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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ปีการศึกษา 2559 
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  ข๎าพเจ๎า ผู๎ชํวยศาสตราจารย์มนัส   คงศักดิ์  ต าแหนํง คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร  ได๎ตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได๎ท า
การตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ระหวําง วันที่ 15-16 เดือนกันยายน 
พ.ศ. 2560 เป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว และข๎าพเจ๎าในฐานะผู๎บริหารระดับสูงของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
ขอรับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
 
 
 

ลงชื่อ................................................................ ......... 
                  (ผู๎ชํวยศาสตราจารย์มนัส   คงศักดิ์) 
             ต าแหนํง คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 

                        ................/............................../..................... 
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1.  รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  
 
 
 

ลงชื่อ................................................................ 
(ดร.ประสิทธิ์  พงษ์เรืองพันธุ์) 

ประธานกรรมการ 
 
 
 

ลงชื่อ................................................................ 
    (ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร) 

กรรมการ 
 
 

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

   (นางสาวพัชนี  บุญธกานนท์) 
    กรรมการและเลขานุการ 
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2. บทสรุปผู้บริหาร 
ในปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

จัดการเรียนการสอนจ านวน 11 หลักสูตร โดยด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ระหวํางวันที่ 2-27 สิงหาคม 2560 
พบวํา หลักสูตรไมํผํานเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจ านวน 3 หลักสูตร ได๎แกํ วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาประมง 
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพืชศาสตร์ และ วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรที่ผําน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีจ านวน 8 หลักสูตร และมีคะแนนเฉลี่ยระหวําง 2.47 – 3.67 โดยมีหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ได๎คะแนนสูงสุด 

ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ในระหวํางวันที่ 15-16 กันยายน 2560 พบวํา มีคุณภาพระดับ
ดี (คะแนนเฉลี่ย 3.91) ซึ่งมีคะแนนเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2558 (คะแนนเฉลี่ย 3.83) เมื่อพิจารณาในภาพรวม 
พบวําปัจจัยน าเข๎า และกระบวนการ มีคุณภาพระดับดี (3.55 และ 4.43 คะแนนตามล าดับ) โดยผลลัพธ์ มีคุณภาพ
ระดับพอใช๎ (2.82 คะแนน) โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคุณภาพระดับดีมาก  องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ มีคุณภาพระดับดี  และ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  มีคุณภาพระดับพอใช๎ 

ข๎อสังเกตส าคัญที่คณะกรรมการตรวจพบความผิดพลาด คือ ผลการประเมินในระดับหลักสูตร  ไมํเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด และบางหลักสูตรไมํได๎มีการก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและเป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ของ 7 ตัวบํงชี้ที่เป็นกระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) ดังนั้น คะแนนข๎อ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม ในระดับคณะนําจะมีความคลาดเคลื่อนจากสภาพความเป็นจริง 
 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1. คณะมีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการบริหารหลักสูตรให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แตํไมํมี
ระบบการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกันคุณภาพหลักสูตร จึงท าให๎มีหลักสูตรที่ไมํผํานผลการประเมินตาม
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน จ านวน 3 หลักสูตร ดังนั้น อาจารย์ประจ าหลักสูตร หัวหน๎าสาขาวิชา รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณบดี ต๎องพิจารณาเป็นกรณีเรํงดํวนในการสนับสนุน สํงเสริม และพัฒนา
คุณภาพทุกหลักสูตร รวมทั้งด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการบริหารหลักสูตรให๎มีประสิทธิภาพ เพ่ือก ากับ
ติดตามให๎ทุกหลักสูตรที่เปิดด าเนินการ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ. ก าหนด และสํงเสริม
สนับสนุนให๎ทุกหลักสูตรด าเนินการขอการเผยแพรํหลักสูตรตามระบบ TQR จาก สกอ. 

2. คณะได๎มีการจัดท าแผนและโครงการ/กิจกรรมพัฒนากิจกรรมนักศึกษา แผนและโครงการ/กิจกรรม 
บริการวิชาการ รวมทั้งแผนและโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์
และตัวบํงชี้อยํางครบถ๎วน แตํพบวํา ตัวชี้วัดความส าเร็จไมํสะท๎อนวัตถุประสงค์ในหลายข๎อ เชํนเดียวกับในปี
การศึกษา 2558 ดังนั้น ผู๎บริหารที่รับผิดชอบตั้งแตํคณบดี รองคณบดีทุกฝ่าย และผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกคน ต๎องรํวมกัน
ประชุมเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม และการประเมินผลตัวชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ทุกข๎ออยํางเป็นรูปธรรม รวมทั้งน าผลการประเมินความส าเร็จในทุกประเด็นเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณาและมีมติในการปรับปรุงแผนและโครงการ/กิจกรรม ในปีการศึกษาตํอไปอยํางเป็น
รูปธรรม 
 



 

- 5 - 

3. แผนกลยุทธ์การเงินของคณะ ไมํสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 - 2560 ท าให๎การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ ขาดงบประมาณในการสนับสนุน ดังนั้น 
ทีมผู๎บริหารคณะต๎องทบทวน และจัดท าแผนกลยุทธ์การเงินฉบับใหมํให๎สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะฯ ฉบับใหมํ ปีงบประมาณ 2561 - 2564 โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ต๎องมีการน าผลการวิเคราะห์ต๎นทุนตํอหนํวยใน
การผลิตนักศึกษาแตํละหลักสูตร (Unit cost) เสนอกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาความคุ๎มคํา ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล รวมทั้ง วิเคราะห์โอกาสในการแขํงขันกับหลักสูตรเดียวกันในมหาวิทยาลัยอ่ืน 

4. แม๎วําคณะจะมีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน แตํยังไมํมีแผนบริหารบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือน าไปสูํการปฏิบัติให๎เข๎มแข็งยิ่งขึ้น ด๎วยการสร๎างคํานิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่
ชัดเจน เชํน การท างานเพ่ือมุํงสูํวิสัยทัศน์ของคณะ การท างานเพ่ือผลประโยชน์ของคณะ/มหาวิทยาลัย/สังคมไทย 
การจัดการเรียนการสอนที่มุํงสูํคุณภาพของบัณฑิตรายบุคคลตามระบบ Outcome-based Education (OBE) 
การท างานเป็นทีม โดยเฉพาะการสร๎างเส๎นทางอาชีพ (Career path) ของบุคลากร 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2557-2559 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
คณะกรรมการ

ประเมิน 
2557 

คณะกรรมการ
ประเมิน 
2558 

คณะกรรมการ
ประเมิน 
2559 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 1.23 2.45 2.29 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 1.80 1.83 2.20 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 2.28 2.11 1.99 
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทําตํอจ านวนอาจารย์ประจ า 0.00 5.00 5.00 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 4 5 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3 4 4 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร๎างสรรค ์
5 5 5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์  5.00 5.00 5.00 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า และนักวิจัย 2.97 2.40 3.35 
3.1 การบริการวิชาการแกํสังคม 3 5 4 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3 5 5 
5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

กลุํมสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
4 4 4 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 4 4 4 
รวม 3.02 3.83 3.91 

ผลการประเมิน พอใช้ ดี ดี 
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ข้อเสนอแนะให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา 
1. ควรทบทวนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและทุกคณะให๎มีการพัฒนาด าเนินการสร๎างนวัตกรรมด๎าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล๎องกับประเทศไทย 4.0 โดยเสนอแนะให๎มหาวิทยาลัยสร๎างเอกลักษณ์ที่เป็น
จุดเดํน เพ่ือใช๎ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด๎านวิชาการ ที่แสดงศักยภาพบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก 

2. พัฒนาระบบด๎านการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให๎มีความเข๎มแข็ง 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขํงขัน และสนับสนุนให๎บุคลากรทุกระดับท างานอยํางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
ความสุขในการท างาน รวมทั้งสร๎างความผูกพัน (Engagement) และการธ ารงรักษาบุคลากร 

3. วางระบบการประกันคุณภาพท้ังในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน ซึ่งอาจก าหนดให๎มีระบบ
ที่หลากหลาย โดยแตํละหลักสูตรควรแยกจากกัน ไมํควรใช๎หลักสูตรรํวมอีกตํอไป เพ่ือการพัฒนาให๎ เหมาะสมกับ
บริบทของหลักสูตรในแต่ละคณะ และมีความเชื่อมโยงและสอดคล๎องกัน เชํน หลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรที่ใช๎
มาตรฐานตํางประเทศ หลักสูตรที่มีบริบทเฉพาะของตัวเอง เพ่ือมุํงสูํเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไทย 4.0 
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3.  วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 3.1  ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของหนํวยงาน  ตามระบบและกลไกที่หนํวยงานก าหนดขึ้น  
โดยการวิเคราะห์ / เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามเกณฑ์และเป้าหมายของตัวบํงชี้ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
 3.2  ให๎หนํวยงานทราบสถานภาพของตนเอง  อันจะน าไปสูํการก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูํ
เกณฑ์และเป้าหมายที่ตั้งไว๎ 
 3.3  ให๎หนํวยงานทราบจุดแข็ง  จุดที่ควรพัฒนาและข๎อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของหนํวยงาน 
 
4.  วิธีการประเมิน (วิธีการด าเนินงาน) 
 
 วันศุกร์ที่ 15  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560 
 08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุม 
 09.00 – 10.30 น.  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ พิจารณาเอกสารประกอบการประเมิน 
 10.30 – 11.00 น.   คณะรายงานผลการด าเนินการ 

  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมิน 
 11.00 – 12.00 น.   คณะกรรมการตรวจประเมินฯ พิจารณาเอกสารประกอบการประเมิน 
 13.00 – 15.00 น.  สัมภาษณ์โดยแบํงเป็น 3 กลุํม ตามล าดับ ดังนี้ 
  กลุํมท่ี 1  ผู๎ทรงคุณวุฒิ  คณบดี  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน และบุคลากรสายสนับสนุน        
  กลุํมท่ี 2  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ หนํวยงานท๎องถิ่นและชุมชน  
  กลุํมท่ี 3  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ศิษย์เกํา นักศึกษา และ 
           ผู๎ใช๎บัณฑิต 2 ราย (สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์)                           
 15.00 – 17.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ พิจารณาเอกสารประกอบการประเมิน และสัมภาษณ์

ผู๎ปฏิบัติงาน 
  ประธาน  องค์ประกอบที่ 5 
  กรรมการ องค์ประกอบที่ 2 และ องค์ประกอบที่ 4 
  เลขานุการ องค์ประกอบที่ 1 และ องค์ประกอบที่ 3 
 

 วันเสาร์ที่ 16  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560 
 09.00 – 11.00 น.  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน 
 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการสัมภาษณ์ และสรุปผลการตรวจประเมิน 
 

 หมายเหตุ : เวลา 10.30 – 10.45 น. , 14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขอความอนุเคราะห์ 
 1. ผู๎ชํวยเลขานุการ 3 คน  
 2. คอมพิวเตอร์ พร๎อมเครื่องปริ้นซ์   1 ชุด 
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ตาราง ป.1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก  ปีการศึกษา 2559 ระดับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 

ประเภทสถาบัน   กลุํม ค  สถาบันเฉพาะทาง    ค 2 สถาบันท่ีเน๎นระดับปริญญาตร ี
 

จ านวนหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบรวมทุกระดับ 1

1.2 อาจารยป์ระจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 2.20
1.3 อาจารยป์ระจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 1.99

20

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1 2 3 4 5 6 5
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1 2 3 5 6 4
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 1 2 3 4 5 6 5

3.35

3.1  การบริการวิชาการแก่สงัคม 1 2 3 4 6 4
4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 2 3 4 5 6 5
5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลพัธต์ามพันธกิจกลุม่สถาบัน และเอกลกัษณ์ของคณะ 1 2 4 6 7 4
5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลกัสตูร 1 2 3 4 5 4

3.97
ผลการประเมนิระดับคณะวชิา

2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจยั วิทยแ์ละเทคโนโลยี 16.00 79.5

3.35วิทยส์ขุภาพ

มนุษยส์งัคม

มนุษยส์ังคม1

คะแนนเฉลี่ย
การด าเนินงานระดับดี

5.00วิทยส์ขุภาพ

มนุษยส์ังคม2

มนุษยส์ังคม3

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา่ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า (ค่า FTES ป.ตรี ป้อนข้อมูลลงใน P11-P13 
หรือ P14-P16  หรือ P17-P19 ค่า FTES บัณฑิตศึกษา ป้อนข้อมูลลงใน Q11-Q13 หรือ Q14-Q16 หรือ 
Q17-Q19)

วทิยแ์ละเทคโนโลย1ี 690.72 77.5

5.00

วทิยแ์ละเทคโนโลย2ี

วทิยแ์ละเทคโนโลย3ี

วทิยส์ุขภาพ1

วทิยส์ุขภาพ2

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ วิทยแ์ละเทคโนโลยี 77.5 6,726,160.00

มนุษยส์งัคม

วทิยส์ุขภาพ3

3.11

14.0 79.5 17.61 2.20
19.0 79.5 23.90 1.99

3.11
7

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมการเกษตร

11 กลุ่มสถาบัน
เลข 1 แทนสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
เลข 2 แทนสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง

ตัวบ่งช้ีคุณภาพ
 ผลการด าเนินงาน

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

ตัวต้ัง ผลลพัธ์
(% หรือสดัสว่น)ตัวหาร

1.1 ผลการบริหารจดัการหลกัสตูรโดยรวม 21.74 คะแนน
เฉลีย่
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ตารางว ิเคราะหผ์ลการประเม ินระดับคณะ 
 

องค ์ประกอบ 
ค ุณภาพ 

คะแนนการประเม ินเฉล ี่ย ผลการประเม ิน 

ตัวบ่งช ี้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปร ับปร ุง
เร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต ้องปร ับปร ุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51–4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51–5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 6 3.06 4.50 3.11 3.55 การด าเนินงานระดับดี 
2 3 5.00 5.00 3.35 4.45 การด าเนินงานระดับดี 
3 1 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี 
4 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
5 2 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี 

รวม 13 4 7 2   
คะแนนเฉลี่ย 3.55 4.43 3.23 3.97 การด าเนินงานระดับดี 

ผลการประเม ิน การด าเนินงาน
ระดับดี 

การด าเนินงาน
ระดับดี 

การด าเนินงาน
ระดับพอใช๎ 

  

*ตัวบํงช ี้ท ี่ 1.1 เป ็นคําคะแนนเฉลี่ยของผลการประเม ินระดับหลักสูตรท ุกหลักสูตร 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น แนวทางเสริม  โอกาสในการพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
องค์ประกอบที่ 1 – องค์ประกอบท่ี 5 

 
  องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
  คะแนนประเมินเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 เทํากับ 3.55  การด าเนินงานอยูํในระดับดี 
 
  จุดเด่น/แนวทางเสริม 

 - 
  โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  1. มีหลักสูตรไมํผํานการประเมินมาตรฐานหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตรจาก 11 หลักสูตร คณะควร
ด าเนินการแยกหลักสูตร และสํงเสริมสนับสนุน ควบคุม ก ากับ ติดตาม ให๎ทุกหลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ทั้งนี้ให๎ทุกหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานตํอกรรมการประจ าคณะฯ ในทุกภาคการศึกษา  
เพ่ือพิจารณาและให๎ข๎อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  2. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหนํงทางวิชาการ มีจ านวนน๎อย (คะแนน 2.20 และ 1.99 
คะแนน ตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) คณะต๎องด าเนินการเรํงดํวนในการสํงเสริมให๎อาจารย์ได๎รับการ
พัฒนาตามแผนบริหารและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ได๎รับการรับรองจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ส าหรับ
การขอต าแหนํงทางวิชาการ คณะควรจัดท า KPI รายบุคคลของอาจารย์ประจ าให๎เหมาะสมกับบริบท ปรัชญา 
เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตแตํละหลักสูตร โดยสํงเสริมสนับสนุนให๎อาจารย์ประจ ามีการท าผลงานทางวิชาการ
อยํางตํอเนื่อง และตีพิมพ์เผยแพรํผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่อยูํบนฐานข๎อมูล ซึ่ง กพอ. รับรอง (โดยพิจารณา
คํา Impact factor สูง) เพ่ือน าไปเป็นผลงานในการปรับต าแหนํงผลงานทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
  3. ควรน าผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2559 ในประเด็นยํอยของแตํละเรื่อง
ที่ได๎คะแนนต่ ากวํา 3.00 มาปรับปรุงแผน/โครงการ/กิจกรรม พัฒนากิจกรรมนักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 
  4. ต๎องมีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาในทุกโครงการ 
และน าผลการประเมินที่ได๎ระบุไว๎มาปรับปรุงการด าเนินงานให๎ครบถ๎วนในปีการศึกษาตํอไป 
 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
  คะแนนประเมินเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 เทํากับ 4.45 การด าเนินงานระดับดี 
 
  จุดเด่น/แนวทางเสริม 
 1. เงินสนับสนุนตํออาจารย์ประจ าคณะฯ มีคําสูง (86,789.16 บาทตํอคน) เพียงพอในการพัฒนาให๎
อาจารย์เพ่ิมศักยภาพในการท าผลงานวิจัยและเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงให๎กับคณะได๎ 

 
  โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  1. ถึงแม๎เงินสนับสนุนงานวิจัยตํออาจารย์ประจ ามีคําสูง แตํสํวนใหญํเป็นเงินสนับสนุนจากภายใน
มหาวิทยาลัย โดยพบวําสัดสํวนระหวํางเงินสนับสนุนจากภายในมหาวิทยาลัยตํอเงินสนับสนุนจากภายนอก
มหาวิทยาลัยมีคําเทํากับ 16.95 : 1  คณะจึงควรสํงเสริมให๎อาจารย์ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก
มหาวิทยาลัยให๎มากขึ้น ด๎วยการหาข๎อมูลแหลํงทุนตํางๆ ตลอดจนแนวทางการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจัยที่
สอดคล๎องกับแหลํงทุนนั้นๆ เป็นต๎น 
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  2. การสร๎างความรํวมมือในการท าวิจัยกับหนํวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจน
มหาวิทยาลัยในตํางประเทศ เป็นแนวทางหนึ่งในการสํงเสริมอาจารย์ให๎ผลิตผลงานวิจัย สํงผลตํอเนื่องถึงการขอ
ก าหนดต าแหนํงทางวิชาการท่ีสูงขึ้นด๎วย 
  3. ควรสํงเสริมการเผยแพรํผลงานวิจัยในวารสารวิชาการให๎มากขึ้น พร๎อมทั้งให๎ความรู๎เกี่ยวกับเทคนิค
การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพรํในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

 
  องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ 
  คะแนนประเมินเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 เทํากับ  4.00 การด าเนินงานระดับดี 
   

  จุดเด่น/แนวทางเสริม 
  1. มีการบริการวิชาการที่หลากหลายและตอบสนองตํอชุมชน เชํน ฝายชะลอน้ า ที่ชุมชนขุนซํอง อ.แกํง
หางแมว จ.จันทบุรี  การเพาะเห็ด การเลี้ยงไส๎เดือนดิน ที่ชุมชน อ.มะขาม จ.จันทบุรี 
  โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  1. ควรน าผลประเมินของโครงการเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ โดยระบุประเด็นในการพิจารณาอยําง
ชัดเจน พร๎อมทั้งขอให๎คณะกรรมการประจ าคณะให๎ข๎อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงแผนการให๎บริการสังคมใน
งบประมาณปีตํอไป 
  2. สินค๎าที่คณะฯ ผลิตเพ่ือเป็นสํวนหนึ่งของการพัฒนานวัตกรรม การเรียนการสอน การบริการวิชาการ 
ยังขาดระเบียบที่เบิกจํายเงินรายได๎ ซึ่งเป็นผลผลิตของคณะ ท าให๎ไมํสามารถวางจ าหนํายสินค๎าในท๎องตลาดได๎ 
อยํางไรก็ตามการผลิตบางสํวนเพ่ือเป็นการหารายได๎ส าหรับน ามาใช๎ในการบริหารจัดการยกระดับคุณภาพการ
เรียนภาคปฏิบัติให๎เสมือนจริงและครบวงจร 

 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

  คะแนนประเมินเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 เทํากับ  5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
 
  จุดเด่น/แนวทางเสริม 
  1. มีโครงการ หลํอเทียนเรียนศิลป์  ไกํพ้ืนเมือง การละเลํนพ้ืนบ๎านในท๎องถิ่น เป็นต๎น เป็นโครงการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ธ ารงไว๎ซึ่งภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น  

  
โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

  1. การก าหนดตัวชี้วัดของแผน ควรสะท๎อนความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนอยํางชัดเจน เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพให๎ดียิ่งขึ้น 
  2. โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อาจจัดรํวมกันระหวํางคณะกับหลักสูตร หรือ
ระหวํางหลักสูตรด๎วยกัน โดยค านึงถึงรายวิชาที่สามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่แบํงความรับผิดชอบตามความเชี่ยวชาญของแตํละหลักสูตร  
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
  คะแนนประเมินเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 เทํากับ 4.00 การด าเนินงานระดับดี 
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  จุดเด่น/แนวทางเสริม 
 - 

  โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. พบวําไมํมีการประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะฉบับใหมํ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนทีมผู๎บริหาร
ชุดใหมํของมหาวิทยาลัย และอยูํในระหวํางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
– 2564  ควรทบทวนวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับใหมํให๎สอดคล๎องเหมาะสมกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยและนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 รวมทั้ง จัดท าตัวบํงชี้วัดความส าเร็จให๎ชัดเจนโดยเฉพาะอยํางยิ่ง
ต๎องจัดท า แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนบริการวิชาการ แผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให๎มี
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีตัวบํงชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกข๎อ 
 2. แผนกลยุทธ์การเงินของคณะ ต๎องสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2564 เพ่ือให๎การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมีงบประมาณในการสนับสนุนเพียงพอ 
ดังนั้นทีมผู๎บริหารคณะต๎องทบทวน และจัดท าแผนกลยุทธ์การเงินฉบับใหมํให๎สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคณะฉบับใหมํ ปีงบประมาณ 2561 - 2564 โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ต๎องมีการน าผลการวิเคราะห์ต๎นทุนตํอ
หนํวยในการผลิตนักศึกษา (Unit cost) ไปเข๎าประชุมกรรมการประจ าคณะเพ่ือ พิจารณาความคุ๎มคํา 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการใช๎จําย รวมทั้ง วิเคราะห์โอกาสในการแขํงขันกับหลักสูตรเดียวกันใน
มหาวิทยาลัยอื่น 
 3. การวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงของคณะ สาขาวิชา และหลักสูตร ยังไมํมีความชัดเจน ทีมผู๎บริหารทุก
ระดับควรประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อรํวมกันวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง ให๎ชัดเจน รวมทั้งมีการจัดล าดับความเสี่ยงตาม
ระดับความรุนแรงและระดับของโอกาสในการเกิดความเสี่ยง นอกจากนี้ต๎องจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือท าให๎
ความเสี่ยงมีโอกาสเกิดลดลง เชํน คุณภาพหลักสูตรที่ไมํเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 การ
ก ากับมาตรฐาน 
 4. คณะมีการจัดการความรู๎ด๎านการผลิตบัณฑิต และด๎านการวิจัย แตํยังไมํสามารถด าเนินการอยํางครบ
วงจรเพื่อให๎ได๎องค์ความรู๎ที่มีการจัดเก็บอยํางเป็นระบบและเผยแพรํออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และน าไปปรับใช๎
ในการปฏิบัติงานจริง ดังนั้น ทีมผู๎บริหารคณะต๎องวางแผนกลยุทธ์ด๎านการจัดการความรู๎ ก าหนดเป้าหมายให๎
ชัดเจน และก ากับติดตามให๎มีการด าเนินการตามแผนการจัดการความรู๎จนกระทั่งได๎องค์ความรู๎ใหมํที่น าไป ใช๎
ประโยชน์ได๎จริง 
 5. ระบบบริหารคุณภาพของคณะยังไมํมีความเข๎มแข็ง โดยเฉพาะบุคลากรในทุกระดับ ยังไมํมีความเข๎าใจ
และความตระหนักในการท างาน ตามบทบาท ภาระหน๎าที่ ได๎อยํางมีคุณภาพ ผู๎บริหารในทุกระดับต๎องสร๎างระบบ 
และกลไกเชิงรุก เพ่ือให๎บุคลากรมีความเข๎าใจ และตระหนัก ในการท างานตามหน๎าที่อยํางมีคุณภาพ โดยอาจใช๎ 
KPI รายบุคคลเป็นเครื่องมือก ากับติดตาม หรือใช๎การสร๎างแรงจูงใจในเชิงบวกและเชิงลบ 
 
สรุปภาพรวมของระดับคณะเท่ากับ  3.97 คะแนน การด าเนินงานระดับดี 
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ข้อเสนอแนะในการจัดท า SAR  
1. ควรตรวจสอบตัวเลขข๎อมูลและการอ๎างอิงในการด าเนินงานของตัวบํงชี้และเกณฑ์การประเมินให๎ตรง

กับ CDS  
2. ควรเขียนรายงานผลการด าเนินงานให๎ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถประเมินได๎ ดังนั้นการประเมินในปี

การศึกษา 2559 ผู๎ประเมินจึงใช๎วิธีการสัมภาษณ์ทั้งเป็นทางการและไมํเป็นทางการ กับผู๎บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเป็นการยืนยันผลการด าเนินการของคณะ  

3. ผลการประเมินระดับหลักสูตร มีผลการประเมินบางตัวบํงชี้ที่ขัดตํอเกณฑ์การประเมินของ สกอ. ดังนั้น 
CDS ระดับหลักสูตรอาจสะท๎อนผลท าให๎ CDS ระดับคณะ และ CDS ระดับสถาบันมีปัญหาได ๎
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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ระหว่างวันที่  15-16 เดือน  กันยายน  พ.ศ.2560 

********************************** 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 1. ดร.ประสิทธิ์  พงษ์เรืองพันธุ์   ประธานกรรมการ 

2. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร  กรรมการ 
 3. นางสาวพัชนี บุญธกานนท์   กรรมการและเลขานุการ 
 

วันศุกร์ที่ 15  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560 
08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุม 
09.00 – 10.30 น.  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ พิจารณาเอกสารประกอบการประเมิน 
10.30 – 11.00 น. คณะรายงานผลการด าเนินการ 
 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมิน 
11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ พิจารณาเอกสารประกอบการประเมิน 
13.00 – 15.00 น.  สัมภาษณ์โดยแบํงเป็น 3 กลุํม ตามล าดับ ดังนี้ 
 กลุํมท่ี 1  ผู๎ทรงคุณวุฒิ  คณบดี  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน และบุคลากรสายสนับสนุน        
 กลุํมท่ี 2  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ หนํวยงานท๎องถิ่นและชุมชน  
 กลุํมท่ี 3  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ศิษย์เกํา นักศึกษา และ 
          ผู๎ใช๎บัณฑิต 2 ราย (สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์)                           
15.00 – 17.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ พิจารณาเอกสารประกอบการประเมิน และสัมภาษณ์

ผู๎ปฏิบัติงาน 
 ประธาน  องค์ประกอบที่ 5 
 กรรมการ องค์ประกอบที ่2 และ องค์ประกอบที่ 4 
 เลขานุการ องค์ประกอบที่ 1 และ องค์ประกอบที่ 3 
 

วันเสาร์ที่ 16  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560 
09.00 – 11.00 น.  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน 
11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการสัมภาษณ์ และสรุปผลการตรวจประเมิน 
 

หมายเหตุ : เวลา 10.30 – 10.45 น. , 14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขอความอนุเคราะห์ 
 1. ผู๎ชํวยเลขานุการ 3 คน  
 2. คอมพิวเตอร์ พร๎อมเครื่องปริ้นซ์   1 ชุด 

ภาคผนวก 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

เกณฑ์การประเมิน 
สิ่งท่ีพบ 

มี ไม่มี 
คําเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
ผลรวมคําคะแนนเฉลี่ย =  21.74  
จ านวนหลักสูตร         =  7 หลักสูตร 
 
 
 

  

 
เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเองตาม SAR คะแนนประเมินของผู๎ประเมิน 

3.51 คะแนน 
 

3.11 คะแนน 3.11 คะแนน 

บันทึก 
.................................................................. ................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................... ................................................................................ 
.......................................................................................................................... ......................................................... 
..................................................................................................... .............................................................................. 

 
หมายเหตุ :  หลักสูตรท ี่ได ๎รับการรับรองโดยระบบอ ื่นๆ ตามท ี่คณะกรรมการประก ันค ุณภาพภายใน
ระดับอ ุดมศ ึกษา เห ็นชอบ ไมํต๎องน  าคะแนนการประเม ินของหล ักส ูตรนั้นมาค  านวณในต ัวบํงช ี้นี้ แตํต๎อง
รายงานผลการร ับรองตาม ระบบนัน้ๆ ในตัวบํงช ี้น ี้ให๎ครบถ๎วน 
 

 
 
 

บันทึกข้อมูลภาคสนาม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑ์การประเมิน 
สิ่งท่ีพบ 

มี ไม่มี 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 
      คําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 
= ร๎อยละ 40 ขึ้นไป 
 

 
 
 

 

 
เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเองตาม SAR คะแนนประเมินของผู๎ประเมิน 
ร๎อยละ 30 

 
 ร๎อยละ 17.61 = 2.20 คะแนน  2.20 คะแนน 

บันทึก   
 
 
 

 
หมายเหตุ : 

1. ค ุณว ุฒิปริญญาเอกพ ิจารณาจากระดับค ุณว ุฒ ิที่ได ๎ร ับหร ือเท ียบเทําตามหลักเกณฑ์การพ ิจารณา
ค ุณว ุฒิ ของกระทรวงศ ึกษาธ ิการ กรณ ีท ี่ม ีการปรบัว ุฒกิารศ ึกษาให๎ม ีหล ักฐานการส าเร็จการศ ึกษาภายในรอบปี
การศ ึกษานั้น ท ั้งนี้ อาจใช๎ค ุณว ุฒ ิอ ื่นเท ียบเท ําค ุณว ุฒ ิปร ิญญาเอกได๎ส  าหร ับกรณ ีท ี ํบางสาขาว ิชาช ีพม ีค ุณว ุฒ ิ
อ ื่นท ี่เหมาะสมกวํา ท ั้งนี้ต ๎องได๎ร ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอ ุดมศ ึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให๎น ับตามป ีการศ ึกษาและนับท ั้งท ี่ปฏ ิบัติงานจริงและลาศ ึกษาตํอ ใน
กรณ ี ท ี่ม ีอาจารย์บรรจุใหมํให๎ค  านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าท ี่ระบ ุในค  าช ี้แจ ๎งเก ี่ยวก ับการนับจ านวนอาจารย์
ประจ าและ นักว ิจัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

เกณฑ์การประเมิน 
สิ่งท่ีพบ 

มี ไม่มี 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 
      คําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม  5 =  ร๎อยละ 60 ขึ้น
ไป 
 

 
 
 

 

 
เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเองตาม SAR คะแนนประเมินของผู๎ประเมิน 
ร๎อยละ 25  

 
ร๎อยละ 23.90 = 1.99 คะแนน 1.99 คะแนน 

บันทึก       
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

เกณฑ์การประเมิน 
สิ่งท่ีพบ 

มี ไม่มี 
ค  านวณหาค่าความแตกต่างระหว ่างจ านวนน ักศ ึกษาเต ็มเวลาต ่ออาจารย์ประจ า
ก ับเกณฑ ์มาตรฐาน และน ามาเท ียบก ับค่าความต่างท ั้งด้านสูงกว ่าหรือต่ ากว่าท ี่
ก  าหนดเป็นคะแนน 0  และ 5  คะแนน และใช้การเท ียบ บัญญัตไิตรยางศ์ดังนี้ 

  

1. ค ําร๎อยละที่น๎อยกวําหรือเทํากับร๎อยละ 0   คิดเป็น 5 คะแนน /  
2. ค ําร๎อยละที่มากกวําหรือเทํากับร๎อยละ 20 คิดเป็น 5 คะแนน   
3. ค ําร๎อยละที่มากกวําร๎อยละ 0 แตํน๎อยกวําร๎อยละ 20 ให๎น ามาคิดคะแนนดังนี้ 

             คะแนนที่ได๎  =  5 – (คําร๎อยละท่ีค านวณได๎จากข๎อ 3) 
                                                      4      

  

 
เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเองตาม SAR คะแนนประเมินของผู๎ประเมิน 
ร๎อยละ 5 

 
5 คะแนน 

 
5 คะแนน 

 

บันทึก        
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน 
สิ่งท่ีพบ 

มี ไม่มี 
1. จัดบริการให๎ค  าปรึกษาทางว ิชาการ และการใช๎ช ีว ิตแกํน ักศ ึกษาในคณะ /  
2. ม ีการให๎ข๎อม ูลของหน ํวยงานท ี่ให๎บริการ ก ิจกรรมพ ิเศษนอกหลักสูตร แหลํงงานท ั้ง

เต็มเวลาและนอกเวลาแกํน ักศ ึกษา 
/  

3. จัดก ิจกรรมเตรียมความพร๎อมเพ ื่อการท  างานเม ื่อส าเร็จการศ ึกษาแกํน ักศ ึกษา /  
4. ประเม ินค ุณภาพของการจัดก ิจกรรมและการจัดบริการในข ๎อ 1-3 ท ุกข๎อไมํต่ ากวํา 

3.51 จาก คะแนนเต็ม 5 
/  

5. น าผลการประเม ินจากข๎อ 4 มาปรับปรุงพ ัฒนาการให๎บริการและการให๎ข๎อม ูล 
เพ ื่อสํงให๎ผล การประเม ินสูงข ึ้นหรอืเป ็นไปตามความคาดหว ังของนักศ ึกษา 

/  

6. ให๎ขอ๎ม ูลและความร ู๎ท ี่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาช ีพแกํศ ิษย์เกํา /  
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข๎อ 
 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเองตาม SAR คะแนนประเมินของผู๎ประเมิน 
5 ข๎อ  

 
5 คะแนน 5 คะแนน 

บันทึก    
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน 
สิ่งท่ีพบ 

มี ไม่มี 
1. จัดท  าแผนการจัดก ิจกรรมพ ัฒนานักศ ึกษาในภาพรวมของคณะโดยให๎นักศ ึกษาม ีสํวนรํวม
ในการจดัท  าแผนและการจัดก ิจกรรม 

/  

2. ในแผนการจ ัดก ิจกรรมพ ัฒนาน ักศ ึกษา ให๎ด  าเน ินก ิจกรรมท ี่สํงเสร ิมค ุณล ักษณะ
บ ัณฑ ิตตาม มาตรฐานผลการเรียนร ู๎ตามกรอบมาตรฐานค ุณว ุฒิแหํงชาติ 5 ประการ ให๎
ครบถ๎วน ประกอบดว๎ย 
(1) ค ุณธรรม จรยิธรรม 
(2) ความรู๎ 
(3) ท ักษะทางปัญญา 
(4) ท ักษะความสัมพ ันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ท ักษะการว ิเคราะห ์เช ิงตวัเลข การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

/  

3. จัดก ิจกรรมให๎ความร ู๎และท ักษะการประก ันค ุณภาพแกํน ักศ ึกษา /  
4. ท ุกก ิจกรรมท ี่ด าเนินการม ีการประเม ินผลความส  าเร ็จตามว ัตถ ุประสงค์ของก ิจกรรม
และน าผล การประเม ินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งตํอไป 

 / 

5. ประเม ินความส าเร็จตามว ัตถ ุประสงค์ของแผนการจัดก ิจกรรมพ ัฒนานักศ ึกษา /  
6. น าผลการประเม ินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการจัดก ิจกรรมเพ ื่อพ ัฒนานักศ ึกษา /  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข๎อ 

 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเองตาม SAR คะแนนประเมินของผู๎ประเมิน 
5 ข๎อ 

 
4 คะแนน 4 คะแนน 

บันทึก   

         ควรน าผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2559 ในประเด็นยํอยของแตํละเรื่องที่
ได๎คะแนนต่ ากวํา 3.00 มาปรับปรุงแผน/โครงการ/กิจกรรม พัฒนากิจกรรมนักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
สิ่งท่ีพบ 

มี ไม่มี 
1. ม ีระบบสารสนเทศเพ ื่อการบริหารงานว ิจัยท ี่สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ในการบริหาร
งานว ิจัยหรือ งานสร๎างสรรค์ 

/  

2. สนับสนนุพ ันธก ิจด๎านการว ิจัยหรอืงานสร๎างสรรค์ในประเด็นตํอไปนี ้
-ห ๎องปฏ ิบัติการหรือห๎องปฏ ิบัติงานสร๎างสรรค์ หรอืหนํวยว ิจัย หรือศ ูนย์เครื่องม ือ หรือศ ูนย์ 
ให๎ค  าปรึกษาและสนับสนุนการว ิจัยหรอืงานสร๎างสรรค์ 
-ห ๎องสม ุดหรอืแหลํงค ๎นคว๎าข๎อม ูลสนับสนุนการว ิจัยหรอืงานสร๎างสรรค์ 
-สิ่งอ  านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภ ัยในการว ิจัยหรือการผลิตงาน
สร ๎างสรรค์ เชํน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภ ัยในหอ๎งปฏ ิบัติการ 
-ก ิจกรรมว ิชาการท ี่สงํเสริมงานว ิจัยหรอืงานสร๎างสรรค์ เชํน การจัดประช ุมว ิชาการ การจัด 
แสดงงานสร๎างสรรค์ การจัดให๎ม ีศาสตราจารย์อาค ันตุกะหร ือศาสตราจารย์รับเช ิญ (visiting 
professor) 

/  

3. จัดสรรงบประมาณ เพ ื่อเป ็นท ุนว ิจัยหรอืงานสร๎างสรรค์ /  
4. จ ัดสรรงบประมาณเพ ื่อสน ับสน ุนการเผยแพรํผลงานว ิจ ัยหร ืองานสร ๎างสรรค์ใน
การประช ุม ว ิชาการหรอืการตีพ ิมพ ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 

/  

5. ม ีการพ ัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักว ิจัย ม ีการสร๎างขว ัญและก  าลังใจตลอดจนยก
ยํองอาจารย์ และนกัว ิจัยท ี่ม ีผลงานว ิจัยหรอืงานสร๎างสรรค์ดีเดํน 

/  

6. ม ีระบบและกลไกเพ ื่อชํวยในการค ุ๎มครองสิทธ ิ์ของงานว ิจัยหรอืงานสร ๎างสรรค์ท ี่น าไปใช๎
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบท ี่ก  าหนด 

/  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข๎อ 
 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเองตาม SAR คะแนนประเมินของผู๎ประเมิน 
5 ข๎อ 

 
5 คะแนน 5 คะแนน 

บันทึก .....................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................... ............................................................................. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์การประเมิน 
สิ่งท่ีพบ 

มี ไม่มี 
โดยการแปลงจ านวนเงินตํอจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนน
ระหวําง 0-5 
กล ุ่มสาขาว ิชา กล ุ ่มสาขาว ิชาว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
จ  านวนเง ินสน ับสน ุนงานว ิจ ัยหร ืองานสร ๎างสรรค ์จากภายในและภายนอกสถาบ ันท ี่
ก  าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 =  60,000 บาทข ึ้นไปตํอคน 

 
 
 
/ 

 

กล ุ ่มสาขาว ิชาว ิทยาศาสตร์ส ุขภาพ 
จ  านวนเง ินสน ับสน ุนงานว ิจ ัยหร ืองานสร๎างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบ ันท ี่
ก  าหนดให๎เป็น คะแนนเต็ม 5 =  50,000 บาทข ึ้นไปต ํอคน 

  

กล ุ ่มสาขาว ิชามน ุษยศาสตร์และส ังคมศาสตร์ 
จ  านวนเง ินสน ับสน ุนงานว ิจ ัยหร ืองานสร๎างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบ ันท ี่
ก  าหนดให ๎เป็น คะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทข ึ้นไปต ํอคน 

  

 
เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเองตาม SAR คะแนนประเมินของผู๎ประเมิน 

60,000 บาทตํอคน 5 คะแนน 5 คะแนน 
บันทึก     จ านวนเงินสนับสนุนทั้งหมด  6,726,160 บาท จ านวนอาจารย์ทั้งหมดไมํนับลาศึกษาตํอ   77.5    คน 
             คิดเป็นเงินสนับสนุนตํอคน               =   86,789.16 บาท                
 

หมายเหตุ 
1.จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให๎นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมํนับรวมผู๎ลา

ศึกษาตํอ 
2.ให๎นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ 

ไมํใชํจ านวนเงินที่เบิกจํายจริง 
3. กรณ ีที่ม ีหล ักฐานการแบํงส ัดสํวนเง ินสน ับสน ุนงานว ิจ ัย ซ ึ่งอาจเป็นหล ักฐานจากแหลํงท ุน

หร ือ หล ักฐานจากการตกลงรํวมก ันของสถาบ ันท ี่รํวมโครงการ ให๎แบํงส ัดส ํวนเง ินตามหล ักฐานท ี่ปรากฏ 
กรณ ีท ี่ไมํม ี หลักฐาน ให๎แบํงเงินตามสัดส ํวนผ ู๎รํวมว ิจัยของแตลํะคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการว ิจัย สามารถนับเงินโครงการว ิจัยสถาบันที่ได๎ลงนามใน
สัญญา รับท ุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักว ิจัยแต ํไมํสามารถนับเงินโครงการว ิจัยสถาบันท ี่บุคลากรสายสนับสนุนที่
ไมํใชํนักว ิจัย เป ็นผ ู๎ด าเนินการ 
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ต ัวบง่ช ี้ที ่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน 
สิ่งท่ีพบ 

มี ไม่มี 
โดยการแปลงค ําร๎อยละของผลรวมถ ํวงน้ าหน ักของผลงานทางว ิชาการของ
อาจารย์ประจ  าและ นักว ิจัยเป็นคะแนนระหว ําง 0-5 เกณฑ์แบํงกล ุํมตามสาขาว ิชา
ดังนี้ 

กล ุ่มสาขาว ิชาว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
รอ๎ยละของผลรวมถ ํวงน้ าหนักของผลงานทางว ิชาการของอาจารย์ประจ าและนักว ิจัยท ี่
ก  าหนดไว๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร ๎อยละ 30 ข ึ้นไป  

 
 
 
 
 
/ 

 

กล ุ่มสาขาว ิชาว ิทยาศาสตรส ุขภาพ  
ร ๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางว ิชาการของอาจารย์ประจ าและนักว ิจัยท ี่
ก  าหนดไว๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร ๎อยละ 30 ข ึ้นไป 

  

กล ุ ่มสาขาว ิชามน ุษยศาสตร์และส ังคมศาสตร์  

รอ๎ยละของผลรวมถ ํวงน้ าหนักของผลงานทางว ิชาการของอาจารย์ประจ าและนักว ิจัย
ท ี่ก  าหนดไว๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร ๎อยละ 20 ข ึ้นไป 

  

 
เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเองตาม SAR คะแนนประเมินของผู๎ประเมิน 
ร๎อยละ 22 ร๎อยละ 20.126 = 3.35 คะแนน 3.35 คะแนน 

 
บันทึก     
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องค์ประกอบที่ 3 การบร ิการว ิชาการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

เกณฑ์มาตรฐาน 
สิ่งท่ีพบ 

มี ไม่มี 
1.จัดท  าแผนการบริการว ิชาการประจ าปีท ี่สอดคล๎องก ับความต๎องการของสังคมและ
ก  าหนดตัวบํงช ี้ ว ัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการว ิชาการแกํสังคมและ
เสนอกรรมการประจ าคณะ เพ ื่อพ ิจารณาอนุม ัติ 

/  

2.โครงการบร ิการว ิชาการแกํส ังคมตามแผน ม ีการจ ัดท  าแผนการใช ๎ประโยชน์
จากการบร ิการ ว ิชาการเพ ื่อให๎เก ิดผลตํอการพ ัฒนานักศ ึกษา ช ุมชน หรอืสังคม 

/  

3.โครงการบริการว ิชาการแกํส ังคมในข๎อ 1 อยํางน๎อยต๎องม ีโครงการท ี่บริการแบบให๎
เปลํา 

/  

4.ประเม ินความส  าเร ็จตามต ัวบ ํงช ี้ของแผนและโครงการบร ิการว ิชาการแก ํ
ส ังคมในข๎อ1และน าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ ื่อพ ิจารณา 

/  

5.น าผลการประเม ินตามขอ๎ 4 มาปรับปรุงแผนหรอืพ ัฒนาการให๎บริการว ิชาการสังคม  / 
6.คณะม ีสํวนรวมในการบริการว ิชาการแก ํส ังคมในระดับสถาบัน /  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข๎อ 
 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเองตาม SAR คะแนนประเมินของผู๎ประเมิน 
6 ข๎อ 5 ข๎อ = 4 คะแนน 

 
4 คะแนน 

 

บันทึก .......................................................................................................................................................................  
........................................................................... ........................................................................................................ 
..................................................................................................... .............................................................................. 
.......................................................................................................................... ......................................................... 
.......................................................................................................................... ......................................................... 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 
สิ่งท่ีพบ 

มี ไม่มี 
1.ก  าหนดผ ู๎ร ับผิดชอบในการท  านุบ ารุงศ ิลปะและว ัฒนธรรม /  
2.จัดท  าแผนด ๎านท  าน ุบ าร ุงศ ิลปะและว ัฒนธรรม และก  าหนดตัวบํงช ี้ว ัดความส  าเร ็จ
ตามว ัตถ ุประสงค์ ของแผน รวมท ั้งจัดสรรงบประมาณเพ ื่อให๎สามารถด าเนินการได๎
ตามแผน 

/  

3.ก  าก ับติดตามให ๎ม ีการด าเนินงานตามแผนด๎านท  านุบ ารุงศ ิลปะและว ัฒนธรรม /  
4.ประเม ินความส  าเร็จตามต ัวบํงช ี้ท ี่ว ัดความส  าเร็จตามว ัตถ ุประสงค์ของแผนด๎าน
ท  านุบ  าร ุงศ ิลปะ และว ัฒนธรรม 

/  

5.น าผลการประเม ินไปปรับปรุงแผนหรือก ิจกรรมด๎านท  านุบ ารุงศ ิลปะและ
ว ัฒนธรรม 

/  

6.เผยแพรกํ ิจกรรมหรอืการบริการด๎านท  านุบ ารุงศ ิลปะและว ัฒนธรรมตํอสาธารณชน /  

7.ก  าหนดหรอืสร๎างมาตรฐานด๎านศ ิลปะและว ัฒนธรรมซ ึ่งเป็นท ี่ยอมรับในระดับชาติ  / 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

6-7 ข๎อ 
 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเองตาม SAR คะแนนประเมินของผู๎ประเมิน 
6 ข๎อ 6 ข๎อ = 5 คะแนน 

 
5 คะแนน 

 

บันทึก  

 การก าหนดตัวชี้วัดของแผน ควรสะท๎อนความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนอยํางชัดเจน เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพให๎ดียิ่งขึ้น 

 โครงการ/กิจกรรม อาจจัดรํวมกันระหวํางคณะกับหลักสูตร หรือระหวํางหลักสูตรด๎วยกัน 

 

   
 
 
 
 



 

- 26 - 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบร ิหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกิจ กล ุ่มสถาบ ัน และเอกล ักษณ์
ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
สิ่งท่ีพบ 

มี ไม่มี 
1.พ ัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการว ิเคราะห์ SWOT โดยเช ื่อมโยงก ับว ิสัยท ัศน ์ของคณะและ
สอดคล๎องก ับ ว ิสัยท ัศน์ของคณะ สถาบัน รวมท ั้งสอดคล๎องก ับกล ุํมสถาบนัและ
เอกลกัษณ ์ของคณะ และพ ัฒนา ไปส ู ํแผนกลย ุทธ์ทางการเง ินและแผนปฏ ิบ ัต ิการ
ประจ  าปีตามกรอบเวลาเพ ื่อให ๎บรรล ุผลตามต ัวบํงช ี้ และเป ๎าหมายของแผนกลยุทธ ์และ
เสนอผ ู๎บริหารระดับสถาบนัเพ ื่อพ ิจารณาอนุม ัติ 

/  

2.ด าเนินการว ิเคราะห์ข๎อม ูลทางการเงินท ี่ประกอบไปด๎วยต ๎นท ุนต ํอหนํวยในแตํละ
หลกัสตูรสัดสํวนคําใช๎จํายเพ ื่อพ ัฒนาน ักศ ึกษา อาจารย์ บ ุคลากร การจ ัดการเร ียน
การสอน อยํางตํอเน ื่อง เพ ื่อ ว ิเคราะห์ความค ุ๎มคําของการบริหารหลักสูตร 
ประสทิธ ิภาพ ประสิทธ ิผลในการผลิตบัณฑ ิต และ โอกาสในการแขํงข ัน 

/  

3.ด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี ํยง ท ่ีเป็นผลจากการว ิเคราะห์และระบ ุปัจจ ัย
เสี ํยงท ี่เก ิดจาก ป ัจจัยภายนอก หรอืปัจจยัทีไ่มํสามารถควบค ุมได๎ท ี่สํงผลตํอการ
ด าเนินงานตามพ ันธก ิจของคณะ และให๎ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 / 

4.บร ิหารงานด ๎วยหล ักธรรมาภ ิบาลอยํางครบถ ๎วนท ั้ง 10  ประการท ี่อธ ิบายการ
ด  าเน ินงานอยําง ช ัดเจน 

/  

5.ค ๎นหาแนวปฏ ิบัติท ี่ดีจากความรูท๎ ั้งที่ม ีอย ูํในต ัวบุคคล ท ักษะของผู๎ม ี
ประสบการณ์ตรง และแหลํง เรยีนรู๎อ ื่นๆ ตามประเด็นความรู๎ อยํางน๎อย
ครอบคลุมพ ันธก ิจด๎านการผลิตบ ัณฑ ิตและด๎านการว ิจ ัย จัดเก ็บอยํางเป ็นระบบ
โดยเผยแพร ํออกมาเป ็นลายลักษณ์อ ักษรและน ามาปรบัใช๎ในการปฏ ิบัต ิงานจริง 

 / 

6.การก  าก ับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพ ัฒนาบุคลากรสาย
ว ิชาการและ สายสนับสนุน 

/  

7.ด าเนนิงานด๎านการประก ันค ุณภาพการศ ึกษาภายในตามระบบและกลไกท ี่เหมาะสม
และสอดคล๎องก ับ พ ันธก ิจและพ ัฒนาการของคณะท ี่ได๎ปร ับให๎การด  าเน ินงานด๎านการ
ประก ันค ุณภาพเป็นสํวนหน ี่งของ การบร ิหารงานคณะตามปกต ิท ี่ประกอบด๎วย การ
ควบค ุมค ุณภาพ การตรวจสอบค ุณภาพ และการ ประเม ินค ุณภาพ 

/  

 



 

- 27 - 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข๎อ 
 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเองตาม SAR คะแนนประเมินของผู๎ประเมิน 

7 ข๎อ 5 ข๎อ = 4 คะแนน 4 คะแนน 

บันทึก 
.................................................................. ................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................... .............................................................................. 
.......................................................................................................................... ......................................................... 
..................................................................................................... .............................................................................. 
...................................................................................... ............................................................................................. 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน 
สิ่งท่ีพบ 

มี ไม่มี 
1.ม ีร ะ บบ แ ล ะก ล ไ กใ น ก าร ก  า ก ับ ก าร ด  า เน ิน ก าร ป ร ะก ัน ค ุณภ า พห ล ัก ส ูต ร ใ ห ๎ 
 เ ป ็น ไป ต า มองค์ประกอบการประก ันค ุณภาพหลักสูตร 

/  

2.ม ีคณะกรรมการก  าก ับ ติดตามการด าเนินงานให๎เป็นไปตามระบบท ี่ก  าหนดในข๎อ 1 
และรายงาน ผลการติดตามให ๎กรรมการประจ าคณะเพ ื่อพ ิจารณาท ุกภาคการศ ึกษา 

/  

3.ม ีการจ ัดสรรทร ัพยากรเพ ื่อสน ับสน ุนการด  าเน ินงานของหล ักส ูตรให๎เก ิดผลตาม
องค์ประกอบการประก ันค ุณภาพหลักสูตร 

/  

4.ม ีการประเม ินค ุณภาพหล ักส ูตรตามก  าหนดเวลาท ุกหล ักส ูตร และรายงานผลการ
ประเม ินใหก๎รรมการประจ าคณะเพ ื่อพ ิจารณา 

/  

5.น าผลการประเม ินและข๎อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให๎
ม ีค ุณภาพดีข ึ้นอยํางต ํอเนื่อง 

/  

6.มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผํานองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  / 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข๎อ 
 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเองตาม SAR คะแนนประเมินของผู๎ประเมิน 
5 ข๎อ 

 
 5 ข๎อ = 4 คะแนน 4 คะแนน 

บันทึก ....................................................................................................................................................................... 
................................................................................ ................................................................................................... 
..................................................................................................... .............................................................................. 
............................................................................................................. ...................................................................... 
..................................................................................................... .............................................................................. 
.......................................................................................................................... ......................................................... 
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บันทึกบทสัมภาษณ์ 
 
กลุ่มที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิ  คณบดี  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 1. วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรมุํงเน๎นบัณฑิตนักปฏิบัติเป็นสํวนใหญํ เป็นสถาบันชั้น
น าด๎านการปฏิบัติ  
 2. ด๎านแผนตํางๆ รองคณบดีมีการน าแผนตํางเสนอตํอคณะกรรมการประจ าคณะ รวมถึงแผนปีการศึกษา 
2561-2564 
 3. ด๎านประชาคมอาเซียน คณะฯ มีการท าบันทึกความรํวมมือทางวิชาการกับ UME ประเทศกัมพูชา และ
มีนักศึกษากัมพูชาเข๎ามาศึกษาที่คณะฯ แตํยังมีจ านวนที่น๎อย ถ๎าเป็นไปได๎ควรน านักศึกษาของมหาวิทยาลัยไป
ฝึกงานที่ประเทศกมัพูชาบางหรือมีสํวนรํวมด๎านโปรเจกตป์ระเภทผลไม๎หรือยางพารา   
 4. กํอนนักศึกษาจบการศึกษาควรมีแคํการท าปัญหาพิเศษ แตํควรเป็นสิ่งที่ยืดเป็นอาชีพได๎ 
 5. ควรสร๎างความชัดเจนในด๎านใดด๎านหนึ่ง เชํน ทุเรียนในฤดู ทุเรียนนอกฤดู ล าไยในฤดู ล าไยนอกฤดู 
ควรเป็นหลักให๎กับชาวเกษตรในการให๎ค าปรึกษา หรือเป็นแกนน าในการผลิตผลผลิตด๎านตํางๆ โดยอาจาร ย์ผู๎ที่
คุณวุฒิในคณะฯ  
 

คณบดี 
 1. ด๎านการยึดหลักนโยบาย จะยึดหลักแนวทางที่คณะฯ คือ นโยบายเป็นอยํางไร แล๎วเราจะปรับคณะจะ
ปรับแนวทางอยํางไร โดยที่คณะไมํเสียผลประโยชน์  และไมํเสียของเรื่องหลักการมากนัก ต๎องยึดแกนแทนของ
ตัวตนคณะเราเป็นหลัก 
 2. ผู๎บริหารยึดตามแผนที่ควบคุมโดยสภามหาวิทยาลัย และสภาก็รํางแผน รํางยุทธศาสตร์ อาจไมํมีการ
เปลี่ยนแปลงและจะไมํกระทบ ทางสภาจะก าหนดไว๎แล๎ว ให๎ด าเนินการตามท าสัญญากับสภาไว๎ 
 3. ทางคณะไมํคํอยมีผลกระทบในการรับนักศึกษามาก เพราะ ทางทีมงานไปออกแนะแนว โดยมีอาจารย์
ที่ปรึกษาแตํละสาขา ออกแนะแนว ขอเบอร์นักเรียนที่จะมาเรียนมาสมัคร สร๎างกลุํมไลน์ เพ่ือติดตามนักศึกษา เชํน 
นักศึกษาที่มาสมัครสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 43 คน มาสมัคร 40 คน แตํเราก็มีการสอบถามไปยังนักศึกษาอีก 
3 คน เพื่อสอบถามวําเกิดปัญหาอะไร ก็กลับมา เรียนทั้งหมด 42 คน 
 4. คณะฯ ให๎ความสนใจในการรับนักศึกษา  รวมทั้งมีสถานประกอบการที่มารับเข๎าท างานถึงมหาวิทยาลัย 
แตํสํวนของสาขาพืชศาสตร์สํวนมากจะประกอบธุรกิจสํวนตัวเป็นจ านวนมาก 
 5. ในการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา มีการสํงนักศึกษาไปสหกิจศึกษา แตํโดยสถานประกอบใหญํจะ
ไมํมีปัญหา สํวนใหญํจะไปบริษัทกลางๆ หรือไปบริษัทที่มีลูกศิษย์ท างานอยูํ 
 6. การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ การท างานของอาจารย์ 3 หลักสูตรที่ไมํผํานเกณฑ์คณะมี
นโยบายที่ต๎องปรับปรุงใหมํใน ปี2558 ทางคณะมีการแจ๎งให๎อาจารย์ได๎รับทราบ ให๎ท างานวิจัยในการตีพิมพ์เพ่ือจะ
ผํานเกณฑ์  
 7. การบริหารบุคลากรในเรื่องของแผนบริหาร จะผลักดันในภาพรวม มีต าแหนํงรองรับกํอนที่อาจารย์จะ
ไปเรียนตํอ เพื่อไมํให๎หลักสูตรขาดอาจารย์ โดยการจ๎าง จะเป็นอาจารย์พิเศษหรืออาจารย์อัตราจ๎าง มารองรับ โดย
สอบถามอาจารย์วํามีวิจัยหรือวิจัยที่ตีพิมพ์ไมํเก่ียวกับการจบ 
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รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
 1. ในการจัดท าแผน เล็งเห็นวําแผนส าคัญกวําผล  โดยมีข๎อเสนอแนะควรมีความเข๎าใจและประสบการณ์
มากขึ้น และควรสํงเสริมให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ ควรปรับแผนเชิงธุรกิจให๎มากขึ้น เก็บปัญหาทุกเรื่องมา
วิเคราะห์ ท าเรื่องการเกิดปัญหา เพ่ือท าแผนความเสี่ยง  
 2. ในการติดตํอประสานงานด๎านแผนควรประสานงานกับผู๎บริหารโดยตรง  
 3. แผนสามารถปรับเปลี่ยนได๎ตามความเหมาะสม ควรปรับโครงการนอกแผนให๎เข๎าไปอยูํในแผนทั้งหมด 
 

บุคลากรสายสนับสนุน 
 1. ปัญหาการท าไม๎ผล ของคณะฯ คือ ต๎นยางพาราหน๎ายางโทรม ยางเสื่อมสภาพ แตํมีการปลูกทดแทน 
โรงเรือนในการท างาน จะมีสภาพเกําตามอายุ แตํมีสภาพสมบูรณ์ อุปกรณ์ในการท าสวนอยูํในสภาพดีใช๎งานได๎
ปกติ สํวนนักศึกษามีชุดลงสวนเป็นของตัวเอง สวนของคณะฯ สํวนใหญํจะปลูก ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง 
ผลผลิตในปีนี้ถือวําดีมาก 
 2. ในการจัดอุปกรณ์ส าหรับห๎องปฏิบัติการ มีการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให๎นักศึกษา แลปมีการเตรียม
สารเคมีที่มีอันตรายบางสํวน  แตํยังไมํเคยเกิดอุบัติเหตุ แตํถ๎ามีการเกิดอุบัติเหตุจะมีการปฐมพยาบาลเบื้องต๎นโดย
การช าระล๎างรํางกาย เครื่องมือที่ลงแลปจะมีการตรวจเช็คตลอดและเมื่อเครื่องเสียหายจะไปซํอมหรือจัดซื้อ
อุปกรณ์ใหมํ 
 3. ในสํวนของงานสารบรรณคณะฯ เกิดปัญหาการสํงหนังสือราชการลําช๎า กวําจะมาทางคณะฯ ก็เลย
ระยะเวลาการด าเนินงานมาแล๎ว 
 
กลุ่มที่ 2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ หน่วยงานท้องถิ่นและชุมชน 
 

หน่วยงานท้องถิ่น  
 คณะมีสํวนรํวมกับเทศบาล เชํน การรํวมมือจิตอาสาเก็บขยะ การรณรงค์ปลูกต๎นไม๎ และการปลูก
ดาวเรือง และทางคณะยังชํวยเป็นวิทยากรในงานตํางๆ การพัฒนาในระดับท๎องถิ่นได๎ดีมาก ในความรํวมมือ
ระหวํางคณะกับท๎องถิ่น จะมีการท าหนังสือเข๎ามาขอวิทยากรและนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการตํางๆ ของชุมชน และ
ขอฝากเรื่องการขับขี่ยานพาหนะโดยให๎สวมหมวกและพกใบขับข่ีทุกครั้ง 
 

ชุมชน 
 ชุมชนได๎รับการบริการวิชาการจากคณะหลากหลายโครงการ เชํน การชํวยสร๎างฝายชะลอน้ าที่ได๎
ด าเนินการผํานไปแล๎ว 4 ปี โดยขอความอนุเคราะห์ก าลังนักศึกษาหรืออาจารย์ในการสร๎างฝายและวางเป้าหมายไว๎  
9 – 10 ปี จึงจะเสร็จ นอกจากนั้นคณะได๎อบรมให๎ความรู๎ตํางๆ เชํน โครงการสร๎างบ๎านดิน โครงการผสมปุ๋ยเพ่ือใช๎
ในครัวเรือน โครงการคืนกล๎วยไม๎สูํป่าเพ่ืออนุรักษ์พันธ์กล๎วยไม๎ ซึ่งโครงการดังกลําวมีการส ารวจความต๎องโดยใช๎
แบบส ารวจความต๎องการของชุมชนตํางๆ และโครงการที่ชุมชนสามารถน ามาใช๎ประโยชน์ในครัวเรือนที่สามารถลด
คําใช๎จําย ได๎แกํการผสมปุ๋ย  
 คณะได๎ให๎บริการวิชาการความรู๎กับชุมชนสํงเสริมอาชีพ ได๎แกํ การเลี้ยงไส๎เดือนดิน การปลูกผัก การเลี้ยง
ปลาดุก การเพาะเห็ด (ภูฏาน) การดูแลรักษาเครื่องใช๎ไฟฟ้า การท าบัญชีครัวเรือน ซึ่งท าให๎ชุมชนมีรายได๎เพ่ิมขึ้น 
นอกจากนั้นมีหนึ่งครอบครัวที่ได๎รับรางวัลครอบครัวสัมมาอาชีพ (ในการเพาะเห็ด) อีกด๎วย และในปีหน๎าต๎องการ
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ความรู๎เกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด เพื่อเพ่ิมมูลคําของเห็ด และยังมีการเลี้ยงไส๎เดือนโดยการตักมูลไส๎เดือนไปใช๎ในการ
ผสมดินปลูกต๎นไม๎และใสํปุ๋ยโดยตรง  
 

อาจารย์  
 อาจารย์ท างานแบบพ่ีน๎อง เครื่องมือยังขาดโปรเจคเตอร์ในบางห๎องเรียน สํวนเครื่องมือท าแลปมีพอใช๎ 
โดยแชร์กันใช๎งาน สํวนเครื่องมือในการท าวิจัยยังพอมีใช๎ และต๎องการเครื่องมือพ้ืนฐาน ได๎แกํ เครื่องชั่ง 4 ต าแหนํง 
สื่อการเรียนรู๎พอใช๎ ภาระงานการสอนเป็นไปตามเกณฑ์ อยากให๎คณะดูแลประชาสัมพันธ์ (เว็บไซต์) และสาขายัง
ต๎องการฐานข๎อมูลเพ่ือแชร์ข๎อมูลตํางๆ ของอาจารย์เก็บไว๎ เพ่ืองํายตํอการค๎นหา สํวนต าแหนํงทางวิชาการและ
การศึกษาตํอมีการกระตุ๎นเป็นระยะๆ  ต๎องการให๎มี WIFI  อินเตอร์เน็ตมีความเสถียร และอยากให๎มีไฟสํองสวําง
ตามทางทั้งในมหาลัยและตามสาขาวิชาตํางๆ  
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 คณะมีแผนและนโยบายในการสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์ สนับสนุนให๎อาจารย์ตีพิมพ์เผยแพรํ
บทความวิจัย ตลอดจนก ากับให๎หลักสูตรได๎มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีฐานข๎อมูลวิจัยที่ก าลังพัฒนา
ให๎เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ แตํเนื่องจากระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยไมํคํอยเสถียร ท าให๎เกิด
ปัญหาเกี่ยวกับการใช๎อินเทอร์เน็ต 
 
กลุ่มที่ 3 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
 

นักศึกษา 
 1. นักศึกษาสํวนใหญํจะเข๎าดูเพจคณะเพ่ือติดตามขําวสาร ก าหนดการ กิจกรรมตํางๆ ที่ทางคณะให๎เข๎า
รํวม รวมไปถึงการผํอนผันทหาร การก๎ูเงิน กยศ. เป็นต๎น 
 2. โครงการที่คณะจัดขึ้นและเป็นประโยชน์ตํอนักศึกษา 
  - กิจกรรมการท าดอกดารารัตน์ถวายในหลวง เพื่อเป็นการท าความดีถวายในหลวง 
  - โครงการ Start Up เป็นการเตรียมความพร๎อมทางด๎านการเกษตร เกี่ยวกับสาขาที่เรียน เพ่ือ
น าไปตํอยอดในการท าธุรกิจ แตํใช๎ระยะเวลาในการจัดโครงการนานเกินไป (เสนอให๎ควรจัดกํอนเปิดภาคเรียน) 
  - ประเพณีวันลอยกระทง สํงเสริมการสานสัมพันธ์น๎องพ่ี 
 

ศิษย์เก่า 
 1. นักศึกษาที่จบไปแล๎วสามารถน าความรู๎จากการเรียนบางสํวน รวมทั้งประสบการณ์จากการท ากิจกรรม
สโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไปปรับใช๎กับการท างานได๎ 
 2. แนะน าให๎รุํนน๎องมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เนื่องจากมีสภาพแวดล๎อมที่ดี 
ถึงจะมีนักศึกษาน๎อย แตํการจัดการเรียนการสอนมีความทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอ่ืนได๎  
 3. สิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยยังมีไมํพร๎อม เชํน โรงอาหาร ห๎องซ๎อมดนตรี ห๎องฟิตเนส 
สนามกีฬา แสงสวํางมีไมํเพียงพอ หอพักนักศึกษา 
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ผู้ใช้บัณฑิต 
 1. ศิษย์เกําที่ปฏิบัติงานในบริษัท มีความมุํงมั่น ตั้งใจ ทุํมเท ในการท างาน และสามารถปรับตัวเข๎ากับ
ทีมงานและลูกค๎าได๎ดี ผู๎ใช๎บัณฑิตมีความพึงพอใจตํอตัวศิษย์เกํา โดยที่ศิษย์เกํายึดแนวปฏิบัติของบริษัทผสมผสาน
กับความรู๎ที่ได๎จากมหาวิทยาลัย ซ่ึงผู๎ใช๎บัณฑิตให๎คะแนน 9 เต็ม 10 
 2. ศิษย์เกํามีความมุํงมั่นที่จะท างาน และเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการปรับปรุงสวนผลไม๎ให๎มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือน าผลไม๎ไปสูํการสํงออกไปยังตํางประเทศได๎ ผู๎ใช๎บัณฑิตมีความพึงพอใจในด๎านความรู๎ของศิษย์เกําเนื่องจากมี
ความรู๎ทางด๎านเกษตรกรรมคํอนข๎างแนํน ชอบเสนอแนวคิดตํางๆ ตั้งใจท างาน และหมั่นศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
จากเกษตรกรในสวนอื่นๆ เพ่ือน ามาปรับใช๎กับสวนผลไม๎ท่ีตนเองท างานอยูํ ซ่ึงผู๎ใช๎บัณฑิตให๎คะแนน 9 เต็ม 10  

 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

 1. นักศึกษาให๎ความรํวมมือในการท ากิจกรรมดี โดยการเปิดโอกาสให๎นักศึกษามีความคิดรํวมกันเพ่ือให๎ได๎
แนวความคิดในเรื่องตําง ๆ เชํน มีเพลงประจ าคณะฯ 
 2. การท ากิจกรรมนักศึกษามีการเรียกร๎องในเรื่องของการมีห๎องกิจกรรม ที่แยกตัวออกมาจากห๎อง
เจ๎าหน๎าที่ประจ าแผนกกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ แตํพอให๎นักศึกษามีห๎องกิจกรรมจริง ๆ ท าให๎นักศึกษารู๎
วําต๎องปรึกษาปัญหาตําง ๆ กับเจ๎าหน๎าที่ประจ าแผนก 
 3. ผู๎ตรวจได๎แนะน าให๎มีการจัดตั้งชมรม เพ่ือให๎นักศึกษาได๎ท ากิจกรรมเต็มรูปแบบ แตํได๎รับค าตอบวํา 
การจัดตั้งชมรม ยังไมํมีระเบียบของการจัดตั้งชมรมเกิดขึ้นมาอยํางจริงจัง จึงท าให๎คณะไมํสามารถจัดตั้งขึ้นเป็น
ชมรมได๎ 
 4. ในเรื่องของการอ านวยความสะดวกตํอนักศึกษา ควรมีการท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเสนอ
ตํอวิทยาเขตในการปรับปรุงเรื่องตําง ๆ เชํน ความไมํเพียงพอของแสงสวําง สนามกีฬา  เป็นต๎น 


