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ตอนที่ 4 
การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 
 

 
4.1 วิเคราะหผ์ลการประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกรายตัวบ่งช้ี ระดับคณะ 

ตัวบ่งชี ้ ชนิดตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 คํานวณ 2.50 8.07 2.02 2.02 
4 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 คํานวณ ร้อยละ 20 
2.50 คะแนน 

6*100 ร้อยละ 17.14 
2.14 คะแนน 

2.14 
35 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 คํานวณ ร้อยละ 36 
3 คะแนน 

10*100 ร้อยละ 28.57 
2.38 คะแนน 

2.38 
36 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 คํานวณ ร้อยละ 10 
5 คะแนน 

825.33 ร้อยละ 25.35 
0 คะแนน 

0.00 
33 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 6 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 6 ข้อ  5 คะแนน 5.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 6 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 6 ข้อ  5 คะแนน 5.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ  5 คะแนน 5.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 คํานวณ 5 คะแนน 63,809.39*5 5 คะแนน 5.00 

60,000 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 คํานวณ 2.50 คะแนน 5*100 ร้อยละ 14.29 

2.38 คะแนน 
2.38 

35 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 6 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน 5.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 7 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน 5.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 7 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 6 ข้อ 4 คะแนน 4.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 5 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน 5 ข้อ 4 คะแนน 4.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 5 ข้อ - - - - 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 5 ข้อ - - - - 

เฉลี่ยรวม 13 ตัว  
(ไม่คํานวณ 6.1 

และ 6.2) 

   3.53 
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ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ  จําแนกรายองค์ประกอบ ระดับคณะ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 

ตัวบ่งช้ี I P O คะแนนเฉล่ีย 

0.00-1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 6 1.51 4.50 2.02 2.59 พอใช้ 
2 3 5.00 5.00 2.38 4.13 ดี 
3 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
5 2 - 4.00 - 4.00 ดี 

รวม 13 1.68 4.57 2.20 3.53 ดี 
ผลการประเมนิ ต้อง

ปรับปรุง 
ดีมาก ต้อง

ปรับปรุง
ดี  

*ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทกุหลักสูตร 
 
 คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วยตาม
ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 
4.2 การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 
องค์ประกอบที่  1  การผลติบัณฑิต 

จุดเด่น 
  - 

จุดที่ควรพฒันา 
1. คณะควรมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการให้ทุกหลกัสูตรได้มาตรฐานและสะท้อนอัตลักษณ์

อย่างชัดเจน 
2. คณะควรส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ประจําให้มคีุณวุฒิและเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการเพ่ิมขึ้นโดยสร้าง

แรงจูงใจ เช่น ค่าตอบแทน หรือรางวัล 
3. คณะควรรักษาสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําอย่าง

เหมาะสม 
4. คณะควรประเมินผลการจัดกิจกกรมนักศึกษาแล้วนําผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขทุกคร้ัง 
5. คณะควรจัดกิจกรรมให้ความรู้และทกัษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาทกุหลักสูตร 

 
องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 

จุดเด่น 
1. งานวิจัยส่วนใหญ่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก  
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จุดที่ควรพฒันา 
1.   คณะควรมีมาตรการใหทุ้กหลักสูตรมผีลงานวิจัย อาจเป็นรูปแบบของการสร้างเครือข่ายการวิจัย 

และเขียนหัวขอ้วิจัยให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น 
2. คณะควรสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลทางวิชาการมากขึ้นและเพ่ิมระดับที่สูงขึ้น 

 
องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 

จุดเด่น 
‐ คณะมีงานบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสามารถสร้างรายได้ให้แก่

ผู้เข้าร่วมโครงการได้ 
จุดที่ควรพฒันา 

‐ ผลของการให้บริการวิชาการควรสะท้อนผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างชัดเจน
และยั่งยืน 

 
องค์ประกอบที่  4  การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น 
‐ มีการดําเนินกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมตามวงจรประกันคุณภาพ 

จุดที่ควรพฒันา 
‐ คณะควรพัฒนาหรือมีการต่อยอดเพ่ือสร้างมาตรฐานงานศิลปะวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับใน

ระดับที่สูงขึ้น 
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดเด่น 
1. คณะมีการจัดทําแผนกลยุทธ์โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
2. คณะมีนโยบายและการดําเนินการในการจัดการความรู้ที่ครอบคลุมทัง้ด้านการเรียนการสอนและ

การวิจัยที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
จุดที่ควรพฒันา 

-   ในการบริหารจัดการ ระบบกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และการประกันคุณภาพหลักสูตร 
คณะต้องเสนอคณะกรรมการประจําพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
(1 กรกฎาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

- 78 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ที่ ๒๒/๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรา ๔๗ กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  มาตรา ๔๘ กําหนดให้หน่วยงานต้น
สังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
หน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จึงได้ดําเนินการให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองได้มาตรฐาน ตามที่กําหนดทุกระดับของมหาวิทยาลัยและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ดังน้ี 

๑.  คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด้วย 
๑.๑   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา   ประธานกรรมการ 
๑.๒   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์   แว่นเรืองรอง รองประธานกรรมการ 
๑.๓   รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล กรรมการ  
๑.๔   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน   สมคําพ่ี  กรรมการ 
๑.๕   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธ์ิ   หาญมนตรี กรรมการ 
๑.๖   น.สพ.จักรพรรด์ิ  ประชาชิต กรรมการ 
๑.๗   นายนพรัตน์   พัชณีย์  กรรมการ 
๑.๘   ดร.พิจิกา     ทิมสุกใส  กรรมการ 
๑.๙   ดร.ธนกร    ราชพิลา  กรรมการ 
๑.๑๐  นายทรงทรัพย์    อรุณกมล กรรมการ 
๑.๑๑  นางสุพัตรา     หล้าชาญ กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๒  นางกิรอัชฌา    แถมสมดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ 
๑.  กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาดําเนินงาน

เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. เสนอแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้สอดคล้องกับ

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับกรอบการประกันคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา  

/๓.  กํากับติดตาม… 
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๓.  กํากับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
๔.  สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือว่าการประกัน

คุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 

 ๒.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประกอบด้วย 
๒.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์   แว่นเรืองรอง   ประธานกรรมการ 
๒.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธ์ิ   หาญมนตร ี  รองประธานกรรมการ 
๒.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน  สมคําพ่ี   กรรมการ 
๒.๔  น.สพ.จักรพรรด์ิ   ประชาชิต  กรรมการ 
๒.๕  นายนพรัตน์     พัชณีย์   กรรมการ 
๒.๖  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล  กรรมการ 
๒.๗  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร   รักษาสุข   กรรมการ 
๒.๘  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล จิตจักร   กรรมการ 
๒.๙  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรีย์   สุรศร   กรรมการ 
๒.๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทาริกา ผาใต้   กรรมการ 
๒.๑๑  สพ.ญ.อโณทัย    แพทย์กิจ  กรรมการ 
๒.๑๒  ดร.ธนกร   ราชพิลา   กรรมการ 
๒.๑๓  ดร.พิจกิา     ทิมสุกใส   กรรมการ 
๒.๑๔  นางสาวสิรินทัศน์  เลี่ยมแหลม  กรรมการ 
๒.๑๕  นายทรงทรัพย์    อรุณกมล  กรรมการ 
๒.๑๖  นางครองใจ   โสมรักษ ์  กรรมการ 
๒.๑๗  นายณัฐพงษ์   วงษ์มา   กรรมการ 
๒.๑๘  สพ.ญ.กนกวรรณ  บุตรโยธี   กรรมการ 
๒.๑๙  นายเฉลิมโรจน์  ชัยสิทธิพัฒนา  กรรมการ 
๒.๒๐  นายกัมปนาท    วงศ์เครือสอน    กรรมการ 
๒.๒๑  นางศศธิร   มีชัยตระกูล    กรรมการ 
๒.๒๒  นางสาวก่ิงกาญจน์    ป้องทอง    กรรมการ 
๒.๒๓  นางสาววรางรัตน์    เสนาสิงห์    กรรมการ 
๒.๒๔  นายนราวุธ     ระพันธ์คํา  กรรมการ 
๒.๒๕  นางสาวชนกนันท์    ศรีลาพัฒน์  กรรมการ 
๒.๒๖  นางสาวภรภัทร    ไชยสมบัติ  กรรมการ 
๒.๒๗  นางสุพัตรา   หล้าชาญ  กรรมการ 
๒.๒๘  นางกิรอัชฌา   แถมสมดี  กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๙  นางขวัญแข   ทรงอภิวัฒน์กุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
/๓.  คณะกรรมการ… 
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 ๓.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
ประกอบด้วย 

๓.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล   ทรงวิชา   ประธานกรรมการ 
๓.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทาริกา   ผาใต้    กรรมการ 
๓.๓  นายนพรัตน์     พัชณีย์  กรรมการ 
๓.๔  นายเฉลมิโรจน์    ชัยสิทธิพัฒนา   กรรมการ 
๓.๕  นายนราวุธ     ระพันธ์คํา กรรมการ 
๓.๖  นายกัมปนาท     วงศ์เครือสอน กรรมการ 
๓.๗  นางสาวภรภัทร    ไชยสมบัติ กรรมการ 
๓.๘  นางอรอนงค์   ไชยรา  กรรมการ 
๓.๙  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธ์ิ   หาญมนตรี   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๑๐  นางสาวสกลสุภา  เจนศิริวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๑๑  นางสาวกานดาภร  คัณทักษ ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๑๒  นายสญัญา   แถมสมดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๑๓  นางสาวรัชดาภรณ์  บุญชัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๔.  คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาของหลักสตูร วท.บ. สาขาวิชาพืชศาสตร์ ประกอบด้วย 
๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรีย์ สุรศร    ประธานกรรมการ 
๔.๒ ดร.พิจิกา     ทิมสุกใส    กรรมการ 
๔.๓ นายณัฐพงษ์   วงษ์มา    กรรมการ 
๔.๔ นางสาววรางรัตน์    เสนาสิงห์ กรรมการ 
๔.๕ นางครองใจ     โสมรักษ์   กรรมการและเลขานุการ 
๔.๖ นางสาววรัญญา    โพธ์ิสีมา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๕. คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาของหลักสตูร วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  
ประกอบด้วย 

๕.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย   อัมภาผล   ประธานกรรมการ 
๕.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล  จติจักร   กรรมการ 
๕.๓  สพ.ญ.อโณทัย     แพทย์กิจ  กรรมการ 
๕.๔  ดร.รัตน์มณ ี   ชนะบุญ  กรรมการ 
๕.๕  สพ.ญ.กนกวรรณ    บุตรโยธี   กรรมการและเลขานุการ 
๕.๖  นายอภิสทิธ์ิ     โสรินทร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๖.  คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาของหลักสตูร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร ประกอบด้วย 

๖.๑ ดร.ธนกร     ราชพิลา   ประธานกรรมการ 
๖.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน  สมคําพ่ี   กรรมการ 
๖.๓ นายโกวิทย์     พัชรบุษราคัมกุล กรรมการ 

/๖.๔ นางสาวก่ิงกาญจน์ ... 

- ๓  - 
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