
 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 

คณะทรพัยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 

ปการศึกษา  2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) 
ปพุทธศกัราช 2553 (1 มกราคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553) 
ปงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 

 
 

โดย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลัย 

 
 

20 กรกฎาคม 2554 



สารบัญ 
 

   หนา 
    
สวนที่ 1  บทสรุปสําหรับผูบริหาร 1 
สวนที่ 2 รายนามคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 2 
สวนที่ 3 บทนํา 3 
สวนที่ 4 วิธีประเมิน 5 
 4.1 การวางแผนกอนการประเมิน  
 4.2 ระหวางการประเมิน  
 4.3 ภายหลังการประเมิน  
สวนที่ 5 ผลการประเมิน 6 
 5.1 รายงานตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการ 

       การอุดมศึกษา (สกอ.) 
6 

 5.2  รายงานตารางที่ ป.2 ผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ 7 
 5.3  รายงานตารางที่ ป.3 ผลการประเมนิตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.) 8 
 5.4  รายงานตารางที่ ป.4 ผลการประเมนิตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 9 
 5.5  รายงานตารางที่ ป.5 ผลการประเมนิตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 10 
 5.6  จุดแข็ง / แนวทางเสรมิจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะในการปรับปรงุ 

       ตามรายองคประกอบคุณภาพ 
11 

 5.7  ขอสรุปตามองคประกอบคุณภาพ 16 
 5.8  ขอสรุปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 17 
 5.9  ขอสรุปตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 17 
 5.10 ขอสรุปตามมุมมองดานมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 18 
 5.11  ขอสรุปภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 19 
สวนที่ 6 วิธีปฏิบัตทิี่ดี / นวัตกรรม 20 
ภาคผนวก 21 
   คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน  
   

 
 

 



 
 

1

สวนที่ 1 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 
ในรอบการประเมินป 2553 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มีหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 8 หลักสูตร 

แบงเปนหลักสูตรระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร มีจํานวน
นักศึกษารวมทั้งสิ้น 206 คน แบงเปนนักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 119 คน และระดับปริญญาเอก 
จํานวน 87 คน ตลอดจนมีผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2553 รวมทั้งสิ้น 49 คน แบงเปนระดับปริญญา
โท จํานวน 41 คน และระดับปริญญาเอก 8 คน นอกจากนี้คณะมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 43 คน (ไมนับรวม
ลูกจางชั่วคราว) โดยจําแนกตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ แบงเปนบุคลากรที่เปนอาจารยและนักวิจัย จํานวน 32 
คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 11 คน 
 สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ รอบการประเมินป 2553 คณะผูประเมินได
ศึกษารายงานการประเมินตนเอง เอกสาร และหลักฐานอางอิงตาง ๆ ของคณะอยางละเอียด พรอมทั้งได
ตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการของคณะ ตลอดจนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร
การดําเนินงานของคณะจากคณะผูบริหาร อาจารย นักศึกษาปจจุบัน และผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวน โดย
คณะกรรมการประเมินไดวิเคราะหผลการดําเนินงาน และสรุปผลการประเมิน ดังน้ี 
 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวม อยูใน
ระดับดี (4.05) โดยจําแนกตามองคประกอบคุณภาพ พบวา คณะมีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี 
จํานวนทั้งหมด 9 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ (4.00) องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (3.71) องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
(4.50) องคประกอบที่ 4 การวิจัย (4.33) องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม (4.00) 
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (4.00) องคประกอบที่ 7 การบริหารและการ
จัดการ (4.33) องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (4.00) และองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ (4.00)  
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สวนที่ 2 
รายนามคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

 
คณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ รอบการประเมินป 2553 ของ                 

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มีรายนามตอไปน้ี 
 
1.  ผศ.ดร.วรนุช          เกิดสินธชัย ประธานกรรมการ 
2.  นายสมาน             สรรพศรี กรรมการภายนอก 
3.  ผศ.ทัศนีย         ชยาวนิช กรรมการ 
4.  ดร.ธีระเดช             เจียรสุขสกุล กรรมการ 
5.  ผศ.ดร.ปานจันทร    ศรีจรูญ กรรมการ 
6.  นายสุดเขต            แจงกระจาง กรรมการ 
7.  นางสาวดาวใจ         ศรีจันทร กรรมการ 
8.  นางสาวกมลวรรณ   ไพศาลโรจนรัตน กรรมการและเลขานุการ 
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สวนที่ 3 
บทนํา 

 
 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีเกิดขึ้นจากปจจัย 2 ประการ คือการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมการสงผลใหเกิดการบุกรุกทําลายปาและทรัพยากรธรรมชาติ และผลผลิตทางการเกษตร
ตอพ้ืนที่ต่ํา ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5-6 ไดสงเสริมใหมีการขยายตัวทาง
อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลคาของผลิตผลทางการเกษตร ดังน้ันจึงจําเปนตองมีการพัฒนาคนและพัฒนา
งานวิ จัย เ พ่ือรองรับการขยายตัวทางด านอุตสาหกรรมของประเทศ  และปองกันการสูญเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศอยางยั่งยืน  
 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีไดรับการอนุมัติใหจัดตั้งขึ้นเม่ือพ.ศ. 2537 เปนหนวยงานใหม 
ในแผนพัฒนาการศึกษาฯ  ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-3539) จัดตั้งตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 19 
กันยายน 2537 โดยโอนสายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ซ่ึงเปดดําเนินการตั้งแตปพ.ศ. 2526 จากคณะพลังงาน
และวัสดุมาสังกัดในคณะนี้ และเปดใหมอีก 3 สายวิชา คือ สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สายวิชา
เทคโนโลยีชีวเคมี และสายวิชาการจัดการทรัพยากรชีวมวล ซ่ึงปจจุบันเปลี่ยนเปนสายวิชาการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพ โดยมีแผนที่จะผลิตบัณฑิตในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาโท และปริญญาเอกที่เปน 
สหสาขาวิชา รวมถึงการทํางานวิจัยและพัฒนาบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือแกปญหา
ผลกระทบที่เกิดจากการขยายตัวทางดานอุตสาหกรรม 
 
วิสัยทัศน  
 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีมุงม่ันที่จะเปนองคกรที่มีความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู คุณภาพ และคุณธรรม สรางงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงชีวภาพและการจัดการที่ได
มาตรฐาน และเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติภายใตการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองตอ
ความตองการของสังคม  
ปณิธาน 

ผลิตบัณฑิตทีเ่กงและด ี   มีผลงานวิจัยระดับมาตรฐานสากล 
พัฒนานาชุมชนใหกาวหนา    มุงนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูสงัคม  

วัตถุประสงค 
 1. ผลิตบัณฑติระดับสูงกวาปริญญาตรี ทีมี่ความรูในสาขาเทคโนโลยชีีวภาพ สาขาการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สาขาเทคโนโลยีชีวเคมี และสาขาเทคโนโลยีชวีสาร-
สนเทศ ใหแกภาครัฐและเอกชน เพ่ือใชประโยชนสูงสุดจากทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีที่เกีย่วของ  
 2. สงเสริมใหคณาจารยทํางานวิจัย และพัฒนาในสาขาเฉพาะทางเปนการเพิ่มพูนความรู และเปน
แนวทางในการนําทรัพยากรชีวภาพมาใชประโยชนให ไดมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 3. ถายทอดและเผยแพรงานวิจัยและพัฒนาในสาขาดังกลาวใหแกภาครัฐและเอกชน  
 4. ใหบริการดานวิชาการ และพัฒนาบุคลากร แกภาครัฐและเอกชน 
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นโยบายหลัก 
 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีมุงเนนความเปนเลิศในการปฏิบัติภารกิจ คือการผลิตบัณฑิต
ในระดับอุดมศึกษาขั้นสูง การวิจัยและพัฒนา และการใหบริการทางวิชาการ เพ่ือตอบสนองตามวิสัยทัศน
ของมหาวิทยาลัย และปณิธานของคณะฯ โดยกําหนดนโยบาย ดังน้ี 
 ดานการบริหาร  
1. ใชทรัพยากรบุคคลรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการบริหารแบบรวมในระดับคณะฯ  
2. บริหารจัดการโดยใชระบบฐานขอมูลเปนเครื่องมือสําคัญ  
3. สงเสริมใหบุคลากรในคณะฯ ทํางานอยางมีประสิทธภิาพและมีความสุข  
4. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง   
 ดานจัดการศึกษา  
1. ผลิตบัณฑติสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
2. ผลิตบัณฑติที่มีความสามารถในการทาํงานเชิงบูรณาการ 
3. สงเสริมใหมีการประเมินปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเน่ืองมีความทันสมัยและเปนสากล 
4. จัดการศึกษาใหมีประสทิธิภาพสูงสุด     
 ดานงานวิจัยและพัฒนา  
1. สงเสริมการวิจัย และพัฒนา ในลักษณะการทํางานเปนกลุมวิจัย เพ่ือพัฒนาไปสูหนวย วิจัยที่มีความเปน 
เลิศเฉพาะดาน (Excellent Center)  
2. สงเสริมการทํางานวิจัยและพัฒนา ทั้งงานวิจัยพ้ืนฐานที่นําไปสูการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับ
นานาชาติ และ งานวิจัยประยุกต ที่นําไปสูการนําผลงานวิจัยไปใชงาน   
 ดานการบริการวิชาการแกสงัคม  
1. สงเสริมใหมีการถายทอดเทคโนโลยีและวชิาการสูกลุมเปาหมายอยางตอเน่ือง 
2. สงเสริมการใหบริการทางวิชาการเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนและภาคการผลิต   
 ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
1. สงเสริมใหมีความสัมพันธที่ดีระหวางนกัศึกษา และบุคลากรในคณะฯ 
2. สงเสริมใหมีกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสุขภาพทั้งกายและใจของนักศึกษา 
3. สงเสริมใหมีกิจกรรมทางดานวิชาการ   
 ดานการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม  
1. สงเสริมใหมีกิจกรรมการทํานุบํารุงศลิปและวัฒนธรรม และการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะฯ  
2. สงเสริมใหบุคลากรมีจิตสํานึกในการทํานุบํารุงศลิปและวัฒนธรรมไทย   
 ดานประกันคุณภาพ  
1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพอยางตอเน่ือง  
2. พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูล เพ่ือใหมีระบบประกันคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพ   
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สวนที่ 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนกอนการประเมิน 

คณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไดประชุมรวมกันเพ่ือกําหนดแผนการประเมิน           
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ซ่ึงมีรายละเอียดขั้นตอนดังน้ี 

1. ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประชุมชี้แจงวัตถุประสงค ขอบเขต
วิธีการในการประเมินคุณภาพภายในใหคณะกรรมการประเมินรับทราบ  

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไดประชุมรวมกันวางแผนตรวจเยี่ยม 
ปรึกษาหารือ อภิปราย แสดงความคิดเห็น เพ่ือใหเขาใจถึงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหลักฐาน และกําหนด
เกณฑในการประเมินไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งแบงหนาที่ความรับผิดชอบของแตละองคประกอบใน
รายงานการประเมินตนเอง ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
   องคประกอบที่ 1, 7, 8   ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.วรนุช เกิดสินธชัย และนางสาวดาวใจ ศรีจันทร 
   องคประกอบที่ 2     ผูรับผิดชอบ ผศ.ทัศนยี ชยาวนิช และผศ.ดร.ปานจันทร ศรีจรูญ 
   องคประกอบที่ 3, 6, 9   ผูรับผิดชอบ นายสมาน สรรพศรี และนายสุดเขต แจงกระจาง  
   องคประกอบที่ 4, 5    ผูรับผิดชอบ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล และนางสาวกมลวรรณ ไพศาลโรจนรัตน 

3. ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมอบหมายใหคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในกลับไปศึกษารายงานการประเมินตนเองในสวนที่คณะกรรมการแตละทาน
รับผิดชอบ 

4. ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในนัดหมายการลงพื้นที่ตรวจประเมินคณะ 
 
4.2 ระหวางการประเมิน 

คณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไดเยี่ยมชมสถานที่จริงของคณะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผูบริหารของคณะ สัมภาษณอาจารย บุคลากร นักศึกษาปจจุบัน และศิษยเกา ตลอดจนศึกษารายงาน
ประจําป รายงานการประชุม แผนกลยุทธ บันทึกขอความ ระเบียบ และประกาศตาง ๆ ของคณะ ตรวจสอบ
ขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เชน จํานวนบุคลากร จํานวนนักศึกษา จํานวนผูสําเร็จการศึกษา จํานวน
หลักสูตร เปนตน โดยในวันประเมินคณะผูประเมินจะมีการรายงานผลอยางไมเปนทางการใหแกผูบริหาร
คณะและบุคลากรภายในคณะไดรับทราบ 

 
4.3 ภายหลังการประเมิน 
 คณะสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมในกรณีที่ไมสามารถคนหาเอกสารไดทันภายในวันประเมินใหแกผู
ประเมินใหแลวเสร็จภายใน 7 วันทําการ โดยคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาจะตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม
และจัดทํารายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณเสนอใหแกอธิการบดีภายหลังจาก 7 วันทําการที่คณะยื่น
เอกสารเพิ่มเติมใหแลวเสร็จภายใน 14 วันทําการ 
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5.1 รายงานตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

 (ตามเกณฑ สกอ.) 

ตัวบงชี้คุณภาพ ตัวตั้ง ผลลัพธ 
( %หรือ
สัดสวน)   

ตัวหาร 

ตัวบงชี้ 1.1 8.00 1, 2, 3, 4, 5, 6 (6 ขอ) 4.00 
ตัวบงชี้ 2.1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 6, 7 (1 ขอ + 2) 1.00 

ตัวบงชี้ 2.2 90.00 
30.00 

93.75 5.00 
32.00 

ตัวบงชี้ 2.3 40.00 
13.00 

40.63 5.00 
32.00 

ตัวบงชี้ 2.4 7.00 2, 3, 5 (3 ขอ) 3.00 
ตัวบงชี้ 2.5       
ตัวบงชี ้2.6 7.00 1, 2, 3, 4, 6 (5 ขอ) 3.00 
ตัวบงชี ้2.7 6.00 1, 2, 3, 4, 5, 7 (5 ขอ + 1) 5.00 
ตัวบงชี ้2.8 3.00 1, 2, 3, 4 (4 ขอ) 4.00 
ตัวบงชี ้3.1 4.00 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (7 ขอ) 5.00 
ตัวบงชี้ 3.2 6.00 2, 3, 4, 5, 6 (5 ขอ) 4.00 
ตัวบงชี้ 4.1 7.00 1, 2, 3, 4, 5, 6 (6 ขอ) 4.00 
ตัวบงชี้ 4.2 4.00 1, 3, 4, 5, 6 (4 ขอ + 1) 4.00 

ตัวบงชี้ 4.3 600000.00 
38337050.15 

1095344.29 5.00 
35.00 

ตัวบงชี้ 5.1 3.00 1, 2, 3, 4, 5 (5 ขอ) 5.00 
ตัวบงชี ้5.2 2.00 2, 3, 5 (3 ขอ) 3.00 
ตัวบงชี ้6.1 2.00 1, 2, 3, 4 (4 ขอ) 4.00 
ตัวบงชี ้7.1 6.00 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (7 ขอ) 5.00 
ตัวบงชี้ 7.2 5.00 1, 2, 3 (3 ขอ) 3.00 
ตัวบงชี้ 7.3       
ตัวบงชี้ 7.4 6.00 1, 2, 3, 4, 5, 6 (6 ขอ) 5.00 
ตัวบงชี้ 8.1 7.00 2, 3, 4, 5, 6, 7 (6 ขอ) 4.00 
ตัวบงชี้ 9.1 8.00 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 (8 ขอ) 4.00 

รวมคะแนนการ
ประเมิน     4.05 
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5.2 รายงานตารางที่ ป.2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบ  

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 0.00 - 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
 1.51 - 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง 
 2.51 - 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช 
 3.51 - 4.50  การดําเนินงานระดับดี 
 4.51 - 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

I P O รวม  

   องคประกอบที่ 1 - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับด ี   
   องคประกอบที่ 2 5.00 3.00 4.00 3.71 การดําเนินงานระดับด ี   
   องคประกอบที่ 3 - 4.50 - 4.50 การดําเนินงานระดับด ี   
   องคประกอบที่ 4 5.00 4.00 - 4.33 การดําเนินงานระดับด ี   
   องคประกอบที่ 5 - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับด ี   
   องคประกอบที่ 6 - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับด ี   
   องคประกอบที่ 7 - 4.33 - 4.33 การดําเนินงานระดับด ี   
   องคประกอบที่ 8 - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับด ี   
   องคประกอบที่ 9 - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับด ี   
   เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้
   ของทุกองคประกอบ 

5.00 3.88 4.00 4.05 การดําเนินงานระดับด ี   

   ผลการประเมิน ระดับดีมาก ระดับดี ระดับดี ระดับดี การดําเนินงานระดับด ี   
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5.3 รายงานตารางที่ ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.) 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 0.00 - 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
 1.51 - 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง 
 2.51 - 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช 
 3.51 - 4.50  การดําเนินงานระดับดี 
 4.51 - 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก  

I P O รวม  

   มาตรฐานที่ 1 - - 4.00 4.00 การดําเนินงานระดับด ี   

   มาตรฐานที่ 2             

       มาตรฐานที่ 2 ก - 4.17 - 4.17 การดําเนินงานระดับด ี   

       มาตรฐานที่ 2 ข 5.00 3.78 - 4.08 การดําเนินงานระดับด ี   

   มาตรฐานที่ 3 - 3.50 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช   

   เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้
   ของทุกมาตรฐาน 

5.00 3.88 4.00 4.05 การดําเนินงานระดับด ี   

   ผลการประเมิน ระดับดีมาก ระดับดี ระดับดี ระดับดี การดําเนินงานระดับด ี   
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5.4 รายงานตารางที่ ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

มุมมอง 
ดานการบริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 0.00 - 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
 1.51 - 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง 
 2.51 - 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช 
 3.51 - 4.50  การดําเนินงานระดับดี 
 4.51 - 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก   

I P O รวม  

  ดานนักศึกษา 
  และผูมีสวนไดสวนเสีย - 4.17 4.00 4.14 การดําเนินงานระดับด ี   

  ดานกระบวนการภายใน - 3.75 - 3.75 การดําเนินงานระดับด ี   

  ดานการเงนิ 5.00 4.00 - 4.50 การดําเนินงานระดับด ี   

  ดานบุคลากรการเรียนรู 
  และนวตักรรม 5.00 3.50 - 4.25 การดําเนินงานระดับด ี   

  เฉลี่ยรวมทกุตัวบงชี ้
  ของทุกมุมมอง 5.00 3.88 4.00 4.05 การดําเนินงานระดับด ี   

  ผลการประเมิน ระดับดีมาก ระดับดี ระดับดี ระดับดี การดําเนินงานระดับด ี   
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5.5 รายงานตารางที่ ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลีย่ 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 0.00 - 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
 1.51 - 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง 
 2.51 - 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช 
 3.51 - 4.50  การดําเนินงานระดับดี 
 4.51 - 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก    

I P O รวม  

1. มาตรฐานดานศักยภาพ 
   และความพรอม 
   ในการจัดการศึกษา 

          
  

   (1) ดานกายภาพ - - - - ไมมีผลการประเมินในดานนี้    
   (2) ดานวิชาการ 5.00 2.33 - 3.40 การดําเนินงานระดับพอใช   
   (3) ดานการเงิน - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับด ี   
   (4) ดานการบริหารจัดการ - 4.20 - 4.20 การดําเนินงานระดับด ี   
   เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้
   ของมาตรฐานที่ 1 5.00 3.56 - 3.82 การดําเนินงานระดับด ี

  
2. มาตรฐานดานการดําเนินการ 
   ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา           

  
   (1) ดานการผลิตบัณฑติ - 4.67 4.00 4.50 การดําเนินงานระดับด ี   
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มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลีย่ 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 0.00 - 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
 1.51 - 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง 
 2.51 - 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช 
 3.51 - 4.50  การดําเนินงานระดับดี 
 4.51 - 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก    

I P O รวม  

   (2) ดานการวิจัย 5.00 4.00 - 4.33 การดําเนินงานระดับด ี   
   (3) ดานการใหบริการ 
        ทางวิชาการแกสังคม - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับด ี

  
   (4) ดานการทํานุบํารุง 
        ศิลปะและวัฒนธรรม - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับด ี

  
   เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้
   ของมาตรฐานที่ 2 5.00 4.25 4.00 4.30 การดําเนินงานระดับด ี

  
   เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้
   ของทุกมาตรฐาน 5.00 3.88 4.00 4.05 การดําเนินงานระดับด ี

  

   ผลการประเมิน ระดับดีมาก ระดับดี ระดับดี ระดับดี การดําเนินงานระดับด ี
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5.6 จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  
ตามรายองคประกอบคุณภาพ 

 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
 จุดแข็ง  
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ดี และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคณะอยางตอเน่ืองตั้งแต
ป พ.ศ. 2548 จวบจนถึงปจจุบัน แตขาดการรวบรวม และจัดทํารายงานสรุปผลการจัดทําแผน รวมทั้งแผน
กลยุทธที่สะทอนใหเห็นถึงการเชื่อมโยงกับปรัชญา ปณิธาน ที่เปนแบบแผน  
2. คณะมีการจัดทําแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกับอัตลักษณของการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยที่ชัดเจน และ
มีผลการดําเนินงานที่ดีโดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารงานวิจัยและการบริหารหลักสูตรที่เปนแบบอยางที่ดี
ของการทํางานเชิงบูรณาการขามหนวยงานและการบริหารแบบคลัสเตอร 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะฯ ควรจะพัฒนาระบบกลไกเพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมในการปรับแผนกลยุทธใหมากขึ้นและควรมีการ
จัดทําแนวทางการนํากลยุทธไปสูปฏิบัติอยางทั่วองคกร 
  จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะควรมีการอบรมใหบุคลากรมีทักษะความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธที่มีแบบแผน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดทําแผนที่กลยุทธ และแนวทางการนําแผนไปสูปฏิบัติและการจัดทํารายงาน
ประเมินผลที่สามารถสะทอนถึงผลสัมฤทธิ์ของการแผนกลยุทธ นอกเหนอืจากการรายงานเปรียบเทียบ 
แผนและผล 
2. การกําหนดตัวบงชี้สวนใหญมุงเนนตัวบงชี้เชิงปฏิบัติการมากกวาตัวบงชี้เชิงกลยุทธ 
 ขอเสนอแนะ 
คณะควรมีการจัดอบรมบุคลากรใหเขาใจการทํางานเชิงกลยุทธ   
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
 จุดแข็ง  
คณะมีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และดํารงตําแหนงทางวิชาการในปริมาณที่สูง ประกอบกับ
อาจารยแตละทานมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย เหมาะสมกับหลักสูตรของคณะที่เนนการวิจัยและการผลิต
บัณฑิตศึกษา 
 แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
คณะควรเสริมทักษะเชนการจัดอบรมการเขียนบทความทางวิชาการที่ดี ใหกับนักศึกษานอกเหนือจากการ
เสริมทักษะทางดานภาษาอังกฤษ 
 จุดที่ควรพฒันา 
1. คณะมีหลักสูตรที่การดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
ไดแก การประเมิน/ปรับปรุงหลักสูตรไมเปนไปตามกรอบเวลา และภาระงานคุมวทิยานิพนธไมเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานฯ 
2. คณะขาดการวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
และขาดการประเมินผลสําเร็จของแผนการพัฒนาฯ 
 ขอเสนอแนะ 
1. การกํากับและติดตามใหคณะกรรมการที่รับผิดชอบ เรงดําเนินการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร และ
ติดตามใหมีการดําเนินงานหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ 
2. การวิเคราะหขอมูลกอนการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลากร รวมทั้งประเมินผล
สําเร็จของแผนฯ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนฯ ในอนาคต สรางระบบติดตามใหคณาจารยและบุคลากร นํา
ความรูที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอน การวัดผล และการปฏบิัติงานที่เกีย่วของ 
 
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 จุดแข็ง  
1. คณะมีเครือขายพัฒนาคุณภาพระหวางคณะภายในมหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร) และหนวยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย (คณะรัฐศาสตรและคณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง) 
2. คณะมีกลไกการใหขอมูลขาวสารที่สรางวัฒนธรรมการวิจัยใหแกนักศึกษา 
 แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
คณะควรขยายเครือขายและเพิ่มจํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการเครือขายพัฒนาคุณภาพ 
 จุดที่ควรพฒันา 
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษายังไมสะทอนผลลพัธตามกรอบ TQF ทั้ง 5 ดาน 
 ขอเสนอแนะ 
คณะควรเชื่อมโยงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับกรอบ TQF ทั้ง 5 ดาน 
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องคประกอบที่ 4 การวิจยั 
 จุดแข็ง  
1. คณะมีจํานวนผลงานวิจัยมากและอาจารยมีศักยภาพสูงในการทําวิจัย 
2. คณะมีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนอยางชัดเจน 
3. บุคลากรภายในคณะมีความสามารถในการหาเงินสนับสนุน 
 แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
ระบบและกลไกควรเขียนเปนหลักเกณฑ แนวทาง และขั้นตอนใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหทุกคน
ในองคกรทํางานไดสะดวกขึ้น 
 จุดที่ควรพฒันา 
1. คณะขาดระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย 
2. การนําผลการประเมินการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคไปปรับปรุงการสนับสนุน 
พันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคไมชัดเจน  
 ขอเสนอแนะ 
คณะควรระบผุลการปรับปรุงที่มาจากการประเมินใหมีความชัดเจน 
 
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

จุดแข็ง  
คณะมีความเขมแข็งในการใหบริการวชิาการแกชุมชน 
 แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
ระบบและกลไกควรเขียนเปนหลักเกณฑ แนวทาง และขั้นตอนใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหทุกคน
ในองคกรทํางานไดสะดวกขึ้น 
 จุดที่ควรพฒันา 
1. คณะไมมีหลักฐานเชิงประจักษที่แสดงวานําผลการสาํรวจไปจัดทําแผนการบริการวิชาการของคณะ 
2. คณะมีการอางอิงเอกสารบางสวนที่ไมตรงกับรอบปการประเมิน 
3. คณะมีหลักฐานบางสวนที่อางอิงเปนโครงการวิจัยมิใชโครงการบริการวิชาการ  
 ขอเสนอแนะ 
1. คณะควรทาํการสรุปผลการประเมินทุกครั้งและครบถวนหลังใหการบริการวิชาการ 
2. คณะควรหาหลักฐานใหตรงปการประเมิน และถูกตองตามเกณฑ 
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 จุดแข็ง  
1. คณะมีความพยายามในการดําเนินการเพื่อสงเสริม สรางจิตสํานึกใหกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตให
ตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรม 
2. คณะมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการเขากับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
 แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
คณะควรมีการพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นสูงานเชิงพาณิชยและสรางมูลคาเพิม่ 
 จุดที่ควรพฒันา 
นักศึกษาของคณะมีสวนรวมในกิจกรรมทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมคอนขางนอย 
 ขอเสนอแนะ 
คณะควรหากลไกสงเสริมใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ยกตัวอยางเชน 
การบูรณาการเขากับรายวิชาในหลักสูตรตางๆของคณะ 
 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 จุดแข็ง  
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนการบริหารงานที่ดี และมีการนําและถายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสูระดับคณะ  
2. คณะมีทิศทางการดําเนินงานในภารกิจดานการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่ชัดเจน  
3. คณะมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเน่ือง 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะควรมีการจัดระบบและกลไกการสื่อสารวิสัยทัศนและทิศทางการดําเนินงานไปสูบุคลากรอยางทั่วถึง 
 จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะควรมีการปรับปรุงระบบและกลไกเพื่อเพ่ิมการมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารจัดการ 
2. คณะควรมีการรวบรวมและสังเคราะหความรูที่เปนระบบเพื่อจัดทําเปนแนวปฏิบัติที่ดีอยางเปน 
ลายลักษณอักษร 
3. คณะควรมีการจัดทําระบบและกลไกเพื่อเผยแพรและสงเสริมใหมีการนําแนวปฏิบัติที่ดีไปใช 
 ขอเสนอแนะ  
1. คณะควรมีการอบรมบุคลากรใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยง 
2. คณะควรมีการปรับปรุงแนวทางการนําหลักธรรมาภิบาลไปสูการปฏิบัติ ที่สะทอนประโยชนตอคณะ 
และผูมีสวนไดสวนเสียอยางเปนรูปธรรม 
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องคประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 จุดแข็ง  
1. คณะมีการจัดทํางบประมาณประจําปและรายงานทางการเงินประจําปและมีการตรวจสอบภายในตาม
เกณฑที่มหาวทิยาลัยกําหนด 
2. คณะมีการรายงานทางการเงินเปนรายไตรมาสอยางตอเน่ือง 
 แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
คณะควรมีการนําผลการวิเคราะหทางการเงินไปใชในการวางแผนและตัดสินใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
 จุดที่ควรพฒันา 
1. คณะควรมกีารจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินที่เปนแบบแผนและเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธของคณะ 
อยางชัดเจน 
2. คณะควรมกีารจัดทํารายงานการวิเคราะหทางการเงินที่สะทอนถงึสถานะทางการเงินที่ม่ันคงทั้งระยะสั้น 
และระยะยาว 
 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 จุดแข็ง  
1. คณะมีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัยอ่ืน (คณะวิศวกรรมศาสตร  
และคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
 จุดที่ควรพฒันา 
นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการประกนัคุณภาพการศึกษาคอนขางนอย 
 ขอเสนอแนะ 
1. คณะควรสรางกลไกการสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา  
เพ่ิมมากขึ้น เชน การจัดประชมุสัมมนา การอบรมใหความรู  
2. คณะควรมีการกําหนดระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพ โดยในเบื้องตน
กําหนดรอบเวลาการติดตามผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน 
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5.7 ขอสรุปตามองคประกอบคุณภาพ 
 ผูประเมินไดตรวจสอบผลการดําเนินงาน และหลักฐานอางอิงของคณะทรัพยากรชีวภาพและ
เทคโนโลยี ตามองคประกอบคุณภาพ พบวา คณะมีผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับดี 
คาเฉลี่ย  4.05 เม่ือจําแนกตามประเภทตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา มีคาเฉลี่ยสูงสุด 5.00 
รองลงมา คือ ตัวบงชี้ดานผลผลิต มีคาเฉลี่ย 4.00 และตัวบงชี้ดานกระบวนการมีคาเฉลี่ย 3.88 ทั้งนี้ 
เม่ือจําแนกตามองคประกอบการประเมิน พบวา  

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ คณะมีผลการประเมินอยู
ในระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.00 โดยมีตัวบงชี้ดานกระบวนการเพียงตัวบงชี้เดียว 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน คณะมีผลการประเมินอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 3.71 เม่ือ
จําแนกตามประเภทตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขามีคาเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คือ ตัวบงชี้ดาน
ผลผลิตมีคาเฉลี่ย 4.00 และตัวบงชี้ดานกระบวนการมีคาเฉลี่ย 3.00 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา คณะมีผลการประเมินอยูในระดับดี มี
คาเฉลี่ย 4.50 โดยมีตัวบงชี้ดานกระบวนการเพียงตัวบงชี้เดียว 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย คณะมีผลการประเมินอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.33 เม่ือจําแนกตาม
ประเภทตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขามีคาเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมาคือ ตัวบงชี้ดานกระบวนการ 
มีคาเฉลี่ย 4.00 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม คณะมีผลการประเมินอยูในระดับดี มี
คาเฉลี่ย 4.00 โดยมีตัวบงชี้ดานกระบวนการเพียงตัวบงชี้เดียว 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะมีผลการประเมินอยูในระดับดี มี
คาเฉลี่ย 4.00 โดยมีตัวบงชี้ดานกระบวนการเพียงตัวบงชี้เดียว 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ คณะมีผลการประเมินอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.33 
โดยมีตัวบงชี้ดานกระบวนการเพียงตัวบงชี้เดียว 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ คณะมีผลการประเมินอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.00 
โดยมีตัวบงชี้ดานกระบวนการเพียงตัวบงชี้เดียว 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ คณะมีผลการประเมินอยูในระดับดี มี
คาเฉลี่ย 4.00 โดยมีตัวบงชี้ดานกระบวนการเพียงตัวบงชี้เดียว 
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5.8 ขอสรุปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 ผูประเมินไดตรวจสอบผลการดําเนินงานและหลักฐานอางอิงของคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบวา ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา มีคาเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คือ ตัวบงชี้
ดานผลผลิตมีคาเฉลี่ย 4.00 และตัวบงชี้ดานกระบวนการมีคาเฉลี่ย 3.88 ทั้งนี้ เม่ือจําแนกตาม
องคประกอบการประเมิน พบวา  
 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มีผลการประเมินอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.00 โดยมีตัวบงชี้ดาน
ผลผลิตเพียงตัวบงชี้เดียว 

มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา ซ่ึงจําแนกออกเปน 2 มาตรฐานยอย ไดแก  
1.  มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีผลการประเมินอยูใน

ระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.17 โดยมีตัวบงชี้ดานกระบวนการเพียงตัวบงชี้เดียว 
2.  มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีผลการประเมินอยูใน

ระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.08 เม่ือจําแนกตามประเภทตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ดานดานปจจัยนําเขา มีคาเฉลี่ย
สูงสุด 5.00 รองลงมา คือ ตัวบงชี้ดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ย 3.78 
 มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช          
มีคาเฉลี่ย 3.50 โดยมีตัวบงชี้ดานกระบวนการเพียงตัวบงชี้เดียว 
 
5.9 ขอสรุปตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 
 ผูประเมินไดตรวจสอบผลการดําเนินงานและหลักฐานอางอิงของคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 
มุมมองดานการบริหารจัดการ พบวา ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา มีคาเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คือ ตัวบงชี้
ดานผลผลิต มีคาเฉลี่ย 4.00 และตัวบงชี้ดานกระบวนการมีคาเฉลี่ย 3.88 ทั้งนี้ เม่ือจําแนกตาม
องคประกอบการประเมิน พบวา  
 มุมมองดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย มีผลการประเมินอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.14 
เม่ือจําแนกตามประเภทตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ดานดานกระบวนการมีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.17 รองลงมา คือ          
ตัวบงชี้ดานผลผลิต มีคาเฉลี่ย 4.00  
 มุมมองดานกระบวนการภายใน มีผลการประเมินอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 3.75 โดยมีตัวบงชี้
ดานกระบวนการเพียงตัวบงชี้เดียว 
 มุมมองดานการเงิน มีผลการประเมินอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.50 เม่ือจําแนกตามประเภทตัว
บงชี้ พบวา ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา มีคาเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คือตัวบงชี้ดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ย 
4.00 
 มุมมองดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม มีผลการประเมินอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.25 
เม่ือจําแนกตามประเภทตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา มีคาเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คือตัวบงชี้
ดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ย 3.50 
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5.10 ขอสรุปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 ผูประเมินไดตรวจสอบผลการดําเนินงานและหลักฐานอางอิงของคณะทรัพยากรชีวภาพและ
เทคโนโลยี ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พบวา ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา มีคาเฉลี่ยสูงสุด 5.00
รองลงมา คือ ตัวบงชี้ดานผลผลิต มีคาเฉลี่ย 4.00 และตัวบงชี้ดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ย 3.88 ทั้งน้ี 
เม่ือจําแนกตามองคประกอบการประเมิน พบวา  
 มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา มีผลการประเมินอยูในระดับ
ดี มีคาเฉลี่ย 3.82 เม่ือจําแนกตามประเภทตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา มีคาเฉลี่ยสูงสุด 5.00 
รองลงมา คือ ตัวบงชี้ดานดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ย 3.56 เม่ือพิจารณารายดานยอย พบวา 

1. ดานกายภาพ  ไมมีผลการประเมินในดานนี้ 
2.  ดานวิชาการ มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช มีคาเฉลี่ย 3.40 เม่ือจําแนกตาม

ประเภทตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา มีคาเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คือ ตัวบงชี้ดาน
กระบวนการ มีคาเฉลี่ย 2.33  

3. ดานการเง ิน มีผลการประเมินอยู ในระดับดี มีคาเฉลี ่ย 4.00 โดยมีตัวบงชี้ดาน
กระบวนการเพียงตัวบงชี้เดียว 

4. ดานการบริหารจัดการ มีผลการประเมินอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.20 โดยมีตัวบงชี้
ดานกระบวนการเพียงตัวบงชี้เดียว 
 มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบัน มีผลการประเมินอยูในระดับดี มี
คาเฉลี่ย 4.30 เมื่อจําแนกตามประเภทตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา มีคาเฉลี่ยสูงสุด 5.00 
รองลงมา คือ ตัวบงชี้ดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ย 4.25 และตัวบงชี้ดานผลผลิต มีคาเฉลี่ย 4.00 เมื่อ
พิจารณารายดานยอย พบวา 

1. ดานผลิตบัณฑิต  มีผลการประเมินอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.50 เม่ือจําแนกตาม
ประเภทตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ดานกระบวนการมีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.67 รองลงมา คือ ตัวบงชี้ดานผลผลิต มี
คาเฉลี่ย 4.00  

2. ดานการวิจัย มีผลการประเมินอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.33 เม่ือจําแนกตามประเภท
ตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา มีคาเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คือ ตัวบงชี้ดานกระบวนการ มี
คาเฉลี่ย 4.00  

3. ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม มีผลการประเมินอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 
4.00 โดยมีตัวบงชี้ดานกระบวนการเพียงตัวบงชี้เดียว 

4. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการประเมินอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.00 
โดยมีตัวบงชี้ดานกระบวนการเพียงตัวบงชี้เดียว 
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5.11 ขอสรุปภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 
จุดแข็ง  

1. งานวิจัยมีความโดดเดนมากและมีการบริหารงานวิจัยเปนคลัสเตอร 
2. หลักสูตรมีความหลากหลาย รองรับความตองการของสังคม 
3. ผูบริหารมีวิสัยทศันและมีการถายทอดนโยบายสูระดับคณะอยางตอเน่ือง 
4. คณะมีกิจกรรมทางดานบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับสังคม  
5. กิจกรรมดานการพัฒนาบัณฑิตสอดคลองกับอัตลักษณของการเปนมหาวิทยาลยัวิจัย  
 แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
1. คณะควรสงเสริมใหบัณฑิตเขามามีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการกับดานสังคมมากขึ้น 
2. คณะควรสงเสริมการมีสวนรวมของบคุลากรในการบริหารจัดการและวางแผนตดัสินใจ 
 จุดที่ควรพฒันา/ขอเสนอแนะ 
1. การเพิ่มทักษะของบุคลากรดานการทํางานเชิงระบบและสามารถติดตามตรวจสอบได 
2. คณะควรสงเสริมใหบุคลากรมีทักษะการคิดเชิงกลยทุธ 
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สวนที่  6 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม 

 
วิธีปฏบิตัิที่ดี / นวัตกรรมของคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มีดังน้ี  
 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
 คณะมีวิธีปฏิบัติที่ดีมีการบริหารงานวิจัยในรูปแบบคลัสเตอรที่มีผลงานที่สามารถนําไปใชประโยชน
ไดจริงตอบสนองความตองการของสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


