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คํานํา 
 

คณะเกษตรและชีวภาพ ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

จึงไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปการศึกษา 

2561 ข้ึนเม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 โดยนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 เม่ือ

วันท่ี 24 สิงหาคม 2561  ซ่ึงทางคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ไดใหขอเสนอแนะอันจะกอใหเกิดการพัฒนา

กระบวนการทํางานดานตางๆ ตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังไดนําขอเสนอแนะ

จากคณะกรรมการประจําคณะฯ มาใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังกลาว   

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ

เกษตรและชีวภาพ ในการประชุมครั้งท่ี 7/2561 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2561 

คณะเกษตรและชีวภาพ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ฉบับนี้ จะเปนแนวทางให

หนวยงานนําไปปฏิบัติ อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะ และมหาวิทยาลัยตอไป 

 

 

         คณะเกษตรและชีวภาพ 

        มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 



บทสรุปผูบริหาร 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 ประกอบดวยสาระ 3 สวน คือ สวนท่ี 1 บทนํา สวน

ท่ี 2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรม/โครงการ เพ่ือพัฒนา แกไข 

และปรับปรุงการดําเนินงานปการศึกษา 2561 โดยไดกําหนดผูรับผิดชอบในแตละโครงการ/กิจกรรมอยาง

ชัดเจน สวนท่ี 3 การติดตามและประเมินผล เพ่ือใหสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง  

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป

การศึกษา 2560 คณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนปรับปรุงงานประกันคุณภาพการศึกษา ไดรวมกันระดม

ความคิดเห็นและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมิน แยกเปนรายองคประกอบคุณภาพ ดังนี้ 
 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน

การปรับปรุง จากคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 

เสริมจุดเดน 

 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะควรเสริมกิจกรรมอบรม

ทักษะการใชภาษาอังกฤษใหแก

นักศึกษา 

 

สงเสริมใหนักศึกษาแตละหลักสตูร

เขารวมอบรมภาษาอังกฤษโดยใช

โปรแกรม English Discoveries 

Expert ของมหาวิทยาลัย 

 

กิจกรรมสงเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษดวยโปรแกรม 

English Discoveries Expert 

 

- รองคณบดีฝาย

วิชาการฯ 

- ประธานหลักสูตร 

2. คณะควรพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนรูแบบ Active 

Learning 

- พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู

แบบ Active Learning ใหกับ

อาจารยผูสอน 

- สงเสริมใหมีการจดัการเรียนการ

สอนแบบ Active Learning 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร  
 

- รองคณบดีฝาย

วิชาการฯ 

- ประธานหลักสูตร 

3. คณะควรสราง Smart 

Classroom เพ่ือพัฒนา

กระบวนการเรียนรูของนักศึกษา 

ไมสามารถดําเนินการได เน่ืองจาก

ไมไดรับงบประมาณสนับสนุนการ

ดําเนินการปรับปรุงโครงสราง

พ้ืนฐานของหองเรียน 

- - 

4. คณะควรหากลยุทธในการ

ประชาสมัพันธหลักสูตรไปยัง

โรงเรียนท่ีมีศิษยเกา 

- สํารวจขอมูลโรงเรียนศิษย

ปจจุบัน เพ่ือจัดทํากลยุทธการ

ประชาสมัพันธ 

- ดําเนินการสงขอมลู

ประชาสมัพันธหลักสูตรไปยัง

โรงเรียนของศิษยปจจุบัน 

- ดําเนินการนําเสนอหลักสูตรกับ

โรงเรียนเปาหมาย 

กิจกรรมประชาสมัพันธหลักสูตร - รองคณบดีฝาย

วิชาการฯ 

 

- รองคณบดีฝาย

กิจการนักศึกษาฯ 

- ประธานหลักสูตร 

- นักวิชาการศึกษา 



องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน

การปรับปรุง จากคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 

เสริมจุดเดน 

 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะควรสงเสริมใหคณาจารยมี

ผลงานตีพิมพ  ในวารสาร

ระดับชาต/ินานาชาติท่ีอยูใน

ฐานขอมูลตามเกณฑ สกอ. เพ่ิมข้ึน 

 

สงเสริมใหคณาจารยมผีลงาน

ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติอาจารยท่ีมี

ผลงานตีพิมพเผยแพรระดับชาติ

หรือนานาชาต ิ

 

- รองคณบดีฝาย

วิชาการฯ 

 

2. คณะควรรวบรวมงานวิจยัท่ี

นําไปใชประโยชน มาเผยแพรสู

สังคม 

 

- รวบรวมงานวิจัยท่ีนําไปใช

ประโยชน 

- เผยแพรผลงานการใช

ประโยชนทางเว็บไซต 

รวบรวมและเผยแพรงานวิจยัท่ี

นําไปใชประโยชน 

- รองคณบดีฝาย

วิชาการฯ 

- รองคณบดีบริหารฯ 

- ผูชวยคณบดฝีาย

สารสนเทศฯ 

- นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

3. คณะควรสงเสริมใหมีการนํา

โครงการวิจัยไปใชประโยชนเชิง

พาณิชย 

สงเสริมใหมีการนําโครงการวิจัย

ไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 

 

สงเสริมการนําโครงการวิจัยไปใช

ประโยชนเชิงพาณิชย 

 

- รองคณบดีฝาย

วิชาการฯ 

 

 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน

การปรับปรุง จากคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 

เสริมจุดเดน 

 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะควรประชาสมัพันธโครงการ

บริการวิชาการแกสังคม ให

แพรหลายมากข้ึน 

 

 

 

 

 

สงเสริมสนับสนุนการ

ประชาสมัพันธโครงการบริการ

วิชาการแกสังคม กอนและหลัง

การจัดกิจกรรม 

 

ประชาสมัพันธกิจกรรมบริการ 

วิชาการ 

 

- รองคณบดีฝาย

วิชาการฯ 

- รองคณบดีบริหารฯ 

- ผูชวยคณบดฝีาย

สารสนเทศฯ 

- นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

 



องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน

การปรับปรุง จากคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 

เสริมจุดเดน 

 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะควรสงเสริมใหมีการบูรณา

การการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ

งานวิจัย 

 

 

 

ไมสามารถดําเนินการได 

เน่ืองจากไมสอดคลองกับศาสตร

ของคณะ และไมสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรการวิจัย 

 

- 

 

- 

 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน

การปรับปรุง จากคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 

เสริมจุดเดน 

 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะควรหาความรวมมือกับ

ภาคเอกชนและสถานศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา 

 

 

สงเสริมการรวมกิจกรรมกับ

ภาคเอกชนและสถานศึกษามากข้ึน 

 

- โครงการโรงเรียนพ่ีเลี้ยง 

- การทําวิจัยจากการฝก

ประสบการณวิชาชีพ  

และสหกิจศึกษา 

 

- รองคณบดีฝาย

วิชาการฯ  

- รองคณบดีฝาย

บริหารฯ 

- ประธานหลักสูตร 

2. คณะควรหาแนวทางเพ่ิม

สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย 

และลูกจางช่ัวคราวดวยเงินรายได 

เสนอแนวทางเพ่ิมสวัสดิการของ

พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจาง

ช่ัวคราว แกทางมหาวิทยาลัย 

- คณบด ี

3. คณะควรกํากับและติดตามการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสตูรใหสะทอนผลการ

ดําเนินงานดานประกันคณุภาพดีข้ึน 

 

- แตงตั้งคณะกรรมการทําหนาท่ีกับ

การและติดตามการดําเนินงาน

ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสตูรโดยตรง 

- กํากับติดตามการดําเนินงาน

ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสตูร และรายงานผลตอ

ผูบริหารทุกภาคการศึกษา 

กํากับติดตามการดําเนินงาน

ประกันคณุภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร 

- รองคณบดีฝาย

กิจการนักศึกษาฯ 
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สวนท่ี 1  

บทนํา 

 

1.1 ช่ือหนวยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเปนมา 

 

ช่ือหนวยงาน  

 คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

สถานท่ีตั้งหนวยงาน 

คณะเกษตรและชีวภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

ตั้งอยูเลขท่ี 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม  

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

เว็บไซต : http://kaset.chandra.ac.th  

หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร  0 2512 5192  

 

ประวัติความเปนมา 

 คณะเกษตรและชีวภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพัฒนาการมาเปนระยะเวลานานกวา    

60 ป โดยเริ่มตนในระยะท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ยังคงมีสถานะเปนวิทยาลัยครูจันทรเกษม และได

มีการจัดการเรียนการสอนดานเกษตร โดยความรับผิดชอบของหมวดวิชาเกษตรกรรมในสังกัดคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีข้ึนในป  พ.ศ.  2499  โดยระยะเริ่มแรกเปนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

เกษตร  เปนรายวิชาพ้ืนฐานสําหรับหลักสูตรครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จากนั้นไดมีการพัฒนาการ

โดยเปดเปน  วิชาโท  เกษตรกรรม  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง  (ป.กศ. สูง) 

 ตอมาในป  พ.ศ.  2515  หมวดวิชาเกษตรกรรม ไดพัฒนาข้ึนเปนภาควิชาเกษตรศาสตร  สังกัดคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และเปดสอนวิชาเอกเกษตรกรรม  ในหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ข้ึน 

 ป  พ.ศ. 2519  ไดมีการเปดสอนสาขาเกษตรระดับปริญญาตรีข้ึนในวิทยาลัยครูจันทรเกษม ใน

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต  สาขา เกษตรกรรม  ซ่ึงเปนหลักสูตร  2  ป  รวมท้ังมีการพัฒนาดานศักยภาพ  

อาคาร  และเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ  เรื่อยมา 

 ป  พ.ศ. 2523  ไดมีการเปดสาขาวิชา  ครุศาสตรบัณฑิต (ครุศาสตรเกษตร) หลักสูตร  4  ป 

 ป  พ.ศ.  2526  เปดสอนภาคตอเนื่องระดับ  ป.กศ. สูง  สาขา  เทคนิคอาชีพ (กสิกรรม)   

 และภาควิชาเกษตรศาสตรไดรับการจัดตั้งเปน  คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเม่ือวันท่ี 19  

พฤศจิกายน  2527  ซ่ึงในระยะดังกลาวเริ่มมีปริมาณบัณฑิตสาขาครูมากเกินไป  จึงทําใหมีการปรับปรุง
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หลักสูตร การเปดสอนในสาขาอ่ืนท่ีไมใชสาขาครุศาสตรเกิดข้ึน  คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม  จึงไดเริ่ม

เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาตาง ๆ  ดังนี้ 

 ป  พ.ศ.  2528  ไดเปดสอนหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอก การสงเสริมและสื่อสาร

การเกษตร  (หลักสูตร   2  ปตอเนื่อง) 

 ป พ.ศ.  2529 ไดเปดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกพืชศาสตร (หลักสูตร 2 ปตอเนื่อง)  

และหลักสูตรระดับอนุปริญญา (อ.วท.) วิชาเอกพืชศาสตร และวิชาเอกสัตวบาล 

 ป พ.ศ. 2530 ไดเปดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเกษตรศาสตร (หลักสูตร 4 ป) 

 ป  พ.ศ.  2534  ไดเปดสอนหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร  (หลักสูตร  4  ป)  และเปดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอก  วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว  

(หลักสูตร  2  ปตอเนื่อง)  

 ป  พ.ศ.  2535  ไดเปดหลักสูตร  อนุปริญญาสาขา  สัตวรักษ  และมีการเปดโรงพยาบาลสัตวจันทร

เกษมข้ึนในปเดียวกัน 

 ป พ.ศ.  2542  มีการเปลี่ยนชื่อ  คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม เปน คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม  116  ตอนพิเศษ  79 ง.  หนา  9  ลงวันท่ี  12  ตุลาคม  พ.ศ.  2542  

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูจันทรเกษม  มาเปน  สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

 ในป  พ.ศ.  2547  ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม    มา

เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  และคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ก็ไดรับการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่ง  เปน  

คณะเกษตรและชีวภาพ  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลมท่ี  122  ตอนท่ี  20 ก.  หนา  7  ลงวันท่ี  8  

มีนาคม  2548 

 ในป พ.ศ. 2554 คณะเกษตรและชีวภาพ มีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2549 เปน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการผลิต

และการจัดการพืชเพ่ือชุมชนเมือง พ.ศ.2549 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการผลิตและสุขภาพ

สัตว พ.ศ. 2549  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาสงเสริมและธุรกิจเกษตร พ.ศ. 2549 เปน หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตยสาขาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  

 พ.ศ. 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2554 เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และปรับปรุงหลักสูตรเกษตรศาสตร เปนหลักสูตร

วิทยาศาสตรเกษตรและการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เอกลักษณ อัตลักษณ และคานิยม 

 

ปรัชญา  (Philosophy) 

“ความรูคูคุณธรรม  วิจัยนํานวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารพัฒนา” 

 

วิสัยทัศน  (Vision) 

“เปนแหลงเรียนรู ภูมิปญญาเกษตรไทย มุงพัฒนางานวิจัยเพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารท่ียั่งยืน” 

 

พันธกิจ  (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

2. วิจัย พัฒนา บูรณาการองคความรู ภูมิปญญา นวัตกรรม และถายทอดสูชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน 

3. บริการวิชาการดานเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

4. สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย 

5. สงเสริมการพัฒนาสังคมใหสอดคลองกับแนวทางพระราชดําริ และพระบรมราโชบายในหลวง

รัชกาลท่ี 10 

6. บริหารจดัการองคกรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความพอเพียงและความคงอยูแหงวิถีไทย 

 

เอกลักษณ (Uniqueness) 

“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต” 

 

อัตลักษณของบัณฑิต (Identity) 

“บัณฑิตนักปฏิบัติ  จิตอาสา  กาวหนาเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา” 

           

คานิยมองคกร (Shared Value) 

 “KASET” 

K = Knowledge มีการสรางองคความรูและนวัตกรรมโดยการวิจัย 

A = Attitude   มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และอดทน 

S = Skill   ทักษะการผลิต การปฏิบัติงานและการสื่อสาร 

E = Environment  ใสใจสิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงาน 

T = Technology  สามารถสรางและใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
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1.3 โครงสรางองคกร  
  

 

  

งานบริหารคณะ 

รองคณบดี 

คณบดี 

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

สํานักงานคณบดี 

งานคลังและพัสด ุ

งานนโยบาย 

และแผน 

งานบริการการศึกษา 

งานบริหารและธุรการ ศูนยบริการวิชาการ 

เกษตรและชีวภาพ 
 

ศูนยตรวจรับรองมาตรฐาน 

ผลิตภณัฑชุมชน 

โรงงานจันทรเกษมฟูด 

โปรเซสซิงค 

หองปฏิบัติการ 

เฉพาะดานเกษตรและชีวภาพ 

ศูนยความเปนเลิศดาน 

นํ้านมแพะจันทรเกษม 

งานวิชาการ 

งานบริหารหลักสูตร 
 

หลักสตูร

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการ

อาหาร 

หลักสตูร

วิทยาศาสตรเกษตร

และการ

ประกอบการ 
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1.4 รายช่ือผูบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจําคณะ ชุดปจจบัุน 

1. คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ  

   (รองศาสตราจารยกมลชัย ตรงวานิชนาม) 

ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝายบริหารและนโยบายและแผน 

   (นายสันติธรรม โชติประทุม) 

กรรมการ 

3. รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

   (นายอํานาจ ภักดีโต) 

กรรมการ 

4. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา 

   (นางสาวสัณฐิตา ตังคจิวางกูร) 

กรรมการ 

5. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรเกษตรและการประกอบการ 

   (ผูชวยศาสตราจารยสุเมธี กิตติพงศไพศาล) 

กรรมการ 

6. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

   (นายสมเกียรติ ศีลสุทธ์ิ) 

กรรมการ 

7. หัวหนาสํานักงานคณบดี 

   (ตําแหนงวาง) 

กรรมการและเลขานุการ 

8. เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

   (นางสาวศิริญญา วิบูลยอรรถ) 

ผูชวยเลขานุการ 

 

รายชื่อคณะกรรมการประจําคณะเกษตรและชีวภาพ  

1. รองศาสตราจารยกมลชัย ตรงวานิชนาม ประธานกรรมการ 

2. นายสันติธรรม โชติประทุม รองประธานกรรมการ 

3. นางดรุณ ี เอ็ดเวิรดส กรรมการผูทรงคณุวุฒิภายนอก 

4. รองศาสตราจารยพัฒนา สุขประเสริฐ กรรมการผูทรงคณุวุฒิภายนอก 

5. รองศาสตราจารยปภพ สินชยกุล กรรมการผูทรงคณุวุฒิภายนอก 

6. ผูชวยศาสตราจารยสเุมธี กิตติพงศไพศาล กรรมการ 

7. นายสมเกียรต ิ ศีลสุทธ์ิ กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยสภุาณ ี ดานวิริยะกุล กรรมการ 

9. นายศิรส ทองเช้ือ กรรมการ 

10. หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ เลขานุการ 
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1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

 คณะเกษตรและชีวภาพ เปดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรเดิมและหลักสตูรปรบัปรุงในป 2559  ดังน้ี 
 

ตาราง หลักสูตรคณะเกษตรและชีวภาพท่ีเปดสอน 

ลําดับท่ี คณะ / คุณวุฒิ ยอ หลักสูตรท่ีเปดสอน*  

คณะเกษตรและชีวภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

1 วท.บ. 4 ป สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

2 วท.บ. 4 ป สาขาวิชาวิทยาศาสตรเกษตรและการประกอบการ 

3 วท.บ. 4 ป สาขาเกษตรศาสตร 

หมายเหต:ุ * แสดงขอมูลหลักสตูรและสาขาวิชาท่ีมีนักศึกษาอยูจริง 
 

1.6 จํานวนนักศึกษา 

คณะเกษตรและชีวภาพ เปดสอนในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรเดิมและหลักสตูรปรบัปรุงในป 2559  มี

นักศึกษาช้ันปท่ี 1- 4 รวม 125 คน แยกตามหลักสูตรท่ีเปดสอนไดดังน้ี 
 

ตาราง จํานวนนักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ 

หลักสูตร 2560 2559 2558 2557 รวม (คน) 

1. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 11 22 13 19 65 

2. เกษตรศาสตร - - 14 18 32 

3. วิทยาศาสตรเกษตรและการประกอบการ 12 16 - - 28 

รวม (คน) 23 38 27 37 125 

(สถิตินักศึกษาปจจุบันจาํแนกตามปการศึกษาและภาคเรียนจากเว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2561) 
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1.7 จํานวนอาจารยและบุคลากร 

คณะเกษตรและชีวภาพ มีอาจารยและบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถจําแนกตามประเภทวุฒิการศึกษา และ

ตําแหนงทางวิชาการ ดังน้ี 
 

ตาราง จํานวนอาจารยประจําคณะ 

รายการ ขาราชการ พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา 

พนักงาน 

มหาวิทยาลยั 

อาจารยประจํา 

ตามสญัญา 

รวม 

อาจารยประจําท้ังหมด 6 1 11 1 19 

ลาศึกษาตอ - - - - - 

รวม 6 1 11 1 19 

(ขอมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561) 
 

ตาราง จํานวนอาจารยท่ีมีคณุวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 

รายการ อาจารย ผศ. รศ. ศ. รวม 

ปริญญาตร ี - - - - - 

ปริญญาโท 4 2 - - 6 

ปริญญาเอก 10 2 1 - 13 

รวม 14 4 1 - 19 

(ขอมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561) 
 

ตาราง จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ แยกตามวุฒิ ไดดังน้ี 

 ประเภท 
คุณวุฒิ 

ต่ํากวา ป.ตร ี ตร ี โท เอก รวม 

- พนักงานมหาวิทยาลัย - 7 - - 7 

- ลูกจางประจําตามสัญญา - 5 - - 5 

รวม - 12 - - 12 

(ขอมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561) 
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ตาราง รายช่ืออาจารยคณะเกษตรและชีวภาพ 

ท่ี ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนป 

ท่ีเขารับราชการ 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา สถานะ 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

1 น.สพ.กมลชัย ตรงวานิชนาม 2 พ.ย. 2560 รองศาสตราจารย ปริญญาเอก ปกติ 

ขาราชการ 

1 นายโกเมนทร บุญเจือ 1 ต.ค. 2538 ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท ปกติ 

2 น.สพ.สรุพล พหลภาคย 31 พ.ค. 2528 ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก ปกติ 

3 นางสุเมธี กิตติพงศไพศาล 17 ม.ค. 2527 ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท ปกติ 

4 นางสาวสุภาณ ี ดานวิริยะกุล 20 ม.ค. 2544 ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก ปกติ 

5 น.สพ.สมเกียรต ิ ศีลสุทธ์ิ 1 พ.ค. 2534 อาจารย ปริญญาเอก ปกติ 

6 นายสันติธรรม โชติประทุม 5 พ.ค. 2547 อาจารย ปริญญาเอก ปกติ 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

1 นายศิรส ทองเช้ือ 16 ต.ค. 2551 อาจารย ปริญญาเอก ปกติ 

2 นางสาวกัลยกร วงศรักษ 1 เม.ย. 2551 อาจารย ปริญญาเอก ปกติ 

3 นายอํานาจ ภักดีโต 1 ต.ค. 2552 อาจารย ปริญญาเอก ปกติ 

4 นายชินกร จิรขจรจริตกุล 1 มิ.ย. 2553 อาจารย ปริญญาโท ปกติ 

5 นางสาวสณัฐิตา ตังคจิวางกูร 7 มิ.ย. 2553 อาจารย ปริญญาเอก ปกติ 

6 น.สพ.ชวภัทร สุวิริยะไพศาล 1 ส.ค. 2554 อาจารย ปริญญาโท ปกติ 

7 นางสาวธัชชดา อารยกาญจน 26 ก.ย. 2554 อาจารย ปริญญาโท ปกติ 

8 นางสาวจันทรรตัน พิญชภณ 16 ต.ค. 2556 อาจารย ปริญญาเอก ปกติ 

9 นายสุวิจักขณ  อรุณลักษณ 3 พ.ย. 2557 อาจารย ปริญญาเอก ปกติ  

10 สพ.ญ.นันทนภสั จิวลวัฒน 23 ม.ค. 2561 อาจารย ปริญญาเอก ปกติ 

11 นางสาวจุฬาลักษณ ตลับนาค* 1 ก.พ. 2561 อาจารย ปริญญาเอก ปกติ 

ลูกจางประจําตามสัญญา 

1 นายอุดมศักดิ ์ ผองศร ี 10 มิ.ย. 2554 อาจารย ปริญญาโท ปกติ 

(ขอมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561) 
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ตาราง รายช่ือบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา 

1 นางสาววิลาวัลย โพธ์ิดํากล่ํา นักวิเคราะหนโยบายและแผน บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

วิทยาลัยฟารอีสเทอรน 

2 นายอาทิตย ศรีประไพ นักวิทยาศาสตร 
 

วท.บ.  

(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

สถาบันราชภฏัจันทรเกษม 

3 นางภัททิรา ศรีประไพ นักวิทยาศาสตร 
 

วท.บ.  

(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

4 นางสาวศิริญญา 

 

วิบูลยอรรถ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป วท.บ. (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลยับูรพา 

5 นายอิทธิรงค จงใจ นักวิชาการศึกษา ศศ.บ. (จิตวิทยา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

6 นางสาวชลธิชา มรรคผล นักวิชาการพัสด ุ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัหัวเฉียว 

7 นายสุรพงษ  จันทรด ี นักวิชาการคอมพิวเตอร วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

(ขอมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561) 
 

ตาราง รายช่ือบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ลูกจางประจาํตามสญัญา) 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา 

1 นางสาวณิชนันท บุญมาก นักวิทยาศาสตร 

 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร) มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

2 นายธีรพล สืบศร ี นักวิชาการเกษตร 

 

วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

3 นางสาวพัชรินทร ชินบรรเทา นักวิทยาศาสตร 

 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร) มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

4 นางสาวพิมพธิดา ธรรมแสง นักวิทยาศาสตร 

 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร) มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

(ลาศึกษาตอ 28 ธ.ค. 2559) 

5 นางสาวเพชรลดา ประทุมวัน นักวิทยาศาสตร วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

(ขอมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561) 
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1.8 เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

 

1.8.1 ความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจท้ัง 4 

ประการดังกลาว มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว ปจจุบันมีปจจัย

ภายในและภายนอกหลายประการท่ีทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนท่ี

จะตองเรงดําเนินการ ปจจัยดังกลาวคือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศท่ีมีแนวโนมแตกตางกันมากข้ึน 

ซ่ึงจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ท้ังในประเด็นการบริการการศึกษาขาม

พรมแดนและการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเปนผลจาก

การรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงท้ังสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนท่ีจะตองสรางความม่ันใจแกสังคมวาสามารถพัฒนาองค

ความรูและผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากข้ึน ไมวาจะเปนการสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนา

อาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูระดับทองถ่ินและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information) ท่ีเปนประโยชนตอผูมี

สวนไดสวนเสีย ท้ังนักศึกษาผูจางงานผูปกครองรัฐบาลและประชาชนท่ัวไป 

5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาท่ีเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม(participation) 

มีความโปรงใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซ่ึงตรวจสอบได (accountability) ตามหลัก     

ธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 

2549 เพ่ือเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ

หนวยงาน โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศแนว

ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให
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การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพ       

ของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

9) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

เม่ือวันท่ี24 เมษายน 2554 เพ่ือเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมี

มาตรฐานตามประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม 

 

1.8.2 วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจําเปน ตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1) เพ่ือใหสถาบันไดมีการพัฒนามุงสูวิสัยทัศน และยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 

โดยระบบดังกลาวจะตองเปนไปตามเจตนารมณของ พรบ. และเปนไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 

มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตั้งแตระดับหลักสูตรคณะวิชาหรือหนวยงาน

เทียบเทา และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบันนั้นๆ กําหนดข้ึน โดย

วิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในองคประกอบคุณภาพตางๆ วาเปนไปตามเกณฑและ

ไดมาตรฐาน 

3) เพ่ือใหหลักสูตร คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ

ของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (targets) และเปาประสงค 

(goals) ท่ีตั้งไวตามจุดเนนของตนเอง 

4) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสะทอนจุดแข็งจุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนขอเสนอแนะในการพัฒนาการ

ดําเนินงานเพ่ือนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการในแตละระดับอยางตอเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ

ของสถาบัน 

5) เพ่ือใหขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหม่ันใจวาสถาบันอุดมศึกษา

สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 

6) เพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีขอมูลพ้ืนฐาน

ท่ีจําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
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1.9 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 

 

คณะเกษตรและชีวภาพ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 

2560 และนําผลประเมินดังกลาวมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 โดยมีการ

จัดทําโครงการและแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวยผูบรหิาร ตัวแทนหลักสูตร

และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

ในการแผนพัฒนาคุณภาพฯ ฉบับนี้ ไดเชิญผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรทุกคนเขารวมการ

ประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพฯ โดยยึดแนวทางการจัดทําตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษา จาก สกอ. จํานวน 5 องคประกอบคุณภาพ เพ่ือใหกระบวนการดําเนินงานดานตางๆ ของคณะ มี

ผลสะทอนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  

 

ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 มีดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรและชีวภาพ 

2. ขออนุมัติดําเนินการกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนางานประกัน

คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

3. ดําเนินการประชุมคณะกรรมการตามขอ 2. เพ่ือจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนางานประกัน

คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 ตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับคณะ ปการศึกษา 2560 ในแตละองคประกอบคุณภาพ โดยรวมกันวิเคราะห หาแนวทางการ

ดําเนินงาน การจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ อันจะกอใหเกิดการพัฒนาการ

ดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

4. ฝายนโยบายและแผน รวบรวมจัดทําเลม และนําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ตอ

คณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือพิจารณา 

5. เม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะแลว จะทําการเผยแพรแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาฯ ใหผูรับผิดชอบแตละองคประกอบคุณภาพรับทราบ และนําไปเปนแนวทางในการ

ดําเนินการเพ่ือพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาตอไป 

6. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 
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สวนท่ี 2 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 (Improvement Plan) 
 

2.1 วัตถุประสงคของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 

 เพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาตามภารกิจของคณะเกษตรและชีวภาพอยางตอเนื่อง 

 

2.2 ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ เปาหมาย 

คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  คะแนน 4.29 

  

2.3 วิธีการคํานวณตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 

1) สูตรการคํานวณ 

    คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปการศึกษา 2561 เฉลี่ยทุกองคประกอบ 

 2) ชวงระยะเวลาประเมิน ภายในเดือนสิงหาคม ป พ.ศ. 2562 

3) วธิีคํานวณคะแนน 

คะแนนท่ีได = คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ เฉลี่ยทุกองคประกอบ x 5 

 4.51   

 

2.4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2560 

คณะเกษตรและชีวภาพ  ดําเนินการดานประกันคุณภาพการศึกษามาโดยตลอดนับต้ังแตป

การศึกษา 2544 ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ สกอ. 

ในปการศึกษา 2560 คณะเกษตรและชีวภาพรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เม่ือวันท่ี 24 

สิงหาคม 2561 โดยผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังรายชื่อ

ตอไปนี้ 

1. รองศาสตราจารยธณัฏฐคุณ มงคลอัศวรัตน ประธานกรรมการ  

  2. นางสาวอาภาพร  สิงหราช   กรรมการ 

 3. นางสาวอรณี  บุญมีนิมิตร   กรรมการ 

 4. นางสาวรุงรัตน  ดวงสรอยทอง    เลขานุการ 

 5. นางสาววิลาวัลย  โพธิ์ดํากล่ํา   ผูชวยเลขานุการ 
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จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ พบวา 

องคประกอบท่ีมีผลการประเมินระดับดีมาก จํานวน 2 องคประกอบ ไดแก 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

องคประกอบท่ีมีผลการประเมินระดับดี จํานวน 3 องคประกอบ ไดแก 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

เม่ือรวมผลการประเมินทุกองคประกอบ มีผลการประเมินอยูในระดับดี ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

4.42 ดังตารางตอไปนี ้

ตารางคะแนนการประเมินรายตัวบงช้ี 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

คะแนนการ 

ประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน 

โดย

คณะกรรมการ 

(เกณฑ สกอ.) 

 บรรลุ 

 ไมบรรลุ 

หมายเหต ุ

(เหตุผลของการประเมิน 

ที่ตางจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต    

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรโดยรวม 

คาเฉล่ีย 3.49 6.63 คาเฉล่ีย 3.32 3.32 คะแนน 3.32 คะแนน  - 

2 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจําคณะท่ี

มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 60 14 รอยละ 80 5 คะแนน 5 คะแนน  - 

17.5 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 อาจารยประจําคณะท่ี

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 24 4.5 รอยละ 25.71 2.19 คะแนน 2.14 คะแนน  คณะนับจํานวนอาจารย

ประจําไมเปนไปตาม

เกณฑ สกอ. 

17.5 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย

ประจํา 

รอยละ 0 5.00 รอยละ 5 5 คะแนน 5 คะแนน  - 

1 

ตัวบงชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษา

ระดับปริญญาตร ี

6 ขอ - 6 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน  - 

ตัวบงชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษา

ระดับปริญญาตร ี

6 ขอ - 6 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน  - 

เฉล่ียองคประกอบท่ี 1 คะแนนเฉล่ีย 4.24 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย    

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการ

บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

 

 

6 ขอ - 6 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน  - 

14 
 



ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

คะแนนการ 

ประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน 

โดย

คณะกรรมการ 

(เกณฑ สกอ.) 

 บรรลุ 

 ไมบรรลุ 

หมายเหต ุ

(เหตุผลของการประเมิน 

ที่ตางจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย

และงานสรางสรรค 

60,000 

บาท/คน 

2,486,105 142,063.14 

บาท/คน 

4.79 คะแนน 5 คะแนน  คณะนับจํานวนอาจารย

ประจําไมเปนไปตาม

เกณฑ สกอ. 

17.5 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการ

ของอาจารยประจําและนักวิจัย 

รอยละ 30 3.20 รอยละ 18.29 2.63 คะแนน 3.05 คะแนน  คณะนับจํานวนอาจารย

ประจําไมเปนไปตาม

เกณฑ สกอ. 

17.5 

เฉล่ียองคประกอบท่ี 2 คะแนนเฉล่ีย 4.35 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ    

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก

สังคม 

6 ขอ - 6 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน  - 

เฉล่ียองคประกอบท่ี 3 คะแนนเฉล่ีย 5.00 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ขอ - 6 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน  - 

เฉล่ียองคประกอบท่ี 4 คะแนนเฉล่ีย 5.00 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ    

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะ

เพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตาม

พันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณ

ของคณะ 

6 ขอ - 7 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน  - 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระบบกํากับการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 

6 ขอ - 5 ขอ 5 คะแนน 4 คะแนน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการ

อาหาร มีผลการประเมิน

คุณภาพฯ ยังไมดีขึ้น เม่ือ

เทียบกับปท่ีผานมา 

เฉล่ียองคประกอบท่ี 5 คะแนนเฉล่ีย 4.50 
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

องคประกอบ 

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

จํานวน 

ตัวบงชี ้
I P O คะแนนเฉลี่ย 

0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรงุ 

2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
1 6 4.05 5.00 3.32 4.24 ระดับดี 

2 3 5.00 5.00 3.05 4.35 ระดับดี 

3 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

4 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 2 - 4.50 - 4.50 ระดับดี 

รวมตัวบงชี้ 13 4 7 2 

4.42 ระดับดี 
ผลการประเมิน 

4.29 

ระดับดี 

 

4.86 

ระดับดี

มาก 

3.19 

ระดับพอใช 

*ตัวบงช้ีท่ี 1.1 เปนคาคะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับหลักสตูรทุกหลักสูตร 
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2.5 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปการศึกษา 2561 (Improvement Plan)  

 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 คณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนปรับปรุงและ

พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ไดรวมกันระดมความคิดเห็นและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ แยกเปนรายองคประกอบคุณภาพ ดังนี ้
 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน

การปรับปรุง จากคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 

เสริมจุดเดน 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะควรเสริมกิจกรรมอบรม

ทักษะการใชภาษาอังกฤษใหแก

นักศึกษา 

 

สงเสริมใหนักศึกษาแตละ

หลักสตูรเขารวมอบรม

ภาษาอังกฤษโดยใชโปรแกรม 

English Discoveries Expert 

ของมหาวิทยาลัย 

 

กิจกรรมสงเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษดวยโปรแกรม 

English Discoveries Expert 

 

รอยละของนักศึกษาท่ีผานการ

อบรม Exit Exam 

 

รอยละ 5 

 

ปการศึกษา 

2561 

 

- 

 

- รองคณบดีฝาย

วิชาการฯ 

- ประธานหลักสูตร 

2. คณะควรพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนรูแบบ Active 

Learning 

- พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู

แบบ Active Learning ใหกับ

อาจารยผูสอน 

- สงเสริมใหมีการจดัการเรียน

การสอนแบบ Active Learning 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

 

รายวิชาท่ีนําเทคนิคการจัดการ

เรียนรูแบบ Active Learning ไป

ใช 

4 รายวิชา ปการศึกษา 

2561 

- - รองคณบดีฝาย

วิชาการฯ 

- ประธานหลักสูตร 
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จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน

การปรับปรุง จากคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 

เสริมจุดเดน 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

3. คณะควรสราง Smart 

Classroom เพ่ือพัฒนา

กระบวนการเรียนรูของนักศึกษา 

ไมสามารถดําเนินการได 

เน่ืองจากไมไดรับงบประมาณ

สนับสนุนการดําเนินการ

ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานของ

หองเรียน 

- - - - - - 

4. คณะควรหากลยุทธในการ

ประชาสมัพันธหลักสูตรไปยัง

โรงเรียนท่ีมีศิษยเกา 

- สํารวจขอมูลโรงเรียนศิษย

ปจจุบัน เพ่ือจัดทํากลยุทธการ

ประชาสมัพันธ 

- ดําเนินการสงขอมลู

ประชาสมัพันธหลักสูตรไปยัง

โรงเรียนของศิษยปจจุบัน 

- ดําเนินการนําเสนอหลักสูตร

กับโรงเรยีนเปาหมาย 

กิจกรรมประชาสมัพันธหลักสูตร - จํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาป

การศึกษา 2562 จากโรงเรียน

เปาหมาย 

10 คน ต.ค. 2561 –

ก.ค. 2562 

- - รองคณบดีฝาย

วิชาการฯ 

 

- รองคณบดีฝาย

กิจการนักศึกษาฯ 

- ประธานหลักสูตร 

- นักวิชาการศึกษา 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน

การปรับปรุง จากคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 

เสริมจุดเดน 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะควรสงเสริมใหคณาจารยมี

ผลงานตีพิมพ  ในวารสาร

ระดับชาต/ินานาชาติท่ีอยูใน

ฐานขอมูลตามเกณฑ สกอ. เพ่ิมข้ึน 

 

สงเสริมใหคณาจารยมผีลงาน

ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติอาจารยท่ีมี

ผลงานตีพิมพเผยแพรระดับชาติ

หรือนานาชาต ิ

 

รางวัลการตีพิมพผลงานเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ 

 

1 รางวัล 

 

ปการศึกษา 

2561 

 

- 

 

- รองคณบดีฝาย

วิชาการฯ 

 

2. คณะควรรวบรวมงานวิจยัท่ี

นําไปใชประโยชน มาเผยแพรสู

สังคม 

 

- รวบรวมงานวิจัยท่ีนําไปใช

ประโยชน 

- เผยแพรผลงานการใช

ประโยชนทางเว็บไซต 

รวบรวมและเผยแพรงานวิจยัท่ี

นําไปใชประโยชน 

จํานวนงานวิจัยท่ีนําไปใช

ประโยชนท่ีเผยแพร 

5 เรื่อง ปการศึกษา 

2561 

- - รองคณบดีฝาย

วิชาการฯ 

- รองคณบดีบริหารฯ 

- ผูชวยคณบดฝีาย

สารสนเทศฯ 

- นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

3. คณะควรสงเสริมใหมีการนํา

โครงการวิจัยไปใชประโยชนเชิง

พาณิชย 

 

สงเสริมใหมีการนําโครงการวิจัย

ไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 

 

สงเสริมการนําโครงการวิจัยไปใช

ประโยชนเชิงพาณิชย 

 

จํานวนงานวิจัยท่ีนําไปใช

ประโยชนในเชิงพาณิชย 

4 เรื่อง ปการศึกษา 

2561 

- - รองคณบดีฝาย

วิชาการฯ 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน

การปรับปรุง จากคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 

เสริมจุดเดน 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะควรประชาสมัพันธโครงการ

บริการวิชาการแกสังคม ให

แพรหลายมากข้ึน 

 

 

 

 

 

สงเสริมสนับสนุนการ

ประชาสมัพันธโครงการบริการ

วิชาการแกสังคม กอนและหลัง

การจัดกิจกรรม 

 

ประชาสมัพันธกิจกรรมบริการ 

วิชาการ 

 

- รอยละของผูเขารวมกิจกรรมตอ

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมตามแผน 

- รอยละของขาวสารการจดั

กิจกรรมบริการวิชาการท่ีเผยแพร

ตอจํานวนจํานวนกิจกรรมบริการ

วิชาการ 

 

รอยละ 90 

 

รอยละ 100 

 

ปการศึกษา 

2561 

 

- 

 

- รองคณบดีฝาย

วิชาการฯ 

- รองคณบดีบริหารฯ 

- ผูชวยคณบดฝีาย

สารสนเทศฯ 

- นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน

การปรับปรุง จากคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 

เสริมจุดเดน 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะควรสงเสริมใหมีการบูรณา

การการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ

งานวิจัย 

 

 

 

ไมสามารถดําเนินการได 

เน่ืองจากไมสอดคลองกับศาสตร

ของคณะ และไมสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรการวิจัย 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน

การปรับปรุง จากคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 

เสริมจุดเดน 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะควรหาความรวมมือกับ

ภาคเอกชนและสถานศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา 

 

 

สงเสริมการรวมกิจกรรมกับ

ภาคเอกชนและสถานศึกษามากข้ึน 

 

- โครงการโรงเรียนพ่ีเลี้ยง 

 

- การทําวิจัยจากการฝก

ประสบการณวิชาชีพ และสห

กิจศึกษา 

 

- จํานวนโรงเรียนท่ีเขารวม

กิจกรรมโรงเรียนพ่ีเลีย้ง 

- จํานวนงานวิจัยท่ีมาจากการฝก

ประสบการณวิชาชีพ และสหกิจ

ศึกษา 

 

3 โรงเรียน 

 

2 เรื่อง 

 

ปการศึกษา 

2561 

 

150,000 

 

- 

 

- รองคณบดีฝาย

วิชาการฯ  

- รองคณบดีฝาย

บริหารฯ 

- ประธานหลักสูตร 

2. คณะควรหาแนวทางเพ่ิม

สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย 

และลูกจางช่ัวคราวดวยเงินรายได 

 

เสนอแนวทางเพ่ิมสวัสดิการของ

พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจาง

ช่ัวคราว แกทางมหาวิทยาลัย 

- - - - - คณบด ี

3. คณะควรกํากับและติดตามการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสตูรใหสะทอนผลการ

ดําเนินงานดานประกันคณุภาพดีข้ึน 

 

- แตงตั้งคณะกรรมการทําหนาท่ีกับ

การและติดตามการดําเนินงาน

ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสตูรโดยตรง 

- กํากับติดตามการดําเนินงาน

ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสตูร และรายงานผลตอ

ผูบริหารทุกภาคการศึกษา 

กํากับติดตามการดําเนินงาน

ประกันคณุภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร 

- หลักสูตรมผีลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในเพ่ิมข้ึน 

0.05 คะแนน ปการศึกษา 

2561 

- - รองคณบดีฝาย

กิจการนักศึกษาฯ 
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สวนท่ี 3 

การติดตาม และประเมนิผล 

 

 การกํากับ ติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 

เปนกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีมุงเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมายตัวชี้วัดความสําเร็จในแตละ

วัตถุประสงคของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือเสนอ

ใหผูบริหาร และผูรับผิดชอบไดทราบ และพิจารณาผลไดอยางเปนรูปธรรม 

 คณะเกษตรและชีวภาพกําหนดหลักการติดตาม และประเมินผลตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ปการศึกษา 2561 เพ่ือใหสามารถนําผลประเมินมาใชในการวางแผนในปตอไป ดังนี้ 

 

3.1 วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผล 

 1) เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 ท่ีกําหนด

ไว โดยพิจารณาจากเง่ือนไข เวลาท่ีควรปฏิบัติ และสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพของ

โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ 

 2) เพ่ือทราบปญหา อุปสรรคการดําเนินงานเปนระยะๆ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนและ

โครงการ/กิจกรรมในปตอไป 

 3) เพ่ือตองการทราบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือนําไปใชประโยชนใน

การวิเคราะหแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยดานตางๆ 

 

3.2 ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผล 

 1) ผูรับผิดชอบตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 ดําเนินการตามระยะเวลาท่ี

กําหนด 

 2) จัดการประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานและประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 

 3) รายงานผลการดําเนินงานท่ีจากการการประชุมตามขอ 2 ในเลมรายงานผลการประเมิน

ตนเอง ปการศึกษา 2561 ในหัวขอ “การปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา” 

 4) นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 มาวิเคราะหและจัดทําแผนปรับปรุง

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 ตอไป 

 
 

 

 

- 22 - 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

- 23 - 
 






	1.3 โครงสร้างองค์กร
	1.4 รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจำคณะ ชุดปัจจุบัน
	1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
	1.6 จำนวนนักศึกษา
	1.7 จำนวนอาจารย์และบุคลากร
	ตาราง รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

	จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ พบว่า
	องค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับดีมาก จำนวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่
	องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
	องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
	องค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับดี จำนวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่
	องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
	องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
	องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
	เมื่อรวมผลการประเมินทุกองค์ประกอบ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ดังตารางต่อไปนี้
	ตารางคะแนนการประเมินรายตัวบ่งชี้

