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คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ  ประจ าปีการศึกษา 2554 
ระหว่างวันที่  12-13  กรกฎาคม 2555 

 

รศ.สุนันทา  ภิญญาวัธน์           ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยรามค าแหง    ประธานกรรมการ 
ผศ.ดร.นนทลี  พรธาดาวิทย์        คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                 รองประธานกรรมการ   
ผศ.มาลี   จัตุรัส                   คณะบริหารธุรกิจ                               กรรมการ   
นางกรธัช  โฆษิตโภคิน        คณะศิลปศาสตร์                                กรรมการ  
นายอัคเรศ  สิงห์ทา                 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       กรรมการ  
ผศ.ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คง              คณะศิลปกรรมศาสตร์                       กรรมการ  
นายสันติ  เกษมวัฒนปัญญา  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา         กรรมการและเลขานุการ  
นางสาวชมุค  พรรณดวงเนตร    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสาขาวิชา  ประจ าปีการศึกษา 2554 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์   วันท่ี  21  มิถุนายน  2555 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  วันที่  19  มิถุนายน  2555 
นางปณิตา สงวนทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ประธานกรรมการ  
ผศ.ฉลาด สว่างแจ้ง คณะศิลปศาสตร์      กรรมการ  
ผศ.ดร.สุกัญญา แสงเดือน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  กรรมการ  
น.ส.นิตยา โง้ววัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ  
นายสุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ  
น.ส.ศศินา ปาละสิงห์   กองพัฒนานักศึกษา   กรรมการและเลขานุการ  
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  วันท่ี  18  มิถุนายน  2555 
นายสุทธิชัย ภิญโญภาวศุทธิ คณะบริหารธุรกิจ    ประธานกรรมการ  
นางสุภาพร คูพิมาย  คณะบริหารธุรกิจ     กรรมการ  
น.ส.นฤมล แสนเสนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการ  
น.ส.ชมุด พรรณดวงเนตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  กรรมการ  
นายสุวัฒน์ พื้นผา  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน    กรรมการ  
น.ส.สุกัญญา ติยภรณ์พิพัฒน์   กองบริหารงานบุคคล   กรรมการและเลขานุการ  



 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปี 2554 
 
 
 องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ แผนการด าเนินงาน  

            คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการก าหนดปรัชญา  ปณิธาน  และวัตถุประสงค์  ตลอดจน
กระบวนการพัฒนาแผน ด าเนินการได้ในระดับดี  
            คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 เท่ากับ 4.00 (ระดับดี)  ตามเกณฑ์ สกอ.  
 

จุดเด่น 
มีผลการพัฒนาตามแผนที่บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

สถาบัน  
จุดที่ควรพัฒนา 

ไม่พบว่ามีการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ต่อสถาบันเพื่อ  
พิจารณา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

เมื่อมีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ต่อผู้บริหารแล้ว  ควรน าเสนอต่อ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา  แล้วน าผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงการจัดท า
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีในรอบปีงบประมาณถัดไป 
 
 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

             คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  มีอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 19 คน คิดเป็นร้อยละ  31.67 มีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  31 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 51.67 มีระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนด าเนินการได้ในระดับดี  มีห้องสมุด
และอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  ด าเนินการได้ในระดับดีมาก  มีระบบและกลไกพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  ด าเนินการได้ในระดับดี  มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ระดับดี มีระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตด าเนินการได้ในระดับดี    มี
ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษาอยู่ในระดับดี  
             คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 เท่ากับ 4.41 (ระดับดี)    ตามเกณฑ์ สกอ. 
 
 
 
 
 



 

จุดเด่น 
1. มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
2. มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นสัดส่วนหนึ่งในสามของอาจารย์ประจ าทั้งหมดซึ่งสูง

กว่าเกณฑ์ 
3. มีการอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน  การบริการ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ยังขาดการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร              

สายสนับสนุน 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  ในบาง 

รายวิชายังต่ ากว่าเกณฑ์ 3.51 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขแผนหรือปรับปรุงแก้ไขการบริหารและการพัฒนาต่อไป 

2. ควรหาแนวทางปรับปรุงให้ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน ให้ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 3.51 ทุกรายวิชา 
 
 องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา    

            คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบและกลไกให้ค าปรึกษาและบริการค้นข้อมูลข่าวสารในระดับดี  
และมีระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาในระดับดีมาก 
             คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 เท่ากับ 4.50 (ระดับดี)   ตามเกณฑ์ สกอ. 
 

จุดเด่น 
มีระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ดีและเป็นรูปธรรม 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ควรมีการสรุปผลการด าเนินงานด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อแสดงถึ ง 

ความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม 
 
 
 



 องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
             คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ด าเนินการได้
อยู่ในระดับดี  มีระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ด าเนินการอยู่ในระดับดี  
มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า เท่ากับ 36,177.95 บาท/คน 
             คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 เท่ากับ 3.67 (ระดับดี)    ตามเกณฑ์ สกอ. 
 

จุดเด่น 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 

ยังไม่มีการน าผลการประเมินด้านงบประมาณการวิจัยและด้านการสนับสนุนพันธกิจการวิจัยไป
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อการพัฒนา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรน าผลการประเมินด้านการจัดสรรงบประมาณการวิจัย  และด้านการสนับสนุนพันธกิจการ วิจัย 
เช่น ห้องปฏิบัติการวิจัย  ศูนย์เคร่ืองมือ  แหล่งค้นคว้าข้อมูล  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดประชุม
วิชาการ  ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาการวิจัยของหน่วยงาน  และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม 
 
 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

             คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ด าเนินการอยู่ในระดับ
พอใช้ มีกระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอยู่ในระดับพอใช้  
             คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 เท่ากับ 3.00 (ระดับพอใช้)   ตามเกณฑ์ สกอ. 
 

จุดเด่น 
-            

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ยังไม่มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 
2. ยังไม่ได้น าผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบการให้บริการ  ไปพัฒนาระบบหรือกิจกรรม

การบริการวิชาการแก่สังคม  
 
 
 



ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรมีการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย โดยมีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และนักศึกษา  และน าผลการประเมินไปพัฒนา
แผนและกระบวนการเพื่อผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 

2. ควรน าผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบการให้บริการซึ่งได้ท าไว้แล้ว  ไปพัฒนาระบบ
หรือกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม 
 
 องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

            คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง                  
             คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6 เท่ากับ 2.00  (ระดับต้องปรับปรุง)     ตามเกณฑ์ สกอ. 
 

จุดเด่น 
              - 

จุดที่ควรพัฒนา 
ยังไม่มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรมีการบูรณาการการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา  แล้วท าการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการ  และน าผลการประเมินไปปรับปรุง
แก้ไขแผนงานและการจัดการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีภาวะผู้น าของผู้บริหารอยู่ในระดับพอใช้  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้อยู่ในระดับดีมากมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจด าเนินการอยู่ในระดับดีมาก  ระบบ
บริหารความเสี่ยง อยู่ในระดับดี 
             คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 7 เท่ากับ 4.25 (ระดับดี)      ตามเกณฑ์ สกอ. 
 

จุดเด่น 
มีการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้และมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจเป็น

การประเมินคณะฯ ที่ใช้ผลร่วมกับสถาบัน 
 



 
จุดที่ควรพัฒนา 

ไม่พบหลักฐานการสื่อสารแผนและผลด าเนินงานของผู้บริหารไปยังบุคลากรทุกระดับของคณะ  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. คณะฯควรมีกลไกการสื่อสารภายในเพื่อแจ้งแผนและผลด าเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ทุกระดับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกคนรับทราบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะไปในทิศทางเดียวกันตามแผน
ที่วางไว้ 

2.   คณะฯ ควรมีการจัดการความรู้และระบบสารสนเทศเป็นของตนเอง  ถึงแม้ว่าจะมีระบบหลัก
ของสถาบันอยู่แล้วก็ตาม เน่ืองจากแต่ละคณะฯ  มีธรรมชาติและแนวปฏิบัติที่แตกต่างกัน  ความต้องการของ
แต่ละคณะฯ  ไม่เหมือนกัน  ถ้าคณะฯ  ด าเนินการเร่ืองการจัดการความรู้และระบบสารสนเทศของตนเอง  
น่าจะสนองตอบความต้องการของบุคลากรในคณะฯ  ได้มากกว่า  และเห็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไข  เพื่อ
พัฒนาคณะได้ชัดเจน และตรงประเด็นเป้าหมายมากกว่า  

3. ควรน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานระบบบริหารความเสี่ยงต่อสภาสถาบัน  แล้วน าผลการ
พิจารณาและข้อเสนอแนะของสถาบันไปปรับปรุงหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 
 องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

            คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน             
มีการจัดท ารายงานทางการเงิน  มีการวางแผนการใช้เงินและติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย  ผล
การด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
             คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 8 เท่ากับ 5.00 (ระดับดีมาก)    ตามเกณฑ์ สกอ. 
 

จุดเด่น 
มีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของแต่ละปี ควรต้องน าแผนและผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์

ทางการเงินของปีก่อนหน้ามาพิจารณาร่วมด้วย       
                  
 
 
 



 
 องค์ประกอบท่ี  9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

            คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม  
ด าเนินการได้ในระดับด ี
             คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 9 เท่ากับ 4.00 (ระดับดี)     ตามเกณฑ์ สกอ. 
 

จุดเด่น 
มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนา 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรมีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นเอง  
  

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

 

 องค์ประกอบ 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5 ) 

ประเมิน
ตนเอง 

คณะกรรมการ
ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ แผนการด าเนินงาน 5.00 4.00  
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 4.10 3.93 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  5.00 4.50 
องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 2.33 1.99 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 3.75 2.52 
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 3.67 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 5.00 4.25 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4.00 4.00 

รวม 4.03 3.51 
 


