
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2556 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปของผู้บริหาร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ได้ด าเนินงานตามพันธกิจที่ส าคัญท้ัง 4 พันธกิจหลัก และพันธกิจสนับสนุน 
ส่งผลให้มีผลการประเมินในปีการศึกษา 2556 ในภาพรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (คะแนน 4.06) คุณภาพของ
ปัจจัยน าเข้าระดับดีมาก (คะแนน  4.63) และกระบวนการระดับดี (คะแนน 4.06) และผลผลิตระดับดี (คะแนน
3.93)  มีองค์ประกอบที่อยู่ในระดับดีมาก 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย มีค่าเฉลี่ย 4.75 และ
อีก 8 องค์ประกอบอยู่ในระดับดี ประกอบด้วย   องค์ประกอบที่ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 และ 9 สะท้อนให้เห็นว่าคณะ
มีจุดเด่น คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีศักยภาพและมีการพัฒนาด้านงานวิจัย อย่างเห็นได้ชัด แต่อย่างไรก็ตามคณะ
จ าเป็นต้องมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ  กระบวนการในด้านการติดตามผลการด าเนินงาน ด้านการบูรณาการการให้บริการทางวิชาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยให้มากขึ้น รวมทั้งให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 

ระดับคณะ 
จุดเด่น 

1. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคณะ ไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด 
ไว้ 

2. อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ห้องปฏิบัติการ/งานฟาร์ม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะสามารถเป็น 
แบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นได้ 

3. คณาจารย์มีศักยภาพในการวิจัย และสามารถน าผลวิจัยมาเขียนเป็นต ารา และบูรณาการกับการ 
เรียนการสอน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยเพิ่มทางเดินเท้าที่ 
มีหลังคาคลุมหรือท าเป็นทางเดินที่มีต้นไม้เลื้อยปกคลุมให้เข้ากับบรรยากาศ และช่วยป้องกันด้าน สวัสดิภาพของ
นักศึกษา และบุคลากร 

2. ควรสร้างโครงการวิจัยแม่บทและมีโครงการย่อย โดยมีทีมอาจารย์ผู้วิจัยและให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
วิจัยด้วย 

3. ควรบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและบริการวิชาการให้มากข้ึน 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ขาดความชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดตัว 
บ่งชี้และค่าเป้าหมาย 

2. การจัดท าเอกสาร SAR โดยเฉพาะการเขียนผลการด าเนินงาน เอกสารสนับสนุน การค านวณตัวเลข 
ให้ถูกต้องเพ่ือให้อ่านเข้าใจง่าย 

3. ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติยังมีน้อย 
 ข้อเสนอแนะ  

1. คณะควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้ชัดเจน มีการก าหนดตัวบ่งชี้ และ
ค่าเป้าหมายที่สะท้อนความส าเร็จ และเป้าประสงค์ อีกทั้งต้องมีการติดตามผลการด าเนินงาน ประเมินผล
ความส าเร็จ ความพึงพอใจ และน าผลการประเมินไปปรับปรุงให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง 

2. ควรก าหนดผู้รับผิดชอบในการทวนสอบที่มีความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ประเมินคุณภาพ เพ่ือพิจารณาความ 



สอดคล้อง ความถูกต้องของการด าเนินงาน การคิดค านวณตัวเลขท้ังหมด การอ้างอิงเอกสารและการเขียนข้อมูล
ให้กระชับ ชัดเจน เพ่ือตอบให้ตรงกับเกณฑ์การประเมิน อีกทั้งควรให้บุคลากรได้รับการอบรมท าความเข้าใจในแต่
ละประเด็นของตัวบ่งชี้ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น ๆ   

3. ควรส่งเสริม สนับสนุน หรือมีมาตรการให้คณาจารย์ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ที่มีรายชื่อปรากฏในฐานข้อมูลนานาชาติ โดยมุ่งเป้าในบุคลากรที่มีศักยภาพ 
 

ตารางสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
เมื่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ด าเนินการประเมินและมีข้อเสนอแนะ

แล้วให้บันทึกรายละเอียดลงในตารางดังกล่าวและน าเข้าลงในระบบ CHE QA Online  ตามตัวบ่งชี้ดังกล่าว 
รายละเอียดของการเก็บข้อมูล ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ข้อเสนอแนะ 

ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต     
(ก) ความพร้อมด้านกายภาพ     
   (ก1)  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ.2.5) 
ลักษณะสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
   - จ านวนห้องพักอาจารย์  ห้องเรียน  
ห้องสมุด จ านวนครุภัณฑ์ประจ าอาคาร 
ครุภัณฑ์การศึกษา สื่อการเรียนการสอน 
(เพียงพอ เหมาะสม มีสภาพพร้อมใช้งาน 
สอดคล้องกับหลักสูตรที่ผลิต) 
   - จ านวนห้องปฏิบัติการสอดคล้องกับ
จุดเน้นของลักษณะของสาขาวิชาและ
วิสัยทัศน์หลักสูตร 
   - พ้ืนที่เพ่ือการเรียนรู้และการ
เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตใน
ระดับอุดมศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีพ้ืนที่ 125 
ไร่/งาน 28 ตารางวา ประกอบด้วย 
ห้องเรียน 40 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 46 
ห้อง แปลงสาธิต/ฟาร์ม 20 แห่ง และ
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่คลองหก อีก 
23  ห้อง มีห้องสมุด สื่ออินเตอร์เน็ต 
ห้องพักอาจารย์ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น
เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรแต่
อาจจะไม่เพียงพอเพราะปี 2554 ถูกน้ า
ท่วม แต่ได้รับงบประมาณในการสร้าง
โรงเรือน/ฟาร์มซื้อครุภัณฑ์เพ่ิมเติม 
  

ควรวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ที่ผ่านมาถึงความจ าเป็น/
เพียงพอของอุปกรณ์การศึกษา
สภาพแวดล้อมให้ชัดเจนเพื่อน า
ข้อมูลมาจัดล าดับวางแผนและ
ด าเนินการได้ ให้เกิดเป็น
รูปธรรม  

  
รายละเอียดของการเก็บข้อมูล ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ข้อเสนอแนะ 

ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต     
(ข) ความพร้อมด้านวิชาการ     
   (ข 1) หลักสูตร (สกอ. 2.1) 
ลักษณะของหลักสูตร 
   -  หลักสูตร/รายวิชา/กิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
   -  การบูรณาการรายวิชา/กิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อบรรลุปรัชญา/
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและจุดเน้น

โดยธรรมชาติวิชาและหลักสูตรเป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการบูรณา
การการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลา มีรายวิชาส าหรับให้
นักศึกษาเลือกและมีความพร้อมด้าน
วิชาการสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
ดี  
  

ควรจัดให้มีการปรับปรุง
ระดับสาขาวิชา และระดับ
คณะเพ่ือน าผลการ
ด าเนินงานในแต่ละปีมา
ปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้เกิด
ความเชื่อมั่นกับผู้รับบริการ  



รายละเอียดของการเก็บข้อมูล ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ข้อเสนอแนะ 
ของสถาบัน 
   -  การปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชา 
หรือเปิดวิชาใหม่ทันการเปลี่ยนแปลง
ของวงการวิชาการ/วิชาชีพ 
   -  การเปิดรายวิชาให้ผู้เรียนได้เลือก
เรียนตามความสนใจ ความสมดุลของ
การเปิดรายวิชา (รายวิชา ที่ให้ความรู้
และทักษะทั่วไปและวิชาที่ให้ความรู้
และทักษะเฉพาะสาขา) 
การบริหารหลักสูตรนอกเวลา/นอก
สถานที ่
   -  การบริหารหลักสูตรนอกเวลาและ
นอกสถานที่ตั้งเป็นมาตรฐานเดียวกับ
หลักสูตรในสถานที่ตั้ง 

  
ไม่มีหลักสูตรนอกเวลาและนอกสถานที่ตั้ง 

  
- 

ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต     
(ข) ความพร้อมด้านวิชาการ     
   (ข2)  อาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (สกอ.2.2) 
ความเหมาะสมของอาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
  - อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ที่สอน
ระดับบัณฑิตศึกษา และ/หรือคุม
วิทยานิพนธ์ มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่
ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
และมีผลงานวิจัยต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
   - ลักษณะของผลงานวิจัยสอดคล้อง
กับสาขาวิชาที่สอน/คุมวิทยานิพนธ์ 
   - คุณภาพผลงานวิจัย ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์และการเผยแพร่
ผลงาน 

คณะฯ มีต าแหน่งทางวิชาการ ผศ.และ
รศ. เป็นไปตามเกณฑ์ การเปิดหลักสูตร
แต่จ านวนผู้เรียนมีจ านวนน้อย และไม่
ส าเร็จการศึกษาตามแผนการท างานวิจัย
และการเผยแพร่ไม่เป็นไปตามรอบ
ระยะเวลา  

เนื่องจากปีการศึกษา 2556 
คณะฯ งดรับนักศึกษาและอยู่
ระหว่างพิจารณา ว่าจะปิด
หลักสูตรหรือจะพัฒนาใหม่  

 (ข) ความพร้อมด้านวิชาการ     
(ข3)  ระบบและกลไกการจัดการเรียน 
 การสอน (สกอ.2.6) ความเหมาะสม
และทันสมัยของสื่อวัสดุการเรียนการ
สอน 
   -  หนังสือ ต ารา วารสาร เอกสาร  

มีห้องสมุดทั้งจากส่วนกลาง และห้องสมุด
เฉพาะของคณะฯ มีการให้สั่งซื้อสื่อวัสดุ
การเรียนการสอนแต่ละปีมีบริการค้นหา
หนังสือผ่านอินเตอร์เน็ตได้  

อาจปรับระบบในการยืมคืน
หนังสือกับหน่วยงานภายนอก 



รายละเอียดของการเก็บข้อมูล ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ข้อเสนอแนะ 
คู่มือการเรียน ฯลฯ 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ศักยภาพของบัณฑิตตามวิสัยทัศน์
ของสถาบัน/หลักสูตร 
   - มีบริการสอนเสริมนักศึกษาท้ัง
ผู้เรียนปกติ ผู้ที่ปัญหาทางการเรียน 
และผู้ที่มีศักยภาพสูง 

เป็นธรรมชาติวิชาที่ต้องมีการดูแล
นอกเหนือจากเวลาที่ก าหนดและ
ช่วยเหลือกับผู้เรียนที่มีปัญหารวมทั้งผู้มี
ศักยภาพ  

ควรจัดท าเป็นเอกสารให้
ชัดเจนเพื่อน ามาใช้อ้างอิง 
และพัฒนา 

การประเมินผู้เรียนสอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวังสะท้อนคุณภาพจริง
ของผู้เรียน 
   - วิธีประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามกรอบ TQF ทั้งการประเมินก่อน
เรียน ระหว่างเรียน และเม่ือสิ้นสุดการ
เรียน (รวมรายวิชาที่สอนโดยอาจารย์
พิเศษด้วย) 
   -  การประเมินผลข้อสอบ/เครื่องมือ
และหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล
ผู้เรียนและน าไปปรับปรุงสม่ าเสมอ 
   -  หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ผู้เรียนที่มีมาตรฐานสอดคล้องกัน 
ทั้งหลักสูตร 
   -  การส่งเสริมการประเมินตนเองของ
ผู้เรียน และระหว่างผู้เรียน 
   -  การให้ข้อมูลป้อนกลับ และการ
พัฒนาผู้เรียนจากผลการประเมิน 

มีการด าเนินการตรวจกรอบ TQF ทั้ง 5 
ด้าน และมีการเชิญวิทยากรภายนอกมา
อบรมให้ความรู้ทั้งการจัดท า มคอ.3, 5, 7 
การทวนสอบเพื่อให้เข้าใจและน าไปปฏิบัติ 
แต่เท่าท่ีพบยังไม่เป็นไปแนวทางเดียวกัน
ทั้งหมด   

ควรน าประเด็นต่าง ๆ ทั้งจาก 
มคอ.7 และผลการประเมินจาก
ผู้เรียนมาจัดหมวดหมู่เพ่ือ
วิเคราะห์และหาแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนาให้เกิดเป็น
รูปธรรม  

ระบบและกลไกเพิ่มเติมกรณีการ
จัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา 
   -  การท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ และการส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรครบถ้วน 
   -  การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาท้ัง
ด้านการท าวิจัย การเขียนวิทยานิพนธ์ 
การเขียนรายงานวิชาการเพ่ือตีพิมพ์
เผยแพร่ 
   -  การตรวจสอบป้องกันการกระท า

- - 



รายละเอียดของการเก็บข้อมูล ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ข้อเสนอแนะ 
ผิดจรรยาบรรณนักวิจัย  เช่น  การลอก
เลียนงาน การบิดเบือนข้อมูล การยก
เมฆข้อมูล เป็นต้น 
   -  คุณภาพวิทยานิพนธ์และผลงาน
ตีพิมพ์จากวิทยานิพนธ์ 
 
 

รายละเอียดของการเก็บข้อมูล ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ข้อเสนอแนะ 
ภารกิจด้านการวิจัย     

<!-   - ความพร้อมด้านกายภาพหรืองาน
สร้างสรรค์ (สกอ.  4.1) ความพร้อมด้าน
กายภาพ บรรยากาศและสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านการวิจัย 

      - การก าหนดภาระงานเหมาะสมและ
สมดุลทั้งการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ เพื่อให้อาจารย์มีเวลาเพียงพอ
ส าหรับการสร้างผลงานวิจัย 

คณะมีความพร้อมในด้านกายภาพและสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการวิจัย การ
ก าหนดภาระงานมีความสมดุล 

 - คณะฯควรก าหนด
โครงการวิจัยแม่บทให้
สอดคล้องกับพันธกิจของ
คณะฯ  
 - คณะฯ ควรส่งเสริมให้
อาจารย์ท างานวิจัยเป็นทีม 
(2-3 คน) เพ่ือฝึกฝนทักษะ
การวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่ 

<!-   - ความพร้อมด้านวิชาการ 
(ข1) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.1) การ
เชื่อมโยงภารกิจการวิจัยกับการสอน  
- การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพการวิจัยใน
รูปแบบต่าง ๆ (การท าวิจัยร่วมกับ
อาจารย์ การจัดสรรทุนผู้ช่วยวิจัย การ
จัดการเรียนการสอนที่ใช้วิจัย การ
จัดการเรียนการสอนที่ใช้วิจัยเป็นฐาน 
จากโครงการวิจัยของอาจารย์)  

เนื่องจากคณะฯ ยังอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท และ
ชลอการรับนักศึกษา แต่มีการน า
ผลงานวิจัยบูรณาการกับการเรียนการ
สอนบางวิชา  

ควรมีการบูรณาการ
ผลงานวิจัยกับการเรียนการ
สอนและงานบูรณาการ
วิชาการให้มากข้ึน  
-ควรส่งเสริมให้นักศึกษาท า
วิจัยร่วมกับอาจารย์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


