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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร 

 
ในรอบการประเมนิปี 2555 คณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ีมหีลกัสตูรรวมทัง้สิน้ 8 

หลกัสตูร แบ่งเป็นหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท 4 หลกัสตูร และหลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก 4 หลกัสตูร 
มจีาํนวนนกัศกึษารวมทัง้สิน้ 206 คน แบ่งเป็น ระดบัปรญิญาโท จาํนวน 119 คน และระดบัปรญิญาเอก 
จาํนวน 87 คน ตลอดจนมผีูส้าํเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา 2554 รวมทัง้สิน้ 75 คน แบ่งเป็น ระดบั
ปรญิญาโท จํานวน 61 คน และระดบัปรญิญาเอก 14 คน นอกจากน้ีคณะมบุีคลากรรวมทัง้สิ้น      
37คน (ไม่นับรวมลูกจา้งชัว่คราว) โดยจําแนกตามลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ แบ่งเป็นบุคลากรทีเ่ป็น
อาจารยแ์ละนกัวจิยั จาํนวน 37 คน และบุคลากรสายสนบัสนุน จาํนวน 11 คน 
 สําหรบัการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ รอบการประเมินปี 2555 คณะผู้
ประเมนิได้ศึกษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอ้างองิต่าง ๆ ของคณะอย่าง
ละเอยีด พรอ้มทัง้ไดต้รวจเยีย่มพืน้ทีจ่ดัการศกึษา การวจิยั และการบรกิารวชิาการของคณะ ตลอดจน
ไดร้บัทราบขอ้มลู ขา่วสารการดาํเนินงานของคณะจากคณะผูบ้รหิาร อาจารย ์นักศกึษาปจัจุบนั และผู้
ทีเ่กี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน โดยคณะกรรมการประเมนิไดว้เิคราะหผ์ลการดําเนินงาน และสรุปผลการ
ประเมนิ ดงัน้ี 
 คณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ีมผีลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัดี (4.24) โดยจาํแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการดาํเนินงานอยู่ใน
ระดบัดีมาก จาํนวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณธิาน วตัถุประสงค ์และ
แผนการดาํเนินการ (5.00) องคป์ระกอบที ่4 การวจิยั (5.00) และองค์ประกอบที่ 8 การเงนิและ
งบประมาณ (5.00) สําหรบัองค์ประกอบที่คณะมผีลการดําเนินงานอยู่ในระดบัดี จํานวน 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ องคป์ระกอบที ่2 การเรยีนการสอน (4.43) องคป์ระกอบที ่3 กจิกรรมการ
พฒันานิสตินักศึกษา (4.00) องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ (4.00) และ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ (4.00) สาํหรบัองค์ประกอบที่คณะมผีล
การดําเนินงานอยู่ในระดบัพอใช้ จํานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่องคป์ระกอบที ่5 การบรกิาร
วชิาการแก่สงัคม (3.00) และองคป์ระกอบที ่6 การทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม (3.00)  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของคณะ 

 
คณะผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในของคณะทรพัยากรและเทคโนโลยชี ีวภาพ 

รอบการประเมินปี 2555 มรีายนามต่อไปน้ี  
1.  รศ.ดร.พานิช   วุฒพิฤกษ์   ประธานกรรมการ 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ) 

2.  รศ.ดร.จนิตนา   จริถาวร กรรมการ  (จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั) 

3.  ผศ.ดร.กฤตกิา ตนัประเสรฐิ กรรมการ 
4.  คณุฉนัทนา ภู่ธราภรณ์ กรรมการ 
5.  ผศ.ดร.นุชธนา พลูทอง กรรมการ 
6.  รศ.ดร.เศรษฐภทัร ชนิวริยิสทิธิ ์ กรรมการ 
7.  ผศ.ดร.คมกฤตย ์ ชมสวุรรณ กรรมการ 
8.  อาจารยว์าสนา เสยีงดงั กรรมการ 
9.  คณุกาญจนา  จนัทรว์นั เลขานุการ 
10.  รศ.กรวลยั พนัธุแ์พ กรรมการผูช้่วย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี 3 
บทนํา 

 
 คณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ีเป็นคณะระดบับณัฑติศกึษา ทีม่กีารจดัการเรยีนการ
สอนรวมถงึการทาํวจิยัในระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก โดยเปิดสอนทัง้หมด 8 หลกัสตูร ใน 5 สาขาวชิา  ซึ่ง
มทีัง้หลกัสตูรภาษาไทยและหลกัสตูรนานาชาต ิ ประกอบดว้ยสาขาวชิา ดงัน้ี   

- เทคโนโลยชีวีภาพ  
- เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว  
- การจดัการทรพัยากรชวีภาพ  
- เทคโนโลยชีวีเคม ี 
- ชวีสารสนเทศและชวีวทิยาระบบ (หลกัสตูรรว่มกบัคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ)    

ในการจดัหลกัสูตร คณะฯ ไดด้ําเนินการออกแบบหลกัสตูรโดยการสอบถามความตอ้งการ
จากผู้ใช้บณัฑติ  และการขอคําแนะนําและขอ้คดิเหน็จากผูท้รงคุณวุฒทิัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 
ก่อนการดาํเนินการร่างหลกัสตูรเพือ่เสนอต่อสภามหาวทิยาลยั  และหลกัสตูรไดม้กีารปรบัปรุงอยา่ง
ต่อเน่ืองตามเกณฑข์อง สกอ. โดยไดจ้ดัหลกัสตูรใหท้นัสมยัตามความตอ้งการของประเทศและตาม
การเปลีย่นแปลงของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนโลกปจัจุบนั สาํหรบัวธิกีารสอนเน้นการฝึกทกัษะ
การคดิ วเิคราะห ์การแกป้ญัหา ผา่นการทาํวจิยัในเชงิพืน้ฐานและเชงิประยกุต ์กบักลุม่วจิยัทีม่คีวาม
เชีย่วชาญ และทาํงานร่วมกบัองคก์รต่างๆนอกรัว้มหาวทิยาลยั นอกจากน้ียงัเน้นโจทยป์ญัหาวจิยัที่
เกดิขึน้จรงิในภาคอุตสาหกรรมและชุมชน การลงมอืปฏบิตักิารวจิยัและพฒันาในหอ้งปฏบิตักิาร ใน
ชุมชนและพืน้ทีเ่ป้าหมาย  นอกจากน้ี คณะฯ ไดม้กีารจดัทําโปรแกรมการศกึษาในลกัษณะการบูร
ณาการเรียนรู้ร่วมกบัการทาํงาน (Work-integrated Learning; WiL) เพื่อส่งเสรมิเรยีนรูก้าร
ปฏิบตัิงานจริง เช่น หลกัสูตรการจดัการทรพัยากรฐานชุมชน (Community Resource 
Management; CRM) ทักษะเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ทักษะเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Biotechnology Practice School; BIP)  และทกัษะผู้ประกอบการทางธุรกิจ
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnopreneur) นอกจากน้ีคณะฯ ไดมุ้่งเน้นใหน้ักศกึษาไดฝึ้กทกัษะการ
อ่าน การเขยีน และการพูด รวมถงึการนําเสนอทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยผ่านการฝึกใน
วิชาเรียนและในกลุ่มวิจยั และคณะฯ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษานําเสนอผลงานวิจยัในเวทีประชุม
วชิาการทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ นอกจากการมุ่งเน้นความเป็นเลศิในดา้นการเรยีนการสอน  
คณะฯ ยงัมุ่งเน้นการวจิยัที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ รวมทัง้การวจิยัพฒันาเพื่อให้เกิดผลติภณัฑ์หรอื
กระบวนการใหม่ๆ และการพฒันาต่อยอดผลงานวจิยัไปสู่ระดบัต้นแบบ ดว้ยเครื่องมอือุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบตัิการที่ทนัสมยั เพื่อที่จะนําไปสู่การผลติเชิงพาณิชย์  ผลงานวิจยัของคณะฯ ได้มกีาร
เผยแพร่สูส่าธารณชนในรูปแบบของบทความวจิยั บทความปรทิศัน์ การจดัประชุมวชิาการ สมัมนา 



 
 

การจดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร การแสดงนิทรรศการ การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลย ีการเผยแพร่ทาง
สิง่ตพีมิพแ์ละสือ่วทิยโุทรทศัน์ และการถ่ายทอดความรูสู้ชุ่มชนผา่นกระบวนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
 คณะฯ มวีฒันธรรมในการเรยีนรูผ้า่นงานวจิยัภายใตก้รอบจรรยาบรรณของนกัวจิยัทีด่ ีและ
มคีวามเป็นมอือาชพี 
 จดุประสงคข์องคณะฯ เพื่อพฒันาการเรยีนการสอนและงานวจิยัใหเ้ป็นเลศิและนําความรูสู้่
สงัคมภายใต ้วิสยัทศัน์ ของเป็นแหลง่ความรู ้คูส่งัคม โดยม ีพนัธกิจ ในการผลติบณัฑติทีด่แีละเก่ง 
สรา้งผลงานวจิยัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตแิละสงัคมโลก   
 สมรรถนะหลกั ของคณะฯ คอื บุคลากรมคีวามสามารถทัง้การสอนและงานวจิยั  ทําให้
สามารถผลติบณัฑติในระดบับณัฑติศกึษาที่มคีวามสามารถทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่
เกี่ยวกบัทรพัยากรชวีภาพ และสามารถผลติงานวจิยัตัง้แต่ระดบัพืน้ฐานจนถงึระดบัประยุกต์ข ัน้สูง 
เช่น การผลิตยาชีววตัถุ เป็นต้น โดยมีงานวิจยับางส่วนสามารถตอบสนองความต้องการของ
ภาคเอกชน ซึง่สอดคลอ้งกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยัในดา้นการผลติบณัฑติ โดยมุ่งผลติบณัฑติที่
เก่งและด ีตามความตอ้งการผูใ้ชบ้ณัฑติ  

สาํหรบัในดา้นการวจิยั คณะฯ  ไดผ้ลติผลงานวจิยัรวมทัง้บรกิารวชิาการแก่สงัคม โดยมกีาร
ทํางานวิจยัร่วมกบัภาคเอกชนและองค์กรวิจยัในระดบัชาติและนานาชาติ  โดยผลงานวิจยัของ
นกัศกึษาบางเรื่องสามารถนําไปถ่ายทอดใหก้บัสงัคมได ้เช่น งานวจิยัดา้นสารหอมระเหย สามารถ
นําความรูท้ีไ่ดถ้่ายทอดสู่สงัคมผ่านกระบวนการฝึกอบรม และการถ่ายทอดองคค์วามรูจ้ากงานวจิยั
ใหก้บัสงัคมเพือ่สง่เสรมิอาชพี เช่น การใหค้วามรูแ้ก่ชุมชนแถบบางขนุเทยีนในเรื่องการทาํปลาหมอ
ตากแหง้ เป็นตน้ รวมถงึการถ่ายทอดเทคโนโลยทีีพ่ฒันาจากหอ้งปฏบิตักิารจนไปสูอุ่ตสาหกรรม 
 คณะฯ มลีกัษณะเด่นของผูป้ฏบิตังิาน คอื มผีูป้ฏบิตังิานสายวชิาการทีจ่บการศกึษาระดบั
ปริญญาเอกเป็นจํานวนมาก  และมีประสบการณ์ในการวิจ ัย  มีความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษไดด้ ีผูป้ฏบิตังิานมจีรรยาบรรณของการเป็นอาจารยแ์ละ
นักวจิยั รวมทัง้มศีลีธรรมทีด่ ี โดยผูป้ฏบิตังิานมสีุขภาพจติและสุขภาพกายทีแ่ขง็แรง ซึ่งคณะฯ มี
นโยบายสง่เสรมิใหม้กีารตรวจรา่งกายประจาํปีอยา่งสมํ่าเสมอ และมกีารจดัสรรพืน้ทีส่าํหรบัการออก
กาํลงักาย 

ผูป้ฏบิตังิานในคณะฯ สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุม่วชิาการ และกลุ่มสนบัสนุนวชิาการ 
โดยกลุ่มวชิาการ ได้แก่อาจารย์ และนักวจิยั ทําหน้าที่ในการผลติบณัฑติ ทําการวจิยัและบรกิาร
วชิาการแก่สงัคม  หาทุนวจิยัและผลติผลงานวจิยัอย่างต่อเน่ือง สําหรบัสายสนับสนุนวชิาการ เป็น
ผู้ทําหน้าที่สนับสนุนด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบริการการศึกษา ด้านการวิจัย และสนับสนุนการ
บรหิารงานของคณะฯ ได้แก่ ด้านนโยบายและแผน ดา้นการเงนิและงบประมาณ และดา้นบรหิาร
บุคคล    

ปจัจุบนั คณะฯ มบุีคลากรทัง้สิน้ จํานวน 49 คน เป็นบุคลากรสายวชิาการ 37 คน และสาย
สนบัสนุนวชิาการ 12 คน โดยบุคลากรสายวชิาการมรีะดบัการศกึษา ในระดบัปรญิญาโท จํานวน 2 



 
 

คน และปรญิญาเอก จํานวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 95 ของบุคลากรสายวชิาการทัง้หมด ซึ่งถอืว่า
เป็นความไดเ้ปรยีบของคณะฯ นอกจากน้ีผูป้ฏบิตังิานในคณะฯ มคีวามรูค้วามสามารถหลากหลาย 
โดยมผีูป้ฏบิตังิานที่มคีวามเชี่ยวชาญและชํานาญในสาขาวชิาต่าง ๆ  และสามารถปฏบิตังิานได้
หลายด้าน เช่น บุคลากรสามารถปฏิบตังิานสอน งานวจิยั งานบรกิารวชิาการแก่สงัคม และงาน
บรหิาร เพือ่ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องคณะฯ และมหาวทิยาลยั 
 คณะฯ มปีจัจยัหลกัทีจู่งใจใหผู้ป้ฏบิตังิานมุ่งมัน่ต่อการบรรลุพนัธกจิของคณะฯ โดยใหก้าร
สนับสนุนใหผู้ป้ฏบิตังิานสามารถเสนอขอครุภณัฑช์ัน้สูงเพื่อใชใ้นการทํางานวจิยัและการเรยีนการ
สอน   มกีลไกการใหค้่าตอบแทนพเิศษ  เช่น ค่าตอบแทนสรา้งขวญักําลงัใจ เพือ่ใหผ้ลติผลงานวจิยั
ทีม่คีุณภาพ   และมกีลไกทีใ่หอ้าจารยแ์ละนกัวจิยัมแีรงจงูใจในการปฏบิตังิาน เช่น การส่งเสรมิให้
บุคลากรขอตําแหน่งทางวชิาการสูงขึ้น สําหรบัสวสัดกิารด้านต่าง ของบุคลากร  คณะฯ ใช้ระบบ
สวสัดกิารของมหาวทิยาลยัดา้นสุขภาพ  โดยมกีารตรวจสุขภาพประจําปีดงัทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้  และ
คณะฯ มกีารจดัตัง้คณะกรรมการด้านความปลอดภยัภายในคณะฯ  และมคีวามร่วมมอืกบั EESH 
ในการกําหนดมาตรการและดําเนินงานด้านความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานของบุคลากร และ
นกัศกึษา 
 คณะฯ มกีารจดัตัง้คณะกรรมการ และคณะทํางานชุดต่างๆ เช่น คณะทํางานของกล่มวจิยั 
(Cluster) คณะทํางานวชิาการ และคณะทํางานวจิยั เป็นต้น นอกจากน้ียงัมกีารเปิดโอกาสใหม้ี
กรรมการประจําหลกัสตูรเป็นตวัแทนร่วมประชุมในคณะกรรมการประจําคณะฯ ทีส่ามารถเสนอ
ความคดิเหน็ต่อคณะฯ  
 นอกจากน้ี ยังมีห้องปฏิบัติการทัง้หมด 22 ห้องปฏิบัติการ มีอุปกรณ์และเครื่องมือ
วทิยาศาสตรม์ากกวา่ 500 รายการและมเีครือ่งมอืวทิยาศาสตรร์ะดบัสงูมากกวา่ 20 รายการ สาํหรบั
ดา้นความปลอดภยั  คณะฯ มรีะบบรกัษาความปลอดภยัโดยการใช ้Key card กลอ้ง CCTV และ
พนกังานรกัษาความปลอดภยั มมีาตรการในการใชอ้าคาร การรกัษาความปลอดภยั การป้องกนัการ
เกดิอคัคภียั แผ่นดนิไหว น้ําท่วม  ในการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องนักศกึษา คณะฯ ไดจ้ดัหอ้งศกึษา
เรยีนรูส้ําหรบันักศกึษา หอ้งรบัประทานอาหาร สถานทีน่ัง่พกัผ่อนหรอืจดักจิกรรมและหอ้งเรยีนรู ้
(หอ้งสมดุ) มสีถานทีจ่อดรถและหอ้งพกัคา้งคนื มรีะเบยีบขอ้บงัคบัในการใชอ้าคารนอกเวลาราชการ
การอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความปลอดภยัในห้องปฏิบตัิการก่อนการเข้าทํางานใน
หอ้งปฏบิตักิาร   

 มกีารดําเนินงานภายใตข้อ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั ว่าดว้ย การเรยีนการสอน การวจิยั การ

บริการวิชาการ และการบริหารทัง้ด้านการเงินและงบประมาณ ซึ่งต้องรายงานสถานภาพต่อ

ผูบ้รหิารคณะฯ ทุก 6 เดอืน  ในการจดัหลกัสูตรคณะฯ ใชข้อ้บงัคบัตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ของ สกอ.  โดยทุกสองปีจะตอ้งประเมนิและปรบัปรุงหลกัสตูร มกีฏ ระเบยีบเรือ่งความปลอดภยัและ

อาชวี อนามยัของ EESH  ซึ่งนักศกึษาและนักวจิยั จะต้องเขา้อบรมเรื่องความปลอดภยัและต้อง



 
 

ผา่นสอบวดัผล เพื่อใหผ้่านมาตรฐานความปลอดภยั (Safety card)  โดยผูท้ีม่ ีSafety card จะ

สามารถทาํงานวจิยัขา้มหอ้งปฏบิตักิารได ้  

 
1)  โครงสร้างองคก์าร  
 โครงสรา้งคณะฯ มคีณบด ีรองคณบด ี3 ฝ่ายดูแลงานดา้นวชิาการ  ด้านวจิยั และด้าน
บรหิาร   ผูช้่วยคณบดดีูแลรบัผดิชอบงานด้านประกนัคุณภาพ  ประธานหลกัสูตรของแต่ละสาขา 
ดูแลการจดัเรยีนการสอนและคุณภาพการสอน หวัหน้าห้องปฏบิตัิการหรอืกลุ่มวิจยัทําหน้าที่หา
ทรัพยากรวิจัยและทําวิจัย  เลขานุการคณะ ฯ  ทําหน้าที่บริหารสํานักงานคณบดี และมี
คณะกรรมการประจาํคณะ ฯ ช่วยกําหนดนโยบายและทศิทางของคณะ 
 คณะฯ มรีะบบธรรมาภบิาล โดยกลไกการไดม้าซึ่งคณบด ี และคณะกรรมการประจําคณะฯ 
มกีระบวนการสรรหา ซึ่งมคีวามโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้ และไดร้บัการแต่งตัง้โดยอธกิารบด ี
รองคณบดแีต่งตัง้โดยคณบด ีและประธานหลกัสตูร ไดม้าจากทีป่ระชุมหลกัสตูรเสนอชือ่ มรีะบบการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการประจาํคณะฯ  โดยจดัทาํแบบสอบถาม ปีละ 1 ครัง้ และ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ฏบิตังิานปีละ 2 ครัง้ และมกีารแจง้ผลการประเมนิใหผู้ป้ฏบิตังิาน
รับทราบ นอกจากน้ีคณะฯ มีการจัดทําแผนการควบคุมภายในคณะฯ และรายงานผลต่อ
มหาวทิยาลยั ปีละ 1 ครัง้ 
  คณบดมีกีารรายงานผลการดําเนินงานของคณะต่อคณะกรรมการประจําคณะ ทุก 6 เดอืน  
และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการประจําคณะฯ ได้แสดงความคดิเหน็ได้อย่างอิสระ นอกจากน้ีได้
รายงานผลการดาํเนินงานของคณะ  6 เดอืน ต่อผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั    
ส่วนตลาด ประเภทผูเ้รียน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะฯ เป็นดงัน้ี  

- ส่วนตลาด  คอื  ผูใ้ชบ้ณัฑติ  องค์กรวจิยัภาครฐั (เช่น สกว สวก. วช สวทช ) บรษิทัเอกชน 
มหาวทิยาลยั โรงเรยีน  และชุมชนซึง่เป็นผูท้ีเ่อาเทคโนโลยไีปใช ้      

- ประเภทผูเ้รยีน คอื นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี/นักศกึษาระดบัปรญิญาโท / ผูท้ํางานแลว้
ลาออกมาเรยีน / ทาํงานแลว้ลาศกึษาต่อ 
‐ กลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีส่าํคญั คอื ผูใ้ชบ้ณัฑติ  บณัฑติ ผูป้กครอง องคก์รทีใ่หเ้งนิสนับสนุน

งานวจิยั 

 สว่นตลาด ประเภทผูเ้รยีน และกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของคณะฯ  มคีวามตอ้งการและ
ความคาดหวงัทีส่าํคญัต่อหลกัสตูร การบรกิารทีส่ง่เสรมิการเรยีนรู ้ดงัน้ี 

‐ สว่นตลาด โดยผูใ้ชบ้ณัฑติตอ้งการบณัฑติทีส่ามารถทาํงานไดท้นัท ีสว่นองคก์รวจิยัและชุมชน  

ตอ้งการผลงานวจิยัทีส่ามารถนําไปใชไ้ด ้ม ีproductivities เพิม่ขึน้ 



 
 

‐ ประเภทผูเ้รยีน มคีวามคาดหวงัโดยสามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาเพื่อทีจ่ะไดง้านทาํ 100% และ

ผูท้ีท่าํงานแลว้สามารถนําความรูท้ ีไ่ดก้ลบัไปพฒันางาน 

- กลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ในกรณีนกัศกึษามคีวามคาดหวงัใหไ้ดง้านทีด่ ีนําความรูไ้ปพฒันางาน  

และหาอาชีพที่มรีายได้สูงขึ้น สําหรบัผู้ปกครองมคีวามคาดหวงัว่าจะมรีายได้มาช่วยเหลือ

ครอบครวั และองคก์รวจิยั คาดหวงัว่าไดง้านวจิยัทีส่ามารถนํามาใชแ้ละก่อประโยชน์ต่อสงัคม 

- ความต้องการของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกนั คอื ตลาดต้องการบณัฑติที่เก่ง สามารถทํางานได้

ทนัท ีแต่ผูเ้รยีนมคีวามตอ้งการนําเอาความรูท้ีเ่รยีนไปพฒันางานไดแ้ละสามารถหางานทําได้

และมรีายไดส้งู    

ผูส่้งมอบและคู่ความร่วมมือท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการท่ีสาํคญัของคณะฯ  มีดงัน้ี  
- คู่ความร่วมมอืที่เป็นทางการ ได้แก่ บริษัทให้บริการรถรบัส่งระหว่างวิทยาเขต ร้านถ่าย
เอกสาร งานพยาบาล หอ้งสมุด รา้นคา้ ขสมก. รปภ. แม่บา้น บรษิทัตวัแทนจําหน่ายอุปกรณ์
วทิยาศาสตร ์บรษิทัซ่อมบาํรุง และบรษิทัเช่าคอมพวิเตอร ์ซึง่มบีทบาทในการสง่เสรมิการเรยีน
การสอน การวิจยั สุขอนามยั ความปลอดภยั สภาพแวดล้อม อํานวยความสะดวกในการ
เดนิทาง และจดัหาอุปกรณ์เครือ่งมอืทีม่คุีณภาพ 
‐  คูค่วามร่วมมอืทีไ่มเ่ป็นทางการ ไดแ้ก่ บรษิทัขายสารเคม ีบรษิทัขายวสัดุสาํนกังาน   ซึง่มี

บทบาทในการจาํหน่ายวสัดุทีม่คีณุภาพเพือ่ใหไ้ดง้านวจิยัทีม่คีณุภาพ    

คณะฯ มกีลไกในการสื่อสารและจดัการดา้นความสมัพนัธ์กบัผูเ้รยีน และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
โดยมกีารสื่อสารโดยตรงทางโทรศพัท์ และจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์  เช่น การส่งผูแ้ทนคณะฯ เขา้
ร่วมประชุมกบับรษิัททําความสะอาด รปภ. และรถรบัส่งระหว่างวิทยาเขต เข้าร่วมทํากิจกรรม 
รายงานแจง้ผลประเมนิการตรวจรบังานทาํความสะอาด รปภ.    

สาํหรบัคูค่วามร่วมมอืไมเ่ป็นทางการมกีารสือ่สารดว้ยตนเอง โทรศพัท ์โทรสาร และจดหมาย
อเิลก็ทรอนิกสโ์ดยสอบราคาสนิคา้วสัดุวจิยัในหลาย ๆ บรษิทั เพือ่ทาํการต่อรองราคา  

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมบีทบาทในกระบวนการสรา้งนวตักรรมของคณะฯ  โดยใหก้ารสนบัสนุน
ทุนวจิยั/ทุนการศกึษา   ทาํใหค้ณะฯ สามารถคดิคน้งานวจิยัทีต่อบสนองความตอ้งการของบรษิทั 
ซึง่บรษิทัไดนํ้านวตักรรมทีไ่ดจ้ากงานวจิยัไปใชจ้รงิ รวมถงึใหทุ้นสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ เช่น การ
จดังานประชุมวชิาการ   

คณะฯ มขีอ้กาํหนดสาํหรบัผูส้ง่มอบ  โดยจดัทาํสญัญาจา้ง TOR ในการควบคุมการทาํงาน  
 
 
 
 



 
 

2.  สภาวะการณ์ขององคก์ร 
ก.  สภาพด้านการแข่งขนั 
 1)  คณะฯ  มบีณัฑติประมาณ 220 คน โดยมสีดัสว่นอาจารยต์่อนกัศกึษา เท่ากบั 1:5 เมื่อ
เทยีบกบัคณะอื่นๆ ใน มจธ. ถอืว่ามขีนาดปานกลาง โดยมคีู่แข่ง และคู่ความร่วมมอือย่างไม่เป็น
ทางการ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 2) ปจัจยัสําคญัทีก่ําหนดความสําเรจ็ของคณะฯ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัความสาํเรจ็ของคู่แข่ง 
ไดแ้ก่ จาํนวนผลงานตพีมิพ ์จาํนวน citation จาํนวนเงนิจากแหล่งทุนภายนอก โครงการร่วมมอืกบั
ภาคเอกชน  (Work Integrated Learning) ทัง้น้ีการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ไดแ้ก่ จาํนวนนกัวจิยัมาก
ขึ้น ความต้องการเงนิวิจยัมากขึ้น แต่แหล่งทุนวิจยัมอียู่อย่างจํากดั  ส่งผลกระทบต่อสภาพการ
แขง่ขนัของคณะฯ  รวมถงึโอกาสในการสรา้งนวตักรรมและความรว่มมอื 
 3)  แหล่งขอ้มูลสําคญัที่มอียู่สําหรบัขอ้มูลเชงิเปรยีบเทยีบและเชิงแข่งขนั คอื ฐานขอ้มูล 
SCIMAGO / ฐานขอ้มลู ISI / เกณฑจ์ดัลาํดบัของ สกว.   คณะ ฯ มขีอ้จาํกดัในการรวบรวมขอ้มลู
เชงิเปรยีบเทยีบ คอื การตพีมิพผ์ลงานวชิาการล่าชา้ ทําใหก้ารสบืคน้ขอ้มลูในรอบปีทีเ่ปรยีบเทยีบ
ไดข้อ้มูลไม่ครบถ้วน   และผลงานวจิยัของบางสาขาวชิาไม่สามารถตพีมิพ์ในวารสารที่อยู่ในควอ
ไทลส์งูได ้ 

 
ก. ความท้าทายเชิงกลยทุธ ์

ความทา้ทายและความได้เปรยีบเชงิกลยุทธ์ที่สําคญัดา้นการศกึษา และการเรยีนรูด้า้นการ
ปฏบิตัิการ ด้านทรพัยากรบุคคล และด้านชุมชนของคณะฯ คอื คณะฯ มหีลกัสูตรที่แตกต่างจาก
สถาบนัการศกึษาอื่น โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลกัสตูรทีเ่ป็นแบบ WIL (Work Integrated Learning) ซึง่
เป็นหลกัสตูรทีม่กีารสง่เสรมิใหน้กัศกึษาปฏบิตังิานจรงิ ณ สถานประกอบการ  และคณะมงีานวจิยั
ในระดบัตน้แบบทีน่ักศกึษาไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกปฏบิตัจิรงิ นอกจากนัน้ในดา้นทรพัยากรบุคคล  คณะฯ 
มบุีคลากรสายวชิาการทีม่วีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาเอก รอ้ยละ 95 ของจาํนวนอาจารยแ์ละนกัวจิยั
ทัง้หมด และทุกคนทํางานวจิยัและงานบรกิารวชิาการ ทําใหส้ามารถนําประสบการณ์จรงิมาบูรณา
การเข้ากบัการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ในด้านชุมชน บุคลากรคณะฯได้ร่วมทํางานกบั
มหาวทิยาลยัในการทาํงานกบัชุมชนในพืน้ทีเ่ป้าหมายของมหาวทิยาลยั และพืน้ทีภ่าคกลางตอนล่าง 
เช่น การสง่เสรมิการผลติปุ๋ ยจากขยุมะพรา้ว ใหก้บัเกษตรกรอาํเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
โครงการส่งเสรมิอาชพี การผลติปลาหมอแดดเดยีวใหก้บัชุมชนบรเิวณรอบวทิยาเขตบางขนุเทยีน   
ซึง่เป็นการสง่เสรมิวฒันธรรมดัง้เดมิ และสง่เสรมิสนิคา้ใหม้คีณุภาพมากขึน้  

ความทา้ทายและความได้เปรยีบที่สําคญัที่เกี่ยวขอ้งกบัความยัง่ยนืของคณะฯ คอื คณะฯ มี
การทาํงานวจิยัแบบคลสัเตอร ์มทีศิทางการทาํงานวจิยั และทาํงานวจิยัในเชงิลกึอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้
สามารถต่อยอดงานวจิยัไปสูก่ารใชง้านไดจ้รงิ เช่น การพฒันาหวัวดัซโีอด ีทีใ่ชว้ดัความสกปรกของ
น้ําเสยีจากโรงงานฟอกยอ้ม หวัวดัความเผด็ในอาหาร อุปกรณ์ตน้แบบในการผลติโปรไบโอตคิทีใ่ช้



 
 

ในอาหารสตัว์ อุปกรณ์ต้นแบบในการผลิตยาชีววัตถุ กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์จากวัสดุ
การเกษตร นอกจากน้ีกลุ่มวจิยัมกีารบรหิารงบประมาณแบบ มุ่งเน้นงาน มกีารวางแผนกําลงัคน 
และการหารายได้ รวมถงึการผลติบณัฑติและผลงานวจิยั  ทําใหม้งีบประมาณสําหรบัจา้งนักวจิยั
และดาํเนินงานวจิยัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จากการทีค่ณะมกีารทาํงานวจิยัอยา่งต่อเน่ืองทําใหส้ามารถต่อ
ยอดให้เกิดหลักสูตรใหม่ๆ  เช่น  โครงการทักษะเทคโนโลยีชีวภาพด้านเภสัชศาสตร ์
(Pharmaceutical Biotechnology Practice Program) ซึง่เป็นหลกัสูตรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใช้
เทคโนโลยกีารหมกัในการผลิตวคัซีนและยาชีววตัถุ ที่ใช้ในทางการแพทย์ ซึ่งมีความต้องการ
กาํลงัคนคอ่นขา้งสงู จงึเป็นหลกัสตูรทีจ่ะดงึทรพัยากรเขา้สูค่ณะฯ ไดอ้กีมาก  

 
ข. ระบบการปรบัปรงุผลการดาํเนินการ 

ส่วนประกอบทีส่ําคญัของกระบวนการปรบัปรุงผลการดําเนินการ คอื คณะฯ มกีารกําหนด 
Super KPI  และมกีารรายงานผลการดาํเนินการเปรยีบเทยีบระหวา่งแผนและผลเป็นรายไตรมาสต่อ
คณะกรรมการประจําคณะฯ และนําเสนอต่อมหาวทิยาลยั ทุก 6 เดอืน และไดนํ้าคําแนะนํามาปรบั
แผนการดาํเนินงาน เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายตาม KPI โดยคณะมกีลไกการตดิตามผา่นคณะกรรมการ
พฒันาคณะทีป่ระกอบดว้ยคณบด ีรองคณบด ีและประธานหลกัสตูร  ซึง่มกีารประชุมทุกวนัพุธแรก
ของเดือน  กลไกการปรบัปรุงผลการดําเนินงาน คณะมกีารตัง้คณะทํางานชุดต่างๆเพื่อศึกษา
วเิคราะห์และแกป้ญัหา เช่น คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะทํางานดา้นความปลอดภยัและ
ประหยดัพลงังาน คณะทํางานวิชาการ คณะทํางานด้านประชาสมัพนัธ์และพฒันาเว็บไซด์ และ
คณะทาํงานประกนัคุณภาพ เป็นตน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในได้ประชุมร่วมกนัเพื่อกําหนดแผนการประเมนิ           
คณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ีในวนัที ่24 กนัยายน พ.ศ.2556 เพื่อวางแผนตรวจเยี่ยม 
ปรกึษาหารอื อภปิราย แสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัวธิกีารเก็บขอ้มูล หลกัฐาน ตลอดจนกําหนด
เกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ทัง้น้ีคณะกรรมการได้แบ่งหน้าที่ความ
รบัผดิชอบของแต่ละองคป์ระกอบในรายงานการประเมนิตนเอง ดงัน้ี 
 องคป์ระกอบที ่1, 7, 8 ผูร้บัผดิชอบ รศ.ดร.พานิช วุฒพิฤกษ์,  
      ผศ.ดร.คมกฤตย ์ชมสวุรรณ    

องคป์ระกอบที ่2  ผูร้บัผดิชอบ รศ.ดร.จนิตนา จริถาวร, อาจารยว์าสนา เสยีงดงั  
      และ รศ.กรวลยั พนัธุแ์พ 

องคป์ระกอบที ่3, 6, 9 ผูร้บัผดิชอบ ผศ.ดร.กฤตกิา ตนัประเสรฐิ,  
     คณุฉนัทนา ภู่ธราภรณ์     

      และคณุกาญจนา จนัทรว์นั 
 องคป์ระกอบที ่4, 5 ผูร้บัผดิชอบ ผศ.ดร.นุชธนา พลูทอง,  
      รศ.ดร.เศรษฐภทัร ชนิวริยิสทิธิ ์
 นอกจากน้ี คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาไดน้ัดหมายเวลาตรวจประเมนิ พรอ้ม
ใหค้ณะกรรมการทุกท่านกลบัไปศกึษารายงานการประเมนิตนเองทัง้เล่ม โดยเน้นองคป์ระกอบและ
ตวับง่ชีท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย  
 
4.2 ระหว่างการประเมิน 

คณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศกึษาภายในไดเ้ยีย่มชมสถานทีจ่รงิของคณะ แลกเปลีย่นความ
คดิเหน็กบัผูบ้รหิารของคณะ สมัภาษณ์อาจารย ์บุคลากร นักศกึษาปจัจุบนั และศษิยเ์ก่า ตลอดจน
ศกึษารายงานประจําปี รายงานการประชุม แผนกลยุทธ์ บนัทกึขอ้ความ ระเบยีบ และประกาศต่าง 
ๆ ของคณะ ตรวจสอบขอ้มูลสารสนเทศของมหาวทิยาลยั เช่น จํานวนบุคลากร จํานวนนักศึกษา 
จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษา จาํนวนหลกัสตูร เป็นตน้ โดยในวนัประเมนิคณะผูป้ระเมนิจะมกีารรายงาน
ผลอยา่งไมเ่ป็นทางการใหแ้ก่ผูบ้รหิารและบุคลากรภายในคณะไดร้บัทราบ 

 
 
 



 
 

4.3 ภายหลงัการประเมิน 
1. คณะสามารถยืน่เอกสารเพิม่เตมิตามทีป่ระธานคณะกรรมการประเมนิเหน็ชอบภายใน 7 

วนั   นบัจากวนัประเมนิ 
2. คณะกรรมการฯ จะพิจารณาผลการประเมินและจดัทํารายงานผลการประเมินฉบบั

สมบรูณ์สง่ใหแ้ก่คณะและสาํนกังานประกนัคณุภาพภายใน 14 วนั นบัจากวนัประเมนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมิน 

 
5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับง่ช้ีของสาํนักงานคณะกรรมการการ
อดุมศึกษา 

ตวับ่งช้ีคุณภาพ ตวัตัง้

ตวัหาร

ตวับ่งช้ี 1.1 8 ข้อ 5.00

ตวับ่งช้ี 2.1 7 ข้อ 5.00

33.00

35.00

16.00

35.00

ตวับ่งช้ี 2.4 7 ข้อ 3.00

ตวับ่งช้ี 2.5

ตวับ่งช้ี 2.6 7 ข้อ 4.00

ตวับ่งช้ี 2.7 6 ข้อ 5.00

ตวับ่งช้ี 2.8 4 ข้อ 4.00

ตวับ่งช้ี 3.1 7 ข้อ 4.00

ตวับ่งช้ี 3.2 6 ข้อ 4.00

ตวับ่งช้ี 4.1 7 ข้อ 5.00

ตวับ่งช้ี 4.2 5 ข้อ 5.00

34881410.00

37.00

ตวับ่งช้ี 5.1 4 ข้อ 3.00

ตวับ่งช้ี 5.2 4 ข้อ 3.00

ตวับ่งช้ี 6.1 4 ข้อ 3.00

ตวับ่งช้ี 7.1 7 ข้อ 4.00

ตวับ่งช้ี 7.2 5 ข้อ 3.00

ตวับ่งช้ี 7.3

ตวับ่งช้ี 7.4 6 ข้อ 5.00

ตวับ่งช้ี 8.1 7 ข้อ 5.00

ตวับ่งช้ี 9.1 8 ข้อ 4.00

รวมคะแนนการประเมิน 4.24

ร้อยละ 40

(7) 1,2,3,4,5,6,7 

(3) 3,4,5 

(4) 1,2,3,4

(6) 1,2,3,4,5,6

(5) 1,2,3,5,6

(6) 1,2,3,4,6,7

(3) 1,2,3

(3) 2,3,5

(7) 1,2,3,4,6,7,8

(7) 1,2,3,4,5,6,7

(3) 1,2,3

(6) 1,2,3,4,5,6

(5+1) 1,2,3,4,5 และ 6

(3) 1,2,3

(6) 1,2,3,4,5,6

ตวับ่งช้ี 2.3

ตวับ่งช้ี 2.2 5.00

5.0045.71

95.28

(8) 1,2,3,4,5,6,7,8

ผลการดาํเนินงาน

ตวับ่งช้ี 4.3 800000.00 942740.81 5.00

คะแนนการประเมิน

 (ตามเกณฑ์ สกอ.)
เป้าหมาย

ร้อยละ 90

(6) 1,2,3,4,5,6

(7)1,2,3,4,5,6,7

ผลลพัธ์

( %หรือสดัส่วน)
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5.2 รายงานตารางที่ ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ 

ผลการประเมิน

   องคป์ระกอบที่ 1 - 5.00 - 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบที่ 2 5.00 4.25 4.00 4.43 การดาํเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบที่ 3 - 4.00 - 4.00 การดาํเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบที่ 4 5.00 5.00 - 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบที่ 5 - 3.00 - 3.00 การดาํเนินงานระดบัพอใช้

   องคป์ระกอบที่ 6 - 3.00 - 3.00 การดาํเนินงานระดบัพอใช้

   องคป์ระกอบที่ 7 - 4.00 - 4.00 การดาํเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบที่ 8 - 5.00 - 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบที่ 9 - 4.00 - 4.00 การดาํเนินงานระดบัดี

   เฉลี่ยรวมทุกตวับ่งชี้

   ของทุกองคป์ระกอบ
5.00 4.12 4.00 4.24 การดาํเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี การดาํเนินงานระดบัดี

องคป์ระกอบ หมายเหตุ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

I รวม OP

   0.00 - 1.50  การดําเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การดําเนินงานต้องปรบัปรุง
   2.51 - 3.50  การดําเนินงานระดบัพอใช้
   3.51 - 4.50  การดําเนินงานระดบัดี
   4.51 - 5.00  การดําเนินงานระดบัดีมาก
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5.3 รายงานตารางที่ ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา (สกอ.) 

ผลการประเมิน

   มาตรฐานที่ 1 - - 4.00 4.00 การดาํเนินงานระดบัดี

   มาตรฐานที่ 2

       มาตรฐานที่ 2 ก - 4.33 - 4.33 การดาํเนินงานระดบัดี

       มาตรฐานที่ 2 ข 5.00 4.00 - 4.25 การดาํเนินงานระดบัดี

   มาตรฐานที่ 3 - 4.00 - 4.00 การดาํเนินงานระดบัดี

   เฉลี่ยรวมทุกตวับ่งชี้

   ของทุกมาตรฐาน
5.00 4.12 4.00 4.24 การดาํเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี การดาํเนินงานระดบัดี

มาตรฐานการอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

หมายเหตุ

I P O รวม 

   0.00 - 1.50  การดําเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การดําเนินงานต้องปรบัปรุง
   2.51 - 3.50  การดําเนินงานระดบัพอใช้
   3.51 - 4.50  การดําเนินงานระดบัดี
   4.51 - 5.00  การดําเนินงานระดบัดีมาก
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5.4 รายงานตารางที่ ป.4 ผลการประเมินตามมมุมองด้านการบริหารจดัการ 

ผลการประเมิน

  ด้านนักศึกษา

  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 3.83 4.00 3.86 การดาํเนินงานระดบัดี

  ด้านกระบวนการภายใน - 4.25 - 4.25 การดาํเนินงานระดบัดี

  ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก

  ด้านบุคลากรการเรียนรู้

  และนวตักรรม
5.00 4.00 - 4.50 การดาํเนินงานระดบัดี

  เฉลี่ยรวมทุกตวับ่งชี้

  ของทุกมุมมอง
5.00 4.12 4.00 4.24 การดาํเนินงานระดบัดี

  ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี การดาํเนินงานระดบัดี

มุมมอง

ด้านการบริหารจัดการ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

หมายเหตุ

I P O รวม 

   0.00 - 1.50  การดําเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การดําเนินงานต้องปรบัปรุง
   2.51 - 3.50  การดําเนินงานระดบัพอใช้
   3.51 - 4.50  การดําเนินงานระดบัดี
   4.51 - 5.00  การดําเนินงานระดบัดีมาก
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5.5 รายงานตารางที่ ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา  
 

ผลการประเมิน

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพ

   และความพร้อม

   ในการจัดการศึกษา

   (1) ด้านกายภาพ - - - - กรอกคะแนนผิด? ตรวจสอบใหม่

   (2) ด้านวิชาการ 5.00 4.00 - 4.40 การดาํเนินงานระดบัดี

   (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก

   (4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.20 - 4.20 การดาํเนินงานระดบัดี

   เฉลี่ยรวมทุกตวับ่งชี้

   ของมาตรฐานที่ 1
5.00 4.22 - 4.36 การดาํเนินงานระดบัดี

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

หมายเหตุ

I P O รวม 

   0.00 - 1.50  การดําเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การดําเนินงานต้องปรบัปรุง
   2.51 - 3.50  การดําเนินงานระดบัพอใช้
   3.51 - 4.50  การดําเนินงานระดบัดี
   4.51 - 5.00  การดําเนินงานระดบัดีมาก
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ผลการประเมิน

2. มาตรฐานด้านการดาํเนินการ

   ตามภารกิจของสถาบนัอดุมศึกษา

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 4.33 4.00 4.25 การดาํเนินงานระดบัดี

   (2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 - 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก

   (3) ด้านการให้บริการ

        ทางวิชาการแก่สงัคม
- 3.00 - 3.00 การดาํเนินงานระดบัพอใช้

   (4) ด้านการทาํนุบาํรุง

        ศิลปะและวฒันธรรม
- 3.00 - 3.00 การดาํเนินงานระดบัพอใช้

   เฉลี่ยรวมทุกตวับ่งชี้

   ของมาตรฐานที่ 2
5.00 4.00 4.00 4.10 การดาํเนินงานระดบัดี

   เฉลี่ยรวมทุกตวับ่งชี้

   ของทุกมาตรฐาน
5.00 4.12 4.00 4.24 การดาํเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี การดาํเนินงานระดบัดี

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

หมายเหตุ

I P O รวม 

   0.00 - 1.50  การดําเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การดําเนินงานต้องปรบัปรุง
   2.51 - 3.50  การดําเนินงานระดบัพอใช้
   3.51 - 4.50  การดําเนินงานระดบัดี
   4.51 - 5.00  การดําเนินงานระดบัดีมาก

 



 
 

5.6 จุดแขง็ / แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง ตามราย
องคป์ระกอบคณุภาพ 

 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนดาํเนินการ 
 
 จดุแขง็  
 คณะกาํหนดเป้าหมายไดเ้หมาะสมกบับรบิทและศกัยภาพของคณะ ดา้นการวจิยั 
การพฒันาการเรยีนการสอน ถ่ายทอดผลงานวจิยัสูภ่าคอุตสาหกรรมและการพฒันาสูส่ากล 
 

จดุท่ีควรพฒันา 
 การประเมนิผลการดาํเนินงานไมช่ดัเจน เป็นการประเมนิในภาพรวม ทาํใหไ้มส่ามารถนําไป
ปรบัปรุงแผนไดอ้ยา่งครบถว้นและตรงประเดน็ 
  

ข้อเสนอแนะ 
 ควรประเมนิผลการดําเนินงานใหล้ะเอยีดมากขึน้ เพื่อสามารถนําไปวเิคราะหป์รบัปรุงแผน
ไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 
 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 
 จดุแขง็  

1. อาจารยป์ระจําทีม่วีุฒริะดบัปรญิญาเอกและมตีาํแหน่งทางวชิาการจาํนวนมาก มี
ศกัยภาพในการจดัการเรยีนการสอนทีบ่รูณาการกบัการวจิยัทีเ่ขม้แขง็ 

2. มกีารสนบัสนุนนกัวจิยัใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ 
3. มกีารสง่เสรมิใหน้กัศกึษามคีวามมัน่ใจในทกัษะการทาํงาน 
4. งานวจิยัสามารถนําไปประยกุตใ์ชแ้ละจดลขิสทิธิไ์ด ้

  
 จดุท่ีควรพฒันา 

1. ไมม่กีจิกรรมเสรมิสรา้งคณุธรรมจรยิธรรมโดยคณะ 
2. รายละเอยีดแผนการสอนสาขา NRM ไมส่อดคลอ้งกบั มคอ.3 
3. การเขยีนผลการดาํเนินงานตามเกณฑข์อ้ 2.6.1 ไมส่อดคลอ้งกบัระบบและกลไกการ

ประกนัคณุภาพทีม่อียูจ่รงิ 
 
 



 
 

 ข้อเสนอแนะ 
 1. คณะควรจดักจิกรรมเสรมิสรา้งคณุธรรมจรยิธรรมแก่นกัศกึษา 
 2. ควรปรบัแผนการสอนสาขา NRM ใหม้รีายละเอยีดสอดคลอ้งกบั มคอ.3 
 3. ควรเขยีนผลการดาํเนินงานตามเกณฑข์อ้ 2.6.1 ใหส้อดคลอ้งกบัระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพทีม่อียูจ่รงิ 
 
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
 
 จดุแขง็  
 มกีจิกรรมพฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและกจิกรรมนกัศกึษาทีห่ลากหลาย 
  
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 
 ควรนําแนวทางการพฒันาคุณภาพการศกึษา (PDCA) ไปบรูณาการกบัการจดักจิกรรมเพื่อ
พฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชพีแก่นกัศกึษา 
   

จดุท่ีควรพฒันา 
1. ไมป่รากฏหลกัฐานการแนะแนวทางการใชช้วีติแก่นกัศกึษา 
2. ไมม่กีจิกรรมเพือ่พฒันาความรูแ้ละประสบการณ์ใหก้บัศษิยเ์ก่าโดยตรง 
3. ผลการประเมนิคุณภาพการใหบ้รกิารในด้านวชิาการและการแนะนําการใช้ชวีติ และ

ขอ้มูลขา่วสาร และการพฒันาประสบการณ์วชิาการ วชิาชพีของนักศกึษาและศษิยเ์ก่า 
ไมส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัศกึษา 

4. คาํถามในการประเมนิผลการดําเนินงานไม่เหมาะสม ทําใหไ้ม่สะทอ้นความคดิเหน็ของ
นกัศกึษา  
 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิม่หรอืปรบัปรุงแนวทางการใชช้วีติแก่นกัศกึษา 
2. ควรจดักจิกรรมเพือ่พฒันาความรูแ้ละประสบการณ์ใหก้บัศษิยเ์ก่าโดยตรง 
3. ควรนําผลการประเมนิไปปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิารในดา้นวชิาการและการแนะนํา

การใช้ชีวิต และข้อมูลข่าวสาร และการพฒันาประสบการณ์วิชาการ วิชาชีพของ
นกัศกึษาและศษิยเ์ก่าทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัศกึษา 

4. ควรจัดทําแบบประเมินผล ที่มีคําถามแบบปลายเปิด เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มเติม
ขอ้เสนอแนะไดม้ากขึน้ 

 



 
 

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 
 
 จดุแขง็  
 จุดแขง็ มกีลุ่มวจิยัทีเ่ขม้แขง็ สามารถหารายไดจ้ากการวจิยัจาํนวนมาก 
  
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
 

จดุแขง็  
 มโีครงการบรกิารวชิาการ ทีม่ผีลกระทบต่อชุมชน สงัคมจาํนวนมาก 

 
 จดุท่ีควรพฒันา 

1. ขอ้มลูการใหบ้รกิารวชิาการไมส่ะทอ้นขอ้เทจ็จรงิ ทาํใหไ้มเ่หน็ภาพรวมของคณะใน
รายงาน SAR  

2.  ไมม่กีารประเมนิผลสาํเรจ็ของการบรูณาการงานวชิาการกบัการวจิยั การบรูณาการงาน
วชิาการกบัสงัคมทีช่ดัเจน 

3. ไมพ่บหลกัฐานการสาํรวจชุมชนหรอืสงัคมเพือ่จดัทาํแผนบรกิารวชิาการตามจุดเน้นของ
คณะ 
 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจดัทาํฐานขอ้มลูการใหบรกิารวชิาการในภาพรวมทีแ่สดงรายละเอยีดของคณะ และ 
สรบ. เพือ่ใหเ้หน็ผลงานในภาพรวมของคณะในรายงาน SAR  

2.  ควรประเมนิผลสาํเรจ็ของการบรูณาการงานวชิาการกบัการวจิยั การบรูณาการงาน
วชิาการกบัสงัคมอยา่งชดัเจน 

3. ควรสาํรวจชุมชนหรอืสงัคมเพือ่จดัทาํแผนบรกิารวชิาการตามจุดเน้นของคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

องคป์ระกอบท่ี 6 การทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 

 จดุท่ีควรพฒันา 
1. ไมม่กีารประเมนิผลสาํเรจ็ของการบรูณาการงานดา้นทาํนุบาํรุงศลิปะและวฒันธรรมกบั

การจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา ทกุโครงการ/กจิกรรม  
 2. ไมม่แีผนการบรูณาการงานดา้นทาํนุบาํรุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการเรยีนการสอนและ
กจิกรรมนกัศกึษา ไวใ้นเอกสาร มคอ.3  

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรประเมนิผลสาํเรจ็ของการบรูณาการงานดา้นทาํนุบาํรุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการจดัการ

เรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา ทุกโครงการ/กจิกรรม รวมทัง้นําผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิไปปรบัปรุง
การบรูณาการฯ 
 2. ควรระบุแผนการบูรณาการงานดา้นทํานุบํารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการเรยีนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา ไว้ในเอกสาร มคอ.3 เพื่อนําไปประเมนิผลพร้อมเสนอแผนการปรบัปรุงไว้ใน 
มคอ.5 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
 
 จดุแขง็  
 บุคลากรทุกระดับให้ความร่วมมือต่อคณะผู้บริหาร  โดยคํา นึงถึงผลสัมฤทธิส์ํ าคัญคือ
ความสาํเรจ็ของนกัศกึษา 

 จดุท่ีควรพฒันา 
1. รายละเอยีดแผนปฏบิตักิาร (ในบางประเดน็) ไมส่อดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและตวับง่ชี ้
2. การนําผลการประเมนิไปปรบัปรุงไมค่รบถว้น และไมต่อบสนองต่อการพฒันาองคก์รในอนาคต 
3. กจิกรรมหรอืโครงการทีก่าํหนดไมส่อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ ์สง่ผลใหก้ระบวนวเิคราะห ์การ

จดัการองคค์วามรู ้ไมต่รงกบัเป้าหมาย 
4. การกาํหนดประเดน็ความเสีย่งดา้นงบประมาณไมส่ะทอ้นขอ้เทจ็จรงิ 

 ข้อเสนอแนะ  
1. ควรจดัทาํรายละเอยีดแผนการปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและตวับ่งชี ้
2. ควรนําผลการประเมนิไปปรบัปรุงใหค้รบถว้น 
3. ควรกําหนดกจิกรรมหรอืโครงการใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ ์
4. ควรกําหนดประเดน็ความเสีย่งดา้นงบประมาณในลาํดบัสงู เพราะสง่ผลกระทบโดยตรง

ต่อจาํนวนรบันกัศกึษาทีม่คีณุภาพ 
 



 
 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 
 จดุท่ีควรพฒันา 
 รายงานงบประมาณไมค่รบถว้นสมบรูณ์ 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรวเิคราะหก์ารใชง้บประมาณ และนําเสนอในรายงานการใชง้บประมาณ 
 2. เน่ืองจากคณะฯ ผลติบณัฑติศึกษาเท่านัน้ ทําให้มเีงนิรายได้น้อย แต่คณะฯ เป็น
กําลงัสาํคญั เป็นผูส้รา้งผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพ แก่มหาวทิยาลยัฯ ทาํใหม้หาวทิยาลยัไดร้บัการ
ยอมรบัว่าเป็นมหาวิทยาลยัวิจ ัยชัน้นําของประเทศ การสร้างผลงานวิจยัที่ดีจําเป็นต้องมี
ทุนการศกึษาแก่นักศกึษาที่มผีลการเรยีนด ีซึ่งจะเป็นกําลงัสําคญัในการสร้างสรรผลงานวจิยั
คุณภาพ แต่การมเีงนิรายได้น้อย ทําให้ไม่สามารถจดัสรรทุนแก่นักศึกษาที่มศีกัยภาพสูงได ้
มหาวิทยาลัยฯ จึงควรสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาสําหรับคณะฯ มิฉะนัน้ จะส่งผลให้
ผลงานวจิยัทีม่คีณุภาพลดลง ซึง่จะสง่ผลต่อภาพรวมของมหาวทิยาลยัในทีส่ดุ 
 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
 
 จดุท่ีควรพฒันา 
 กระบวนการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศกึษายงัไม่ชดัเจน โดยเฉพาะยงัไมพ่บกลไก
การประเมนิผลและการเชื่อมโยงกบัแผนกลยุทธ ์
  

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะมจุีดแขง็ดา้นการทาํวจิยั ควรนํามาบรูณาการกบัการประกนัคณุภาพอยา่งเป็น

รปูธรรม 
2. ควรนําขอ้เสนอแนะจากผลการประกนัคุณภาพการศกึษาของปีทีผ่า่นมา มาจดัทาํ

แผนการปรบัปรุงการทาํงานใหช้ดัเจน เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาตวับง่ชีข้องแผนกล
ยุทธ ์

 
 
 
 
 



 
 

5.8 ข้อสรปุตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการดําเนินงาน และหลกัฐานอ้างองิของคณะทรพัยากรชวีภาพ
และเทคโนโลย ีตามองคป์ระกอบคณุภาพ พบวา่ คณะมผีลการประเมนิคุณภาพในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัดี ค่าเฉล่ีย 4.24 เมื่อจําแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยันําเขา้ มี
คา่เฉลีย่สงูสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.12 และตวับ่งชี้ด้าน
ผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.00 ทัง้น้ี เมือ่จาํแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบวา่ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และแผนดาํเนินการ คณะมผีล
การประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ เพยีงตวับ่งชี้
เดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน ดาํเนินการ คณะมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดี 
มคีา่เฉลีย่ 4.43 เมือ่จาํแนกตามประเภทตวับง่ชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยันําเขา้ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 
5.00 รองลงมาคอืตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.25 และตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 
4.00  

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา ดาํเนินการ คณะมผีลการ
ประเมนิอยูใ่นระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.00 โดยมตีวับง่ชีด้า้นกระบวนการ เพยีงตวับง่ชีเ้ดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั ดาํเนินการ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก     
มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจําแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยันําเขา้และตวับ่งชีด้า้น
กระบวนการ มคีา่เฉลีย่ 5.00   

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม ดําเนินการ คณะมีผลการ
ประเมนิอยูใ่นระดบัพอใช้ มคีา่เฉลีย่ 3.00 โดยมตีวับง่ชีด้า้นกระบวนการ เพยีงตวับง่ชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบาํรงุศิลปวฒันธรรม ดาํเนินการ คณะมผีลการ
ประเมนิอยูใ่นระดบัพอใช้ มคีา่เฉลีย่ 3.00 โดยมตีวับง่ชีด้า้นกระบวนการ เพยีงตวับง่ชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ ดาํเนินการ คณะมผีลการประเมนิ    
อยูใ่นระดบัดี มคีา่เฉลีย่ 4.00 โดยมตีวับง่ชีด้า้นกระบวนการ เพยีงตวับง่ชีเ้ดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ ดาํเนินการ คณะมผีลการประเมนิอยูใ่น
ระดบัดีมาก มคีา่เฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการ เพยีงตวับง่ชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ ดาํเนินการ คณะมผีลการ
ประเมนิอยูใ่นระดบัดี มคีา่เฉลีย่ 4.00 โดยมตีวับง่ชีด้า้นกระบวนการ เพยีงตวับง่ชีเ้ดยีว 

 
 
 
 



 
 

5.9 ข้อสรปุตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการดาํเนินงานและหลกัฐานอา้งองิของคณะทรพัยากรชวีภาพและ
เทคโนโลย ีตามมาตรฐานการอุดมศกึษา พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยันําเขา้ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.12 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 
4.00 ทัง้น้ี เมือ่จาํแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า 
 มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดี มคีา่เฉลีย่ 4.00 โดยมี
ตวับง่ชีด้า้นผลผลติเพยีงตวับง่ชีเ้ดยีว 

มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศึกษา ซึง่จําแนกออกเป็น 2 มาตรฐานย่อย 
ไดแ้ก่  

1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มผีลการ
ประเมนิอยูใ่นระดบัดี มคีา่เฉลีย่ 4.33 โดยมตีวับง่ชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

2.  มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหารการอดุมศึกษา มผีลการ
ประเมนิอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ย 4.25 เมื่อจําแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้าน
ปจัจยันําเขา้มคีา่เฉลีย่สงูสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับง่ชีด้า้นกระบวนการ มคีา่เฉลีย่ 4.00 
 มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้ มผีลการประเมนิอยู่ใน
ระดบัดี มคีา่เฉลีย่ 4.00 โดยมตีวับง่ชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับง่ชีเ้ดยีว 

5.10 ข้อสรปุตามมมุมองด้านการบริหารจดัการ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการดาํเนินงานและหลกัฐานอา้งองิของคณะทรพัยากรชวีภาพและ
เทคโนโลย ีมุมมองดา้นการบรหิารจดัการ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยันําเขา้มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.12 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 
4.00 ทัง้น้ี เมือ่จาํแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี     
มคี่าเฉลีย่ 3.86 เมือ่จาํแนกตามประเภทตวับง่ชี ้พบวา่ ตวับง่ชีด้า้นผลผลติมคีา่เฉลีย่สงูสดุ 4.00 
รองลงมา คอื ตวับง่ชีด้า้นกระบวนการ มคีา่เฉลีย่ 3.83 
 มมุมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.25 โดย
มตีวับง่ชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับง่ชีเ้ดยีว 
 มมุมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดีมาก มคีา่เฉลีย่ 5.00 เมื่อจําแนก
ตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับง่ชีด้า้นปจัจยันําเขา้และตวับง่ชีด้า้นกระบวนการมคีา่เฉลีย่สงูสดุ
เทา่กนั 5.00          
 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี       



 
 

มคี่าเฉลีย่ 4.50 เมื่อจําแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยันําเขา้ มคี่าเฉลี่ย
สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวัตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคีา่เฉลีย่ 4.00 
 
5.11 ข้อสรปุตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิได้ตรวจสอบผลการดําเนินงานและหลกัฐานอ้างองิของคณะทรพัยากร
ชวีภาพและเทคโนโลย ีตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยันําเขา้ มี
คา่เฉลีย่สงูสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.12 และตวับ่งชี้ด้าน
ผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.00 ทัง้น้ี เมือ่จาํแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน
ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.36 เมื่อจําแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยันําเขา้ มี
คา่เฉลีย่สงูสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.22 เมื่อพจิารณาราย
ดา้นยอ่ย พบวา่ 

1. ด้านกายภาพ  ไม่มผีลการดาํเนินงาน 
2. ด้านวชิาการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.40 เมื่อจําแนก

ตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับง่ชีด้า้นปจัจยันําเขา้ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ 5.00 รองลงมา คอื ตวับง่ชี้
ดา้นกระบวนการ มคีา่เฉลีย่ 4.00 

3. ด้านการเงนิ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวั
บ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

4. ดา้นการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.20 โดย
มตีวับง่ชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับง่ชีเ้ดยีว 
 มาตรฐานด้านการดาํเนินการตามภารกิจของสถาบนั มผีลการประเมนิอยู่ใน
ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.10 เมื่อจําแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยันําเข้า        
มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการและตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคีา่เฉลีย่ 
4.00 เมื่อพจิารณารายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านผลติบณัฑติ  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.25 เมื่อ
จําแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ย 4.33 และตวับ่งชี้ด้าน
ผลผลติ มคีา่เฉลีย่ 4.00  

2. ด้านการวจิยั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อ
จําแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยันําเขา้และตวับ่งชี้ด้านกระบวนการมี
คา่เฉลีย่ 5.00 

3. ด้านการให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบั
พอใช้ มคี่าเฉลีย่ 3.00 โดยมตีวับง่ชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับง่ชีเ้ดยีว 



 
 

4. ดา้นการทาํนุบาํรุงศลิปะและวฒันธรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ 
มคี่าเฉลีย่ 3.00 โดยมตีวับง่ชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 
 
5.12 ข้อสรปุภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 
จดุแขง็  
 คณะทรพัยากรชวีภาพมบุีคลากรทีม่ศีกัยภาพในระดบัสงูมาก บุคลากรมคีวามมุง่มัน่ใน
การทํางาน มรีะบบประกนัคุณภาพการศึกษาที่ดี ทําให้ สามารถสร้างผลติบณัฑติและสร้าง
ผลงานวจิยัทีเ่ผยแพรแ่ละนําไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 
 1. คณะควรให้ความสําคญักบัแผนการดําเนินการให้มากที่สุด เพื่อให้โครงการ และ
กจิกรรม ต่างๆมุ่งไปสู่เป้าหมาย การจดัทําแผนจงึควรคํานึงถงึขอ้เทจ็และศกัยภาพสามารถ
ปฏบิตัไิด ้แต่เพือ่ความทา้ทาย คณะอาจจดัทาํแผนใหส้งูกว่าสิง่ทีค่าดได ้อยา่งไรกต็ามแผนควร
ได้รบัการทบทวนและปรบัปรุงเป็นระยะ โดยวิเคราะห์เหตุปญัหาของการผิดแผน และต้อง
สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ ์
 2. คณะควรศึกษาและจดัเตรียมข้อมมูลเพื่อใช้เป็นหลกัฐานอ้างอิงอย่างรอบคอบ 
เน่ืองจากหลกัฐานบางหน่ึง ขาดความชดัเจนและไม่สอดคลอ้งกบัเกณฑก์าร ประเมนิ อกีทัง้ยงั
ไมเ่ป็นไปตามแผน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. คณะควรนํารายงานผลการประเมนิประกนัคณุภาพภายในมาศกึษาเพือ่จดัทาํ
แผนพฒันาปรบัปรงุใหเ้ป็นรปูธรรมมากกวา่น้ี 
 2.เน่ืองจากคณะฯ ผลติบณัฑติศกึษาเทา่นัน้ ทาํใหม้เีงนิรายไดน้้อย แต่คณะฯ เป็นกําลงั
สําคญั เป็นผู้สร้างผลงานวิจยัที่มคีุณภาพ แก่มหาวิทยาลยัฯ ทําให้มหาวิทยาลยัได้รบัการ
ยอมรบัว่าเป็นมหาวิทยาลยัวิจ ัยชัน้นําของประเทศ การสร้างผลงานวิจยัที่ดีจําเป็นต้องมี
ทุนการศกึษาแก่นักศกึษาที่มผีลการเรยีนด ีซึ่งจะเป็นกําลงัสําคญัในการสร้างสรรผลงานวจิยั
คุณภาพ แต่การมเีงนิรายได้น้อย ทําให้ไม่สามารถจดัสรรทุนแก่นักศึกษาที่มศีกัยภาพสูงได ้
มหาวิทยาลัยฯ จึงควรสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาสําหรับคณะฯ มิฉะนัน้ จะส่งผลให้
ผลงานวจิยัทีม่คีณุภาพลดลง ซึง่จะสง่ผลต่อภาพรวมของมหาวทิยาลยัในทีส่ดุ 
 
 



 
 

ส่วนท่ี  6 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม 

 
วธิปีฏบิตัทิีด่ ี/ นวตักรรมของคณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ีมดีงัน้ี  
 
“การให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาทัง้ในระดับปริญญาโทและเอกเป็นไปอย่างมีระบบ        

มเีอกภาพ และมปีระสทิธภิาพสงู ทาํใหค้ณะสามารถผลติบณัฑติและสรา้งผลงานวจิยัไดโ้ดดเด่น 
เป็นทีรู่จ้กัและไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล” 
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