
 

 

 

 

 

 

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  

(Improvement Plan) 

ปการศึกษา 2562 

 
คณะเกษตรและชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คํานํา 
 

คณะเกษตรและชีวภาพ ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

จึงไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปการศึกษา 

2561 ข้ึนเม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 โดยนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 

เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2562  ซ่ึงทางคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ไดใหขอเสนอแนะอันจะกอใหเกิดการพัฒนา

กระบวนการทํางานดานตางๆ ตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังไดนําขอเสนอแนะ

จากคณะกรรมการประจําคณะฯ มาใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังกลาว   

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ

เกษตรและชีวภาพ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 

คณะเกษตรและชีวภาพ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ฉบับนี้ จะเปนแนวทางให

หนวยงานนําไปปฏิบัติ อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะ และมหาวิทยาลัยตอไป 

 

 

         คณะเกษตรและชีวภาพ 

        มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 



บทสรุปผูบริหาร 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 ประกอบดวยสาระ 3 สวน คือ สวนท่ี 1 บทนํา สวน

ท่ี 2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรม/โครงการ เพ่ือพัฒนา แกไข 

และปรับปรุงการดําเนินงานปการศึกษา 2562 โดยไดกําหนดผูรับผิดชอบในแตละโครงการ/กิจกรรมอยาง

ชัดเจน สวนท่ี 3 การติดตามและประเมินผล เพ่ือใหสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง  

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป

การศึกษา 2561 คณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนปรับปรุงงานประกันคุณภาพการศึกษา ไดรวมกันระดม

ความคิดเห็นและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมิน แยกเปนรายองคประกอบคุณภาพ ดังนี้ 
 

แผนปรับปรุงและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปการศึกษา 2562 

(Improvement Plan) 
 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน

การปรับปรุง จากคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 

เสริมจุดเดน 

 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะควรสรางกิจกรรมการใช

ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

 

หาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรม

การพัฒนาทักษะดานการใช

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของ

นักศึกษาอยางเปนรูปธรรม 

 

- สงเสริมการใชสื่อ

ประชาสมัพันธละครเพ่ือการ

เรียนภาษาอังกฤษ แบบ Sit 

Com  

 

- คณะกรรมการ

บริหารคณะ 

- หลักสูตร 

 

2. คณะควรหากลยุทธในการ

ประชาสมัพันธหลักสูตรเชิงลึก หรอื

จัดคายอบรมใหกับนักเรยีนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัด

ชัยนาท 

- จัดทําหลักสตูรการสอนแก

โรงเรียนเพ่ือสรางเครือขายพ่ีเลี้ยง

รวมกับโรงเรียนกลุมเปาหมายใน

จังหวัดชัยนาท 

- จัดสงเอกสารประชาสัมพันธ

คณะ และการรับสมัครเขาศึกษา

คณะเกษตรและชีวภาพแบบ

โควตาพิเศษแกโรงเรยีนในจังหวัด

ชัยนาท     

โครงการปรับปรุงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและการ

พัฒนาทองถ่ินโดยมี

สถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลีย้ง

โรงเรียน 

- หลักสูตร 

- งานบริการ

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 



 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน

การปรับปรุง จากคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 

เสริมจุดเดน 

 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะควรหาโจทยวิจัยจากการทํา

บริการวิชาการแกสังคม โดยการขอ

ทุนสนับสนุนงานวิจัยแบบบูรณาการ 

 

คณะเขารวมพัฒนาโจทยวิจัย

ชุมชนตามนโยบายมหาวิทยาลัย

ดานการพัฒนาทองถ่ินหน่ึงคณะ

หน่ึงตําบล จังหวัดชัยนาท 

 

โครงการพัฒนาโจทยวิจัยจาก

การสํารวจขอมูลชุมชน จังหวัด

ชัยนาท 

 

รองคณบดฝีาย

วิชาการและวิจัย  

 

2. คณะควรสนับสนุนใหอาจารย

เผยแพรผลงานวิจยั โดยการตีพิมพ

ในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูล

เพ่ิมมากข้ึน 

สงเสริม เชิดชู และสนับสนุนให

อาจารยและบุคคลากรท่ีมี

ผลงานวิจัยดีเดน 

- โครงการมอบใบ

ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก

อาจารย ประจําปการศึกษา 

2562  
 

- โครงการมอบรางวัลแกผูมี

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพใน

ระดับชาติและนานาชาติโดยผู

ไดรับรางวัลตองเปนผูวิจัยหลัก  

รองคณบดฝีาย

วิชาการและวิจัย  

 

 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน

การปรับปรุง จากคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 

เสริมจุดเดน 

 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะควรประชาสมัพันธผลงาน

บริการวิชาการแกสังคมให

สาธารณชนไดประจักษ 

 

ปรับปรุงการประชาสมัพันธเชิงรุก

เพ่ือใหเกิดการรับรูขอมลูขาวสาร

อยางกวางขวางและรวดเร็ว  

 

โครงการปรับปรุงการ

ประชาสมัพันธเชิงรุก และ

ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการ 

 

- คณะกรรมการ

ประชาสมัพันธ  

เชิงรุก คณะเกษตร

และชีวภาพ 

 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุง จากคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 

เสริมจุดเดน 

 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะควรตอยอดกิจกรรมบริการวิชาการ

ท่ีเก่ียวของกับวิถีชีวิตชุมชน หรือภูมิปญญา

ชาวบาน เชน การใชพืชสมุนไพร การพัฒนา

อาหารทองถ่ิน เปนตน 

 

จัดกิจกรรมบริการ

วิชาการท่ีเก่ียวของกับวิถี

ชีวิตชุมชน 

 

โครงการอนุรักษและสืบสาน

วัฒนธรรมพ้ืนบานการแปรรปู

อาหารจากขาวตามวิถีชุมชน 

 

หลักสตูร

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอาหาร 



จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุง จากคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 

เสริมจุดเดน 

 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

2.  คณะควรร วมมือ กับคณะอ่ืนในการ

เผยแพรกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

รวมเปนเจาภาพในการจัด

กิจกรรมธรรมะรับอรุณ 

และถนนวัฒนธรรม 

- กิจกรรมธรรมะรับอรณุ 

- กิจกรรมถนนวัฒนธรรม 

- โครงการปรับปรุงการ

ประชาสมัพันธเชิงรุก และ

ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการ 

คณะเกษตรและ

ชีวภาพ 

 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน

การปรับปรุง จากคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 

เสริมจุดเดน 

 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะควรบริหารจัดการความเสีย่ง

ใหสะทอนถึงความเสีย่งทุกระดับ 

และควรกําหนดแนวทางในการลด

ความเสีย่ง ตลอดจนการวิเคราะหผล

ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือปรับปรุงความเสี่ยงในป

ตอไปใหชัดเจน 

 

ประชุมจัดทําแผนการบริหาร

จัดการความเสีย่ง เพ่ือ

วิเคราะหปจจัยเสี่ยง และ

กําหนดแนวทางในการลด

ความเสีย่ง  

 

โครงการบริหารจัดการงานของ

คณะเกษตรและชีวภาพ 

 

- คณะกรรมการ

บริหารจดัการความ

เสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 

2. คณะควรสรางความรวมมือกับ

ภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน เพ่ือสนับสนุน

กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร และ

นักศึกษา 

สงเสริมและสนับสนุนการสราง

เครือขายความรวมมือทาง

วิชาการและการบริการ

วิชาการกับหนวยงานภายนอก

ท้ังภาครัฐและเอกชน 

โครงการสงเสริมการพัฒนาพันธ

กิจสัมพันธเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

- รองคณบดีฝาย

วิชาการและวิจัย 

- หลักสูตร 

 

ขอเสนอแนะภาพรวม 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน

การปรับปรุง จากคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 

เสริมจุดเดน 

 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1. คณะควรหาแนวทางในการรับ

นักศึกษาโดยตรงจากโรงเรียน

เครือขาย และในจังหวัดชัยนาท 

 

ประชาสมัพันธเชิงรุกโดยติดตอ

ครูแนะแนวโดยตรง และใหศิษย

เกาไดมีสวนรวมในการ

ประชาสมัพันธหลักสูตร 

โครงการปรับปรุงการ

ประชาสมัพันธเชิงรุก และ

ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการ 

- รองคณบดีฝาย

วิชาการและวิจัย 

- คณะกรรมการ

ประชาสมัพันธ  

เชิงรุก คณะเกษตร

และชีวภาพ 

 

 



จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน

การปรับปรุง จากคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 

เสริมจุดเดน 

 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

2. คณะควรสนับสนุนใหนักศึกษา

สรางผลิตภัณฑอยางสม่ําเสมอ เชน 

ผักปลอดสารพิษ นํ้าสมุนไพร เปน

ตน เพ่ือเปนการพัฒนาทักษะการ

เปนผูประกอบการและเปนการ

สรางรายไดเสริมของนักศึกษา 

รวมถึงรายไดของคณะ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรเกษตร

และการประกอบการจัดตั้ง

ชมรม 4H – Club 

โครงการยุวเกษตร หลักสตูรวิทยาศาสตร

เกษตรและการ

ประกอบการ 

 

ขอเสนอแนะจากการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน

การปรับปรุง จากคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 

เสริมจุดเดน 

 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1. การสงเสริมเรียนเรื่อง ทักษะการ

ใชภาษาอังกฤษ 

หาแนวทางในการสงเสริม

กิจกรรมการพัฒนาทักษะดาน

การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารของนักศึกษาอยางเปน

รูปธรรม 

- สงเสริมการใชสื่อประชาสัมพันธ

ละครเพ่ือการเรียนภาษาอังกฤษ 

แบบ Sit Com  

 

- คณะกรรมการ

บริหารคณะ 

- หลักสูตร 

 

2. การมอบหมายรุนนองใหฝกทํา

ธุรกิจเกษตร (แปลงผักสาธิต) เพ่ือ

นักศึกษาจะไดฝกประสบการณ และ

เกิดการบริหารจัดการแปลงผักได

ตลอดทุกปการศึกษา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรเกษตร

และการประกอบการ ไดจัดตั้ง

ชมรม 4H – Club ฝกการทํา

ธุรกิจเบ้ืองตน และกําลัง

พัฒนาใหเกิดความตอเน่ือง 

กิจกรรมชมรม 4H – Club หลักสตูร

วิทยาศาสตร

เกษตรและการ

ประกอบการ 

 

 
 
 



สารบัญ 
 

  หนา 

คํานํา  

บทสรุปผูบริหาร  

สวนท่ี 1  บทนํา 1 

 ประวัติความเปนมา 1 

 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบาย 4 

 โครงสรางองคกร 5 

 รายชื่อผูบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจําคณะชุดปจจุบัน 6 

 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 7 

 จํานวนนักศึกษา 7 

 จํานวนอาจารยและบุคลากร 8 

 เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 11 

 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 13 

สวนท่ี 2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปการศึกษา 2562 14 

 วัตถุประสงคของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 14 

 ตัวชี้วัด และคาเปาหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 14 

 วิธีการคํานวณตัวชี้วัดของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 14 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 14 

 แผนปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปการศึกษา 2562 18 

 องคประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 18 

 องคประกอบท่ี 2  การวิจัย 20 

 องคประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ  21 

 องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 22 

 องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 23 

 ขอเสนอแนะภาพรวม 24 

 ขอเสนอแนะจากการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย 25 

สวนท่ี 3 การติดตามและประเมินผล 26 

 วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผล 26 

 ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผล 26 

ภาคผนวก   27 

 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรและชีวภาพ  
 



สวนท่ี 1  

บทนํา 

 

1.1 ประวัติความเปนมา 
 

ช่ือหนวยงาน  

 คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

ประวัติความเปนมา 

 คณะเกษตรและชีวภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพัฒนาการมาเปนระยะเวลานานกวา    

60 ป โดยเริ่มตนในระยะท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ยังคงมีสถานะเปนวิทยาลัยครูจันทรเกษม และไดมี

การจัดการเรียนการสอนดานเกษตร โดยความรับผิดชอบของหมวดวิชาเกษตรกรรมในสังกัดคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีข้ึนในป พ.ศ. 2499 โดยระยะเริ่มแรกเปนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร เปนรายวิชา

พ้ืนฐานสําหรับหลักสูตรครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากนั้นไดมีการพัฒนาการโดยเปดเปน 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 ในหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรกรรม  ซ่ึงเปนหลักสูตร 2 ป รวมท้ังมีการพัฒนาดานศักยภาพ อาคาร และ

เครื่องมืออุปกรณตางๆ เรื่อยมา 

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

 ป พ.ศ. 2526 เปดสอนภาคตอเนื่องระดับ ป.กศ. สูง สาขาเทคนิคอาชีพ (กสิกรรม)   

 และภาควิชาเกษตรศาสตรไดรับการจัดตั้งเปน คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเม่ือวันท่ี 19 

พฤศจิกายน 2527 ซ่ึงในระยะดังกลาวเริ่มมีปริมาณบัณฑิตสาขาครูมากเกินไป จึงทําใหมีการปรับปรุงหลักสูตร 

การเปดสอนในสาขาอ่ืนท่ีไมใชสาขาครุศาสตรเกิดข้ึน คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม จึงไดเริ่มเปดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาตางๆ ดังนี้ 

 ป พ.ศ. 2528 ไดเปดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการสงเสริมและสื่อสารการเกษตร 

(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) 
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 ป พ.ศ. 2534 ไดเปดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร (หลักสูตร 4 ป) และเปดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว  

(หลักสูตร 2 ปตอเนื่อง)  

 ป พ.ศ. 2535 ไดเปดหลักสูตร อนุปริญญาสาขา สัตวรักษ และมีการเปดโรงพยาบาลสัตวจันทรเกษม

ข้ึนในปเดียวกัน 

 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 

 ป พ.ศ. 2547 ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม มาเปน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ก็ไดรับการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่ง เปน คณะ

เกษตรและชีวภาพ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 122 ตอนท่ี 20 ก. หนา 7 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 

2548 

 ป 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 เปนหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  

 ป พ.ศ. 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2554 เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และปรับปรุงหลักสูตรเกษตรศาสตร เปนหลักสูตร

วิทยาศาสตรเกษตรและการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

สถานท่ีตั้งหนวยงาน  

คณะเกษตรและชีวภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

ตั้งอยูเลขท่ี 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม  

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

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

หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร 0-2512-5192  
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การคมนาคม : รถตูปรับอากาศ รถรับจางสาธารณะ 

รถประจําทางปรับอากาศ : ปอ.38, ปอ.206 , ปอ.529  

รถประจําทาง : สาย 38 , 191, 126 , 136 , 178 , 179 , 185, 206 
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบาย 

 

ปรัชญา (Philosophy) 

“ความรูคูคุณธรรม  วิจัยนํานวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน” 

 

วิสัยทัศน (Vision) 

“เปนสถาบันผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ มีคุณภาพ เปนแหลงเรียนรู ภูมิปญญาเกษตรไทย 

มุงพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร” 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม มีสรรถนะดานการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

2. วิจัย บูรณาการองคความรู ภูมิปญญา นวัตกรรม  การบริการวิชาการ  อนุรักษวัฒนธรรมวิถีเกษตร

ไทยสูการพัฒนาทองถ่ิน 

3. บริหารจัดการองคกรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พรอมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหเกิดการ

พัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 

นโยบายคณะเกษตรและชีวภาพ 

1. สงเสริมสนับสนุน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูดานเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ 

2. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนใหมีความทันสมัยและเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

3. สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน และทองถ่ิน ในดานการสรางนวัตกรรม การวิจัย 

การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 

4. สงเสริม อนุรักษศิลปวัฒนธรรมการเกษตร 

5. รวมแกไขปญหาทองถ่ิน และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดานเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
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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

วิทยาศาสตร

เกษตรและการ

ประกอบการ 
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1.4 รายช่ือผูบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจําคณะ ชุดปจจุบัน 

1. คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ  

    (รองศาสตราจารยกมลชัย ตรงวานิชนาม) 

ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝายบริหารและนโยบายและแผน 

    (นายสันติธรรม โชติประทุม) 

กรรมการ 

3. รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

    (นายอํานาจ ภักดีโต) 

กรรมการ 

4. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา 

    (นางสาวสัณฐิตา ตังคจิวางกูร) 

กรรมการ 

5. ผูชวยคณบดีฝายสํานักงานคณบดีและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (นางสาวธัชชดา  อารยกาญจน) 

กรรมการ 

6. ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการและฝกประสบการณวิชาชีพ 

    (นางสาวกัลยกร  วงศรักษ) 

กรรมการ 

7. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรเกษตรและการประกอบการ 

    (ผูชวยศาสตราจารยสุเมธี กิตติพงศไพศาล) 

กรรมการ 

8. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

    (นายสมเกียรติ ศีลสุทธิ์) 

กรรมการ 

9. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรเกษตรและการประกอบการ  

    ศูนยการศึกษา มจษ.-ชัยนาท  (นายชวภัทร  สุวิริยะไพศาล) 

กรรมการ 

10. หัวหนาสํานักงานคณบด ี

   (ตําแหนงวาง) 

กรรมการและเลขานุการ 

11. เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

   (นางสาวศิริญญา วิบูลยอรรถ) 

ผูชวยเลขานุการ 

 

     รายช่ือคณะกรรมการประจําคณะเกษตรและชีวภาพ  

1. รองศาสตราจารยกมลชัย ตรงวานิชนาม ประธานกรรมการ 

2. นายสนัติธรรม โชติประทุม รองประธานกรรมการ 

3. นางดรุณี เอ็ดเวิรดส กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

4. รองศาสตราจารยพัฒนา สุขประเสริฐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

5. รองศาสตราจารยปภพ สินชยกุล กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

6. ผูชวยศาสตราจารยสุเมธ ี กิตติพงศไพศาล กรรมการ 

7. นายสมเกียรติ ศีลสุทธิ์ กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยสุภาณี ดานวิริยะกุล กรรมการ 
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9. นายศิรส ทองเชื้อ กรรมการ 

10. หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ เลขานุการ 

 

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

 คณะเกษตรและชีวภาพ เปดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงในป 2559  

ดังนี้ 

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 

หมายเหตุ: * แสดงขอมูลหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีมีนักศึกษาอยูจริง 

 

1.6 จํานวนนักศึกษา 

คณะเกษตรและชีวภาพ เปดสอนในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงในป 

2559 มีนักศึกษารวม 117 คน แยกตามหลักสูตรท่ีเปดสอนไดดังนี้ 

ตาราง จํานวนนกัศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ 

หลักสูตร 2557 

(เกิน 4 ป) 

2558 

(เกิน 4 ป) 

2559 

(ป 4) 

2560 

(ป 3) 

2561 

(ป 2) 

2562 

(ป 1) 

รวม  

(คน) 

1. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 18 13 19 9 10 16 67 

2. วิทยาศาสตรเกษตรและการประกอบการ - - 15 12 9 - 36 

3. เกษตรศาสตร 6 14 - - - - 14 

รวม (คน) 24 27 34 21 19 16 117 

(สถิตินักศึกษาปจจุบันจําแนกตามปการศึกษาจากเว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562) 
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1.7 จํานวนอาจารยและบุคลากร 

คณะเกษตรและชีวภาพ มีอาจารยและบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ซ่ึงสามารถจําแนกตามประเภท        

วุฒิการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 

ตาราง จํานวนอาจารยประจําคณะ 

รายการ ขาราชการ พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา 

พนักงาน 

มหาวิทยาลัย 

อาจารยประจํา 

ตามสัญญา 

รวม 

อาจารยประจําท้ังหมด 6 1 11 1 19 

ลาศึกษาตอ - - - - - 

รวม 6 1 11 1 19 

(ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562) 

 

ตาราง จํานวนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 

รายการ อาจารย ผศ. รศ. ศ. รวม 

ปริญญาตรี - - - - - 

ปริญญาโท 4 2 - - 6 

ปริญญาเอก 10 2 1 - 13 

รวม 14 4 1 - 19 

(ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562) 

 

ตาราง จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ แยกตามวุฒิ ไดดังนี้ 

 ประเภท 
คุณวุฒิ 

ต่ํากวา ป.ตร ี ตร ี โท เอก รวม 

- พนักงานมหาวิทยาลัย - 6 - - 6 

- ลูกจางประจําตามสัญญา - 4 - - 4 

รวม - 10 - - 10 

(ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) 
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ตาราง รายชื่ออาจารยคณะเกษตรและชีวภาพ 

ท่ี ช่ือ - ช่ือสกุล 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.สุรพล พหลภาคย 31 พ.ค. 2528 ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก ปกติ 

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

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

5 น.สพ.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์ 1 พ.ค. 2534 อาจารย ปริญญาเอก ปกติ 

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

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

1 นายศิรส ทองเชื้อ 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 นางสาวสัณฐิตา 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.นันทนภัส จิวลวัฒน 23 ม.ค. 2561 อาจารย ปริญญาเอก ปกติ 

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

ลูกจางประจําตามสัญญา 

1 นายอุดมศักดิ์ ผองศรี 10 มิ.ย. 2554 อาจารย ปริญญาโท ปกติ 

(ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562) 
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ตาราง รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา 

1 นางสาววิลาวัลย โพธิ์ดํากล่ํา นักวิเคราะหนโยบายและแผน บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

วิทยาลัยฟารอีสเทอรน 

2 นายอาทิตย ศรีประไพ นักวิทยาศาสตร 

 

วท.บ.  

(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

(ยายไปปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร 

ตั้งแตวันท่ี 7 ต.ค. 2562) 

3 นางภัททิรา ศรีประไพ นักวิทยาศาสตร 

 

วท.บ.  

(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

4 นางสาวศิริญญา 

 

วิบูลยอรรถ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป วท.บ. (ระบบสารสนเทศ

คอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยบูรพา 

5 นายอิทธิรงค จงใจ นักวิชาการศึกษา ศศ.บ. (จติวิทยา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

6 นางสาวชลธิชา มรรคผล นักวิชาการพัสดุ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

(ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562) 

 

ตาราง รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ลูกจางประจําตามสัญญา) 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา 

1 นางสาวณิชนันท บุญมาก นักวิทยาศาสตร 

 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2 นายธีรพล สืบศรี นักวิชาการเกษตร 

 

วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

(ยายไปชวยงานกองอาคาร ตั้งแตวันท่ี 1 มี.ค. 2562) 

3 นางสาวพัชรินทร ชินบรรเทา นักวิทยาศาสตร 

 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

4 นางสาวพิมพธิดา ธรรมแสง นักวิทยาศาสตร 

 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

(ลาศึกษาตอ 1 ก.ย. 2562 – 5 ม.ค. 2563) 

(ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562)  
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1.8 เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 ระดับคณะและมหาวิทยาลัย กลาวถึง

เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ไวดังนี้ 

1.8.1 ความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจท้ัง 4 

ประการดังกลาว มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว ปจจุบันมีปจจัย

ภายในและภายนอกหลายประการท่ีทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนท่ี

จะตองเรงดําเนินการ ปจจัยดังกลาวคือ 

1) คุณภาพของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตภายในประเทศท่ีมีแนวโนมแตกตางกันมากข้ึน ซ่ึงจะ

กอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ท้ังในประเด็นการบริการการศึกษาขาม

พรมแดนและการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเปนผลจาก

การรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงท้ังสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) มหาวิทยาลัยมีความจําเปนท่ีจะตองสรางความม่ันใจแกสังคมวาสามารถพัฒนาองคความรู

และผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากข้ึน ไมวาจะเปนการสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนา

อาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูระดับทองถ่ินและชุมชน 

4) มหาวิทยาลัยจะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information) ท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวน

ไดสวนเสีย ท้ังนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนท่ัวไป 

5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาท่ีเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม (participation) 

มีความโปรงใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซ่ึงตรวจสอบได (accountability) ตามหลัก     

ธรรมาภิบาล 

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

กําหนดใหมหาวิทยาลัยทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงใหมีสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 

7) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศแนว

ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพ       

ของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 
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8) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เม่ือ

วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2554 เพ่ือเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมีมาตรฐาน

ตามประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม 

9) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี 

ระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑเ พ่ือใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตลาดแรงงาน และความกาวหนาของศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังบริบททาง

สังคมท่ีเปลี่ยนไป 

10) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เม่ือ

วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2561 เพ่ือใหสถานศึกษาและแหงสามารถจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน

การศึกษาแตละระดับและประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

11) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการอุดมศึกษา พ.ศ. 

2561 เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 โดยใหยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับเดิม ลงวันท่ี 7 

สิงหาคม 2549 เพ่ือเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

ระดับหนวยงาน โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

1.8.2 วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรวมกับตนสังกัดจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1) เพ่ือใหมหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาพัฒนามุงสูวิสัยทัศน และยกระดับขีดความสามารถใน

การแขงขัน โดยระบบดังกลาวจะตองเปนไปตามเจตนารมณของ พรบ. การศึกษาแหงชาติ และเปนไปตาม

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตั้งแตระดับหลักสูตรคณะวิชาหรือหนวยงาน

เทียบเทา และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นๆ 

กําหนดข้ึน โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในองคประกอบคุณภาพตางๆ วาเปนไป

ตามเกณฑและไดมาตรฐาน 

3) เพ่ือใหคณะหรือหนวยงานเทียบเทาและมหาวิทยาลัยราชภัฏทราบสถานภาพของตนเอง 

อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (targets) และเปาประสงค (goals) 

ท่ีตั้งไวตามจุดเนนของตนเอง 

4) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสะทอนจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ตลอดจนขอเสนอแนะในการพัฒนาการ

ดําเนินงาน เพ่ือนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการในแตละระดับอยางตอเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

12 
 



5) เพ่ือใหขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหม่ันใจวามหาวิทยาลัย

สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 

6) เพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีขอมูล

พ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

 

1.9 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 

คณะเกษตรและชีวภาพ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 

2561 และนําผลประเมินดังกลาวมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 โดยมีการ

จัดทําโครงการและแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวยผูบรหิาร ตัวแทนหลักสูตร

และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

ในการแผนพัฒนาคุณภาพฯ ฉบับนี้ ไดเชิญผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรทุกคนเขารวมการ

ประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพฯ โดยยึดแนวทางการจัดทําตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษา จาก สกอ. จํานวน 5 องคประกอบคุณภาพ เพ่ือใหกระบวนการดําเนินงานดานตางๆ ของคณะ มี

ผลสะทอนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  

 

ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 มีดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรและชีวภาพ 

2. ขออนุมัติดําเนินการกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนางานประกัน

คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

3. ดําเนินการประชุมคณะกรรมการตามขอ 2. เพ่ือจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนางานประกัน

คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 ตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับคณะ ปการศึกษา 2561 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 2562 (Improvement Plan) 
 

2.1 วัตถุประสงคของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 

 เพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาตามภารกิจของคณะเกษตรและชีวภาพอยางตอเนื่อง 

 

2.2 ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ เปาหมาย 

คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  คะแนน 4.51 

  

2.3 วิธีการคํานวณตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 

1) สูตรการคํานวณ 

    คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปการศึกษา 2562 เฉลี่ยทุกองคประกอบ 

 2) ชวงระยะเวลาประเมิน ภายในเดือนสิงหาคม ป พ.ศ. 2563 

3) วธิีคํานวณคะแนน 

คะแนนท่ีได = คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ เฉลี่ยทุกองคประกอบ 

 

2.4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 

คณะเกษตรและชีวภาพ  ดําเนินการดานประกันคุณภาพการศึกษามาโดยตลอดนับตั้งแตป

การศึกษา 2544 ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ สกอ. 

ในปการศึกษา 2561 คณะเกษตรและชีวภาพรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เม่ือวันท่ี 8 

สิงหาคม 2562 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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จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน พบวา 

องคประกอบท่ีมีผลการประเมินระดับดีมาก จํานวน 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 3 

องคประกอบท่ี 4 และองคประกอบท่ี 5 

องคประกอบท่ีมีผลการประเมินระดับดี จํานวน 2 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 และ

องคประกอบท่ี 2 

 เม่ือรวมผลการประเมินทุกองคประกอบ มีผลการประเมินอยูในเกณฑระดับดี ไดคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 4.49 ดังตารางตอไปนี้ 

ตารางคะแนนการประเมินรายตัวบงช้ี 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ 

ประเมิน

ตนเอง 

คะแนนประเมนิ 

โดย

คณะกรรมการ 

(เกณฑ สกอ.) 

 บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) 

(เหตุผลของ

การประเมิน 

ที่ตางจากที่ระบุ

ใน SAR) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ    

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการ

หลักสตูรโดยรวม 
คาเฉลี่ย 3.44 

7.03 
คาเฉลี่ย 3.52 3.52 คะแนน 3.52 คะแนน  - 

2 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 อาจารยประจําคณะ

ท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
รอยละ 60 

2 
รอยละ 68.42 5 คะแนน 5 คะแนน 

 
- 

13 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 อาจารยประจําคณะ

ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
รอยละ 26 

5 
รอยละ 26.32 5 คะแนน 2.19 คะแนน 

 
- 

19 

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย

ประจํา 

รอยละ 0 

76.04 

รอยละ -80.00 5 คะแนน 5 คะแนน 

 

- 
19 

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 การบริการนักศึกษา

ระดับปริญญาตร ี
6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 

 
- 

ตัวบงช้ีท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษา

ระดับปริญญาตร ี
6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 

 
- 

เฉลี่ยองคประกอบท่ี 1 คะแนนเฉลี่ย 4.28 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย    

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการ

บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 

 

 

 
- 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย

และงานสรางสรรค 

36,000 

บาท/คน 

1,039,035.6 54,686.08 

บาท/คน 
4.56 คะแนน 4.56 คะแนน  - 

19 
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ 

ประเมิน

ตนเอง 

คะแนนประเมนิ 

โดย

คณะกรรมการ 

(เกณฑ สกอ.) 

 บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) 

(เหตุผลของ

การประเมิน 

ที่ตางจากที่ระบุ

ใน SAR) ตัวหาร 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการ

ของอาจารยประจาํและนักวิจัย 

รอยละ 

12.66 

3.6 
รอยละ 18.95 2.46 คะแนน 3.16 คะแนน  - 

19 

เฉลี่ยองคประกอบท่ี 2 คะแนนเฉลี่ย 4.24 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ    

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การบริการวิชาการ

แกสังคม 
6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน  - 

เฉลี่ยองคประกอบท่ี 3 คะแนนเฉลี่ย 5.00 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน  - 

เฉลี่ยองคประกอบท่ี 4 คะแนนเฉลี่ย 5.00 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ    

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 การบริหารของคณะ

เพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตาม

พันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณ

ของคณะ 

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน  - 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ระบบกํากับการ

ประกันคณุภาพหลักสตูร 
6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน  - 

เฉลี่ยองคประกอบท่ี 5 คะแนนเฉลีย่ 5.00 

คะแนนเฉล่ีย 

(องคประกอบท่ี 1 - 5) 
คะแนนเฉล่ีย 4.49 
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

องคประกอบ 

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
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 

จํานวน 

ตัวบงชี้ 
I P O คะแนนเฉลี่ย 

1 6 4.06 5.00 3.52 4.28 ระดับคณุภาพด ี

2 3 4.56 5.00 3.16 4.24 ระดับคณุภาพด ี

3 1   5.00   5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 

4 1   5.00   5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 

5 2   5.00   5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 

รวม       13 4 7 2   

ผลการประเมิน 4.19 5.00 3.34 4.49 ระดับคุณภาพดี 

 

ระดับ 

คุณภาพดี 

ระดับ 

คุณภาพดีมาก 

ระดับ 

คุณภาพพอใช   

*ตัวบงช้ีท่ี 1.1 เปนคาคะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับหลักสตูรทุกหลักสูตร 

 

 

17 
 



2.5 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปการศึกษา 2562 (Improvement Plan)  

 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 คณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนปรับปรุงและ

พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ไดรวมกันระดมความคิดเห็นและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ แยกเปนรายองคประกอบคุณภาพ ดังนี ้
 

 แผนปรับปรุงและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปการศึกษา 2562 (Improvement Plan) 
 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน

การปรับปรุง จากคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 

เสริมจุดเดน 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะควรสรางกิจกรรมการใช

ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

 

หาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรม

การพัฒนาทักษะดานการใช

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของ

นักศึกษาอยางเปนรูปธรรม 

 

- สงเสริมการใชสื่อ

ประชาสมัพันธละครเพ่ือการ

เรียนภาษาอังกฤษ แบบ Sit 

Com  

 

 

- จํานวนรายวิชาท่ีนําสื่อการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษไปใช

ประโยชน 

(1. วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ

วัตถุประสงคทางวิชาชีพ 

2. วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ

วัตถุประสงคทางวิชาการ) 
 

- นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมผาน

เกณฑการทดสอบ 

 

2 รายวิชา 

 

 

 

 

 

 
 

รอยละ 50 

 

 

ปการศึกษา 

2562 

 

 

 

 

 
 

ปการศึกษา 

2562 

 

- 

 

 

 

- คณะกรรมการ

บริหารคณะ 

- หลักสูตร 

- อาจารยประจํา

รายวิชา 
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จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน

การปรับปรุง จากคณะกรรมการ

ตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 

เสริมจุดเดน 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

2. คณะควรหากลยุทธในการ

ประชาสมัพันธหลักสูตรเชิงลึก หรอื

จัดคายอบรมใหกับนักเรยีนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัด

ชัยนาท 

- จัดทําหลักสตูรการสอนแก

โรงเรียนเพ่ือสรางเครือขายพ่ีเลี้ยง

รวมกับโรงเรียนกลุมเปาหมายใน

จังหวัดชัยนาท 

- จัดสงเอกสารประชาสัมพันธ

คณะ และการรับสมัครเขาศึกษา

คณะเกษตรและชีวภาพแบบ

โควตาพิเศษแกโรงเรยีนในจังหวัด

ชัยนาท     

โครงการปรับปรุงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและการ

พัฒนาทองถ่ินโดยมี

สถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลีย้ง

โรงเรียน 

- จํานวนโรงเรียนในจังหวัด

ชัยนาท  

รอยละ 80 

 

ธ.ค. 62 –  

มิ.ย. 63 

- - หลักสูตร 

- งานบริการ

การศึกษา 
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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. คณะควรหาโจทยวิจัยจากการทํา

บริการวิชาการแกสังคม โดยการขอ

ทุนสนับสนุนงานวิจัยแบบบูรณาการ 

 

คณะเขารวมพัฒนาโจทย

วิจัยชุมชนตามนโยบาย

มหาวิทยาลยัดานการพัฒนา

ทองถ่ินหน่ึงคณะหน่ึงตําบล 

จังหวัดชัยนาท 

 

โครงการพัฒนาโจทยวิจัยจากการ

สํารวจขอมลูชุมชน จังหวัดชัยนาท 

 

- จํานวนแผนโครงการวิจัยจาก

การใหบริการวิชาการ  

 
 

- จํานวนงบประมาณท่ีไดรับการ

สนับสนุนดานการวิจยัครบตาม

เกณฑประกันคณุภาพ 

 

อยางนอย     

1 แผน

โครงการวิจัย 
 

60,000 

บาท/คน 

 

ปการศึกษา 

2562 

 
 

ปงบประมาณ 

2563 

 

- 

 

รองคณบดฝีาย

วิชาการและวิจัย  

 

2. คณะควรสนับสนุนใหอาจารย

เผยแพรผลงานวิจยั โดยการตีพิมพ

ในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูล

เพ่ิมมากข้ึน 

สงเสริม เชิดชู และสนับสนุน

ใหอาจารยและบุคคลากรท่ีมี

ผลงานวิจัยดีเดน 

- โครงการมอบใบประกาศนียบัตร

เชิดชูเกียรติแกอาจารย ประจําป

การศึกษา 2562  

 
 

- โครงการมอบรางวัลแกผูมี

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในระดับชาติและ

นานาชาติโดยผูไดรับรางวัลตองเปน

ผูวิจัยหลัก  

 

- ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการท่ี

ไดรับการตีพิมพในระดับ TCI ฐาน 

1 ข้ึนไป หรือระดบันานาชาต ิ

(ซึ่งเปนผูวิจัยหลัก) 
 

- มีจํานวนผลงานวิจัยผลงาน

วิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในระดับ 

TCI ฐาน 1 ข้ึนไป  

 

- อยางนอย 

2 ผลงานวิจัย 

 
 

 

 

อยางนอย 2 

เรื่อง  

 

ปการศึกษา 

2562 

 

 
 

ปการศึกษา 

2562 

 

- รองคณบดฝีาย

วิชาการและวิจัย  
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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. คณะควรประชาสมัพันธผลงาน

บริการวิชาการแกสังคมให

สาธารณชนไดประจักษ 

 

 

ปรับปรุงการประชาสมัพันธเชิง

รุกเพ่ือใหเกิดการรับรูขอมูล

ขาวสารอยางกวางขวางและ

รวดเร็ว  

 

โครงการปรับปรุงการ

ประชาสมัพันธเชิงรุก และ

ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจดัการ 

 

จํานวนช้ินงานประชาสัมพันธ

ผลงานบริการวิชาการแกสังคม 

 

3 ช้ินงาน 

 

ธ.ค. 2562 – 

ก.ค. 2563 

 

66,400 

 

- คณะกรรมการ

ประชาสมัพันธ  

เชิงรุก คณะเกษตร

และชีวภาพ 
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องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน

การปรับปรุง จากคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 

เสริมจุดเดน 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะควรตอยอดกิจกรรมบริการ

วิชาการท่ีเก่ียวของกับวิถีชีวิตชุมชน 

หรือภูมิปญญาชาวบาน เชน การใช

พืชสมุนไพร การพัฒนาอาหาร

ทองถ่ิน เปนตน 

 

จัดกิจกรรมบริการวิชาการท่ี

เก่ียวของกับวิถีชีวิตชุมชน 

 

โครงการอนุรักษและสืบสาน

วัฒนธรรมพ้ืนบานการแปรรปู

อาหารจากขาวตามวิถีชุมชน 

 

จํานวนกิจกรรมสงเสริมและ

อนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมท่ี

เก่ียวของกับวิถีชีวิตชุมชน หรือภูมิ

ปญญาชาวบาน 

 

1 กิจกรรม 

 

มี.ค. – มิ.ย.63 

 

70,000 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีอาหาร 

2. คณะควรรวมมือกับคณะอ่ืนใน

การเผยแพร กิจกรรมทํานุบํารุ ง

ศิลปวัฒนธรรม 

 

รวมเปนเจาภาพในการจัด

กิจกรรมธรรมะรับอรุณ และ

ถนนวัฒนธรรม 

- กิจกรรมธรรมะรับอรณุ 

 
 

- กิจกรรมถนนวัฒนธรรม 

 
 

- โครงการปรับปรุงการ

ประชาสมัพันธเชิงรุก และ

ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการ 

- จํานวนบุคลากรคณะท่ีเขารวม

กิจกรรม 
 

- จํานวนบุคลากรคณะท่ีเขารวม

กิจกรรม 
 

- จํานวนผลงานเผยแพรดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

รอยละ 80 

 
 

รอยละ 80  

 
 

1 ผลงาน 

ปการศึกษา 

2562 
 

เม.ย. – พ.ค. 

2563 
 

ปการศึกษา 

2562 

 

 

- คณะเกษตรและ

ชีวภาพ 
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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. คณะควรบริหารจัดการความ

เสี่ยงใหสะทอนถึงความเสีย่งทุก

ระดับ และควรกําหนดแนวทางใน

การลดความเสี่ยง ตลอดจนการ

วิเคราะหผลท่ีเกิดข้ึนเพ่ือปรบัปรุง

ความเสีย่งในปตอไปใหชัดเจน 

 

ประชุมจัดทําแผนการบริหาร

จัดการความเสีย่ง เพ่ือวิเคราะห

ปจจัยเสี่ยง และกําหนดแนวทาง

ในการลดความเสี่ยง  

 

โครงการบริหารจัดการงานของ

คณะเกษตรและชีวภาพ 

 

ความเสีย่งลดลง 

 

อยางนอย 1 

เรื่อง 

 

ปการศึกษา 

2562 

 

 

1,000 

 

- คณะกรรมการ

บริหารจดัการความ

เสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน 

2. คณะควรสรางความรวมมือกับ

ภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน เพ่ือสนับสนุน

กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร และ

นักศึกษา 

สงเสริมและสนับสนุนการสราง

เครือขายความรวมมือทาง

วิชาการและการบริการวิชาการ

กับหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐ

และเอกชน 

โครงการสงเสริมการพัฒนาพันธกิจ

สัมพันธเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

จํานวนเครือขายความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอก 

3 แหง ธ.ค. 2562 – 

พ.ค. 2563 

63,000 - รองคณบดีฝาย

วิชาการและวิจัย 

- หลักสูตร 
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ขอเสนอแนะภาพรวม 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน

การปรับปรุง จากคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 

เสริมจุดเดน 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

1. คณะควรหาแนวทางในการรับ

นักศึกษาโดยตรงจากโรงเรียน

เครือขาย และในจังหวัดชัยนาท 

 

ประชาสมัพันธเชิงรุกโดยติดตอ

ครูแนะแนวโดยตรง และใหศิษย

เกาไดมีสวนรวมในการ

ประชาสมัพันธหลักสูตร 

โครงการปรับปรุงการ

ประชาสมัพันธเชิงรุก และ

ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจดัการ 

จํานวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน รอยละ 5 ปการศึกษา 

2562 

- - รองคณบดีฝาย

วิชาการและวิจัย 

- คณะกรรมการ

ประชาสมัพันธ  

เชิงรุก คณะเกษตร

และชีวภาพ 

2. คณะควรสนับสนุนใหนักศึกษา

สรางผลิตภัณฑอยางสม่ําเสมอ เชน 

ผักปลอดสารพิษ นํ้าสมุนไพร เปน

ตน เพ่ือเปนการพัฒนาทักษะการ

เปนผูประกอบการและเปนการ

สรางรายไดเสริมของนักศึกษา 

รวมถึงรายไดของคณะ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรเกษตร

และการประกอบการจ จัดตั้ง

ชมรม 4H – Club 

โครงการยุวเกษตร มีผลติภณัฑจากนักศึกษาจําหนาย

อยางตอเน่ือง 

1 ผลิตภณัฑ ปการศึกษา 

2562 

- หลักสตูร

วิทยาศาสตรเกษตร

และการ

ประกอบการ 
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ขอเสนอแนะจากการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน

การปรับปรุง จากคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 

เสริมจุดเดน 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

1. การสงเสริมเรียนเรื่อง ทักษะการ

ใชภาษาอังกฤษ 

หาแนวทางในการสงเสริม

กิจกรรมการพัฒนาทักษะดาน

การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารของนักศึกษาอยางเปน

รูปธรรม 

- สงเสริมการใชสื่อประชาสัมพันธ

ละครเพ่ือการเรียนภาษาอังกฤษ 

แบบ Sit Com  

 

- จํานวนรายวิชาท่ีนําสื่อการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษไปใช

ประโยชน 

(1. วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ

วัตถุประสงคทางวิชากาชีพ 

2. วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ

วัตถุประสงคทางวิชาการ) 
 

- นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมผาน

เกณฑการทดสอบ 

2 รายวิชา 

 

 

 

 

 

 
 

รอยละ 50 

 

ปการศึกษา 

2562 

 

 

 

 

 
 

ปการศึกษา 

2562 

- 

 

 

- คณะกรรมการ

บริหารคณะ 

- หลักสูตร 

- อาจารยประจํา

รายวิชา 

 

2. การมอบหมายรุนนองใหฝกทํา

ธุรกิจเกษตร (แปลงผักสาธิต) เพ่ือ

นักศึกษาจะไดฝกประสบการณ และ

เกิดการบริหารจัดการแปลงผักได

ตลอดทุกปการศึกษา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรเกษตร

และการประกอบการ ไดจัดตั้ง

ชมรม 4H – Club ฝกการทํา

ธุรกิจเบ้ืองตน และกําลังพัฒนา

ใหเกิดความตอเน่ือง 

กิจกรรมชมรม 4H – Club จํานวนผลติภณัฑ อยางนอย 1 

ผลิตภณัฑ 

ปการศึกษา 

2562 

- หลักสตูร

วิทยาศาสตร

เกษตรและการ

ประกอบการ 
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สวนท่ี 3 

การติดตาม และประเมนิผล 

 

 การกํากับ ติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 

เปนกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีมุงเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมายตัวชี้วัดความสําเร็จในแตละ

วัตถุประสงคของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือเสนอ

ใหผูบริหาร และผูรับผิดชอบไดทราบ และพิจารณาผลไดอยางเปนรูปธรรม 

 คณะเกษตรและชีวภาพกําหนดหลักการติดตาม และประเมินผลตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ปการศึกษา 2562 เพ่ือใหสามารถนําผลประเมินมาใชในการวางแผนในปตอไป ดังนี้ 

 

3.1 วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผล 

 1) เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 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 2562 ดําเนินการตามระยะเวลาท่ี

กําหนด 

 2) จัดการประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานและประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 

 3) รายงานผลการดําเนินงานท่ีจากการการประชุมตามขอ 2 ในเลมรายงานผลการประเมิน

ตนเอง ปการศึกษา 2562 ในหัวขอ “การปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา” 

 4) นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 มาวิเคราะหและจัดทําแผนปรับปรุง

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษาตอไป 
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