ข:อมูลปGอนกลับ 
1. นักศึกษาช้ันป+ 4/นักศึกษาช้ันป+ 1-4 

ป6การศึกษา 2562 จากการสํารวจนักศึกษาท้ัง 2 กลุ*ม คือ กลุ*มนักศึกษาชั้นป6 4 และกลุ*มนักศึกษาชั้น
ป6 1-4 พบว*า คุณภาพของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร� ท่ีประเมินโดยนักศึกษาท้ัง 2 กลุ*ม มีค*าเฉลี่ยอยู*ในระดับปานกลาง (3.47) ในขณะท่ีกลุ*มนักศึกษาชั้น
ป6 1-4 มีค*าเฉลี่ยอยู*ในระดับสูง (3.72) ท้ังนี้ อันเนื่องมาจากการเกิดข้ึนของสถานการณ�ไวรัส COVID-19 ส*งผล
ให�นักศึกษาต�องเปลี่ยนมาเรียนออนไลน� โดยเฉพาะอย*างยิ่งนักศึกษาชั้นป6ท่ี 4 ท่ีต�องมีการทํางานวิจัยใน
รายวิชาปfญหาพิเศษ และการเรียนท่ีบ�านเป1นส*วนใหญ* จากการสอบถามด�วยวาจา นักศึกษาเรียกร�องท่ีจะกลับ
เข�ามาเรียนในห�องเรียนตามปกติ ด�วยเหตุผลว*าเรียนไม*รู�เรื่อง และมีปfญหาเรื่องอินเตอร�เน็ต (ขณะนี้คณะได�
เพ่ิมสัญญาณจุด wifi ให�แล�ว) แต*อย*างไรก็ตามด�วยข�อเรียกร�องจะกลับเข�ามาเรียนในห�องเรียนตามปกติ คณะ
เกษตรศาสตร�ไม*สามารถดําเนินการได� เนื่องจากการเรียนการสอนจะสามารถอนุญาตสอนในห�องปฏิบัติใน
รายวิชาปฎิบัติเท*านั้น จึงมีผลสืบเนื่องทําให�คะแนนการประเมินมีค*าน�อยลง (ตารางท่ี C.11-1) 
 

2. ผู:ปกครองของนักศึกษาช้ันป+ท่ี 1 

ป6การศึกษา 2562 ผู�ปกครองมีความคาดหวังโดยเฉลี่ยอยู*ในระดับท่ีมาก (4.11) โดยมีความคาดหวัง
ต*อผู�สอน (4.21) คาดหวังหลังสําเร็จการศึกษา (4.21) ความคาดหวังต*อการเรียนการสอน (4.03) ความ
คาดหวังต*อสวัสดิการ (4.02) ตามลําดับ และผู�ปกครองมีความคาดหวังต*ออาจารย�เป1นผู� ท่ี มีความรู�
ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน สูงสุดท่ีระดับคะแนน 4.39 (ตารางท่ี C.11-1) 
 

3. คณาจารย� 

ป6การศึกษา 2562 บุคลากรสายสอนและวิจัยมีดัชนีบ*งชี้ความสุข อยู*ในระดับปานกลาง จากผลการ
ประเมินจะเป1นข�อมูลท่ีสําคัญท่ีคณะจะมีแนวทางในการเพ่ิมดัชนี้บ*งชีความสุขของบุคลากรให�เพ่ิมข้ึนในป6
การศึกษาถัดไป ไม*ว*าจะเป1นการส*งเสริมและสนับสนุนงานท่ีอยู*ในความรับผิดชอบการเพ่ิมมาก การพัฒนา
สภาพแวดล�อมในการทํางานและสิ่งอํานวยความสะดวก การพัฒนาภาวะผู�นําและวัฒนธรรมในองค�กร
ค*าตอบแทนและสวัสดิการ การส*งเสริมและสนับสนุนความก�าวหน�าในอาชีพ การสื่อสารองค�กร และเม่ือ
พิจารณาระดับความพึงพอใจต*อการทํางานในคณะเกษตรศาสตร� ของบุคลากรสายสอนและวิจัย จะพบว*า มี
ระดับความพึงพอใจต*อการทํางานในคณะเกษตรศาสตร� ในภาพรวมอยู*ท่ี 3.35 ซ่ึงอยู*ในระดับปานกลาง แต*ยัง
ต�องมีการพัฒนาอย*างต*อเนื่องในทุกประเด็นโดยเฉพาะอย*างยิ่งตัวบ*งชี้ท่ีมีผลการประเมินตํ่ากว*า 3 คือ เรื่อง
สวัสดิภาพ (ตารางท่ี C.11-2) โดยคณะได�หมอบหมายให�ผู�บริหารวางแนวทางในการพัฒนาในแต*ละประเด็น 
เพ่ือเพ่ิมดัชนีความสุขและระดับความพึงพอใจต*อการทํางานในคณะเกษตรศาสตร� ของบุคลากร ซ่ึงคณะให�
ความสําคัญกับบุคลากรของคณะซ่ึงเป1นทรัพยากรบุคลท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนงานทุกพันธกิจ
(ตารางท่ี C.11-1) 
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4. บุคลากรสายสนับสนุน 

ป6การศึกษา 2562 บุคลากรสายสนับสนุนมีดัชนีบ*งชี้ความสุข อยู*ในระดับปานกลาง (ตารางท่ี C.11-
3) ซ่ึงสอดคล�องกับผลการประเมินของบุคลากรสายสอนและวิจัย แต*มีคะแนนเฉลี่ยของดัชนีความสุขบุคลากร
สายสนับสนุน (3.10) ตํ่ากว*าคะแนนเฉลี่ยของดัชนีความสุขบุคลากรสายสอนและวิจัย (3.11) ซ่ึงอาจเกิดจาก
บริบทของการทํางานท่ีแตกต*างกัน หรือคณะอาจให�ความสําคัญในการปฏิบัติงานท่ีแตกต*างกัน ซ่ึงคณะจะ
นําไปปรับปรุงการบริหารงานต*อไป จากผลการประเมินจะเป1นข�อมูลท่ีสําคัญท่ีคณะจะมีแนวทางในการเพ่ิมดัช
นี้บ*งชีความสุขของบุคลากรสายสนับสนุนให�เพ่ิมข้ึนในป6การศึกษาถัดไป (ตารางท่ี C.11-1) 
 

5. ผู:ใช:บัณฑิต 

จากการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผู�ใช�บัณฑิตพบว*า ด�านคุณธรรมจริยธรรม มีระดับความพึงพอใจ
มากท่ีสุด (4.70) ด�านความรู�ความสามารถทางวิชาการ มีระดับความพึงพอใจ มาก (4.29) ด�านทักษะทาง
ปfญญา มีระดับความพึงพอใจ มาก (4.42) ด�านความสัมพันธ�ระหว*างบุคคลและความรับผิดชอบ มีระดับความ
พึงพอใจ มากท่ีสุด (4.58) ด�านบุคลิกภาพและคุณลักษณะส*วนตัว มีระดับความพึงพอใจ มาก (4.30) ด�านการ
ใช�เทคโนโลยีสมัยใหม* มีระดับความพึงพอใจ มาก (4.00) ด�านคุณภาพบัณฑิตตามปรัชญา รับผิดชอบ ใฝjศึกษา 
มีคุณธรรม นําสังคม มีระดับความพึงพอใจ มาก (4.50) โดยมีระดับความพึงพอใจในภาพรวม ระดับมาก 
(4.42) 

จากการประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิตต*อบัณฑิต พบว*าป6การศึกษา 2562 (4.42) มีค*าเฉลี่ย
ความพึงพอใจมากกว*า ป6การศึกษา 2561 (4.13) เนื่องจากหลักสูตรได�นําข�อมูลปaอนกลับจากผู�ใช�บัณฑิตในป6
การศึกษา 2561 มาปรับปรุงเพ่ือให�ตรงกับความต�องการของผู�ใช�บัณฑิตมากข้ึน(ตารางท่ี C.11-1) 
 

ตารางท่ี C.11-1 แสดงข�อมูลระดับความพึงพอใจของผู�มีส*วนได�ส*วนเสีย 

กลุAมผู:มสีAวนได:สAวนเสีย 
ระดับความพึงพอใจ 

ป+การศึกษา 2560 ป+การศึกษา 2561 ป+การศึกษา 2562 
นักศึกษาช้ันป6 4 3.15 3.68 3.47 

นักศึกษาช้ันป6 1-4 3.82 3.82 3.72 

ผู�ใช�บัณฑิต 3.73 4.13 4.42 
คณาจารย� 3.66 8.42 (ปรับเกณฑ�การประเมิน) 3.35 

บุคลากรสายสนับสนุน 2.98 7.23 (ปรับเกณฑ�การประเมิน) 3.10 
ผู�ปกครอง 4.00 4.31 4.11 
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ตารางท่ี C.11-2 ผลการประเมินดัชนีความสุข และความพึงพอใจต*อการทํางานในคณะเกษตรศาสตร� ของ  
บุคลากรสายสอนและวิจัย ประจําป6การศึกษา 2562 
 

ประเด็นคําถาม คAาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

ด�านความสุขของผู�ตอบแบบสอบถาม 3.11 ปานกลาง 

ความพึงพอใจตAอการทํางานในคณะเกษตรศาสตร� 

ด�านหน�าท่ีความรับผิดชอบ 3.84 มาก 

ด�านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3.20 ปานกลาง 

ด�านวัฒนธรรมองค�กร 3.81 มาก 

ด�านภาวะผู�นําองค�กร 3.51 มาก 

ด�านสวัสดิภาพ 2.89 ปานกลาง 

ด�านสิ่งแวดล�อมในการทํางาน 3.03 ปานกลาง 

ด�านการพัฒนาองค�กร/สร�างความก�าวหน�าในสายงาน 3.14 ปานกลาง 

ความพึงพอใจโดยรวม 3.35 ปานกลาง 

ความผูกพันต*อคณะเกษตรศาสตร� 4.05 มาก 

 

ตารางท่ี C.11-3 ผลการประเมินดัชนีความสุข และความพึงพอใจต*อการทํางานในคณะเกษตรศาสตร� ของ
บุคลากรสายสนับสนุน ประจําป6การศึกษา 2562 
 

ประเด็นคําถาม คAาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

ด�านความสุขของผู�ตอบแบบสอบถาม 3.10 ปานกลาง 

ความพึงพอใจตAอการทํางานในคณะเกษตรศาสตร� 

ด�านหน�าท่ีความรับผิดชอบ 3.44 มาก 

ด�านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3.33 ปานกลาง 

ด�านวัฒนธรรมองค�กร 3.88 มาก 

ด�านภาวะผู�นําองค�กร 3.45 มาก 
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ประเด็นคําถาม คAาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

ด�านสวัสดิภาพ 3.05 ปานกลาง 

ด�านสิ่งแวดล�อมในการทํางาน 2.98 ปานกลาง 

ด�านการพัฒนาองค�กร/สร�างความก�าวหน�าในสายงาน 3.30 ปานกลาง 

ความพึงพอใจโดยรวม 3.35 ปานกลาง 

ความผูกพันธ�ต*อคณะเกษตรศาสตร� 3.50 มาก 

 

6. ผู:บริหารคณะเกษตรศาสตร� 

ป6การศึกษา 2562 ผลประเมินผู�บริหารคณะเกษตรศาสตร�ด�วยหลักธรรมาภิบาลในทุกระดับชั้น พบว*า 
ผลการประเมินผู�บริหารคณะเกษตรศาสตร�อยู*ในระดับดีมาก มีค*าเฉลี่ยอยู*ระหว*าง 4.33 – 4.57 แต*อย*างไรก็
ตามคณะเกษตรศาสตร�ยังต�องวางแผนการพัฒนาต*อไป 
 

7. คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� 

ป6การศึกษา 2562 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร�ได�ทําการ
ประเมินใน 3 มิติหลัก คือ 1.คณะกรรมการประจําคณะ มีส*วนร*วมในการดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ี ตาม
ข�อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ว*าด�วย คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2558 2. การปฏิบัติงาน
ตามหน�าท่ีตนเองในฐานะคณะกรรมการประจําคณะ และ 3.การประชุมคณะกรรมการประจําคณะมีค*าเฉลี่ย
รวมเท*ากับ 4.31 
 

8. ผู:รับบริการวิชาการ 

ป6การศึกษา 2562 ในส*วนแผนงานหลัก พบว*า บริการวิชาการได�เพียง 1 โครงการ คิดเป1นร�อยละ 25 
ของแผนดําเนินการบริการวิชาการคณะเกษตรศาสตร� คือ โครงการการถ*ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตรศาสตร� 
ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� สาเหตุเนื่องมาจากสถานการณ�ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จึง
ทําให�รัฐบาลมีมาตรการเร*งด*วน และดึงงบประมาณกลับไป จึงทําให�ไม*สามารถบริการวิชาการในส*วนของ 3 
โครงการ (โครงการส*งเสริมวิสาหกิจชุมชนไก*เบตง โครงการส*งเสริมวิสาหกิจชุมชนด�าน Smart farm และ
โครงการส*งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา) ได� แต*อย*างไรก็ตามคณะเกษตรศาสตร�ได�มีแผนงานรองท่ีดําเนินการ
ร*วมกับหน*วยงานอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย และหน*วยงานนอกมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการสู*ชุมชน คือ 
กิจกรรมการปลูกพืชในโรงเรือน (Green House) กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� โครงการหมู*บ�านอนุรักษ�และพัฒนาการเลี้ยงไก*เบตง โครงการหมู*บ�านข�าว
พ้ืนเมือง จังหวัดนราธิวาส (ข�าวหอมกระดังงาและข�าวซีบูกันตัง) และโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด�าน
การเกษตร (การเพ่ิมมูลค*าการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ�ปศุสัตว� ด�วยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีในพ้ืนท่ี
ภาคใต�ชายแดน) โดยอยู*ในระหว*างดําเนินการโครงการ จํานวน 3 โครงการ คือ โครงการหมู*บ�านอนุรักษ�และ
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พัฒนาการเลี้ยงไก*เบตง โครงการหมู*บ�านข�าวพ้ืนเมือง จังหวัดนราธิวาส (ข�าวหอมกระดังงาและข�าวซีบูกันตัง) 
และโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด�านการเกษตร (การเพ่ิมมูลค*าการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ�ปศุสัตว� 
ด�วยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีในพ้ืนท่ีภาคใต�ชายแดน) และดําเนินการแล�วเสร็จจํานวน 2 กิจกรรม คือ 
กิจกรรมการปลูกพืชในโรงเรือน (Green House) กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� คิดเป1นร�อยละ 40 ของโครงการท้ังหมด โดยพบว*าโครงการการถ*ายทอด
เทคโนโลยีทางเกษตรศาสตร� ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�ในแผนงานหลักของคณะ
เกษตรศาสตร� มีผลประเมินความพึงพอใจอยู*ในระดับ ดี (3.97) 
 

9. ผู:ใช:งานวิจัย 

ป6การศึกษา 2562 ผลการดําเนินงาน พบว*า คณะเกษตรศาสตร� มีโครงการท่ีถูกนําไปใช�ประโยชน�
ท้ังสิ้น 4 งานวิจัย คือ การบริการน้ําเชื้อโคแช*แข็งของ ผศ.ดร.จักรพันธ� พิชญพิพัฒน�กุล การถ*ายทอดความรู�
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล�วยหินเพ่ือความม่ันคงในการประกอบอาชีพทําสวนกล�วยการคัดเลือกและ
ปรับปรุงพันธุ�พืชผักเศรษฐกิจ เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ�ในระบบอินทรีย� ของอาจารย� ดร. นราธิษณ� หมวกรองและ
โครงการเลี้ยงปูทะเล (Scylla spp.) ในตะกร�าสู*ชุมชนเมือง จังหวัดนราธิวาส ได�ถูกนําไปใช�ประโยชน�เชิง
พาณิชย� จํานวนท้ังสิ้น 2 งานวิจัย เชิงสาธารณะท้ังสิ้น 1 งานวิจัย และได�ใช�ประโยชน�ท้ังเชิงพาณิชย�และเชิง
สาธารณะท้ังสิ้น 1 งานวิจัย 
 

หมายเหตุ : การแปลงระดับคะแนนในหัวข�อท่ี 1-8 ยกเว�นหัวข�อท่ี 5 ผู�ใช�บัณฑิต ใช�เกณฑ�ดังต*อไปน้ี 
  1.00 - 1.80 ระดับน�อยท่ีสุด 
  1.81 - 2.60 ระดับน�อย 
  2.61 - 3.40 ระดับปานกลาง 
  3.41 - 4.20 ระดับมาก 
  4.21 - 5.00 ระดับมากท่ีสุด 

 การแปลงระดับคะแนนในหัวข�อท่ี 5 ผู�ใช�บัณฑิต ใช�เกณฑ�ดังต*อไปน้ี 
  1.00 - 1.50 ระดับน�อยท่ีสุด 
  1.51 - 2.50 ระดับน�อย 
  2.51 - 3.50 ระดับปานกลาง 
  3.51 - 4.50 ระดับมาก 
  4.51 - 5.00 ระดับมากท่ีสุด 
 

คะแนนท่ีได�ในระดับคณะ   = ผลรวมของคะแนนท่ีได�ของทุกหลักสูตรในคณะ (4) 
                                   จํานวนหลักสูตรในคณะท้ังหมด(1) 

= 4 
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ผลการประเมินตนเอง C.11 ข:อมูลปGอนกลับจากผู:มีสAวนได:สAวนเสีย 
Rating Description ผลการประเมินตนเอง 

1 Absolutely Inadequate  
2 Inadequate and Improvement is Necessary  
3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate  
4 Adequate as Expected � 
5 Better Than Adequate  
6 Example of Best Practices  
7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices)  

 

รายการหลักฐาน C.11 ข:อมูลปGอนกลับจากผู:มีสAวนได:สAวนเสีย 
รหัสหลักฐาน ช่ือหลักฐาน 

1 รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ต*อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร� คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
ประจําป6การศึกษา 2562 (นักศึกษาป6 4 เป1นผู�ประเมิน) 

2 รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต*อการจัดการศึกษา สาขาวิชา
เกษตรศาสตร� คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ประจําป6
การศึกษา 2562 (นักศึกษา ป6 1-4 เป1นผู�ประเมิน) 

3 รายงานแบบประเมินความสุข และความพึงพอใจของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ป6การศึกษา 2562 

4 รายงานผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายสอนและวิจัยต*อการบริหารจัดการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร� ประจําป6การศึกษา 2562 

5 รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิตต*อการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะของ
บัณฑิต ป6การศึกษา 2561 

6 รายงานผลประเมินความพึงพอใจด�านศิษย�เก*า คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร� ประจําป6การศึกษา 2562 

7 รายงานสรุปความคาดหวังผู�ปกครองของนักศึกษา ประจําป6การศึกษา 2562 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� 

8 รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต*อการให�บริการอุปกรณ�ต*าง ๆ 
ประจําป6การศึกษา 2562 

9 รายงานผลประเมินความพึงพอใจด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร� ของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ประจําป6
การศึกษา 2562 
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รหัสหลักฐาน ช่ือหลักฐาน 
10 รายงานผลประเมินความพึงพอใจด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป6การศึกษา 2562 
11 รายงานผลประเมินความพึงพอใจการใช�บริการห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร� LA409 

ประจําป6การศึกษา 2562 
12 รายงานผลการประเมินการบริหารงานด�วยหลักธรรมาภิบาล (Good governance) 

คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�ประจําป6การศึกษา 2562 
13 รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร�มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร� ประจําป6การศึกษา 2562 
14 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู�มีส*วนได�ส*วนเสีย ด�านผู�รับบริการวิชาการ 

คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ป6การศึกษา 2562 
15 แบบรับรองการนําผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ไปใช�ประโยชน� 

 
ข:อสรุปการประเมินตนเอง C.11 ข:อมูลปGอนกลับจากผู:มีสAวนได:สAวนเสีย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-มีการเก็บข�อมูลปaอนกลับจากผู�มีส*วนได�ส*วนเสีย 
ได�แก* นักศึกษา ผู�ใช�บัณฑิต/ผู�ใช�บริการวิชาการ/ผู�ใช�
ผลงานวิจัย ศิษย�เก*าคณาจารย�และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
-มีการวิเคราะห�ข�อมูลปaอนกลับเพ่ือเป1นแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตรและคณะ 

- เพ่ิมช*องทางในการเก็บข�อมูลปaอนกลับให�ครอบคลุม
ผู�มีส*วนได�ส*วนเสียทุกภาคส*วน และสะท�อนข�อมูลท่ี
เป1นจริง 

จุดท่ีควรพัฒนา ข:อเสนอในการปรับปรุง 

- ข�อมูลการตอบกลับผู�ใช�บัณฑิตน�อยมาก 
 

- ควรมีมาตรการหรือการดําเนินการติดตามข�อมูล
เพ่ิมเติม 
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C.12 การบริการวิชาการแกAสังคมของคณะและสถาบัน 
ผู�กํากับตัวบ*งชี้ : อาจารย�นิรันดร  หนักแดง 
ผู�จัดเก็บตัวบ*งชี้ : อาจารย�ณัฐพัชรากานต� แก�วพลอย, อาจารย� ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน, อาจารย�ตาวฟgก 
   หะยีหมัด, นางสาวรุสมา  ดอเลาะ 

ผลการดําเนินงาน 
1. นโยบาย เปGาหมายและระบบกลไกในการบริหารจดัการ  

คณะเกษตรศาสตร�มีภารกิจหลักท่ีสําคัญอย*างหน่ึง คือ การให�บริการวิชาการวิชาชีพตามความเช่ียวชาญของอาจารย� 
ร*วมท้ังการถ*ายทอดเทคโนโลยีและการคิดค�นนวัตกรรมจากงานวิจัยสู*กลุ*มเปaาหมาย ตามความต�องการของชุมชนและสังคมใน
สามจังหวัดชายแดนใต� เพ่ือยกระดับการประกอบอาชีพด�านการเกษตรและเสริมสร�างความเข�มแข็งและการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
ชุมชน ให�กับผู�ประกอบการด�านการเกษตร และเกษตรในชุมชนท้ังด�านการผลิตพืช การปศุสัตว�  การประมง  และ การแปรรูป
ทางการเกษตร โดยการถ*ายทอดเทคโนโลยีและองค�ความรู�ท่ีเป1นประโยชน�ท่ีเกิดจากการศึกษาวิจัยของอาจารย�  รวมถึงการลง
พ้ืนท่ีให�คําแนะนํากับเกษตรกร โดยการเป1นวิทยาการภาคสนาม และวิทยากรบรรยาย พร�อมท้ังเป1นวิทยากรขับเคลื่อนงาน
วิชาการและงานวิจัยท�องถ่ิน นอกจากน้ี การบริการวิชาการยังเสริมสร�างด�านความสัมพันธ�และสื่อสารระหว*างนักศึกษาและ
ชุมชนได�เป1นอย*างดี เน่ืองจากในแต*ละกิจกรรมมีนักศึกษาเข�าร*วมบริการวิชาการด�วย โดยคณะเกษตรศาสตร�มีการให�บริการ
ทางวิชาการแก*สังคมออกเป1น 2 ลักษณะ คือ 

ก. การให�บริการแบบให�เปล*า กลุ*มเปaาหมาย อาทิ กลุ*มเกษตรกร กลุ*มชุมชน โดยคณะเกษตรศาสตร�สนับสนุน
งบประมาณให�ท้ังหมด  

ข. การให�บริการโดยไม*มุ*งผลกําไร กลุ*มเปaาหมายคือ กลุ*มท่ีมีงบประมาณของตนเองในการดําเนินการ หรือกลุ*มท่ีมี
งบประมาณจํากัด ซ่ึงคณะเกษตรศาสตร� ให�บริการในลักษณะร*วมสนับสนุนค*าใช�จ*ายบางส*วน เช*น การให�บริการเก่ียวกับ การ
ฝiกอบรม ประชุม สัมมนา การรับเชิญเป1นวิทยากร อาจารย�พิเศษ กรรมการ ท่ีปรึกษา เป1นต�น  

คณะเกษตรศาสตร�ได:วางระบบและกลไกการให:บริการวิชาการแกAชุมชน ดังแสดงภาพ C12-1 โดยมีการดําเนิน
โครงการและการรายงานผล ดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบและกลไกบริการทางวิชาการแก*สังคมของแต*ละคณะ/หน*วยงาน ให�เป1นไปตามข�อกําหนดของ
ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.1 ร�อยละของจํานวนผู�รับบริการวิชาการ วิชาชีพท่ีพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป ไม*น�อยกว*า ร�อยละ 80 และ ตัวช้ีวัด 
3.1.2 ร�อยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการวิชาชีพท่ีผ*านเกณฑ�ความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป ไม*น�อยกว*าร�อยละ 90 ใน
พันธกิจท่ี 3 ด�านบริการวิชาการ วิชาชีพ ด�านการเกษตรท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความต�องการของชุมชนและสังคม ใน
สามจังหวัดชายแดนใต� 

2. ให�ฝjายวิจัยและบริการวิชาการ ทําหน�าท่ีกํากับ ติดตาม ดําเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ให�เป1นไปตาม
แผนงาน ท้ังน้ี การจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการระดับคณะ/หน*วยงาน เป1นหน�าท่ีของอาจารย�
ผู�รับผิดชอบโครงการ ท้ังน้ี ให�รายงานผลการดําเนินงานภายใน 30 วันนับจากวันเสร็จสิ้นโครงการ 

3. การประเมินผลโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ กําหนดให�มีประเด็นหลักในการวัดผล 3 ประเด็นได�แก* ความรู�
ความเข�าใจ ความพึงพอใจ และการนําความรู�ไปใช� ท้ังน้ี ให�เป1นไปตามเกณฑ�ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.1 และ 3.1.2 ตามแผนกลยุทธ� 
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ภาพท่ี C12-1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกAสังคม 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การให�บริการกับชุมชน หน*วยงานภายนอกตดิต*อขอรับบรกิาร 
สื่อประชาสัมพันธ� 
- จดหมายข*าว 
- แผ*นพับ 
- วิดิทัศน�/สื่ออิเล็กทรอนิกส� 

สํารวจความต�องการของชุมชน 

นําผลจากการสํารวจเข�าท่ีประชุม

คณะกรรมการฝjายบริการวิชาการ 

แผนการให�บริการวิชาการ 

แต*งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน 

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

ดําเนินงานตามโครงการ 

สรุปผลการดําเนินงานเพ่ือรายงานต*อท่ี

ประชุมและนําข�อเสนอมา 

มีการนําโครงการบริการ

วิชาการมาใช�ในการเรียน

การสอน 

มีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ 
1. ร�อยละของจํานวนผู�รับบริการวิชาการ วิชาชีพท่ีพึง
พอใจในระดับดีข้ึนไป ไม*น�อยกว*าร�อยละ 80  
2. ร�อยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการวิชาชีพท่ี
ผ*านเกณฑ�ความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป ไม*น�อยกว*าร�อย
ละ 80 

คณบดีอนุมตัิให�จัดกิจกรรม 

นําผลไปปรับปรุงในการวาง

แผนการจัดการครั้งต*อไปแผนการ

มีการนําโครงการบริการ

วิชาการไปใช�ในการวิจัย 
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 ในป6งบประมาณ 2563 คณะเกษตรศาสตร� ได�แบ*งแผนดําเนินการบริการวิชาการออกเป1น 2 แผน 
คือ แผนการดําเนินงานหลักท่ีบรรจุอยู*ในแผนปฏิบัติราชการคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร� ป6งบประมาณ 2563 ประกอบด�วย 4 โครงการ  

1. โครงการการถ*ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตรศาสตร� ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร�  

2. โครงการส*งเสริมวิสาหกิจชุมชนไก*เบตง  
3. โครงการส*งเสริมวิสาหกิจชุมชนด�าน Smart farm  
4. โครงการส*งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา  
นอกจากนี้ คณะเกษตรศาสตร� ยังมีแผนการดําเนินงานรองท่ีคณาจารย�คณะเกษตรศาสตร�ไปมีส*วน

ร*วมกับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� มี 2 กิจกรรม คือ  
1. การปลูกพืชในโรงเรือน (Green House)  
2. กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�  
ในขณะเดียวกัน คณาจารย�คณะเกษตรศาสตร�ยังเข�าร*วมโครงการบริการวิชาการแก*ชุมชุน ร*วมกับ 

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ซ่ึงเป1นโครงการความร*วมมือระหว*าง  มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร� กับ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห*งชาติ (สวทช.) จํานวน 3 โครงการ 
คือ  

1. โครงการหมู*บ�านอนุรักษ�และพัฒนาการเลี้ยงไก*เบตง  
2. โครงการหมู*บ�านข�าวพ้ืนเมือง จังหวัดนราธิวาส (ข�าวหอมกระดังงาและข�าวซีบูกันตัง)  
3. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด�านการเกษตร (การเพ่ิมมูลค*าการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ�   

ปศุสัตว� ด�วยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีในพ้ืนท่ีภาคใต�ชายแดน)  
คณะเกษตรศาสตร�ได�มีการบริหารโครงการผ*านแผนงานหลักและแผนงานรอง ให�บรรลุตาม

วัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว�ตามแต*ละโครงการ ตามระบบและกลไกการดําเนินงานท่ีได�วางไว� เพ่ือให�บรรลุตาม
วัตถุประสงค�และเปaาหมายท่ีกําหนดไว�ในแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา และยังได�มุ*งเน�นการมีส*วนร*วมทุกภาค
ส*วน ท้ังภาคธุรกิจ เช*น โครงการการถ*ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตรศาสตร� ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร�ท่ีได�เชิญธนาคารเกษตรและสหกรณ�การเกษตร และผู�ประกอบการเข�ามามีส*วนร*วมใน
การบริการวิชาการและให�ความรู�ด�านปศุสัตว� ภาคชุมชน เช*น การมีโครงการส*งเสริมการบูรณาความรู�ร*วมกับ
ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส เพ่ืออนุรักษ�และพัฒนาการเลี้ยงไก*เบตง และภายในจังหวัดนราธิวาส เช*น 
อนุรักษ�และพัฒนาการเลี้ยงไก*เบตง เพ่ือเป1นการส*งเสริมให�เกษตรกรในท�องถ่ินเล็งเห็นคุณค*าของสัตว�ใน
ท�องถ่ิน ร*วมกันอนุรักษ�และพัฒนาพืชและสัตว�ในท�องถ่ินให�มีการพัฒนาตนเองอย*างต*อเนื่องและยั่งยืน ภายใต�
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร�มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ อย*างเป1นรูปธรรม โดย
มุ*งเน�นการบูรณาการบริการวิชาการ/วิชาชีพร*วมกับพันธกิจอ่ืน ๆ เช*น พันธกิจการผลิตบัณฑิต ท่ีจะมาเป1น
กําลังหลักในการมีส*วนร*วมในการพัฒนาชุมชน ควบคู*ไปกับพันธกิจด�านงานวิจัย ท่ีผลิตและพัฒนางานวิจัยท่ีมี
คุณภาพในการพัฒนาชุมชนในจังหวัดชายแดนใต� และพันธกิจทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีมุ*งเน�นให�ชุมชนและ
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นักศึกษาเรียนรู�ภูมิปfญญาจากปราชญ�ชาวบ�าน ประกอบด�วยพันธกิจการบริหารจัดการท่ีนําหลักการ
บริหารงาน PDCA มาใช�เพ่ือให�การบริการวิชาการเกิดประโยชน�สูงสุด ต*อ ชุมชนในจังหวัดชายแดนใต� 
นอกจากนี้การบริการวิชาการของคณะเกษตรศาสตร�ยังมีการการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียน
การสอน และการวิจัย ซ่ึงคณะเกษตรศาสตร�มุ*งเน�นสร�างองค�ความรู� เพ่ือให�เกิดการพัฒนาการเกษตรโดยมี 
ตลอดจนมีการบูรณาการการเรียนการสอนและการบริการวิชาการเข�าด�วยกันอีกด�วย งานวิจัยท่ีสามารถบูรณา
การได�กับการเรียนการสอน ดังแสดงในตารางท่ี C.12-1 

ผลการดําเนินงานในป6งบประมาณ 2563 ในส*วนแผนงานหลัก พบว*า บริการวิชาการได�เพียง 1 
โครงการ คิดเป1นร�อยละ 25 ของแผนดําเนินการบริการวิชาการคณะเกษตรศาสตร� คือ โครงการการถ*ายทอด
เทคโนโลยีทางเกษตรศาสตร� ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� สาเหตุเนื่องมาจาก
สถานการณ�ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จึงทําให�รัฐบาลมีมาตรการเร*งด*วนของบประมาณกลับไปส*วนกลางเพ่ือใช�
ในการแก�ไขสถานการณ�วิกฤติของประเทศ จึงทําให�ไม*สามารถบริการวิชาการในส*วนของ 3 โครงการ 
(โครงการส*งเสริมวิสาหกิจชุมชนไก*เบตง โครงการส*งเสริมวิสาหกิจชุมชนด�าน Smart farm และโครงการ
ส*งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา) ได� แต*อย*างไรก็ตามคณะเกษตรศาสตร�ได�มีแผนงานรอง ท่ีดําเนินการร*วมกับ
หน*วยงานอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย และหน*วยงานนอกมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการสู*ชุมชน คือ กิจกรรม
การปลูกพืชในโรงเรือน (Green House) กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร� โครงการหมู*บ�านอนุรักษ�และพัฒนาการเลี้ยงไก*เบตง โครงการหมู*บ�านข�าวพ้ืนเมือง 
จังหวัดนราธิวาส (ข�าวหอมกระดังงาและข�าวซีบูกันตัง) และโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด�านการเกษตร 
(การเพ่ิมมูลค*าการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ�ปศุสัตว� ด�วยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีในพ้ืนท่ีภาคใต�ชายแดน) 
โดยอยู*ในระหว*างดําเนินการโครงการ จํานวน 3 โครงการ คือ โครงการหมู*บ�านอนุรักษ�และพัฒนาการเลี้ยง
ไก*เบตง โครงการหมู*บ�านข�าวพ้ืนเมือง จังหวัดนราธิวาส (ข�าวหอมกระดังงาและข�าวซีบูกันตัง) และโครงการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตด�านการเกษตร (การเพ่ิมมูลค*าการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ�ปศุสัตว� ด�วย
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีในพ้ืนท่ีภาคใต�ชายแดน) และดําเนินการแล�วเสร็จจํานวน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรม
การปลูกพืชในโรงเรือน (Green House) กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร� คิดเป1นร�อยละ 40 ของโครงการท้ังหมด โดยพบว*าโครงการการถ*ายทอดเทคโนโลยีทาง
เกษตรศาสตร� ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�ในแผนงานหลักของคณะเกษตรศาสตร� มีผล
ประเมินความพึงพอใจอยู*ในระดับ ดี และได�นําผลการประเมินเข�าท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาวางแผนในป6ถัดไป 
ตารางท่ี C.12-1 การบูรณาการโครงการการบริการวิชาการกับพันธกิจหลักของคณะ 

ท่ี ชื่อโครงการ 

การบูรณาการ 

การเรียนการสอน การวิจัย 

1 โครงการการถ*ายทอดเทคโนโลยีทาง
เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร�  ใ น วั น ส ถ า ป น า
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

หลักการผลติสตัว�ป6ก 
การผลิตโคเน้ือ 
หลักการผลติแพะ 

การพัฒนาระบบนํ้าอัตโนมตั ิ
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ท่ี ชื่อโครงการ 

การบูรณาการ 

การเรียนการสอน การวิจัย 

หลักการผลติสตัว�นํ้า 
หลักการผลติพืช 

2 กิจกรรมการปลู กพืชในโรง เ รื อน 
(Green House)  

หลักการผลติพืช - 

3 กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ
เ พ่ื อ พัฒนา ชุมชน  มหา วิทย าลั ย
นราธิวาสราชนครินทร� 

หลักการผลติสตัว� 
หลักการผลติพืช 
การจัดการเกษตรและการ
แปรรูปผลผลติทาง
การเกษตรฯ 
การผลิตสัตว�นํ้า 

- 

4 โ ค ร ง ก า ร ห มู* บ� า น อ นุ รั ก ษ� แ ล ะ
พัฒนาการเลี้ยงไก*เบตง 

การผลิตสัตว�ป6ก การพัฒนาพันธุกรรมไก*เบตง 

5 หมู*บ�านวิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี 
หมู*บ�านข�าวพ้ืนเมืองจังหวัดนราธิวาส 
(ข�าวหอมกระดังงาและข�าวซีบูกันตัง) 

เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว - 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด�าน
การเกษตร (การเพ่ิมมูลค*าการผลิต
และแปรรูปผลิตภัณฑ�จากปศุสัตว� ด�วย
วิทยาศาสตร� และเทคโนโลยีในพ้ืนท่ี
ภาคใต�ชายแดน 

การแปรรปูผลผลิตทาง
การเกษตรตามหลักศาสนา
อิสลาม 
การผลิตสัตว�ป6ก 
การผลิตโคเน้ือ 
การผลิตสัตว�เค้ียวเอ้ือง
ขนาดเล็ก 

การพัฒนาผลิตภณัฑ�จากปศุสตัว� 

 

 

ผลการดําเนินงานรAวมกับ คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�  

คณะเกษตรศาสตร�ได�ร*วมกับ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ออกให�บริการ

วิชาการเพ่ือตอบสนองความต�องการของชุมชน ณ โรงเรียนสุไหงโก-ลก  อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 

โดยในการจัดกิจกรรมได�นํานักศึกษาออกให�บริการวิชาการร*วมกับอาจารย�เพ่ือปลูกฝfงบัณฑิตให�มีความรู�       

คู*คุณธรรม นําสังคม ภายใต�พหุวัฒนธรรมตามอัตลักษณ�และเอกลักษณ�ของมหาวิทยาลัย ดังตารารางท่ี C.12-3 
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ตารางท่ี C.12-3 กิจกรรมการบริการวิชาการของคณะเกษตรศาสตร�รAวมมือกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทร� ณ 
โรงเรียนสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

ท่ี ชื่อกิจกรรมโครงการ 

รายละเอียดกิจกรรม 

กิจกรรมการให:บริการ
วิชาการและวิชาชีพ 

วัตถุประสงค�การให:บริการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1 โครงการบริการวิชาการ
วิชาชีพการแปรรูปไก*           
เบตงเป1นอาหารบริโภค 

สาธิตและให�ความรู�เก่ียวกับ
การแปรรูป ไก* เบตง เป1 น
อาหารบริโภค 

เพ่ือส*งเสริมการสร�างอาชีพ การอนุรักษ�สายพันธ�ไก*
พ้ืนเมือง 

2 โครงการบริการวิชาการ
วิชาชีพการแปรรูปผัก
สวนครัวอย*างง*ายเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน  

สาธิตและให�ความรู�เก่ียวกับ
การแปรรูปผักสวนครัวอย*าง
ง*ายเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

เพ่ือส*งเสริมอาชีพและการ
บริโภคอาหารปลอดภัย  

 

3 การเพาะเห็ดเพ่ือการค�า  สาธิตและให�ความรู�เก่ียวกับ
การการเพาะเห็ดอย*างง*าย 
เพ่ือการค�า  

เพ่ือเพ่ิมรายได�และส*งเสริม
การสร�างอาชีพ  

 

4 
 

การแปรรปูไข*นกกระทา
เพ่ือบริโภค 

 สาธิตและให�ความรู�เก่ียวกับ
การแปรรปูไข*นกกระทา
อย*างง*าย เพ่ือการค�า  

เพ่ือบริโภคและสร�างรายได�
เป1นการส*งเสรมิอาชีพ  

 

5 การเพ่ิมมลูค*าการผลิต
และแปรรูปผลิตภัณฑ�
จากปศุสัตว� 

สาธิตและให�ความรู�เก่ียวกับ
การเพ่ิมมลูค*าการผลิตและ
แปรรูปผลิตภณัฑ�จากปศุ
สัตว� 

เพ่ือบริโภคและสร�างรายได�
เป1นการส*งเสริมอาชีพ 

การอนุรักษ�พันธ�สัตว�
พ้ืนเมือง 

6 การเพ่ิมผลผลติทางสินค�า
ประมง 

สาธิตและให�ความรู�เก่ียวกับ
การเพ่ิมผลผลติทางสินค�า
ประมง 

 เพ่ือสร�างรายได� เป1นการ
ส*งเสริมอาชีพ 

 

 

 
การบูรณาการพันธกิจการบริการวิชาการรAวมกับพันธกิจอ่ืนๆ  

คณะเกษตรศาสตร�ส*งเสริมให�เกิดการบูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจอ่ืนๆ ของคณะ ดังนี้ 
1) บูรณาการด�านการเรียนการสอนโดยมุ*งเน�นผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู�ความสามารถด�านการเกษตร 

โดยมีการนํานักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาต*างๆ ออกไปร*วมโครงการบริการวิชาการเพ่ือนําความรู�จากใน
ห�องเรียนไปถ*ายทอดแก*ชุมชนและนําปfญหาจากเกษตรกรมาแลกเปลี่ยน ซ่ึงนอกจากจะเป1นการแก�ไขปfญหา
ให�แก*ชุมชนแล�วยังเป1นการฝiกวิธีคิดให�กับนักศึกษาเพ่ือนําไปประยุกต�ใช�ในการเรียนและทํางานหลังจากจบ
การศึกษาได�  

2) บูรณาณาการด�านงานวิจัย โดยได�มีงานวิจัย ได�แก* การศึกษาวิจัยเก่ียวกับผลผลิตข�าวหอมกระดังงา 
โดยงานวิจัยดังกล*าวเกษตรกรและชุมชนสามารถนําไปเพ่ิมผลผลิตและการเก็บรักษาและไปใช�ปฏิบัติได�จริง 
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3) บูรณาณาการด�านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยโครงการการถ*ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข�าว

หอมกระดังงาจากชุมชนสู*ชุมชน ซ่ึงเป1นโครงการท่ีอนุรักษ�พันธุ�ข�าวพ้ืนเมือง ซ่ึงโครงการดังกล*าวทําให�เยาวชน

และนักศึกษารุ*นใหม*ได�รู�จักข�าวพ้ืนเมืองและซึมซับเอาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามท่ีเก่ียวข�องกับ

การเกษตรไว�   

ผลการดําเนินงานท่ีทําให:ชุมชนและสังคม รวมท้ังคณะ/สถาบัน มีการพัฒนาตนเองอยAางตAอเนื่องและ
ย่ังยืน 

คณะเกษตรศาสตร�ได�กําหนดกลุ*มเปaาหมายในการให�บริการวิชาการแก*สังคม เช*น กลุ*มสมาชิก
เกษตรกรผู�เลี้ยงแพะในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต�  ปfตตานี ยะลา และนราธิวาส  เกษตรกรผู�ผลิตลองกอง
คุณภาพสูง ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต�  ปfตตานี ยะลา และนราธิวาส  กลุ*ม เกษตรกรในหมู*บ�านข�าว
พ้ืนเมืองจังหวัดนราธิวาส (ข�าวหอมกระดังงาและข�าวซีบูกันตัง)  กลุ*ม เกษตรกรผู�ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ�
จากปศุสัตว� ด�วยวิทยาศาสตร� และเทคโนโลยีในพ้ืนท่ีภาคใต�ชายแดนภาคใต�  ปfตตานี ยะลา และนราธิวาส  
เป1นต�น ดังตารางท่ี C.12-1 ซ่ึงแต*ละกลุ*มเปaาหมายท่ีเข�ารับการบริการวิชาการของคณะเกษตรศาสตร�อยากให�
มีการจัดกิจกรรมอย*างต*อเนื่องทุกป6 เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพและก*อให�เกิดการพัฒนาด�านเกษตรอย*างต*อเนื่อง
และยั่งยืน 

การประเมินผลการดําเนินงานในป6งบประมาณ 2562 คณะเกษตรศาสตร� ได�ดําเนินโครงการบริการ
วิชาการท้ังสิ้น 6 โครงการ ท้ังแผนงานหลักและแผนงานรอง  โดยมีผลการประเมินผลการดําเนินโครงการ
พบว*า ร�อยละของจํานวนผู�รับบริการวิชาการวิชาชีพท่ีพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป ร�อยละ 80 ของผู�เข�าร*วม
โครงการ และ  ร�อยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการวิชาชีพท่ีผ*านเกณฑ�ความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป 
คิดเป1นร�อยละ  100 โดยมีข�อเสนอแนะจากผู�เข�าร*วมโครงการคือ อย*างมีการให�ความรู�ด�านการจัดต้ังกลุ*ม
อาชีพและอบรมให�ความรู�อย*างต*อเนื่อง ซ่ึงคณะเกษตรศาสตร�ได�นําข�อเสนอแนะดังกล*าวไปทบทวนแผนงาน
การให�บริการวิชาการในป6 2563 ต*อไป  

จากการผลการทบทวนระบบและกลไกการดําเนินงานพบว*า  การสํารวจความต�องการของชุมชน ยัง

ไม*ครอบคลุมกลุ*มเปaาหมายทุกพ้ืนท่ี เนื่องจากขาดกลไกในการประสานงานและช*องทางในการประชาสัมพันธ� 

ดังนั้น ในป6  2563 ต*อไป จึงได�วางแผนในการประชาสัมพันธ�และ สร�างเวทีในการสะท�อนความต�องการของผู�มี

ส*วนเสียให�มากข้ึน  

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
1 แผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� ประจําป6งบประมาณ 2560-2564 
2 แผนกลยุทธ�มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร� ประจําป6 พ.ศ.2562-2564 

3 
สรุปโครงการบริการวิชาการ โครงการหมู*บ�านอนุรักษ�และพัฒนาการเลีย้งไก*เบตง 
ประจําป6งบประมาณ 2563 คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร�  

4 กิจกรรมโครงการบริการวิชาการสู*ชุมชน โครงการหมู*บ�านอนุรักษ�และพัฒนาการเลี้ยงไก*เบตง 



121 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
ประจําป6งบประมาณ 2563  ร*วมกับมหาวิทยาลยั 

5 หนังสือบันทึกข�อความขอเชิญอาจารย�สาขาพืชศาสตร�/สาขาสตัวศาสตร� คณะเกษตรศาสตร� เป1นวิทยากร 

6 
สัญญาจ�าง และหนังสือบันทึกข�อความขอความอนุเคราะห�อาจารย�สาขาพืชศาสตร�ถ*ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือการ
บริหารจัดการแปลงไม�ผลให�เหมาะสมและศึกษาดูงาน 

7 หนังสือบันทึกข�อความขอเชิญอาจารย�คณะเกษตรศาสตร� ในรายวิชาหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
เกณฑ�การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 

ไม*มีการ
รายงานผลท่ี
เก่ียวข�อง 

มีรายงานผลท่ี
เก่ียวข�องใน
บางด�าน(เช*นมี
การรายงานผล
ท่ีเกิดต*อการ
กําหนด
วิสัยทัศน�) 

มีรายงานผล
ครบทุกด�าน
(อัตลักษณ�และ
เอกลักษณ�หรือ
จุดเน�นหรือ
คุณลักษณะ
หรือวิสัยทัศน�) 

มีรายงานผลท่ี
เกิดต*อคณะ/
สถาบัน
ครบถ�วน และ
มีผลการ
ดําเนินงานท่ีด ี

เริ่มมีการขยายผล
ไปสู*บุคลากรกลุ*ม
อ่ืน ส*งผลให�เกิด
การริเริ่มโครงการ
หรือสร�างเครือข*าย
ใหม*ๆเพ่ือการ
บริการวิชาการแก*
ชุมชน/สังคม 

การขยายผล
ครอบคลมุไป
ท่ัวท้ังองค�กร
ส*งผลให�เกิด
การพัฒนาท้ัง
ชุมชนและ
องค�กร 

Excellent 
(leading 
practices)(เกิด
เป1นวัฒนธรรม
องค�กร) 

   �    

 
ข:อสรุปการประเมินตนเอง C.12 การบริการวิชาการแกAสังคมของคณะและสถาบัน 

จุดแขง็ แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
- โครงการบริการวิชาการตรงกับความต�องการของชุมชนและท�องถิ่น 
- มีเครือข*ายความร*วมมือระหว*างหน*วยงานภาครัฐ เอกชน และ
เกษตรกร ในการบริการวิชาการ 

- การส*งเสริม และสนับสนุนการรวมกลุ*มภาคเกษตรกร เพื่อสร�างความ
เข�มแข็งขององค�กรภาคการเกษตร 
- การส*งเสริม การสร�างผู�ประกอบการ ในภาคการเกษตร 
- การสนับสนุนงบประมาณในการถ*ายทอดองค�ความรู�ท่ีตอบสนองต*อ
ผู�ใช�บริการวิชาการ 
- ส*งเสริมการนําผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน�ให�มากขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา ข:อเสนอในการปรับปรุง 
- การติดตามเพื่อให�เกิดความยั่งยืน และก*อให�เกิดการเพิ่มรายได� และ
ยกระดับความเป1นอยู*อย*างแท�จริง 

- การกําหนดแผนงานโครงการ และเปaาหมาย ในการถ*ายทอดองค�
ความรู�ทางวิชาการท่ีชัดเจน และมีการกํากับติดตามผลสัมฤทธิ์อย*างเป1น
ระบบ 
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C.13 การสAงเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
ผู�กํากับตัวบ*งชี้ : ผศ.ดร.ซารีนา สือแม   
ผู�จัดเก็บตัวบ*งชี้ : อาจารย�ตาวฟgก หะยีหมัด, ผศ.เจษฎา  แก�วฉาย, นางสาวอธิตา จันทราช,   
   นายมูฮําหมัดอารีเพ็ญ  มัยเซ*ง 

ผลการดําเนินงาน 
คณะเกษตรศาสตร�มีการส*งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีทําให�นักศึกษาและบุคลากรได�ตระหนักถึงคุณค*า

ของศิลปะและวัฒนธรรมของท�องถ่ินจังหวัดนราธิวาสและของประเทศ และคณะฯ มีระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีนโยบายส*งเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงถือเป1นพันธกิจท่ี
สําคัญประการหนึ่ง โดยมีการจัดทําแผนกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงคณะฯ มีการดําเนินงานตาม
แผนท่ีกําหนดไว�เพ่ือตอบสนองยุทศาสตร� พันธกิจ และเปaาหมายของแผนกลยุทธ� และแผนปฏิบัติการประจําป6
ของคณะฯ อย*างต*อเนื่อง เพ่ือเป1นแนวทางในการดําเนินงาน โครงการด�านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีได�รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมีจํานวน 4 โครงการ คือ 

1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในการดํารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม เป1นโครงการท่ีคณะ
ส*งเสริมให�นักศึกษาและบุคลากรได�ประกอบกิจกรรมหล*อเทียน แห*เทียนและถวายเทียนพรรษา กิจกรรม
ทอดผ�าปjาสามัคคี กิจกรรมทอดกฐิน สําหรับผู�ท่ีนับถือศาสนาพุทธ กําหนดให�เข�าร*วมกิจกรรมดังกล*าวนี้ ไม*
น�อยกว*าร�อยละ 80 นอกจากนี้คณะฯ ส*งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมรอมฏอนรําลึก กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ� 
กิจกรรมเปgดโลกมุสลิมและกิจกรรมไหว�ครู/รําลึกพระคุณครู ซ่ึงกิจกรรมนี้ยังส*งเสริมให�นักศึกษาท้ังศาสนาพุทธ
และอิสลามสามารถเข�าร*วมได� อย*างน�อยร�อยละ 80 เพ่ือให�นักศึกษาได�เรียนรู�การอยู*ร*วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม นอกจากนั้นกิจกรรมเหล*านี้ คณะยังสนับสนุนให�นักศึกษาและบุคลากรเข�าร*วมในกิจกรรม
พระราชทานปริญญาบัตรร�อยละ 90 เพ่ือให�นักศึกษาได�ร*วมแสดงความยินดีกับรุ*นพ่ีท่ีจบไปและเห็นตัวอย*าง
ความสําเร็จของรุ*นพ่ี เพ่ือเป1นการสร�างแรงบันดาลใจให�กับตนเองต*อไป และคณะได�สนับสนุนให�นักศึกษาและ
บุคลากรเข�าร*วมกิจกรรมสถาปนาของมหาวิทยาลัย เพ่ือให�นักศึกษาและบุคลากรได�เรียนรู�การทํางานร*วมกัน
กับผู�อ่ืนและฝiกการทํางานเป1นทีม การเป1นผู�นําและผู�ตามท่ีดี 

2. โครงการสืบสานเศรษฐกิจพอเพียงร*วมกับชุมชน   
3. โครงการพัฒนาผู�นําด�านการเกษตรเพ่ือพัฒนาชุมชนท�องถ่ินสู*วิถีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.โครงการค*ายถ*ายทอดเทคโนโลยีภูมิปfญญาท�องถ่ินทางการเกษตรสู*นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร� 

เป1นโครงการท่ีประกอบด�วยกิจกรรมเตรียมความพร�อมด�านต*างๆ ในการอยู*ร*วมกัน และกิจกรรมการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม วินัยนักศึกษา นอกจากนั้นประกอบด�วยกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ�ภูมิปfญญาท�องถ่ิน ไม*
น�อยกว*าร�อยละ 90นอกจากนี้คณะฯ ได�มีการกําหนดพันธกิจด�านการเรียนการสอนและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือยกย*อง เชิดชูและคงไว�ซ่ึงอัตลักษณ�และศิลปวัฒนธรรมไทยและท�องถ่ิน โดยมีกิจกรรมท่ี
สนับสนุนให�นักศึกษาได�ทํากิจกรรมท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับศิลปะและวัฒนธรรมพ้ืนบ�าน เช*น การเข�าร*วมการ
แข*งขันกวนอาซูรอและแข*งขันจัดนิทรรศการเปgดโลกมุสลิมในงานสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ทุกป6  
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นอกจากนั้นมีการบูรณาการด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษาในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงและรายวิชาพืชไร*เศรษฐกิจ ซ่ึงในรายวิชาดังกล*าวนี้มีการ
กําหนดกิจกรรมการดํานา และการเก็บเก่ียวข�าว ท่ีให�นักศึกษาได�เรียนรู�วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยท่ีสืบ
ทอดกันมา โดยการให�นักศึกษาได�เข�าร*วมกิจกรรมการดํานา และเก็บเก่ียวข�าว เพ่ือให�นักศึกษามีความเข�าใจใน
เรื่องการปลูกข�าว นอกจากนั้นเป1นกิจกรรมท่ีดําเนินการร*วมกับชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนให�
นักศึกษาได�ทํางานร*วมกับชุมชน ในการปลูกฝfงจิตสาธารณะและได�เรียนรู�วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนใน
ชุมชนนอกจากนี้ คณะได�บูรการการเรียนการสอนในรายวิชาการแปรรูปอาหารกับการกวนข�าวอาซูรอ (ขนม
อาซูรอ) ซ่ึงเป1นประเพณีท�องถ่ินของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต�เพ่ือให�นักศึกษาได�รู�จักและอนุรักษ�
ศิลปะและวัฒนธรรมให�คงอยู* และยังได�สนับสนุนให�ส*งผลงานเข�าประกวด การกวนข�าวอาซูรอ ในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย จนได�รางวัลชนะเลิศ นอกจากนี้ คณะเกษตรศาสตร�ยังมีนโยบายให�อาจารย�ผู�สอน สอดแทรก
ศิลปะและวัฒนธรรมในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เช*นการอนุรักษ�เครื่องมือทําการเกษตรโบราณ การบ
รูการในรายวอชาการผลิตข�าวโดยการจัดกิจกรรม ปากะแต (pakatan) โดยชาวบ�านจะมีการร*วมมือลงแขก 
ช*วยกันเก็บเก่ียวข�าวเปลือกและ ประเพณี ขวัญข�าว หรือ สมางัตปาดี เป1นพิธีกรรมท่ีชาวมลายูในฐานะท่ีเป1น
สังคมการเกษตรได�ทําขวัญข�าว หรือ สมางัตปาดี เป1นพิธีกรรมท่ีชาวมลายูในฐานะท่ีเป1นสังคมการเกษตรได�ทํา 
พิธีกรรมนี้มีความเชื่อว*าข�าวท่ีมีอํานาจเร�นลับมาทําให�เกิดการเจริญเติบโต ดูแลไร*นา สังคมการเกษตรจะให�
ความสําคัญต*อข�าวมาก เป1นต�น 

นอกจากนี้คณะเกษตรศาสตร� มีการส*งตัวแทนนักศึกษา บุคลากรเข�าร*วมกิจกรรมด�านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมร*วมกับชุมชน เช*น ประเพณีการทอดกฐิน และประเพณีหล*อแห*เทียนพรรษา และถวายเทียน
พรรษา โดยคณะมีการส*งเสริมและรณรงค�ให�บุคลากรได�มีส*วนร*วมในการพัฒนา และส*งเสริมการอนุรักษ�ศิลปะ
และวัฒนธรรมท่ีดี เพ่ือกระตุ�นให�เกิดการรักสถาบันและองค�กร และเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมตนเอง 
เช*น สวมชุดทํางานด�วยผ�าท�องถ่ิน (ผ�าบาติก ผ�าไหม) พร�อมท้ังสนับสนุนส*งเสริมให�บุคลากรท้ังอาจารย�
เจ�าหน�าท่ีและนักศึกษาได�มีโอกาสเข�าร*วมกิจกรรมท่ีก*อให�เกิดวัฒนธรรมท่ีดีเช*น วันไหว�ครู มีการส*งตัวแทน
บุคคลากรเข�าร*วมกิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันสําคัญต*างๆ มีกิจกรรมรดน้ําขอพรเนื่องในวันสงกรานต� 
และการจัดงานทําบุญคณะฯ เป1นประจําทุกป6 ซ่ึงกิจกรรมเหล*านี้เป1นกิจกรรมท่ีสอดคล�องกับสังคมพหุ
วัฒนธรรมในพ้ืนท่ี และสอดคล�องกับอัตลักษณ�และเอกลักษณ�ของมหาวิทยาลัยซ่ึงมีคุณค*าอ�างอิงได� และ
ก*อให�เกิดประโยชน�กับชุมชน สังคม ระดับท�องถ่ิน 
รายการหลักฐาน C.13 การสAงเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 

1 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในการดํารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
2 โครงการสืบสานเศรษฐกิจพอเพียงร*วมกับชุมชน 
3 โครงการพัฒนาผู�นําด�านการเกษตรเพ่ือพัฒนาชุมชนท�องถ่ินสู*วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4 โครงการถ*ายทอดเทคโนโลยภีูมิปfญญาท�องถ่ิน 
5 แผนปฏิบัตริาชการคณะเกษตรศาสตร�ประจําป6งบประมาณ 2563 
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รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
6 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจํางบประมาณ 2563 
7 ภาพการเข�าร*วมกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร 

 
ผลการประเมินตนเอง C.13 การสAงเสริมสนับสนนุศิลปะและวัฒนธรรม 

1 2 3 4 5 6 7 
ไ ม* มี ก า ร
รายงานผลท่ี
เก่ียวข�อง 

มีรายงานผลท่ี
เ ก่ี ย วข� อ ง ใน
บางด�าน(เช*นมี
การ รายงาน
ผ ล ท่ี เ กิ ด ต* อ
ก า ร กํ า ห น ด
วิสัยทัศน�) 

มี ร า ย ง า น ผ ล
ครบทุกด�าน (อัต
ลั ก ษ ณ� แ ล ะ
เอกลักษณ�หรือ
จุ ด เ น� น ห รื อ
คุณลักษณะหรือ
วิสัยทัศน�) 

มีรายงานผลท่ี
เกิดต*อคณะ/
ส ถ า บั น
ครบถ�วน และ
มี ผ ล ก า ร
ดําเนินงานท่ีดี 

เริ่มมีการขยาย
ผลไปสู*บุคลากร
กลุ*ม อ่ืน ส* งผล
ให�เกิดการริเริ่ม
โ คร งกา รหรื อ
สร�างเครือข*าย
ใหม*ๆ เ พ่ือการ
บริการวิชาการ
แก*ชุมชน/สังคม 

การขยายผล
ครอบคลุมไป
ท่ัว ท้ังองค�กร
ส* งผล ให� เ กิด
การพัฒนาท้ัง
ชุ ม ช น แ ล ะ
องค�กร 

Excellent 
(leading 
practices)(
เ กิ ด เ ป1 น
วั ฒ น ธ ร ร ม
องค�กร) 

   �    
 
ข:อสรุปการประเมินตนเอง C.13 การสAงเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-มหาวิทยาลัยตั้งอยู* ในชุมชนท่ีมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและภาครัฐบาลได�ให�การสนับสนุนกิจกรรมทํานุ
บํ า รุ ง วัฒนธร รม เป1 นปร ะ จํ า ต* อ เ น่ื อ ง ทุ กป6   ดั ง น้ั น 
มหาวิทยาลัยจึงสามารถส*งเสริมให�นักศึกษาเข�าร*วมกิจกรรม
ต*างๆ ได�อย*างต*อเน่ือง 

- คณะให�ความสําคัญกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี
การสร�างวัฒนธรรมให�นักศึกษาสามารถอยู*ร*วมกันได�ในสังคม
พหุวัฒนธรรม 

จุดท่ีควรพัฒนา ข:อเสนอในการปรับปรุง 
 - คณะควรส*งเสริมให�นักศึกษาเข�าร*วมกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

และสร�างสรรค�กิจกรรมท่ีส*งเสริมและบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ชุมชน ท้ังน้ีจะทําให�คณะสามารถเป1นผู�นําในการทํากิจกรรมใน
ชุมชนต*อไปและทําให�เป1นท่ียอมรับ 

 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 - มีการทํางานเป1นกลุ*มโดยให�นักศึกษาเป1นตัวขับเคลื่อนหลักในการจัดทํากิจกรรม โดยมีอาจารย�คอยให�
คําแนะนําและให�การสนับสนุน 
 - คณะส*งเสริมการทํากิจกรรมด�านทํานุศิลปะและวัฒนธรรมร*วมกับประชาชนในท�องถ่ิน 
 
 
สAวนท่ี 2 ตัวบAงช้ีเลือกระดับคณะ/มหาวิทยาลัย 
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S.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร:างสรรค� 
ผู�กํากับตัวบ*งชี้ : อาจารย�นิรันดร  หนักแดง 
ผู�จัดเก็บตัวบ*งชี้ : อาจารย� ดร.ธนเสฏฐ�  ทองใสเกลี้ยง, อาจารย� ดร.นราธิษณ�  หมวกรอง 

นางสาวดวงฤทัย  ชายสวัสด์ิ, นางสาวพิมลรัตน�  หาญสกุลวัฒน� 
ผลการดําเนินงาน 

คณะเกษตรศาสตร�มีนโยบายในการส*งเสริมให�บุคลากรสายสอนวิจัยเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
งานสร�างสรรค�และงานวิจัยท่ีสอดคล�องกับความต�องการของชุมชนในท�องถ่ิน ดังนั้นจึงมีระบบกลไกในการ
สนับสนุนการบริหารงานวิจัยท่ีกระตุ�นให�มีการขอเงินสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากแหล*งทุนต*าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอกสถาบัน ซ่ึงเป1นตัวสะท�อนถึงศักยภาพด�านการวิจัยและงานสร�างสรรค�ของคณะ จากการ
ดําเนินงานท่ีผ*านมาในป6การศึกษา 2562 พบว*าเปaาหมายในการขอเงินสนับสนุนโครงการวิจัยของคณะเกษตร
มีจํานวนเงินตํ่ากว*าค*าเปaาหมายท่ีวางไว� เนื่องจากการลดลงของอาจารย�ประจําคณะฯ เนื่องจากลาเรียนต*อ
ปริญญาเอก 

เปGาหมายของการดําเนินงานด:านการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร� 

ตัวชี้วัด 
เปaาหมาย  

ป6 2558 ป6 2559 ป6 2560 ป6 2561 ป6 2562 
จํ า น ว น เ งิ น ส นั บ ส นุ น
โครงการวิจัยท่ีได�รับจาก
แหล*งทุนภายใน (บาท) 

1,000,000  1,150,000  1,495,000  1,000,000 - 

จํ า น ว น เ งิ น ส นั บ ส นุ น
โครงการวิจัยท่ีได�รับจาก
แหล*งทุนภายนอก (บาท) 

1,000,000  575,000  747,500  859,625 1,600,000 

จํ า น ว น เ งิ น ส นั บ ส นุ น
งานวิจัยหรืองสร�างสรรค� 
ต*อจํ านวนอาจารย�และ
นักวิจัยประจํา (บาท/คน) 

50,000  57,500  74,750  85,963 80,000 

 

โดยในป6การศึกษา 2562 คณะเกษตรศาสตร�ได�งบสนับสนุนการวิจัยจากแหล*งทุนภายนอก 1 
โครงการ คือ โครงการพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ�พืชผักเศรษฐกิจเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ�ในระบบเกษตรอินทรีย� 
เป1นเงิน 1,600,000 บาท จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดังนั้น ในป6การศึกษา 2562 คณะ
เกษตรศาสตร�ได�รับเงินสนับสนุนทุนวิจัยท้ังหมด 1,600,000 บาท  และจากการคํานวณงบประมาณการวิจัย
ต*อจํานวนอาจารย�ประจําพบว*า คณะเกษตรศาสตร� มีจํานวนอาจารย�ประจํารวมท้ังสิ้น 20 คน (ไม*นับรวมผู�ลา
ศึกษาต*อ) คิดเป1นเงินทุนสนับสนุนฯ เท*ากับ 80,000 บาท/คน 
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ผลการคํานวณเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�จากภายในและภายนอกสถาบันต*อจํานวนอาจารย�
ประจําและนักวิจัยมีดังนี้ 
 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
      จํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจัย  
ตารางท่ี S.1-1 แสดงงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร� ป+การศึกษา 2562 
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย (บาท) เปGาหมาย ผลการดําเนินงาน 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจาก
ภายใน (บาท) 

1,000,000 - 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจาก
ภายนอก (บาท) 

800,000 1,600,000 

รวม 1,800,000 1,600,000 

รวมจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร�างสรรค� ต*อจํานวนอาจารย�และ
นักวิจัยประจํา (บาท/คน) 

90,000 80,000 

เปGาหมาย (บาท/คน) ผลดําเนินการ (บาท/คน) บรรลุเปGาหมาย 

90,000 80,000 X 
 
ผลการประเมินตนเองตัวบAงช้ี  S.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร:างสรรค�  

1 2 3 4 5 6 7 
ไม*มีการ
รายงานผล 

มีรายงานผล
(เป1นข�อมูลดิบ
ยังไม*มีการ
วิเคราะห�) 

มีรายงานผล
และเป1นไป
ตามท่ีคาดหวัง
(มีการวิเคราะห�
แล�ว) 

มีแนวโน�มผล
การดําเนินงาน
ท่ีดี(วิเคราะห� 
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข�อมูลดิบ) 

มีผลการดําเนินงาน
ไม*น�อยกว*าค*าเฉล่ีย
ระดับประเทศ*ใน
กลุ*มสาขาวิชา 

มีผลการ
ดําเนินงานท่ีเท*า
หรือสูงกว*าคู*
เทียบใน
ระดับช้ันนําของ
ประเทศ(ให�
เทียบกับ
มหาวิทยาลัยท่ี
อยู*เหนือค*า 
mean) 

Excellent (world 
class or leading 
practices)(ranking) 
 
 

   �    
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รายละเอียดเพ่ิมเติมด:านเงินสนับสนุนทุนวิจัยคณะเกษตรศาสตร� ป+งบประมาณ 2562 
เกณฑ�การประเมิน : 

ใช�บัญญัติไตรยางศ�เทียบ โดยกําหนดจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�/คน เท*ากับ 5 
คะแนน จําแนกตามกลุ*มสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุAมสาขาวิชา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 60,000 บาทข้ึนไป/คน 
วิทยาศาสตร�สุขภาพ 50,000 บาทข้ีนไป/คน 
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 25,000 บาทข้ึนไป/คน 

 

 

 
ตารางท่ี S.1-2 สรุปเงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสร:างสรรค� คณะเกษตรศาสตร� ป+ 2562 

 
รายการหลักฐาน S.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร:างสรรค� 

รหัสหลักฐาน รายการเอกสารหลักฐาน 
1 หนังสือสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยและผลงานสร�างสรรค� จากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เรื่อง

การพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ�พืชผักเศรษฐกิจเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ�ในระบบเกษตรอินทรีย�  
 

S.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร:างสรรค� 
หนAวยงาน จํานวนอาจารย�

ประจํา 
งบประมาณ
สนับสนุน

งานวิจัย(ภายใน) 

งบประมาณ
สนับสนุน
งานวิจัย 

(ภายนอก) 

รวม เฉลี่ย 

คณะ
เกษตรศาสตร� 

20 - 1 1 0.05 

 
 
 
 
 

ที่ ชื่องานวิจัย ชื่ออาจารย�ผลงานวิจัย 
จํานวนเงิน 

แหลAงเงินทุน งบประมาณ 
ภายใน ภายนอก 

1 การพัฒนาและ
คัดเลือกสายพันธุ�
พืชผักเศรษฐกิจเพื่อ
ผลิตเมล็ดพันธุ�ใน
ระบบเกษตรอินทรีย� 

ดร.นราธิษณ�  หมวกรอง  � สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) 

1,600,000 
 

จํานวนเงินทั้งหมด 1,600,000 
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ตารางแสดงรายละเอียด/รายช่ืออาจารย�ท่ีได:รับสนับสนุนทุนในป+ 2562 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย งบประมาณ แหลAงทุน วันท่ีทํา

สัญญา-วัน
สิ้นสุดสัญญา 

ภายใน ภายนอก 

1 การพัฒนาและ
คัดเลือกสายพันธุ�

พืชผักเศรษฐกิจเพ่ือ
ผลิตเมล็ดพันธุ�ในระบบ

เกษตรอินทรีย� 

ดร. นราธิษณ�  
หมวกรอง 

1,600,000  � 1 มีนาคม 
2562 – 29 
กุมภาพันธ� 

2563 

 

จากการวิเคราะห�ติดตามผลการดําเนินงาน พบว*า ทุนภายนอกท่ีได�มาจากอาจารย�ใหม*ท่ีมีศักยภาพ 
ส*วนอาจารย�ท*านอ่ืนท่ีเขียนขอทุนไปแต*ไม*ได�พิจารณาในการจัดสรรทุน อาจเป1นไปได�ว*าการเสนอโครงการอาจ
ไม*ตรงกับหน*วยงานท้ีทุนจึงไม*ได�พิจารณาจัดสรรทุน หรือการเขียนโครงการวิจัยอาจไม*ตรงใจกับหน*วยงานให�
ทุน 
แนวทางแก:ไข  

คณะเกษตรศาสตร�ได�มีแผนการจัดการอบรมการเขียนโครงการวิจัย โดยการเชิญวิทยากรทีเชี่ยวชาญ
ในการเขียนแผนงานวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดทุนงานวิจัยจากหน*วยงานท่ีให�ทุน 
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S.2 การเข:าสูAสากลมุAงเน:นอาเซียน ของนักศึกษาและอาจารย�  
ผู�กํากับตัวบ*งชี้  : อาจารย� ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา 
ผู�จัดเก็บข�อมูลตัวบ*งชี้ : อาจารย� ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา, อาจารย� ดร.ซารีนา สือแม 

นางสาวพิมลรัตน�  หาญสกุลวัฒน� 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะเกษตรศาสตร�มีการพัฒนาแผนการพัฒนานักศึกษาและอาจารย� โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน�       
พันธกิจ และแผนกลยุทธ�ของของคณะ ซ่ึงเชื่อมโยงมาจากแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย พัฒนาทักษะทางด�าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยมีการจัดสอนเสริมด�านทักษะภาษาอังกฤษโดยอาจารย�ท่ีมีความสามารถด�าน
ภาษาอังกฤษภายในคณะฯลฯ คณะยังมีนโยบายในการดําเนินการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาแรกเข�า 
และก*อนจบการศึกษา เพ่ือประกันคุณภาพให�กับนักศึกษาก*อนออกไปปฏิบัติงาน และสนับสนุนการสร�างความ
ร*วมมืออย*างต*อเนื่องกับ UMK (Jeli) ซ่ึงในป6การศึกษา 2561 นี้ คณะเกษตรศาสตร�ได�ส*งนักศึกษาเข�าร*วมการ
แข*งขันนวัตกรรม ในงาน International Agro Innovation and Exhibition Competition (IAgroIEC) 
2019 ซ่ึงมี UMK (Jeli) เป1นเจ�าภาพ ผลงานท่ีได�รับรางวัลมีดังนี้ 
ตารางท่ี  S.2-1 แสดงข:อมูลการแขAงขันนวัตกรรมของนักศึกษา 

ป+ พ.ศ. นวัตกรรม รางวัล งาน 
2560 ข�าวแช*สมุนไพรก่ึงสําเรจ็รูป -เหรียญทอง 

-The best social 
impact award 

NRIC 2017 

2562 PNU Smart Fertigation System Best Innovation/ 
Product Award 

IAgroIEC 2019 

 

ตารางท่ี  S.2-2 แสดงผลงานนักศึกษาและอาจารย� 

ลําดับท่ี รายช่ือนักศึกษา รายการ รางวัล ช่ือผลงาน สถานท่ี 
วันท่ีเข�าร*วม/

ส*งผลงาน 

1 นางสาวรุสมานี มะแอ  
นางสาวไอดา  มัยดิง  
อ.วัฒนา เต็มดี 
อ. นุลอัฟฎา สาและ 
 

Novel Research and 
Innovation 
Competition, 2017 

-ทอง 
-The best 
social 
impact 
award 

Soaked Instant herbal 
rice 

 16-19 ส.ค. 
2560 

 
2 

นายอิรฟาน บิงสาอิ 
นายมูฮัมหมัดซอบรี ยูโซะ 
นางสาวกอมารู เดะ 
อ.ดร.นราธิษณ� หมวกรอง 
อ.ดร. ราฮีมา วาแมดีซา 

IAgroIEC 2019 Best 
Innovation/ 
Product 
Award 

PNU Smart Fertigation 
System 

University 
Malaysia Kelantan 
(Jeli) 

26 เมษายน 
2562 
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คะแนนท่ีได�ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนท่ีได�ของทุกหลักสูตรในคณะ (4) 

                                                        จํานวนหลักสูตรในคณะท้ังหมด (1) 

                                          = 4 

ผลการประเมินตนเอง S.2 การเข:าสูAสากลมุAงเน:นอาเซียน ของนักศึกษาและอาจารย� 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม*มีการรายงาน
ผล 

มีรายงานผลเป1น
ข�อมูลดิบยังไม* มี
การวิเคราะห� 

มีรายงานผล
ตามท่ีคาดหวัง มี
การวิเคราะห� 

มีแนวโน�มผลการ
ดําเนินการท่ีดี
(วิเคราะห� Trend 
จากตารางการ
เก็บข�อมูลดิบ) 

มีแนวโน�มผลการ
ดําเนินงานท่ีดี
และมีการนํา
ข�อเสนอแนะไป
พัฒนาการเข�าสู*
สากลมุ*งเน�น
อาเซียน ของ
นักศึกษาและ
อาจารย� 

มีการนําผลการ
พัฒนาการเข�าสู*
สากลมุ*งเน�น
อาเซียน ของ
นักศึกษาและ
อาจารย�อย*างเป1น
ระบบ และมีผล
การดําเนินงานท่ี
ดีในทุกแผน 

Excellent 
World class or 
leading 
practice) 
(ranking) 

             �    

 
รายการหลักฐาน S.2 การเข:าสูAสากลมุAงเน:นอาเซียน ของนักศึกษาและอาจารย�  

รหัสหลักฐาน ช่ือหลักฐาน 
1 รางวัล จากการเข�าร*วมการแข*งขัน Novel Research and Innovation Competition 

(NRIC) ณ Universiti Sains Malaysia รัฐป6นัง ประเทศมาเลเซีย  
2 รางวัล Best Innovation/ Product Award ในงาน IAgroIEC 2019 

 

 
ข:อสรุปการประเมินตนเอง S.2 การเข:าสูAสากลมุAงเน:นอาเซียน ของนักศึกษาและอาจารย� 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- คณะฯ มีแผนการพัฒนาด�านภาษาอังกฤษของนักศึกษา  
- คณะฯ ให�การสนับสนุนการนําเสนองานวิจัยในต*างประเทศ
หรือการประชุมนานาชาติ  
- คณะฯ มีแผนการทําความร*วมมือกับต*างประเทศ แผนการ
ศึกษาดูงานต*างประเทศ  

ส*งเสริมและสนับสนุน กํากับตดิตามให�ทุกฝjายและคณะมีการ
ดําเนินการวิเคราะห�แผนการดําเนินการพัฒนานักศึกษาในแต*ละ
หลักสตูร อาจารย�ในแต*ละสาขาวิชา เพ่ือวิเคราะห�แนวทางการ
พัฒนาการเข�าสู*สากลมุ*งเน�นอาเซียน ของนักศึกษาและอาจารย� 
ตามวิสยัทัศน�ของสถาบัน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ดําเนินการ 

จุดท่ีควรพัฒนา ข:อเสนอในการปรับปรุง 
-ส*งเสรมิการฝiกประสบการณ�วิชาชีพของนักศึกษาในประเทศ
อาเซียน   
-ส*งเสรมิการทําความร*วมมือกับต*างประเทศ 

พัฒนาระบบและกลไกในการส*งเสริมการดําเนินงานการพัฒนา
นักศึกษาและอาจารย�ในการเข�าสู*สากลมุ*งเน�นอาเซียน 
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S.3 วิจัยใช:ประโยชน�ในชุมชน  

ผู�กํากับตัวบ*งชี้ : อาจารย�นิรันดร  หนักแดง 

ผู�จัดเก็บตัวบ*งชี้ : อาจารย� ดร.ธนเสฏฐ�  ทองใสเกลี้ยง, อาจารย� ดร.นราธิษณ�  หมวกรอง 
นางสาวรุสมา  ดอเลาะ 

ผลการดําเนินงาน 

คณะเกษตรศาสตร� ได�ดําเนินการส*งเสริมและสนับสนุนอาจารย�พัฒนาโครงการวิจัยจากโจทย�วิจัยท่ีได�

จากการลงพ้ืนท่ีเพ่ือให�ตรงกับความต�องการในการใช�ประโยนช�จากงานวิจัยของชุมชน ซ่ึง คณะเกษตรได�

พัฒนาระบบและกลไกในการถ*ายทอดองค�ความรู�จากงานวิจัยสู*ชุมชนดังนี้  

โดยการ ประชุมวางแผนการดําเนินการ เพือกําหนดรูปแบบการเผยแพร*ผลงานวิจัยหรืองาน

สร�างสรรค�ส*สู*การใช�ประโยชน� และได�กําหนดรูปแบบการเผยแพร*ผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�สู*การใช�

ประโยชน�ไว�ดังนี้ 

ประเภทของการใช:ประโยชน�จากงานวิจัยและงานสร:างสรรค�  มีดังนี้ 
1.การนําไปใช:ประโยชน�เชิงสาธารณะ 
ผลงานวิจัยท่ีนําไปใช�ให�เกิดประโยชน�แก*สาธารณชนในเรื่องต*างๆทีทําให� คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ

ของประชาชนดีข้ึน ได�แก* การใช�ประโยชน�ด�านสาธารณสุข ด�านการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย*อม (SME) ด�านการส*งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด�านศิลปะและวัฒนธรรม ด�านวิถี
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป1นต�น  

2. การนําไปใช:ประโยชน�เชิงนโยบาย 
การนําไปใช�ประโยชน�เชิงนโยบายเป1นการใช�ประโยชน�จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายใน การนําไปใช�

ประกอบเป1นข�อมูลการประกาศใช�กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ�ต*างๆ โดยองค�กร หรือ
หน*วยงานภาครัฐและเอกชน เป1นต�น 

 

3. การนําไปใช:ประโยชน�เชิงพณิชย� 
การนําไปใช�ประโยชน�เชิงพณิชย� คือ งานวิจัยท่ีนําไปสู*การพัฒนาสิ่งประดิษฐ� หรือผลิตภัณฑ�ซ่ึง

ก*อให�เกิดรายได� หรือนําไปสู*การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป1นต�น 
  4.การใช:ประโยชน�ทางอ:อม  

เป1นการสร�างสรรค�คุณค*าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก*อให�เกิดสุนทรียภาพ สร�างความสุข เช*น งาน
ศิลปะท่ีนําไปใช�ในโรงพยาบาล ซ่ึงได�มีการศึกษาและการประเมินไว� 

5.นําไปใช:ประโยนช�ด:านการเรียนการสอน  
เป1นการนํางานวิจัยเป1นกรณีศึกษาหรือบูรณาการเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน  
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เม่ือคณะได�กําหนดรูปแบบการเผยแพร*ผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�สู*การนําใช�ประโยชน� จึงได�วาง

ระบบและกลไกการเผยแพร*ผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�สู*การนําไปใช�ประโยชน� ดังนี้  

 
  คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 

ประชุมวางแผนดําเนนิการ 

  

   

วิเคราะห�รูปแบบการใช�ประโยชน� 

 

  

   

พิจาณารูปแบบการใช�ประโยชน� 

 ต*อยอด/ขยายผลโครงการ 

       - โครงการวจิัยต*อเนื่อง 

       - จัดทําแผนบริการวิชาการ 

การตีพิมพ�เผยแพร*และ นําเสนอผลงานวิชาการ 

 - วารสารในประเทศ  

- วารสารต*างประเทศ  

- การประชุมวิชาการ 

  

จัดกิจกรรมใช�ประโยชน� ตรงตาม

กลุ*มเปaาหมาย 

  

 

                 สังเคราะห�องค�ความรู� 

   

-บริการวชิาการสู*ชุมชน 
-การนําไปใช�ประโยชน�เชิงสาธารณะ 

-การนําไปใช�ประโยชน�เชิงนโยบาย 

-การนําไปใช�ประโยชน�เชิงพณิชย�-การใช�
ประโยชน�ทางอ�อม 

-การนําไปใช�ประโยนช�ด�านการเรียนการ
สอน 

 

  

- บริการวิชาการสู*ชุมชน  

-การนําไปใช�ประโยชน�เชิงสาธารณะ 

-การนําไปใช�ประโยชน�เชิงนโยบาย 

-การนําไปใช�ประโยชน�เชิงพณิชย�การใช� 
-นําประโยชน�ทางอ�อม  
-นําไปใช�ประโยนช�ด�านการเรียนการสอน  

 

ท้ังนี้ระบบการเผยแพร*ผลงานวิจัยสู*การใช�ประโยชน มีรายละเอียดวิธีดําเนินงานตามข้ันตอนดังนี้  

ข้ันตอนท่ี 1 ประชุมวางแผนดําเนินการ โดยมีวิธีการดังนี้  

1.1 ประสานผู�ท่ีเก่ียวข�อง ทําหนังสือเชิญ ผู�เข�าประชุมได�แก*นักวิจัย คณะกรรมการดําเนินงาน ผู�นํา

กลุ*มผู�ใช�ประโยชน� 

1.2 ประชุมวางแผนการดําเนินงานและแบ*งหน�าท่ีความรับผิดชอบ 

ข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะห�รูปแบบการใช:ประโยชน�โดยมีวิธีการดังนี้ 

2.1 ประสานผู�ท่ีเก่ียวข�องเข�าร*วมประชุม ได�แก* ผู�ใช�ประโยชน�โดยตรงจากการวิจัย ฝjายท่ีมีส*วน

ส*งเสริมสนับสนุน ฝjายนักวิชาการ ผู�บริหารในระดับนโยบาย และผู�สนใจ  

2.2 ประชุมร*วมกันวิเคราะห�รูปแบบการนําผลการวิจัยไปใช�ประโยชน�ตามประเภทของ งานวิจัยและ

กลุ*มผู�ใช�ประโยชน� เช*น การใช�ประโยชน�ในการเรียนการสอน การตัดสินใจเชิงนโยบาย เชิงพณิชย� การใช�

ประโยชน�เชิงสาธารณะ เป1นต�น 
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ข้ันตอนท่ี 3 พิจารณารูปแบบการใช:ประโยชน�โดยมีวิธีการดังนี้  

3.1 กรณีไม*ใช*การติดต*อโดยตรง จัดแยกไปพิจารณารูปแบบการเผยแพร* ซ่ึงอาจเป1นการ เผยแพร*โดย

วารสารหรือจัดประชุมวิชาการ  

3.2 กรณีติดต*อโดยตรงกับผู�ใช�ประโยชน� จัดเข�ากลุ*มกิจกรรมเฉพาะท่ีสอดคล�องกับ กลุ*มเปaาหมาย  

ข้ันตอนท่ี 4 การจัดกิจกรรมใช:ประโยชน�โดยตรง ตามกลุAมเปGาหมาย โดยมีวิธีการดังนี้  

4.1 ประชุมวางแผนปฏิบัติงานร*วมกับผู�เก่ียวข�อง ได�แก* นักวิจัย คณะกรรมการดําเนินงาน กลุ*มผู�ใช�

ประโยชน�งานวิจัย 

4.2 ปฏิบัติการสู*การใช�ประโยชน�โดยตรงตามแผนท่ีกําหนดในรูปแบบต*าง ๆ เช*น  

4.1.1 ส*งผลวิจัยตรงกับผู�ใช�และติดตามผล  

4.1.2 จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรก*อนการส*งผลต*อผู�ใช�  

4.1.3 สังเคราะห�องค�ความรู�ก*อนการนําไปใช� 

  4.1.4 จัดโครงการขยายผลสู*กลุ*มเปaาหมาย  

ข้ันตอนท่ี 5 จัดการความรู:บันทึกผลเพ่ือนําไปใช:โดยมีวิธีการดังนี้  

5.1 ประชุมคณะผู�ดําเนินการเสนอผลการประเมินการจัดประชุมเพ่ือนําผลไปใช�ปรับปรุง  

5.2 จัดการความรู� เพ่ือนําไปใช�ประโยชน�ต*อไป 

ในป6การศึกษา 2562 คณะเกษตรศาสตร�ได�ต้ังเปaาหมายและตัวชี้วัดไว� ดังนี้ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ� 
หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใช�ประโยชน� และสร�างมูลค*าเพ่ิมให�กับสามจังหวัดชายแดนใต� จํานวน 4 เรื่อง และจาก
ข�อมูลในตารางท่ี S.3-1 พบว*าจํานวนงานวิจัยท่ีได�นําไปใช�ประโยชน�ป6 พ.ศ. 2562 ของคณะเกษตรศาสตร�
สามารถนํามาใช�ประโยชน� จํานวน 4 เรื่อง และมีรูปแบบการนําไปใช�ประโยนช� ดังนี้ 
ตารางท่ี S3-1 แสดงรายละเอียดงานวิจัยหรืองานสร:างสรรค�ท่ีนําไปใช:ประโยชน� ป+การศึกษา  2562 
 

งานวิจัยท่ีได�นําไปใช�
ประโยชน� 

รูปแบบการใช�ประโยชน� กลุ*มผู�ใช�ประโยชน� วิธีการใช�ประโยชน� 

1. การผลิตนํ้าเช้ือโคแช*แข็ง
โดยใช� นํ้าผึ้งเป1นส*วนผสม
ของสารละลลายเจือจาง 

การนําไปใช�ประโยชน�เชิง
พณิชย� 

 

สหกรณ�โคเน้ือ มือนารอ

จํากัด จ.นราธิวาส 

การผลิตนํ้าเช้ือโคแช*
แข็ง ให�กับสหกรณ�โค
เ น้ือ มือนารอ จํากัด 
เ พ่ือนําไปผสมให� กับ
สมาชิกในการผลิตโค
เน้ือจําหน*าย โดยมีการ
เก็บค*าบริการนํ้าเ ช้ือ 
และการผสมเทียม เพ่ือ
ส ร� า ง ร า ย ไ ด� ใ ห� กั ย
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สหกรณ�  
2. การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ
กล�วยหิน 

การนําไปใช�ประโยชน�เชิง
พณิชย� 

กลุ*มผู�ปลูกและแปรรูป

กล�วยหิน อ.สุไหงโกลก 

จ.นราธิวาส 

การฝiกเจ�าหน�าท่ีและให�
สูตรการเพาะเลี้ยงเน้ือ
เ ยื้ อ ก ล� ว ย หิ น แ ก*
เ จ� า ห น� า ท่ี  ข อ ง
เจ�าหน�า ท่ีกลุ*มผู�ปลูก
และแปรรูปกล�วยหิน 
อ . สุ ไ ห ง โ ก ล ก  จ .
นราธิวาส เพ่ือผลิตต�น
ก ล� า พั น ธุ� ก ล� ว ย หิ น
จําหน*ายให�กับสมาชิก 

3. การคัดเลือกและปรับปรุง
พันธุ� พืชผักเศรษฐกิจ เพ่ือ
ผลิ ต เมล็ ด พัน ธุ� ในระบบ
อินทรีย� 

การนําไปใช�ประโยชน�เชิง
พณิชย� 

- โครงการฟาร�มตัวอย*าง 

ตาม พระราชดําริ 

จังหวัดนราธิวาส 

-นายประทีป ทิตพุฒ 

ประธานโครงการชุมชน

หมู*บ�านไทย 

ว า ง ร ะ บ บ ก า ร ผ ลิ ต
พืชผักอินทรีย� เพ่ือ
จํ า ห น* า ย  ใ ห� กั บ 
ส*งเสริมให� โครงการ
ฟาร� มตั วอย* า ง  ตาม
พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ  แ ล ะ
โครงการชุมชนหมู*บ�าน
ไทยจังหวัดนราธิวาส 
ท้ั ง ก า ร จั ดก า ร พ้ื น ท่ี 
การจัดระบบนํ้า การ
พัฒนาระบบการให�นํ้า
แบบ Smart farm 
แ ล ะ ก า ร เ ก็ บ เ ก่ี ย ว
ผ ล ผ ลิ ต เ พ่ื อ ก า ร
จําหน*าย 

การ เลี้ ยงปูทะเล (Scylla 
spp.) ใ นตะกร� า สู* ชุ ม ชน
เมือง 

การนําไปใช�ประโยชน�เชิง
พณิชย� 

หมู�บ�านเศรษฐกิจ

พอเพียงบ�านฮูแตตูวอ ต.

โคกเคียน อ.เมือง จ.

นราธิวาส 

การถ*ายทอดเทคโนโลยี
การ เลี้ ย ง ปูทะเล ใน
ตะกร�าเพ่ือการจําหน*าย 
แก*หมู*บ�านเศรษฐกิจ
พอเพียงบ�านฮูแตตูวอ 
ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.
นราธิวาส  

 
ในป6การศึกษา 2562 คณะเกษตรศาสตร�ได�ดําเนิการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

เผยแพร*ผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�สู*การนําไปใช�ประโยชน� พบว*า ผู�นําผลงานวิจัยไปใช�ประโยนช�มีความ
พึงพอใจในระดับ ดีมาก (4.78) และต�องการให�มีการสร�างความร*วมมือในการวิจัยและพัฒนาธุรกิจอย*าง
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ต*อเนื่อง อย*างไรก็ตาม ในการดําเนินงานตามระบบและกลไกพบว*า คณะยังมีการดําเนินการจัดการความรู� 
เพ่ือนําไปขยายผล และต*อยอดในการเผยแพร*ผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�สู*การนําไปใช�ประโยชน� ซ่ึงคณะ
ได�นําข�อเสนอแนะดังกล*าวไปปรับปรุงการดําเนินงานในป6การศึกษาถัดไป  โดยการทบทวนระบบและกลไกใน
การประสานความร*วมมือและการพัฒนาระบบและกลไกการขอใช�ประโยนช�จากกงานวิจัยของบุคลากรผ*าน
ฝjายวิจัยและบริการวิชาการร*วมท้ังผ*านศูนย�เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation 
Center หรือ AIC)” ท่ีเป1นความร*วมมือระหว*าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� กับ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ� ร*วมท้ังการถ*ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเกิดจากงานวิจัยผ*าน คลินิกเทคโนโลยี ของ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ท่ีดูและและรับผิดชอบโดยคณะเกษตรศาสตร� ร*วมท้ังการจัดการความรู�
เพ่ือนําไปพัฒนา  เป1นต�น  
 

ผลการประเมินตนเอง S.3 วิจัยใช:ประโยชน�ในชุมชน  
Rating Description ผลการประเมินตนเอง 

1 Absolutely Inadequate  
2 Inadequate and Improvement is Necessary  
3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate  
4 Adequate as Expected � 
5 Better Than Adequate  
6 Example of Best Practices  
7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices)  

 
รายการหลักฐาน S.3 วิจัยใช:ประโยชน�ในชุมชน 
รหัสหลักฐาน ช่ือหลักฐาน 

1 แบบรับรองการนําผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ไปใช�ประโยชน� 
 

ข:อสรุปการประเมินตนเอง S.3 วิจัยใช:ประโยชน�ในชุมชน 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะมีโครงการวิจัยท่ีสอดคล�องกับอาชีพหลักของ
คนในท�องถ่ิน 

การสร�างเครือข*ายการวิจัยเพ่ือให�เกิดการบูรณาการ
และการใช�ประโยชน�จากผลงานวิจัย 

จุดท่ีควรพัฒนา ข:อเสนอในการปรับปรุง 
อยู*ช*วงระหว*างการเก็บรวบรวมข�อมูล เก็บรวบรวมข�อมูลเพ่ิมเติม 
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รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

ประจําป+การศึกษา 2562 
(ข:อมูล 1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563)  

 
ระหวAางวันท่ี 24 - 25 สิงหาคม 2563 

 

 
 
 
 

 

โดย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 
 

เสนอตAอ 
คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

 รายงานผล วันท่ี 25 สิงหาคม 2563 
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บทสรุปสําหรับผู:บริหาร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาส   

ราชนครินทร� ระหว*างวันท่ี 24 – 25 สิงหาคม 2563 ประกอบด�วยตัวบ*งชี้หลัก 13 ตัวบ*งชี้ และตัวบ*งชี้เลือก        
3 ตัวบ*งชี้ ซ่ึงประเมินด�วยระดับคะแนน 7 ระดับ โดยผลการประเมินตามตัวบ*งชี้หลัก และตัวบ*งชี้เลือก มีดังนี้ 

คะแนน ระดับ  3 มี  2  ตัวบAงช้ี ดังนี้ 
C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิต นักศึกษา 
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย 
คะแนน ระดับ  4 มี 14 ตัวบAงช้ี ดังนี้ 
C.2 การได�งานทําของบัณฑิตหรือการใช�ประโยชน�ในการประกอบวิชาชีพ 
C.3 คุณภาพบัณฑิต 

 C.4 ผลงานผู�เรียน 
C.5 คุณสมบัติของอาจารย� 
C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 
C.8 การบริหารและจัดการของผู�บริหารคณะ 
C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู�บริหารคณะ 
C.10 บุคลากรท่ีได�รับการพัฒนา 
C.11 ข�อมูลปaอนกลับจากผู�มีส*วนได�ส*วนเสีย 
C.12 การบริการวิชาการแก*สังคมของคณะ 
C.13 การส*งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม 
S.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค� 
S.2 การเข�าสู*สากลมุ*งเน�นอาเซียน ของนักศึกษาและอาจารย� 
S.3 วิจัยใช�ประโยชน�ในชุมชน 
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รายงานผลการประเมินระดับคณะ  
คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

ประจําป+การศึกษา 2562 
 รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพ ระดับคณะ คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัย     
นราธิวาสราชนครินทร� ระหว*างวันท่ี 24 – 25 สิงหาคม 2563 โดย รองศาสตราจารย� ดร.จินดา ขลิบทอง
(ประธานกรรมการ) อาจารย� ดร.ยรรยง สุรัตน� (กรรมการ) รองศาสตราจารย� ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ�
(กรรมการ) นางสาวดวงฤทัย  ชายสวัสด์ิ (เลขานุการ) 
 รายงานผลการประเมินระดับคณะ ต้ังอยู*บนข�อมูลท่ีคณะได�จัดเตรียม รวมถึงเอกสารการประเมิน
ตนเอง การตรวจยืนยันเอกสาร ณ สถานท่ีดําเนินงาน และการสัมภาษณ�ผู�มีส*วนได�ส*วนเสียท่ีประกอบด�วย 
คณาจารย� บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย�เก*า ผู�ใช�บัณฑิต ตัวแทนชุมชนท่ีรับบริการวิชาการ และผู�ใช�
ประโยชน�จากงานวิจัย 
 การประเมินนี้ดําเนินการภายใต�การประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 
ระดับคณะ ด�วยตัวบ*งชี้หลัก 13 ตัวบ*งชี้ และตัวบ*งชี้เลือก 3 ตัวบ*งชี้ ซ่ึงประเมินด�วยระดับคะแนน 7 ระดับ 
โดยผลการประเมินตามตัวบ*งชี้หลักและตัวบ*งชี้เลือก มีดังนี้ 

ตัวบAงชี้หลัก ระดับคะแนน 
C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิต นักศึกษา 3 

C.2 การได�งานทําของบณัฑิตหรือการใช�ประโยชน�ในการประกอบวิชาชีพ 4 
C.3 คุณภาพบัณฑิต 4 
C.4 ผลงานผู�เรียน 4 
C.5 คุณสมบัติของอาจารย� 4 
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย 3 
C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 4 
C.8 การบริหารและจัดการของผู�บริหารคณะ 
   C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน�าที่ของกรรมการประจําคณะ 4 
   C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน�าที่ของผู�บริหารคณะ 4 
C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู�บริหารคณะ 4 
C.10 บุคลากรที่ได�รับการพัฒนา 4 
C.11 ข�อมูลปaอนกลับจากผู�มสี*วนได�ส*วนเสีย 4 
C.12 การบริการวิชาการแก*สังคมของคณะ 4 
C.13 การส*งเสริมสนับสนนุศิลปวัฒนธรรม 4 

ตัวบAงชี้เลือก ระดับคะแนน 
S.1 จํานวนเงนิสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร�างสรรค� 4 
S.2 การเข�าสู*สากลมุ*งเน�นอาเซียน ของนักศึกษาและอาจารย�  4 
S.3 วิจัยใช�ประโยชน�ในชุมชน 4 
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 คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ได�ดําเนินการประกันคุณภาพตามแนว
ทางการประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับคณะ ด�วยโครงร*างองค�กร        
ตัวบ*งชี้หลัก 13 ตัวบ*งชี้ และตัวบ*งชี้เลือก 3 ตัวบ*งชี้ โดยผลการดําเนินงานของคณะ จุดแข็ง และเรื่องท่ี
สามารถปรับปรุงได� มีดังนี้ 

 

โครงรAางองค�กร 
Strengths 

จุดแข็ง 
Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได: 

P.1 ลักษณะของ
องค�กร 

1. วิสัยทัศน� พันธกิจ เอกลักษณ� 

และอัตลักษณ�และแนวปฏิบัติ

ของคณะมุ*งเน�นการพัฒนา

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม

ทางการเกษตร และการบริการ

วิชาการ 

2. มีทรัพยากรสนับสนุน

วิสัยทัศน�และพันธกิจของคณะ 

3. มีคู*ความร*วมมือหลากหลาย 

1. การจัดระบบและกลไกการใช�ทรัพยากรและ
การประสานความร*วมมืออย*างเป1นรูปธรรม 

P.2 สภาวการณ�ของ
องค�กร 

1. เป1นหน*วยงานการศึกษาด�าน

การเกษตร ท่ีมีจุดแข็งในการ

พัฒนาผลงานวิจัย ท้ังยังมี

บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญด�าน

การเกษตร ซ่ึงสอดคล�องกับ

นโยบายการพัฒนาชาติ 

 

1. การวิเคราะห�และนําเสนอข�อมูลคู*เทียบ การ

ต้ังค*าเปaาหมายท่ีเหมาะสมของคณะ เพ่ือแสดงให�

เห็นถึงศักยภาพของคณะ 

2. การวิเคราะห�ให�เห็นถึงภัยคุกคามจากปfจจัย

ภายนอกและจุดอ*อนจากปfจจัยภายในของคณะ 

เพ่ือปรับกลยุทธ�ในการดําเนินงานขององค�กรให�

สามารถรองรับภัยคุกคามนั้นได� 

C.1 การรับและการ
สําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา 

1. ระบบการดูแลนักศึกษาเพ่ือ
แก�ไขปfญหาการตกออก และ
ลาออกระหว*างการเรียนของ
นักศึกษา 

 

1. การวิเคราะห�การรับนักศึกษาในสาขาทางด�าน
เกษตรในระดับประเทศ 

2. การประเมินระบบการประชาสัมพันธ�หลักสูตร 
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โครงรAางองค�กร 
Strengths 

จุดแข็ง 
Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได: 

C.2 การได�งานทําของ
บัณฑิตหรือการใช�
ประโยชน�ในการ
ประกอบวิชาชีพ 

1. มีการวางแผนและมีกิจกรรม
ในการส*งเสริมความต�องการการ
ได�งานทําของนักศึกษา 
 

1. การวิเคราะห�แนวโน�มของการได�งานทําของ
นักศึกษาในรอบระยะเวลา 1 ป6 

2. การวิเคราะห�ตลาดแรงงานทางด�าน
การ เกษตร และการประชาสัมพันธ� ให� กับ
นักศึกษาในชั้นป6สุดท�าย 

C.3 คุณภาพบัณฑิต 1. มีช*องทางหลากหลายในการ 

รับข�อมูลปaอนกลับ 

2. การออกแบบผลการเรียนรู�ใน
ระดับรายวิชา (CLO) 

1. ผลการประเมินนักศึกษาในระหว*างเรียน ตาม 
ELOs 

2. ผลการประเมินนักศึกษาในระหว*างเรียน ตาม 
CLO 

C.4 ผลงานของผู�เรียน 1 . นั ก ศึ กษ า ทุกคน มีผ ล ง าน
วิชาการเป1นชิ้นงานก*อนสําเร็จ
การศึกษา 

1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาผลงานของ
ผู�เรียนเพ่ือไปสู*การนําเสนอและการแข*งขัน 
2. การส*งเสริมให�นักศึกษานําเสนอ/แข*งขันใน
เวทีระดับนานาชาติ 
3. การสร�างแรงจูงใจอย*างเป1นรูปธรรม 
 

C.5 คุณสมบัติของ
อาจารย� 

1. คณาจารย�มีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตรงตามหลักสูตรและ
สาขาวิชาท่ีเปgดทําการสอน 
2. คณาจารย�มีตําแหน*งทาง
วิชาการ 
 

1. การทบทวนภาระงานของอาจารย� 
 

C.6 ผลงานวิชาการ
ของอาจารย�ประจํา
และนักวิจัย 

1. ผลงานตอบสนองยุทธศาสตร�
ด�านการวิจัยของคณะและเป1น
ประโยชน�แก*ชุมชน/ท�องถ่ิน 
 
 

1. การส*งเสริมและสนับสนุนอาจารย�ในการผลิต
และเผยแพร*ผลงานวิชาการ 
2. การส*งเสริมและสนับสนุนการสร�างผลงานทาง
วิชาการในรูปแบบอ่ืน ๆ นอกจากงานวิจัย 
 

C.7 การกํากับ
มาตรฐานหลักสูตร 

1. มีระบบในการกํากับมาตรฐาน
หลักสูตร ตามเกณฑ�ของ สกอ. 

 

 1. ระบบการกํากับมาตรฐานหลักสูตร ในระดับ
คณะ ของการใช�เกณฑ� AUN 
 



143 

โครงรAางองค�กร 
Strengths 

จุดแข็ง 
Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได: 

C.8.1 การปฏิบัติตาม
บทบาทหน�าท่ีของ
กรรมการประจําคณะ 

1.  มีผู�ทรง คุณวุฒิภายนอกท่ี
สนับสนุนพันธกิจของคณะ 

1. การประเมินและการนําผลมาใช�อย*างเป1น
ระบบ 

C.8.2 การปฏิบัติตาม
บทบาทหน�าท่ีของ
ผู�บริหารคณะ 

1. ผู�บริหารคณะมีวิสัยทัศน�ใน
การพัฒนาคณะ 
2. มีภาวะการเป1นผู�นําในการ
ทํางานร*วมกัน 

1. การกําหนดเปaาหมายท่ีท�าทาย เพ่ือการพัฒนา
อย*างต*อเนื่อง โดยจัดระบบการมีส*วนร*วมของ
บุคลากรทุกภาคส*วนอย*างชัดเจน 

C.9 ผลการบริหารและ
จัดการของผู�บริหาร
คณะและสถาบัน 

1. ผู�บริหารมีความมุ*งม่ัน ทุ*มเท 1. การใช�ระบบสารสนเทศเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ 
2. การบริหารความเสี่ยงอย*างเป1นระบบ (จํานวน
นักศึกษา และรายได�จากผลิตภัณฑ�) 
3. การบูรณาการแผนกลยุทธ�สู* แผนปฏิ บั ติ
ราชการ เพ่ือให�เกิดการพัฒนาอย*างต*อเนื่อง 
4. การนํ าผลการประเ มินของผู� บริหารมา
วิเคราะห�เพ่ือการพัฒนา 

C.10 บุคลากรได�รับ
การพัฒนา 

1. การพัฒนาบุคลากรมีการ
วางแผนและดําเนินการท้ังใน
ส*วนสายสอนและวิจัยและสาย
สนับสนุน 

1. การวางเปaาหมายในการพัฒนาบุคลากร 
2. แผนการพัฒนาบุคลากรในระยะสั้น และระยะ
ยาว 
 
 

C.11 ข�อมูลปaอนกลับ
ของผู�มีส*วนได�ส*วนเสีย 
 
 
 

1. มีการเก็บข�อมูลของผู�มีส*วนได�
ส*วนเสียทุกภาคส*วน 

1. การนําผลของข�อมูลปaอนกลับของผู�มีส*วนได�
ส*วนเสียแต*ละกลุ*มมาวิเคราะห�เพ่ือพัฒนาคณะ
ต*อไป 
2. เพ่ิมช*องทางการสํารวจข�อมูลปaอนกลับ เช*น 
ออนไลน�  ออฟไลน� 
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โครงรAางองค�กร 
Strengths 

จุดแข็ง 
Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได: 

C.12 การบริการ
วิชาการแก*สังคมของ
คณะและมหาวิทยาลัย 

 1. การกําหนดกลยุทธ�ทางเลือกให�สามารถปฏิบัติ
ได�ตามแผน เพ่ือให�มีการดําเนินการอย*างต*อเนื่อง  
2. ระบบการติดตามผลการบริการวิชาการ 
ชุมชน เพ่ือการพัฒนา  
3. การขยายขอบเขตการบริการวิชาการในเชิง
อุตสาหกรรมจะสนับสนุนการเพ่ิมรายได�และ
สร�างการยอมรับของคณะต*อสังคมในวงกว�าง 

C.13 การส*งเสริม
สนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 1. การจัดทําแผนส*งเสริมศิลปวัฒนธรรมท่ี
สอดคล�อง และส*งเสริมอัตลักษณ�/เอกลักษณ�ของ
คณะ 
2. การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนและการบริการวิชาการ 
 

S.1 จํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร�างสรรค� 

1. ศักยภาพของอาจารย�ในการ
ขอทุนวิจัยจากแหล*งทุนภายนอก 
 

1. การจัดสรรเงินสนับสนุนการวิจัยภายใน 
 

S.2 การเข�าสู*สากล
มุ*งเน�นอาเซียนของ
นักศึกษาและอาจารย� 

1 .  นั ก ศึ กษาและอาจารย� มี
พ้ืนฐานทางภาษาและวัฒนธรรม
ใกล�เคียงกับประเทศเพ่ือนบ�าน
ในอาเซียน 
 

1. การส*งเสริมให�มีการแลกเปลี่ยนกิจกรรมทาง
วิชาการต*าง ๆ ร*วมกับมหาวิทยาลัยในประชาคม
อาเซียน  
 

S.3 วิจัยใช�ประโยชน�
ในชุมชน 

1. มีการทําวิจัยร*วมกับชุมชน 
และมีการนําผลการวิจัยไปสู*
ชุมชน 

1. การกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการสนับสนุน
การนําผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน� ท้ังในระดับ
ชุมชน และเชิงอุตสาหกรรม 
2. พัฒนางานวิจัยท่ีตอบสนองชุมชนมากข้ึน 
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ข:อเสนอแนะ 
1. การดําเนินงานเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน� อัตลักษณ� ค*าเปaาหมายท่ีกําหนด ให�สอดคล�อง และไปในทิศทาง

เดียวกัน 
2. การกําหนดคู*เทียบเพ่ือให�เกิดความท�าทาย และพัฒนาอย*างก�าวกระโดดเป1นรูปธรรม 
3. การพัฒนา/จัดการการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Blended Learning) อย*างเหมาะสมกับผู�สอน 

นักศึกษา เนื้อหาและผลลัพธ�หลักสูตรท่ีคาดหวัง และความพร�อมสิ่งอํานวยความสะดวก 
4. มีโครงการระยะสั้นในเรื่องของ Blended Learning และเรื่องของคลังหน*วยกิต 

 
ข:อเสนอแนะการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

การเขียน การตรวจสอบ รายงานให�ถูกต�องสมบูรณ�ยิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก 
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ข:อเสนอแนะจากการสัมภาษณ�ผู:มีสAวนได:สAวนเสีย 
 

คณาจารย� 
1.  การพัฒนาระบบ IT เพ่ือรองรับการเรียนการสอนแบบวิถีชีวิตใหม* 
2.  การเปgดการเรียนการสอนระดับนานาชาติ 
3.  จัดภาระงานให�เหมาะสม 
 
นักศึกษา 
1.  การสํารวจความพร�อมของนักศึกษาในการเรียนการสอนแบบออนไลน� 
2.  ควรใช� application ท่ีเหมาะสมเพียง application เดียว 
3.  การพัฒนาเครื่องมือ/วัสดุ อุปกรณ�ให�ทันสมัยอยู*เสมอและพอเพียงแก*นักศึกษา 
4.  ควรมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยให�ในการเรียนการสอน 
 
บุคลากร 
1.  การให�ข�อมูลปaอนกลับจากผลการประเมินแก*บุคลากรเพ่ือการพัฒนาตนเอง 

 
ศิษย�เกAา 
1. เพ่ิมการปฏิบัติให�มากข้ึน 
 
ผู:ใช:บัณฑิต 
1. ทักษะการกล�าแสดงออก 
 
ตัวแทนชุมชน 
1. เน�นเรื่องงานวิจัยสู*ท�องถ่ินให�มากข้ึน 
2. การจัดอบรมให�ความรู�ท่ีชุมชนให�ความสนใจ เช*น เกษตรธรรมชาติ 
3. การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ�ในการพัฒนาด�านการเกษตร 
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กําหนดการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ ประจําป+การศึกษา 2562 
คณะเกษตรศาสตร�  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

ระหวAางวันท่ี 24 – 25 สิงหาคม 2563 
ณ ห:องส่ือสารทางไกล ช้ัน 1 คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

วัน/เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
วันท่ี 1 : 24  สิงหาคม  2563 

13.30 – 13.40 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมหารือ แนวทางในการตรวจประเมนิ  

13.40 – 13.50 น. คณบดีกล*าวต�อนรบัคณะกรรมการประเมินฯ และแนะนําบุคลากรคณะ  

13.50 – 14.00 น. 
ประธานกรรมการประเมินฯ แนะนําคณะกรรมการประเมินฯ และช้ีแจง
กรอบ และวัตถุประสงค�การตรวจประเมิน  

14.00 – 14.20 น. คณบดีนําเสนอผลการดําเนินงานของคณะ  

14.20 – 15.00 น. สัมภาษณ�ผู�บริหาร  

15.00 – 15.10 น. รับประทานอาหารว*าง  

15.10 – 15.40 น. สัมภาษณ�อาจารย�ผู�สอน  

15.40 – 16.10 น.  สัมภาษณ�นักศึกษาปfจจุบันช้ันป6ท่ี 1- 4  

16.10 – 16.30 น. สัมภาษณ�บุคลากรสายสนับสนุน  

16.30 น. เป1นต�นไป รับประทานอาหารเย็น  

วันท่ี 2 : 25  สิงหาคม  2563 

08.30 – 09.00 น. สัมภาษณ�ศิษย�เก*า  

09.00 – 09.30 น. สัมภาษณ�ผู�ใช�บัณฑิต  

09.30 – 10.00 น. 
สัมภาษณ�ตัวแทนชุมชนท่ีรับบริการวิชาการ และผู�ใช�ประโยชน� 
จากงานวิจัย  

10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว*าง  

10.15 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินตรวจเอกสารหลักฐานแต*ละตัวบ*งช้ี  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินตรวจเอกสารหลักฐานแต*ละตัวบ*งช้ี  

15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารว*าง  

15.15 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินสรุปและช้ีแจงผลการประเมินด�วยวาจา  
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ภาพบรรยากาศการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําป+การศึกษา 2562 
คณะเกษตรศาสตร�  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

ระหวAางวันท่ี 24 – 25 สิงหาคม 2563 
ณ ห:องส่ือสารทางไกล ช้ัน 1 คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
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