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ค าน า 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   หมวด 6 มาตรา 48   ก าหนดให้หน่วยงาน
ต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดย
มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือ
รองรับการประเมินภายนอก 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ได้ด าเนินตามกรอบและแนวทาง
ในการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพภายใน วงรอบปีการศึกษา 2560 (1 กรกฎาคม 2560 - 30 มิถุนายน 
2561) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
และทุกส่วนงานที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2560  ซึ่งแสดงศักยภาพของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ต่อไป 

 
 
 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์  แว่นเรืองรอง 
                                 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
 
หลักการและเหตุผล 

 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542   หมวด 6 มาตรา 48   ก าหนดให้

หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือ
รองรับการประเมินภายนอก 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงได้ด าเนินตามกรอบและ
แนวทางในการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพภายใน วงรอบปีการศึกษา 2560 (1 กรกฎาคม 2560 - 30 
มิถุนายน 2561) 

เพ่ือให้ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารศึกษา จัดระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงาน ระดับสาขาวิชาเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  จึงต้องมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของสาขาวิชา  ดังมาตรฐานการอุดมศึกษา  ตามองค์ประกอบต่อไปนี้ 

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

2. เพ่ือประเมินคุณภาพภายในและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ลักษณะการด าเนินงาน 
1. น าผลการประเมินปีการศึกษา 2559 มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยเก็บข้อมูลตั้งแต่

เดือนกรกฎาคม 2560 
2. ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนกรกฎาคม 

2560 ถึงเดือน มิถุนายน 2561 
3. ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
4. วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน 
5.  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560  

 
เป้าหมาย 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร และระดับหลักสูตร จ านวน 7 หลักสูตร ประกอบด้วย สาขาวิชาพืชศาสตร์  
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร  สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาการประมง  และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

 
วัน เวลา สถานที่ ในการตรวจประเมิน 
 

วัน เดือน ปี หน่วยงาน สถานที ่
24 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

(AG 106) 
25 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาการประมง   ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

(AG 106) 
20 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร 
ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(AG 201) 

20 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(AG 106) 

12 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาพืชศาสตร์ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(AG 106) 

16 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(AG 106) 

10 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(AG 106) 

17 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(AG 109) 
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับคณะ 
 
   
   
   
   
ระดับหลักสูตร 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ประกอบด้วย 
1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด ประธานกรรมการ 
1.2 อาจารย์ น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต กรรมการ 
1.3 อาจารย์ศศิธร มีชัยตระกูล กรรมการและเลขานุการ 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร 
ประกอบด้วย 

2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ประธานกรรมการ 
2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวรุจน์ อ่ิมโพ กรรมการ 
2.3 อาจารย์ น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต กรรมการและเลขานุการ 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ประกอบด้วย 
3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วีระ วรรณพงศ ์ ประธานกรรมการ 
3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม กรรมการ 
3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว กรรมการและเลขานุการ 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ประกอบด้วย 
4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักด ี ประธานกรรมการ 
4.2 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภร กตเวทิน กรรมการ 
4.3 อาจารย์ สพ.ญ.กนกวรรณ บุตรโยธี กรรมการและเลขานุการ 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ประกอบด้วย 
5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาวี สุขมณ ี ประธานกรรมการ 
5.2 อาจารย์ภคพล คติวัฒน์ กรรมการ 
5.3 อาจารย์ครองใจ โสมรักษ ์ กรรมการและเลขานุการ 

 

 

1.  รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ฤาแก้วมา กรรมการ 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 
4.  นางกิรอัชฌา แถมสมด ี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประมง ประกอบด้วย 
6.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ฤาแก้วมา ประธานกรรมการ 
6.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ พ.ต.ธเนศวร์อุดม จูมพลหล้า กรรมการ 
6.3 อาจารย์ สพ.ญ.กนกวรรณ บุตรโยธี กรรมการและเลขานุการ 

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย 
7.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ฤาแก้วมา ประธานกรรมการ 
7.2 อาจารย์ น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต กรรมการ 
7.3 อาจารย์ครองใจ โสมรักษ ์ กรรมการและเลขานุการ 

 

 
งบประมาณในการด าเนินการ 

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 (61A77214คทก01W02)  โครงการการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หมวดรายจ่าย รายการงบประมาณ 
 

งบประมาณ
2561 

ชี้แจงรายละเอียด 

1. งบรายจ่ายอื่น    
1 .1 ค่ า ต อ บ แ ท น  

ใช้สอย และวัสดุ 
- ค่าตอบแทน 
 
 
 
 
 
- ใช้สอย 

 
 
 
 
 
 

- ค่าวัสด ุ

 
 
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ   

 
 
 
 

- ค่าจ้างเหมา 
 
 
 
 
 
 

- ค่าวัสดุในการจดัท ารายงานการ
ประเมินตนเองของหลักสตูรและคณะ 

 
 

30,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 

2,500 
 
 
 
 

27,500 
 

 
รวมค่าตอบแทน 30,000 บาท 
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ของหลักสูตรและคณะ (125 
บาทx5 วันx6 คนx4 หลักสูตร)+(125 
บาทx5 วันx24 คน)=30,000  
 
รวมใช้สอย 22,500 บาท 
- ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 
SAR ของคณะ และหลักสูตร 4 หลักสูตร 
- ค่ า จ้ า ง เห ม า เขี ย น ป้ า ย ต้ อ น รั บ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ  ของ
หลักสูตร และคณะ จ านวน 5 ป้าย 

 
รวมวัสดุ 27,500 บาท 
- ค่าวัสดุส านักงาน ปากกา ดินสอ แฟ้ม
ห่วง 1-2 น้ิว ซองพลาสติก พลาสติกคั่น
หน้า  กระดาษ A4 กระดาษสี  อปุกรณ์
บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นซดีีฯ 

รวม 80,000  

-
 
๒
 
- 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
  1. ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 

 
 
 
 
 
 

2. ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ ์ หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 

วัด
วัตถุประสงค์

ข้อที่ 
1.  ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
หลักสูตร 7 1 

2. คณะผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
มาตรฐานระดบัอุดมศึกษา 

คณะ 1 2 

 
การประเมินผล 

1. ผลการด าเนินงานการประเมินตนเอง SAR ประจ าปีการศึกษา 2560 
2. แผนพัฒนาคุณภาพ  (Improvement  Plan) จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปี

การศึกษา 2560 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. มีข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน
เพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของคณะ 

2. เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าคณะสามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดผลผลิต หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
วัด

กิจกรรมที่ 
1. จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 7 1 
2. ความส าเร็จในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

คณะ 
คณะ 1 2 
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ส่วนที่ 2 
วิธีด าเนนิการ 

 
โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ด าเนินการในวันที่  17  

สิงหาคม  2561  โดยการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
เป้าหมาย 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ของคณะเทคโนโลยี 
การเกษตร  สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาการประมง  และ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

  
วัน เวลา สถานที่ ในการตรวจประเมิน 
 

วัน เดือน ปี หน่วยงาน สถานที ่
24 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

(AG 106) 
25 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาการประมง   ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

(AG 106) 
20 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร 
ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(AG 201) 

20 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(AG 106) 

12 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาพืชศาสตร์ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(AG 106) 

16 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(AG 106) 

10 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(AG 106) 

17 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(AG 109) 
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับคณะ 
 
   
   
   
   
ระดับหลักสูตร 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ประกอบด้วย 
1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด ประธานกรรมการ 
1.2 อาจารย์ น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต กรรมการ 
1.3 อาจารย์ศศิธร มีชัยตระกูล กรรมการและเลขานุการ 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร 
ประกอบด้วย 

2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ประธานกรรมการ 
2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวรุจน์ อ่ิมโพ กรรมการ 
2.3 อาจารย์ น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต กรรมการและเลขานุการ 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ประกอบด้วย 
3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วีระ วรรณพงศ์ ประธานกรรมการ 
3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม กรรมการ 
3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว กรรมการและเลขานุการ 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ประกอบด้วย 
4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักด ี ประธานกรรมการ 
4.2 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภร กตเวทิน กรรมการ 
4.3 อาจารย์ สพ.ญ.กนกวรรณ บุตรโยธี กรรมการและเลขานุการ 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ประกอบด้วย 
5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาวี สุขมณ ี ประธานกรรมการ 
5.2 อาจารย์ภคพล คติวัฒน์ กรรมการ 
5.3 อาจารยค์รองใจ โสมรักษ ์ กรรมการและเลขานุการ 

 

 

1.  รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ฤาแก้วมา กรรมการ 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 
4.  นางกิรอัชฌา แถมสมด ี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประมง ประกอบด้วย 
6.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ฤาแก้วมา ประธานกรรมการ 
6.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ พ.ต.ธเนศวร์อุดม จูมพลหล้า กรรมการ 
6.3 อาจารย์ สพ.ญ.กนกวรรณ บุตรโยธี กรรมการและเลขานุการ 

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย 
7.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ฤาแก้วมา ประธานกรรมการ 
7.2 อาจารย์ น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต กรรมการ 
7.3 อาจารย์ครองใจ โสมรักษ ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
งบประมาณในการด าเนินการ 

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 (61A77214คทก01W02)  โครงการการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. ค่าตอบแทน      รวมเป็นเงิน 38,425  บาท 
    - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นเงิน 38,425  บาท 
2. ค่าใช้สอย      รวมเป็นเงิน  4,025  บาท 

- ค่าจ้างเหมาอาหารว่าง           เป็นเงิน  4,025  บาท 
3. ค่าวัสดุ       รวมเป็นเงิน 37,550  บาท 

- ค่าวัสดุส านักงาน             เป็นเงิน  37,550  บาท 
           รวมเป็นเงินทั้งสิ้น          80,000  บาท 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-
 
๒
 
- 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการด าเนนิงาน 

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปี

การศึกษา 2560 (1 กรกฎาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561) ได้รวบรวมผลการด าเนินงานตามข้อก าหนด
ของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 5 องค์ ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ซึ่ง
ผลการประเมินตนเองเป็นดังนี้ 
1.  ผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ  ระดับคณะ 
  

 
 
2. ผลการประเมิน  ระดับหลักสูตร 

หลักสูตร ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 
1. เทคโนโลยีการ เกษตร 0 0 
2. พืชศาสตร์ 3.51 3.00 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3.75 3.64 
4. เทคนิคการสัตวแพทย์ 3.73 3.58 
5. บริหารธุรกิจการเกษตร 3.34 3.12 
6. สัตวศาสตร์ 3.70 2.65 
7. การประมง 3.35 3.27 
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สรุปภาพรวม จุดเด่น แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง และข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
  จุดเด่น 

1.  อาจารย์มีศักยภาพในการขอทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก อาจารย์มีศักยภาพในการ
พัฒนาผลงานวิจัยและตีพิมพ์งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

แนวทางเสริม 
    1.  ควรส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น  

 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. แผนบริหารความเสี่ยงควรพิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นอุปสรรคท าให้การพัฒนาคณะไม่บรรลุวิสัยทัศน์ 
      2. พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
แนวทางปรับปรุง 

1. คณะควรพิจารณากฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินงานของคณะ เพ่ือเสนอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการหรือแก้ไขต่อไป 

2. คณะควรก าหนดเป้าหมายของเงิน งบประมาณที่จะจัดหาให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ และก าหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะจัดหารายได้ ที่ได้มาอย่างชัดเจน 
เช่น โครงการแต่ละโครงการจะมีรายได้เท่าไหร่ 

 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา    

1. ควรก าหนดแผนและติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  
เช่น ปี 2560 ก าหนดไว้ 2.50 ปีถัดไป ปี 2561 ก าหนดไว้ 3.01 เป็นต้น 

2.  ควรเพ่ิมเติมแหล่งข้อมูลในด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ข้อ 2) 

3. ควรมีการรายงานผลการน าผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและจัดบริการ
นักศึกษา มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล (ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ข้อ 5) 

4. ควรประเมินความส าเร็จให้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ (ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ข้อ 5) 
5. ควรก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนที่สามารถวัดและตรวจสอบได ้(ตัวบ่งชี้ 3.1)  
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รายงานผล 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
   คณะเทคโนโลยีการเกษตร   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

1.  ข้อมูลทั่วไป  

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542  เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
ปัจจุบันมีอาจารย์และบุคลากรสายผู้สอน  จ านวน 39 คน  บุคลากรสายสนับสนุน 17 คน  มีการแบ่งส่วนราชการ
ภายในคณะดังนี้ งานบริหารทั่วไป  งานกิจการนักศึกษา  งานบริการการศึกษา  สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์  สาขาวิชาการประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  และธุรกิจการเกษตร  โดยจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  จ านวน  7 หลักสูตร  ได้แก่  เทคโนโลยีการเกษตร  เทคนิคการสัตวแพทย์  พืชศาสตร์  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   สัตวศาสตร์  การประมง  และบริหารธุรกิจการเกษตร    คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรได้ท าการสอนร่วมกับคณะครุศาสตร์ จ านวน 2 หลักสูตร คือ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรคหกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งอยู่  เลขที่ 680 ถนนนิตโย  
ต าบลธาตุเชิงชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000  โทรศัพท์ 0 4274 3682 โทรสาร  0 4274 3682  เว็บไซต์ 
www.agt.snru.ac.th 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 
2560 (1 กรกฎาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561) ได้รวบรวมผลการด าเนินงานตามข้อก าหนดของหน่วยงานต้น
สังกัด ซึ่งมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้  ซึ่งผลการประเมินตนเองเป็น
ดังนี้ 

2. สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  

  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีการศึกษา 2560  ในวันที่  17  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2560  โดยตรวจสอบ
ข้อมูลประกอบการตัดสินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  จากการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง 
เอกสารหลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ  การลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  การสัมภาษณ์ผู้บริหาร  อาจารย์  พนักงานสาย
สนับสนุน  นักศึกษา  ผู้แทนองค์การนักศึกษา  ศิษย์เก่า เป็นต้น 

   ส าหรับผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พบว่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีการ
ด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

  1. ตามเกณฑ์สกอ. (13 ตัวบ่งชี้)  ประกอบด้วย  5  องค์ประกอบ  13 ตัวบ่งชี้ 
     การประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 อยู่ในกำรด ำเนินงำน ดี 

     การประเมินของคณะกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.31 อยู่ในกำรด ำเนนิงำน ดี 

http://www.agt.snru.ac.th/
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  2. เกณฑ์มรสน. (15 ตัวบ่งชี้)   ประกอบด้วย  5  องค์ประกอบ  15 ตัวบ่งชี้ 
     การประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย 4.37 อยู่ในกำรด ำเนินงำน ดี 
     การประเมินของคณะกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.30 อยู่ในกำรด ำเนนิงำน ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

องค์ประกอบคุณภำพ 

คะแนนประเมนิ ผลกำรประเมิน 
ตนเอง กรรมกำร ตนเอง กรรมกำร 

สกอ. 
13  

ตัวบ่งช้ี 

มรสน. 
15  

ตัวบ่งช้ี 

สกอ. 
13  

ตัวบ่งช้ี 

มรสน. 
15  

ตัวบ่งช้ี 

สกอ. 
13  

ตัวบ่งช้ี 

มรสน. 
15  

ตัวบ่งช้ี 

สกอ. 
13  

ตัวบ่งช้ี 

มรสน. 
15  

ตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบท่ี  1  การผลิตบณัฑติ 3.83 3.94 ดี ดี 3.67 3.81 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี  2  การวิจัย 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี  3  การบริการวิชาการ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี  4  การท านุบ ารุงศิลปะ 
                       และวัฒนธรรม 

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี  5  การบริหารจดัการ 4.50 4.50 ดี ดี 4.50 4.50 ดี ดี 

ค่ำคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.38 4.37 ดี ด ี 4.31 4.30 ด ี ดี 

 

สรุปภำพรวม จุดเด่น แนวทำงเสริม จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงปรับปรุง และข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
  จุดเด่น 

1.  อาจารย์มีศักยภาพในการขอทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก อาจารย์มีศักยภาพในการพัฒนา
ผลงานวิจัยและตีพิมพ์งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
    แนวทำงเสริม 

    1.  ควรส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น  

 
   จุดที่ควรพัฒนำ 

1. แผนบริหารความเสี่ยงควรพิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องที่จะเป็นอุปสรรคท าให้การพัฒนาคณะไม่บรรลุวิสัยทัศน์ 

2. พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  แนวทำงปรับปรุง 
1. คณะควรพิจารณากฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นอุปสรรคต่อการ

ด าเนินงานของคณะ เพ่ือเสนอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการหรือแก้ไขต่อไป 
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2. คณะควรก าหนดเป้าหมายของเงิน งบประมาณท่ีจะจัดหาให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของคณะ และก าหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะจัดหารายได้ ที่ได้มาอย่างชัดเจน เช่น โครงการ
แต่ละโครงการจะมีรายได้เท่าไหร่ 
 

 ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ    
    1. ควรก าหนดแผนและติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เช่น ปี 

2560 ก าหนดไว้ 2.50 ปีถัดไป ปี 2561 ก าหนดไว้ 3.01 เป็นต้น 
    2.  ควรเพิ่มเติมแหล่งข้อมูลในด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ข้อ 2) 
    3. ควรมีการรายงานผลการน าผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและจัดบริการนักศึกษา มา
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล (ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ข้อ 5) 
    4. ควรประเมินความส าเร็จให้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ (ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ข้อ 5) 
    5. ควรก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนที่สามารถวัดและตรวจสอบได ้(ตัวบ่งชี้ 3.1)  
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บทน ำ 
 

1. วัน เดือน  ปี  และสถำนที่ในกำรตรวจประเมิน 

  วันที่  17  สิงหาคม  2560  ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG 109) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

2. รอบปีกำรประเมิน 

  ปีการศึกษา 2560 (1 กรกฎาคม  2560 – 30 มิถุนายน  2561) 

3. วัตถุประสงค์ในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

1) เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของคณะในภาพรวม  ตามระบบคุณภาพและกลไกที่
สถาบันนั้น ๆ ก าหนดขึ้นโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า
เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

 2) เพ่ือให้คณะทราบสถานภาพของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่
เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็นสากล 

 3) เพ่ือให้คณะทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน
เพ่ือเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 

4) เ พ่ือให้ ข้ อมูลสาธารณะที่ เป็นประโยชน์ต่อผู้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย   ท า ให้มั่ น ใจว่ าสถาบัน 
อุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

5) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

4. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542  เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น ปัจจุบันมีอาจารย์และบุคลากรสายผู้สอน  จ านวน 39 คน  บุคลากรสายสนับสนุน 17 คน  มีการแบ่ง
ส่วนราชการภายในคณะดังนี้ งานบริหารทั่วไป  งานกิจการนักศึกษา  งานบริการการศึกษา  สาขาวิชาพืช
ศาสตร์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  สาขาวิชาการประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  และธุรกิจการเกษตร  
โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  จ านวน  7 หลักสูตร  ได้แก่  เทคโนโลยีการเกษตร  
เทคนิคการสัตวแพทย์  พืชศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  สัตวศาสตร์  การประมง  และ
บริหารธุรกิจการเกษตร   คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ท าการสอนร่วมกับคณะครุศาสตร์ จ านวน 2 หลักสูตร 
คือ   หลักสู ตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา เกษตรศาสตร์  และหลักสู ตรคหกรรมศาสตร์   คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ตั้งอยู่  เลขที่ 680 ถนนนิตโย  ต าบลธาตุเชิงชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000  
โทรศัพท์ 0 4274 3682 โทรสาร  0 4274 3682  เว็บไซต์ www.agt.snru.ac.th 
 

http://www.agt.snru.ac.th/
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ปรัชญำ 
 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม น าความรู้ ควบคู่การวิจัยให้เป็นฐานการพัฒนาด้านการเกษตร 
 

วิสัยทัศน์  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่ระดับสากล 
 
พันธกิจ  

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
2. พัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
3. การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่น 

       5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ 
2. การพัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
3. การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 
4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
5. การบริหารจัดการที่ดี  

 
รำยช่ือผู้บริหำรคณะ กรรมกำรบริหำรคณะ 

 คณบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมุพล   ทรงวิชา  
  รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/หัวหน้ำส ำนักงำน     

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์    แว่นเรืองรอง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล  จิตจักร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
  3.  อาจารย์นายสัตวแพทย์จักรพรรดิ์ ประชาชิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
      4.  อาจารย์นพรัตน์     พัชณีย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  
  5.  อาจารย์อรอนงค์     ไชยรา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพฯ 
  6.  นางสุพัตรา      หล้าชาญ หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร     

 ประธำนสำขำวิชำ  
1.  อาจารย์ ดร.พิจิกา  ทิมสุกใส  ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์ 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
3.  อาจารย์ทรงทรัพย์  อรุณกมล ประธานสาขาวิชาการประมง 
4.  อาจารย์ ดร.ธนกร  ราชพิลา  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์   หาญมนตรี ประธานสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
6.  อาจารย์ศศิธร   มีชัยตระกูล ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
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คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล   ทรงวิชา   ประธานกรรมการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริชาติ   ศรีวงษา    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.  นายนฤทธิ์    ค าธิศรี    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.  นางบังอร    ไชยเสนา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิติรัตน์  แว่นเรืองรอง   กรรมการ 
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล   กรรมการ 
7.  อาจารย์ ดร.พิจิกา   ทิมสุกใส   กรรมการ 
8.  อาจารย์ สพ.ญ.อโณทัย  แพทย์กิจ   กรรมการ 
9.  อาจารย์นพรัตน์   พัชณีย์    กรรมการ 
10.  นางสุพัตรา    หล้าชาญ   กรรมการและเลขานุการ 

 
หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 

 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  จ านวน 7  หลักสูตร  ได้แก่   
 1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 
 3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 4)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
 5)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
 6)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 
   7)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร 

 จ ำนวนนักศึกษำ 

หลักสูตร 
ปีกำรศึกษำ (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. เทคนิคการสตัวแพทย์ 20 30 43 41 134 
3. พืชศาสตร ์ 42 29 31 49 151 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 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 

 **ย้ำยมำเรียนรหัส 59 เป็นหมู ่2 

* หมู่ 1 
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5. วิธีกำรประเมิน 
 5.1 กำรวำงแผนและกำรประเมิน 
   กำรเตรียมกำรและวำงแผนก่อนกำรตรวจเยี่ยม 

1) ประสานงานการจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยมคณะ 
2) ตรวจสอบข้อมูล หลักฐานอ้างอิงตามรายงานการประเมินตนเองของคณะ 
3) บันทึกข้อมูลเบื้องต้นในแบบบันทึกภาคสนาม 
 

 กำรด ำเนินกำรระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยม 
 1.  ประธานกรรมการผู้ประเมินกล่าวเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
      - ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับภายในคณะเข้าร่วมรับฟัง การชี้แจงวัตถุประสงค์ และวิธีการ
ประเมินจากคณะผู้ประเมิน 
 2.  คณะผู้ประเมินเข้าตรวจประเมินตามก าหนดการ 
      - คณะเตรียมผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการตอบข้อซักถามของผู้
ประเมิน 
  

สัมภำษณ์นักศึกษำ 

1.  นางสาวพรจิรา  พรหมมา   สาขาวิชาสัตวศาสตร์  ชั้นปีที่  4 
2.  นายวลงกรณ์    วงพินิจ   สาขาวิชาการประมง  ชั้นปีที่  3 
3.  นายพิเชษฐ์  รื่นเริง  สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร  ชั้นปีที่ 3 
4.  Miss Phosda  Pak  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ชั้นปีที่  4 
5.  Miss Muoyleaph Kry  สาขาวิชาพืชศาสตร์  ชั้นปีที่ 4 
6.  นางสาวมาริสา  สาริวงษา  สาขาวิชาพืชศาสตร์  ชั้นปีที่ 4 
 
สัมภำษณ์ศิษย์เก่ำ 

   นายวีระศักดิ์  อาจหาญ 
   

สัมภำษณ์ผู้ใช้บัณฑิต  
 นายสัตวแพทย์วิเชฏฐ์  ยาทองไชย 
 
สัมภำษณ์ผู้บริหำร 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล       ทรงวิชา คณบดี   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์    แว่นเรืองรอง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล  จิตจักร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
  4.  อาจารย์นายสัตวแพทย์จักรพรรดิ์ ประชาชิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
      5.  อาจารย์นพรัตน์      พัชณีย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  
  6.  อาจารย์อรอนงค์      ไชยรา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพฯ 

7.  อาจารย์ ดร.พิจิกา      ทิมสุกใส ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์ 
8.  อาจารย์ทรงทรัพย์      อรุณกมล ประธานสาขาวิชาการประมง 
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9.  อาจารย์ศศิธร   มีชัยตระกูล ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
  10.  นางสุพัตรา   หล้าชาญ หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร     
  

สัมภำษณ์บุคลำกรสำยวิชำกำร 
 1. อาจารย์อนาวิล  พรหมเทพ สาขาวิชาการประม 
 2. อาจารย์ฐิตินันท์  เหมะธุลิน สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
 
สัมภำษณ์บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร 
 1. นายเสกสรร   บริบูรณ์ 
 2. นายอนุวัตร   อุ่นค า 

 

 กำรด ำเนินกำรหลังตรวจเยี่ยม 
1.  ตรวจสอบข้อมูล รายการปรับแก้ไขรายงานการประเมินตนเอง  
2.  รายงานผลการประเมิน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
3.  บันทึกผลยืนยันข้อมูลในระบบ CHE QA Online  

 

 5.2 วิธีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือของข้อมูล 
  1)  รายงานผลการประเมินตนเองของคณะ 
  2)  แบบรายงานผลการประเมินจากคณะกรรมการ 
  3)  ข้อมูลในระบบ CHE QA Online  
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 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 
 

 

ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย     

   = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมนิ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

เกณฑ์ สกอ. 
(23 ตัวบ่งชี้) 

เกณฑ์ มรสน. 
(25 ตัวบ่งชี้) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี  1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  2.50 19.34  
2.76 

 

 
 

2.76 2.76 

7 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  
 

2.50 7*39 ร้อยละ 17.95  2.24 2.24 

100 

17.95*5 2.24 

40 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  2.50 14*39 ร้อยละ 35.90  2.99 2.99 

100 

35.90*5 2.99 

60 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  5.00 749.42 18.25  5.00 5.00 

38 

19.72-20*100 -1.40 

20 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  5.00 6 ข้อ 5.00  5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6  5.00 5 ข้อ 4.00  4.00 4.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.7.1** 4.00 29.70 4.24   4.24 

7 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.7.2** 4.00 29.90 4.28   4.28 

7   

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 3.67 3.81 
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ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย     

   = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมนิ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

เกณฑ์ สกอ. 
(13 ตัวบ่งชี้) 

เกณฑ์ มรสน. 
(15 ตัวบ่งชี้) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี  2  การวิจัย 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  5.00 6 ข้อ 5.00  5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 
 

5.00 4,936,040.00 129,895.79  5.00 5.00 

38 

129,895.79*5 10.82 

60,000 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 2.50 14.40*100 ร้อยละ 36.92  5.00 5.00 

39 

36.92*5 6.15  

30 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี  3  การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  5.00 6 ข้อ 5.00  5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 
5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 5.00 6 ข้อ 5.00  5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี  5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 5.00 7 ข้อ 5.00  5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 4.00 5 ข้อ 4.00  4.00 4.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 4.50 4.50 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ 4.31 4.30 
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ตารางที่ ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 

 
องค์ประกอบ 

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

สกอ. 
13  

ตัวบ่งชี้ 

มรสน. 
15  

ตัวบ่งชี้ 

สกอ. 
13  

ตัวบ่งชี้ 

มรสน. 
15  

ตัวบ่งชี้ 

สกอ. 
13  

ตัวบ่งชี้ 

มรสน. 
15  

ตัวบ่งชี้ 

สกอ. 
13  

ตัวบ่งชี้ 

มรสน. 
15  

ตัวบ่งชี้ 
สกอ. 13 ตัวบ่งชี้ มรสน. 15 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 1 3.41 3.41 4.50 4.50 2.76 3.76 3.67 3.81 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 2 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 - - 4.50 4.50 - - 4.50 4.50 ดี ดี 
เฉลี่ยรวม 

ทุกตัวบ่งชี้ของ 
ทุกองค์ประกอบ 

4 4 7 7 2 4 13 15   

ผลการประเมิน 3.81 3.81 4.71 4.61 3.88 3.88 4.31 4.30   
 

หมายเหตุ    
  1. ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสตูร 
  2. เครื่องหมาย ** หมายถึง ตัวบ่งช้ีที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น       
  3. การค านวณตาราง สกอ. 13 ตวับ่งช้ี  คือ ตัวบ่งช้ี สกอ. 13 ตัวบ่งช้ี  
  4. การค านวณตาราง มรสน. 15 ตัวบ่งช้ี  คือ ตัวบ่งช้ี สกอ. 13 ตัวบ่งช้ี + ตัวบ่งช้ี มรสน. 2 ตัวบ่งช้ี  คือ ตัวบ่งช้ี 1.7.1 
และ ตัวบ่งช้ี 1.7.2 
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สรุปจุดเด่น แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 
    จุดเด่น 

- 
    แนวทางเสริม 

- 
  
  จุดที่ควรพัฒนา 

- 
    
   ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

    1. ควรก าหนดแผนและติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เช่น ปี 
2560 ก าหนดไว้ 2.50 ปีถัดไป ปี 2561 ก าหนดไว้ 3.01 เป็นต้น 
    2.  ควรเพิ่มเติมแหล่งข้อมูลในด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ข้อ 2) 
    3. ควรมีการรายงานผลการน าผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและจัดบริการนักศึกษา มา
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล (ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ข้อ 5) 
    4. ควรประเมินความส าเร็จให้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ (ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ข้อ 5) 
 
องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 
    จุดเด่น 

1.  อาจารย์มีศักยภาพในการขอทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก อาจารย์มีศักยภาพในการพัฒนา
ผลงานวิจัยและตีพิมพ์งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
    แนวทางเสริม 
       1.  ควรส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น 
  
  จุดที่ควรพัฒนา 

-    
   ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
   - 
 
องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   จุดเด่น 

- 
     แนวทางเสริม 

- 
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   จุดที่ควรพัฒนา 
- 

    ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  - 
องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 
        จุดเด่น 

 - 
   แนวทางเสริม 
  - 
   จุดที่ควรพัฒนา 

1. แผนบริหารความเสี่ยงควรพิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องที่จะเป็นอุปสรรคท าให้การพัฒนาคณะไม่บรรลุวิสัยทัศน์ 

2. พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    
   ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. คณะควรพิจารณากฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินงานของคณะ เพ่ือเสนอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการหรือแก้ไขต่อไป 

2. คณะควรก าหนดเป้าหมายของเงิน งบประมาณท่ีจะจัดหาให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของคณะ และก าหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะจัดหารายได้ ที่ได้มาอย่างชัดเจน เช่น โครงการ
แต่ละโครงการจะมีรายได้เท่าไหร่ 
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