
 
 



 
 

ค ำน ำ 

 
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม

นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และได้จัดท าแผน
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพ่ือพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ และ
มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยแผนด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะในการประชุมครั้งที่              
2 (1)/2565 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 

คณะเกษตรและชีวภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ฉบับนี้ จะเป็น
แนวทางให้หน่วยงานน าไปปฏิบัติ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะ และ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 

         คณะเกษตรและชีวภาพ 
        มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 
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สำรบัญ  
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บทสรุปผู้บริหำร 
 

คณะเกษตรและชีวภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตระหนักถึงความส าคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา  จึงมีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี ตลอดจนมี
การพัฒนาและทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้เชื่อมโยงกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานทุกตัวบ่งชี้ และได้จัดท าแผนด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
โดยมีความมุ่งหวังให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปตามแนวทางพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับภารกิจของคณะ
และมหาวิทยาลัย 

แผนด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 จะแสดงให้เห็นกิจกรรมเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัดความส าเร็จ และผู้รับผิดชอบด าเนินการ ตามกระบวนการ PDCA ได้ก าหนด
แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564 (พ.ศ.2564 – 2565) ไว้ดังนี้ 

 
กิจกรรม ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ งบประมำณ (บำท) ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมจัดท าแผนปรับปรุงและ
พัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

- ร้อยละของประเด็นการปรุงงาน
ประกันคณุภาพการศึกษาที่ครอบคลุม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน ร้อยละ 90 

600 ต.ค. 2564 - คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

2. ประชุมจัดท าแผนด าเนินงาน
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

- จ านวนบุคลากรคณะเกษตรและ
ชีวภาพท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 
ร้อยละ 90 

ใช้งบร่วมกับ
กิจกรรมที่ 1 

ต.ค. 2564 - คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

3. ก าหนดค่าคาดการณค์ะแนน
เป้าหมายการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ 

- ผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ ไม่ต่ ากว่าระดบัดี  

- ต.ค. 2564 - คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2564 

- มีคณะกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา รับผิดชอบ
ด าเนินการครบทุกองค์ประกอบ  

- พ.ย. 2564 - คณบด ี
- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
- นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

5. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานก ากับการ
ด าเนินการประกันคณุภาพ
การศึกษาหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2564 และจัดส่งไปยัง
หลักสตูร 
 

- หลักสูตรด าเนินงานตามเป้าหมาย
ประกันคณุภาพการศึกษา ระดับ
หลักสตูร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- พ.ย. 2564 - คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 



ข 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ งบประมำณ (บำท) ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
6. เผยแพร่คูม่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2564 ระดับคณะ และ
ระดับหลักสตูร 

- บุคลากรคณะเกษตรและชีวภาพ
ได้รับคู่มือการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ และ
ระดับหลักสตูร ร้อยละ 100 

- พ.ย. 2564 - นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

7. เสนอแผนด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2564 ให้คณะกรรมการ
บริหารคณะพิจารณา ก่อน
เผยแพร่ให้บคุลากรภายในคณะ 

- แผนด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2564 ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารคณะ 

- ม.ค. 2565 - คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

8. ติดตามการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (รอบ 6 
เดือน) ระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ  

- มีการรายงานการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน รอบ 6 เดือน ระดับ
หลักสตูร และระดับคณะ 

- ม.ค. 2565 - คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 

9. ติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปรับปรุงและพัฒนาการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา 2564 
 

- มีการด าเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

- มี.ค. 2565 - คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา  
ปีการศึกษา 2564 
- นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

10. ประชุมการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 
2564 

- ผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 - พ.ค. 2565 - คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 

11. จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
พร้อมรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน
แสดง 

- มีรายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
- มีหลักฐานแสดงตามเกณฑ์การ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลยัราชภฏั ร้อยละ 100 

- พ.ค.- ก.ค.
2565 

- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
- คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 

12 รับการตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 
ปีการศึกษา 2564 และกรอก
ข้อมูลรายงานการประเมินฯ ใน
ระบบฐานข้อมลู CHE QA Online 
 

- ผลคะแนนการตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษา เพิ่มขึ้น 
- ผ่านการตรวจประเมินคณุภาพ  
ระดับด ี

10,000 ก.ค. 2565 - ประธาน
หลักสตูร 
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กิจกรรม ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ งบประมำณ (บำท) ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
13. อบรมสร้างความรู้และทักษะ
การประกันคณุภาพการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

- จ านวนผู้น านักศึกษาและนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมอบรม 30 คน 
- นักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ความ สามารถ มีทักษะการ
ประกันคณุภาพ ร้อยละ 80 

6,000 ก.ค. 2565 - ฝ่ายนโยบาย
และแผน 
- ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

14. รับการตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ  
ปีการศึกษา 2564 

- ผลคะแนนการตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษา เพิ่มขึ้น 
- ผ่านการตรวจประเมินคณุภาพ  
ระดับด ี

4,000 ส.ค. 2565 - คณะเกษตร
และชีวภาพ 

15. กรอกข้อมูลรายงานการ
ประเมินฯ ระดับคณะ ในระบบ
ฐานข้อมูล CHE QA Online 

- กรอกข้อมูลครบถ้วน ร้อยละ 100  
- กรอกข้อมูลภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

- ก.ย. 2565 - นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
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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 การวิจัย       

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการท 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 
ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

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 กระบวนกำรและวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงาน
และเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 Plan : เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้
มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษา
แบบเดิม หรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 
 Do : ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนที่ 1 -เดือนที่ 
12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน-พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม-กรกฎาคม ปีถัดไป) 
 Check/Study : ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือน
มิถุนายน-พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม-กรกฎาคม ปีถัดไป 
 Act : วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณ
กลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 

เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวบ่งชี้ คณะจึง
ได้จัดท าแผนการประกันคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2564 โดยมีความมุ่งหวังให้การด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเป็นไปตามแนวทางพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มี
ประสิทธิภาพให้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกับภารกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 

1. เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
2. เพ่ือพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ และมีผลการประเมินระดับดีข้ึนไป ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
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1.3 ตัวช้ีวัด และค่ำเป้ำหมำยของแผนด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้ำหมำย 
1. คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  คะแนน 3.65 
2. คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  คะแนน  4.51 

  
วิธีกำรค ำนวณตัวชี้วัดของแผนพัฒนำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 
1) สูตรการค านวณ 
    คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 เฉลี่ยทุก
องค์ประกอบ 

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

คะแนนที่ได้ = คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ เฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 
 
1.4 กระบวนกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 

การจัดท าแผนพัฒนาด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ ได้เชิญผู้บริหาร 
คณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมการประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพฯ โดยยึดแนว
ทางการจัดท าตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562  

 
ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 มีดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรและชีวภาพ 
2. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 

2564  
3. ฝ่ายนโยบายและแผน รวบรวมจัดท าเล่ม และน าเสนอแผนด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ 

ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือพิจารณา 
4. เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะแล้ว จะท าการเผยแพร่ แผนด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาฯ ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบคุณภาพรับทราบ และน าไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 

5. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ 
 
1.5 นโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะเกษตรและชีวภำพ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงร่วมกันที่จะด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การให้บริการวิชาการ การ
บริหารและการจัดการให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม คณะเกษตรและชีวภาพ จึงมีการทบทวนนโยบายด้านการประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ดังนี้ 

1. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่ดี โดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
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2. พัฒนาระบบกลไกการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ให้มี
ประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 

3. มีมาตรการเก็บข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

4. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ประกอบด้วย การช่วยเหลือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

5. ส่งเสริมให้มีการน าข้อมูล ข่าวสารและผลจากกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะมา
เผยแพร่ต่อสังคมภายนอก 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลทั่วไป 

 
2.1 ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำ 
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) 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Microsoft/Word/เว็บไซต์%20:%20http:/kaset.chandra.ac.th
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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 
มุ่งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร” 
 

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 



- 9 - 
 

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 นางสาวสุภาณี 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 ตังคจิวางกรู 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 



- 13 - 
 

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 
 ตัวช้ีวัด 
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 3.1 จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
 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 านวนฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการและการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (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 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นแบบชุมชนมีส่วนร่วมด้านการเกษตรและ

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 และพัฒนาหลักสูตรใหม่จากการบูรณาการความร่วมมือศาสตร์ต่างๆ 

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 
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ตัวช้ีวัด 
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 กำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำร 

ตัวช้ีวัด คะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ 4.51 
คะแนน 

กลยุทธ์ 4.4 ปรับปรุง/พัฒนาระบบ
บริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูล
งบประมาณและบุคลากรให้ทันสมัย 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 3.2 ปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัด 4.5 ระดับผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการ
บริหารงานภาครัฐ อยู่ในระดับสูง
หรือสูงมาก 

ตัวชี้วัด 19. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะเกษตรและ
ชีวภาพ 
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ส่วนที่ 4 
แผนด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 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 ุ
(เหตุผลของกำร

ประเมิน 
ที่ต่ำงจำกที่ระบุใน 

SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(เปอร์เซ็นต์ 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 1 กำรผลิตบัณฑติ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสตูรโดยรวม 

ค่าเฉลี่ย 3.59 7.62 ค่าเฉลี่ย 
3.81 

3.81 คะแนน 3.81 คะแนน  - 

2 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะ
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละ 68 13 ร้อยละ 
74.29 

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน  - 

17.5 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะ
ที่ด 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 ุ
(เหตุผลของกำร

ประเมิน 
ที่ต่ำงจำกที่ระบุใน 

SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(เปอร์เซ็นต์ 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 การส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน  - 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 การส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน  - 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรรม 

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 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

36,000 
บาท/คน 

1,419,270 81,101.14
บาท/คน 

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน  - 

17.5 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ 25.20 6 ร้อยละ 
34.29 

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน  - 
17.5 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

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
บริการวิชาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน  - 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 จ านวนชุมชน
เป้าหมายทีไ่ดร้ับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

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 การจัดการเรียนรู้ 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 ุ
(เหตุผลของกำร

ประเมิน 
ที่ต่ำงจำกที่ระบุใน 

SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(เปอร์เซ็นต์ 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

แบบบูรณาการกับการท างาน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การบริหารของคณะ
เพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน  - 

ตัวบ่งช้ีที่ 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 ระดบัดี 4.56   กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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4.2 แผนด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 (พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565) 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ งบประมำณ (บำท) ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมจัดท าแผนปรับปรุงและ
พัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

- ร้อยละของประเด็นการปรุงงาน
ประกันคณุภาพการศึกษาที่ครอบคลุม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน ร้อยละ 90 

600 ต.ค. 2564 - คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

2. ประชุมจัดท าแผนด าเนินงาน
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

- จ านวนบุคลากรคณะเกษตรและ
ชีวภาพท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 
ร้อยละ 90 

ใช้งบร่วมกับ
กิจกรรมที่ 1 

ต.ค. 2564 - คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

3. ก าหนดค่าคาดการณค์ะแนน
เป้าหมายการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ า 
ปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ 

- ผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ ไม่ต่ ากว่าระดบัดี  

- ต.ค. 2564 - คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

- มีคณะกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา รับผิดชอบ
ด าเนินการครบทุกองค์ประกอบ  

- พ.ย. 2564 - คณบด ี
- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
- นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

5. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานก ากับการ
ด าเนินการประกันคณุภาพการ 
ศึกษาหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 
2564 และจัดส่งไปยังหลักสตูร 

- หลักสูตรด าเนินงานตามเป้าหมาย
ประกันคณุภาพการศึกษา ระดับ
หลักสตูร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- พ.ย. 2564 - คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

6. เผยแพร่คูม่ือการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 
ระดับคณะ และระดับหลักสูตร 

- บุคลากรคณะเกษตรและชีวภาพ
ได้รับคู่มือการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ และ
ระดับหลักสตูร ร้อยละ 100 

- พ.ย. 2564 - นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

7. เสนอแผนด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2564 ให้คณะกรรมการ
บริหารคณะพิจารณา ก่อน
เผยแพร่ให้บคุลากรภายในคณะ 

- แผนด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2564 ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารคณะ 

- ม.ค. 2565 - คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

8. ติดตามการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (รอบ 6 
เดือน) ระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ  

- มีการรายงานการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน รอบ 6 เดือน ระดับ
หลักสตูร และระดับคณะ 

- ม.ค. 2565 - คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 
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กิจกรรม ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ งบประมำณ (บำท) ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
9. ติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปรับปรุงและพัฒนาการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา 2564 
 

- มีการด าเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

- มี.ค. 2565 - คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา  
ปีการศึกษา 2564 
- นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

10. ประชุมการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 
2564 

- ผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 - พ.ค. 2565 - คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 

11. จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
พร้อมรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน
แสดง 

- มีรายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
- มีหลักฐานแสดงตามเกณฑ์การ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลยัราชภฏั ร้อยละ 100 

- พ.ค.- ก.ค.
2565 

- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
- คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 

12 รับการตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 
ปีการศึกษา 2564 และกรอก
ข้อมูลรายงานการประเมินฯ ใน
ระบบฐานข้อมลู CHE QA Online 

- ผลคะแนนการตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษา เพิ่มขึ้น 
- ผ่านการตรวจประเมินคณุภาพ  
ระดับด ี

10,000 ก.ค. 2565 - ประธาน
หลักสตูร 
 

13. อบรมสร้างความรู้และทักษะ
การประกันคณุภาพการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

- จ านวนผู้น านักศึกษาและนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมอบรม 30 คน 
- นักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ความ สามารถ มีทักษะการ
ประกันคณุภาพ ร้อยละ 80 

6,000 ก.ค. 2565 - ฝ่ายนโยบาย
และแผน 
- ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

14. รับการตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ  
ปีการศึกษา 2564 

- ผลคะแนนการตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษา เพิ่มขึ้น 
- ผ่านการตรวจประเมินคณุภาพ  
ระดับด ี

4,000 ส.ค. 2565 - คณะเกษตร
และชีวภาพ 

15. กรอกข้อมูลรายงานการ
ประเมินฯ ระดับคณะ ในระบบ
ฐานข้อมูล CHE QA Online 

- กรอกข้อมูลครบถ้วน ร้อยละ 100  
- กรอกข้อมูลภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

- ก.ย. 2565 - นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
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ส่วนที่ 5 
กำรติดตำม และประเมนิผล 

 
 การก ากับ ติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 เป็นการ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบทราบ และพิจารณาผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
 
3.1 วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

1. เพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงานตามกิจกรรมของคณะที่ก าหนดไว้   
2. เพ่ือควบคุมกระบวนการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 
3. เพ่ือทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันจะน าไปสู่การปรับการด าเนินงานใน

ช่วงเวลาที่เหมาะสม 
4. เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 
3.2 ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

คณะเกษตรและชีวภาพ ได้ก าหนดกลไกส าคัญในการติดตามและประเมินผล  โดย 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ติดตาม และประเมินผลการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564   
2. รวมรวมข้อมูลจากผู้รับผิดชอบตามแผนด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2564 
3. จัดการประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน รายงานปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานต่อ

ผู้บริหารคณะ  
4. ระบบและกลไกที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการติดตามและประเมินแผนด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 คือ การให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแผน
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในปีถัดไป  
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ภำคผนวก 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 


















