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ค าน า 
 

คณะเกษตรและชีวภาพ ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 
2564 ขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 เมื่อ
วันที่ 27 สิงหาคม 2564  ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะอันจะก่อให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการท างานด้านต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งได้น าข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประจ าคณะฯ มาใช้ในการวางแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ดังกล่าว   

แผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2564 ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ ในการประชุมครั้งที่  2(1)/2565 เมื่อวันที่ 23 
มีนาคม 2565 

คณะเกษตรและชีวภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ฉบับนี้ จะเป็น
แนวทางให้หน่วยงานน าไปปฏิบัติ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะ และ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 

         คณะเกษตรและชีวภาพ 
        มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

 



สารบัญ 
 

  หน้า 
ค าน า  
สารบัญ  
บทสรุปผู้บริหาร ก 
ส่วนที่ 1  บทน า 1 

 เหตุผลและความจ าเป็น 1 
 วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 3 
 ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 3 

 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 3 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 5 

 ประวัติความเป็นมา 5 
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย ฯลฯ 7 
 โครงสร้างองค์กร 8 
 หลักสูตรที่เปิดสอน 9 
 จ านวนนักศึกษา 9 
 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 10 

ส่วนที่ 3 ความสอดคล้องของแผน 14 
 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2562) 14 
 แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2563) 16 
 ความสอดคล้องของแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปี

การศึกษา 2564 18 
ส่วนที่ 4 แผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2564 19 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 19 
 แผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2564 22 
 องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 22 
 องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 24 
 องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ  25 
 องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 25 
 องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 26 
  ปัญหาและข้อเสนอแนะ จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 28 
ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 30 
 วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผล 30 
 ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล 30 
ภาคผนวก   31 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรและชีวภาพ 32 
 



ก 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

แผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2564 มี
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาตามภารกิจของคณะเกษตรและชีวภาพ ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และ 2. เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ให้มีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรและชีวภาพ ประจ าปีการศึกษา 2563 
คณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนปรับปรุงงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและ
จัดท าแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมิน แยกเป็นรายองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 

 

แผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2564  
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง จากคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 
เสริมจุดเด่น 

 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรส่งเสริมและก ากับตดิตามการ
ด าเนินงานตามแผนการเข้าสูต่ าแหน่ง
ทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 

 
- เชิญอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่ง ผศ. 
แล้วมาให้ประสบการณ์ในการ
เขียนผลงานเพื่อเสนอขอต าแหน่ง 
หรือ เชิญผูเ้ชี่ยวชาญจากภายนอก 
(กรณีมีงบประมาณ) มาให้ความรู้
ในการขอต าแหน่งรูปแบบใหม ่
- เพิ่มการติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการทุก 6 เดือน และรายงาน
ให้ผู้บริหารคณะทราบ 

 
- ประชุม/สมัมนาการเข้า
ต าแหน่งทางวิชาการ 
- ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 
รองคณบดฝี่าย
วิชาการฯ 

2. ควรทบทวนแผนการพัฒนา
นักศึกษาให้เห็นทิศทางการพัฒนา
นักศึกษาให้ชัดเจน ตั้งแต่การก าหนด
แนวทางพัฒนากรอบ TQF 
วัตถุประสงค์ กิจกรรม และตัวช้ีวัด
เพื่อใหเ้กิดความเชื่อมโยงและวัด
ความส าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม 

จัดประชุมทบทวนแผนการพัฒนา
นักศึกษา ตามกรอบ TQF โดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผน 
 
 

ประชุมทบทวนแผนการ
พัฒนานักศึกษา 

- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาฯ 
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- นักวิชาการศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 2 การวจิัย 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการส่งเสริมกระบวนการน า
ผลงานของคณาจารย์จากงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมในการ
คุ้มครองสิทธ์ิให้เกดิผลอย่างเป็น
รูปธรรม 
 

 
- มีการตั้งเป้าผลงานท่ีเป็น
นวัตกรรม ท่ีสามารถยื่นขอ
คุ้มครองสิทธ์ิ 
- เชิญวิทยากรให้มาความรู้
กระบวนการในการสร้าง
นวัตกรรม 

 
ประชุม/สัมมนา กระบวนการ
ในการสร้างนวัตกรรม 

 
รองคณบดฝี่าย
วิชาการฯ 



ข 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง จากคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 
เสริมจุดเด่น 

 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

- ท า KM เรื่องกระบวนการในการ
สร้างนวัตกรรม 
- ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

2. ควรวิเคราะห์กลยุทธ์เพื่อหาวิธีใน
การขยายพื้นที่การน าผลงานวจิยั งาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชนหรือพื้นที่ความ
รับผิดชอบของคณะหรือมหาวิทยาลัย
ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
 

- ก าหนดเป็นกลยุทธ์น า
ผลงานวิจัยไปเผยแพร่หรือใช้
ประโยชน์กับชุมชนที่รับผิดชอบ 
- ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

ประชุมทบทวนกลยุทธ์ด้าน
วิจัย  

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรวิเคราะห์การสร้างโมเดลจาก
การบริการวิชาการในชุมชนที่ประสบ
ความส าเร็จ ไปวางแผนการน าโมเดล
ไปใช้กับชุมชนอื่น เพื่อเพิ่มโอกาสการ
พัฒนาไปสู่แนวปฏบิัติที่ดีดา้นการ
ให้บริการชุมชน 
 

 
- ร่วมกันวิเคราะห์หาโมเดลการ
บริการวิชาการที่ประสบความ 
ส าเรจ็เป็นรูปธรรม 
- ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

 
ประชุมระดมความคิดในการ
ก าหนดโมเดลบริการวิชาการที่
ประสบผลส าเร็จ 

 
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- คณาจารย ์

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรรวบรวมและจดัการความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย เรื่อง “ประเพณีการท าขวัญ
ข้าว” และเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรูด้้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย เรื่อง “ประเพณี
การท าขวัญข้าว” 
 

 
- จัดการความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
เรื่อง “ประเพณีการท าขวัญข้าว” 
ในรูปแบบคลิปวิดโีอ และเผยแพร่
ในสื่อออนไลน ์
- ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

 
จัดท าสื่อให้ความรู้เรื่อง 
“ประเพณีการท าขวัญข้าว” 

 
คณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรวิเคราะห์ขั้นตอนหรือระบบ
และกลไกท่ีเป็นเทคนคิในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเรื่องการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ท างาน เพื่อให้เป็นจุดเริม่ต้นของแนว
ปฏิบัติที่ดดี้านการจดัการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการท างาน 

 
- ร่วมกันวิเคราะห์ขั้นตอนหรือ
ระบบและกลไกท่ีเป็นเทคนิคใน
การขับเคลื่อนการท างานเรื่องการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
การท างาน  
- เชิญวิทยากรมาแลกเปลีย่น
ประสบการณ ์
- ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
 

 
กิจกรรมจดัการความรูเ้รื่อง
การจัดการเรยีนรู้แบบบรูณา
การกับการท างาน 

 
คณะกรรมการวิชาการ 
 



ค 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง จากคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา/ 
เสริมจุดเด่น 

 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2. การใช้โอกาสจากนโยบายรัฐด้าน
การส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่มา
ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ 
เพื่อวางแผนการส่งเสรมิ
ผู้ประกอบการรายใหม่ให้กับบณัฑติ 
หรือชุมชนเป้าหมายในการบริการ
วิชาการ หรือการก าหนดหัวข้อวิจยั 

วิเคราะห์และทบทวนแผนกลยุทธ์
คณะ โดยใช้นโยบายด้าน BCG มา
สนับสนุน 

ประชุมทบทวนแผลกลยุทธ์
คณะ  

รองคณบดฝี่ายบริหารฯ 

3. ควรทบทวนแผนการใช้
งบประมาณในการการด าเนินงาน
ส่วนต่างๆ เพื่อลดต้นทุนต่อหน่วย 
เนื่องจากจ านวนงบประมาณต้นทนุ
ต่อหน่วยมีจ านวนสูง 

ทบทวนค่าใช้จ่าย ทบทวน
แผนการเงิน เพื่อลดต้นทุนต่อ
หน่วย 

- ประชุมหารือต้นทุนต่อหน่วย
ในคณะกรรมการบริหารคณะ 
- จัดท ารายงานแยกต้นทุนการ
ผลิตเฉพาะรายจ่ายในการ
ด าเนินงานในการผลิตบณัฑติ
ต่อหน่วยให้ชัดเจน 

รองคณบดฝี่ายบริหารฯ 

4. ควรก าหนดประเด็นการจัดการ
ความรู้ในเรื่องการจัดการเรยีนการ
สอน และการวิจัย ที่บุคลากรของ
คณะมีวิธีการปฏิบตัิงานหรือผลงานท่ี
โดดเด่น เช่น ดร.ชินกร จริขจรจรติ
กุล ถ่ายทอดการจดัการเรียนการสอน
ที่บูรณาการศาสตรด์้าน
ศิลปวัฒนธรรม เรื่อง ประเพณีการท า
ขวัญข้าว เป็นต้น  

- ก าหนดประเด็นการจัดการ
ความรู้ในเรื่องการจัดการเรยีนการ
สอนที่สามารถบูรณาการได้ชัดเจน 
- คณะก ากับตดิตามการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
- ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมจดัการองค์ความรู้
ด้านการจดัการเรียนการสอน
ที่บูรณาการกับพันธกิจอื่น 
 
 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการฯ 



ง 
 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ จากรายงานการ
สัมภาษณ์ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทางแก้ไขปัญหา โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ความคิดเห็นด้านการเรียนการสอนในรูปแบบ 
Online หรือการท าวิจัยเพ่ือส าเร็จการศึกษา 
ปัญหา 
 - ปัญหาการขนส่งเอกสารงานวิจัย/
รายงาน ท่ีเป็นเอกสารที่ไม่สามารถส่งทาง  
E-mail 
 - การสอนในรูปแบบ Online ไม่
สามารถใช้ห้อง Lab เพื่อฝึกปฏิบตัิจริง 
นักศกึษาจึงขาดการเรียนรู้ทีผ่่านการทดสอบ
จริง 
ข้อเสนอแนะ 
 - การจัดท าค าแนะน าการฝึกปฏิบตัิใน
ห้อง Lab เช่น คลิป VDO ฝึก เปน็ต้น 
 - เพิ่มช่องทางการท า Lab เพื่อฝึก
ปฏิบัติจริงให้กับการเรยีน การการสอนใน
รูปแบบ Online 

- ก ารพั ฒ น าสื่ อ ก ารส อ น
โดยเฉพาะรายวิชาที่มีการฝึก
ปฏิบัติ  
- จัดหาแอพลิเคช่ันสนับสนุน
การพัฒนาสื่อการสอน 
 
 

พัฒนาสื่อการสอน - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- ประธานหลักสูตร 
- อาจารย์ผูส้อน 

ความคิดเห็นด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีด้าน
การตัดต่อ VDO การจัดการข้อมลู Data ให้กับ
นักศึกษาท่ีออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
การน าเสนอรายงานให้กับผู้ประกอบการ 

อบรมให้ความรู้ทักษะการใช้
เทคโนโลยีด้านการตดัต่อ 
VDO การจัดการข้อมลู Data 
ให้กับนักศึกษา 

เสนอผู้บริหารพจิารณา 
ใหจ้ัดกิจกรรมอบรม
ความรู้ทักษะการใช้
เทคโนโลยีตดัต่อ VDO 
ให้กับนักศึกษา 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
 

ความคิดเห็นด้านการอบรม
ภาษาอังกฤษ/ICT/การใช้อุปกรณ์ 
ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากสถานการณ์ COVID - 19 
นักศึกษาไมส่ามารถใช้อุปกรณ์ Lab ได้ จึงควร
มีนโยบายหรือมาตรการ การให้ยมือุปกรณ์ Lab 
ของคณะ เพื่อให้สามารถน าไปฝึกปฏิบัติจริงท่ี
บ้าน 
 

- หลักสูตรพิจารณานโยบาย
หรือมาตรการการให้ยืม
อุปกรณ์ Lab ตามความ
เหมาะสมของเนื้อหาบท
ปฏิบัติการ และสอนให้
นักศึกษาประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่
สามารถหาได้จากที่พัก 
- หากมีมาตรการผ่อนคลาย 
ให้พิจารณาอนุญาตและหา
แนวทางให้นักศึกษามาฝึก
ปฏิบัติที่ห้องปฏิบัติการตาม
แนวทางกระทรวงสาธารณสุข 
โดยการจ ากัดจ านวน และ
ระยะห่าง อย่างเคร่งครดั 

ให้นักศึกษามาฝึกปฏบิัติ
ที่ห้องปฏิบัติการ ตาม
แนวทางกระทรวง
สาธารณสุข โดยการ
จ ากัดจ านวน และ
ระยะห่าง  

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- ประธานหลักสูตร 
- อาจารย์ผูส้อน 
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ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

 
1.1 เหตุผลและควำมจ ำเป็น 

ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 
กล่าวถึงเหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ไว้ดังนี้ 

1.1.1 ควำมจ ำเป็นของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการ

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 
ประการดังกล่าว มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายใน
และภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่ง
ด าเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ 

1) คุณภาพของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม
พรมแดนและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการ
รวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และ
ผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต 
ความเปน็อยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

4) มหาวิทยาลัยจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation) มี
ความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ . 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2) พ .ศ . 2545 
ก าหนดให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

7) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่
ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

8) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตาม
ประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 
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9) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ตลาดแรงงาน และความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป 

10) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เมื่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือให้สถานศึกษาและแห่งสามารถจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับและประกาศกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

11) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โดยให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับเดิม ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 
เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดยทุก
หน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
1.1.2 วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขัน โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตามกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตรคณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นๆ ก าหนด
ขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์
และได้มาตรฐาน 

3) เพ่ือให้คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าและมหาวิทยาลัยราชภัฏทราบสถานภาพของตนเอง อัน
จะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้
ตามจุดเน้นของตนเอง 

4) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ด าเนินงาน เพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

5) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

6) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐาน
ที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
  คณะเกษตรและชีวภาพ ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  จึงได้ท า
แผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2564 ขื้น โดยน าข้อเสนแนะ
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 
มาร่วมกันวางแผนพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ เพื่อยกระดับ
การด าเนินงานในทุกปีการศกึษาให้มีผลการด าเนินงานที่เพ่ิมข้ึน 
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 
 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาตามภารกิจของคณะเกษตรและชีวภาพ ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
 2. เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ ให้มีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
1.3 ตัวช้ีวัด และค่ำเป้ำหมำยของแผนพัฒนำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้ำหมำย 
คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  คะแนน 4.51 

  
วิธีกำรค ำนวณตัวชี้วัดของแผนพัฒนำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 
1) สูตรการค านวณ 
    คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 เฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 

 2) ช่วงระยะเวลาประเมิน ภายในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2565 
3) วิธีค านวณคะแนน 

คะแนนที่ได้ = คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ เฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 
 
1.4 กระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 

คณะเกษตรและชีวภาพ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2563 และน าผลประเมินดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยมี
การจัดท าโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วยผู้บริหาร ตัวแทน
หลักสูตรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

ในการจัดแผนพัฒนาคุณภาพฯ ฉบับนี้ ได้เชิญผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกคนเข้าร่วมการ
ประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพฯ โดยยึดแนวทางการจัดท าตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
จาก สกอ. จ านวน 5 องค์ประกอบคุณภาพ เพื่อให้กระบวนการด าเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ มีผลสะท้อนต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

 
ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 มีดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรและชีวภาพ 
2. ขออนุมัติด าเนินการกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนางานประกัน

คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
3. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการตามข้อ 2. เพื่อจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนางานประกันคุณภาพ

การศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ ปีการศึกษา 2563 ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ โดยร่วมกันวิเคราะห์ หาแนวทางการด าเนินงาน การ
จัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาฯ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

4. ฝ่ายนโยบายและแผน รวบรวมจัดท าเล่ม และน าเสนอแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาฯ 
ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือพิจารณา 
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5. เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะแล้ว จะท าการเผยแพร่แผนพัฒนางาน
ประกันคุณภาพการศึกษาฯ ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบคุณภาพรับทราบ และน าไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 

6. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาฯ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลทั่วไป 

 
2.1 ช่ือหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
ชื่อหน่วยงำน  
 คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
สถำนที่ตั้งหน่วยงำน  

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

 
ประวัติควำมเป็นมำ 
 คณะเกษตรและชีวภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพัฒนาการมาเป็นระยะเวลานานกว่า    
60 ปี โดยเริ่มต้นในระยะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ยังคงมีสถานะเป็นวิทยาลัยครูจันทรเกษม  และได้
มีการจัดการเรียนการสอนด้านเกษตร โดยความรับผิดชอบของหมวดวิชาเกษตรกรรมในสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในปี พ.ศ. 2499 โดยระยะเริ่มแรกเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร  
เป็นรายวิชาพ้ืนฐานส าหรับหลักสูตรครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากนั้นได้มีการพัฒนาการโดยเปิดเป็น  
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 ในหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรกรรม  ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี รวมทั้งมีการพัฒนาด้านศักยภาพ อาคาร และ
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เรื่อยมา 
 ปี พ.ศ. 2523 ได้มีการเปิดสาขาวิชา ครุศาสตรบัณฑิต (ครุศาสตร์เกษตร) หลักสูตร 4 ปี 
 ปี พ.ศ. 2526 เปิดสอนภาคต่อเนื่องระดับ ป.กศ. สูง สาขาเทคนิคอาชีพ (กสิกรรม)   
 และภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดตั้งเป็น คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2527 ซึ่งในระยะดังกล่าวเริ่มมีปริมาณบัณฑิตสาขาครูมากเกินไป จึงท าให้มีการปรับปรุงหลักสูตร 
การเปิดสอนในสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่สาขาครุศาสตร์เกิดขึ้น คณะวิชำเกษตรและอุตสำหกรรม จึงได้เริ่มเปิดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาต่างๆ ดังนี้ 
 ปี พ.ศ. 2528 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร 
(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) 
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 ปี  พ.ศ. 2534 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร (หลักสูตร 4 ปี) และเปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  
(หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)  
 ปี พ.ศ. 2535 ได้เปิดหลักสูตร อนุปริญญาสาขา สัตวรักษ์ และมีการเปิดโรงพยาบาลสัตว์จันทรเกษม
ขึ้นในปีเดียวกัน 
 ปี พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนชื่อ คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม เป็น คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79 ง. หน้า 9 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2542  
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูจันทรเกษม มาเป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
 ปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม มาเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ก็ได้รับการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่ง เป็น คณะ
เกษตรและชีวภำพ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก. หน้า 7 ลงวันที่ 8 มีนาคม 
2548 
 ปี 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  
 ปี พ.ศ. 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2554 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559 และปรับปรุงหลักสูตรเกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตร
วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 ปี พ.ศ. 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการนอกสถานที่ตั้ง ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -
ชัยนาท แต่ต้องของดเปิดหลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากจ านวนนักศึกษารับเข้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ประกอบกับ
คณะมีผลการประเมินภายนอกโดย สมศ. (รอบล่าสุด) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560 
 ปี พ.ศ. 2564 คณะเกษตรและชีวภาพ ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ เป็น
หลักสูตรเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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2.2 ปรัชญำ พันธกิจ วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศำสตร์และนโยบำย 
ปรัชญำ  (Philosophy) 

“ความรู้คู่คุณธรรม  วิจัยน านวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 
 
วิสัยทัศน์  (Vision) 

“เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย 
มุง่พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร” 
 

พันธกิจ  (Mission) 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีสรรถนะด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
2. วิจัย บูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม การบริการวิชาการ ตามแนวทาง 
   พระบรมราโชบาย อนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
3. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

นโยบำยคณะเกษตรและชีวภำพ 
1. ส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ 
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ร่วมสร้างนวัตกรรม และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
3. ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ในด้านการสร้างนวัตกรรม การวิจัย 

การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการเกษตร 
 

อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity) 
“บัณฑิตนักปฏิบัติ  จิตอาสา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา” 

 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต” 
           

ค่ำนิยมองค์กร (Shared Value) 
 “เกษตรพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น” 
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2.3 โครงสร้ำงองค์กร  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภำพที่ 1 โครงสร้างองค์กรคณะเกษตรและชีวภาพ 

งำนบริหำรคณะ 

คณะกรรมกำรบริหำรคณะฯ 

ผู้ช่วยคณบดี 

ศูนย์บริกำรวิชำกำร 
เกษตรและชีวภำพ 

 

ศูนย์ตรวจรับรองมาตรฐาน 
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

โรงงานจันทรเกษม  
ฟู้ด โปรเซสซิงค ์

ห้องปฏิบัติการ 
เฉพาะด้านเกษตรและชีวภาพ 

ศูนย์ความเป็นเลิศ 
ด้านน้ านมแพะจันทรเกษม 

งำนวิชำกำร 

งำนบริหำรหลักสูตร 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

หลักสตูร
เกษตรศาสตร ์

รองคณบดี 

คณบดี 

งานบริการการศึกษา 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานนโยบายและแผน 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ 
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2.4 หลักสูตรที่เปิดสอน 
 คณะเกษตรและชีวภาพ เปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงในปี 2564  
ดังนี้ 
ตารางที่ 1 หลักสูตรคณะเกษตรและชีวภาพที่เปิดสอน 

ล ำดับที่ คณะ / คุณวุฒิ ย่อ หลักสูตรที่เปิดสอน*  
คณะเกษตรและชีวภำพ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 

1 วท.บ. 4 ปี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
2 วท.บ. 4 ปี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ 
3 วท.บ. 4 ปี สาขาเกษตรศาสตร์ 

หมายเหตุ: * แสดงข้อมูลหลักสูตรและสาขาวิชาที่มีนักศึกษาอยู่จริง 
 
2.5 จ ำนวนนักศึกษำ 

จ านวนคณะเกษตรและชีวภาพ แยกตามหลักสูตรที่เปิดสอนได้ ดังนี้ 
ตารางที่ 2 จ านวนนักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ 

หลักสูตร 2557 
(เกิน 
4 ปี) 

2558 
(เกิน 
4 ปี) 

2559 
(เกิน 
4 ปี) 

2560 
(เกิน 
4 ปี) 

2561 
(ปี 4) 

2562 
(ปี 3) 

2563 
(ปี 2) 

2564 
(ปี 1) 

รวม  
(คน) 

1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

5 1 1 7 9 12 15 15 66 

2. วิทยาศาสตร์เกษตรและการ
ประกอบการ 

- - 3 - 8 - - - 11 

3. เกษตรศาสตร์ 4 2 - - - - - 18 24 
รวม (คน) 9 3 4 7 17 12 15 33 100 

(สถิตินักศึกษาปัจจุบันจ าแนกตามปีการศึกษาจากเว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564) 
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2.6 จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 
 คณะเกษตรและชีวภาพ มีบุคลากรสายวิชาการจ านวน 15 คน แบ่งเป็น ข้าราชการ จ านวน 5 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 9 คน และอาจารย์ประจ าตามสัญญา จ านวน 1 คน  

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจ านวน 9 คน แบ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 6 คน และ
ลูกจ้างประจ าตามสัญญา จ านวน 3 คน ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ 

รายการ ข้าราชการ พนักงาน 
มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ประจ า 
ตามสัญญา 

รวม 

อาจารย์ประจ าทั้งหมด 5 9 1 15 
ลาศึกษาต่อ - - - - 
รวม 5 9 1 15 

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564) 
 

ตารางที่ 4 จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
รายการ อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม 

ปริญญาตรี - - - - - 
ปริญญาโท 1 2 - - 3 
ปริญญาเอก 8 4 - - 12 

รวม 9 6 - - 15 
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564) 

 
ตารางที่ 5 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ แยกตามวุฒิ ได้ดังนี้ 

ประเภท คุณวุฒิ 
ตรี โท เอก รวม 

- พนักงานมหาวิทยาลัย 3 3 - 6 
- ลูกจ้างประจ าตามสัญญา 2 1 - 3 

รวม 5 4 - 9 
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564) 
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ตารางที่ 6 รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ คณะเกษตรและชีวภาพ 
ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนปี 

ที่เข้ำรับรำชกำร 
ต ำแหน่ง 

ทำงวิชำกำร 
วุฒิกำรศึกษำ สถำนะ 

ข้ำรำชกำร 
1 นายโกเมนทร์ บุญเจือ 1 ต.ค. 2538 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท ปกติ 
2 นางสุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล 17 ม.ค. 2527 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท ปกติ 
3 นางสาวสุภาณ ี ด่านวิริยะกุล 20 ม.ค. 2544 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก ปกติ 
4 น.สพ.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์ 1 พ.ค. 2534 อาจารย์ ปริญญาเอก ปกติ 
5 นายสันติธรรม โชติประทุม 5 พ.ค. 2547 อาจารย์ ปริญญาเอก ปกติ 

พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร 
1 นายศิรส ทองเชื้อ 16 ต.ค. 2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก ปกติ 
2 นางสาวกัลยกร วงศ์รักษ์ 1 เม.ย. 2551 อาจารย์ ปริญญาเอก ปกติ 
3 นายอ านาจ ภักดีโต 1 ต.ค. 2552 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
ปริญญาเอก ปกติ 

4 นายชินกร จิรขจรจริตกุล 1 มิ.ย. 2553 อาจารย์ ปริญญาเอก ปกติ 
5 นางสาวสัณฐิตา ตังคจิวางกูร 7 มิ.ย. 2553 อาจารย์ ปริญญาเอก ปกติ 
6 นางสาวจันทรรัตน์ พิญชภณ 16 ต.ค. 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก ปกติ 
7 นายสุวิจักขณ์  อรุณลักษณ์ 3 พ.ย. 2557 อาจารย์ ปริญญาเอก ปกติ  
8 สพ.ญ.นันท์นภัส จิวลวัฒน ์ 23 ม.ค. 2561 อาจารย์ ปริญญาเอก ปกติ 
9 นางสาวจุฬาลักษณ์ ตลับนาค 1 ก.พ. 2561 อาจารย์ ปริญญาเอก ปกติ 

ลูกจ้ำงประจ ำตำมสัญญำ 
1 นายอุดมศักดิ์ ผ่องศรี 10 มิ.ย. 2554 อาจารย์ ปริญญาโท ปกติ 

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564) 
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ตารางที่ 7 รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะเกษตรและชีวภาพ 
ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ/สถำบันกำรศึกษำ 
พนักงำนมหำวิทยำลัย 

1 นางสาววิลาวัลย ์ โพธิ์ด ากล่ า นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

- รป.ม., บธ.ม. 
(รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตและ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

2 นางภัททิรา ศรีประไพ นักวิทยาศาสตร์ 
 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร)   
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

3 นางสาวศิริญญา 
 

วิบูลย์อรรถ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วท.บ. (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

4 นายอิทธิรงค์ จงใจ นักวิชาการศึกษา - วท.ม (จิตวิทยาการปรึกษา) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ศศ.บ. (จิตวิทยา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

5 นางสาวชลธิชา มรรคผล นักวิชาการพัสดุ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
(ช่วยงานกองคลัง ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. 
2563 – 14 พ.ย. 2564) 

6 นางสาวสุมาลี ถวายสินธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - วท.ม (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
- คบ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

ลูกจ้างประจ าตามสัญญา 
1 นางสาวณิชนันท์ บุญมาก นักวิทยาศาสตร์ 

 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม 

2 นางสาวพัชรินทร์ ชินบรรเทา นักวิทยาศาสตร์ 
 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม 

3 นางสาวพิมพ์ธิดา ธรรมแสง นักวิทยาศาสตร์ 
 

- ปริญญาโท สาขา Integrated 
Chemical Environment 
Technology ณ มหาวิทยาลัย
แห่งชาติฮันเกียง สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 
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ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ/สถำบันกำรศึกษำ 
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม 

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564) 
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ส่วนที่ 3 
ควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ 

 
3.1 แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 
 1.2 บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม) ในการด าเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ 
 1.3 บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษา และอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น 
 ตัวช้ีวัด 
 1.1 มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน) 
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 1.2 จ านวนหมู่บ้าน โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินโครงการอันเป็นผลมาจากการวางแผนเชิง
พ้ืนที่ 
 1.4 จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจ านวนโครงการฯ สะสม (แยก
ประเภทตามเป้าหมาย) 
 1.5 จ านวนเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ 
 1.10 อัตราการเพิ่มข้ึนของรายได้ครัวเรือนในพ้ืนที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 1.11 มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและ
จิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
 1.12 จ านวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ประสบ
ความส าเร็จ จากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 กลยุทธ์ 
 3.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการ
พัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
 3.2 พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
 3.3 พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
 3.4 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างานและเสริมสร้างทักษะและจิตส านึกใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
 3.5 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษ
ที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงาน
ท า และ มีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 
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 ตัวช้ีวัด 
 3.1 จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้อกับการพัฒนาประเทศ 
 3.4 ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตาม
มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอ่ืนๆ  
 3.5 อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิล าเนาและนอกภูมิล าเนา
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
 3.6 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 

 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ 
 4.1 ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
 4.2 เพ่ิมบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นโดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 4.4 ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้ทันสมัย 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
 ตัวช้ีวัด 
 4.1 จ านวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ นานาชาติ 
 4.4 จ านวนฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการและการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (Data & Information) 
 4.5 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐ อยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก 
 4.6 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 
 4.9 ผลส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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3.2 แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภำพ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวำคม 2563) 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เป้ำประสงค์ 
1. คณะมีความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนา

ท้องถิ่นและชุมชนเมือง 
2. สามารถน าผลงาน วิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ

ชุมชนเมือง หรือการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
3. บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนเมือง ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ด้วย

ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมเกษตร 
 
กลยุทธ์ 
1.1 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  
1.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย การน าองค์ความรู้จากการวิจัยพัฒนาสู่การปฏิบัติ เพ่ือพัฒนา

ท้องถิ่น ชุมชนเมือง หรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
1.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นแบบชุมชนมีส่วนร่ว มด้านการเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทางพระราชด าริบนพื้นฐาน “ศาสตร์พระราชาเพ่ือความยั่งยืน” 
1.4 ส่งเสริมการบูรณาการด้านการบริการวิชาการและการวิจัยหรือการพัฒนาโจทย์วิจัย  (Area base) 

จากความร่วมมือภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
1.5 ส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยและการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน 
1.6 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 
 
ตัวช้ีวัด 
1. โครงการ/งานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนเมือง ในพ้ืนที่เป้าหมาย 
2. จ านวนผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
3. ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชน หรือการ

ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  
4. จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน  
5. จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการท่ีด าเนินการอย่างต่อเนื่องในท้องถิ่น หรือชุมชน 
6. จ านวนกิจกรรมตามแนวทางพระราชด าริ หรือตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพ่ือความยั่งยืน” 
7. จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
8. จ านวนเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
9. จ านวนนักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการของคณะ 
10. จ านวนรายวิชาที่บูรณาการการวิจัยหรือการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
11. จ านวนกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 
12. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
เป้ำประสงค์ 
1. บัณฑิตคณะเกษตรและชีวภาพ มีความรู้  มีคุณธรรม และมีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร 
2. อาจารย์ผู้สอนมีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
กลยุทธ์ 
2.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตรใหม่จากการ  บูรณาการความร่วมมือศาสตร์

ต่างๆ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
2.2 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้กับการท างาน ทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ และสร้างจิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น 
2.3 ปรับปรุงการผลิตบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ

ศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ 
2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ตัวช้ีวัด 
13. จ านวนหลักสูตรได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

และสังคม 
14. จ านวนรายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับเครือข่ายภายนอก 
15. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 
16. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
17. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
เป้ำประสงค์ 
1. มีการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนา

ประเทศ 
2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ พร้อม

รับศตวรรษที่ 21 
 
กลยุทธ์ 
3.1 ปรับปรุงการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพองค์กร 
3.2 ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานที่

เกี่ยวข้อง 
3.3 ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสู่สาธารณะ 
3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 
ตัวช้ีวัด 
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18. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานของคณะ 
19. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรและชีวภาพ 
20. ข่าวสารการด าเนินงานของคณะ (การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา ฯลฯ) ที่

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
21. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีได้รับการพัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ 

 
3.3 ควำมสอดคล้องของแผนพัฒนำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ (Improvement Plan) ปีกำรศึกษำ 
2564 
 

แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏจันทรเกษม 
พ.ศ. 2561-256 

 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภำพ 
พ.ศ. 2561-2565  

(ฉบับปรับปรุง ธันวำคม 2563) 

แผนพัฒนำงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ  

(Improvement Plan)  
ปีกำรศึกษำ 2564 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำร 

ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ 4.51 คะแนน กลยุทธ์ 4.4 ปรับปรุง/พัฒนาระบบ

บริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูล
งบประมาณและบุคลากรให้ทันสมัย 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมี
ธรรมาภิบาล 

ก ล ยุ ท ธ์  3 .2  ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
พัฒนาการด าเนินงานตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาและ
มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

ตัวชี้วัด 4.5 ระดับผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการ
บริหารงานภาครัฐ อยู่ในระดับสูงหรือ
สูงมาก 

ตั ว ชี้ วั ด  1 9 . ผ ลก ารป ระ เมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะ
เกษตรและชีวภาพ 
 



- 19 - 
 

ส่วนที่ 4 
แผนพัฒนำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ (Improvement Plan) ปกีำรศึกษำ 2564  

 
4.1 ผลกำรประเมนิคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 

คณะเกษตรและชีวภาพ  ด าเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษามาโดยตลอดนับตั้งแต่ปีการศึกษา 
2544 ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ สกอ. ในปีการศึกษา 
2563 คณะเกษตรและชีวภาพรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวชัชัย ประหยัดวงศ์  ประธานกรรมการ  
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์  กิ่งแสง กรรมการ 
 3. ดร.เมธี   รุ่งโรจน์สกุล    กรรมการ 
 4. นางสาวรุ่งรัตน์  ดวงสร้อยทอง    เลขานุการ 
 5. นางสาววิลาวัลย์  โพธิ์ด ากล่ า   ผู้ช่วยเลขานุการ 

จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน พบว่า 

องค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับดีมาก จ านวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่  2
องค์ประกอบที ่3 องค์ประกอบที่ 4 และองค์ประกอบที่ 5 

องค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับดี  จ านวน  1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่  1 
องค์ประกอบที่ 2 
 เมื่อรวมผลการประเมินทุกองค์ประกอบ มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ได้คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.56 ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที ่8 คะแนนการประเมินรายตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำร 

ประเมินตนเอง 
คะแนนกำร 
ประเมินโดย
กรรมกำร 

 บรรลุ 
 ไม่
บรรลุ 

หมำยเหต ุ
(เหตุผลของกำรประเมิน 
ที่ต่ำงจำกที่ระบุใน SAR) ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(เปอร์เซ็นต์ 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 1 กำรผลิตบัณฑติ 
ตัวบง่ช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสตูรโดยรวม 

ค่าเฉลี่ย 3.59 7.62 ค่าเฉลี่ย 
3.81 

3.81 คะแนน 3.81 คะแนน  - 

2 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่
มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละ 68 13 ร้อยละ 
74.29 

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน  - 

17.5 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 35.30 6 ร้อยละ 
34.29 

2.86 คะแนน 2.86 คะแนน  - 

17.50 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน  - 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน  - 
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ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำร 
ประเมินตนเอง 

คะแนนกำร 
ประเมินโดย
กรรมกำร 

 บรรลุ 
 ไม่
บรรลุ 

หมำยเหต ุ
(เหตุผลของกำรประเมิน 
ที่ต่ำงจำกที่ระบุใน SAR) ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(เปอร์เซ็นต์ 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะ
และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน  - 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะ
และทักษะด้านดิจิทัล 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน  - 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการสรา้งนวัตกรรรม 

ร้อยละ 100 1 ร้อยละ 50 2.50 คะแนน 2.50 คะแนน  - 
2 

สรุปผลกำรประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 1 

คะแนนเฉลี่ย 4.15 

องค์ประกอบท่ี 2 กำรวิจัย 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไก
งานวิจัยงานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรม 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน  - 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค ์

36,000 
บาท/คน 

1,419,270 81,101.14
บาท/คน 

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน  - 

17.5 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ 25.20 6 ร้อยละ 
34.29 

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน  - 
17.5 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน 

ร้อยละ 24 1 ร้อยละ 
33.33 

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน  - 

3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 คะแนนเฉลี่ย 5.00 

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการ
บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชน หรือสังคม 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน  - 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมาย
ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม
แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

ร้อยละ 20 4 ร้อยละ 
44.00 

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน  - 

9 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 คะแนนเฉลี่ย 5.00 
องค์ประกอบท่ี 4 ด้ำนศิลปวัฒนธรรม และควำมเป็นไทย 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน  - 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 คะแนนเฉลี่ย 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำร 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการท างาน 

4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน  - 
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ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำร 
ประเมินตนเอง 

คะแนนกำร 
ประเมินโดย
กรรมกำร 

 บรรลุ 
 ไม่
บรรลุ 

หมำยเหต ุ
(เหตุผลของกำรประเมิน 
ที่ต่ำงจำกที่ระบุใน SAR) ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(เปอร์เซ็นต์ 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การบริหารของคณะ
เพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน  - 

ตัวบ่งช้ีที ่5.3 ระบบก ากับการ
ประกันคณุภาพหลักสตูร 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน  - 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 คะแนนเฉลี่ย 4.67 
คะแนนเฉลี่ย  

(องค์ประกอบท่ี 1 - 5) 
คะแนนเฉลี่ย 4.56 

 
ตารางที่ 9 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

องค์ประกอบท่ี 
จ ำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51-2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรงุ 
2.51-3.50 กำรด ำเนินงำนระดบัพอใช้ 
3.51-4.50 กำรด ำเนินงำนระดบัดี 
4.51-5.00 กำรด ำเนินงำนระดบัดมีำก 

1 8 3.93 4.75 3.16 4.15 การด าเนินงานระดับด ี
2 4 5.00 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
3 2  - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
4 1  - 5.00 -  5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
5 3  - 4.67  - 4.67 การด าเนินงานระดับดีมาก 

รวม 18 4.29 4.80 4.26   
ผลกำรประเมิน ระดับดี ระดับดีมำก ระดับดี 4.56   กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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4.2 แผนพัฒนำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ (Improvement Plan) ปีกำรศึกษำ 2564 
 
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนปรับปรุงและ

พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและจัดท าแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะ แยกเป็นรายองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 

 
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะใน
กำรปรับปรุง จำกคณะกรรมกำร
ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

แนวทำงกำรพัฒนำ/ 
เสริมจุดเด่น 

 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ควรสง่เสริมและก ากับตดิตาม
การด าเนินงานตามแผนการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากร
สายวิชาการอย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม 
 

 
- เชิญอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่ง ผศ. 
แล้วมาให้ประสบการณ์ในการ
เขียนผลงานเพื่อเสนอขอต าแหน่ง 
หรือ เชิญผูเ้ชี่ยวชาญจากภายนอก 
(กรณีมีงบประมาณ) มาให้ความรู้
ในการขอต าแหน่งรูปแบบใหม ่
- เพิ่มการติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการทุก 6 เดือน และรายงาน
ให้ผู้บริหารคณะทราบ 
 
 
 

 
- ประชุม/สมัมนาการเข้า
ต าแหน่งทางวิชาการ 
- ติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 
- จ านวนครั้งท่ีจัดประชุม/สมัมนา
การเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ 
- อาจารย์ที่ยังไมไ่ดต้ าแหน่งทาง
วิชาการ หรือต้องการเข้าสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นเข้าร่วมกจิกรรม 
 

 
1 ครั้ง 

 
ร้อยละ 70 

 
 

 
ไตรมาส 3

ปีงบประมาณ 
2565 

 
 

 
5,000 

 
รองคณบดฝี่าย
วิชาการฯ 
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จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะใน
กำรปรับปรุง จำกคณะกรรมกำร
ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

แนวทำงกำรพัฒนำ/ 
เสริมจุดเด่น 

 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ควรทบทวนแผนการพัฒนา
นักศึกษาให้เห็นทิศทางการพัฒนา
นักศึกษาให้ชัดเจน ตั้งแต่การ
ก าหนดแนวทางพัฒนากรอบ TQF 
วัตถุประสงค์ กิจกรรม และตัวช้ีวัด
เพื่อใหเ้กิดความเชื่อมโยงและวัด
ความส าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม 

จัดประชุมทบทวนแผนการพัฒนา
นักศึกษา ตามกรอบ TQF โดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผน 
 
 

ประชุมทบทวนแผนการพัฒนา
นักศึกษา 

- แผนพัฒนานักศึกษาที่ได้รับการ
ทบทวน 
- ตัวแทนสโมสรนักศึกษาเข้าร่วม
การประชุม  

1 แผน 
 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

ไตรมาส 2 
ปีงบประมาณ 

2565 

- - รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาฯ 
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- นักวิชาการศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะใน
กำรปรับปรุง จำกคณะกรรมกำร
ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

แนวทำงกำรพัฒนำ/ 
เสริมจุดเด่น 

 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ควรมีการส่งเสริมกระบวนการน า
ผลงานของคณาจารย์จากงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมใน
การคุ้มครองสิทธ์ิให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม 
 

 
- มีการตั้งเป้าผลงานท่ีเป็น
นวัตกรรม ท่ีสามารถยื่นขอ
คุ้มครองสิทธ์ิ 
- เชิญวิทยากรให้มาความรู้
กระบวนการในการสร้าง
นวัตกรรม 
- ท า KM เรื่องกระบวนการใน
การสร้างนวัตกรรม 
- ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

 
ประชุม/สัมมนา กระบวนการใน
การสร้างนวัตกรรม 

 
- จ านวนครั้งท่ีจัดประชุม/สมัมนา
กระบวนการในการสร้าง
นวัตกรรม 
- มีคู่มือแนวทางกระบวนการใน
การสร้างนวัตกรรม  

 
1 ครั้ง 

 
 

1 เล่ม 

 
ไตรมาส 3

ปีงบประมาณ 
2565 

 

 
- 

 
รองคณบดฝี่าย
วิชาการฯ 

2. ควรวิเคราะห์กลยุทธ์เพื่อหาวิธีใน
การขยายพื้นท่ีการน าผลงานวิจยั 
งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนหรือ
พื้นที่ความรับผดิชอบของคณะหรอื
มหาวิทยาลยัได้อย่างเป็นรูปธรรม
มากขึ้น 
 

- ก าหนดเป็นกลยุทธ์น า
ผลงานวิจัยไปเผยแพร่หรือใช้
ประโยชน์กับชุมชนที่รับผิดชอบ 
- ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

ประชุมทบทวนกลยุทธ์ด้านวจิัย  - จ านวนครั้งท่ีจัดประชุมทบทวน
กลยุทธ์ด้านการวิจัย 
- มีผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

1 ครั้ง 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 35 

ไตรมาส 3
ปีงบประมาณ 

2565 
 

- - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ 
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำร
ปรับปรุง จำกคณะกรรมกำรตรวจ

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

แนวทำงกำรพัฒนำ/ 
เสริมจุดเด่น 

 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ควรวิเคราะห์การสร้างโมเดลจาก
การบริการวิชาการในชุมชนที่ประสบ
ความส าเร็จ ไปวางแผนการน าโมเดลไป
ใช้กับชุมชนอื่น เพื่อเพิ่มโอกาสการ
พัฒนาไปสู่แนวปฏบิัติที่ดีดา้นการ
ให้บริการชุมชน 

 
- ร่วมกันวิเคราะห์หาโมเดลการ
บริการวิชาการที่ประสบ
ความส าเร็จเป็นรูปธรรม 
- ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

 
ประชุมระดมความคิดในการ
ก าหนดโมเดลบริการวิชาการ
ที่ประสบผลส าเร็จ 

 
- จ านวนครั้งท่ีจัดประชุมระดม
ความคิดในการก าหนดโมเดล
บริการวิชาการ 
- ได้โมเดลบริการวิชาการ 

 
1 ครั้ง 

 
 

1 โมเดล 

 
ไตรมาส 3

ปีงบประมาณ 
2565 

 

 
- 

 
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- คณาจารย ์

 
องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำร
ปรับปรุง จำกคณะกรรมกำรตรวจ

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

แนวทำงกำรพัฒนำ/ 
เสริมจุดเด่น 

 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ควรรวบรวมและจดัการความรูด้้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เรื่อง 
“ประเพณีการท าขวัญข้าว” และ
เผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
เรื่อง “ประเพณีการท าขวัญข้าว” 

 
- จัดการความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
เรื่อง “ประเพณีการท าขวัญข้าว” 
ในรูปแบบคลิปวิดโีอ และเผยแพร่
ในสื่อออนไลน ์
- ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

 
จัดท าสื่อให้ความรู้เรื่อง 
“ประเพณีการท าขวัญข้าว” 

 
มีสื่อเรื่อง “ประเพณีการท าขวัญ
ข้าว” 

 
1 ช้ิน 

 
ไตรมาส 3

ปีงบประมาณ 
2565 

 

 
3,000 

 
คณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะใน
กำรปรับปรุง จำกคณะกรรมกำร
ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

แนวทำงกำรพัฒนำ/ 
เสริมจุดเด่น 

 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ควรวิเคราะห์ขั้นตอนหรือระบบ
และกลไกท่ีเป็นเทคนคิในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเรื่องการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ท างาน เพื่อให้เป็นจุดเริม่ต้นของ
แนวปฏิบัติที่ดีดา้นการจดัการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการท างาน 

 
- ร่วมกันวิเคราะห์ขั้นตอนหรือ
ระบบและกลไกท่ีเป็นเทคนิคใน
การขับเคลื่อนการท างานเรื่อง
การจัดการเรยีนรู้แบบบรูณา
การกับการท างาน  
- เชิญวิทยากรมาแลกเปลีย่น
ประสบการณ ์
- ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

 
กิจกรรมจดัการความรูเ้รื่องการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
การท างาน 

 
มีคู่มือกระบวนการการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ท างน 

 
1 เล่ม 

 
ไตรมาส 2 

 
3,000 

 

 
คณะกรรมการ
วิชาการ 
 

2. การใช้โอกาสจากนโยบายรัฐด้าน
การส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่
มาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ 
เพื่อวางแผนการส่งเสรมิ
ผู้ประกอบการรายใหม่ให้กับบณัฑติ 
หรือชุมชนเป้าหมายในการบริการ
วิชาการ หรือการก าหนดหัวข้อวิจยั 

วิเคราะห์และทบทวนแผนกล
ยุทธ์คณะ โดยใช้นโยบายด้าน 
BCG มาสนับสนุน 

ประชุมทบทวนแผลกลยุทธ์คณะ  - แผนกลุยทธ์คณะที่ได้รับการ
ทบทวนโดยใช้นโยบายดา้น BCG 
มาสนับสนุน 
 

1 แผน 
 
 

ไตรมาส 1 
ปีงบประมาณ 

2565 

- รองคณบดฝี่าย
บริหารฯ 

3. ควรทบทวนแผนการใช้
งบประมาณในการการด าเนินงาน
ส่วนต่างๆ เพื่อลดต้นทุนต่อหน่วย 
เนื่องจากจ านวนงบประมาณต้นทนุ
ต่อหน่วยมีจ านวนสูง 

ทบทวนค่าใช้จา่ย ทบทวน
แผนการเงิน เพื่อลดตน้ทุนต่อ
หน่วย 

- ประชุมหารือต้นทุนต่อหน่วยใน
คณะกรรมการบรหิารคณะ 
- จัดท ารายงานแยกต้นทุนการ
ผลิตเฉพาะรายจ่ายในการ
ด าเนินงานในการผลิตบณัฑติต่อ
หน่วยให้ชัดเจน 
 

- จ านวนครั้งท่ีจัดประชุม 
 
- ต้นทุนต่อหน่วยที่แยกต้นทุนการ
ผลิตเฉพาะรายจ่ายในการ
ด าเนินงานในการผลิตบณัฑติ  

1 ครั้ง 
 

1 ฉบับ 
 

ไตรมาส 3 
ปีงบประมาณ 

2565 

- รองคณบดฝี่าย
บริหารฯ 
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จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะใน
กำรปรับปรุง จำกคณะกรรมกำร
ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

แนวทำงกำรพัฒนำ/ 
เสริมจุดเด่น 

 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ควรก าหนดประเด็นการจัดการ
ความรู้ในเรื่องการจัดการเรยีนการ
สอน และการวิจัย ที่บุคลากรของ
คณะมีวิธีการปฏิบตัิงานหรือผลงาน
ที่โดดเด่น เช่น ดร.ชินกร จริขจร
จริตกลุ ถ่ายทอดการจดัการเรียน
การสอนที่บูรณาการศาสตรด์้าน
ศิลปวัฒนธรรม เรื่อง ประเพณีการ
ท าขวัญข้าว เป็นต้น  
 

- ก าหนดประเด็นการจัดการ
ความรู้ในเรื่องการจัดการเรยีน
การสอนที่สามารถบรูณาการได้
ชัดเจน 
- คณะก ากับตดิตามการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
- ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมจดัการองค์ความรู้ดา้น
การจัดการเรยีนการสอนที่บูรณา
การกับพันธกิจอื่น 
 
 

มีคู่มือการจดัการความรูด้้านการ
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ
กับพันธกิจอื่น 
 
 

1 เล่ม ไตรมาส 2 - รองคณบดฝี่าย
วิชาการฯ 
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ปัญหำและข้อเสนอแนะ จำกกำรสัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ปัญหำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง จำกผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

 
โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ระยะเวลำ 

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ควำมคิดเห็นด้ำนกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ 
Online หรือกำรท ำวิจัยเพ่ือส ำเร็จกำรศึกษำ 
ปัญหำ 
 - ปัญหาการขนส่งเอกสารงานวิจัย/
รายงาน ท่ีเป็นเอกสารที่ไม่สามารถส่งทาง E-
mail 
 - การสอนในรูปแบบ Online ไม่
สามารถใช้ห้อง Lab เพื่อฝึกปฏิบตัิจริง นักศึกษา
จึงขาดการเรียนรู้ทีผ่่านการทดสอบจริง 
ข้อเสนอแนะ 
 - การจัดท าค าแนะน าการฝึกปฏิบตัิใน
ห้อง Lab เช่น คลิป VDO ฝึก เปน็ต้น 
 - เพิ่มช่องทางการท า Lab เพื่อฝึก
ปฏิบัติจริงให้กับการเรยีน การการสอนใน
รูปแบบ Online 
 

- การพัฒนาสื่อการสอนโดยเฉพาะ
รายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ  
- จัดหาแอพลิเค ช่ันสนับสนุนการ
พัฒนาสื่อการสอน 
 
 

พัฒนาสื่อการสอน ความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอน  

3.51 
คะแนน 

ปีงบประมาณ 
2565 

- - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- ประธานหลักสูตร 
- อาจารย์ผูส้อน 

ควำมคิดเห็นด้ำนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีด้าน
การตัดต่อ VDO การจัดการข้อมลู Data ให้กับ
นักศึกษาท่ีออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการ
น าเสนอรายงานให้กับผู้ประกอบการ 
 
 

อบรมให้ความรู้ทักษะการใช้
เทคโนโลยีด้านการตดัต่อ VDO การ
จัดการข้อมลู Data ให้กับนักศึกษา 

เสนอผู้บริหาร
พิจารณา ให้จดั
กิจกรรมอบรมความรู้
ทักษะการใช้
เทคโนโลยีตดัต่อ VDO 
ให้กับนักศึกษา 

- - ปีงบประมาณ 
2565 

- - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
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ปัญหำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง จำกผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ควำมคิดเห็นด้ำนกำรอบรมภำษำอังกฤษ/ICT/
กำรใช้อุปกรณ์ 
ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากสถานการณ์ COVID - 19 
นักศึกษาไมส่ามารถใช้อุปกรณ์ Lab ได้ จึงควรมี
นโยบายหรือมาตรการ การให้ยืมอุปกรณ์ Lab 
ของคณะ เพื่อให้สามารถน าไปฝึกปฏิบัติจริงท่ี
บ้าน 
 

- หลักสูตรพิจารณานโยบายหรือ
มาตรการการใหย้ืมอุปกรณ์ Lab ตาม
ความเหมาะสมของเนื้อหาบท
ปฏิบัติการ และสอนให้นักศึกษา
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่สามารถหาได้
จากท่ีพัก 
- หากมีมาตรการผ่อนคลาย ให้
พิจารณาอนุญาตและหาแนวทางให้
นักศึกษามาฝึกปฏิบัติที่
ห้องปฏิบัติการตามแนวทางกระทรวง
สาธารณสุข โดยการจ ากัดจ านวน 
และระยะหา่ง อย่างเคร่งครดั 

ให้นักศึกษามาฝึก
ปฏิบัติที่
ห้องปฏิบัติการ ตาม
แนวทางกระทรวง
สาธารณสุข โดยการ
จ ากัดจ านวน และ
ระยะห่าง  

ความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอน  

3.51 
คะแนน 

ปีงบประมาณ 
2565 

- - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- ประธานหลักสูตร 
- อาจารย์ผูส้อน 
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ส่วนที่ 5 
กำรติดตำม และประเมนิผล 

 
 การก ากับ ติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2564 เป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่มุ่งเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จในแต่ละ
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เพ่ือเสนอให้ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบได้ทราบ และพิจารณาผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 คณะเกษตรและชีวภาพก าหนดหลักการติดตาม และประเมินผลตามแผนพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้สามารถน าผลประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป ดังนี้ 
 
3.1 วัตถุประสงค์ของกำรติดตำม และประเมินผล 
 1) เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2564 ที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไข เวลาที่ควรปฏิบัติ และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณ 
และคุณภาพของโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ 
 2) เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานเป็นระยะๆ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนและ
โครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป 
 3) เพ่ือต้องการทราบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ใน
การวิเคราะห์แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยด้านต่างๆ 
 
3.2 ขั้นตอนกำรติดตำม และประเมินผล 
 1) ผู้รับผิดชอบตามแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ด าเนินการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 2) จัดการประชุมเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานและประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนา
งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 3) รายงานผลการด าเนินงานที่จากการการประชุมตามข้อ 2 ในเล่มรายงานผลการประเมิน
ตนเอง ปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ “การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา” 
 4) น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 มาวิเคราะห์และจัดท าแผนปรับปรุง
แผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษาต่อไป 
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ภำคผนวก 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 2564 














