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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม

เกษตร ประจําปีการศึกษา 2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        
ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ระหว่างวันที่          
3 - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) รอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการ
สัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน 2 คน บุคลากร จํานวน 2 คน และนิสิต จํานวน 8 คน 

  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ โดยคณะได้ดําเนินการประกันคุณภาพ ตามตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3 และ 4 ส่วนตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 16.1 
16.2 17 18.1 18.2 ดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย) รวมทั้งหมด 36 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเองโดยรวม      
มีคะแนนเฉลี่ย 4.17 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.20          
ได้คุณภาพระดับดี  ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 ได้คุณภาพระดับดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 ได้คุณภาพระดับดี  ผลการประเมินตนเองตาม   
ตัวบ่งชี้ สกอ.และตัวบ่งชี้ มก. รวม 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.45  ได้คุณภาพระดับดี  และผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ สมศ. 12 ตัว
บ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.70 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.70 ได้
คุณภาพระดับดี  โดยผลการประเมินตนเอง  รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง 
 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนผลการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต  

3.33 4.25 4.25 4.25 4.00 3.78 3.83 3.88 3.88 3.78 3.85

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 4 
การวิจัย  

2.87 4.50 4.50 4.50 - 3.09 3.09 3.96 3.96 3.09 3.52
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนผลการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.17 3.17 5.00 5.00 3.17 4.08

องค์ประกอบที่ 6 
ระบบและกลไก
การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67

องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.04 4.04 5.00 5.00 4.04 4.81

องค์ประกอบที่ 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.43 4.43 4.00 4.00 4.43 4.21

เฉลี่ยภาพรวม 3.22 4.79 4.78 4.79 4.00 3.70 3.72 4.45 4.43 3.70 4.20
ผลการประเมิน พอใช ้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

 
 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ในปีการศึกษา 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดระบบประกันคุณภาพให้
เหมาะสมกับบริบทการบริหารจัดการเฉพาะของคณะ โดยมีเป้าประสงค์ให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
งานประจํา ส่งผลให้การดําเนินงานได้มาตรฐานคุณภาพสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา คือ มีปัจจัยนําเข้าอยู่ในระดับพอใช้ 
มีผลการดําเนินงานตามกระบวนการคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ส่วนผลผลิตและผลการดําเนินงานในภาพรวมอยู่
ในระดับดี  และมีจุดแข็ง ดังต่อไปนี้ 



 3 
 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 

1. มีวิธีการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์จริง ซึ่งเป็นการส่งเสริมทักษะ

การเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดี 

- การจัดทําประมวลการสอน ควรแสดงถึงรูปแบบ/เทคนิค/วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้

ชัดเจน แยกตามหัวข้อหรือหน่วยการเรียน 

- การวัดและประเมินผล ควรใช้วิธีการวัดและประเมินตามสภาพจริงและใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น 

ทดสอบ สังเกต สัมภาษณ์ ตรวจผลงาน เป็นต้น 

- ควรมีการส่งเสริมให้มกีารวิจัยในชั้นเรียนและสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งรายบุคคล รายกลุม่ 

และสาขา 

- ควรมีการจัดทาํเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมในขณะทีท่ํากิจกรรมการ

เรียนการสอน อาจจะกําหนดลงในประมวลการสอนในแตล่ะรายวิชา 

2. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ จริยธรรมที่ชัดเจนและสอดคล้องกับสิ่งที่ควรพัฒนา มีระบบ และ

มีความต่อเนื่อง ส่งผลให้นสิิตเป็นผู้ที่มีกริยามารยาทที่ดี  อ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ 

3. มีการจัดทําแผนแม่บทด้านการวิจัยของคณะ เพื่อเป็นกรอบทิศทางงานวิจัยของคณาจารย์ เน้นด้าน

เกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัย เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคณะ 

- ควรพิจารณาวางรูปแบบในการจัดเก็บความรู้จากงานวิจัยของคณาจารย์ให้เป็นหมวดหมู่ สืบค้นง่าย 

เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงความรู้ด้านเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะด้านที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ซึ่งสามารถ

ที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ควรเชื่อมโยงการบูรณาการในระดับวิทยาเขต เพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน เพื่อกําหนดแนวนโยบายและงบประมาณสนับสนุน 

- ควรประเมินผลสําเร็จ ผลกระทบของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

สอนและการวจิัย เพื่อนํามากําหนดทิศทางการดําเนินงานของคณะต่อไป 

 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
- 
 
 
 



 4 
 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
 

1. พันธกิจด้านบริการวิชาการ วิทยาเขตควรพิจารณากําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของ 
“โครงการดาวล้อมเดือน” ซึ่งเป็นโครงการที่มีแนวคิดดีมาก เป็นโครงการที่ให้คณะต่างๆ ได้นําองค์ความรู้ไป
ถ่ายทอดให้กับชุมชนรอบๆวิทยาเขต เพื่อให้โครงการนี้สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  

-   ควรกําหนดชุมชนเป้าหมาย กําหนดคณะหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน โดยมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จะเป็นโครงการที่สร้าง
ช่ือเสียง การยอมรับของชุมชน สังคมว่าเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

2. พันธกิจด้านการวิจัย วิทยาเขตมีสาขาวิชาที่มีโอกาสมากในการยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
-   ควรกําหนดให้สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นผู้ประสานงาน
ในการให้ความรู้แก้คณาจารย์ นิสิต รวมทั้งบุคลากรในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ประดิษฐ์ คิดค้นผลงานที่นําไปสู่การยื่นขอคุ้มครองได้เป็นจํานวนมากในอนาคต 

ประสิทธผิลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 

มีผลการดําเนินงานทั้ง 4 พันธกิจ โดยเฉพาะพันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการสามารถดําเนินงาน
ได้ตามวัตถุประสงค์ของคณะที่ตอบสนองด้านเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัย สามารถบูรณาการได้                 
ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมท้ังมีการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่หลากหลายและสามารถบูรณาการเข้ากับภารกิจอ่ืนด้วย 

นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติทีดี่ 

1. ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-office) ช่วยให้บุคลากรในคณะทํางานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพไม่จํากัด

เวลาและสถานที่ 

2. รูปแบบการจัดทําแผนกลยทุธ์ทางการเงิน (ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หลักการ มาตรการ กรอบ

แนวคิด และตวัช้ีวัด แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงิน แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 

แผนคําของบประมาณแผ่นดิน และแผนคําของบประมาณเงินรายได้ แนวทางการบริหารงบประมาณ 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ การจัดทําระบบฐานข้อมูลทางการเงิน การจัดทํารายงานแสดงฐานะทาง

การเงิน และการวิเคราะห์ SWOT ทางการเงิน) 

3. โครงการบริการวิชาการ “งานวันโคนมสกลนคร” ซึ่งเป็นการบรูณาการงานบริการวิชาการกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 
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ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 28 กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 17 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินงาน 11 กิจกรรม 
และไม่มีโครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินงาน 
 
หมายเหตุ : กรณีที่ยังมีโครงการกิจกรรมไม่ได้ดําเนินงาน ขอให้ระบุสาเหตุหรือเหตุผลที่ไม่สามารถดาํเนินการได้

เสร็จตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ที่กําหนดในแต่ละโครงการกิจกรรม 

 
ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 
องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย มาแล้ว 10 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 10 ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) วันที่ 28 มิถุนายน   
พ.ศ. 2554 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 24 ตัวบ่งชี้ จาก 24 ตัวบ่งชี้ ตามท่ีกําหนดไว้ โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 3.73 อยู่ในเกณฑ์ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ 
ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 3.77 อยู่ในเกณฑ์ดี 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
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กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
 

กําหนดการประเมิน 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
เวลา 09.00 -  10.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารและบุคลากร 
 - แนะนําคณะกรรมการฯ /แจ้งวัตถุประสงค์การประเมินฯ 
 - รายงานผลการดําเนินงานและผลประเมินตนเองของคณะ 
 - สมัภาษณ์คณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะ 

ณ ห้องพรรณนานิคม  ช้ัน 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7) 
    (รับประทานอาหารว่างในห้อง) 
เวลา 10.15 – 11.00 น.             สัมภาษณ์บุคลากรของคณะ (อาจารย ์/เจ้าหน้าที่) 
เวลา 11.00 – 12.00 น.             สัมภาษณ์นิสิตคละชั้นปี สาขาละ 2 คน และสโมสรนิสิตคณะ 2 คน 
เวลา 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 - 17.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเยี่ยมชมหน่วยงาน 
    คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตรวจเอกสารหลักฐาน 
                                         (รับประทานอาหารว่างในห้อง) 
 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30 - 11.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
    คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหารือผลการประเมนิคุณภาพหน่วยงาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสรุปผลการประเมินคุณภาพหน่วยงาน 
เวลา 14.00 – 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรายงานผลการประเมิน 

- เสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อผู้บริหารต่อผู้บริหารและบุคลากรของคณะ 
- ผู้บริหารและบคุลากรของคณะแสดงความคิดเห็นต่อการแระเมิน 

 

*************************** 
*หมายเหตุ  ทั้งนี้กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กับคณะกรรมการฯ 
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วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย มีการวางแผนและการประเมิน            
(ก่อนระหว่างและหลงัการตรวจเยี่ยม) ดังนี ้
  1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ    
  คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศกึษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 
  2. การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ   
   คณะกรรมการการประเมินพบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะผู้ประเมิน คณบดีแนะนําผู้บริหารของ
คณะ และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินรับทราบ  
   สัมภาษณ์ผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาเอกสาร
หลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชงิประจักษ์  
   ตรวจเยี่ยมภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ 
  3. การดําเนินงานหลงัการตรวจเยี่ยม 
  สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบคุลากรของคณะรับทราบ
และร่วมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเล่มส่งใหกั้บคณบดี และสํานักงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 
  

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.45 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนผลการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต  

3.33 4.25 4.25 4.25 4.00 3.78 3.83 3.88 3.88 3.78 3.85

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 4 
การวิจัย  

2.87 4.50 4.50 4.50 - 3.09 3.09 3.96 3.96 3.09 3.52

องค์ประกอบที่ 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.17 3.17 5.00 5.00 3.17 4.08

องค์ประกอบที่ 6 
ระบบและกลไก
การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67

องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.04 4.04 5.00 5.00 4.04 4.81
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนผลการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.43 4.43 4.00 4.00 4.43 4.21

เฉลี่ยภาพรวม 3.22 4.79 4.78 4.79 4.00 3.70 3.72 4.45 4.43 3.70 4.20
ผลการประเมิน พอใช ้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ในรอบปี
การศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 
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ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (41 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น     
ตัวบ่งชี้ที่ 3, 4, 12 

 3.69

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (36ตัวบ่งชี้) ยกเว้น      
ตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ที่ 3, 4, 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 

  4.20

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)   4.43
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัว
บ่งชี้) 

  4.45

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้)   3.68
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้)
ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12 

  370 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ  

  5.00

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 5.00 

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ข้อ   ไม่ประเมิน

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนน   ไม่ประเมิน

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ   ไม่ประเมิน

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต    3.85
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ข้อ 5 5 4.00 

2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

50 20 45.45 3.79 

44   
ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2)

9 13.63 5.00 

2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

0 0 0 0.00 

44   
ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2)

0 0 0.00 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ข้อ 5 6 4.00 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 

ข้อ 7 7 5.00 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 5.00 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 5 5 4.00 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 4 4 4.00 

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 90 74 91.36 4.57 

81   

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 91   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ
(ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน 91   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทํา คน 74   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ คน 4   

  จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน 0   

  จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน 6   

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สําเร็จการศึกษาท่ี
ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน            
10,291.78  

  

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน

จากนายจ้าง

3.95 3.95 3.95 

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ   ไม่ประเมิน

 

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด คน    

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง 

ผลงาน    

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (proceeding) ท่ีได้รับการยอมรับ
ในสาขา 

ผลงาน    
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
หรือวารสารวิชาการระดับชาติท่ีได้รับการยอมรับใน
สาขา 

ผลงาน    

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที
ได้รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เช่น ISI 
หรือ Scopus 

ผลงาน    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน    

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ   

 

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด คน    

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน    

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน    

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน    

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน    
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน    

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน    

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน    

14  
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 149.00 3.39 2.82 2.82 

44   

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00    

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 24 24.00    

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 19 19.00    

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00    

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0 0.00    

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 1 1.00    

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00    

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0 0.00    

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 0 0.00    

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00    

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0 0.00 0.00   

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก 
 
 

คน 0 0.00 0.00  
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต   5.00
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้าน

ข้อมูลข่าวสาร 
ข้อ 7 7 5.00

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 6 5.00
3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ข้อ 5 5 5.00

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย    3.52
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
ข้อ 7 7 5.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

ข้อ 5 5 5.00 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 0 3,303,600 103, 
237.50 

2.87 

32   

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 20
  

11.00 25.0 5.00

44.00   

  จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด คน 44   

  จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน 2.00  
  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 8 2.00 2.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 2 1.00 1.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 8.00 8.00 8.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0.00 0.00   

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 5 5.00 11.36 2.84
44.00

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 5.00  
  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0.00   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 0.00   

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค ์ เรื่อง 0.00   

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 3 1.25 2.84 1.42 

44.00   

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ เรื่อง 0.00 0.75   

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เรื่อง 0.00 0.50   

  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด 

เรื่อง 0.00 0.00   

  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ
และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการ 

เรื่อง 0.00 0.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม   4.08
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5 5 5.00 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ 5 5 5.00 

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย 

ร้อยละ 30 1 20.00 3.33 ไม่ประเมิน

5  

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 0   

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 0   

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง 1   

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง 5   

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 4 4 3.00

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 
ภายในสถาบัน (ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 

ข้อ   ไม่ประเมิน

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 
ภายนอกสถาบัน (ทางการเกษตร) 

ข้อ   ไม่ประเมิน

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   4.67
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 5.00 

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 4 4 4.00 

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5.00 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ   4.81
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและ

ผู้บริหารทุกระดับของคณะ 
ข้อ 7 7 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 4 5 5.00 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 5 5 5.00 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 5.00 

12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน คะแนน ไม่ประเมิน 0.00 ไม่ประเมิน

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน คะแนน 4.04 4.04 4.04 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 5.00 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.21
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 7 8 4.00 

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้น
สังกัด 

คะแนน 4.38 4.38 4.43

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00      
ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเป็น

อย่างดี 

2. มีการดําเนินงานตามแผนที่ต่อเนื่องและเป็นระบบ 

- ควรจัดทําแบบรายงานการนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีให้ชัดเจน 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ  
- 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.72 ได้คุณภาพระดับ
ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.88 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. มีวิธีการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์จริง ซึ่งเป็นการส่งเสริมทักษะ

การเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดี 

- การจัดทําประมวลการสอน ควรแสดงถึงรูปแบบ/เทคนิค/วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้

ชัดเจน แยกตามหัวข้อหรือหน่วยการเรียน 

- การวัดและประเมินผล ควรใช้วิธีการวัดและประเมินตามสภาพจริงและใช้วิธีการที่หลากหลาย 

เช่น ทดสอบ สงัเกต สัมภาษณ์ ตรวจผลงาน เป็นต้น 

- ควรมีการส่งเสริมให้มกีารวิจัยในชั้นเรียนและสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งรายบุคคล รายกลุม่ 

และสาขา 

- ควรมีการจัดทาํเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมในขณะทีท่ํากิจกรรม

การเรียนการสอน อาจจะกําหนดลงในประมวลการสอนในแต่ละรายวิชา 

2. มีกระบวนการในการสํารวจคณุลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ชัดเจนและมีระบบกลไกที่ส่งเสริมให้

นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

- ควรมีการจัดทาํแบบรายงานการนําผลการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ไปใช้ในการ

พัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน และระบใุห้ชัดเจนในโครงการที่นําไปพัฒนา 

3. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ จริยธรรมที่ชัดเจนและสอดคล้องกับสิ่งที่ควรพัฒนา มีระบบ และ

มีความต่อเนื่อง ส่งผลให้นสิิตเป็นผู้ที่มีกริยามารยาทที่ดี  อ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ 

4. มีแผนการบริหารคณาจารย์ และบุคลากรทีชั่ดเจน รวมทั้งยังมีการสํารวจความต้องการในการเข้าอบรม

ตามสายงานของคณาจารย์ และบุคลากร 

- ควรมีการติดตาม ประเมินผล และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากร 
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5. มีโครงการส่งเสริมสายวิชาการในการเข้าสูตํ่าแหน่งทางวิชาการที่ชัดเจน 

- ควรศึกษาข้อจํากัดต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการขอตําแหน่งทางวิชาการ หาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 

การระดมสมอง หรือช่องทางการรับฟังอื่นๆ ทั้งจากผู้ที่ยังไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ และมีตําแหน่ง

ทางวิชาการแล้ว นําข้อมูลทีไ่ด้มาวิเคราะห์หาแนวทางขจัดอุปสรรคต่างๆ   

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
-  

 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 

  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00            
ได้คุณภาพระดับมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1.  มีแนวปฏิบัติและการดําเนินการให้คําปรึกษาและบริการข้อมูล ข่าวสาร ทั้งนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่า

อย่างเป็นระบบ 

2. มีการดําเนินการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่เขม้แข็งครอบคลุมตามผลการเรียนรู้ตามกรอบ มคอ.      ทุกด้าน 

และครอบคลมุตามประเภทการส่งเสริมนิสิต 5 ประเภทที่คณะดําเนินการเอง 

3. มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ในกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนิสิตครบทุกประเภท 

4. มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีช่องทางให้คําปรึกษาที่หลากหลาย 

5. นําหลัก PDCA มาประยุกต์ใช้ ในกิจกรรมการพัฒนานิสิต 

- ควรเพิ่มกิจกรรมเพื่อฝึกให้นสิิตมีความคิดในเชิงสร้างสรรค์หรือทํางานเป็นระบบ 

 
จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

-  
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า       
คณะคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.96 ได้คุณภาพ
ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.96 ได้คุณภาพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. มีการจัดทําแผนแม่บทด้านการวิจัยของคณะ เพื่อเป็นกรอบทิศทางงานวิจัยของคณาจารย์ เน้นด้าน

เกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัย เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคณะ 

- ควรพิจารณาวางรูปแบบในการจัดเก็บความรู้จากงานวิจัยของคณาจารย์ให้เป็นหมวดหมู่ สืบค้น

ง่าย เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงความรู้ด้านเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. ผู้บริหารและคณาจารย์ได้ให้ความสําคัญกบัการทํางานวิจัยเป็นอย่างมาก จึงมีการส่งเสริม สนับสนนุและ

ให้ความสะดวกทุกด้านทั้งแก่คณาจารย์และนิสิต 

- ควรพัฒนาคณาจารย์ให้สามารถปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ออกแบบการเรียนรู้ที่บูรณาการ 

การเรียนการสอนเข้ากับงานวิจัยและบริการวิชาการ ที่จะทําให้อาจารย์สามารถลดภาระ เวลาใน

การสอนลง สามารถทําวิจัยได้มากขึ้น นิสิตก็จะได้พัฒนาทักษะในเชิงความคิดวิเคราะห์ได้ดีขึ้น 

โดยผ่านกระบวนการวิจัยร่วมกับอาจารย์ 

3. คณะมีสาขาวิชาที่มีโอกาสมากในการยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร คือ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 

- ควรให้ความรูแ้ก่คณาจารย์นสิิตรวมทั้งบุคลากรในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ

ประดิษฐ์คิดค้นผลงานที่นําไปสู่การยื่นขอคุ้มครองได้เป็นจํานวนมากในอนาคต 

 
จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
 _ 
 
 



 21 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม จํานวน   
2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00    
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลีย่ 5.00 ได้คณุภาพระดบัดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. มีสัดส่วนงบประมาณด้านบริการวิชาการค่อนข้างสูง (15.87 %) และได้รับการจัดสรรอย่างต่อเนื่อง 
- ควรพิจารณากําหนดทิศทางการดําเนินงานและชุมชนเป้าหมายในการบรกิารวิชาการ โดย        

มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งใหกั้บชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (เชื่อมโยงตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ของ สกอ. 
กับตัวบ่งชี้ที่ 9 ของ สมศ.) 

2. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะด้านที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ซึ่งสามารถ
ที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ควรเชื่อมโยงการบูรณาการในระดับวิทยาเขต เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน เพื่อกําหนดแนวนโยบายและงบประมาณสนับสนุน 

- ควรประเมินผลสําเร็จ ผลกระทบของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวจิัย เพื่อนํามากําหนดทิศทางการดําเนินงานของคณะต่อไป 

 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ  
_ 
 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. มีนโยบายและแผนกลยทุธ์ด้านการทํานุศิลปวัฒนธรรมของคณะ ที่จัดสรรงบประมาณสนับสนุนไว้
ชัดเจน 

จุดอ่อนและจดุที่ควรพฒันา 
 - 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน          
4 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้นําสูง มีความสามารถในการสือ่สาร การพัฒนาทีมงานบริหารโดยใช้หลัก    

ธรรมาภิบาล ส่งผลให้เกิดความสามัคคี ร่วมมือ ความมุ่งมั่นร่วมกันของบุคลากรในการพัฒนาปรับปรุงคณะและ

เห็นผลของการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

- ควรรักษาบรรยากาศการทํางานอย่างนี้ ให้คงไว้ซึ่งค่านิยมหลัก “มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน สืบสาน

สามัคคี มีคุณธรรม” 

2. บุคลากรเป็นคนรุ่นหนุ่มสาว อายุงานยังไม่มาก มีความต้ังใจมุ่งมั่น ขยันในการปฏิบัติงาน 

- ควรมีโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับตําแหน่งงาน รวมทั้ง

ต้องมีแผนในการเสริมสร้างผูบ้ริหารรุ่นใหม่เพื่อทดแทนหรอืหมุนเวียนกันได้อย่างต่อเนื่อง 

3. มีระบบงานที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นหลายระบบ และได้จัดทาํเป็นคู่มือเผยแพร่ให้ถือปฏิบัติ  

- คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เปน็กลไกขับเคลือ่นระบบงานเหล่านี้ควรติดตามตรวจสอบระบบ แก้ไข

ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
-  

 
องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 
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จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. บุคลากรของคณะมีความเข้าใจในข้อจํากัดด้านการเงินและงบประมาณของคณะ 

- ควรจัดลําดับความสําคัญของคําของบประมาณ หมวดครุภัณฑ์ฯ และการจัดซื้อจัดจ้าง คํานึงถึง

ความโปร่งใส เป็นธรรม ในการจัดสรร เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและสื่อสารทําความเข้าใจกับ

บุคลากรเป็นประจํา 
 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
-  

 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพ
ระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. ผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดระบบประกันคุณภาพให้เหมาะสมกบั

บริบทการบริหารจัดการเฉพาะของคณะ โดยมีเป้าประสงค์ให้ประกันคณุภาพเป็นส่วนหนึ่งของงานประจํา 

- ควรมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพ (ใช้กระบวนการ KM) ให้กับ

บุคลากรทุกคน นอกเหนือจากผู้ที่ปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรงเพื่อมุ่งสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการ

ปฏิบัติงานประจําของทุกๆ คน 

2. แผนงานประกันคุณภาพของคณะ มุ่งเน้นเรื่องการประเมินคุณภาพอย่างเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผน

ดําเนินงานให้ความรู้แก่บุคลากร มีเฉพาะการสร้างความรู้ความเข้าใจในตัวบ่งชี้ประเมินคุณภาพเท่านั้น 

- ควรปรับปรุงแผนงานประกันคุณภาพให้ครอบคลุม (1) การพัฒนาหรือการควบคุมคุณภาพ (2) การ

ตรวจสอบคุณภาพ และ (3) การประเมินคุณภาพ การให้ความรู้แก่บุคลากรควรมีเป้าประสงค์ให้

บุคลากรทุกคน (ทุกสายงาน) มีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพให้ครบทั้ง 3 ส่วน 
 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
 _ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตรแล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 
มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้าน
การสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนน
เฉลี่ย 4.20 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - 4.00 4.26 4.17 4.00 4.00 4.26 4.17

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการบริหาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

3.22 4.76 4.75 4.76 - 3.80 3.80 4.47 4.44 3.80 4.30

   มาตรฐานที่ 2 
ก  ด้านธรรมาภิ
บาลของการ
บริหารการ
อุดมศึกษา 

- 4.71 4.71 4.71 - 4.04 4.04 4.71 4.71 4.04 4.63

   มาตรฐานที่ 2 
ข ด้านพันธกจิ
ของการบรหิาร
การอดุมศึกษา  

3.22 4.80 4.78 4.80 - 3.76 3.76 4.35 4.30 3.76 4.17

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการสร้าง
และพฒันาสงัคม
ฐานความรู้และ
สังคมแห่งการ
เรียนรู้  

- 4.50 4.50 4.50 - 3.09 3.09 4.50 4.50 3.09 3.65

เฉลี่ยภาพรวม 3.22 4.74 4.72 4.74 4.00 3.70 3.72 4.45 4.43 3.70 4.20

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  

 
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.17 ได้คุณภาพ
ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียน และมีกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ครบถ้วน  
 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.30 อยู่ในเกณฑ์ดี  หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา         
มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.17 
ได้คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการในด้านต่างๆให้ดีขึ้นจากรอบปีที่ผ่านมา 
 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.65 ได้คุณภาพระดับดี  สะท้อนให้เห็นว่า คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตรยังไม่มีผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่สามารถยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือ
การคุ้มครองสิทธ์ิอ่ืนๆ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้าน
นิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  
โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.20 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
 

มุมมองด้าน
การบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. ด้านนิสิต
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- 4.86 4.83 4.86 4.00 3.71 3.77 4.75 4.71 3.71 4.40

2. ด้าน
กระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.67 4.67 4.67 - 4.37 4.37 4.70 4.70 4.37 4.60

3. ด้านการเงิน 2.87 5.00 5.00 5.00 - - - 3.93 3.93 - 3.93
4. ด้านบุคลากร
และการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

2.50 4.50 4.50 4.50 - 3.02 3.02 3.50 3.50 3.02 3.26

เฉลี่ยภาพรวม 3.22 4.74 4.72 4.74 4.00 3.70 3.72 4.45 4.43 3.70 4.20
ผลการประเมิน พอใช ้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  

 

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.40 ได้คุณภาพ
ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอนจากการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรภายนอก การส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิต การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต การส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถ้วน           
มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย    



 27 
 

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.60 ได้คุณภาพระดับดี
สะท้อนให้เห็นว่า คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีกระบวนการพัฒนาแผน การพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรเป็นไปอย่างดี มีการจัดบริการส่ิงสนับสนุนที่เอื้อต่อการเรียน
การสอนครบถว้น ได้แก่ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

 
- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.93 ได้คุณภาพระดับระดับดี สะท้อน

ให้เห็นว่า คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
  
- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.26       

ได้คุณภาพระดับพอใช้ สะท้อนให้เห็นว่า คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีคณาจารย์ที่มี
คุณวุฒิ ปริญญาเอกเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาแต่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ส่งผลต่อกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ด้านการวิจัย เช่น การนําไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก การจดสิทธิบัตร รวมทั้งเงินสนับสนุนการวิจัย  
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัดการศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการ
ประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.17 ได้คุณภาพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
  

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา 

3.33 4.70 4.70 4.70 - 3.76 3.76 4.38 4.38 3.76 4.27

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00
   2) ด้านวิชาการ 2.50 4.33 4.33 4.33 - 2.82 2.82 3.60 3.60 2.82 3.47
   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
   4) ด้านการบรหิาร
จัดการ 

- 4.83 4.83 4.83 - 4.23 4.23 4.83 4.83 4.23 4.72

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบนัอุดมศึกษา 

2.87 4.78 4.75 4.78 4.00 3.68 3.71 4.53 4.49 3.68 4.15

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- 4.75 4.67 4.75 4.00 4.26 4.17 4.60 4.50 4.26 4.50

   2) ด้านการวิจัย 2.87 4.50 4.50 4.50 - 3.09 3.09 3.96 3.96 3.09 3.52
   3) ด้านการใหบ้ริการ
ทางวิชาการแกส่ังคม 

- 5.00 5.00 5.00 - 3.17 3.17 5.00 5.00 3.17 4.08

   4) ด้านการทาํนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67

เฉลี่ยภาพรวม 3.22 4.74 4.72 4.74 4.00 3.70 3.72 4.45 4.43 3.70 4.20
ผลการประเมิน พอใช ้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี
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หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ ดังนี ้ 
 

- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 
4.20 คุณภาพระดับดี ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่  ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.47 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.72 สะท้อนให้เห็นว่าคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษาครบตามมาตรฐานทั้ง 4 ด้าน แต่ควรมีการพัฒนาในด้านวิชาการให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มจํานวน
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหน่งวิชาการของอาจารย์ การหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย รวมทั้ง
กําหนดมาตรการให้มีการตีพิมพ์บทความจากนิสิตระดับปริญญาโทก่อนจบการศึกษา 

 
-   ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนน

เฉลี่ย 4.15 คุณภาพระดับดี ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มีคะแนน
เฉลี่ย 4.50 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 3.52 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 และ
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย4.67 สะท้อนให้เห็นว่าคณะฯ มีการดําเนินการบรรลุตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทําวิชาการ
แก่สังคม และด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

รายการข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ประจําปีการศึกษา 2554  ระดับคณะวิชา 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 
ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ

1 จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณทั้งหมด 61 61
2 จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย 53 53

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

3 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด   

4 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   

5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4 4

6 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   

7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 1 1

8 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข   

9 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ท่ีมีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน   

10 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 1 1

11 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

12 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   

13 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน   

14 (สกอ.) จํานวนศนูย์จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังทั้งหมด   

15 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง   

16 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   

17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี   

18 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   

19 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท   

20 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

21 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   

22 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง และแจ้งให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบ 

  

23 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   

24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี   

25 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   

26 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท   

27 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   

29 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF   
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 
ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

30 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   

31 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 2 2

32 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   

33 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 1 1

34 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   

36 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัว
บ่งชี้ผลการดําเนนิงานฯ ครบถ้วน 

  

37 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   

38 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี   

39 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 2 2

40 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท   

41 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 1 1

42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   

43 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด   

44 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   

45 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี   

46 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   

47 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท   

48 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   

50 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพ
ท้ังหมด 

  

51 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   

52 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี   

53 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   

54 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท   

55 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   

57 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

  

58 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   

59 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 2 2

60 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   

61 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท   
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 
ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

62 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   

64 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
ผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้
ท่ีกําหนดในแต่ละปี) 

  

65 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   

66 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี   

67 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   

68 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท   

69 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   

71 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัว
บ่งชี้ผลการดําเนนิงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ 

  

72 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   

73 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 2 2

74 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   

75 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 1 1

76 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

77 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   

78 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

  

79 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   

80 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี   

81 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   

82 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท   

83 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

84 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก    

85 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา 519 519

86 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา   

87 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 518 518

88 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   

89 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 1 1

90 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (แผน ก)   

91 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข)   

92 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 
ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

93 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก   

94 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 44 44

95 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 32 32

96 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 12 12

97 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิ
ปริญญาหรือเทียบเท่า  

  

98 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า  

  

99 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท่า 

24 24

100 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า  

20 20

101 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาท่ีผ่านมา (กรณีท่ีเลือกใช้
เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)  

31.82 31.82

102 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์   

103 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

  

104 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

24 24

105 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

19 19

106 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

107 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

  

108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

  

109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

1 1

110 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์   

111 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   

112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   

113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

  

114 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์   

115 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   
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116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   

117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   

118 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผ่านมา   

119 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 311.38 311.38

120 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   

121 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 311.38 311.38

122 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   

123 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท   

124 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   

126 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีจัดบริการให้นักศึกษา 226 226

127 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียน
การใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

205 205

128 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.80 3.80

129 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุด
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.65 3.65

130 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น
อื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.62 3.62

131 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.69 3.69

132 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

4.29 4.29

133 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   

134 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4.29 4.29

135 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   

136 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท   

137 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก    

139 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับสมศ1) 91 91

140 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 91 91
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141 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ท่ี
ประกอบอาชีพอิสระ) 

74 74

142 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 4 4

143 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา   

144 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว   

145 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 6 6

146 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท   

147 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร   

148 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

10291.78 10291.78

149 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2)   

150 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2)   

151 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สาํหรับ สมศ2 16.2)   

152 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

9 9

153 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศกึษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

  

154 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.88 3.88

155 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  

156 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศกึษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

  

157 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

  

158 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  

159 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศกึษาระดับปริญญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

  

160 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

  

161 (REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF   

162 (REPORT) จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ท้ังหมด 9 9

163 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.88 3.88
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164 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีเป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสาร
นิพนธ์ หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีผ่าน
การกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

  

165 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง    

166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

  

167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ

  

168 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   

169 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีเผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท) 

  

170 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวดั   

171 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   

172 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

  

173 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   

174 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ   

175 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศกึษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน)   

176 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก) 

  

177 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จํานวน
บทความท่ีนับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่นับซํ้ากับค่านําหนักอื่นๆ) 

  

178 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าอื่นๆ) 

  

179 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยู่
ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่า
น้ําหนักอื่นๆ) 

  

180 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับ วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ
Scopus (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

  

181 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ (ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก) 

  

182 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 
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183 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   

184 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

  

185 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

  

186 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   

187 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบ
ประเมิน) 

  

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

188 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.73 3.73

189 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.72 3.72

190 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.92 3.92

191 จํานวนกิจกรรมนิสิตท่ีมีการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้แยกตามประเภทกิจกรรม   

   - จํานวนกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 5 5

   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์   

   - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 2 2

   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ   

   - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 2 2

   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม   

   - จํานวนกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 1 1

   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม   

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 

192 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

32 32

193 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 20 20

194 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีการย่ืนการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

  

195 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 1542900 1542900

196 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1542900 1542900

197 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

198 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

199 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 1760700 1760700



 39 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 
ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

200 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1760700 1760700

201 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

202 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

203 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 32 32

204 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32 32

205 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

206 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

207 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)   

208 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

209 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

210 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

211 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 12 12

212 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 12

213 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

214 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

215 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต่อ   

216 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

217 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

218 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

219 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิ
ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่
นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

8 8

220 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 8

221 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

222 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

223 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตท่ีิมีชื่อปรากฎในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

2 2

224 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2

225 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

226 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

227 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ

  

228 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

229 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

230 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
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231 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือISI หรือ
Scopus (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

8 8

232 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 8

233 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

234 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

235 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

  

236 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

237 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

238 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

239 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา) 

  

240 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

241 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

242 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

243 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

  

244 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

245 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

246 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

247 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

  

248 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

249 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

250 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

251 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา) 

  

252 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

253 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

254 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

255 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจยัท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 5 5

256 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์   

257 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 4 4

258 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 3 3
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259 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 1 1

260 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา
กําหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)  

  

261 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
อ่านตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

  

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม

262 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 5 5

263 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียน
การสอน 

  

264 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย   

265 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา ท้ังการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

1 1

องค์ประกอบที่ 6   การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม

266 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่ตํ่า
กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

3.68 3.68

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

267 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)   

268 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนน
เต็ม ๕)  

  

269 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 19 19

270 จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 9 9 

   -  จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 6 6

   -  จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการนอกประเทศ 3 3

271 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ 12 12 

   - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ  11 11

   -จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพต่างประเทศ 1 1

272 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ระดับชาติ     

   - ด้านการวิจัย   

   - ด้านศิลปวัฒนธรรม   

  
 

 - ด้านอื่นๆ 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 
ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

273 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับ
นานาชาต ิ     

   - ด้านการวิจัย   

   - ด้านศิลปวัฒนธรรม   

   - ด้านอื่นๆ   

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

284 รายรับท้ังหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ) 6326612.8 6326612.8 

285 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 16432.8 16432.8 

286 ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของคณะโดยไม่รวมครุภัณฑ์อาคารสถานที่และที่ดิน     

   - ปีงบประมาณ 6840286.4 6840286.4 

   - ปีการศึกษา     

287 ค่าใช้จ่ายด้านครภัุณฑ์ อาคาร สถานที่ และที่ดิน (ปีงบประมาณ) 1813750 1813750 

288 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ   

289 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคณาจารย์ (ปีงบประมาณ)   

290 ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ (ปีงบประมาณ)   

291 เงินเหลือจ่ายสุทธิ (ปีงบประมาณ)   

292 สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ)   

องค์ประกอบที่ 97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ์

274 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม ๕) 

  

275 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 9 9

276 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

3.95 3.95

277 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์   

278 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

  

279 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์   

280 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

  

281 (สมศ.) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์   

282 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ท้ังหมด   

283 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 9 9

284 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และ
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 

3.95 3.95
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ภาคผนวกที่ 2 
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์ 

 
กลุ่มบุคลากร จํานวน 4 คน 
ประเดน็เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทีเ่ห็นชัดเจนในการเปลี่ยนคณบด ี

1. คณบดีมีความเป็นกันเอง มีระเบียบวินัย ทุ่มเทเวลา และรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา  
2. สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีเวลาทําผลงานวิชาการมากขึ้น  
3. มีการบริการจัดการองค์กรในการมอบภาระงานให้อาจารย์มีเวลาในการทําผลงานวิชาการมากขึ้น               

เช่น งานประกันคุณภาพก็ให้มีเลขาคณะรับผิดชอบโดยตรง 
ประเดน็เรื่อง การเปิดหลักสตูร ป.โท 

1. พิจารณาหลักสูตร ป.โท ในการเปิดภาคพิเศษ (เสาร-์อาทิตย์) และค่าธรรมเนียมการศึกษา 
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. คณะยังไม่มีการประมวลหลักสูตร เนื่องจากเพิ่งเปิดเป็นปีแรก  

ประเดน็เรื่อง การเรียนการสอน 
1. เข้าร่วมอบรมวิธีการสอนจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตอบโจทย์ในการจัดการเรียนการสอน และนําความรู้ที่ได้ 

KM ในกลุ่มอาจารย์ในสาขาวิชา  
2. มีอาจารย์ในคณะ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ) มีความรู้เรื่องการจัดแผนการสอนได้เป็นอย่างดี 

ประเดน็เรื่อง การพัฒนากระบวนการคิดและการวเิคราะหส์ําหรบันสิิต 
นิสิตมีปัญหาในกระบวนการคิดและวิเคราะห์ การประเมินอาจารย์ผู้สอน ซึ่งคณะจะดําเนินการแก้ไข
ปัญหานี้ต่อไป 

ประเดน็เรื่อง ระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา 
1. คณะมีการประกวดอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น เป็นรายเทอม 
2. คณะมีการแบ่งกลุ่มสําหรับอาจารย์ที่ปรึกษา คือ กลุม่อาจารย์ที่ปรกึษาเก่า(ช/ญ) กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา

ใหม่    (ช/ญ) กลุ่มอาจารย์ทีป่รึกษาออนไลน์  และกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่ขับเคลื่อนโดยการจัดกิจกรรม 
และสร้างเครือข่ายร่วมกันเพื่อให้ความช่วยเหลือนิสิตในคณะ  

ประเดน็เรื่อง เสน้ทางความก้าวหน้า 
1. มีงบประมาณให้พัฒนาตนเอง ปีละ 5,000 บาท 
2. ได้รับการพัฒนาจากการเข้าร่วมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับสายงานอย่างสม่ําเสมอ 
3. คณะเปิดโอกาสให้ศึกษาต่อ และสามารถกลับมาทํางานในตําแหน่งเดมิ 
4. มีความรู้และประสบการณ์ในการดําเนินงานได้เป็นอย่างดี จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นประจํา 

ประเดน็เรื่อง ทรัพยากรบุคคล วัสดสุํานักงาน เครื่องมือการเกษตร และเครื่องมือทดลองต่างๆ 
1. อุปกรณ์ด้านการเกษตรครบถ้วนในปัจจุบัน และมีการแนะนําให้นิสิตใช้งานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด 
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2. พิจารณาการเพิ่มบุคลากรและจัดซื้ออุปกรณ์ด้านการเกษตร เพื่อรองรับจํานวนนิสิตที่เพิ่มขึ้นและอุปกรณ์
การเกษตรที่อาจจะมีการชํารุด 

3. คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อบุคลากรที่มีอยู ่และที่มีอยูม่ีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี 
ประเดน็เรื่อง ผลงานวชิาการ 

การเขียนตําราหรือหนังสือควรมีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากตัวบ่งชี้ที่ 7 (สมศ.) ผลงานวิชาการที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ ค่าน้ําน้ําหนัก 0.75 

ประเดน็เรื่อง  การแต่งตั้งผูช้่วยคณบด ี
คณะมีการประชุมและมีมติตกลงร่วมกันในการแต่งต้ังผู้ช่วยคณบดีแต่ละฝ่าย และผู้ได้รับการแต่งต้ังมี
ความต้ังใจที่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 

ประเดน็เรื่อง งบประมาณ 
บุคลากรมีความเข้าใจในการเสนอขออนุมัติในงบประมาณที่ไม่อยู่ในแผน ที่ไม่ได้รับการอนุมัติ เพื่อ
นําไปสู่แนวทางการขออนุมัติในครั้งต่อไป 

ประเดน็เรื่อง ความเสี่ยงของคณะ  
จํานวนนิสิตน้อยลง (มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์และวางแผนการดําเนินงานต่อไป) 

ประเดน็เรื่อง ระบบการร้องเรียนและการรับรูปปัญหา 
1. คณะมีตู้ และเว็บไซด์ เพื่อให้นิสิตเข้าถึงเรื่องร้องเรียนต่างๆได้ง่าย 
2. คณะมีระบบการประเมินผู้บริหารเพื่อให้ผูบ้ริหารได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

กลุ่มนิสิตปัจจบุัน จํานวน 8 คน 
ประเดน็เรื่อง เอกลักษณค์ณะ 

1. การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง 
2. กิจกรรมที่หลากหลาย  

ประเดน็เรื่อง ระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา 
1. โทรศัพท์  
2. เช็คตารางสอนอาจารย์ 
3.  ฝากโน๊ตให้อาจารย์ที่ปรึกษา  
4. จัดกิจกรรมอ้อมกอดสู่ไออุ่น 

ประเดน็เรื่อง การจัดกิจกรรมของหน่วยงานภายในและภายนอก ที่ไม่มีในแผน 
1. ประชุมกลุ่มเพื่อนที่สนใจ 
2. ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน 

ประเดน็เรื่อง การเรียน 
1. กังวลเรื่องการสอบก่อนเรียน (คะแนนสอบก่อนเรียน ไม่ควรให้คะแนนต่าํเพราะยังไม่ได้เรียน) 
2. การแบ่งเนื้อหาวิชาเรียน เรียนหนัก สอบไมผ่่านจะมีผลต่อการลงรายวิชาต่อไปไม่ได้ 
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3. การแบ่งสัดส่วนการเก็บคะแนนและการสอบ  
4. วิธีการสอนโดยใช้วีดีโอ และสไลด์  
5. มีการแจ้งแผนการสอน สร้างข้อตกลง และอภิปรายเนื้อหาการสอนก่อนสอน 

ประเดน็เรื่อง ทรัพยากร (พืน้ที่แปลง ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน) 
1. สาขาเกษตร วัสดุอุปกรณ์การเรียนเก่า ชํารุด ไม่เพียงพอต่อจํานวนนิสิต  
2. สาขาอาหาร อุปกรณ์ไม่เพียงพอ (hood) และสารเคมีทีท่าํการทดลองไม่เพียงพอต่อจํานวนนิสิต 
3. หนังสือในห้องสมุดมีไม่เพียงพอต่อจํานวนนิสิต (ที่คณะมหีนังสือให้ดาวน์โหลดจาก e-learning คณะ) 
4. หนังสือในมุมโสเหล่ คณะ ทอ. ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ค่อยมีหนังสือใหม่ๆ 
5. ห้องเรียนมีเพียงพอ  
6. อาจารย์มีการให้คําแนะนําในระหว่างเรียนและการปฏิบัติ 
7. พ้ืนที่แปลงไม่เพียงพอต่อจํานวนนิสิตทุกช้ันปี 

ประเดน็เรื่อง กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 
1. คณะมีกิจกรรมออกค่ายเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้นสิิตคณะ 
2. รุ่นพี่มีการสร้างสํานึกดีให้แก่นิสิตรุ่นน้อง ในการแต่งการนิสิตให้ถูกระเบียบ (อาจารย์เป็นผู้คอยให้

คําแนะนํา) 
3. กิจกรรมทําใหน้ิสิตมีความสามัคคีกัน 
4. กิจกรรมมีเพียงพอต่อการพัฒนานิสิต  

ประเดน็เรื่อง การให้ความสาํคัญในการประเมินอาจารยผ์ู้สอน 
1. นิสิตให้ความสาํคัญในการประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา 
2. หัวข้อประเมินมีรายละเอียดมากเกินไป และจะต้องประเมินทุกวิชา ทําให้บางคนกดประเมินโดยไม่อ่าน 

ประเดน็เรื่อง ความคาดหวังในอนาคตในการเรยีนคณะทรัพยากรธรรมชาติปละอุตสาหกรรมเกษตร 
เป็นอาชีพที่เปิดกว้าง คือ รับราชการ (นักวิชาการเกษตร นักวิชาการสัตวบาล ฯลฯ) สามารถสร้างธุรกิจ
ส่วนตัว หรือ รบัจ้างทั่วไป 
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ภาคผนวกที่ 3   
ภาพกิจกรรม 

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
      

กล่าวต้อนรบัจากคณบดคีณะทรพัยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

      

ดูงานห้องปฏบิัติการ 

      

ดูงานฟาร์มสตัว์ 

 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 
      

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

          

คณบดี อาจารย์ บุคลากร รบัฟังผลการประเมินประกนัคุณภาพภายใน 

      

ขอบคณุคณะกรรมการตรวจประเมนิฯ และร่วมกันถ่ายภาพ 


