
 
 

 

 
 
 
 

 
 

รายงานผล 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

ประจําปการศึกษา 2559 

 

 
   คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 



 
 

 

 
 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

1. ขอมูลท่ัวไป  

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดตั้งเม่ือป พ.ศ. 2542  เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 

ปจจุบันมีอาจารยและบุคลากรสายผูสอน  จํานวน 38 คน  บุคลากรสายสนับสนุน 17 คน  มีการแบงสวนราชการ

ภายในคณะดังนี้ งานบริหารท่ัวไป  งานกิจการนักศึกษา  งานบริการการศึกษา  สาขาวิชาพืชศาสตร  สาขาวิชาสัตว

ศาสตร  สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต  จํานวน  7 หลักสูตร  ไดแก  เทคโนโลยีการเกษตร  เทคนิคการสัตวแพทย  พืชศาสตร  วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร  สัตวศาสตร  การประมง  และบริหารธุรกิจการเกษตร   คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดทําการ

สอนรวมกับคณะครุศาสตร จํานวน 2 หลักสูตร คือ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร และ

หลักสูตรคหกรรมศาสตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งอยู  เลขท่ี 680 ถนนนิตโย  ตําบลธาตุเชิงชุม  อําเภอเมือง  

จังหวัดสกลนคร  47000  โทรศัพท 0 4274 3682 โทรสาร  0 4274 3682  เว็บไซต www.agt.snru.ac.th 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปการศึกษา 

2559 (1 สิงหาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560) ไดรวบรวมผลการดําเนินงานตามขอกําหนดของหนวยงานตนสังกัด 

ซ่ึงมีองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้  ซ่ึงผลการประเมินตนเองเปนดังนี้ 

 

 2. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจําปการศึกษา 2559 ในวันท่ี  23  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2560  โดยตรวจสอบ

ขอมูลประกอบการตัดสินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  จากการวิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง 

เอกสารหลักฐานอางอิงตาง ๆ  การลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมหนวยงาน  การสัมภาษณผูบริหาร  อาจารย  พนักงานสาย

สนับสนุน  นักศึกษา  ผูแทนองคการนักศึกษา  ศิษยเกา เปนตน   

  สําหรับผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พบวา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการ

ดํ า เนิ นการตามระบบและกล ไกการประ กัน คุณภาพการ ศึกษา   5   องคป ระกอบ   13   ตั วบ ง ชี้   

มีคะแนนเฉลี่ย  4.21  อยูในการดําเนินงาน ระดับดี 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
 

องคประกอบคุณภาพ 

คะแนนเฉลี่ย 
รายองคประกอบ 

ผลการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องคประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 3.63 3.67 พอใช พอใช 

องคประกอบท่ี 2  การวิจัย 4.81 4.59 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 4.50 4.50 ดี ดี 

คาคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ 4.25 4.21 ดี ดี 

 
สรุปภาพรวม จุดเดน แนวทางเสริม จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง และขอเสนอแนะในการพัฒนา 
 
           จุดเดน 
     อาจารยของคณะมีศักยภาพในการหาเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย  
  
    แนวทางเสริม 
      สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหอาจารยท่ียังไมไดรับงบวิจัยใหมีศักยภาพในการหาแหลงทุน  
 
   จุดท่ีควรพัฒนา 
      1.  จํานวนผลงานทางวิชาการเม่ือเทียบสัดสวนกับจํานวนอาจารยพบวามีจํานวนนอย 
    2.  คุณวุฒิปริญญาเอก 
    3.  ตําแหนงทางวิชาการ 
    4.  คุณภาพของหลักสูตร 
  
  แนวทางปรับปรุง       
    1.  คณะควรพัฒนาระบบการกํากับติดตาม และสงเสริม ใหอาจารยท่ีไดรับทุนวิจัย ไดมีการตีพิมพ
เผยแพรตามกําหนด 
    2.  ควรทําแผนพัฒนาบุคลากรดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ รายบุคคลใหชัดเจน และมี
ระบบการสงเสริม สนับสนุน และกํากับติดตามใหอาจารยดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 
    3.  ควรพัฒนาระบบสงเสริม สนับสนุน และกํากับติดตามการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให
เปนไปตามแผนท่ีกําหนด    
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บทนํา 
 

1. วัน เดือน  ป  และสถานท่ีในการตรวจประเมิน 

  ระหวางวันท่ี  23 สิงหาคม  2560  ณ หองประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG 109) มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร 

2. รอบปการประเมิน 

  ปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม  2559 – 30 มิถุนายน  2560) 

3. วัตถุประสงคในการประกันคุณภาพการศึกษา  

 1) เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของคณะในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกท่ี
สถาบันนั้น ๆ กําหนดข้ึนโดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวา
เปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน 
  2) เพ่ือใหคณะทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ไปสูเปาหมาย (targets) และเปาประสงค (goals) ท่ีตั้งไวตามจุดเนนของตนเองและเปนสากล 
  3) เพ่ือใหคณะทราบจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุงของสถาบันอยางตอเนื่อง 
  4) เพ่ือใหขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย  ทําใหม่ันใจวาสถาบัน 
อุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 

5) เพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีขอมูลพ้ืนฐานท่ี

จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

4. ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดตั้งเม่ือป พ.ศ. 2542  เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 

ปจจุบันมีอาจารยและบุคลากรสายผูสอน  จํานวน 38 คน  บุคลากรสายสนับสนุน 17 คน  มีการแบงสวน

ราชการภายในคณะดังนี้ งานบริหารท่ัวไป  งานกิจการนักศึกษา  งานบริการการศึกษา  สาขาวิชาพืชศาสตร  

สาขาวิชาสัตวศาสตร  สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  โดยจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  จํานวน  7 หลักสูตร  ไดแก  เทคโนโลยีการเกษตร  เทคนิคการสัตวแพทย  พืช

ศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  สัตวศาสตร  การประมง  และบริหารธุรกิจการเกษตร   คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรไดทําการสอนรวมกับคณะครุศาสตร จํานวน 2 หลักสูตร คือ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร และหลักสูตรคหกรรมศาสตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งอยู  เลขท่ี 680 ถนนนิต

โย  ตําบลธาตุเชิงชุม  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000  โทรศัพท 0 4274 3682 โทรสาร 0 4274 3682  

เว็บไซต www.agt.snru.ac.th  

http://www.agt.snru.ac.th/
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ปรัชญา 
 ผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม นําความรู ควบคูการวิจัยใหเปนฐานการพัฒนาดานการเกษตร 
 

วิสัยทัศน  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรเปนสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาทองถ่ินสูระดับสากล 
 
พันธกิจ  

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
2. พัฒนาการวิจัยและงานสรางสรรค 
3. การสงเสริมการบริการวิชาการแกชุมชน 
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ของทองถ่ิน 

       5. การบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1. การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและศักยภาพ 
2. การพัฒนาการวิจัยและงานสรางสรรค 
3. การสงเสริมการบริการวิชาการแกทองถ่ิน 
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 
5. การบริหารจัดการท่ีดี  

 
รายช่ือผูบริหารคณะ กรรมการบริหารคณะ 

 คณบดี  ผูชวยศาสตราจารยชมุพล   ทรงวิชา  
  รองคณบดี/ผูชวยคณบดี/หัวหนาสํานักงาน     

1.  ผูชวยศาสตราจารยฐิติรัตน    แวนเรืองรอง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 
  2.  ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ธราดล  จิตจักร รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
  3.  อาจารยนายสัตวแพทยจักรพรรดิ์ ประชาชิต รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
      4.  อาจารยนพรัตน     พัชณีย ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ  
  5.  อาจารยอรอนงค     ไชยรา ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพฯ 
  6.  นางสุพัตรา      หลาชาญ หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร     

 ประธานสาขาวิชา  
1.  อาจารย ดร.พิจิกา  ทิมสุกใส  ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร 
2.  รองศาสตราจารย ดร.หาญชัย อัมภาผล ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร 
3.  อาจารยทรงทรัพย  อรุณกมล ประธานสาขาวิชาการประมง 
4.  อาจารย ดร.ธนกร  ราชพิลา  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
 

     หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  จํานวน 7  หลักสูตร  ไดแก   

 1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) 
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 2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการสัตวแพทย) 
 3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 
 4)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร) 
 5)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร) 
 6)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง) 
 7)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจการเกษตร) 
 

1.6 จํานวนนักศึกษา 

หลักสูตร 
ปการศึกษา (คน) 

2560 2559 2558 2557 รวม (คน) 

1. เทคโนโลยีการเกษตร -    
 

1.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลติพืช - - - - 9 

1.2 แขนงวิชาเทคนิคโนโลยีการผลิตสตัว - - 25** 18 43 

1.3 แขนงวิชาเทคโนโลยีการประมง - - 19** 38 57 

1.4 แขนงวิชาธุรกิจการเกษตร - - 43** 75 118 
2. เทคนิคการสตัวแพทย 20 30 43 41 134 

3. พืชศาสตร 42 29 31 49 151 

4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 26 52 51 50 179 

5. บริหารธุรกิจการเกษตร 34 52* - - 86 

6. สัตวศาสตร 55 21* - - 76 

7. การประมง 19 19* - - 38 

รวม 196 203 212 271 882 

 
 
 
5. วิธีการประเมิน 
 5.1 การวางแผนและการประเมิน 
   การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเย่ียม 

1) ประสานงานการจัดตารางเวลาเขาตรวจเยี่ยมคณะ 
2) ตรวจสอบขอมูล หลักฐานอางอิงตามรายงานการประเมินตนเองของคณะ 
3) บันทึกขอมูลเบื้องตนในแบบบันทึกภาคสนาม 
 

 การดําเนินการระหวางการตรวจเย่ียม 
 1.  ประธานกรรมการผูประเมินกลาวเปดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
      - ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับภายในคณะเขารวมรับฟง การชี้แจงวัตถุประสงค และวิธีการ
ประเมินจากคณะผูประเมิน 
 2.  คณะผูประเมินเขาตรวจประเมินตามกําหนดการ 

**ยายมาเรียนรหัส 59 เปนหมู 2 
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      - คณะเตรียมผูรับผิดชอบแตละตัวบงชี้และบุคลากรท่ีเก่ียวของในการตอบขอซักถามของผู
ประเมิน 
  

สัมภาษณนักศึกษา 

1.  นางสาวพรจิรา  พรมมา   สาขาวิชาสัตวศาสตร  ชั้นปท่ี  3 
2.  นางสาวปาริชาติ  ก่ิงทอง   สาขาวิชาการประมง  ชั้นปท่ี  3 
3.  นายพีระ  ลายบุตรศร ี  สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย  ชั้นปท่ี  3 
4.  นายอภิเชษฐ  อาชะบี   สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย  ชั้นปท่ี 3 
5.  นางสาวขนิษฐา  สกุลหงสทอง สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  ชั้นปท่ี  4 
6.  นางสาวนฤมล  ฐิติวัฒนา   สาขาวิชาการประมง  ชั้นปท่ี  4 
7.  นางสาวศุภาลัย  วงคคําแพง   สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย  ชั้นปท่ี  4 
8.  นายณรงคฤทธิ์  การีชุม   สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว  ชั้นปท่ี 4 
9.  นางสาวนพพร  ชวยตา   สาขาวิชาพืชศาสตร  ชั้นปท่ี  4 
 
สัมภาษณศิษยเกา 

   เจาของฟารมสุนัข 
   

สัมภาษณผูใชบัณฑิต  
 ผูจัดการโรงพยาบาลสัตวสกลนคร  
 
สัมภาษณผูบริหาร 

1.  ผูชวยศาสตราจารยชุมพล       ทรงวิชา คณบดี   
2.  ผูชวยศาสตราจารยฐิติรัตน    แวนเรืองรอง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 

  3.  ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ธราดล  จิตจักร รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
  4.  อาจารยนายสัตวแพทยจักรพรรดิ์ ประชาชิต รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
      5.  อาจารยนพรัตน      พัชณีย ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ  
  6.  อาจารยอรอนงค      ไชยรา ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพฯ 
  7.  นางสุพัตรา       หลาชาญ หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร     

 

 การดําเนินการหลังตรวจเย่ียม 
1.  ตรวจสอบขอมูล รายการปรบัแกไขรายงานการประเมินตนเอง  
2.  รายงานผลการประเมิน ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
3.  บันทึกผลยืนยันขอมูลในระบบ CHE QA Online  

 

 5.2 วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเช่ือถือของขอมูล 
  1)  รายงานผลการประเมินตนเองของคณะ 
  2)  แบบรายงานผลการประเมินจากคณะกรรมการ 
  3)  ขอมูลในระบบ CHE QA Online  
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 

 
 

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย 

 
 

    = บรรล ุ
    = ไมบรรลุ 

คะแนนประเมนิ ตัวต้ัง 
ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) 
ตัวหาร 

องคประกอบท่ี  1  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 2.50 16.22 2.32  2.32 

7 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 
 
 

2.50 6.5*37 
รอยละ 17.5 

 2.20 
100 

17.57*5/ 
2.20 

40 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 2.50 11*37 
รอยละ 29.73 

 2.48 
100 

29.73*5 
2.48 

60 

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 5.00 657.03 
18.25 

 5.00 
36 

18.25-20*100 
-8.75 

20 

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 5.00 6 ขอ  5 คะแนน  5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 1.6 5.00 6 ขอ 5 คะแนน  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี  1 3.67 
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หมายเหตุ  :  * ตัวบงช้ีท่ี 1.1 เปนคาคะแนนของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย 

 
 

    = บรรล ุ
    = ไมบรรลุ 

คะแนนประเมนิ ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

ตัวหาร 

องคประกอบท่ี  2  การวิจัย 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 5.00 6 ขอ 5 คะแนน  5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 
 
 

5.00 4,682,973 
130,053.58 

 5.00 
36 

130,053.58 
10.54 

60,000 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 
 

2.50 8.40*100 
รอยละ 22.70 

 3.78 
37 

22.70*5 
3.78 

30 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี  2 4.59 

องคประกอบท่ี  3  การบริการวิชาการ 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 5 ขอ 6 ขอ  5 คะแนน  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี  3 5.00 

องคประกอบท่ี  4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 6 ขอ 6 ขอ  5 คะแนน  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี  4 5.00 

องคประกอบท่ี  5  การบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 6 ขอ 7 ขอ  5 คะแนน  5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 5 ขอ 5 ขอ  4 คะแนน  4.00 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี  5 4.50 

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบ 4.21 
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ตารางท่ี 2 วิเคราะหผลการประเมินระดับคณะ 

 
 

องคประกอบท่ี 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

0.00 – 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51 – 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 3.23 5.00 2.32 3.67 ระดับด ี

2 5.00 5.00 3.78 4.59 ระดับดีมาก 

3 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

4 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 - 4.50 - 4.50 ระดับด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ 

3.67 4.86 3.05 4.21 ระดับด ี

ผลการประเมิน ระดับ
ด ี

ระดับ
ดีมาก 

ระดับ
พอใช 

       ระดับด ี

 

สรุปจุดเดน แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

 
   จุดท่ีควรพัฒนา 
      1.  จํานวนผลงานทางวิชาการเม่ือเทียบสัดสวนกับจํานวนอาจารยพบวามีจํานวนนอย 
    2.  คุณวุฒิปริญญาเอก 
    3.  ตําแหนงทางวิชาการ 
    4.  คุณภาพของหลักสูตร 
  
  แนวทางปรับปรุง       
    1.  คณะควรพัฒนาระบบการกํากับติดตาม และสงเสริม ใหอาจารยท่ีไดรับทุนวิจัย ไดมีการตีพิมพ
เผยแพรตามกําหนด 
    2.  ควรทําแผนพัฒนาบุคลากรดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ รายบุคคลใหชัดเจน และมี
ระบบการสงเสริม สนับสนุน และกํากับติดตามใหอาจารยดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 
    3.  ควรพัฒนาระบบสงเสริม สนับสนุน และกํากับติดตามการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให
เปนไปตามแผนท่ีกําหนด    
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องคประกอบท่ี  1  การผลิตบัณฑิต 
 
  จุดท่ีควรพัฒนา 
      คุณภาพของหลักสูตร 
    
   ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
      ควรพัฒนาระบบสงเสริม สนับสนุน และกํากับติดตามการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรใหเปนไป
ตามแผนท่ีกําหนด  
 
องคประกอบท่ี  2  การวิจัย 
    จุดเดน 
      อาจารยของคณะมีศักยภาพในการหาเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย 
 
    แนวทางเสริม 
      สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหอาจารยท่ียังไมไดรับงบวิจัยใหมีศักยภาพในการหาแหลงทุน 
  
  จุดท่ีควรพัฒนา 
    1.  คุณวุฒิปริญญาเอก 
    2.  ตําแหนงทางวิชาการ 
    
   ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  คณะควรพัฒนาระบบการกํากับติดตาม และสงเสริม ใหอาจารยท่ีไดรับทุนวิจัย ไดมีการตีพิมพ
เผยแพรตามกําหนด 

2.  ควรทําแผนพัฒนาบุคลากรดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ รายบุคคลใหชัดเจน และมี
ระบบการสงเสริม สนับสนุน และกํากับติดตามใหอาจารยดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 
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ภาพประกอบการประเมินคุณภาพภายใน 
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