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ค าน า 
 

คณะเกษตรและชีวภาพ ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 
2560 ขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 เมื่อ
วันที่ 25 สิงหาคม 2560  ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะอันจะก่อให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการท างานด้านต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งได้น าข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประจ าคณะฯ มาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังกล่าว   

คณะเกษตรและชีวภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางให้
หน่วยงานน าไปปฏิบัติ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 

         คณะเกษตรและชีวภาพ 
        มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 



บทสรุปผู้บริหาร 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วยสาระ 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า ส่วน
ที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม/โครงการ เพ่ือพัฒนา แก้ไข 
และปรับปรุงการด าเนินงานปีการศึกษา 2560 โดยได้ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมอย่าง
ชัดเจน ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผล เพ่ือให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อ
วันที่ 2 มีนาคม 2561 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2559 คณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนปรับปรุงงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมกันระดม
ความคิดเห็นและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมิน แยกเป็นรายองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 
 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 
เสริมจุดเด่น 

 

โครงการ/กิจกรรม 

จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรจัดท าแผนพฒันา
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าคณะ 

- จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่าย
วิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหนง่ทาง
วิชาการของอาจารยป์ระจ า 

- โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 2. ควรอบรมการใช้ทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษา
เพิ่มข้ึน 

- จัดกิจกรรมการปรับความรู้พื้นฐาน
ของนักของนักศึกษาคณะเกษตรและ
ชีวภาพ เชน่ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน 

- กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานดา้น
ภาษา 

 3. ควรจัดท างบประมาณ เพื่อ
พัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้
ทันสมัย 
 

- จัดท าค าของบประมาณเพื่อใช้
ส าหรับการเรียน การสอน และวิจัย
ให้ทันสมัยต่อการพัฒนาทางวชิาการ
มากข้ึน 

- กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์ด้าน
วิทยาศาสตร ์
- ปรับปรุงห้องเรียนและปฏิบัตกิาร
คณะเกษตรและชีวภาพ 

4. ควรปรับกระบวนการเรียน
การสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิด 
วิเคราะห์ให้กับนักศึกษา 

- ส่งเสริมการจัดท าโครงงานใน
รายวิชาของหลักสูตรภายในคณะ 
 

- ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 

 



องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 
เสริมจุดเด่น 

 

โครงการ/กิจกรรม 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรเพิ่มการสร้างขวัญก าลังใจ

ให้แก่อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น 
เช่น การมอบใบประกาศนียบัตร เป็น
ต้น 

- ยกย่อง ส่งเสริม และสร้างขวัญ
ก าลังใจให้แก่อาจารย์และบุคคลากรที่
มีผลงานวิจัยดีเด่น 

- โครงการมอบใบประกาศนียบตัร
แก่อาจารย์และนักวิจัยประจ าปี
การศึกษา 

2 .  ควร เพิ่ ม กา รบู รณาการ     
การท าวิจัยร่วมกับภาคเอกชนให้มาก
ขึ้น 
 

- ส่งเสริมให้อาจารย์ในแต่ละ
หลักสูตรมีโอกาสได้ร่วมท าวิจัยกับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
หรือภาคเอกชน 

- กิจกรรมสนับสนนุการท าวิจัย
ร่วมกับภาคเอกชน 

 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 
เสริมจุดเด่น 

 

โครงการ/กิจกรรม 

จุดเด่น 
การบริการวิชาการแก่ชุมชน

เรื่องการผลิตหัวเชื้อท าปลาร้าจาก
แบคทีเรียที่ชอบเกลือและแบคทีเรีย
แลคติกทนเกลือ เพื่อแก้ปัญหาการ
ผลิตปลาร้า จังหวัดชัยนาท 
 

คณะเกษตรและชีวภาพ ได้จัดท า
แผนงบประมาณประจ าปี 2561 ให้
สอดคล้องกับการบริการวิชาการใน
ชุมชน ในหลายพนัธกิจ และส่งเสริม
ให้นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ได้มีส่วนร่วม ในการลงพืน้ทีบ่ริการ
วิชาการทัง้ในกรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดชัยนาท และทางคณะเกษตร
และชีวภาพมีนโยบายเสริมสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครฐั
และเอกชน  ให้เกิดการน าไปใช้
ประโยชน์สงูสุด 

- โครงการวิจัยการผลิตหัวเชื้อท า
ปลารา้จากแบคทีเรียทีช่อบเกลอืและ
แบคทีเรียแลคติกทนเกลือ 
- โครงการบริการวิชาการเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตและสร้าง
นวัตกรรมอาหารหมักพื้นบ้านแบบ
ชุมชนมสี่วนร่วม 

 

 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 
เสริมจุดเด่น 

 

โครงการ/กิจกรรม 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการบูรณาการการเรียน

การสอนในรายวชิา กับการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับศิลปะและวฒันธรรม
การเกษตรไทย 

- กิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

2. ควรปรับปรุงแผน หรือ
กิจกรรมด้านการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้ชัดเจน 
 

- จัดท าแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยน าผลการจดั
กิจกรรมด้านท านบุ ารุงฯ มา
วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาอย่างเปน็
รูปธรรม 

- ประชุมจัดท าแผนท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 
เสริมจุดเด่น 

 

โครงการ/กิจกรรม 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีคณะกรรมการจัดการ

ความรู้ในการด าเนินงานด้านการ
จัดการความรู้ และค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ ดี  พร้อมน า ไปเผยแพร่ เพื่ อน า
ความรู้ จากกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ 
(KM) ผลักดัน สนับสนนุ การ
ด าเนินงานจัดการความรู้ เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัตทิี่ดี น ามาจดัท าเปน็ลาย
ลักษณ์อักษร และเผยแพร่ ส่งเสริม
การน าไปปรบัใช้ในการปฏิบัติงาน 

การจัดการความรู้ภายในองค์กร 

2. ควรระบุแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสาย
ส นั บ ส นุ น  แ ล ะ ร า ย ง า น ก า ร
ประเมินผลส าเร็จของแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมาย 

- ด าเนินการปรับปรุงแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร  
- ด าเนินการติดตามและประเมนิผล
ส าเร็จของการด าเนินงาน  

- การประชุมคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร 
- การประชุมคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร 
 

3. ควรระบุการด าเนินงานของ
หลักสูตร ตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ ทั้ง 6 องค์ประกอบ
ให้ชัดเจน 

- จัดท าแนวทางการด าเนนิงานของ
หลักสูตรทั้ง 6 องค์ประกอบให้
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกัน
คุณภาพอย่างชดัเจน 
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

 
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา 
 

ชื่อหน่วยงาน  
 คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
สถานที่ตั้งหน่วยงาน 

คณะเกษตรและชีวภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
เว็บไซต์ : http://kaset.chandra.ac.th  
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  0 2512 5192  

 
ประวัติความเป็นมา 
 คณะเกษตรและชีวภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพัฒนาการมาเป็นระยะเวลานานกว่า    
60 ปี โดยเริ่มต้นในระยะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ยังคงมีสถานะเป็นวิทยาลัยครูจันทรเกษม และได้
มีการจัดการเรียนการสอนด้านเกษตร โดยความรับผิดชอบของหมวดวิชาเกษตรกรรมในสังกัดคณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในปี  พ.ศ.  2499  โดยระยะเริ่มแรกเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เกษตร  เป็นรายวิชาพ้ืนฐานส าหรับหลักสูตรครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จากนั้นได้มีการพัฒนาการ
โดยเปิดเป็น  วิชาโท  เกษตรกรรม  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง  (ป.กศ. สูง) 
 ต่อมาในปี  พ.ศ.  2515  หมวดวิชาเกษตรกรรม ได้พัฒนาขึ้นเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์  สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และเปิดสอนวิชาเอกเกษตรกรรม  ในหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ขึ้น 
 ปี  พ.ศ. 2519  ได้มีการเปิดสอนสาขาเกษตรระดับปริญญาตรีขึ้นในวิทยาลัยครูจันทรเกษม ใน
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต  สาขา เกษตรกรรม  ซึ่งเป็นหลักสูตร  2  ปี  รวมทั้งมีการพัฒนาด้านศักยภาพ  
อาคาร  และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ  เรื่อยมา 
 ปี  พ.ศ. 2523  ได้มีการเปิดสาขาวิชา  ครุศาสตรบัณฑิต (ครุศาสตร์เกษตร) หลักสูตร  4  ปี 
 ปี  พ.ศ.  2526  เปิดสอนภาคต่อเนื่องระดับ  ป.กศ. สูง  สาขา  เทคนิคอาชีพ (กสิกรรม)   
 และภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดตั้งเป็น  คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 19  
พฤศจิกายน  2527  ซึ่งในระยะดังกล่าวเริ่มมีปริมาณบัณฑิตสาขาครูมากเกินไป  จึงท าให้มีการปรับปรุง
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หลักสูตร การเปิดสอนในสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่สาขาครุศาสตร์เกิดขึ้น  คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม  จึงได้เริ่ม
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ปี  พ.ศ.  2528  ได้เปิดสอนหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอก การส่งเสริมและสื่อสาร
การเกษตร  (หลักสูตร   2  ปีต่อเนื่อง) 
 ปี พ.ศ.  2529 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกพืชศาสตร์ (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)  
และหลักสูตรระดับอนุปริญญา (อ.วท.) วิชาเอกพืชศาสตร์ และวิชาเอกสัตวบาล 
 ปี พ.ศ. 2530 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 
 ปี  พ.ศ.  2534  ได้เปิดสอนหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร  (หลักสูตร  4  ปี)  และเปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  
(หลักสูตร  2  ปีต่อเนื่อง)  
 ปี  พ.ศ.  2535  ได้เปิดหลักสูตร  อนุปริญญาสาขา  สัตวรักษ์  และมีการเปิดโรงพยาบาลสัตว์จันทร
เกษมข้ึนในปีเดียวกัน 
 ปี พ.ศ.  2542  มีการเปลี่ยนชื่อ  คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม เป็น คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  116  ตอนพิเศษ  79 ง.  หน้า  9  ลงวันที่  12  ตุลาคม  พ.ศ.  2542  
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูจันทรเกษม  มาเป็น  สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
 ในปี  พ.ศ.  2547  ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม    มา
เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  และคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ก็ได้รับการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่ง  เป็น  
คณะเกษตรและชีวภาพ  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  122  ตอนที่  20 ก.  หน้า  7  ลงวันที่  8  
มีนาคม  2548 
 ในปี พ.ศ. 2554 คณะเกษตรและชีวภาพ มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2549 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการผลิต
และการจัดการพืชเพ่ือชุมชนเมือง พ.ศ.2549 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการผลิตและสุขภาพ
สัตว์ พ.ศ. 2549  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร พ .ศ. 2549 เป็น หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตยสาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
 พ.ศ. 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ ด าเนินการปรับปรุงหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2554 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และปรับปรุงหลักสูตรเกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตร
วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และค่านิยม 
 

ปรัชญา (Philosophy) : 
 “ความรู้คู่คุณธรรม  วิจัยน านวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารพัฒนา” 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) : 

 “เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัยเพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่
ยั่งยืน” 

 
พันธกิจ (Mission) : 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
2. วิจัย พัฒนา บูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคมอย่าง

ยั่งยืน 
3. บริการวิชาการด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย 
5. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชด าริ และพระบรมราโชบายในหลวง 

รัชกาลที่ 10 
6. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความพอเพียงและความคงอยู่แห่งวิถีไทย 

  
เอกลักษณ์ (Uniqueness) : 
 “บัณฑิตนักปฏิบัติ จิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา” 
 
อัตลักษณ์ (Identity) : 
 “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

  
ค่านิยม (Shared Value) : KASET 

K = Knowledge มีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมโดยการวิจัย 
A = Attitude   มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และอดทน 
S = Skill   ทักษะการผลิต การปฏิบัติงานและการสื่อสาร 
E = Environment  ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 
T = Technology  สามารถสร้างและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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1.3 เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
 

1.3.1 ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการ

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 
ประการดังกล่าว มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ปัจจุบันมีปัจจัย
ภายในและภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่
จะต้องเร่งด าเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น  
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม
พรมแดนและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจาก
การรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์
ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนา
อาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษาผู้จ้างงานผู้ปกครองรัฐบาลและประชาชนทั่วไป 

5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม(participation) 
มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
2549 เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้
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การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพ       
ของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
เมื่อวันที่24 เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มี
มาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 

 

1.3.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็น ต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1) เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 

โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตรคณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ ก าหนดขึ้น โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และ
ได้มาตรฐาน 

3) เพ่ือให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ 
(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 

4) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็งจุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ
ของสถาบัน 

5) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

6) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐาน
ที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
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1.4 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

คณะเกษตรและชีวภาพ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2559 และน าผลประเมินดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยมีการ
จัดท าโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยผู้บริหาร ตัวแทนหลักสูตร
และเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ 

ในการแผนพัฒนาคุณภาพฯ ฉบับนี้ ได้เชิญผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกคนเข้าร่วมการ
ประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพฯ โดยยึดแนวทางการจัดท าตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา จาก สกอ. จ านวน 5 องค์ประกอบคุณภาพ เพ่ือให้กระบวนการด าเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ มี
ผลสะท้อนต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

 

ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 มีดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรและชีวภาพ 
2. ขออนุมัติด าเนินการกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนางานประกัน

คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
3. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการตามข้อ 2. เพ่ือรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ และ
ร่วมกันวิเคราะห์ หาแนวทางการด าเนินงาน การจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 
อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

4. ฝ่ายนโยบายและแผน รวบรวมจัดท าเล่ม และน าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ต่อ
คณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือพิจารณา 

5. เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะแล้ว จะท าการเผยแพร่แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาฯ ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบคุณภาพรับทราบ และน าไปเป็นแนวทาง ในการ
ด าเนินการเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 

6. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 
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ส่วนที่ 2 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (Improvement Plan) 

 

2.1 วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาตามภารกิจของคณะเกษตรและชีวภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
2.2 ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 5 

  
2.3 วิธีการค านวณตัวชี้วัดของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

1) สูตรการค านวณ 
ผลรวมคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ  (ปี 2560 – ปี 2559)*100 

                       ปี 2559 
 2) ช่วงระยะเวลาประเมิน ภายในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2561 

3) วิธีค านวณคะแนน 
คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะเพิ่ม น้อยกว่า ร้อยละ 2  เท่ากับ 1 คะแนน 
คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะเพิ่มข้ึน ร้อยละ 2 – 2.99   เท่ากับ 2 คะแนน 
คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะเพิ่มข้ึน ร้อยละ 3 – 3.99   เท่ากับ 3 คะแนน 
คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะเพิ่มข้ึน ร้อยละ 4 – 4.99  เท่ากับ 4 คะแนน 
คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน 

 
2.4 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
 

คณะเกษตรและชีวภาพ  ด าเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษามาโดยตลอดนับตั้งแต่ปี
การศึกษา 2544 ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ สกอ. 
ในปีการศึกษา 2559 คณะเกษตรและชีวภาพรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม 2560 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ ประธานกรรมการ  

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรัตน์  กิ่งแสง  กรรมการ 
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 3. นางสาวนันทินี  สุดโททอง   กรรมการ 

 4. นางสาวรุ่งรัตน์  ดวงสร้อยทอง    เลขานุการ 

 5. นางสาววิลาวัลย์  โพธิ์ด ากล่ า   ผู้ช่วยเลขานุการ 

จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการประเมินพบว่า องค์ประกอบที่มี
ผลการประเมินระดับดีมาก จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย และ องค์ประกอบที่ 
3 การบริการวิชาการ 

องค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับดี จ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 เมื่อรวมผลการประเมินทุกองค์ประกอบมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดีได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.33 ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางคะแนนการประเมินรายตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการ 
ประเมินตนเอง 

คะแนนประเมนิ 
โดย

คณะกรรมการ 
(เกณฑ์ สกอ.) 

 บรรลุ 
 ไม่บรรลุ 

หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

(เหตุผลของการ
ประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน 
SAR) 

ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ    
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการ
บริหารจดัการหลักสูตร
โดยรวม 

ค่าเฉลี่ย 3.56 6.75 ค่าเฉลี่ย 3.38 3.40 คะแนน 3.38 คะแนน  ไม่บรรล ุ มีการค านวณผล
คะแนนของหลักสูตร
ใหม่อีกครั้ง 

2 

ตัวบ่งช้ีที ่1.2 อาจารย์
ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 44.44 10 ร้อยละ58.82 5 คะแนน 5 คะแนน  บรรล ุ - 
17 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์
ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ27.27 4 ร้อยละ 23.53 1.96 คะแนน 1.96 คะแนน  ไม่บรรล ุ - 
17 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 0 -12.87 ร้อยละ– 64.35 5 คะแนน 5 คะแนน  บรรล ุ - 
20 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

6 ข้อ - 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน  บรรล ุ - 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

6 ข้อ - 5 ข้อ 5 คะแนน 4 คะแนน  ไม่บรรล ุ ยังไม่มีการน าผล
ประเมินไปปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการ 
ประเมินตนเอง 

คะแนนประเมนิ 
โดย

คณะกรรมการ 
(เกณฑ์ สกอ.) 

 บรรลุ 
 ไม่บรรลุ 

หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

(เหตุผลของการ
ประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน 
SAR) 

ตัวหาร 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 คะแนนเฉลี่ย 4.06 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย    
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

6 ข้อ - 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน  บรรล ุ - 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

48,000 
บาท/คน 

1,571,203 104,746.87 
บาท/คน 

5 คะแนน 5 คะแนน  บรรล ุ - 
15 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

ร้อยละ 16.67 6.2 ร้อยละ36.47 5 คะแนน 5 คะแนน  บรรล ุ - 
17 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 คะแนนเฉลี่ย 5.00 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ    
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

6 ข้อ - 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน  บรรล ุ - 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 คะแนนเฉลี่ย 5.00 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
ตัวบ่งช้ีที ่4.1 ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

6 ข้อ - 5 ข้อ 5 คะแนน 4 คะแนน  ไม่บรรล ุ ยังไม่มีการน าผล
ประเมินไปปรับปรุง
การจัดท าแผนหรือ
กิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 คะแนนเฉลี่ย 4.00 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ    

ตัวบ่งช้ีที ่5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ 

7 ข้อ - 5 ข้อ 5 คะแนน 4 คะแนน  ไม่บรรล ุ ยังไม่มีผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
1. การน าผลจากการ
จัดการความรู้มาใช้
ปฏิบัติงานจริง 
2. กระบวนการ
ก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสาย
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการ 
ประเมินตนเอง 

คะแนนประเมนิ 
โดย

คณะกรรมการ 
(เกณฑ์ สกอ.) 

 บรรลุ 
 ไม่บรรลุ 

หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

(เหตุผลของการ
ประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน 
SAR) 

ตัวหาร 

วิชาการและสาย
สนับสนุน 

ตัวบ่งช้ีที ่5.2 ระบบก ากับ
การประกันคณุภาพ
หลักสตูร 

7 ข้อ - 5 ข้อ 5 คะแนน 4 คะแนน  ไม่บรรล ุ ยังไม่เห็น
กระบวนการจัดสรร
ทรัพยากร เพื่อ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผล
ตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตรอย่างเป็น
รูปธรรม 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 คะแนนเฉลี่ย 4.00 
คะแนนเฉลี่ย 

(องค์ประกอบท่ี 1 - 5) 
คะแนนเฉลี่ย 4.33 

 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 6 3.99 4.50 3.38 4.06 
2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 
3 1 - 5.00 - 5.00 
4 1 - 4.00 - 4.00 
5 2 - 4.00 - 4.00 

รวม 13 4 7 2  
ผลการประเมิน 4.24 4.43 4.19 4.33 ระดับดี 
*ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับหลักสตูรทุกหลักสูตร 
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2.5 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 (Improvement Plan)  
 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนปรับปรุงและ
พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะ แยกเป็นรายองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 

 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 
เสริมจุดเด่น 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรจัดท าแผนพฒันา
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าคณะ 

- จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่าย
วิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหนง่ทาง
วิชาการของอาจารยป์ระจ า 

- โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 

- อาจารย์เข้าร่วมโครการ 
 
 
- เอกสารประกอบการสอน/ค า
สอน หรือต ารา 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

 
อย่างน้อย 1 

ชิ้นงาน 

ตลอดปี
การศึกษา 

2561 

- - คณบด ี
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
 

 2. ควรอบรมการใช้ทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้แก่
นักศึกษาเพิ่มข้ึน 

- จัดกิจกรรมการปรับความรู้
พื้นฐานของนักของนักศึกษา
คณะเกษตรและชีวภาพ เช่น 
ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน 

- กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐาน
ด้านภาษา 

- นักศึกษาสอบผา่นเกณฑ์
ทดสอบภาษาอังกฤษของคณะ 
 
- นักศึกษาเข้าร่วม 

อย่างน้อย
ร้อยละ 60 

 
อย่างน้อย
ร้อยละ 70 

 

ตลอดปี
การศึกษา 

2561 

2,500 
 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- ประธานหลักสูตร 
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 
เสริมจุดเด่น 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 3. ควรจัดท างบประมาณ 
เพื่อพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ให้ทันสมัย 
 

- จัดท าค าของบประมาณเพื่อ
ใช้ส าหรับการเรียน การสอน 
และวิจัยให้ทันสมยัต่อการ
พัฒนาทางวิชาการมากข้ึน 

- กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์ด้าน
วิทยาศาสตร ์
- ปรับปรุงห้องเรียนและ
ปฏิบัติการคณะเกษตรและ
ชีวภาพ 

- ครุภัณฑ์ส าหรับใช้การเรียน
การสอนและการวิจัยที่จัดซื้อ 

ไม่น้อยกว่า 
20 รายการ 

ตุลาคม 
2560 – 
มีนาคม 
2561 

24,189,000 - คณบด ี
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและนโยบาย
และแผน 
- ประธานหลักสูตร 

4. ควรปรับกระบวนการ
เรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการ
คิด วิเคราะห์ให้กับนักศึกษา 

 

- ส่งเสริมการจัดท าโครงงาน
ในรายวิชาของหลักสูตร
ภายในคณะ 
 

- ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอน 

- รายวิชาที่จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิด
วิเคราะห ์

อย่างน้อย 
 3 รายวิชา 

ตลอดปี
การศึกษา 

2561 

-  
 
 

 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- ประธานหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 
เสริมจุดเด่น 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรเพิ่มการสร้างขวัญ

ก า ลั ง ใ จ ใ ห้ แ ก่ อ า จ า ร ย์ ที่ มี
ผลงานวิจัยดีเด่น เช่น การมอบใบ
ประกาศนียบัตร เป็นต้น 
 

- ยกย่อง ส่งเสริม และสร้าง
ขวัญก าลังใจให้แก่อาจารย์และ
บุคคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น 

- โครงการมอบใบ
ประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และ
นักวิจัยประจ าปีการศึกษา 

- จ านวนอาจารย์และนักวิจยั
ประจ ามผีลงานโดดเด่นทางดา้น
การวิจัย นวัตกรรม หรืองาน
สร้างสรรค์ ทางด้านพัฒนา
ท้องถิ่น หรือชุมชนเมือง 

1-2 ท่าน  ตลอดปี
การศึกษา 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

2. ควรเพิ่มการบูรณาการ
การท าวิจัยร่วมกับภาคเอกชนให้
มากข้ึน 
 

- ส่งเสริมให้อาจารย์ในแต่ละ
หลักสูตรมีโอกาสได้ร่วมท า
วิจัยกับหน่วยงานทัง้ภายใน
และภายนอกหรือภาคเอกชน 

- กิจกรรมสนับสนนุการท าวิจัย
ร่วมกับภาคเอกชน 

- มีจ านวนผลงานวิจัยที่ร่วมมือ
กับหน่วยงานเอกชน 

อย่างน้อย 1 
เร่ือง 

ตลอดปี
การศึกษา 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 
เสริมจุดเด่น 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

จุดเด่น 
การบริการวิชาการแก่ชุมชน

เรื่องการผลิตหัวเชื้อท าปลาร้า
จากแบคทีเรียที่ชอบเกลือและ
แบคทีเรียแลคติกทนเกลือ เพื่อ
แก้ปัญหาการผลิตปลาร้า จังหวัด
ชัยนาท 
 

คณะเกษตรและชีวภาพ ได้
จัดท าแผนงบประมาณ
ประจ าปี 2561 ให้สอดคล้อง
กับการบริการวิชาการใน
ชุมชน ในหลายพนัธกิจ และ
ส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ 
และเจ้าหน้าที่ได้มสี่วนร่วม ใน
การลงพื้นทีบ่ริการวิชาการทั้ง
ในกรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดชัยนาท และทางคณะ
เกษตรและชีวภาพมนีโยบาย
เสริมสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
ให้เกิดการน าไปใชป้ระโยชน์
สูงสุด 

- โครงการวิจัยการผลิตหัวเชื้อ
ท าปลาร้าจากแบคทีเรียที่ชอบ
เกลือและแบคทีเรียแลคติกทน
เกลือ 
 
 
 
 
- โครงการบริการวิชาการเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตและ
สร้างนวตักรรมอาหารหมัก
พื้นบา้นแบบชุมชนมสี่วนร่วม 

- ได้หัวเชื้อเพื่อใช้หมัก
ปลารา้เพื่อพัฒนา
กระบวนการหมักปลาร้า
แก่ผู้ประกอบการผลิตปลา
ร้าใน อ าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท 
 
 
- โรงงานปลาร้าได้
ยกระดับเป็น
ผู้ประกอบการเชิง
อุตสาหกรรม 

- จ านวน 2 กลุ่ม
เชื้อ 
 
 
 
 
 
 
- มีผู้ประกอบการ
ปลารา้เชิง
อุตสาหกรรม 
อย่างน้อย 3 ราย 

ปีการศึกษา 
2561 

 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
2561 

 

- 200,000 
 
 
 
 
 
 
 
- 200,000 

นสพ.ดร. สมเกียรติ 
ศีลสุทธิ์ และคณะ 
 
 
 
 
 
 
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- หลักสูตร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
อาหาร 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 
เสริมจุดเด่น 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการบูรณาการการ

เรียนการสอนในรายวชิา กับการ
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

 

- ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับศิลปะและ
วัฒนธรรมการเกษตรไทย 

- กิจกรรมส่งเสริมการบูรณา
การการเรียนการสอนกับการ
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

- รายวิชาที่บูรณาการกับศิลปะ
และวัฒนธรรมการเกษตรไทย 

อย่างน้อย 
1 รายวิชา 

ตลอดปี
การศึกษา 

-  - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- ประธานหลักสูตร 

2. ควรปรับปรุงแผน หรือ
กิจกรรมด้านการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้ชัดเจน 
 

- จัดท าแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยน าผลการ
จัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงฯ 
มาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาอยา่ง
เป็นรูปธรรม 

- ประชุมจัดท าแผนท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

- แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

1 ฉบับ มีนาคม 
2561  

- - รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาฯ 
- คณะกรรมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 
เสริมจุดเด่น 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1 .  ควรมี คณะกรรมการ

จัดการความรู้ในการด าเนินงาน
ด้านการจัดการความรู้ และค้นหา
แนว ปฏิ บั ติ ที่ ดี  พ ร้ อ มน า ไ ป
เ ผ ยแ พร่ เ พื่ อ น า ค ว า ม รู้ จ า ก
กิจกรรมการจัดการความรู้ไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 

คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ (KM) ผลักดัน 
สนับสนนุ การด าเนนิงาน
จัดการความรู้ เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดี น ามาจัดท าเป็น
ลายลักษณ์อักษร และ
เผยแพร่ ส่งเสริมการน าไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

การจัดการความรู้ภายในองค์กร 1. องค์ความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้ 
 
2. การเผยแพร่การจัดการองค์
ความรู ้
 
3. จ านวนผู้เข้าถึงข้อมูลที่
เผยแพร่การจัดการความรู้ 

2 เรื่อง 
 
 

2 เรื่อง 
 
 

อย่างน้อย 
10 รายต่อ

เร่ือง 

ปีการศึกษา 
2560 

4,000 บาท รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

2. ควรระบุแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ
และสายสนับสนุน และรายงาน
การประเมินผลส าเร็จของแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากรตาม
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

- ด าเนินการปรับปรุงแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร  
 
- ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลส าเร็จของการ
ด าเนินงาน  

การประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 
 
การประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
(ฉบับปรับปรุง) 
 
รายงานประเมินผลส าเร็จ 
 

1 แผน 
 
 

1 คร้ัง 

ปีการศึกษา 
2560 

 
มกราคม 2561 

2,000 
 
 

1,000 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ 
 
 

3. ควรระบุการด าเนินงาน
ของหลักสูตร ตามองค์ประกอบ
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ  ทั้ ง  6 

- จัดท าแนวทางการ
ด าเนินงานของหลักสูตรทั้ง 6 
องค์ประกอบให้สอดคล้องกับ

 - มีรายงานการติดตามการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 

อย่างน้อย 2 
คร้ัง 

  - รองคณบดี
ฝ่ายประกันฯ 
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 
เสริมจุดเด่น 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบให้ชัดเจน เกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างชัดเจน 

- ประธาน
หลักสูตร 
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ส่วนที่ 3 
การติดตาม และประเมนิผล 

 
 การก ากับ ติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
เป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่มุ่งเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับ เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จในแต่ละ
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือเสนอ
ให้ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบได้ทราบ และพิจารณาผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 คณะเกษตรและชีวภาพก าหนดหลักการติดตาม และประเมินผลตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้สามารถน าผลประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป ดังนี้ 
 
3.1 วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผล 
 

 1) เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ที่ก าหนด
ไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไข เวลาที่ควรปฏิบัติ และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพของ
โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ 
 2) เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานเป็นระยะๆ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนและ
โครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป 
 3) เพ่ือต้องการทราบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ใน
การวิเคราะห์แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยด้านต่างๆ 
 
3.2 ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล 
 1) ประชุมจัดท าแผนในรูปแบบคณะกรรมการ 
 2) ผู้รับผิดชอบตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ด าเนินการตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
 3) คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาฯ ติดตาม และประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 4) น ารายงานผลที่ได้ตามข้อ 3 เขียนในรายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 ใน
หัวข้อ “การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา” 
 5) ทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
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ภาคผนวก 






