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ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เปนสวนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีประวัติ
ความเปนมาดังนี้ 
  พ.ศ.2477 เร่ิมจัดตั้งเปนโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรมคลองรังสิต รับนักศึกษาที่สําเร็จชั้น
ประถมปที่ 4 เขาเรียนในหลักสูตร 2 ป 
  พ.ศ.25481 กระทรวงศึกษาธิการไดรับโอนโรงเรียนแหงนี้เปนโรงเรียนรัฐบาลเปดสอนหลักสูตรชั้น
มัธยมอาชีวศึกษาตอนตนเกษตรกรรมและตอนปลายเกษตรกรรม 
  พ.ศ.2509 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศยกฐานะเปน “วิทยาลัยเกษตรกรรมปทุมธานี” เปดสอน
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ม.ศ.6) แผนกเกษตรกรรม 
  พ.ศ.2518 มีพระราชบัญญัติโอนกิจการและอํานาจการบริหารบางสวนของกรมอาชีวศึกษาไปเปน
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
    พ.ศ.2520 เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเกษตรกรรมปทุมธานีเปน “วิทยาเขตเกษตรปทุมธานี” สังกัด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
    พ.ศ.2531 เปนวิทยาเขตเกษตรปทุมธานี ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เนื่องจากวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ไดรับพระราชทานชื่อใหมเปน “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” 
    พ.ศ.2532 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อวิทยาเขต โดยตัดเฉพาะคําวาเกษตรออก วิทยา
เขตเกษตรปทุมธานีจึงเปลี่ยนชื่อเปน “วิทยาเขตปทุมธานี” 
    พ.ศ.2548 สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงไดปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกรางเปน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการรวมวิทยาเขต จัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล จํานวน 9 แหง โดยมีวัตถุประสงคให 9 มหาวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่สามารถจัดการศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติทั้งในระดับปริญญาตรี โท และ 
เอก เพื่อรองรับการศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเปนหลัก รวมถึงใหโอกาสแก
ผูเรียนจากวิทยาลัยชุมชน และการศึกษาขั้นพื้นฐานในการศึกษาตอวิชาชีพระดับปริญญาตรี  
 
 
 
 

 

บทนํา 
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ขอมูลทั่วไปของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับตํ่ากวาระดับปริญญา (ปวส.) 

ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)  ดังนี้  
ระดับ ปวส. 3 หลักสูตร คือ 

1. คอมพิวเตอรธุรกิจ 
2. การจัดการ 
3. การตลาด 

ระดับปริญญาตรี จํานวน 9 หลักสูตร คือ   
1. พืชศาสตร 
2. การผลิตพืช  
3. สัตวศาสตร 
4. การผลิตสัตวเชิงบูรณาการ (ไมมีนักศึกษา) 
5. ประมง 
6. วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว 
7. เทคโนโลยีภูมิทัศน 
8. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
9. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ 

ระดับปริญญาโท จํานวน 2 หลักสูตร คือ 
1. เทคโนโลยีการผลิตพืช 
2. การบริหารศัตรูพืชอยางยั่งยืน 

สถานที่ต้ัง 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต้ังอยูเลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่ทั้งหมด 125  ไร 1 งาน 28  ตารางวา กวางประมาณ 120  เมตร ยาวประมาณ      
1,600  เมตร 
 
วิสัยทัศน 

เปนศูนยกลางการศึกษา  ทางดานเทคโนโลยีการเกษตร   ตามเกณฑมาตรฐานสากล 
 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาทางดานเทคโนโลยกีารเกษตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเขาสูอาชีพ 
2. สรางงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม บนพืน้ฐานของวิทยาศาสตรเทคโนโลยีสูการผลิต และ

การบริการที่สามารถถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกประเทศ 
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3.  ใหบริการงานวิชาการและขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อการมีอาชพีและพัฒนาอาชีพสู
การแขงขันวทิยาศาสตรเทคโนโลย ี สูการผลิตและการบริการที่สามารถถายทอดและสราง
มูลคาเพิม่ใหแกประเทศ 

4. ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิง่แวดลอมใหมีคุณคาอยางยัง่ยนื 
5. บริหารจัดการหนวยงานใหมปีระสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารตามรปูแบบธรรมาภิบาล 

 
หลักสูตรและสาขาวชิาทีเ่ปดสอนในคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรทัง้มทีั้งหมด 13 หลักสูตร แยกเปน 3 ระดับ ดังนี ้
 1. ปวส.             3 หลักสูตร 
 2. ปริญญาตรี    8 หลักสูตร (ไมนับสาขาการผลิตสัตวเชิงบรูณาการ ที่ไมมีนักศึกษา) 
 3. ปริญญาโท     2 หลักสูตร 

 
คณาจารย 

- ตําแหนงรองศาสตราจารย     2     คน 
- ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  30    คน 

   - ตําแหนงอาจารย   33    คน 
       - คณาจารยประจําทัง้หมด   65    คน  

  - ลาศึกษาตอ      3    คน 
  - บุคลากรสายสนับสนุน  76    คน 

 
นักศกึษา 
 ณ  วนัที ่30 มถิุนายน 2551 
  - ระดับปริญญาโท       6     คน 
  - ระดับปริญญาตรี 1,212    คน 
  - ระดับ ปวส.     141    คน 
  รวมทัง้สิ้น  1,359    คน 
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ขอมูลงบประมาณ 
งบประมาณ (ประจําป 2550 :- 1 ต.ค.49 ถึง 30 ก.ย.50) 
รายรับ : -  
 งบประมาณแผนดิน    80,269,016.15 
 งบประมาณผลประโยชน    10,981,544.27 
 งบที่ไดรับสนบัสนุนจากหนวยงานภายนอก  -- 
 รายไดอ่ืน ๆ         91,250,560.42 
รายจาย 
 งบบุคลากร 
  เงินเดือน   
  เงินประจําตําแหนง 

คาจางประจํา   
คาจางชั่วคราว    20,288,948.26 

 คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 
  คาตอบแทน   
  คาใชสอย   
  คาวัสดุสํานักงาน   
  คาวัสดุฝก   
  คาซอมแซม    20,601,734.39 
 เงินอุดหนนุ      
  บริการวิชาการ                                  -- 
  งานวิจยั                        --  
  อ่ืน ๆ       5,983,852.62 
 เงินสมทบมหาวิทยาลัยฯ     
 งบลงทุน  
  ที่ดิน ส่ิงกอสราง  14,388,171.79 
  ครุภัณฑ     2,545,563.- 16,933,734.79 
 อ่ืน ๆ           965,033.95  64,773,304.01 
รายรับมากกวารายจาย (รายจายมากกวารายรับ)      26,477,256.41 
คาเสื่อมราคาครุภัณฑส่ิงกอสรางประจําป ไมใชคาเสื่อมราคาสะสม( ณ วันที่ 30 ก.ย. 50)  12,724,924.83 
งบดําเนินการทั้งสิ้น (รวมรายจายหักงบลงทุนบวกคาเสื่อมราคา)    60,564,494.05 
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การวางแผนและการประเมิน 

 การเตรยีมการและวางแผนกอนตรวจเยี่ยม 

 1.  กาํหนดวนัที่ตรวจประเมนิ ติดตอแจงคณะผูตรวจประเมินพรอมสงรายงานประเมินตนเอง (SAR) 
ประจําปการศึกษา 2550  คณะเทคโนโลยกีารเกษตรเพือ่ศึกษาเอกสารขอมูลเบื้องตน 
 2.  ประสานงานและแบงกลุมผูตรวจประเมินในแตละองคประกอบ โดยจําแนกเปน 4  กลุม 
 3.  เขียนแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประสานกับคณะผูตรวจประเมนิและคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  เพื่อปรับปรุงแผนใหเหมาะสม และแจงแผนอยางเปนทางการใหทราบ 
 4.  จัดเตรียมแบบประเมินและเอกสารที่จาํเปนในการตรวจประเมิน 

 การดําเนินการระหวางตรวจเยีย่ม 

1. ประชุมคณะผูตรวจประเมิน เพื่อทําความเขาใจในกรอบการประเมนิใหเปนไปในทิศทางเดียวกนั 
และสุมเลือกภาควิชา/แผนก ที่จะตรวจประเมินและสถานที่ที่จะตรวจเยีย่ม 

2.  ประธานฯชี้แจงวัตถุประสงคของการประเมินและการตรวจเยี่ยมและฟงบรรยายสรุปจากคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร   

3.  ศึกษาเอกสารที่คณะเทคโนโลยกีารเกษตร   จัดเตรยีมไวใหพรอมสัมภาษณผูบริหาร/ผูรับผิดชอบ
ในแตละองคประกอบ 

4.  เยี่ยมชมและสัมภาษณผูเกี่ยวของ 
5.  สรุปผลการตรวจประเมิน/เยี่ยมชมในแตละวัน รวมทั้งปรับปรุงแผนในวันตอไป 
6.  แจงผลการประเมินเบื้องตนใหคณะเทคโนโลยกีารเกษตรทราบ 

 การดําเนินการหลงัตรวจเยี่ยม 

1.  ประชุมสรุปผลการประเมินและการตรวจเยี่ยมตามแบบฟอรม 
2.  จัดพิมพเอกสารรายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน 
3.  อานทบทวนและแกไข 
4.  ลงนามเอกสารรายงานผลประเมินคุณภาพภายใน 
5.  แจงรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในอยางเปนทางการ 

 

วิธีการประเมิน 
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วิธีการตรวจสอบความถกูตองนาเชื่อถือของขอมลู 

 
1. โดยการศึกษาจากหลักฐานที่เกีย่วของกับการดําเนินงานในแตละองคประกอบวามกีาร

ดําเนนิการไดครบตามเกณฑการประเมิน ตามผลการดําเนนิงานที่คณะเทคโนโลยกีารเกษตรได
ประเมินตนเองไว 

2. โดยการสัมภาษณผูรับผิดชอบ และผูเกี่ยวของอื่นๆ เพื่อทวนซ้ําความถูกตองนาเชื่อถือของ
ขอมูล 

3. โดยการสงัเกตจากการเยี่ยมชม เพื่อหาขอมูลทวนย้าํความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล 
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สรุปผลการประเมินภาพรวม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มี
พัฒนาการมาอยางยาวนาน จากโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรมคลองรังสิต จนมาเปนวิทยาลัย
เกษตรกรรมปทุมธานี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี วิทยาเขตปทุมธานี  จนถึงปจจุบันไดปรับเปล่ียนเปนคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการเรียนการสอน 
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท 
 คณะกรรมการดําเนินงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ไดตรวจประเมินระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ ผลการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ระหวางวันที่ 19-20 มิถุนายน 2551 สรุปผลการ
ประเมินไดดังนี้   

ในภาพรวมผลการประเมินคุณภาพของทุกองคประกอบ ไดคะแนนเฉลี่ย  2.32 อยูในระดับดี โดย
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา องคประกอบที่ 4 การวิจัย องคประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก  องคประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน 
วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน องคประกอบที่ 5 การบริการ
วิชาการแกสังคม องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ องคประกอบที่ 10 ตัวบงชี้ เฉพาะของ
มหาวิทยาลัยฯ มีผลการประเมินอยูในระดับดี องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม องคประกอบที่ 
7 การบริหารและการจัดการ  ผลการประเมินอยูในระดับพอใช 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ ทุก
องคประกอบเทากับ 2.32 อยูในระดับดี   โดยในมาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิตไดคะแนนเฉลี่ย 2.4 มีผล
การดําเนินการในระดับดี  มาตรฐานที่ 2 ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา    ได
คะแนนเฉลี่ย 2.38 มีผลการดําเนินการในระดับดี  มาตรฐานที่ 2 ข ดานพันธกิจของการบริหารการอดุมศกึษา 
ไดคะแนนเฉลี่ย 2.29  มีผลการดําเนินการในระดับดี    และมาตรฐานที่ 3  ดานการสรางและพัฒนาสังคม 
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู ไดคะแนนเฉลี่ย 2.0  มีผลการดําเนินการในระดับพอใช 

ในมุมมองดานการบริหารจัดการที่สําคัญพบวา คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ ทุกองคประกอบเทากับ 
2.32 ซึ่งอยูในระดับดี    ดานการเงิน ไดคะแนนเฉลี่ย 2.67  มีผลการดําเนินการในระดับดีมาก  ในดาน
นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดคะแนนเฉลี่ย 2.24  มีผลการดําเนินการในระดับดี  ดานบุคลากร การ
เรียนรูและนวัตกรรม ไดคะแนนเฉลี่ย 2.36  มีผลการดําเนินการในระดับดี     ดานกระบวนการภายใน ได
คะแนนเฉลี่ย 2.31 มีผลการดําเนินการในระดับดี 

 

 

บทสรุปผูบริหาร 
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สรุปผลการประเมินภาพรวม 

 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนการดําเนินงาน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการกําหนดปรัชญา  วัตถุประสงค  และแผนการดําเนินงานเปนลาย
ลักษณอักษร  สอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  มีการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงาน  มีการกําหนดเปาหมาย ตัวบงชี้ (KPI)   ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ มีรอยละของการบรรลุ
เปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนดเทากับ  86.86  และมี KPI ที่บรรลุเปาหมาย 37 ตัวบงชี้
จากจํานวน 52 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 71.15   สรุปรวมคะแนนประเมินเฉลี่ยองคประกอบที่ 1 เทากับ 2.50 
ผลการประเมินอยูในระดับดี ซึ่งนอยกวาคะแนนประเมินตนเองของคณะฯ  ที่ไดเทากับ 3.00 
 จุดแข็ง 

1. มีการกาํหนดปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนการดําเนนิงานชัดเจน มีการพฒันากลยุทธโดย
บุคลากรทุกระดับมีสวนรวมทั้งในรูปของคณะกรรมการและการระดมความคิด 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตวับงชี้ของการปฏบัิติงานที่กาํหนดต่ํากวาเปาหมาย 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรมีระบบติดตามผลการดําเนนิงานเพือ่เรงรัดใหสามารถบรรลุเปาหมายตามตวับงชี้ของการ
ปฏิบัติงาน 

 
องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมกีารบริหารพฒันาการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมกีาร
สนับสนนุบุคลากรของวทิยาเขตฯในการเสนอผลงานวิจยัและการพัฒนาการเรียนการสอน  ซึ่งจากการ
ประเมินตามองคประกอบที ่ 2 นี้ ไดระดับคะแนนการประเมินเฉลีย่เทากับ  2.17   ซึ่งอยูในเกณฑคุณภาพ
ระดับดี สูงกวาวทิยาเขตประเมินตนเองไดเทากับ 2.0 

 ผูตรวจประเมนิเสนอแนะใหดําเนนิการขอปดหลักสูตรสาขาวิชาการผลิตสัตวเชิงบูรณาการเพราะไม
มีนักศึกษา  ปรับปรุงในดานของบุคลากรดานการสอนในสาขาเฉพาะทาง  อาจารยประจําวิชา  ควรจัดหาให
พอเพยีงกบันกัศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  การสงเสริมใหอาจารยเพิ่มวฒุิ และมีการกระตุนจูงใจใหอาจารยทาํ
ผลงานใหมีตําแหนงทางวิชาการมากขึ้น  นอกจากนี้ส่ือและอุปกรณสารสนเทศสําหรับนักศกึษาคนควาดวย
ตนเองยงัไมเพยีงพอ จึงควรลงทนุสื่ออุปกรณในสวนนี้  เพื่อใหนักศึกษาไดคนควาและมีการพัฒนามากขึ้น 
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จุดแข็ง 

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนหลัก  เชน การฝกภาค 
ปฏิบัติของนักศึกษา  การใหนักศึกษาไดปฏิบัติดวยตนเอง มกีารศึกษาคนควาเพิ่มเติมวิชา
ปญหาพิเศษ หัวขอที่สนใจเชน ผลของชนดิและอายุของสารอาหารสัตวตอคุณภาพของพืชหมัก 

2. บัณฑิตของคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  เปนทีพ่ึงพอใจของนายจาง  ผูประกอบการและผูใช
บัณฑิตผลการประเมินระดับความพึงพอใจได 3.99 อยูในระดับดี  

3. คณะฯ มีการสนับสนนุสงเสริมใหนกัศึกษามีโอกาสไปเสนอผลงานและศึกษาดงูานภายนอก 
4. บุคลากรของคณะฯ มีความสามารถในดานงานวิจยัและสามารถนาํงานวิจัยมาปรบัปรุงเนื้อหา     

ในการเรียนการสอนไดทําใหนักศึกษาไดองคความรูใหมๆ  
5. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550   ทุกหลักสูตรมีกรรมการผูทรงคุณวุฒจิากภายนอกมารวมพัฒนา

หลักสูตร 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. จํานวนอาจารยประจํา  เมื่อเทียบกับจํานวนนกัศึกษาเต็มเวลา ยังไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ.  (คณะฯ มี FTES 24.5 ตออาจารย 1 คน แตตามเกณฑ สกอ. ควรเปน 
FTES 20 ตออาจารย 1 คน  สูงกวาเกณฑรอยละ 22.5) 

2. สัดสวนคุณวฒุิของอาจารยที่มวีุฒิ ปริญญาตรี : ปริญญาโท : ปริญญาเอก มีสัดสวน 13:35:15   
ซึ่งต่ํากวาเกณฑมาตรฐานของ สกอ.  ดังนัน้คณะฯควรสงเสริมใหอาจารยไปศึกษาตอใหมากขึน้ 

3. สัดสวนตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  ศาสตราจารย                         
มีสัดสวน 46.15 : 3.08  : 0   ซึ่งต่ํากวาเกณฑมาตรฐานของ สกอ.    ผูบริหารตองกระตุน
สงเสริมใหอาจารยทาํผลงานทางวิชาการมากขึ้น 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรมจีุดเดนในดานการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคญั เปน
บัณฑิตฝกปฏิบัติตามจุดเนนของคณะฯ  ดังนัน้  เสนอแนะใหคณะเทคโนโลยกีารเกษตรคง   
การเรียนในลกัษณะปจจุบันและพัฒนาใหดียิ่งขึน้ตามวิสัยทัศนของคณะฯ 

2. ดานงานวิจยั  คณะเทคโนโลยีการเกษตรมผูีเชี่ยวชาญในดานงานวิจยัซึง่เปนจุดเดน  ควรจะทาํ
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกใหมากขึ้น   
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องคประกอบที่ 3 กจิกรรมการพัฒนานสิิตนักศึกษา  

 คณะไดมีการสํารวจความตองการที่จําเปนของนกัศึกษาปที ่1 เพื่อนาํมาจัดการบรกิารความตองการ
ครบ 5 ประเภท มีการประเมินการบริหารและนาํเสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ ทราบเพื่อวางแนว
ทางแกไข มีผลการดําเนนิงานการจัดบริการแกนักศกึษาและศิษยเกาเทากบัระดับ 8 สงเสริมกิจกรรม
นักศึกษาครบถวนมีผลการเนินการถงึระดบั 4 และผลรวมการดําเนนิการทั้งองคประกอบเฉลี่ยเทากับ 3 

 จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีผูรับผิดชอบงานพฒันานักศกึษาโดยตรง 
2. คณะกรรมการบริหารสนับสนุนใหความสาํคัญในกิจกรรมการพัฒนานิสิต 
3. คณะมีสมาคมศิษยเกา 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรสงเสริมกจิกรรมดานอืน่ ๆ ใหมากขึน้ 
2. การสํารวจความตองการเสริมสรางสมรรถนะของศษิยเกา 

ขอเสนอแนะ 

1. พัฒนารูปแบบโครงการพฒันานิสิตดานบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอมดานนันทนาการ 
 

องคประกอบที่ 4 การวจิัย  

 คณะฯ ไดมีการสงเสริมใหอาจารยมกีารพฒันางานวิจัยทําใหมีงานวิจยัตีพิมพ 18 เร่ืองและไดรับ      
อนุสิทธบัิตร 1 ชิ้น คิดเปนรอยละ 30.60%  ตอ อาจารยประจาํ โดยไดรับงบประมาณจากภายนอก
มหาวิทยาลยั 916,010 บาท จากงบประมาณแผนดิน 4,875,400 บาท และจากงบผลประโยชน 149,800 
บาท รวมทั้งสิน้ 5,971,810 บาท คิดเปนงบประมาณงานวิจยัตออาจารยประจําเทากับ 96,319.51 บาท มีผล
การดําเนินงานโดยรวมขององคประกอบเฉลี่ย 3.00 
 จุดแข็ง 

1. คณะมีแผนงานนโยบาย ชัดเจนในการสงเสริมงานวิจยั 
2. บุคลากรมีความสนใจในการทํางานวิจัย 
3. คณะฯ สนับสนุนงบประมาณในการวจิัยและการนาํเสนอผลงาน 
4. มีโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักวจิัยรุนใหม 
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จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรสงเสริมใหนักวจิัยของบประมาณสนับสนุนงานวิจยัจากภายนอก เชน สกว.  ศูนยพนัธุ
วิศวกรรมแหงชาติ ใหมากขึน้ 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. จัดทําแผนงาน + ชวงเวลาการนาํเสนอของหนวยงานตาง ๆ  
 

องคประกอบที่ 5 การบรกิารวิชาการแกสังคม  

คณะฯ มีการจดัทําแผนงบประมาณในการบริการวิชาการ “โครงการพฒันาอาชีพชนบท” มี
หนวยงานรับผิดชอบและบุคลากรโดยตรง มีบุคคลเปนที่ยอมรับจากหนวยงานภายในและภายนอก 
คณาจารยไดรับเชิญเปนวิทยากรและ / หรือ กรรมการสอบวิทยานิพนธ รวม 24 ทาน มโีครงการบริการสังคม 
26 โครงการ ไดรับความพงึพอใจจากผูเขาอบรมรอยละ 87.65 มีผลการดําเนนิงานองคประกอบนี้เทากับ 
2.75 

 
จุดแข็ง 

1. มีการจัดทาํแผนงบประมาณโครงการพฒันาอาชพีชนบท 
2. คณะและบุคคลมีชื่อเสียงเปนทีย่อมรับของบุคคลทั่วไป 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. การนาํผลการประเมินมาปรับปรุงบูรณาการใหสอดคลองกับภารกิจดานอื่น เชน การวิจัย ,    
การเรียนการสอน 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรมีการจัดทาํสื่อเผยแพรองคความรูและนวัตกรรมที่คณะสรางสมขึน้หลาย ๆ ดาน เชน        
แผนพับ , CD , เอกสาร 

 
องคประกอบที่ 6 การทาํนบํุารุงศลิปวฒันธรรม  

 คณะมีแผนงานดานทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจนมกีิจกรรมตอเนือ่ง มกีารจัดตั้งคณะลิเก ซึ่ง
เปนศิลปะพื้นบานเพื่อนาํเสนอผลงานและมีการดําเนนิงานตามวาระโอกาสตางๆ ที่สําคัญทางศาสนาและ
ของชาติ โดยมีผลการดําเนนิงานองคประกอบที่ 6 เทากบั 3 
 จุดแข็ง 

1. มีการจัดตั้งคณะลิเกและจดัแสดงภายนอกเปนที่รูจักอยางแพรหลาย 
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จุดที่ควรพัฒนา 

1. จัดทํามาตรฐานงานศิลปวัฒนธรรม 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. เชิญผูเชี่ยวชาญ / ศิลปนอาชีพมาเปนที่ปรึกษา 
 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ  

 คณะฯ มีการสรรหาผูบริหารที่โปรงใส  การบริหารจัดการดําเนนิการในรูปของคณะกรรมการบริหาร 
มีการรับฟงความคิดเหน็จากบุคลากรทุกระดับ และบุคลากรมีสวนรวมในจัดทําแผนของคณะฯ  มกีารแตงตั้ง
บุคคลภายนอกเปนที่ปรึกษา แตบทบาทในการพัฒนาการศึกษายังไมชัดเจนและไมเปนไปตามเกณฑของ
สกอ.  ผูบริหารมีวิสัยทัศนและภาวะผูนํา มีการประเมินผลผูบริหารทกุระดับแตยังขาดแผนการพัฒนา
ศักยภาพของผูบริหาร บุคลากรมีความรูความสามารถและความรักองคกร  มีการพฒันาระบบฐานขอมูลเพื่อ
การบริหาร/การสอน/การวิจยัในสวนของคณะฯ แตยงัขาดการจัดการความรูที่เปนระบบและแผนบริหารความ
เสี่ยงที่เปนรูปธรรมครบถวน ยังไมมกีารถายทอดเปาหมาย/ตัวบงชี้ลงสูสาขาวิชา/หนวยงานและบุคลากร ใน
ภาพรวมคะแนนเฉลีย่ขององคประกอบนีเ้ทากบั 2.11 มีคุณภาพในระดับพอใช 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรทั้งดานการศึกษาตอและการฝกอบรม และการจัด
สวัสดิการใหกบับุคลากร 

2. บุคลากรมีความรูความสามารถทางดานวชิาชีพ มีความพึงพอใจในการทํางานและความรัก
องคกร 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ไมมีการถายทอดเปาหมายและตัวบงชี้ของคณะฯ ลงสูสาขาวิชา/หนวยงานและบุคลากรทกุคน  
2. ขาดการจัดการองคความรูทีเ่ปนระบบ มีรูปแบบชัดเจน 
3. การจัดทาํแผนบริหารความเสี่ยงยงัไมครอบคลุมภาระงานทัง้หมดของคณะ 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรมีการถายทอดเปาหมายและตัวบงชี้ของคณะฯ ลงสูสาขาวิชา/หนวยงานและบคุลากรทุกคน
เพื่อไดรับทราบและรวมกนัรับผิดชอบเพื่อใหการดําเนนิงานของคณะฯ บรรลุเปาหมาย 

2. ควรจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อสรางองคความรูและพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู 
3. ควรจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมงานทกุภารกิจ/ทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย 
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  

 มีการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรและกําหนดนโยบายการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงาน
อ่ืน ๆ ทัง้ภายในและภายนอกรวมทัง้ไดมีการใชทรัพยากรรวมกันแตยังขาดการวเิคราะหผลการประหยัด
งบประมาณทีเ่กิดขึ้น สรุปผลการประเมนิในองคประกอบที ่8 ไดคะแนนเฉลีย่ 2.50  ผลการการดาํเนนิงานอยู
ในระดับดี 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีการวเิคราะหความตองการใชทรัพยากรและมนีโยบายในการใชทรัพยากรรวมกัน 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ขาดการวิเคราะหผลการประหยัดงบประมาณ 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรมีการวเิคราะหผลการประหยัดงบประมาณ 

 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดดําเนินการประกันคุณภาพภายในมาอยางตอเนื่อง ทั้งการใชระบบ
บริหารงานคณุภาพ ISO 9000 : 2000 การประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของสํานกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
อยางไรก็ตามในสวนของระบบและกลไกการใหความรูการประกนัคุณภาพแกนกัศึกษา  ยงัขาดระบบติดตาม
ประเมินผลการประกันคุณภาพในการดําเนินงานกิจกรรมของนักศกึษา และการนาํผลประเมินไปพัฒนา
กระบวนการใหความรูและกลไกการประกนัคุณภาพที่เกีย่วของกับนักศึกษา สรุปผลการประเมนิใน
องคประกอบนี้ ไดคะแนน 2.67 ผลการดาํเนนิงานอยูในระดับดีมาก 

จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีกลไกและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มกีารรายงานผลการดําเนินงานตอ
สาธารณชนโดยการเผยแพรผานเวบไซด 

2. มีเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพของนักศกึษาระหวาง 3 สถาบนัคือ มทร.ธัญบุรี 
มจพ. และ มศว. 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ขาดระบบการติดตามประเมนิผลการประกนัคุณภาพในการดําเนนิกิจกรรมของนักศึกษา 
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรจัดใหมีระบบการติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในการดําเนินกิจกรรมของนักศกึษา 
 
องคประกอบที่ 10 ตัวบงชีเ้ฉพาะของมหาวิทยาลัย 

 หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรเปนหลักสูตรสหกิจศึกษาหรือมีการฝก
ปฏิบัติทั้งหมด ปจจุบันกําลังอยูระหวางการดําเนินการจัดทําหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย คณะมี
โครงการความรวมมือกับตางประเทศในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ผูเชี่ยวชาญ การทํางานวิจัยระหวางกัน 
โดยมีการดําเนินการจริงแตไมมีการลงนามในสัญญาที่ชัดเจน มีเพียงหนังสือโตตอบและตอบรับ คาใชจายใน
ระบบหองสมุดและสารสนเทศยังต่ํากวาเกณฑ นักศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษายังมีสัดสวน
ตํ่าไป(60.84) นักศึกษามีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในระดับ
ดี  ในภาพรวมองคประกอบนี้มีผลการดําเนินงานในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 2.29 

จุดแข็ง 

1. หลักสูตรทุกหลักสูตรมีการฝกปฏิบัติจริงหรือเปนหลักสูตรสหกิจศึกษา ทําใหนกัศึกษามีทกัษะ
สามารถทํางานไดจริง 

2. คณะมีความรวมมือกับหนวยงานในตางประเทศและมีการดําเนนิงานจริง แตยังขาดรูปแบบของ
การทาํสัญญาที่เปนทางการ 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. จํานวนบัณฑติที่ไดงานทาํตรงสาขายงัมีอัตราที่ไมสูงนัก 
2. ความรวมมือกับหนวยงานในตางประเทศยังขาดรูปแบบของการทาํสญัญาที่เปนทางการ 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรมีการศึกษาหาสาเหตทุีบั่ณฑิตทาํงานไมตรงสาขา เพื่อนาํขอมูลมาใชในการแกไขและ
พัฒนา  

2. ควรจัดทําสัญญาหรือขอตกลงอยางเปนทางการสําหรับความรวมมือตางๆที่มกีับหนวยงานทั้ง
ภายในและตางประเทศ 
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สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพือ่การพัฒนา 

จุดแข็ง 

1. บัณฑิตมีคุณภาพดี เปนทีย่อมรับของผูใชบัณฑิต 
2. มีการบริหารงานที่มีคุณภาพ 
3. มีบุคลากรทีม่คีวามรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญดานงานวิจยั 
4. มีสมาคมศิษยเกาที่เขมแข็ง สามารถสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของคณะไดดี 
5. คณะมีการพฒันาระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ ดานงานบริหาร หลักสูตร การวิจัย   

จุดที่ควรพัฒนา 
1. สัดสวนคุณวฒุิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยยงัไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ 

สกอ.  
2. คณะมีองคความรูตางๆ มาก แตขาดการดําเนนิงานในการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการ 

เรียนรู 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. สงเสริม กระตุนใหอาจารยมกีารศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวฒุิ และสงเสรมิการทาํผลงานเพื่อขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
2. ควรจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อสรางองคความรูและพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


