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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผ ู้บริหาร 

 
ในรอบการประเมนิปี 2554 คณะทรพัยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหีลกัสูตรรวมทัง้สิน้ 8 หลักสูตร 

แบ่งเป็นหลกัสูตรระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร มีจ านวน
นักศึกษารวมทัง้สิน้ 242 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดบัปรญิญาโท จ านวน 143 คน และระดับปริญญาเอก 
จ านวน 99 คน ตลอดจนมผีูส้ าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา 2554 รวมทัง้สิน้ 60 คน แบ่งเป็นระดับปริญญา
โท จ านวน 54 คน และระดบัปรญิญาเอก 6 คน นอกจากน้ีคณะมีบุคลากรรวมทั ้งสิ้น 46 คน (ไม่นับรวม
ลูกจา้งชัว่คราว) โดยจ าแนกตามลกัษณะงานที่ปฏิบัต ิแบ่งเป็นบุคลากรที่เป็นอาจารย์และนักวิจยั  จ านวน 35 
คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 11 คน 
 ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ รอบการประเมนิปี 2554 คณะผู ้ประเมินได้
ศึกษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอา้งองิต่าง ๆ ของคณะอย่างละเอียด พร้อมทั ้งได ้
ตรวจเยี่ยมพืน้ที่จดัการศึกษา การวิจยั และการบรกิารวิชาการของคณะ ตลอดจนไดร้บัทราบข้อมูล ข่าวสาร
การด าเนินงานของคณะจากคณะผูบ้รหิาร อาจารย์ นักศึกษาป ัจจุบัน และผู ้ที่ เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดย
คณะกรรมการประเมนิไดว้ิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการประเมนิ ดงัน้ี 
 คณะทรพัยากรชีวภาพและเทคโนโลยีมผีลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวม อยู่ใน
ระดบัดี (4.24) โดยจ าแนกตามองคป์ระกอบคุณภาพ พบว่า คณะมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
จ านวน 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบที่ 4 การวิจยั (5.00) องคป์ระกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่
สงัคม (5.00) และองคป์ระกอบที่ 7 การบริหารและการจ ัดการ (5.00 )  ส าหรบัองคป์ระกอบที่คณะมีผล
การด าเนินงานอยู่ในระดับดี จ านวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ (4.00) องคป์ระกอบที่ 2 การเรยีนการสอน (3.71) องค์ประกอบที่ 6 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (4.00) องคป์ระกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ (4.00)  และองค์ประกอบ
ที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ( 4.00 )  ส าหร ับองค์ประกอบที่คณะมีผลการด าเนินงานอยู่ใน
ระดบัพอใช้ จ านวน 1 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่องคป์ระกอบที่ 3 กิจกรรมการพฒันานิสตินักศึกษา (3.50) 
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของคณะ 

 
คณะผู ้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะทรพัยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  ร อบการ

ประเมินปี 2554 มรีายนามต่อไปน้ี  
 
1.  รศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ ์ ประธานกรรมการ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

2.  ผศ.ดร.ปานจนัทร ์  ศรจีรูญ กรรมการ 
3.  ผศ.ดร.ภูรติ  ธนะกิจเกษม กรรมการ 
4.  ดร.นภฉัตร  ธารลีาภ กรรมการ 
5.  ดร.ธรีะเดช    เจยีรสุขสกุล กรรมการ 
6.  ผศ.ดร.คมกฤตย์  ชมสุวรรณ กรรมการ 
7.  นายสุดเขต   แจง้กระจ่าง กรรมการ 
8.  นางสาวกมลวรรณ  ไพศาลโรจนรตัน์ กรรมการและเลขานุการ 
9.  ผศ.ดร.ภทัรมน  จงประดษิฐ ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

 
 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีจ ัดตัง้ขึ้นโดยได้ร ับอนุมัต ิให้ด าเนินการในแผนงานจัด
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาในแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาต ิ  ฉบับที่ 7  (พ.ศ.2535-2539)  ตามประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 20 กันยายน 2537 โดยโอนสายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเปิดด าเนินการมา
ตัง้แต่ปี 2526 จากคณะพลงังานและวัสดุ มาสงักัดในคณะน้ี ป ัจจุบันได ้เปิดสอนทั ้งหมด 5 หลักสูตร ค ือ 
หลกัสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ หลกัสูตรเทคโนโลยีหลงัการเก็บเกี่ยว หลกัสูตรการจ ัดการทรัพยากรชีวภาพ 
หลกัสูตรเทคโนโลยีชีวเคม ีและหลกัสูตรชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ โดยหลักสูตรชีวสารสนเทศและ
ชีววิทยาระบบไดร้่วมเปิดด าเนินการสอนร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 
 
วิสยัทศัน์  
 คณะทรพัยากรชีวภาพและเทคโนโลยีมุ่งมัน่ที่จะเป็นองคก์รที่มคีวามเป็นเลศิในการผลิตบัณฑิตที่ม ี
ความรู ้คุณภาพ และคุณธรรม สรา้งงานวิจยัดา้นวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีเชิงชีวภาพและการจ ัดการที่ได ้
มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรบัในระดบันานาชาตภิายใตก้ารบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพ เพื่อตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของสงัคม  
 
ปณิธาน 

ผลติบัณฑติที่เก่งและด ี    มผีลงานวิจยัระดบัมาตรฐานสากล 
พฒันานาชุมชนให้ก้าวหน้า    มุ่งน าวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสู่สงัคม  

 
วตัถปุระสงค ์
 1. ผลติบัณฑติระดบัสูงกว่าปรญิญาตรี ที่ม ีความรู ้ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาการจ ัดการ
ทรพัยากรชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีหลงัการเก็บเกี่ยว สาขาเทคโนโลยีชีวเคมี และสาขาเทคโนโลยีชีวสาร -
สนเทศ ให้แก่ภาครฐัและเอกชน เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรพัยากรชีวภาพและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  
 2. ส่งเสรมิให้คณาจารย์ท างานวิจยั และพฒันาในสาขาเฉพาะทางเป็นการเพิ่มพูนความรู ้  และเป็น
แนวทางในการน าทรพัยากรชีวภาพมาใช้ประโยชน์ให้ ไดม้ปีระสทิธภิาพสูงสุด   
 3. ถ่ายทอดและเผยแพร่งานวิจยัและพฒันาในสาขาดงักล่าวให้แก่ภาครฐัและเอกชน  
 4. ให้บรกิารดา้นวิชาการ และพฒันาบุคลากร แก่ภาครฐัและเอกชน 
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นโยบายหลกั 
 คณะทรพัยากรชีวภาพและเทคโนโลยีมุ่งเน้นความเป็นเลศิในการปฏิบัตภิารกิจ  คือการผลิตบัณฑิต
ในระดบัอุดมศึกษาขัน้สูง การวิจยัและพฒันา และการให้บรกิารทางวิชาการ เพื่อตอบสนองตามวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลยั และปณธิานของคณะฯ โดยก าหนดนโยบาย ดงัน้ี 
 ดา้นการบรหิาร  
1. ใช้ทรพัยากรบุคคลร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการบรหิารแบบรวมในระดบัคณะฯ  
2. บรหิารจดัการโดยใช้ระบบฐานข้อมูลเป็นเคร ื่องมอืส าคญั  
3. ส่งเสรมิให้บุคลากรในคณะฯ ท างานอย่างมปีระสทิธภิาพและมคีวามสุข  
4. ส่งเสรมิการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง   
 ดา้นจดัการศึกษา  
1. ผลติบัณฑติสอดคลอ้งกับความตอ้งการของประเทศ 
2. ผลติบัณฑติที่มคีวามสามารถในการท างานเชิงบูรณาการ 
3. ส่งเสรมิให้มกีารประเมนิปรบัปรุงหลกัสูตรอย่างต่อเน่ืองมคีวามทันสมยัและเป็นสากล 
4. จดัการศึกษาให้มปีระสทิธภิาพสูงสุด     
 ดา้นงานวิจยัและพฒันา  
1. ส่งเสรมิการวิจยั และพฒันา ในลกัษณะการท างานเป็นกลุ่มวิจยั เพื่อพฒันาไปสู่หน่วย วิจยัที่มคีวามเป็น 
เลศิเฉพาะดา้น (Excellent Center)  
2. ส่งเสรมิการท างานวิจยัและพฒันา ทัง้งานวิจยัพืน้ฐานที่น าไปสู่การตพีมิพผ์ลงานวิจยัในวารสารระดบั
นานาชาต ิและ งานวิจยัประยุกต ์ที่น าไปสู่การน าผลงานวิจยัไปใช้งาน   
 ดา้นการบรกิารวิชาการแก่สงัคม  
1. ส่งเสรมิให้มกีารถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิชาการสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง 
2. ส่งเสรมิการให้บรกิารทางวิชาการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและภาคการผลติ   
 ดา้นกิจกรรมพฒันานักศึกษา  
1. ส่งเสรมิให้มคีวามสมัพนัธท์ี่ดรีะหว่างนักศึกษา และบุคลากรในคณะฯ 
2. ส่งเสรมิให้มกีิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งสุขภาพทัง้กายและใจของนักศึกษา 
3. ส่งเสรมิให้มกีิจกรรมทางดา้นวิชาการ   
 ดา้นการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม  
1. ส่งเสรมิให้มกีิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม และการมส่ีวนร่วมของบุคลากรในคณะฯ  
2. ส่งเสรมิให้บุคลากรมจีติส านึกในการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมไทย   
 ดา้นประกันคุณภาพ  
1. พฒันาระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเน่ือง  
2. พฒันาระบบการจดัเก็บข้อมูล เพื่อให้มรีะบบประกันคุณภาพอย่างมปีระสทิธภิาพ   
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะผู ้ป ระ เมินคุณภาพการศึกษาภาย ในได้ประ ชุมร่ว มกันเพื่ อก าหนดแผนการป ระ เมิน           
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เพื่อว างแผนตร วจ เ ยี ่ย ม 
ปรกึษาหารอื อภปิราย แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับวิธกีารเก็บข้อมูล หลกัฐาน ตลอดจนก าหนดเกณฑ์การ
ประเมนิให้สอดคลอ้งไปในทิศทางเดยีวกัน ทั ้ง น้ีคณะกรรมการได้แบ่งหน้าที่ความร ับผิดชอบ ของแต่ละ
องคป์ระกอบในรายงานการประเมนิตนเอง ดงัน้ี 
 องคป์ระกอบที่ 1, 7, 8 ผูร้บัผดิชอบ รศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ ์และดร.ธรีะเดช เจยีรสุขสกุล 

องคป์ระกอบที่ 2  ผูร้บัผดิชอบ ผศ.ดร.ปานจนัทร ์ศรจีรูญ และผศ.ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ 
องคป์ระกอบที่ 3, 6, 9 ผูร้บัผดิชอบ นายสุดเขต แจง้กระจ่าง นางสาวกมลวรรณ ไพศาลโรจนรัตน์

           และผศ.ดร.ภทัรมน จงประดษิฐ ์  
 องคป์ระกอบที่ 4, 5 ผูร้บัผดิชอบ ผศ.ดร.ภูรติ ธนะกิจเกษม และดร.นภฉัตร ธารลีาภ 
 นอกจากน้ี คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาได้นัดหมายเวลาตรวจประเมิน พร้อมให้
คณะกรรมการทุกท่านกลบัไปศึกษารายงานการประเมนิตนเองทัง้เล่ม โดยเน้นองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ที่
ไดร้บัมอบหมาย  
 
4.2 ระหว่างการประเมิน 

คณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศึกษาภายในไดเ้ยี่ยมชมสถานที่จรงิของคณะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผูบ้รหิารของคณะ สมัภาษณอ์าจารย์ บุคลากร นักศึกษาปจัจุบัน และศิษย์เก่า ตลอดจนศึกษารายงาน
ประจ าปี รายงานการประชุม แผนกลยุทธ ์บันทึกข้อความ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของคณะ ตรวจสอบ
ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลยั เช่น จ านวนบุคลากร จ านวนนักศึกษา จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษา จ านวน
หลกัสูตร เป็นตน้ โดยในวันประเมนิคณะผูป้ระเมนิจะมกีารรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการให้แก่ผู ้บร ิหาร
และบุคลากรภายในคณะไดร้บัทราบ 

 
4.3 ภายหลงัการประเมิน 

1. คณะสามารถยื่นเอกสารเพิม่เตมิตามที่ประธานคณะกรรมการประเมินเห็นชอบภายใน 7 วัน   
ท าการ นับจากวันประเมนิ 

2. คณะกรรมการฯ จะพจิารณาผลการประเมนิและจดัท ารายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์ส่ง
ให้แก่คณะและงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 14 วันท าการ นับจากวันประเมนิ 
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมิน 

5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
 
 

  

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ตวับ่งช้ีคุณภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ ์
( %หรือสดัส่วน)   ตวัหาร 

ตวับ่งช้ี 1.1 8.00 6 ข้อ(1,2,3,4,5,6) 4.00 

ตวับ่งช้ี 2.1 7.00 2 ข้อ(1,2) 2.00 

ตวับ่งช้ี 2.2 90.00 
33.00 

94.28 5.00 
35.00 

ตวับ่งช้ี 2.3 40.00 
14.00 

40.00 5.00 
35.00 

ตวับ่งช้ี 2.4 7.00 3 ข้อ(2,3,5) 3.00 

ตวับ่งช้ี 2.5       

ตวับ่งช้ี 2.6 7.00 3 ข้อ(1,3,4) 2.00 

ตวับ่งช้ี 2.7 6.00 6 ข้อ(1,2,3,4,5,6) 5.00 

ตวับ่งช้ี 2.8 4.00 4 ข้อ(1,2,3,4) 4.00 

ตวับ่งช้ี 3.1 7.00 6 ข้อ(1,2,3,4,5,6) 4.00 

ตวับ่งช้ี 3.2 6.00 4 ข้อ(1,2,3,4) 3.00 

ตวับ่งช้ี 4.1 7.00 7 ข้อ(1,2,3,4,5,6,7) 5.00 

ตวับ่งช้ี 4.2 5.00 6 ข้อ(1,2,3,4,5,6) 5.00 

ตวับ่งช้ี 4.3 800000.00 
48709630.00 

1316476.49 5.00 
37.00 

ตวับ่งช้ี 5.1 4.00 5 ข้อ(1,2,3,4,5) 5.00 

ตวับ่งช้ี 5.2 4.00 5 ข้อ(1,2,3,4,5) 5.00 

ตวับ่งช้ี 6.1 4.00 4 ข้อ(1,2,3,4) 4.00 

ตวับ่งช้ี 7.1 7.00 7 ข้อ(1,2,3,4,5,6,7) 5.00 
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เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ตวับ่งช้ีคุณภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ ์
( %หรือสดัส่วน)   ตวัหาร 

ตวับ่งช้ี 7.2 5.00 5 ข้อ(1,2,3,4,5) 5.00 

ตวับ่งช้ี 7.3       

ตวับ่งช้ี 7.4 6.00 6 ข้อ(1,2,3,4,5,6) 5.00 

ตวับ่งช้ี 8.1 7.00 6 ข้อ(1,2,3,5,6,7) 4.00 

ตวับ่งช้ี 9.1 8.00 8 ข้อ(1,2,3,4,6,7,8,9) 4.00 

รวมคะแนนการประเมิน     4.24 
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 

องคป์ระกอบ  

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเรง่ด่วน 
 1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
 2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
 3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
 4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 

I P O รวม  

   องคป์ระกอบท่ี 1 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 2 5.00 3.00 4.00 3.71 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 3 - 3.50 - 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

   องคป์ระกอบท่ี 4 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 5 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 6 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 7 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 8 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 9 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกองคป์ระกอบ 

5.00 4.12 4.00 4.24 การด าเนินงานระดบัดี   

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   
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5.3 รายงานตารางท่ี ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา (สกอ.) 
 

มาตรฐานการอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
 1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
 2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
 3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
 4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก  

I P O รวม  

   มาตรฐานท่ี 1 - - 4.00 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

   มาตรฐานท่ี 2             

       มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.17 - 4.17 การด าเนินงานระดบัดี   

       มาตรฐานท่ี 2 ข 5.00 3.89 - 4.17 การด าเนินงานระดบัดี   

   มาตรฐานท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

5.00 4.12 4.00 4.24 การด าเนินงานระดบัดี   

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   
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5.4 รายงานตารางท่ี ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

มุมมอง 
ด้านการบริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
 1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
 2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
 3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
 4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก   

I P O รวม  

  ด้านนักศึกษา 
  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 4.00 4.00 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

  ด้านกระบวนการภายใน - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

  ด้านการเงิน 5.00 4.00 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   

  ด้านบุคลากรการเรียนรู้ 
  และนวตักรรม 

5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
  ของทุกมุมมอง 

5.00 4.12 4.00 4.24 การด าเนินงานระดบัดี   

  ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   
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5.5 รายงานตารางท่ี ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา  
 

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
 1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
 2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
 3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
 4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก    

I P O รวม  

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพ 
   และความพร้อม 
   ในการจัดการศึกษา 

          

  

   (1) ด้านกายภาพ - - - - ไม่มีผลการประเมินในด้านน้ี    

   (2) ด้านวิชาการ 5.00 2.33 - 3.40 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

   (3) ด้านการเงิน - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

   (4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.60 - 4.60 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของมาตรฐานท่ี 1 

5.00 3.78 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี 
  

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการ 
   ตามภารกิจของสถาบนัอดุมศึกษา 

          
  

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 4.00 4.00 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   
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มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
 1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
 2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
 3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
 4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก    

I P O รวม  

   (2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   (3) ด้านการให้บริการ 
        ทางวิชาการแก่สงัคม 

- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
  

   (4) ด้านการท านุบ ารุง 
        ศิลปะและวฒันธรรม 

- 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี 
  

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของมาตรฐานท่ี 2 

5.00 4.50 4.00 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
  

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

5.00 4.12 4.00 4.24 การด าเนินงานระดบัดี 
  

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี 
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5.6 รายงานผลการประเมินตามตวับ่งช้ีของ สมศ. 
 
 

ตวับ่งช้ี
คุณภาพ 

เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

บรรลุเป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน ตวัตัง้ / ตวัหาร ผลลพัธ ์

ด้านคุณภาพบณัฑิต 

ตวับ่งชี้ที่ 1           

ตวับ่งชี้ที่ 2           

ตวับ่งชี้ที่ 3 25 23.25/26 89.42 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ตวับ่งชี้ที่ 4 100 12/8 150 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านคุณภาพบณัฑิต 5.00 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

ตวับ่งชี้ที่ 5 30 40.75/37   =  110.14 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ตวับ่งชี้ที่ 6 20 3/37 8.11 ไม่บรรลุเป้าหมาย 2.03 

ตวับ่งชี้ที่ 7 15 1/37 2.7 ไม่บรรลุเป้าหมาย 1.35 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 2.79 

ด้านการบริการวิชาการ 

ตวับ่งชี้ที่ 8 80 10/10 100 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ตวับ่งชี้ที่ 9 5 5 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริการวิชาการ 5.00 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

ตวับ่งชี้ที่ 10 4 4 ข้อ(1,2,3,4) บรรลุเป้าหมาย 4.00 

ตวับ่งชี้ที่ 11 4 5 ข้อ(1,2,3,4,5) บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 4.50 

ค่าเฉล่ียกลุ่มตวับ่งช้ีพันธกิจหลกัของสถานศึกษา (ตวับ่งช้ี 1 – 11) 4.15 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบนั 

ตวับ่งชี้ที่ 12         

ตวับ่งชี้ที่ 13         
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ตวับ่งช้ี
คุณภาพ 

เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

บรรลุเป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน ตวัตัง้ / ตวัหาร ผลลพัธ ์

ตวับ่งชี้ที่ 14 5 221/34 6.5 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบนั 5.00 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

ตวับ่งชี้ที่ 15         

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 4.24 
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5.7 จุดแขง็ / แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ตามรายองค์ประกอบ
คุณภาพ 

 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์ และแผนด าเนินการ 
 
 จุดแขง็  
บุคลากรมส่ีวนร่วมในการจดัท าแผนกลยุทธข์องคณะ  
 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
คณะควรมกีารระบุโครงการที่จะด าเนินการพรอ้มตวัชี้วัดที่ชัดเจนมากขึ้น 
  จุดท่ีควรพัฒนา 
คณะขาดการประเมนิผลตามตวับ่งชี้ในแผนกลยุทธ ์
 ข้อเสนอแนะ 
คณะควรมกีารปรบัทบทวนแผนกลยุทธแ์ละตวับ่งชี้ในแต่ละปี  
 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 
 จุดแขง็  
อาจารย์ระดบัปรญิญาเอกและมตี าแหน่งทางวิชาการจ านวนมาก ซึ่งน าไปสู่การพัฒนางานวิจ ัยและผลิต
บัณฑติที่มปีระสทิธภิาพแลประสทิธผิล อกีทัง้คณะส่งเสรมิความเป็น Internationalization ตามเป้าประสงค์
ของมหาวิทยาลยัฯ โดยมทีัง้ผูเ้ชี่ยวชาญและนักศึกษาต่างชาตเิป็นจ านวนมาก  
 จุดท่ีควรพัฒนา 
1. คณะควรเน้นการก ากับดูแลการด าเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา        
ให้มากขึ้น 
2. คณะควรวางแผนการพฒันาบุคลากรที่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประสิทธ ิภาพของ
ทัง้บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ 
3. สดัส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธย์ังไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา  
 ข้อเสนอแนะ 
1. การด าเนินโครงการต่างๆ ควรมกีารจดัท าข้อเสนอโครงการที่ชัดเจน และควรก าหนดตวัชี้วัดที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงคข์องโครงการ และน าไปสู่การประเมนิผลเพื่อปรบัปรุงโครงการในครัง้ต่อไปให้ดยีิ่งขึ้น  
2. คณะควรอา้งองิกิจกรรมตามรอบปีประเมนิให้ถูกตอ้ง 
3. คณะควรแสวงหาแนวทางปรับสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 
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องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 
 จุดแขง็  
คณะมบีันทึกข้อตกลงความร่วมมอืเครอืข่ายประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลยัภายนอก  
 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
คณะควรมกีารประเมนิการจดักิจกรรมพฒันาประสบการณท์างวิชาการและวิชาชีพโดยแยกกลุ่มผู ้ร ับบร ิการ
หรอืเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการจดักิจกรรมในครัง้ต่อไป 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
วิธกีารประเมนิผลความส าเรจ็ของแผนการจดักิจกรรมพฒันานักศึกษา ยังไม่สะท้อนวัตถุประสงคข์องแผน 
 ข้อเสนอแนะ 
คณะควรระบุเป้าหมายและตวัชี้วัด ที่สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ของแผนการจ ัดกิจกรรมนักศึกษา เช่น 
วัตถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิให้นักศึกษาเป็นผูม้คีุณธรรม จรยิธรรมและจติอาสา คณะอาจก าหนดตัวชี้วัดเร ื่อง
การมจีติอาสา จากรอ้ยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลอืชุมชนโดยสมคัรใจ เป็นต้น 
 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย 
 
 จุดแขง็  
1. คณะมรีะบบบรหิารงานวิจยัที่เป็น Cluster ที่มปีระสทิธภิาพ 
2. คณะมบุีคลากรที่มศีักยภาพทางดา้นการวิจยัสูง 
 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1. คณะควรส่งเสรมิการรบันักศึกษาเชิงรุก และประชาสมัพนัธห์ลกัสูตรกับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
2. คณะควรมหีน่วยงานสนับสนุนการจดัการเอกสาร เพื่อลดภาระงานของอาจารย์  ซึง่จะส่งผลให้อาจารย์
สามารถท างานวิจยัไดอ้ย่างเตม็ที่ 
 ข้อเสนอแนะ 
คณะควรมรีะบบตดิตามการรบัรองการใช้ประโยชน์จรงิของผลงานวิจยัจากหน่วยงานภายนอกหรอืชุมชน  
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องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
 

จุดแขง็  
คณะมงีานบรกิารวิชาการแก่สงัคมที่ดแีละหลากหลาย 
 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
คณะควรมรีะบบส ารวจความตอ้งการของชุมชนเพื่อน ามาก าหนดทิศทางและจดัท าแผนบรกิารวิชาการที่
แสดงจุดเน้นของคณะ 
 ข้อเสนอแนะ 
คณะควรสรา้งระบบการประเมนิผลส าเรจ็ของการบูรณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สงัคมให้ครอบคลุมทัง้
การเรยีนการสอนและการวิจยัอย่างเป็นรูปธรรม 
 
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 
 จุดแขง็  
1. คณะผูบ้รหิารมวีิสยัทัศน์ มทีักษะในการบรหิาร สามารถน าพาคณะให้เจรญิก้าวหน้า โดยไดร้บัความ
ร่วมมอืจากบุคลากรทุกฝ่าย 
2. คณะจดัการแบ่งปนั และแลกเปลีย่นความรูท้ักษะของผูม้ปีระสบการณต์รงที่มปีระโยชน์ต่อการพฒันา
บุคลากรสายสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
1. คณะยังขาดการสงัเคราะห์ วิเคราะห์ความรูท้ี่มอียู่ในตวับุคคลที่เป็นแนวปฏิบัตทิี่ด ี 
2. คณะไม่มกีารประชุมเพื่อก าหนดประเดน็ เป้าหมายในการจดัการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง เพื่อน ามาจดัท า
แผนประจ าปี 
3. ไม่พบการวิเคราะห์ความเสีย่งในอนาคตที่มโีอกาสเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อคณะและความสูญเสยีต่อ
ชีวิต ทรพัย์สนิ เช่นปญัหาอุทกภยั 
4. การวิเคราะห์ความเสีย่งค านึงปจัจยัภายในเป็นหลกัเท่านัน้ 
 ข้อเสนอแนะ  
1. คณะควรสงัเคราะห์ วิเคราะห์ความรูใ้นตวับุคคลที่เป็นแนวปฏิบัตทิี่ด ีเพื่อน ามาพฒันา จ ัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ 
2. คณะควรจดัการประชุม เพื่อก าหนดประเดน็เป้าหมายในการจดัการเร ียนรู ้เ ป็นประจ า เพื่อน ามาจ ัดท า
แผนประจ าปี โดยก าหนดโครงการที่ชัดเจน และด าเนินการตาม PDCA 
3. คณะควรวิเคราะห์ความเสีย่งอื่นๆที่มโีอกาสเกิด และส่งผลกระทบต่อชีวิต ทร ัพย์สินของบุคลากร และ
คณะ เช่นปญัหาอุทกภยั 
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องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 
 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
คณะควรมกีารวิเคราะห์สภาพการเงนิที่เป็นระบบ เช่นค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา การพยากรณท์างการเงนิ
เป็นตน้ 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
การรายงานผลการใช้งบประมาณ 2554 มเีพยีง 1 ครัง้ที่ครบถว้นและสมบูรณ ์
 ข้อเสนอแนะ 
คณะควรมรีะบบการรายงานผลการใช้งบประมาณที่ครบถว้นและสมบูรณอ์ย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 
 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
ความเชื่อมโยงระหว่างการน าผลประกันคุณภาพมาปรบัปรุงการท างานที่สอดคลอ้งกับตวับ่งชี้ของ         
แผนกลยุทธไ์ม่ชัดเจน 
 ข้อเสนอแนะ 
คณะควรปรบัปรุงการท างานตามผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาโดยค านึงถงึเป้าหมายและตวับ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ ์
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5.8 ข้อสรุปตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงาน และหลักฐานอ้างอิงของ คณะทรัพยากรชีวภาพและ
เทคโนโลยีตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมีผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
ค่าเฉล่ีย 4.24 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้  พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 4.12 และตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.00 ทั ้ง น้ี 
เมื่อจ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ คณะมผีลการประเมินอยู่
ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย  4.00 
 องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน คณะมผีลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย  3.71 เมื่อ
จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอืตวับ่งชี้ด ้าน
ผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.00 และตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.00  

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดับพอใช้ มี
ค่าเฉลี่ย  3.50 เมื่อจ าแนกตามป ระเภทตัวบ่งชี้  พบว่ า ตัวบ่ งชี้ด ้านกระบ วนการ  มีค่าเ ฉลี่ย 3.50 
 องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก  มีค่าเฉลี่ย  5.00 เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้ามคี่าเฉลีย่ 5.00 และตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 
5.00  

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม คณะมผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 5.00  

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.00  

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ย 
5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 5.00  

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ คณะมผีลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย  4.00 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.00  

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.00  

 
5.9 ข้อสรุปตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอา้งองิของคณะทรพัยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา ค ือ ตัวบ่งชี้
ด ้านกระบวนการ มีค่ าเฉลี่ย 4.12 และตัวบ่งชี้ ด ้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.00 ทั ้ง น้ี เมื่อจ าแนกตาม
องคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
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 มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.00 โดยมตี ัวบ่งชี้ด ้าน
ผลผลติเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานย่อย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.17 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.17  
2.  มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.17 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.89  
 มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก          
มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
 
5.10 ข้อสรุปตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอา้งองิของคณะทรพัยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มุมมองดา้นการบรหิารจดัการ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา ค ือ ตัวบ่งชี้
ด ้านกระบวนการ มีค่ าเฉลี่ย 4.12 และตัวบ่งชี้ ด ้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.00 ทั ้ง น้ี เมื่อจ าแนกตาม
องคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า 
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.00 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ และตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย สูงสุด
เท่ากัน 4.00  
 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.00 
 มุมมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.50 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัว
บ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมาคอื ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมีค่าเฉลี่ย 
4.00 
 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 
5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า และตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการ มี
ค่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากัน 5.00 
 
5.11 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลักฐานอ้างอิงของคณะ ทรัพยากรชีวภาพและ
เทคโนโลยีตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 4.12 และตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.00 ทั ้ง น้ี 
เมื่อจ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
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 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดี มคี่าเฉลีย่ 4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.78 เมื่อพจิารณารายดา้นย่อย พบว่า 

1. ดา้นกายภาพ  ไม่มผีลการประเมินในดา้นน้ี 
2. ดา้นวิชาการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ย 3.40 เมื่อจ าแนกตาม

ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้ามคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ 
มคี่าเฉลีย่ 2.33 

3. ด้านการเ ง ิน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่า เฉลี่ย  4.00 โ ดยมีต ัวบ่งชี้ด ้า น
กระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

4. ดา้นการบรหิารจดัการ มผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.60 โดยมีต ัว
บ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
 มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบัน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.50 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่ งชี้  พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด ้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 4.50 และตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อ
พจิารณารายดา้นย่อย พบว่า 

1. ดา้นผลิตบัณฑิต  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ และตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากัน 4.00  

2. ดา้นการวิจ ัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า และตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากัน 5.00 

3. ด้านการให้บร ิก ารท างวิ ชาการแก่สังคม มีผลการประ เมินอยู่ในระดับ ดีมาก  มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

4. ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.00
โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
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5.12 ข้อสรุปภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 

จุดแขง็  
1. คณะผูบ้รหิารมวีิสยัทัศน์ มทีักษะในการบรหิาร สามารถน าพาคณะให้เจรญิก้าวหน้า โดยไดร้บัความ
ร่วมมอืจากบุคลากรทุกฝ่าย 
2. ผลงานวิจยัและงานบรกิารวิชาการของคณะมคีุณภาพและสามารถตอบสนองความตอ้งการของชุมชนได  ้
 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
คณะควรส่งเสรมิการรบันักศึกษาเชิงรุก และประชาสมัพนัธห์ลกัสูตรกับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
1. แผนปฏิบัตกิารประจ าปีขาดโครงการที่สอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ 
2. การประเมนิผลของโครงการ/กิจกรรมไม่ครบถว้นตามวัตถุประสงคท์ี่ระบุไว้ในแผน 
 ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรจดัท าแผนปฏิบัตกิารประจ าปีโดยระบุโครงการพรอ้มตวัชี้วัดให้ชัดเจนและสอดคลอ้งกับ      
แผนกลยุทธ ์
2. คณะควรประเมนิผลของโครงการ/กิจกรรมให้ครบถว้นตามวัตถุประสงคท์ี่ระบุไว้ในแผน 
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