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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2553 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ลงชื่อ....................................................................... 
               (รองศาสตราจารย์สุนันทา  ภิญญาวัธน์) 
                ประธานกรรมการ 
                                                        ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
 
ลงชื่อ......................................................................... 

                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  ผิวสอาด) 
                 รองประธานกรรมการ 

 
 
ลงชื่อ....................................................................... 

               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งอรุณ  รังรองรัตน์) 
                           กรรมการ  

 
 
ลงชื่อ............................................................................. 

            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี) 
                      กรรมการ (ฝึกปฏิบัติ) 
 
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
                        (ดร.ปภาภัทร   อัครางกูร) 
               กรรมการ (ฝึกปฏิบัติ) 
 
 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
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ลงชื่อ....................................................................... 

                          (ดร.ศุภเดช   โรจไพศาล) 
                กรรมการ (ฝึกปฏิบัติ) 
 
 

ลงชื่อ....................................................................... 
                      (นายศุภกิจ   สุขประเสริฐ) 
             กรรมการ (ฝึกปฏิบัติ) 
 
 

 ลงชื่อ....................................................................... 
                          (นายอัคเรศ   สิงห์ทา) 
              กรรมการ (ฝึกปฏิบัติ) 

 
 
ลงชื่อ....................................................................... 

                          (นางพรนภา   เปี่ยมไชย) 
               กรรมการ (ฝึกปฏิบัติ) 

 
 
ลงชื่อ....................................................................... 

                       (นางสาวชมุค   พรรณดวงเนตร) 
                   กรรมการ (ฝึกปฏิบัติ)  
 
 

ลงชื่อ............................................................................. 
           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อภิชาติ  สนธิสมบัติ)   

                                                                    กรรมการและเลขานุการ 
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 ข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  ศิลวัตร ต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ตรวจสอบ
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในได้ท าการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างวันที่ 23–24 มิถุนายน พ.ศ.2554 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และข้าพเจ้าในฐานะ
ผู้บริหารระดับสูงของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอรับรองผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
 
 
 

ลงชื่อ......................................................................... 
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ   ศิลวัตร) 
          ต าแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
                        24 มิถุนายน พ.ศ.2554  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับรองผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
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ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 

พ.ศ.2477 เร่ิมจัดตั้งเป็นโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรมคลองรังสิต รับนักศึกษาที่ส าเร็จชั้นประถม   
ปีที่ 4 เข้าเรียนในหลักสูตร 2 ปี 

พ.ศ.2481 กระทรวงศึกษาธิการได้รับโอนโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนรัฐบาลเปิดสอนหลักสูตรชั้นมัธยม
อาชีวศึกษาตอนต้นเกษตรกรรมและตอนปลายเกษตรกรรม 

พ.ศ.2509 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะเป็น “วิทยาลัยเกษตรกรรมปทุมธานี” เปิดสอน
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีพ (ม.ศ.6) แผนกเกษตรกรรม 

พ.ศ.2518 มีพระราชบัญญัติโอนกิจการและอ านาจการบริหารบางส่วนของกรมอาชีวศึกษาไปเป็นของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

พ.ศ.2520 เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเกษตรกรรมปทุมธานีเป็น “วิทยาเขตเกษตรปทุมธานี” สังกัดวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

พ.ศ.2531 เป็นวิทยาเขตเกษตรปทุมธานี ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เนื่องจากวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระราชทานชื่อใหม่เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” 

พ.ศ.2532 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อวิทยาเขต โดยตัดเฉพาะค าว่าเกษตรออก วิทยาเขต
เกษตรปทุมธานีจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาเขตปทุมธานี” 

พ.ศ.2548 สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกร่างเป็นพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการรวมวิทยาเขต จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 9 
แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ 9 มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถจัด
การศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติทั้งในระดับปริญญาตรี โท และ เอก  เพื่อรองรับการศึกษาต่อ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเป็นหลัก รวมถึงให้โอกาสแก่ผู้เรียนจากวิทยาลัยชุมชน และการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการศึกษาต่อวิชาชีพระดับปริญญาตรี  

จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรง
ลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ซึ่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 19 มกราคม 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตาม
พระราชบัญญัต”ิ 

บทสรุปผลการประเมิน 
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ในวันที่  14 พฤศจิกายน 2549 ได้มีกฎกระทรวงของกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนที่ 118 ก. ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี จัดตั้งส่วนราชการเป็น 13 ส่วนราชการ โดยวิทยาเขตปทุมธานี ถูกจัดเป็นส่วนราชการเดียวคือ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา 

 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 
ปรัชญา 
 ................................................... 
 
ปณิธาน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นสถาบันที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการ  มีความ
ช านาญในการปฏิบัติ มีจริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้น าทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ ดีของสังคม เพื่อ
ความคงอยู่ และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาต ิ 
 
วิสัยทัศน์ 

เป็นศูนย์กลางการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเข้าสู่อาชีพ 
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่การผลิตและ          

การบริการที่สามารถถ่ายทอด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ 
3. ให้บริการงานวิชาการและขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อการมีอาชีพและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน

ระดับสากล 
4. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณค่าอย่างยั่งยืน 
5. บริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารตามรูปแบบธรรมาภิบาล 

  
บุคลากร 
 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด…60.5...คน ลาศึกษาต่อ…4...คน จ าแนกเป็นวุฒิปริญญาเอก…19.5....คน
ปริญญาโท…36…คน ปริญญาตรี…5...คน จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ…32...คน จ านวนบุคลากร
สายสนับสนุนทั้งหมด…71…คน   
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หลักสูตร 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดท าการเรียนการสอนจ านวน 17 หลักสูตรประกอบด้วย 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพืชศาสตร์-พืชสวน  พ.ศ. 2548 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีภูมิทัศน์ พ.ศ. 2548 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2548 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกประมง พ.ศ. 2548 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ พ.ศ. 2548 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2548 
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืช หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตสัตว์เชิงบูรณากร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 
14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ หลักสูตรใหม่    

พ.ศ. 2550 
15. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 
16. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศัตรูพืชอย่างยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 
17. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 

  
จ านวนนักศึกษา 

จ านวนนกัศึกษาระดับปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น…1,563…… คน  
 
การเงินและงบประมาณ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น…74,100,784.15…..บาท รายจ่ายทั้งสิ้น…72,949,500.81……บาท เงิน
เหลือจ่ายสุทธิ…1,151,283.34……บาท งบด าเนินการทั้งสิ้น…71,685,519.57…..บาท 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน (ภาพรวม) 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการก าหนดปรชัญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน
ด าเนินงานและมีการก าหนดตัวบ งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจโดย
ด าเนินการได้....3.....ข้อ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถาบันด าเนินการได้...1......ข้อ ผลการพัฒนาบัณฑิตให้เกิดอัตลักษณ์ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของสถาบัน มีผลรวมค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินบัณฑิตเท่ากับ ..4.25.. ผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันด าเนินการได้...1...ข้อ 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 เท่ากับ   2.05 
จุดเด่น 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่มีการวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีว่าบรรลุมาก

น้อยเพียงใด 
2. ขาดการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
3. ขาดการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรมีการวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่ก าหนดในแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติงานประจ าปีให้เห็นการบรรลุผลอย่างชัดเจน 
2. ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
3. ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 
องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรโดยด าเนินการได้......6.......
ข้อ มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก...19.5.....คน คิดเป็นร้อยละ....32.23......มีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ.....32.....คน คิดเป็นร้อยละ....52.89.....มีระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ด าเนินการได้.....3.....ข้อ มีห้องสมุดและอุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ด าเนินการได้......7......
ข้อ มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการได้....6...ข้อ มีระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ด าเนินการได้....5.....ข้อ มีระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ที่จัดให้กับนักศึกษา ด าเนินการได้...5.....ข้อ มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
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1 ปี ร้อยละ....68.10....มีค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมเฉลี่ยเท่ากับ...4.20.....ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่...2.50...มีค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ เท่ากับ...3.47.... 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 เท่ากับ   4.12 
จุดเด่น 
1. มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. การเขียน มคอ.3 มีแต่หัวข้อ ไม่ได้ลงในรายละเอียด 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. การเขียน มคอ.3 ควรใส่เน้ือหาสาระด้วย 
2. ควรมีการทบทวนการ Mapping ให้สอดคล้องกับ เน้ือหาสาระ หรือธรรมชาติของวิชา และสอดคล้อง

กับการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและการบริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่
นักศึกษาโดยด าเนินการได้...6......ข้อ มีระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาด าเนินการได้....5.....ข้อ 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ   4.00 
จุดเด่น 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่มีการบริการข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นแก่ศิษย์เก่า อย่างเป็นรูปธรรม  

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรหาช่องทางและผู้รับผิดชอบในการบริการข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นแก่ศิษย์เก่า เช่น เว็บไซต์ของ

คณะเกี่ยวกับการสมัครงาน การฝึกอบรมทางวิชาการ หรือเว็บบอร์ดถามตอบให้กับสมาชิก 
(นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ) เป็นต้น 
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องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์.......5.....ข้อ มีระบบ
และกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ....2.....ข้อ มีจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า...23,227.43...บาท มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ร้อยละ…7.44...มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน....0...เร่ือง คิด
เป็นร้อยละ...0.00...ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด และมีค่าผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ เทา่กับ....1.25.... คิดเป็นร้อยละ…2.07..... 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ   1.64 
จุดเด่น 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ขาดการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการบริหารงานวิจัยด้านงบประมาณและพันธกิจด้าน

การวิจัย ท าให้ไม่มีผลประเมินในการน าไปปรับปรุงสร้างงานวิจัย หรือสร้างงานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

2.  ขาดการจัดการความรู้ (KM) จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ท าให้ไม่มีองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจ
ได้  

3. จ านวนเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกยังมีน้อย  
4. ขาดการบริหารจัดการที่จะน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. คณะควรมีแผนการติดตามและประเมินผลการบริหารงานวิจัยที่ชัดเจน 
2. ควรน าความรู้ที่ได้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มาจัดท าเป็นองค์ความรู้ที่บุคคลทั่วไปเข้าใจ

ได้ง่าย 
3. จัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนนักวิจัยในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก 
4. ฝ่ายวิชาการและวิจัย ควรจัดท าแผนการบริหารจัดการงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ 

 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของ 
มหาวิทยาลัยโดยด าเนินการได้...2.....ข้อ มีกระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมด าเนินการได้
....3......ข้อ มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการ
วิจัย ร้อยละ...33.33....มีการด าเนินการผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก....
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0.....ข้อ มีการด าเนินการผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านส่งเสริมและสืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ....2....ข้อ และมีการด าเนินการผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านเศรฐกิจ
...3.....ข้อ  

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 เท่ากับ   2.50 
จุดเด่น 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ขาดการบูรณาการ การประเมินผล และการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขงานบริการวิชาการแก่

สังคมกับการวิจัย  
2. ขาดการน าผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการ

ให้บริการทางวิชาการที่จะสามารถน าไปถ่ายทอดความรู้ได้ต่อไป  
3. ขาดการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กรเพื่อน าไปสู่

การเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
4. ขาดการบริหารจัดการที่เป็นระบบที่สามารถน าผลการด าเนินงานของการชี้น า ป้องกันประเทศ หรือ

แก้ปัญหาของสังคมในด้านการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และในด้าน
เศรษฐกิจ ให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าต่อสังคม  

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. คณะฯ ควรมีการแต่งตั้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบการบริการวิชาการแก่สังคม โดยใช้ศักยภาพของคณะฯ 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. ควรมีการติดตามผลของโครงการการให้บริการวิชาการต่อสังคมให้เป็นรูปธรรม 
3. ควรมีการสร้างเครือข่ายกับชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการด าเนินงานตาม

วงจรคุณภาพ (PDCA) 
4. ควรมีการแต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบในส่วนของการจัดการผลการด าเนินงานของการชี้น า 

ป้องกันประเทศ หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และในด้านเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เจ้าของผลงานน าผลงานไปถ่ายทอด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  

 
 
 
 



12 
 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ระบุชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ด าเนินการได.้...4...ข้อ มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมด าเนินการได้.....3...ข้อ มีการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมด าเนินการได้....3.....ข้อ 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6 เท่ากับ   3.33 
จุดเด่น 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. จากการเยี่ยมชมสถานที่และสัมภาษณ์ศิษย์เก่า พบว่าบางแห่งยังมีการปรับแต่งหรือรักษาภูมิทัศน์ไม่

สวยงาม 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์อยู่น่าจะใช้โอกาสนี้ในการบูรณาการ

ปรับแต่งภูมิทัศน์กับการเรียนการสอน เพื่อเป็นการฝึกภาคปฏิบัติส าหรับนักศึกษาและท าให้ภูมิทัศน์
ของคณะฯ สวยงามขึ้น และสอดแทรกการจัดสวนที่สื่อถึงท านุบ ารุงศิลปะหรือวัฒนธรรมไทย 

 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาวะผู้น ากรรมการประจ าคณะและของผู้บริหารทุกระดับ ด าเนินการได้….5….
ข้อ มีการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรสู่องค์การเรียนรู้ ด าเนินการได้....4....ข้อ  มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจด าเนินการได้…0…ข้อ มีระบบบริหารความเสี่ยง ด าเนินการได้...6...ข้อ ค่าคะแนนการ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบันเท่ากับ...3.38...คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 7 เท่ากับ   3.08 
จุดเด่น 
1. มีคณะท างานบริหารความเสี่ยงจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และน าผลการประเมินไปปรับแผนในรอบปีถัดไป 
2. มีการพัฒนาสู่สถาบันเรียนรู้ โดยก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มี

ประสบการณ์ตรง และมีการรวบรวมและจัดเก็บความรู้ที่ได้ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ขาดแผนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรจัดท าแผนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียน

การสอน การท าวิจัย การบริหารจัดการและการเงิน และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศดังกล่าว 

 
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณด าเนินการได้ ....6...ข้อ   
   คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 8 เท่ากับ   4.00 

จุดเด่น 
1. มีการจัดท ารายงานทางการเงินเป็นระบบและรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
2. มีระบบการบริหารการเงินที่ด ี

 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. การเขียนแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะไม่ใช่แผนกลยุทธ์การเงินของแผนก 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรเขียนให้เป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะอย่างแท้จริง โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วม 
2. ควรระบุตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินแผนกลยุทธ์ 

 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา ด าเนินการได้....3......ข้อ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัดได้ (ตาม
องค์ประกอบทั้ง 9 องค์ประกอบ) เท่ากับ ...3.05..... 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 9 เท่ากับ   2.00  
จุดเด่น 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่มีการก าหนดนโยบายเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะอย่างเป็นลายลักษณ์

อักษร 
2. การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในยังไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมิน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรก าหนดนโยบายเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. ควรด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินตลอดจน

น าผลการประเมินไปท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
องค์ประกอบท่ี 10 มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3D 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการบริหารจัดการสถานศึกษา 3D ด าเนินการได้....3...ข้อและผลที่เกิดกับ
ผู้เรียนตามนโยบาย 3D มีความรู้ เจตคติที่ดีตลอดจนเกิดพฤติกรรม ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมจ านวน....3....ด้าน 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 10 เท่ากับ  4.00 
จุดเด่น 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) ครบถ้วนทุกด้าน แต่ขาดการวัดผลที่เป็นรูปธรรม 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรหาแนวทางและผู้รับผิดชอบในการวัดผลกิจกรรม 3 ดี (3D) แต่ละด้านให้เป็นรูปธรรม เช่น

ผลสัมฤทธิ์ของการเป็นสถานศึกษาปลอดยาเสพติด (ก่อนและหลังโครงการ) ว่านักศึกษาปลอดยาเสพ
ติดหรือมีจ านวนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงลดลงร้อยละเท่าใด  

 
องค์ประกอบท่ี 11 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลให้เป็น
บัณฑิตนักปฏิบัติด าเนินการได้...2.....ข้อ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน
ด าเนินการได.้..3......ข้อ และมีระบบและกลไกสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพให้กับนักศึกษา ด าเนินการได.้...1.....ข้อ 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 11 เท่ากับ  2.00 
จุดเด่น 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ขาดแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพในระดับคณะฯ (ทั้งด้านคณาจารย์และนักศึกษา) 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการร่างและจัดท าแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพในระดับคณะฯ 

ติดตามผลและด าเนินการตามแผนฯที่วางไว้ให้เป็นรูปธรรม เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติและสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ (Hands-on, Technology Based Education  Training และ Professional 
Oriented ) 

 
ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ 
 

1. ด้านหลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ 

1.1 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ถ้าเป็นไปได้ควรปรับปรุงเน้นหลักสูตรสัตวแพทย์ 

หรืออย่างน้อย ผู้ช่วยสัตวแพทย์ เพื่อประโยชน์ต่อการมีงานท าของบัณฑิตปริญญาตรีที่จะส าเร็จ

การศึกษา 

1.2 หลักสูตรสาขาวิชาการประมง ควรเพิ่มพื้นที่แปลงปฏิบัติการ และเพิ่มอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ และ

ความสามารถเฉพาะทาง 

1.3 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ควรเพิ่มเน้ือหาเกี่ยวกับระบบบริหาร

จัดการ เช่น  HACCP GMP ISO  เป็นต้น เพิ่มเคร่ืองมือตรวจที่ทันสมัย เสริมความรู้การแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ และจัดซื้อต าราและวารสารที่เป็นภาษาอังกฤษในห้องสมุดให้มากขึ้น 

1.4 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ควรเพิ่มทักษะการออกแบบให้มากขึ้น 

 

หมายเหต ุ ทุกหลักสูตร ควรเน้นภาคปฏิบัติให้มากกว่านี้ เพื่อตอบสนองอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และ

ควรเพิ่มเส้นทางสายอาชีพให้เป็นผู้ประกอบการได้ 

2. ด้านนักศึกษา  

2.1 เพิ่มทักษะด้านภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น 

2.2 พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาให้ดูดี 

3. ด้านภูมิทัศน์ของคณะ 

3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ของคณะให้สวยงาม 

3.2 ควรเพิ่มวัสดุ และอุปกรณ์ ส าหรับงานภูมิทัศน์ให้เพียงพอ 
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4. ด้านสถานประกอบการ 

สถานประกอบการจะรับนักศึกษาเข้าท างาน ภาคเอกชนจะพิจารณา 3 เร่ือง ดังนี้  

4.1 ผลการเรียนต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.5 

4.2 เป็นผู้ที่ท ากิจกรรมของคณะฯ เพราะจะท าให้นักศึกษา รู้จักบริหารเวลา มีการท างานเป็นทีม           

และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และบุคคลอ่ืน 

4.3 เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี 

5. ด้านคณะฯ 

5.1 คณะฯ ควรจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้บริการนักศึกษา และชุมชน

ภายนอก จะได้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระหว่างคณะฯ กับชุมชนภายนอก ภาครัฐ และเอกชน 

5.2 คณะฯ ควรสนับสนุนงานฟาร์มด้านการเกษตรให้มากขึ้น เน่ืองจาก คณะฯ มีสถานที่ตั้งอยู่ใน

เมืองจะได้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษามากขึ้น 

5.3 คณะฯ ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพแก่บุคลากรของคณะฯ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

ในการท ารายงานการประเมินตนเอง 

5.4 ปรับปรุงห้องสมุดให้มีต าราและวารสารที่ทันสมัยให้บริการแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 

5.5 คณะฯ ควรให้การสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนให้พัฒนาตนเองตามสายงาน 

5.6 คณะฯ ควรให้ความส าคัญกับการดูแลสัตว์เลี้ยงในฟาร์มของคณะฯ (ในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และ

วันหยุดราชการ) 
 

ความประสงค์ของนักศึกษา 

1. อยากให้มีการปรับปรุงห้องน้ า ที่อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ชั้น 2 

2. อยากได้วัสดุฝึกในสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ให้มากขึ้น 

3. อยากเพิ่มห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณภาพน้ าให้เพียงพอ และเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

1. ควรเขียนผลการด าเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 

2. ควรเตรียมเอกสารหลักฐานอ้างอิงให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ของแต่ละ

องค์ประกอบ 
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3. ควรเขียนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาให้สอดคล้องกับจุดที่ควรพัฒนา และสอดคล้องกับแต่ละตัว

บ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ 

4. ในโครงสร้างการบริหารงานควรบอกให้ชัดเจนถึงสาขาวิชาหลักและสาขาวิชาย่อยในคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพในอนาคต 
 1. ควรจัดระบบ และกลไกการพัฒนางานวิจัย และการจัดการความรู้จากงานวิจัยให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  
                  ตามเกณฑ์การประเมิน 
 2. ควรจัดระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมให้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและ 
     การวิจัย 
 3. การจัดการเรียนการสอนในอนาคตควรค านึงถึงเกษตรอัจฉริยะตามแนวโน้มของโลกที่ใช้เทคโนโลยี 
                  ขัน้สูง โดยเฉพาะเร่ืองข้าว ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ผักเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพ 
 4. ควรมีการบูรณาการและร่วมมือกันระหว่างศาสตร์แขนงต่างๆ เช่น ระหว่างเกษตรศาสตร์  
                  วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ เพื่อให้เหมาะสมกับการเกษตรของประเทศ 
 
 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

องค์ประกอบ คะแนน ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 2.05 ต้องปรับปรุง 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 4.12 ระดับดี 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4.00 ระดับดี 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 1.64 ต้องปรับปรุง 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 2.50 ต้องปรับปรุง 
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.33 ระดับพอใช้ 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารการจัดการ 3.08 ระดับพอใช้ 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 4.00 ระดับพอใช้ 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 2.00 ต้องปรับปรุง 
องค์ประกอบที่ 10 สถานศึกษา 3D 4.00 ระดับดี 
องค์ประกอบที่ 11 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 2.00 ต้องปรับปรุง 

ผลการประเมิน 3.02 ระดับพอใช้ 
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การวางแผนและการประเมิน 
 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจ 

1. ศึกษาและวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง 
2. ศึกษาโครงสร้างของหน่วยงาน 
3. จัดท าแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
4. แจ้งแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายในให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
5. ประสานงานหน่วยงาน ในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประเมิน

ตนเอง 

การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม 
1. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประเมินตนเอง 
2. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาต่าง ๆ  
3. สัมภาษณ์ผู้บริหารประกอบด้วย ดังเอกสารแนบ 
4. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย ดังเอกสารแนบ 
5. สัมภาษณ์นักศึกษา ประกอบด้วย ดังเอกสารแนบ 
6. สัมภาษณ์อาจารย์ ประกอบด้วย ดังเอกสารแนบ 
7. สัมภาษณ์สโมสรนักศึกษา ประกอบด้วย ดังเอกสารแนบ 
8. สัมภาษณ์ศิษย์เก่า ประกอบด้วย ดังเอกสารแนบ 
9. สัมภาษณ์ผู้ปกครอง ประกอบด้วย ดังเอกสารแนบ 
10. สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ประกอบด้วย ดังเอกสารแนบ 
11. สัมภาษณ์ตัวแทนชุมชน ประกอบด้วย ดังเอกสารแนบ 

 การด าเนินการหลังตรวจเยี่ยม 
1. ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินประจ าวัน 
2. ประชุมสรุปผลการสัมภาษณ์ 
3. ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินภาพรวมจากการยืนยันข้อมูลและสภาพจริง 
4. จัดท ารายงานสรุปผลโดยวาจาเพื่อน าเสนอผู้บริหาร 
5. จัดท ารายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในฉบับสมบูรณ์เพื่อน าเสนอมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงาน 

วิธีการตรวจประเมิน 
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วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเช่ือถือของข้อมูล 
1. ยืนยันข้อมูลในรายงานการประเมินตนเองกับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ภายในแฟ้ม 
2. ยันยันข้อมูลในรายงานการประเมินตนเองด้วยวิธีสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเพื่อทราบถึงขั้นตอนของ

กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ  
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- ก าหนดการตรวจ 
- ตาราง ป.1 
- ตาราง ป.2 
- ตาราง ป.3 
- ตาราง ป.4 
- ตาราง ป.5 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 


