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คำนำ 
 

การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเป็นการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่าง  ๆ  
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการดำเนินงานเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา เพื่อสร้างระบบและ
กลไกการพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย
และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดในองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและเพื่อเสนอ
แนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
และความเคลื่อนไหวในด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่าง  ๆ  โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้น
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา และได้พัฒนา ปรับปรุงระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำรายงานการ
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 (1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565) ขึ้น เพื่อให้เกิด
การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเน่ือง 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เป็นผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรวิทยาศาตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 
โดยหลักสูตรได้ดำเนินการประเมินตนเองในรอบปีการศึกษา พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 
พฤษภาคม 2565) ซึ่งมีจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มีนักศึกษาจำนวน 19 (58) คน มีบุคลากรจำนวน 
5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ระดับปริญญาโท 2 คน อาจารย์ระดับปริญญาเอก 3 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในครั ้งนี้ เป็นไปตามกระบวนการของระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2564 
 การประเม ินค ุณภาพภายในของหล ักส ูตรหลักส ูตรว ิทยาศาตรบัณฑิต สาขาว ิชา การจ ัดการ
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม ่(ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ได้ทำการประเมิน จำนวน 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี โดยมี
ผลการประเมินในภาพรวมอยู ่ในระดับดีมาก ได้คะแนนเฉลี ่ยรวมเท่ากับ 4.05 โดยมีรายละเอียดในแต่ละ
องค์ประกอบดังต่อไปนี้  

องค์ประกอบที่ 1 การกำกบัมาตรฐาน มีผลการดำเนินงาน ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน  
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต มีผลการดำเนินงานในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.88 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา มีผลการดำเนินงานในระดบัดี มคีะแนนเฉลี่ย 3.67 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ มผีลการดำเนินงานในระดบัดี มคีะแนนเฉลี่ย 3.96 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีผลการดำเนินงานในระดับดมีาก 
  มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มผีลการดำเนินงานในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 

 สำหรับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 1 ถึงองค์ประกอบที่ 6 เพื่อเป็นแนวทางให้หลักสูตร
วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2564) มีการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มีข้อเสนอแนะดังนี ้

จุดเด่น/แนวทางเสริมจุดเด่น ได้แก่ อาจารย์ในหลักสูตรมีความดูแลเอาใจใส่นักศึกษา จนสามารถผลักดัน
ให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ หลักสูตรมีการจัดต้ังกองทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด 
ส่งผลให้นักศึกษาคงอยู่และศึกษาเล่าเรียนต่อไปได้ หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณภาพทั้งคุณวุฒิ
และคุณสมบัติที่หลากหลาย อาจารย์มีผลงานวิจัยและการบริการวิชาการที่โดดเด่นและต่อเนื่อง หลักสูตรมี
กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และมีการปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรให้
ทันสมัย เพื่อแก้ไขปัญหานักศึกษาที่มีจำนวนลดน้อยลง 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข คือ หลักสูตรควรมีการกำกับติดตามและบริหารความเสี่ยงเพือ่ให้นักศึกษา
สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามกำหนดครบ 100 เปอร์เซ็นต์ หลักสูตรควรเพิ่มเติมในเรื่องแผนการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ในระยะยาว เนื่องจากอาจารย์มีจำนวนมาก 



ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Modern Agricultural Technology Management 

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต  (การจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่) 
ช่ือย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (การจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Modern Agricultural Technology Management) 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. Modern Agricultural Technology Management 

 

รูปแบบของหลักสูตร 
รูปแบบ : หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

 ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย 
 

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักส ูตรปรับปรุงพ .ศ. 2564 จากหลักส ูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

พุทธศักราช 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พุทธศักราช 2561 

สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 6 
มกราคม พ.ศ. 2564 

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้การรบัรอง/รับทราบหลักสูตรเมื่อวันที ่14 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2565 
 

สถานภาพของหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 
❑ หลักสูตรเก่า/ยังไม่ปรับเข้ากรอบ TQF 
❑ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 255....) ตามกรอบ TQF 
 ปรับปรุง (พ.ศ. 2558) ตามกรอบ TQF 
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ประเภทหลักสูตรตามมิติการควบคุมของสภาวิชาชีพ 
 ไม่ใช่หลักสูตรสาขาวิชาชีพ 

 ❑ หลักสูตรสาขาวิชาชีพ 
 

การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เป็นหลักสูตรปรับปรุง

จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร พุทธศักราช 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พุทธศักราช 
2561 โดยมีจำนวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (นับตัง้แต่เปิดสอนถึงปัจจุบัน) ดังนี ้

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร พุทธศักราช 2561 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี ้

 

ลำดับท่ีของการ
พัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตร 

ปี พ.ศ. ท่ีทำการ
พัฒนา/ปรับปรุง 

หมายเหตุ/เหตุผลในการพัฒนา/ปรับปรุง 

1 2556 1) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
2) ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3) ปรับปรุงหลักสูตรมาตรฐานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศและความต้องการของผู้ประกอบการ 
4) พัฒนาบุคลากรให้ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้มคีวามรู้ที่
ทันสมัยในสาขาวิชา และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้ง
การถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 

2 2561 1) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
2) ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3) ปร ับปรุงหลักส ูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและการ 
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
4) การส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
5) พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน และการบริการวิชาการให้
มีประสบการณ์จากการนำความรู ้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรไป
ปฏิบัติงานจริง 
6).การพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลตามผลการ
เรียนรู้ 5 ด้าน คือ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
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ลำดับท่ีของการ
พัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตร 

ปี พ.ศ. ท่ีทำการ
พัฒนา/ปรับปรุง 

หมายเหตุ/เหตุผลในการพัฒนา/ปรับปรุง 

ปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 7) การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2560 จำนวน 2 ครั้ง ดงันี ้

 

ลำดับท่ีของการ
พัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตร 

ปี พ.ศ. ท่ีทำการ
พัฒนา/ปรับปรุง 

หมายเหตุ/เหตุผลในการพัฒนา/ปรับปรุง 

1 2555 1) ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ให้มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่า
กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สกอ. กำหนด 
2) การพัฒนามาตรฐานการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ 
3) การพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพให้นักศึกษา 
4) การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นนักวิจัยด้านการเกษตรให้มี
คุณธรรม จริยธรรม 
5) การพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและบริการวิชาการให้
ม ีความรู ้ความสามารถอยู ่เสมอและสามารถถ่ายทอดความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ให้ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2 2560 1) ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ให้
มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่ สกอ. กำหนด 
2) ปร ับปรุงหลักส ูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและระดับสากล 
3) การส่งเสริมการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
4) พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและการบริการวิชาการให้
มีประสบการณ์จากการนำความรู้ด้านการเกษตรไปปฏิบัติงานจริง 
5) การพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอนและการประเมินผลตาม
ผลการเรียนรู ้ 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) 
ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ลำดับท่ีของการ
พัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตร 

ปี พ.ศ. ท่ีทำการ
พัฒนา/ปรับปรุง 

หมายเหตุ/เหตุผลในการพัฒนา/ปรับปรุง 

6) การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พุทธศักราช 2561 จำนวน 2 ครั้ง ดงันี ้

 

ลำดับท่ีของการ
พัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตร 

ปี พ.ศ. ท่ีทำการ
พัฒนา/ปรับปรุง 

หมายเหตุ/เหตุผลในการพัฒนา/ปรับปรุง 

1 2556 1) ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตรใหมีมาตรฐานไม่ต่ำกวา
กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่ สกอ. กำหนด 
2) การพัฒนามาตรฐานการฝกปฏิบัติการวิชาชีพ 
3) การพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพใหนักศึกษา 
4) การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นนักวิจัยด้านการสัตวศาสตร์ใหมี
คุณธรรม จริยธรรม 
5) การพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและบริการวิชาการให
มีความรู ความสามารถอยู เสมอและสามารถถ่ายทอดความรู  
ความสามารถ และประสบการณใหผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2 2561 1) ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
3) การส่งเสริม การเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
4) พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและการบริการวิชาการให้
มีประสบการณ์จากการนำความรู้ด้านสัตวศาสตร์ไปปฏิบัติงานจริง 
5) การพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผล ตามผลการ
เรียนรู้ 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา 2563  
 

ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน 

กิจกรรมท่ีมีการดำเนินงาน ผลการดำเนินการ 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ์

1) อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ให้มีแผนต้องมีการจัดเตรียม
ดูแลนักศึกษาที่ตกค้างที่จะ
ป ิดหล ักส ูตรให ้ครบตาม
จำนวนของ สกอ. 

1) ไ ม ่ ม ี ก า ร จ ั ด เ ต ร ี ย ม
แผนการรับอาจารย์เข้ามา
ทดแทนแต ่ จ ะม ี ก า รปิ ด
หลักสูตรสัตวศาสตร์ แบบมี
เงื ่อนไขเพื่อจัดทำหลักสูตร
ใหม่จึงไม่มีการวางแผนใน
การรับอาจารย์ทดแทน แต่
เพื่อให้มีดำเนินหลักสูตรสัตว
ศาสตร์ต ่อเน ื ่องให ้อย ู ่ ใน
เกณฑ์ สกอ. จึงทำสัญญา
จ ้ า งอาจารย ์ ท ี ่ เ กษ ี ยณ
ต ่ อ เน ื ่ อ ง ไป  จนกว ่ า จะ
นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา
และมีการปิดหลักสูตรถาวร 

1) มีการดำเนินรวม 3 หลักสูตร คือ 
ห ล ั ก ส ู ต ร ว ิ ช า เ กษ ต รศา ส ตร์  
เทคโนโลยีการเกษตร และ ส ัตว
ศาสตร์ เป ็นหลักสูตร การจ ัดการ
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
1)  การกระต ุ ้น  ผล ักด ันให้
นักศึกษาสำเร็จตามหลักสูตร 

1) แต่งตั ้งอาจารย์ท ี ่ปร ึกษา
เฉพาะบุคคล 

1) น ักศ ึกษาตกค้างรห ัส 57 สำเร็จ
การศึกษา 1 คน และครบทุกคน 
2) น ักศ ึกษาตกค้างรห ัส 60 สำเร็จ
การศึกษา 4 คน และยังตกค้างอีก 1 คน
เนื่องจากรักษาสภาพเพื่อเลี้ยงดูบุตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
1) หาแนวทางสร้างรายได้เพื่อ
แบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับ
ครอบครัวของนักศึกษา เช่น 

1) การบูรณาการรายวิชาเรียน
ให้สามารถสร้างผลผลิตภัณฑ์

1) กรรมการผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรได้
บ ูรณาการรายวิชาการผลิตเห็ด และ
รายวิชาวิศวกรรมทางการเกษตร ให้
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ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน 

กิจกรรมท่ีมีการดำเนินงาน ผลการดำเนินการ 

การส ่ ง เ ส ร ิ มการจำหน ่ า ย
ผลิตภัณฑ์จากครอบครัว 
2) เสนอให้มีการเปิดหมู ่เรียน
พิเศษให้ก ับนักศึกษาตกค้าง 
เพื ่อให ้สำเร ็จการศึกษาตาม
เวลาที่กำหนด 

เพ ื ่อจำหน่ายเป ็นรายได ้แก่
ผู้เรียน 
2) การเป็นหมู ่เรียนในภาคฤดู
ร้อนให้กับนักศึกษาตกค้างได้
ลงทะเบียนเรียน ได้แก่ รายวิชา
ระเบ ียบว ิจ ัยทางการเกษตร 
และรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพฯ 

สามารถขายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่
เกิดข้ึนจากรายวิชาเป็นรายได้เสริมให้กับ
นักศึกษาได ้
2) นักศึกษาที ่ตกค้างในรายวิชาที ่เปิด
ภาคฤดูร ้อนสามารถลงทะเบียนและ
สำเร็จการศึกษาในปีที่กำหนดเพิม่มากข้ึน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ์
1) ควรมีการนำผลการประเมิน
บัณฑิต หรือ มาวิเคราะห์เชิงลึก 
พิจารณาในรายละเอียดเพื่อ
พัฒนากิจกรรมหรือโครงการ
พัฒนาหลักสูตร 

1) นำข้อมูลมาวิเคราะห์ พบว่า
ต ้องการความร ู ้ ในทางการ
จัดการฟาร์มต่าง ๆ มากขึน้ 

1) ม ีการเชิญผู ้ทรงคุณว ุฒิท ี ่ประสบ
ความสำเร็จในอาชีพมาบรรยายเพิ่มเติม
ในรายวิชาการผลิตโคนม โคเนื ้อ สุกร 
และ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ์
1 )  ค วร ม ี ก ิ จ กรรมสำหรับ
นักศึกษาให้ลงปฏิบัติ เช่น พา
น ัก ศึกษาไปเพ ิ ่ มท ักษะทาง
ปฏิบัติและวิชาการข้างนอก 
2)  หล ักส ูตรควรม ีการวาง
แผนการจ ั ด  ก ิ จกรรมและ
กำหนดผลลัพธ์ในการ พัฒนา
ทักษะที่เช่ือมโยงกับผลลัพธ์การ
เรียนรู ้ของนักศึกษาให้ชัดเจน 
พร้อมทั ้งติดตาม ประเมินผล 
และพัฒนาปรับปรุงอย่างเนื่อง 

1) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
นมกระบ ื อ เพ ื ่ อ เพ ิ ่ มม ูล ค่า
ทางการท่องเที่ยว ณ บ้านกุดรัง 
ตำบลสาร ิ ก า อำ เภอเม ือง 
จังหวัดนครนายกสะดวกต่อการ
ติดตาม 
2 )  ม ี ก ร ะ บ ว น ก า ร ในก า ร
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
น ั ก ศ ึ ก ษ า  ( Learning 
Outcome) ว ั ดจากรายว ิ ช า 
และก ิ จกรรม โดยใช ้วงจร 
PDCA 

1 )  ผลการดำ เน ิ นก ิ จกรรมสำหรับ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2564 นี ้ โดย
กำหนด ผลลัพธ์ในการพัฒนาทักษะที่
เช ื ่อมโยงก ับผลลัพธ ์การเร ียนร ู ้ของ
น ักศ ึกษา ให ้ ได ้ผล  การประเม ินที่  
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของคณะฯ 
และวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมด้วย โดยเมื ่อเสร็จสิ ้นการจัด
กิจกรรมจะมีการเปรียบเทียบผลการจัด 
กิจกรรมของปีการศึกษา 2564 ก ับปี
การศึกษา 2563 แล้วด้วย โดยพิจารณา
ว ่ าการประเม ินเก ิดการเร ียนร ู ้ของ 
น ั ก ศ ึ กษา  ( Learning Outcome) ที่
สอดคล้องกับรายวิชาที่เปิดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2564 
นี้ด้วยหรือไม่ ซึ่งอาจารย์ประจำหลักสูตร
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ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน 

กิจกรรมท่ีมีการดำเนินงาน ผลการดำเนินการ 

ได้วาง แผนการพิจารณาผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของนักศึกษาจาก มคอ.3-6 ของ
รายวิชาด้วย 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
1) ส ่งเสร ิมให้อาจารย์เข ียน
เอกสารประกอบการสอนและ
ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 

1) การส่งเสริมสนับสนุนการ
พ ัฒนาเอกสารประกอบการ
ส อนขอ งอ าจา รย ์ ท ี ่ จ ะขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ 

1) อาจารย์ในหลักสูตรได้รับคำแนะนำ
จากอาจารย์พี่เลี้ยง ในการพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ์
1) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
อาจารย์ประจำหลักสูตรตีพิมพ์ 
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่
ม ี  impact factor เ พ ื ่ อ ใ ห้
หลักสูตรสามารถ เทียบเคียงกับ
ส ถาบ ั นก า ร ศ ึ กษา ในกลุ่ ม 
เดียวกัน 
2) ควรมีการกำกับติดตามการ
บริหาร และพัฒนาบุคลากร 
เพื่อก่อให้เกิด เป้าหมายทั้งด้าน
การส่งเสริมวิชาชีพ การพัฒนา
ตำแหน่งทางวิชาการ อันจะ 
ส ่งผลต ่อความเข ้มแข ็ งทาง
วิชาการ และสามารถบริหาร
จัดการหลักสูตร ให้มีคุณภาพ 

1) กระตุ้น/ส่งเสริมให้อาจารย์
ประจำหลักสูตร นำเสนอและ
ต ีพ ิมพ ์ เผยแพร ่ผลงานทาง
วิชาการให้ เพิ่มมากขึ้น 
2) หลักสูตรฯ จัดทำแผนพัฒนา
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระยะ 
3 ป ีท ี ่ ค รอบคล ุ มการ เข ้ าสู่
ตำแหน่ง ทางว ิชาการ และ
กำกับให้เป็นไปตามแผน 

1) หลักสูตรวางแผนระบบการติดตาม
และแจ้งเตือนให้อาจารย์ประจำหลักสูตร
ตีพิมพ์ ผลงานวิจัยของตนเองในทุกภาค
การศึกษา และแจ้งเกณฑ์คะแนนงานวิจยั
ของแหล ่ง ต ีพ ิมพ ์บทความวิจ ัยหรือ
วิชาการในการประชุมอาจารย์ประจำ
หลักสูตรด้วย 
2) หลักสูตรดำเนินการติดตาม และแจ้ง
เตือนอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้วางแผน
การ พัฒนาตำแหน่งทางวิชาการะยะ 3 ปี
ท ี ่ครอบคล ุมการเข ้าส ู ่ตำแหน่งทาง
วิชาการ ของ อาจารย์ประจำหลกัสตูร ใน
การประชุม เพื่อกำกับเพื่อให้เป็นไปตาม
แผน ให้สามารถ บริหารจัดการหลักสูตร
ให้มีคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผู้เรียน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ์
1) หลักสูตรควรบันทึกการใช้
งานหลักสูตรในแต่ละปีเพื่อเป็น
ข้อมูลในการปรับปรงุหลกัสตูรปี
ต่อไป 

1) มีการบันทึกการใช้งานและ
หาวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ตามรายว ิชาที ่ เป ิดสอน ให้
สอดคล ้องก ับมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่ กำหนดใน มคอ.2 ใน

1) หลักสูตรติดตามการประเมินผู้เรียน
โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์ ประจำหลักสูตร โดยอยู่ระหว่าง
การดำเนินการออกแบบแบบประเมิน
ผู้เรียน เพื่อนำมาใช้กับรายวิชาภาคเรียน
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ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน 

กิจกรรมท่ีมีการดำเนินงาน ผลการดำเนินการ 

2) ควรวางแผนติดตามการ
ประเมิน ผู้เรียนตามรายวิชาที่
เป ิดสอน ให ้  สอดคล ้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ กำหนด
ใน มคอ.2 

แต่ละภาคเร ียน มีการบูรณา
การเรียนการสอนกับงานวิจัย
และการบริการทางว ิชาการ
ติดตามการเรียนการสอนผ่าน
ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 
2) หาวิธีการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามรายวิชาที่ เปิดสอน 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่ กำหนดใน มคอ.2 ใน
แต่ละภาคเรียน 

ที่ 1 และ2/2563 และมีระบบการทวน
สอบรายว ิ ชา เพ ื ่ อ ให ้  เ ป ็ น ไปตาม
เป้าหมายของหลักสูตร โดยได้กำหนดชุด
คณะกรรมการสำหรับทวนสอบ รายวิชา
ภาคเรียนที ่ 1/2564 ซึ ่งคณะกรรมการ
ทวนสอบอยู่ระหว่างการดำเนินการทวน 
สอบรายวิชาที่กำหนดตามมติที่ประชุม 
2) หลักสูตรวางแผนการจัดทำระบบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามรายวิชาที่เปิด
สอน ให้ สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.2 ในแต่ละภาค
เรียน จาก มคอ. 3-6 โดยจะดำเนินการ
ประเมินเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2564 นี้ 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
1) จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

1) เสนอครุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
เพิ่มเติม 
2) เข้าร่วมโครงการยุวเกษตร
กับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อ
พัฒนาและเพิ่มสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้แก่นักศึกษา 

1) เสนอรายการครุภัณฑ์ภายใต้หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา การจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (ปรับปรุง
ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาวิชาเกษตรศาตร์ และสาขาวิชาสัตว
ศาสตร์) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ์
1) ควรมีการประเมินความพึง
พอใจต ่อ ส ิ ่ งสน ับสน ุนการ
เรียนรู้ให้ครอบคลุม นักศึกษา
ทุกช้ันปี 

1) หลักสูตรวางแผนการจัดทำ
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ให้
ครอบคลุมนักศึกษาทุกชั ้นปี  
แล ะ  เ ป ร ี ยบ เท ี ยบผลการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2561-
2564 เพื ่อวางแผนการจัดสิ่ง
สนับสนุนการ เรียนรู้ที่มีความ
เหมาะสมให้กับนักศึกษา   

1) หลักสูตรอยู ่ระหว่างการดำเนินการ
วางแผนระบบการประเมินความพึงพอใจ
ต่อสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้ให้ครอบคลุม
นักศึกษาทุกช้ันปี ปีการศึกษา 2564 และ
อย ู ่ระหว ่าง การดำเน ินการทบทวน
เนื ้อหาของแบบประเมินความพึงพอใจ 
ให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน นอกเหนือจาก
แบบประเมินของมหาวิทยาลัย 

 



ส่วนท่ี 2 
รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 
รหัสหลักสูตร (เลข 13 หลัก) 25501501105277 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาม มคอ. 2 

ลำดับ 
ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ-สกุล 
วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ว/ด/ป 
ที่เข้าทำงาน 

ว/ด/ป 
ที่ลาออก 

ประเภทการ
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
 

นางสาวประกายดาว  
ยิ่งสง่า 
 

ปร.ด.  
(เทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว) 

4/1/2553 - อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

กรรมการ 

2 อาจารย์ นายยุทธพล  
สาเอี่ยม 

ปร.ด. 
(เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำ) 

1/11/2561 - อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

กรรมการ 

3 อาจารย์ นางสาวศศิมา  
ฟักคง 

ปร.ด. 
(เกษตรศาสตร์) 

1/11/2561 - อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

กรรมการ
และ
เลขานุการ 

4 อาจารย์ นายนราศักดิ์  
บุญมี 

วท.ม.  
(พืชสวน) 

14/5/2557 - อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

ประธาน
กรรมการ 

5 อาจารย์ นางสาวน้ำทิพย์  
จิรัฐิติกาลพันธ์ุ 

วท.ม.  
(สัตวศาสตร์) 

1/11/2561 - อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

กรรมการ 

 

  



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร หน้า 15 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ปัจจุบัน 
ลำดับ ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
ว/ด/ป 
ที่เข้าทำงาน 

ว/ด/ป 
ที่ลาออก 

ประเภทการ
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
 

นางสาวประกายดาว 
ยิ่งสง่า 
 

ปร.ด. 
(เทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว) 

4/1/2553 - อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

2 อาจารย์ นายยุทธพล  
สาเอี่ยม 

ปร.ด. 
(เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำ) 

1/11/2561 - อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

3 อาจารย์ นางสาวศศิมา  
ฟักคง 

ปร.ด. 
(เกษตรศาสตร์) 

1/11/2561 - อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

4 อาจารย์ นายนราศักดิ์  
บุญมี 

วท.ม.  
(พืชสวน) 

14/5/2557 - อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

5 อาจารย์ นางสาวน้ำทิพย์ 
จิรัฐิติกาลพันธ์ุ 

วท.ม.  
(สัตวศาสตร์) 

1/11/2561 - อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

6 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายจักรพงษ์  
หรั่งเจริญ 

วท.ด.  
(จุลชีววิทยา
ประยุกต์) 

29/5/2557 - อาจารย์
ประจำ
หลักสูตร 

 

7 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายธนภูมิ  
ศิริงาม 

ปร.ด. 
(พฤกษศาสตร์) 

20/6/2554 - อาจารย์
ประจำ
หลักสูตร 

 

8 อาจารย์ นางวฤชา   
ประจงศักดิ์ 

ปร.ด. 
(วิทยาศาสตร์
ทางทะเล) 

29/12/255
3 

- อาจารย์
ประจำ
หลักสูตร 

 

9 อาจารย์ นางกังสดาล  
สมวงษ์อินทร์ 

ปร.ด. 
(พิษวิทยา) 
(โทควบเอก) 

6/6/2558 - อาจารย์
ประจำ
หลักสูตร 

 

10 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายโฆษิต  
ขวาของ 

วท.ม. 
เกษตรศาสตร์ 
(สัตวศาสตร์)    

1/4/2558 - อาจารย์
ประจำ
หลักสูตร 
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ลำดับ ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ว/ด/ป 
ที่เข้าทำงาน 

ว/ด/ป 
ที่ลาออก 

ประเภทการ
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

11 อาจารย์ นางสาวเกศศิรินทร์ 
แสงมณี 

วท.ม. 
(เกษตรศาสตร์) 

2/2/2557 - อาจารย์
ประจำ
หลักสูตร 

 

 

ประวัติอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลักสูตร ปัจจุบนั 
ลำดับท่ี 1 ช่ือ-สกุล นางสาวประกายดาว  ยิ่งสง่า 
  วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาเอก 

   ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกี่ยว) 
   ประสบการณ์การสอน 12 ป ี
 

ระดับการศึกษา
ที่จบ 

ปีที่จบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสตูรทีจ่บ
การศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชาที่จบ สาขาวชิาทีจ่บ
การศึกษา 

ชื่อสถาบันทีจ่บ
การศึกษา 

ปริญญาเอก 2552 ปร.ด.  กลุ่มที่ 3
วิศวกรรมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
กลุ่มย่อยที ่3.3 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
- Manufacturing 
and processing 
not further 
defined 
- Manufacturing 
and processing 
- Engineering, 
manufacturing 
and construction 

เทคโนโลยีหลงัการ
เก็บเก่ียว 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

ปริญญาโท 2547 วท.ม.  กลุ่มที่ 3
วิศวกรรมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
กลุ่มย่อยที ่3.3 

เทคโนโลยีหลงัการ
เก็บเก่ียว 

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
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ระดับการศึกษา
ที่จบ 

ปีที่จบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสตูรทีจ่บ
การศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชาที่จบ สาขาวชิาทีจ่บ
การศึกษา 

ชื่อสถาบันทีจ่บ
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
- Manufacturing 
and processing 
not further 
defined 
- Manufacturing 
and processing 
- Engineering, 
manufacturing 
and construction 

ปริญญาตรี 2544 วท.บ.  กลุ่มที่ 3
วิศวกรรมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
กลุ่มย่อยที ่3.3 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
- Crop and 
livestock 
production 
- Agriculture 
- Agriculture, 
forestry, fisheries 
and veterinary 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

 

ข้อมูลผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ค่าน้ำหนัก 

1. P. Yingsanga., and C. Techavuthiporn. 2022. Effect of short-term anoxia on 
chlorophyll and sensory attributes of 'See-Thong' carambola fruit. Acta Horticulturae. 
1336. 335-341. 

1.00 
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ลำดับท่ี 2 ช่ือ-สกุล นายยุทธพล สาเอี่ยม 
  วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาเอก 

   ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
   ประสบการณ์การสอน 3 ป ี
 

ระดับ
การศึกษาที่จบ 

ปีที่จบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสตูรทีจ่บ
การศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชาที่จบ 
สาขาวชิาทีจ่บ

การศึกษา 
ชื่อสถาบันทีจ่บการศึกษา 

ปริญญาเอก 2563 ปร.ด.  กลุ่มที่ 4 
เกษตรศาสตร์ 
กลุ่มย่อย 4.2 ประมง
และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
- Fisheries 
- Fisheries 
- Agriculture, 
forestry, fisheries 
and veterinary 

เพาะเลีย้งสตัว์น้ำ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาโท 2555 วท.ม.  กลุ่มที่ 4 
เกษตรศาสตร์ 
กลุ่มย่อย 4.2 ประมง
และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
- Management 
and 
administration 
- Business and 
administration 
- Business, 
administration 
and law 

การจดัการประมง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาตรี 2552 วท.บ.  กลุ่มที่ 4 
เกษตรศาสตร์ 
กลุ่มย่อย 4.2 ประมง
และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
- Fisheries 

ประมง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธญับุรี 
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ระดับ
การศึกษาที่จบ 

ปีที่จบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสตูรทีจ่บ
การศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชาที่จบ 
สาขาวชิาทีจ่บ

การศึกษา 
ชื่อสถาบันทีจ่บการศึกษา 

- Fisheries 
- Agriculture, 
forestry, fisheries 
and veterinary 

 

ข้อมูลผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ค่าน้ำหนัก 

1. ศศิมา ฟกัคง, จกัรพงษ์ หรั่งเจรญิ, ยุทธพล สาเอ่ียม และนราศักดิ์ บุญมี. 2564. การปรบัตัวของ
เกษตรกรผูป้ลูกมะยงชิดจงัหวัดนครนายกต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ. วารสารวิจัยราชภัฏ
พระนคร สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย,ี 16(2), 57-66. 

0.60 

2. นวภัทร สวัสดี, จักรพงษ์ หรั่งเจริญ, ยุทธพล สาเอี่ยม, วฤชา ประจงศักดิ์, วาสนา อากรรัตน์, 
อนุรักษ์ สุขดารา. 2564. แนวทางการใช้สารเคมีและยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะฟักแม่กุ้ง
ม ังกรเลน (Panulirus polyphagus Herbst, 1793) ภายใต ้ระบบโรงเพาะฟัก. วารสารวิจัย
เทคโนโลยีการประมง, 15(2), 11-21. 

0.60 

3. Saeiam, Y. and Kulabtong, S. 2021. Water quality factors related to phytoplankton 
population changes in the estuary ecosystem: a case study of Mae Klong estuary and 
Tha Chin estuary, upper Gulf of Thailand. International Journal of Agricultural 
Technology 17(5):1907-1920. 

1.00 

 

ลำดับท่ี 3 ช่ือ-สกุล นางสาวศศิมา ฟักคง 
  วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาเอก 

   ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
   ประสบการณ์การสอน 3 ป ี
 

ระดับการศึกษา
ที่จบ 

ปีที่จบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสตูรทีจ่บ
การศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชาที่จบ 
สาขาวชิาทีจ่บ

การศึกษา 
ชื่อสถาบันทีจ่บ

การศึกษา 
ปริญญาเอก 2560 ปร.ด. กลุ่มที่ 4 

เกษตรศาสตร์ 
กลุ่มย่อย 4.1 
เกษตรศาสตร์ 
- Agriculture not 
further defined 
- Agriculture 

เกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้
คุณทหาร
ลาดกระบงั 
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ระดับการศึกษา
ที่จบ 

ปีที่จบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสตูรทีจ่บ
การศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชาที่จบ 
สาขาวชิาทีจ่บ

การศึกษา 
ชื่อสถาบันทีจ่บ

การศึกษา 
- Agriculture, 
forestry, fisheries 
and veterinary 

ปริญญาโท 2555 บธ.ม. กลุ่มที่ 1 
สังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และ
การศึกษา 
กลุ่มย่อยที ่1.2  
การจดัการ/
บริหารธุรกิจ/
เศรษฐศาสตร์  
- Business and 
administration not 
further defined 
- Business and 
administration 
- Business, 
administration and 
law 

การจดัการธรุกิจ
เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้
คุณทหาร
ลาดกระบงั 

ปริญญาตรี 2552 วท.บ. กลุ่มที่ 3
วิศวกรรมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
กลุ่มย่อยที ่3.3 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
- Food processing 
- Manufacturing 
and processing 
- Engineering, 
manufacturing 
and construction 

อุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้
คุณทหาร
ลาดกระบงั 

 

  



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร หน้า 21 
 

ข้อมูลผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ค่าน้ำหนัก 

1. ศศิมา ฟักคง, จักรพงษ์ หรั่งเจริญ, ยุทธพล สาเอี่ยม และนราศักดิ์ บุญมี. 2564. การปรับตัวของ
เกษตรกรผู้ปลูกมะยงชิดจังหวัดนครนายกต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ. วารสารวิจัยราชภัฏ
พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 16(2), 57-66. 

0.60 

 

ลำดับท่ี 4 ช่ือ-สกุล นายนราศักดิ์ บุญม ี
  วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาโท 

   ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
   ประสบการณ์การสอน 8 ป ี
 

ระดับ
การศึกษาที่จบ 

ปีที่จบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสตูรทีจ่บ
การศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชาที่จบ 
สาขาวชิาทีจ่บ

การศึกษา 
ชื่อสถาบันทีจ่บการศึกษา 

ปริญญาโท 2556 วท.ม.  กลุ่มที่ 4 
เกษตรศาสตร์ 
กลุ่มย่อย 4.1 
เกษตรศาสตร์ 
- Horticulture 
- Agriculture 
- Agriculture, 
forestry, fisheries 
and veterinary 

พืชสวน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาตรี 2552 วท.บ. กลุ่มที่ 4 
เกษตรศาสตร์ 
กลุ่มย่อย 4.1 
เกษตรศาสตร์ 
- Agriculture not 
further defined 
- Agriculture  
- Agriculture, 
forestry, fisheries 
and veterinary 

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 
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ข้อมูลผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ค่าน้ำหนัก 

1. นราศักดิ ์ บ ุญมี และจักรพงษ์ หรั ่งเจริญ. 2564. ผลของน้ำเลี ้ยงปลานิล (Oreochromis 
niloticus) ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมใบกรีนโอ๊ค (Lactuco sativa L. var. 
crispa) ในระบบอควาพอนิกส์. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 21(2), 213-224. 

0.60 

2. ศศิมา ฟักคง, จักรพงษ์ หรั่งเจริญ, ยุทธพล สาเอี่ยม และนราศักดิ์ บุญมี. 2564 การปรับตัวของ
เกษตรกรผู้ปลูกมะยงชิดจังหวัดนครนายกต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ. วารสารวิจัยราชภัฏ
พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 16(2), 57-66. 

0.60 

3. ธนภูมิ ศิริงาม และ นราศักดิ์ บุญมี. 2564. การตอบสนองของผักกาดหอมพันธ์ุเรดโอ๊คเมื่อปลูก
ในสารละลายน้ำหมักชีวภาพนมร่วมกับการพ่นทางใบในระบบไฮโดรพอนิกส์. Thai Journal of 
Science and Technology 10(3), 26-36. 

0.60 

 

ลำดับท่ี 5 ช่ือ-สกุล นางสาวน้ำทิพย์ จิรัฐิตกิาลพันธ์ุ 
  วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาโท 

   ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
   ประสบการณ์การสอน 3 ป ี
 

ระดับ
การศึกษาที่จบ 

ปีที่จบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสตูรทีจ่บ
การศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชาที่จบ 
สาขาวชิาทีจ่บ

การศึกษา 
ชื่อสถาบันทีจ่บการศึกษา 

ปริญญาโท 2560 วท.ม.  กลุ่มที่ 4 
เกษตรศาสตร์ 
กลุ่มย่อย 4.1 
เกษตรศาสตร์ 
- Veterinary 
- Veterinary 
- Agriculture, 
forestry, fisheries 
and veterinary 

สัตวศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาตรี 2556 วท.บ. กลุ่มที่ 4 
เกษตรศาสตร์ 
กลุ่มย่อย 4.1 
เกษตรศาสตร์ 
- Veterinary 
- Veterinary 

สัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 
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- Agriculture, 
forestry, fisheries 
and veterinary 

 

ข้อมูลผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ค่าน้ำหนัก 

1. โฆษิต ขวาของ และน้ำทิพย์ จิรัฐิติกาลพันธุ์. 2565. การเสริมสมุนไพรสกัดเข้มข้นและสมุนไพร
จากใบฝรั่งกับใบสะระแหน่ในน้ำดื่มต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพเนื้อของไก่เนื้อ เลี้ยงภายใต้
สภาพโรงเรือนเปิด. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 53(1). 

0.60 

 

อาจารย์ผูส้อน (อาจารยป์ระจำภายในสถาบัน) 

ลำดบั ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล วุฒกิารศึกษา 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวประกายดาว ยิง่สง่า ปร.ด. (เทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียว) 

2 อาจารย ์ นายยุทธพล สาเอ่ียม ปร.ด. (เพาะเลีย้งสตัว์น้ำ) 

3 อาจารย ์ นางสาวศศิมา ฟักคง ปร.ด. (เกษตรศาสตร์) 

4 อาจารย ์ นายนราศกัดิ ์บญุมี วท.ม. (พชืสวน) 

5 อาจารย ์ นางสาวน้ำทิพย ์จิรัฐติิกาลพันธุ ์ วท.ม. (สัตวศาสตร์) 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายจักรพงษ์ หรั่งเจริญ วท.ด. (จุลชีววิทยาประยุกต์) 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายธนภูมิ ศิริงาม ปร.ด. (พฤกษศาสตร์) 

8 อาจารย ์ นางวฤชา  ประจงศักดิ ์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) 

9 อาจารย ์ นางกังสดาล สมวงษ์อินทร์ ปร.ด. (พิษวิทยา) (โทควบเอก) 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายโฆษิต ขวาของ วท.ม. เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)    

11 อาจารย ์ นางสาวเกศศิรินทร์ แสงมณี วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
 

อาจารย์ผูส้อน (อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) 

ลำดบั 
ตำแหน่ง

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล วุฒกิารศึกษา 

1    

2    

3    
 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220  
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องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดยสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี ้  ปัจจัยนำเข้า 
 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2558 
ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 ผ่าน 
 ไม่

ผ่าน 

1. จำนวนอาจารย์
ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 
1 หลักสูตรไม่ได้ และประจำ
หลักสูตรตลอดระยะเวลาทีจ่ัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

มีจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 5 คน ประจำหลักส ูตร
ตลอดระยะเวลาที ่จ ัดการศึกษาตาม
หลักสูตร ดังนี ้
1. นางสาวประกายดาว ยิ่งสง่า 
2. นายยุทธพล สาเอี่ยม 
3. นางสาวศศิมา ฟักคง 
4. นายนราศักดิ์ บุญมี 
5. นางสาวน้ำทิพย์ จิรัฐิติกาลพันธ์ุ 
โดยทั้งหมดไม่ได้เป็นอาจารย์ประจำเกนิ
กว่า 1 หลักสูตรและประจำหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที ่จ ัดการศึกษาตาม
หลักสูตร 

มคอ.2 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ หมวดที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป (หน้า 3) 
 
 
 

 ผ่าน 
 ไม่

ผ่าน 

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
ประเภทวิชาการ คุณวุฒิ
ระดับปรญิญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กบัสาขาวิชาที่
เปิดสอน มีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 
5 ปีย้อนหลงั  

คุณสมบัติของอาจารย์ผ ู ้ร ับผ ิดชอบ
หลักสูตร ประเภทวิชาการ มีคุณวุฒิ 
และม ีผลงานวิชาการอย ่างน ้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
1. นางสาวประกายดาว ยิ่งสง่า 
ปร.ด.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) 
จำนวนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 15 รายการ 
2. นายยุทธพล สาเอี่ยม 
ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 
จำนวนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 5 รายการ 

มคอ .2  หล ั กส ู ตรว ิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ก า ร จ ั ด ก า ร
เ ทค โน โ ล ย ี ก า ร เ กษ ต ร
สมัยใหม่ หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การ
ดำเนินการ และโครงสร้าง
ของหลักสูตร (หน้า 54-64) 
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ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

3. นางสาวศศิมา ฟักคง 
ปร.ด. (เกษตรศาสตร์) 
จำนวนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 10 รายการ 
4. นายนราศักดิ์ บุญมี 
วท.ม. (พืชสวน) 
จำนวนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 8 รายการ 
5. นางสาวน้ำทิพย์ จิรัฐิติกาลพันธ์ุ 
วท.ม. (สัตวศาสตร์) 
จำนวนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 5 รายการ 

 ผ่าน 
 ไม่

ผ่าน 

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
ประเภทวิชาชีพ คุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทหรอืเทียบเท่า หรือ
ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการไม่
ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน มีผลงาน
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลงั 
อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
จำนวน 2 ใน 5 คน ต้องมี
ประสบการณ์ในด้านการ
ปฏิบัติการ 

  

 ผ่าน 
 ไม่

ผ่าน 

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจำ
หลักสูตร คุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทหรอืเทียบเท่า หรือ
ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการไม่
ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ

คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร มี
คุณวุฒิในสาขาที ่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาว ิชาท ี ่ เป ิดสอน ม ีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 
ปีย้อนหลัง ดังนี ้
1. นายจักรพงษ์ หรั่งเจริญ 

มคอ.2 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ หมวดที่ 3 
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ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

สาขาวิชาที่เปิดสอน มีผลงาน
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลงั 
ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้
มากกว่า 1 หลักสูตร 

วท.ด. (จุลชีววิทยาประยุกต์) 
จำนวนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 19 รายการ 
2. นายธนภูมิ ศิริงาม 
ปร.ด. (พฤกษศาสตร์) 
จำนวนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 8 รายการ 
3. นางวฤชา ประจงศักดิ์ 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) 
จำนวนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 3 รายการ 
4. นางกังสดาล สมวงษ์อินทร์ 
ปร.ด. (พิษวิทยา) 
จำนวนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 2 รายการ 
5. นายโฆษิต ขวาของ 
วท.ม. เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) 
จำนวนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 9 รายการ 
6. นางสาวเกศศิรินทร์ แสงมณี 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
จำนวนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 8 รายการ 

ระบบการจัดการศึกษา การ
ดำเนินการ และโครงสร้าง
ของหลักสูตร (หน้า 65-79) 

 ผ่าน 
 ไม่

ผ่าน 

4. คุณสมบัติอาจารย์ผูส้อน 
อาจารยป์ระจำ คุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทหรอืเทียบเท่า หรือ
ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการไม่
ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน 

คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ประจำ 
มีคุณวุฒิ ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชา
ที่สอน ดังนี ้
1. นางสาวประกายดาว ยิ่งสง่า 
ปร.ด.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) 
2. นายยุทธพล สาเอี่ยม 
ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 
3. นางสาวศศิมา ฟักคง 

มคอ.2 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การ
ดำเนินการ และโครงสร้าง
ของหลักสูตร (หน้า 54-79) 



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร หน้า 27 
 

ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ปร.ด. (เกษตรศาสตร์) 
4. นายนราศักดิ์ บุญมี 
วท.ม. (พืชสวน) 
5. นางสาวน้ำทิพย์ จิรัฐิติกาลพันธ์ุ 
วท.ม. (สัตวศาสตร์) 
6. นายจักรพงษ์ หรั่งเจริญ 
วท.ด. (จุลชีววิทยาประยุกต์) 
7. นายธนภูมิ ศิริงาม 
ปร.ด. (พฤกษศาสตร์) 
8. นางวฤชา ประจงศักดิ์ 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) 
9. นางกังสดาล สมวงษ์อินทร์ 
ปร.ด. (พิษวิทยา) 
10. นายโฆษิต ขวาของ 
วท.ม. เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) 
11. นางสาวเกศศิรินทร์ แสงมณี 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 

 ผ่าน 
 ไม่

ผ่าน 

4. คุณสมบัติอาจารย์ผูส้อน 
อาจารย์พเิศษ คุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท หรือคุณวุฒริะดับ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
และมีประสบการณ์ทำงานที่
เกี่ยวข้องกบัวิชาที่สอนไม่น้อย
กว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีช่ัวโมงสอนไม่
เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา 
โดยมีอาจารย์ประจำเป็น
ผู้รบัผิดชอบรายวิชาน้ัน 

  

 ผ่าน 
 ไม่

ผ่าน 

10. การปรบัปรุงหลกัสูตร
ตามรอบระยะเวลาทีก่ำหนด
ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรือ
อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

หลักสูตรปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่
กำหนดต ้องไม ่ เก ิน 5 ป ี  ตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร ดังนี ้
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 
2564 ปรับปรุงจาก 

มคอ .2 ห ล ั ก ส ู ต รว ิ ทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เ ทค โน โ ล ย ี ก า ร เ กษ ต ร 
พุทธศักราช 2561 
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หมายเหตุ :  
1. ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กำหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือ

ว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์) 
2. หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนอืจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย 

- เอกสารหลกัสูตรฉบบัที่ สกอ. ประทับตรารบัทราบ 

ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลย ีการเกษตร พ ุทธศ ักราช 
2561 หลักส ูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 
2560 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พุทธศักราช 2561  
โดยสถานภาพของหลักสูตรและการ
พิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ดังนี้ 
ไ ด ้ พ ิ จ า ร ณ า ก ล ั ่ น ก ร อ ง โ ด ย
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการประชุมรอบพิเศษ 
เมื่อวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
1. ได้พิจารณาเห็นชอบโดยสภาวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 
6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
2. ได้พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรโดย
คณะกรรมการดำเน ินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 
11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
3. ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจาก
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
1/2564 เมื ่อวันที ่ 15 เดือน มกราคม 
พ.ศ. 2564 
เริ ่มดำเนินการใช้หลักสูตรนี ้ ในภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ห ล ั ก ส ู ต ร วิ ทย าศาสตร
บ ั ณ ฑ ิ ต  ส า ข า ว ิ ช า
เกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 
2560 
 
ห ล ั ก ส ู ต รว ิ ทย าศาสตร
บ ั ณ ฑ ิ ต  ส า ข า ว ิ ช า
เ ทค โน โ ล ย ี ก า ร เ กษ ต ร 
พุทธศักราช 2561 
 
ห ล ั ก ส ู ต รว ิ ทย าศาสตร
บ ัณฑ ิต  ส าขาว ิ ชาส ั ตว
ศาสตร์ พุทธศักราช 2561 
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- หนังสือนำที่ สกอ. แจง้รบัทราบหลักสูตร (ถ้าม)ี 
  - หนังสือนำส่ง สกอ. หรอืหนงัสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ให้ความ 

เห็นชอบหลักสูตรกรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรบัทราบ 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้  
1.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย  

ปริญญาตรี  
5 ข้อ 

ดำเนินการตามเกณฑ์การกำกบัใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐาน (ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558) 

ผ่าน/ไม่ผ่าน  บรรล ุ
 ไมบ่รรล ุ

 
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้  
1.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ
ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ
เป้าหมาย  

ปริญญาตรี  
5 ข้อ 

……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

ผ่าน/ไม่ผ่าน  บรรล ุ
 ไมบ่รรล ุ

 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต (หลักสูตรก่อนปรับปรุง) 
 

ข้อมูลนักศึกษา 
ปี

การศึกษา 
ที่รับเข้า 

จำนวนนักศึกษาคงอยู่/ปกีารศึกษา ร้อยละการคงอยู่ของ
นักศึกษา 

(จำนวน นศ.ปีสุดท้าย 
X 100/จำนวน นศ.ปทีี่

รับเข้า) 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2559 74  66 62 61 0 0 0.00 
2560  53 50 50 49 2 3.78 
2561   39 34 30 29 74.36 
2562    13 10 10 76.93 
2563     21 17 80.96 
2564      19 100.00 

หมายเหตุ (ถ้ามี) : ข้อมูลนักศึกษาปีการศึกษา 2559-2563 ได้จากผลรวมของหลักสูตรก่อนปรับปรุง (หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร พุทธศักราช 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พุทธศักราช 2561 ) 
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ข้อมูลปีการศึกษา 2564 เป็นข้อมูลการร ับเข้าจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษา  
1. เนื่องจากจำนวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลดลง และการแข่งขันระหว่างสถาบันทางการศึกษา
ใกล้เคียงมีสูงข้ึน จึงอาจส่งผลต่อจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ได้ 
2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้มีความทันสมัย 
 
 

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 
ปี

การศึกษา 
ที่รับเข้า 

ปีที่สำเรจ็การศึกษา ร้อยละของผู้สำเร็จ
การศึกษา 

(จำนวนผู้สำเรจ็
การศึกษา X 100/
จำนวนทีร่ับเข้า) 

2562 2563 2564 
จำนวน
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละ จำนวน
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละ จำนวน
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละ 

2559 56 75.68     75.68 
2560   40 75.48   75.48 
2561     26 66.67 66.67 

หมายเหตุ (ถ้ามี) : ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562-2564 ได้จากผลรวมของหลักสูตรก่อนปรับปรุง 
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร พุทธศักราช 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พุทธศักราช 
2561)  
 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการสำเรจ็การศึกษา 
1. การดูแลจัดการภายในหลักสูตร ความมุ่งมั่นใส่ใจของนักศึกษา และความพร้อมทางด้านการเงิน ซึ่งนักศึกษา
หลายคนมีความจำเป็นต้องทยอยเรียน เนื่องจากต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งไปหารายได้มาใช้ในชีวิตประจำวัน 
2. การวางแผนการเรียนของนักศึกษา พื้นฐานความรู้ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักศึกษา 
 
อัตราการคงอยู่และอัตราการสำเร็จการศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จำนวนรับเข้า 
 

จำนวนผู้สำเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร 
 

จำนวนทีล่าออกและถูกคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิ้นปกีารศึกษา 2564 

 2562 2563 2564 

2559 74 56   14 

2560 53  40  5 

2561 39   26 10 
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วิธีคำนวณ อัตราการคงอยู่ =  -   X 100 = …………………………. 
           
 
  อัตราการสำเร็จการศึกษา =    X  100 = ………………………… 
        
 
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
  ปีการศึกษา 2559 ที่รับเข้า  = ร้อยละ 81.09 
  ปีการศึกษา 2560 ที่รับเข้า  = ร้อยละ 90.57 
  ปีการศึกษา 2561 ที่รับเข้า  = ร้อยละ 74.36 
  3 ปีย้อนหลงั   = ร้อยละ 83.00 
อัตราสำเร็จการศึกษา 
  ปีการศึกษา 2559 ที่รับเข้า  = ร้อยละ 76.00 
  ปีการศึกษา 2560 ที่รับเข้า  = ร้อยละ 76.00 
  ปีการศึกษา 2561 ที่รับเข้า  = ร้อยละ 67.00 
  3 ปีย้อนหลงั   = ร้อยละ 73.50 
 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดตัวบ่งชี ้  ผลลัพธ ์
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเตม็ 5) 
สูตรการคำนวณ 
 

คะแนนที่ได้ =  
 
 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ลำดับ

ท่ี 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ผลรวมค่า
คะแนน 

จำนวนข้อ 
ท่ีตอบ 

ค่าเฉลี่ยSD 

1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  
 

 (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 24.00 5 4.780.11 

 (2) ด้านความรู้ 14.06 3 4.690.12 

1. สรุปผลการ
ประเมินผู้ใช้บัณฑิต
ของจากหลกัสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

 
จำนวนบัณฑิตที่ได้รบัการประเมินทั้งหมด 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
 (3) ด้านทักษะทางปัญญา 14.26 3 4.740.02 

 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 19.20 4 4.800.08 

 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

14.17 3 
4.720.12 

 (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพกำหนด    
2 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน 166.43 
3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 36 

4 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

35 

หมายเหตุ (ถ้ามี) : ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562-2564 ได้จากผลรวมของ
หลักสูตรก่อนปรับปรุง (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
พุทธศักราช 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2560 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พุทธศักราช 2561)  
 

คะแนนที่ได้ = 4.76 คะแนน 

หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ และ
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์  

หมายเหตุ : จำนวนบัณฑิตที่ได้รบัการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตที ่
     สำเร็จการศึกษา 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้  
2.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 คะแนน จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจาก
ผู ้ใช้บ ัณฑิตมีค่าร ้อยละ 97.23 และ
พบว่า ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
จ า ก ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น ค ุ ณ ว ุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยคิดจาก
อัตราส่วนของผลรวมของค่าคะแนนที่ได้
จากการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต
กับจำนวนบัณฑิตที ่ได้รับการประเมิน
ทั้งหมดมีค่าคะแนน 4.76 

4.76 คะแนน  บรรล ุ
 ไมบ่รรล ุ
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้  
2.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ
ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ
เป้าหมาย  

……….. คะแนน ……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ
 ไมบ่รรล ุ

 
ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบณัฑิตปรญิญาตรีท่ีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ปี 
ชนิดตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ ์
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที ่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ีตามสูตร 
 
 

 
 

2.  แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
 

 
จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 

X 100 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 

 
ค่าร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรทีี่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

X 5 
100 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ลำดับ

ท่ี 
ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน ร้อยละ 

1 จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 36 100.00 
2 จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 36 100.00 
3 จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา 

(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 
20 57.15 

4 จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 16 42.85 
5 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา - - 
6 จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - - 
7 จำนวนบัณฑิตที่อุปสมบท - - 
8 จำนวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร - - 
9 จำนวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำ 

อยู่แล้ว 
- - 

หมายเหตุ (ถ้ามี) : ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562-2564 ได้จากผลรวมของ
หลักสูตรก่อนปรับปรุง (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
พุทธศักราช 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 
2560 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พุทธศักราช 2561)  
 

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ีเท่ากบั 100.00 
คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน 

1. สรุปผลการประเมิน
บัณฑิตของจากหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ และ
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์  

หมายเหตุ : จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะต้องไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเรจ็การศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้  
2.2 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย  

ร้อยละ 5  จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินมีค่า
ร ้อยละ 100.00 และพบว่า ผลการ
ประเมินจากบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ร ้อยละของบัณฑิตท ี ่ ได ้งานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เท่ากบั 
100.00 มีค่าคะแนน 5.00 คะแนน 

5 คะแนน  บรรล ุ
 ไมบ่รรล ุ
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้  
2.2 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ
ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ
เป้าหมาย  

ร้อยละ ………..  ……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ
 ไมบ่รรล ุ

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การรับนักศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี ้  ปัจจัยนำเข้า 
ประเด็น 

1. การรับนกัศึกษา 
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
ผ่านเกณฑ ์ คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

 0 • ไม่มีระบบ 

• ไม่มีกลไก 

• ไม่มีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง  

• ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไม่มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไม่มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการ 

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
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ผ่านเกณฑ ์ คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิที่ด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตผุลอธิบายการเป็นแนวปฏิบตัิทีด่ีได้ชดัเจน 

 
ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
1.  การรับนักศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มีกลไกการรับนักศึกษาที่ได้มีการปรับปรุงมาจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์ มีการนำส่วนที่เป็นข้อดีของแต่ละกลไกในแต่ละหลักสูตรใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการรับนักศึกษา และมีการกำหนดเป้าหมายจำนวนนักศึกษาแต่ละปี
การศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาใหม่และผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี และแผน
รับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 โดยเสนอกับมหาวิทยาลัยผ่านคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 1 ระบบและกลไกการรบันักศึกษา 

1. มคอ.2 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ (ปรับปรงุ 
พ.ศ. 2564) 
2. แผนรับนักศึกษา 
ภาคปกติปีการศึก 
ษา 2564 คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
3. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจำ/บริหาร
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 
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1.1  ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
หลักสูตรฯ มีการนำระบบกลไกการรับนักศึกษา ดังนี้ 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการพิจารณาร่วมกันในการกำหนดจำนวน

นักศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการรับนักศึกษา ซึ่งเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา
ใหม่ตามหลักสูตร สัดส่วนจำนวนศึกษาต่ออาจารย์ ทรัพยากรประกอบการเรียนและ
สิ่งอำนวยความสะดวก งบประมาณที่ได้รับตามแผนในแต่ละปีการศึกษา และต้อง
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน (รอบโควตาพิเศษจำนวน 20 คน 
Portfolio จำนวน 10 คน โควตา จำนวน 10 คน Admission จำนวน 10 คน รับ
ตรงร่วมกัน จำนวน10 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 40 คน) 

2) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครส่ง 
หนังสือ/บันทึกมายังหลักสูตรฯ เพื่อให้กำหนดจำนวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 
จากนั้นทางหลักสูตรฯ นำเสนอคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอส่ง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต่อไป 

3) วิธีการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 
          รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน  
          รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการรสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ  
          รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน Admissions  
          รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ 

4) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนดวันและเวลาสอบให้เป็นไป
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกำหนด รวมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

5) ดำเนินการรับนักศึกษาใหม่ โดยทางหลักสูตรฯ เสนอชื่อเพื่อทำการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติการ สอบข้อเขียน ทดสอบวัดแววครู 
ทดสอบความสามารถเฉพาะด้าน และทดสอบความรู้ทั่วไป ในการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 

6) ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติการ สอบข้อเขียน ทดสอบวัดแววครู 
ทดสอบความสามารถเฉพาะด้าน และทดสอบความรู้ทั่วไป ในการคัดเลือกบุคคล 
เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ตาม
ระบบของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

7) ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อสรุปและประเมินผลกระบวนการ
การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
 
 
 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ในปีการศึกษา 2564 
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1.2  ระบบและกลไกเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
หลักสูตรฯ มีการนำระบบและกลไกเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน ในการรับ
นักศึกษา ดังนี้ 

1) ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อพิจารณาร่วมกันในการ
กำหนดจำนวนนักศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการรับนักศึกษา กำหนดจำนวน
นักศึกษาปีการศึกษาละ 40 คน และได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ซึ่ง
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรอื
เทียบเท่า หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื ่อง) พ.ศ. 2548 
รายละเอียด ดังนี้ 1) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเทียบเท่าทุกแผนการ
ศึกษา หรือจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา หร ือจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเทียบเท่าทุกแผนการศึกษาจากการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยไม่จำกัดอายุ 

2) หลักสูตรฯ กำหนดจำนวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ตามหนังสือ/
บันทึกที่ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
จากนั้นทางหลักสูตรฯ นำเสนอคณะ เพื่อนำเสนอส่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

3) กำหนดการสอบตามวิธีการรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2564 
4) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนดวันและเวลาสอบให้เป็นไป

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกำหนด รวมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครผ่านช่องทางต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ทางหลักสูตรฯ ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื ่อใน https://www.facebook.com/AgriTechPNRU/ เพื่อ
เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ให้ชัดเจนมากข้ึน  

5) ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาคปกติ 
และดำเนินการสอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติการ สอบข้อเขียน ทดสอบวัดแววครู 
ทดสอบความสามารถเฉพาะด้าน และทดสอบความรู้ทั่วไปในการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามระบบ
ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

6) ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อสรุปและประเมินผลกระบวนการ
การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

ทางหลักสูตรฯ ใช้กระบวนการประชาสัมพันธ์ในการรับเข้านักศึกษาเชิงรุกมาก
ข้ึน โดยการแนะนำหลักสูตรฯ ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
จังหวัดใกล้เคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร การประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ผ่าน
ทางนักศึกษาปัจจุบันทั ้ง 3 หลักสูตร (สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชา
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เกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาสัตวศาสตร์) ทั้งช่องทางปกติและช่องทางออนไลน์ โดย
ทางหลักสูตรฯ มีการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา ในการจัด
กิจกรรมประชาสัมพนัธ์แนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา พิจารณา
เพิ ่มเติมในการรับเข้านักศึกษาในสายวิชาชีพ ได้แก่  วิทยาลัยการเกษตร และ
เทคโนโลยีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 47 แห่ง และในปีการศึกษา 
2564 ยังคงมีการแนะนำผ่านประชาสัมพันธ์ในรูปแบบพี่แนะนำน้อง โดยเรียก
ประชุมนักศึกษาปัจจุบันทั้ง 3 หลักสูตร ให้ช่วยประชาสัมพันธ์และแนะนำให้กับรุ่น
น้องที่โรงเรียนที่จบการศึกษามา ให้ทราบถึงรายละเอียกของหลักสูตรฯ และรูปแบบ
ของการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้เข้าใจมากขึ้น 

ผลจากการสรุปและประเมินผลกระบวนการการร ับนักศึกษาประจำปี
การศึกษา 2564 พบว่า ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ก่อนที่จะปรับปรุงไม่
สามารถทำได้ตามแผนการรับนักศึกษาที่ได้กำหนดไว้ จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรฯ 
โดยการรวมของ 3 หลักสูตร (สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
และสาขาวิชาสัตวศาสตร์) พร้อมได้กำหนดแผนเพื่อการปรับปรุงกระบวนการในการ
รับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 18 คน  

จากระบบและกลไกที่ทางหลักสูตรฯ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อนำไปปฏิบัติและ
จากการติดต่อประสานกับอาจารย์ประจำหลักสูตรอืน่ ๆ  ใกล้เคียงกันที่ไม่สามารถทำ
การเปิดการเรียนการสอนได้จากจำนวนนักเรียนที่มีจำนวนน้อยตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และติดต่อเพื่อให้ข้อมูลกับนักศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ 
เกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตรที่ได้ปรับปรุง ทำให้สามารถเปิดหลักสูตรได้ในปี
การศึกษา 2564 และรับนักศึกษาได้ 

 
1.3  การประเมินกระบวนการ 

ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ได้ประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยการ
ทบทวนผลการรับนักศึกษาที่มีการกำหนดจำนวนนักศึกษาปีการศึกษาละ 40 คน 
(จาก 4 รอบ การรับสมัคร : รอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 แบบโควตา รอบที่ 3 การ
รับตรง ร่วมกัน Admissions 1 และรอบที่ 4 การรับตรงอิสระ)  

จากการประเมินกระบวนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2564 ที่ได้จากการ
สังเกตการณ์ในการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ พบว่า  ในปีการศึกษา 2564 
นักศึกษามีความเข้าใจในหลักสูตรฯ ในความชัดเจนของเนื้อหาวิชาและครอบคลุม
ทุกด้านของการเกษตร ได้แก่ พืช สัตว์ ประมง และธุรกิจเกษตรที่ทันสมัย จากการ
ประชาสัมพันธ์แนะแนวผ่านช่องทางของคณะฯ และช่องทางการแนะแนวเฉพาะ
ภายในหลักสูตรฯ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีการพัฒนาจากปีการศึกษา 
2563 ที่นักศึกษามีความสับสนในหลักสูตรทางการเกษตรของคณะฯ ที ่มีความ
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ใกล้เคียงกัน และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ  ยังมีค่อนข้างน้อยกว่า
สาขาทางการเกษตรในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ 

 
1.4  การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

จากการประเมินกระบวนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ 
จำนวนนักศึกษามีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2563 ที่ได้มีการปรับปรงุหลักสตูร
ทั ้ง 3 หลักสูตรทางการเกษตร ทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในความชัดเจนของ
เนื้อหาวิชาและครอบคลุมทุกด้านของการเกษตร ได้แก่ พืช สัตว์ ประมง และธุรกิจ
เกษตร 

เนื่องจากในปีการศึกษา 2563 ที่หลักสูตรไม่สามารถรับสมัครนักศึกษาได้ตาม
แผน จึงมีการปรับปรุงกระบวนการในการรบันักศึกษาเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่
ออนไลน์เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ให้ชัดเจนมากข้ึน 
มีการแนะนำหลักสูตรตามโรงเรียนมัธยมต่าง ๆ ในเขตจังหวัดใกล้เคียงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร การประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านทางนักศึกษาปัจจุบัน โดยใช้แนว
ปฏิบัติพี่ชวนน้อง แนะนำน้องให้รู้จักหลักสูตรฯ มากขึ้น รวมไปถึงการรับและสอบ
คัดเลือกนักศึกษาที่มีความพร้อมและความสนใจอย่างแท้จริงในการเข้าศึกษาใน
หลักสูตรฯ ณ โรงเรียนที่ทางหลักสูตรฯ ไปประชาสัมพันธ์แนะแนว และเสนอต่อ
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการรับนักศึกษาในรูปแบบ
พี่ชวนน้อง ซึ่งนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ ต้องมีคุณสมบัติในการรับเข้า
ของผู้สมัครโดยระบุเกณฑ์การรับ คือ จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้ หลักสูตรฯ ได้กำหนดวิธีการที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา โดยการ
สอบปากเปล่าและสอบสัมภาษณ์ และกำหนดเกณฑ์ข้ันต่ำของผู้ที่มีสิทธ์ิเข้าศึกษาใน
หลักสูตรฯ โดยนักศึกษาทุกคนได้ผ่านการคัดเลือก  

นอกจากนี ้ทางหลักสูตรฯ ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษาใน
การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนมัธยมศึกษา โดย
ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ร่วมกันพิจารณาเพิ่มเติมในการรับเข้านักศึกษา
ในสายวิชาชีพ ได้แก่ วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลย ี ส ังก ัด สำนักงาน
คณะกรรมการ การอาชีวศึกษา 47 แห่ง โดยทำหนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ 
ส่งไปในสถานศึกษาดังกล่าว อีกทั้ง ทำหนังสือการขอเข้าประชาสัมพันธ์และแนะ
แนวหลักสูตรฯ ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผ่านการประสานงานครู/
อาจารย์ฝ่ายแนะแนวของแต่ละสถานศึกษา และยังมีการออกประชาสัมพันธ์ในงาน
ปัจฉิมของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และมีการแนะนำผ่าน
ประชาสัมพันธ์ พี่แนะนำน้องโดยเรียกประชุมนักศึกษาปัจจุบนัให้ช่วยประชาสัมพันธ์
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และแนะนำให้กับรุ่นน้องที่โรงเรียนให้ทราบถึงหลักสตูรฯ และการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย 

 

1.5  ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  
ปีการศึกษา 2563 ได้มีการประชุมอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องทางการเกษตรเพื่อทบทวนกระบวนการการรับนักศึกษา พบว่า 
จำนวนนักศึกษามีแนวโน้มที่ลดลงจนส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และ
จากการที่มีความสับสนในหลักสูตรทางการเกษตรของคณะที่มีความใกล้เคียงกัน คือ 
สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและเกษตรศาสตร์  ในปีการศึกษา 2564 จึงได้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรจากการรวมหลักสูตรทางการเกษตร ได้แก่ เทคโนโลยีการเกษตร 
เกษตรศาสตร์ และสัตวศาสตร์ จนสามารถเปิดรับนักศึกษาใหม่ได้ภายในปีการศึกษา 
2564 ช ื ่ อ ว ่ า  “หล ั กส ู ตร ว ิ ทยาศาสตรบ ัณฑ ิต  ส าขาว ิ ชา การจ ั ด ก า ร
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่” มีการปรับปรุงกระบวนการให้เป็นรูปธรรมเพิ่มมาก
ขึ ้น ให ้ม ีข ้อมูลที ่ช ัดเจนและแก้ปัญหาที่รวดเร ็วมากขึ ้น  จากเหตุนี ้  อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงเสนอแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบริหารผลกระทบระยะ
ยาวต่อลดลงของจำนวนนักศึกษา ดังนี้  

- ประชาสัมพันธ์ในการรับเข้านักศึกษาเชิงรุกมากขึ้น โดยทางหลักสูตรฯ ได้มี
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื ่อใน https://www.facebook.com/AgriTechPNRU/ 
Line และสื่อสังคมออนไลน์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งในการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมภายในหลักสูตรฯ  

- แนะนำหลักสูตรตามโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดใกล้เคียง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยประสานงานครู/อาจารย์ฝ่ายแนะแนวของแต่ละ
สถานศึกษา เพื่อให้รายละเอียดหลักสูตรฯ ชัดเจนและเป็นการส่งผ่านข้อมูลไปยัง
นักเรียนได้ตรงจุดมากข้ึน  

- ปร ับปรุงการประชาสัมพันธ์และการร ับนักศึกษาในการจัดกิจ กรรม
ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมีการทำ
เอกสารประชาสัมพันธ์หล ักส ูตรฯ ที ่สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักเรียนที่
เปลี่ยนแปลงไป  

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าไปมีส่วนร่วมกับนักเรียนตั้งแต่กระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร การให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการรับ
สมัครอย่างใกล้ชิด เป็นการลดระยะห่างและช่องว่างของนักศึกษาใหม่ได้  

- แนะนำผ่านการประชาสัมพันธ์พี ่แนะนำน้อง โดยเรียกประชุมนักศึกษา
ปจัจุบัน ให้ช่วยประชาสัมพันธ์และแนะนำให้กับรุ่นน้องที่โรงเรียนที่จบการศึกษามา  

- จัดทำกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา “กองทุนคุณครูช่วยได้” 

https://www.facebook.com/AgriTechPNRU/
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- การจัดกิจกรรม บุกบ้าน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันถ่ายทอด
ความรู้ในแต่ละกิจกรรมแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งสอดแทรก
การประชาสัมพันธ์ของสาขาตามความสนใจของนักเรียนที ่เข้าร่วมกิจกรรมใน
รูปแบบออนไลน์ 

- สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการเกษตรอื่น ๆ  เช่น กรมส่งเสรมิ
การเกษตร ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชุมชนมะกอกหวาน จังหวัดลพบรุี 
กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย จังหวัดนครนายก เป็นต้น รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกบั
กลุ ่มเกษตรกรผ่านการอบรมและวิจัยในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย โดยการ
ส่งเสริมการทำงานร่วมกับชุมชนหรืองานวิจัยเพื่อท้องถ่ิน เพื่อสร้างเครือข่ายกับกลุ่ม
เกษตร และประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ไปอีกทางหนึ่ง 
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
หลักสูตรฯ มีระบบกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 2 ระบบและกลไกการเตรียมความพรอ้มก่อนเข้าศึกษา 

 
2.1  ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

หลักสูตรฯ มีการนำระบบกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี ้
1) ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าศึกษา จากปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ในเรื่องของการปรับตัวในการเรียน
ระดับอุดมศึกษาที่เน้นการควบคุมดูแลตนเองพื้นฐานทางการเรียนด้าน คณิตศาสตร์ 

1. มคอ.2 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ (ปรับปรงุ 
พ.ศ. 2564) 
2. แผนรับนักศึกษา 
ภาคปกติปีการศึก 
ษา 2564 คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
3. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจำ/บริหาร
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 
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วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่เท่ากันและ/หรือไม่เพียงพอ และปัญหาเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการเรียนในชีวิตประจำวัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการทบทวน
และพิจารณาร่วมกันในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

2) จัดทำแผนและวางระบบกลไก เพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา (นักศึกษาแรกเข้า) 
          - การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาที่เน้นการควบคุมดูแลตนเอง 
          - การปรับพื ้นฐานทางการเร ียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษทางการเกษตร 
          - ค่าใช้จ่ายในการเรียนและในชีวิตประจำวัน  
          - การปฐมนิเทศนักศึกษาในหลักสูตรฯ  
          - อื่น ๆ 

3) ดำเนินการกิจกรรมตามแผน (ก่อนและระหว่างศึกษา) 
          ก่อนเข้าศึกษา 
          อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะดำเนินการปรับรูปแบบการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาเพิ ่มเติมจากการดำเนินการปรับวิชาพื ้นฐานร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า นักศึกษาในหลักสูตรฯ ได้รับความรู้พื ้นฐาน
เหมาะสมต่อการศึกษา แต่ในบางช่วงยังขาดความเข้าใจ และการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย อีกทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าใหม่จะมีความหลากหลายในพื้นฐานใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางหลักสูตรฯ จึงได้จัดกิจกรรมพี่
ดูแลน้อง ซึ่งทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนมีการปรับปรุงมาจากหลักสูตรฯ เพิ่มเติม
โดยทำการเสริมกระบวนการให้ชัดเจนเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยการจัด
ตารางนักศึกษารุ ่นพี ่มาเป็นตัวกลางถ่ายทอดความรู ้พื ้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ใน
การศึกษาในหลักสูตรฯ วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และรายวิชาที่เกี่ยวข้องที่จะ
เป็นพื้นฐานของหลักสูตรฯ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมกีฬาที่มุ่งเน้นการเตรียมความ
พร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิตใจ เพื่อเป็นกระบวนการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาในการใช้ชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
บัณฑิตและการก้าวเข้าสู่กิจกรรมบริการวิชาการให้เรียนรู้การปฏิบัติการทางการ
จัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ที่จะพัฒนาไปสู่ศตวรรษที่ 21 
          ระหว่างศึกษา  
          ทางหลักสูตรฯ ได้ดำเนินงานประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคการศึกษาในทุก
ภาคการศึกษา เพื่อตระเตรียมเรื่องที่จะแจ้งให้นักศึกษาทราบ ข้อมูลข่าวสารสำหรับ
การแลกเปลี่ยนกับนักศึกษา และแนวปฏิบัติให้นักศึกษาในหลักสูตรฯ และมีการ
กำหนดจัดวันปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนโดยให้นักศึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/

สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ในปีการศึกษา 2564 
3. แบบประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาปัจจุบันทีม่ี
ต่อระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
หลักสูตร วิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ประจำปี
การศึกษา 2564 
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ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ นักศึกษาเข้าใหม่ชั้นปีที่ 1 
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อช้ีแจงรายละเอียดต่าง ๆ กับนักศึกษาใหม่ 

4) สรุปและประเมินผลกระบวนการเตรียมความพร้อม (ก่อนเข้าศึกษา)  
         โดยการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร เพื่อนำปัญหาและข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงกระบวนการเพื่อเปน็ข้อมูลในการทบทวนและเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาในปีการศึกษา 2564 

 
2.2  ระบบและกลไกเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
หลักสูตรฯ มีการนำระบบและกลไกเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงานในการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้ 

จากการที ่หลักสูตรเดิมก่อนปรับปรุง มีปัญหาของจำนวนนักศึกษา ทาง
หลักสูตรฯ จึงได้มีการประชุม หารือ เพื ่อวางแผนจัดการความเสี ่ยงต่อจำนวน
นักศึกษาที ่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการกิจกรรมตามแผน และ
ระบบกลไกการเตรียมความพร้อม (ก่อนและระหว่างศึกษา) ดังนี้  

- กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่เพื ่อชี ้แจงรายละเอียดของหลักสูตรฯ แผนการศึกษาในแต่ละชั้นปีในปี
การศึกษา 2564 สานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชั ้นปีที ่ 1 สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลย ี การ เกษตรสม ัย ใหม ่  ก ั บน ั กศ ึ กษาช ั ้ นป ีท ี ่  2 -4  ส าขาว ิ ชา
เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาสัตวศาสตร์  รวมทั้ง
อาจารย์ของหลักสูตรฯ อีกด้วย และในกิจกรรมนี้ยังเป็นการเข้าพบอาจารย์ที่ปรกึษา
เพื ่อแนะแนวแผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้สอดคล้องกับรายวิชาที่
นักศึกษามีความสนใจ  

- การเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ จากการที่หลักสูตรมี
งบประมาณและการสนับสนุนให้มีการเชิญวิทยากรมาบรรยายเพื ่อถ่ายทอด 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร
ฯ ซึ่งเป็นการกระตุ้นแนวคิด ความสนใจ และทักษะใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น 
 
2.3  การประเมินกระบวนการ 

- ผลการเรียนของนักศึกษาจากการจัดตารางนักศึกษารุ่นพี่มาเป็นตัวกลาง
ถ่ายทอดความรู ้พื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการศึกษาในหลักสูตรวิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ และรายวิชาที่เกี่ยวข้องที ่จะเป็นพื้นฐานของสาขาวิชา พบว่า จาก
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษามีผลต่อจำนวนของนักศึกษาที่มีีผลการ
เรียนผ่านวิชาพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และรายวิชาพื ้นฐานของสาขาวิชา แต่
เนื่องจากในปีการศึกษา 2563-2564 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน
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จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจจะมีการ
ผลกระทบต่อผลการเรียนของนักศึกษาในบางรายวิชาได ้

ทางหลักสูตรฯ ได้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อด้านการรับ
และเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.04) โดยเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า หลักส ูตรมีการประชาสัมพันธ์ หร ือแนะแนว
รายละเอียดของหลักสูตรให้กับนักเรียนผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น โรงเรียน 
ช่องทางออนไลน์ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ และมีกระบวนการและวิธีการคัดเลือก
นักศึกษามีความเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.30)  
 
2.4  การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

จากกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาน้ัน พบว่า ในแต่ละกิจกรรม
มีงบประมาณในระยะเวลาในการทำกิจกรรมน้อยเกินไป ทางหลักสูตรฯ จึงได้มีการ
ประชุม หารือ สรุป และประเมินผลกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
โดยการประชุมอาจารย์ผู้ร ับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนำปัญหาและข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งมีการเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณ จากโครงการอื่น
เพิ ่มเติมทั้งโครงการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมในโครงการ ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินตามพระบรมราโชบาย (ศาสตร์พระราชา) 
มาใช้เพื่อดำเนินการกิจกรรมเพิ่มเติม 

และข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อด้านการรบัและ
เตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในเรื่อง
การประชาสัมพันธ์ หรือแนะแนวรายละเอียดของหลักสูตรให้กับนักเรียนผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย เช่น โรงเรียน ช่องทางออนไลน์ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ และมี
กระบวนการและวิธีการคัดเลือกนักศึกษามีความเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม 
เป็นผลสะท้อนจากระบบและกลไกที่ได้จากการรับนักศึกษาและการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 

2.5  ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  
ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ได้มีการประชุม หารือ ในระดับคณะในการ

ปร ับปร ุ ง กระบวนการร ั บน ั กศ ึ กษาท ี ่ เ ก ี ่ ย วข ้ อ ง ทางด ้ า นการ เ ก ษตร 
(เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ และสัตวศาสตร์ ) จนกระทั่งในปีการศึกษา 
2564 มีการปรับปรุงหลักสูตรร่วมกันและปรับรูปแบบแผนการเรียนแบบเดิมมาเป็น
แบบผสมผสานกับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ชื่อหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ นอกจากนี้ ยังได้มี
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ความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจำนวนนักศึกษาที่มี
แนวโน้มลดลง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในปีการศึกษาถัดไป โดยมกีาร 
ลงนามความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตรในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อ
วางแผนการประชาสัมพันธ์หลักสตูรฯ เพิ่มโอกาสให้กับหลกัสูตรฯ และนักศึกษามาก
ข้ึน 

 
กรุณาระบุเหตุผลท่ีได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
- มีระบบ มีกลไกสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน และทำการประเมินสถานการณ์โดยมีการจัดประชุม หารือ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- การจัดการความเสี่ยงจากจำนวนนักศึกษาที่มีแนวโน้มลดลงจากหลักสูตรก่อนการปรบัปรุง 
- พัฒนากระบวนการจากปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีการปรับปรุง
กระบวนการ และมีผลการปรับกระบวนการเป็นรูปธรรมชัดเจน 
- ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้  
3.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 ระดบั -  ม ี ร ะบบ  ม ี กล ไกส ู ่ ก ารปฏ ิบ ั ติ /
ด ำ เ น ิ น ง าน แล ะทำการประ เมิ น
สถานการณ์โดยมีการจัดประชุม หารือ 
คณะกรรมการผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง  
- หลักสูตรฯ มีการดำเนินกิจกรรมตาม
แผ น  ( ก ่ อ นแล ะ ร ะห ว ่ า ง ศ ึ กษา ) 
กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา การประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษา และเพื ่อให้เก ิดความเป็น
รูปธรรม ทางหลักสูตรฯ มีการลงนาม
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

4 คะแนน  บรรล ุ
 ไมบ่รรล ุ
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้  
3.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ
ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ
เป้าหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ
 ไมบ่รรล ุ

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี ้  ปัจจัยนำเข้า 
ประเด็น 

1. การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

เกณฑ์การประเมิน 
ผ่านเกณฑ ์ คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

 0 • ไม่มีระบบ 

• ไม่มีกลไก 

• ไม่มีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง  

• ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไม่มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไม่มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการ 

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม 
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ผ่านเกณฑ ์ คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิที่ด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตผุลอธิบายการเป็นแนวปฏิบตัิทีด่ีได้ชดัเจน 

 
ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
1.  การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญา
ตร ี
หลักสูตรฯ มีระบบกลไกการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาปริญญาตรี ดังนี้ 
1.1  ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาปริญญาตรี 

1. สรุปรายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจำ/บริหาร
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
ครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 
2. คำสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เรื่อง 
แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษารายวิชา
โครงงานทาง
เทคโนโลยีการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 
การเกษตรสมัยใหม่ ประชุมทบทวนฯ 

เป้าหมาย : การป้องกัน แก้ไขปัญหา 
และแนะแนวให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

ตลอดระยะเวลาในหลักสูตร 

จัดทำแผนและวางระบบกลไก เพื่อการ
ควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวแก่นักศึกษา 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
นักศึกษาตกค้าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมการดูแลแก่นักศึกษา 
1. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน  
2. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย 
3. กิจการนักศึกษาของหลักสูตรฯ 
4. กรรมการหลักสูตร และเจ้าหน้าที่สาขาวิชา 

สรุปและประเมินผลกระบวนการการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษา โดยการประชุมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาจากการดำเนินงาน

zo 

ปรับปรุงกระบวน 
การดำเนินการ ดำเนินงานจากการปรับปรุงอย่าง

เป็นรูปธรรม 
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แผนภาพที่ 3 ระบบและกลไก 
การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

 
ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมกีารจัดประชุมเพื่อจัดทำแผน

และวางระบบกลไก เพื ่อควบคุมการดูแลให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในหลักส ูตรฯ โดยนำปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาจากหลักสูตรด้าน
การเกษตรทั้ง 3 สาขาวิชา มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดเป็น
ระบบกลไกที่เป็นรูปธรรมชัดเจนของหลักสูตรปรับปรุงปัจจุบัน ดังนี้ 

1) การกำหนดสัดส่วนของอาจารย์ที ่ปรึกษาประจำหมู่เรียนต่อนักศึกษาใน
อัตราส่วน 1:15 (อาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 3 คน/หมู่เรียน) เพื่อให้สามารถกำกบัดูแล
และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาได้ทั่วถึงมากขึ้น  

2) จัดทำแผนและวางระบบกลไก เพื่อควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาในหลักสูตร 
         - การให้คำปรึกษาวิชาการ (การเรียน การทำโครงงานวิจัย) 
         - ป้องกัน แก้ไขปัญหา และแนะแนวแก่นักศึกษาด้านการดำเนินชีวิตตลอด
ระยะเวลาในการเรียนของหลักสูตร 

3) ดำเนินการกจิกรรมตามแผน  
        นักศึกษาทุกชั้นปี 
        - เข้าร่วมกจิกรรมพฒันานักศึกษาทีห่ลักสูตรกำหนด 
        - การยื่นข้อรอ้งเรียน/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
        อาจารย์ท่ีปรึกษาแต่ละชั้นป ี
        - การกำหนดบทบาทหน้าที่อาจารย์ทีป่รกึษาประจำหมู่เรียน 
        - ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
        อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย 
        - การกำหนดบทบาทหน้าที่อาจารย์ทีป่รกึษาโครงงานวิจัย 
        - รับผิดชอบและควบคุมการทำโครงงานวิจัย 
        - กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำและเป็นทีป่รกึษา  
        - การจัดการข้องร้องเรียนต่าง ๆ 
        อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และเจ้าหนา้ท่ีประจำสาขาวิชา 
        - กำกับ ติดตาม สนบัสนุนการดำเนินงานของอาจารย์ที่ปรกึษาประจำหมู่เรียน/
โครงงานวิจัย 
        - ช่องทางการยื่นข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของนักศึกษา 
        - การป้องกัน แก้ไขปัญหา และแนะแนวแก่นักศึกษาอย่างเป็นระบบ  

ประจำปีการศึกษา 
2564 
3. คำสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เรื่อง 
แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษารายวิชา
ปัญหาพิเศษทาง
เทคโนโลยีการ
จัดการการเกษตร 
ประจำปีการศึกษา 
2564 
4. คำสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เรื่อง 
แต่งตั้งอาจารย์
นิเทศก์ฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร 
ประจำปีการศึกษา 
2564 
5. คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร เรื่อง 
แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษานักศึกษา 
รหสั 64 และให้
อาจารย์ทีป่รึกษาพบ
นักศึกษาภาคปกติ 
รหสั 60 – 64 ฯ 
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4) สรุปและประเมินผลการควบคุมการดูแลให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษา โดยการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนำปัญหาและข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงกระบวนการเพื่อเป็นข้อมูลในการทบทวนและเตรียมการควบคุมการดูแล
การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในปีการศึกษา 2565 ต่อไป 
 
1.2  ระบบและกลไกเพื่อนำไปปฏิบัติ 

ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจำหมู่เรียน จำนวน 3 คน ได้แก่ อาจารย์นราศักดิ์ บุญมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประกายดาว ยิ่งสง่า และ สัตวแพทย์หญิง ดร.กังสดาล สมวงษ์อินทร์ ให้ดูแลนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 จำนวน 19 คน คิดเป็นสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา เท่ากับ 1:7 คน โดยใช้
เกณฑ์ในการพิจารณาให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 คน/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
1-2 คน เพื่อให้สามารถดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
ปีการศึกษาแรกเข้า อาจารย์ทีป่รึกษา 

2564 อาจารย์นราศักดิ์ บุญมี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายดาว ยิ่งสง่า  
สัตวแพทย์หญิง ดร.กังสดาล สมวงษ์อินทร ์

 
ด้านการกำกับติดตามการดำเนินงาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไดก้ำหนดให้

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียนเข้าพบนักศึกษาตามตารางการเรียนการสอนที่สำนัก
ส่งเสริมฯ กำหนดในแต่ละสัปดาห์ และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในเวลานอกตาราง
เรียนในกรณีมีเหตุจำเป็น หรือในช่วงประจำของทุกเดือนของแต่ละภาคการศึกษา และ
จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาไว้ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน โดยสิ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษา
ต้องดำเนินการจัดเก็บเพื่อเสนอต่อที่ประชุมหลักสูตรฯ ได้แก่ ประวัติและผลการเรียน
ของนักศึกษา บันทึกการให้คำปรึกษา ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถให้การช่วยเหลือ
นักศึกษาได้ทันท่วงที 

อาจารย์ที่ปรึกษาต้องจัดทำรายงานการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาผ่านการประชุม
ของกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในแต่ละเดือนเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการได้ทราบ
และช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ ผลการดำเนินการในปีการศึกษา 2564 พบว่า มีอาจารย์
ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน ได้เข้าพบนักศึกษาช้ันปีที่ 1 2 3 และ 4 ของทั้ง 4 หลักสูตร มี
การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด มีการถามไถ่เรื่องผลการเรียนแต่
ละรายวิชาการลงทะเบียนเรียน นอกจากนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพฤติกรรม
และผลการเรียนในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนท่านอื่น ๆ  พบว่า นักศึกษาของหลักสูตรส่วนใหญ่
มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่เปน็ที่น่าพอใจ ไม่มีปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ แต่



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร หน้า 51 
 

มีนักศึกษาบางส่วนที่มีปัญหาในการเข้าเรียนออนไลน์ล่าช้า หรือขาดเรียนมากในบาง
รายวิชา ทำให้ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าเพื่อนร่วมช้ันเรียน  

ซึ่งจากการประชุมกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร จึงได้นำปัญหาดังกล่าวมาเสนอ
เพื่อปรับรูปแบบการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) การใช้สื่อ
ออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนให้กับคณาจารย์ผู้สอนในรายวิชาของหลักสูตร เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนการสอนและช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา อีกทั้งการพบนักศึกษา
ผ่านช่องทางออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ส ่วนกรณีม ีเหตุต้องพบกับนักศึกษาโดยตรงจะให้เดินทางเข้าพบที่
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อหารือหาแนวทางร่วมกัน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสามารถช่วยใน
การการควบคุมการดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาได้เป็นอย่าง
ดี 

สำหรับช่องทางการติดต่อกับนักศึกษา ทางหลักสูตรฯ ได้จัดช่องทางการติดต่อกับ
นักศึกษาทุกช้ันปีผ่านทางเพจสาขา เฟสบุคของสาขา และไลน์กลุ่มประจำหมู่เรียน โดย
กำหนดให้อาจารย์พบนักศึกษาทั้งก่อนเปิด-ปิดภาคการศึกษา เพื่อให้อาจารย์ทุกท่าน
และนักศึกษาสามารถติดต่อกันได้ ซึ ่งมีการใช้ช่องทางนี ้ในการประกาศเรื ่องการ
ลงทะเบียน การส่งแผนการเรียนและเอกสารประกอบการสอน การส่งงานต่าง ๆ ทำให้
เข้าถึงนักศึกษาได้ดีมากขึ้น 

จากการรายงานของอาจารย์ที่ปรึกษาในที่ประชมุกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 1 คน มีปัญหาเรื่องเอกสารบัตรประจำตัวสัญชาติ
ต่างชาติ ในการขออนุญาตเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งทางหลักสูตรฯ ได้ประสาน
กับฝ่ายนิติกรของมหาวิทยาลัยและนักกฎหมายภาคเอกชน เพื่อปรึกษาแนวทางปฏิบัติ
ในทำเอกสารจากจังหวัดที่นักศึกษากำเนิด โดยปัจจุบันได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  

นอกจากนี้ นางสาวอภิชญา ชาวเรือหัก นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
รายวิชา 0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน ลงทะเบียนในปีการศึกษา 
2561 ภาคการเรียนที่ 2 ยังคงติด I และไม่สามารถแก้ I ได้เนื่องจากอาจารย์ผ ู้สอน
ลาออกไปแล้ว ที่ประชุมกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร จึงได้ทำเอกสารส่งไปยงัสำนัก
หมวดศึกษาทั่วไปเพื่อให้ผู้ประสานงานรายวิชาดำเนินการเปิดรายวิชาหรือใช้วิธีการ
เทียบโอนรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามกำหนด
ของหลักสูตร 

การจ่ายค่าเทอมจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ส่งผลกระทบให้ผูป้กครองไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายได้ทันตามกำหนดเวลา 
ดังนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จึงได้ทำบันทึกเพื่อแจ้งรองคณบดีฝ่ายพัฒนา
กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เพื่อดำเนินการช่วยเหลือโดยนำงบประมาณจาก
กองทุนนักศึกษามาช่วยเหลือเบื ้องต้น และหาอาชีพเสริมให้นักศึกษาได้ทำงานใน
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โครงการของอาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ปกครอง ซึ่ง
จากการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือนักศึกษาได้ทุกคนที่มีปัญหาดังกล่าว  

นักศึกษาช้ันปีที่ 3-4 ที่ทำงานนอกเวลาเพื่อหารายได้ในระหว่างเรยีน มีผลทำใหใ้น
บางรายวิชานักศึกษาเข้าเรียนล่าช้าหรือขาดเรียน เนื่องจากความเหนื่อยล้าจากการ
ทำงาน ในกรณีนี้อาจารย์ที่ปรึกษาได้แนะนำและให้คำปรึกษาในการจัดการเวลาเพื่อ
ไม่ให้กระทบกับการเรียน  

หลักสูตรฯ มีการดำเนินการระบบกลไกในการควบคุม การดูแล การให้คำปรึกษา
วิชาการของนักศึกษาช้ันปีที่ 3 และ 4 เพิ่มเติม คือ การเสนอช่ือแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รกึษา
โครงงานวิจัยในช่วงปีสุดท้าย ซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญในการพัฒนาเข้าสู่บัณฑิตที่มีคุณภาพ
ของหลักสูตรฯ ที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จึงแต่งตั้งอาจารย์ที่ปร ึกษา
รายวิชาโครงงานวิจัย โดยกำหนดอัตราอาจารย์ต่อนักศึกษาที่ทำโครงงานวิจัย 1:4 คน 
เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาคอยควบคุมดูแล และแนะแนวทางวิชาการให้กับนักศึกษาที่ทำ
โครงการวิจัยและดูแลพฤติกรรมของนักศึกษาควบคู่กันไปด้วย หากเกิดปัญหาให้แจ้งตอ่
ที่ประชุมหลักสตูรโดยตรง เพื่อป้องกันปัญหาการตกค้างของนักศึกษาในอนาคตได้ต่อไป 

จากผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2564 พบว่า การดำเนินงานตามระบบกลไก
ของหลักสูตรฯ ที่มีการพัฒนาจากการปรับปรุงกระบวนการของหลักสูตรเดิมได้ตรงกับ
เป้าหมายของหลักสูตรฯ ที่ตั้งไว้ ได้แก่ การป้องกัน แก้ไขปัญหา และการแนะแนวทาง
วิชาการให้กับนักศึกษาสามารถลดความเสี่ยงของนักศึกษาต่อการลาออก เพิ่มอัตราการ
คงอยู่ และการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาได้ 
 
1.3  การประเมินกระบวนการ 

ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร ได้ประเมินกระบวนการ
ควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาผ่านการประชุม
หลักสูตร การประเมินผลที่ได้จากความพึงพอใจของนักศึกษาในกระบวนการควบคุม
การดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในภาพรวม ของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยมี
ค่าคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบกระบวนการควบคุมการดูแลการให้
คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ในปีการศึกษา 2564 เท่ากับ 4.42 (ระดับ
มากที่สุด) ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาระบบกลไกในหลักสูตรปรับปรุงทั้งด้านอาจารย์ที่
ปรึกษามีเวลาให้การดูแลนักศึกษา และด้านการแนะนำการลงทะเบียนโดยคำนึงถึง
ความต้องการและศักยภาพของนักศึกษา มีระดับคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.50 (ระดับมาก
ที่สุด) เป็นผลจากการกำหนดอัตราสว่นของอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา 1:7 และการ
ดูแลนักศึกษาประจำหมู่เรียนอย่างต่อเนื่องทั่วถึง ซึ่งสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร หน้า 53 
 

ของนักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการเรียน
ของนักศึกษาในหลักสูตรฯ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ประเมินกระบวนการควบคุมการดูแลการให้
คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา การประเมินผลที่ได้จากความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีการศึกษา 2562 – 2563 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยมีค่าคะแนนความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อระบบกระบวนการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษา เฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และ 4.08 ส่วนในปีการศึกษา 2564 มีค่าคะแนนความ
พึงพอใจ เท่ากับ 4.42 มากกว่าปีการศึกษา 2562-2563 ส่งผลให้มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน
ต่อเนื่องอย่างชัดเจน  

 
ปีที่ศึกษาท่ีสำรวจ ระดับความพ่ึงพอใจของนักศึกษา (เฉลี่ย) 

หลักสูตรด้านการเกษตร ทั้ง 3 หลักสูตร (เดมิ) 
2562 4.08 
2563 4.40 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ 

2564 4.42 
 
1.4  การปรับปรงุกระบวนการ 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการควบคุมการดแูล
การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา โดยเน้นการเข้าถึงนักศึกษาผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการให้คำปรึกษาและแนะแนว
รวมทั้งให้การช่วยเหลือ ติดต่อประสานงาน และประชาสัมพันธ์ก ิจกรรมต่าง ๆ 
นอกจากนี้ อาจารย์ที ่ปรึกษายังมีการนำผลการเรียนและเรื ่องการดำเนินชีวิตของ
นักศึกษามาแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันในการประชุมหลักสูตรฯ 
เพื่อเสริมศักยภาพการกระบวนการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาให้ตรงกับเป้าหมายของหลักสูตรอย่างชัดเจน 
 
1.5  ผลการปรบักระบวนการเป็นรูปธรรม 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อ
ทบทวนกระบวนการควบคุมการดูแลการให้คำปรกึษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
พบว่า จากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนน
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เท่ากับ 4.42 แสดงว่า นักศึกษามีความพึงพอใจและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ประกาศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาได้การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมชัดเจน   
2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
หลักสูตรฯ มีระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 4 ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของหลกัสูตร 
 
2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

1) ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการจัดประชุมเพื่อจัดทำ
แผนและวางระบบกลไก เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของหลักสูตร โดยกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตรใน มคอ.2 คือ 1) มีภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง 
2) มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีความคิด
สร้างสรรค์ 3) มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าเพื ่อแสวงหาความรู ้ด้วยตนเองสามารถ

1. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจำ/บริหาร
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ในปีการศึกษา 2564 
2. แบบประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาปัจจุบันทีม่ี
ต่อระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
หลักสูตร วิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ประจำปี
การศึกษา 2564 
3. คำสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์และ

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม ่
จัดประชุมอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสูตร เพื่อทบทวนแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

จัดทำแผนและวางระบบกลไก  

ดำเนินกิจกรรมตามแผนการพฒันา 

สรปุและประเมินผลกระบวนการ 
โดยการประชุมอาจารย์
ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ ปรับปรงุกระบวนการ 

ผลการดำเนินงานและ
การพัฒนาเพื่อให้เกิด

รูปธรรมชัดเจน 
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นำเสนองานด้วยเหตุผลอย่างเป็นระบบ และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่าง
ถูกต้อง และ 4) มีความรับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรมและสิ ่งแวดล้อม ตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ซึ่งหลักสูตรฯ ได้จัดทำแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลกัสตูรฯ ที่ระบุ
ข้ันตอนการดำเนินการไว้ในคำขอตั้งงบประมาณแผนการจัดการเรียนการสอน โครงการ
พัฒนานักศึกษา โครงการบูรณาการอื่น ๆ และแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบด้านการ
พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรในแต่ละกิจกรรมไว้
อย่างชัดเจน 

2) จัดทำแผนและวางระบบกลไก เพื ่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และจัดกิจกรรมโดยบูรณาการกับการเรยีน
การสอนโดยบรรจุไว้ใน มคอ.3 ให้ครอบคลุมทุกประเด็นที ่เกี ่ยวข้องตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของ
แต่ละระดับคุณวุฒิ โดยในระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องกำหนด
เป้าหมายและดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะครอบคลุมอย่าง
น้อย 5 ด้าน ประกอบด้วย คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) ดำเนินการกิจกรรมตามแผน โดยอาจารย์ผู้สอนจัดทำ มคอ.3 โดยให้มีการบูร
ณาการกับการเรียนการสอน/งานวิจัย/บริการวิชาการกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทางหลักสูตร
หรือคณะได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะครอบคลุม 5 
ด้าน 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีสว่นร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้พัฒนาตนเองสู่ระดับชาติ และเสริมสร้างความสามารถสูค่วามเป็นเลิศทางวิชาชีพของ
ตนเองได ้

5) สรุปและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการประชุมอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร เพื่อนำปัญหาและ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการเพือ่เป็นข้อมูลในการการพฒันาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาในปีการศึกษา 2565 
ต่อไป 
 
2.2  ระบบและกลไกเพื่อนำไปปฏิบัติ 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้วิชาการ การเรียนรู้
ทักษะชีวิตในสังคมและอาชีพ คุณธรรมจริยธรรม การเรียนรู้ด้วยตนเองและนวัตกรรม

เทคโนโลยี เรื่อง 
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการพัฒนา
นักศึกษาเพื่อพฒันา
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สำหรบั
นักศึกษาหลกัสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาเกษตรศาสตร์ 
และสาขาวิชาสัตว
ศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2564 
4. แบบประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาปัจจุบันทีม่ี
ต่อระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
หลักสูตร วิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ประจำปี
การศึกษา 2564 
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การเรียนรู้สารสนเทศ สื่อสารสนเทศ และเทคโนโลยี โดยกิจกรรมที่สามารถแก้ปญัหา
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่าน
กิจกรรมที่ระบุไว้ใน มคอ.3 โดยกำหนดเป้าหมายและดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อผลิต
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน (คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ
ทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยมีกิจกรรมดังนี้  

1) กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยชุมชน โดยนำรายวิชาที่มี
การเปิดการเรียนการสอนในหลักสตูรฯ เข้าไปพัฒนาชุมชน โดยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-based Learning) หรือ PBL เพื ่อนำปัญหาชุมชนมาเป็นโจทย์
โครงงานวิจัยของนักศึกษา เมื่อได้ผลงานวิจัยก็จะนำความรู้ที่ได้กลับสู่การพัฒนาชุมชน
ได้ โดยในปี 2564 อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการผลิตเห็ด วิศวกรรมทางการเกษตร และ
ชีววิทยาทางการเกษตร ในการวิจัยถึงคุณภาพของปุ๋ยหมักมูลสัตว์ต่อการผลิตเห็ดใน
ชุมชนจังหวัดลพบุรี และการทำปุ๋ยหมักจากก้อนเห็ดเก่าเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
เพิ่มมูลค่าให้กับชุมชน ส่งผลให้นักศึกษา มีการจัดระบบความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
การคิดวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยกระบวนการทางวิศวกร
สังคม 

2) กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ ได้แก่ โครงการ
ศาสตร์พระราชา และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) โดยคณาจารย์ผู้สอนในรายวิชาจะนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
พื้นที ่ชุมชน เพื ่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู ้จากการเรียนในวิชาชีพของตนเอง
ถ่ายทอดสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ส่งผลให้นักศึกษา ได้พัฒนาความรู้สู่การปฏิบัติ
จริง มีความรับผิดชอบและทัศนคติที่ดีต่อสังคม การทำงานเป็นทีม เสริมสร้างความ
มั่นใจ การเสียสละต่อส่วนรวม และการฝึกการแสดงออก เป็นต้น  

      - กิจกรรมวิศวกรสังคม โดยการเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบด้านนวัตกรรม
น้ำบาดาลร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และได้รับรางวัลจากการแข่งขันใน
ครั้งนี้  

      - กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ความหลากหลายของเห็ดและพันธ์ุไม้ในป่าเขา
พลวงให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านมะกอกหวาน จังหวัดลพบุรี ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) โดยให้นักศึกษาเป็นพี่เลี้ยงดำเนิน
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในพื้นที่ 

      - กิจกรรมโครงการพัฒนาท้องถิ ่น ของคณาจารย์ในหลักสูตรฯ ในพื้นที่
จังหวัดกรุงเทพฯ ตอนเหนือ นนทบุรี นครนายก และอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยวิทยากรและช่วยในการอบรมชุมชนเป้าหมายตามแผนการ
ดำเนินโครงการที่กำหนดไว้ 
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      - กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่โคกหนองนาโมเดล โดยนักศึกษาได้มีการจัดการ
พัฒนาพื้นที่แปลงเกษตรให้มีความสวยงาม สามารถผลิตพืชผักสวนครัวไว้สำหรับ
เอื้อเฟื้อแก่ชุมชนโดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

3) การส่งเสริมและสนับสนุนสู่การเป็นเลิศทางวิชาการ โดยอาจารย์ผู้รบัผิดชอบ
หลักสูตร ได้มีการลงนามเครือข่ายความร่วมมือกับทางเครือข่ายเกษตรราชภัฏแห่ง
ประเทศไทย มีการจัดการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการด้านการเกษตรและ
เทคโนโลยี เพื่อวัตถุประสงค์สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ 
ส่งผลต่อนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน ทั้งทางด้านวิชาการ ด้าน
ทักษะความรู้ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะการนำเสนอข้อมูล ทำให้เกดิการ
ร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้องในหลักสูตรฯ โดยในปีการศึกษา 2564 
ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตร   

     - เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 วันที่ 28 เมษายน - 11 พฤษภาคม 
2565 ผ่านระบบออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ
ร่วม โดยนักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านนวัตกรรมอาหาร และเข้ารอบ
สุดท้ายการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านสัตวศาสตร์ และกิจกรรมโครงการพัฒนา
นักศึกษาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อ
สร้างเครือข่ายท้องถ่ินต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ซึ่งนักศึกษา
ของหลักสูตรฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และได้รับรางวัลจากองคมนตรี เป็นการ
สร้างช่ือเสียงให้กับหลักสูตรฯ และมหาวิทยาลัยได้ ส่งผลให้นักศึกษาพัฒนาทักษะทาง
วิชาการ กล้าคิดกล้าแสดงออก มีการฝึกฝนตนเองให้มีความพรอ้ม การพัฒนานวัตกรรม
โดยใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร ภาษาในการสื่อสาร และสื่อในการนำเสนองาน   

4) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมยัใหม่
สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากปีการศึกษา 2562-2563 ของหลกัสูตรกอ่นปรับปรุง 
ได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะและเฉพาะสาขาวิชาซึ่งต้องใช้งบประมาณสูง
และผลที่ได้ก็จะเกิดขึ้นเฉพาะนักศึกษาเพียงบางกลุ่มเท่านั้น อีกทั้งความร่วมมือของ
นักศึกษาลดลง เนื่องจากจำนวนอาจารย์ที่ควบคุมดูแลมีจำนวนจำกัดต่อหลกัสตูร ดังนั้น 
ในปีการศึกษา 2564 ได้มีการปรับปรุงรวมหลักสูตรมีบุคลากรจำนวน 12 คน ในการ
ดูแลกิจการนักศึกษา ดังนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
กิจการนักศึกษาของสาขาวิชาฯ และได้จัดกิจกรรมการอบรมออนไลน์เรื่องการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) กิจกรรมการอบรมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาด้านการเกษตร ในวันที่ 2 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี และกิจกรรมการอบรมวิธีการ
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เตรียมตัวสัมภาษณ์งาน ในวันที ่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ให้กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ส่งผลให้นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะภาษาในการสื่อสาร การพัฒนา
หลักคุณธรรมจริยธรรม และการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตที่มีคุณภาพให้สามารถ
ประกอบอาชีพของตนเองได้ 

5) กิจการนักศึกษาของชมรมยุวเกษตรกร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปี
การศึกษา 2562 เพื่อนำปัญหามาปรับปรุงกระบวนการร่วมกัน และพบว่า นักศึกษายัง
ขาดภาวะการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และความสัมพันธ์ของรุ่นพี่รุ ่นน้อง ในปี
การศึกษา 2563 จึงได้จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษา “เมล็ดพันธุ์เกษตร
พระนคร” โดยมีสมาชิกกลุ ่มยุวเกษตรกรจากสามสาขาวิชาทางการเกษตร และมี
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำจากการส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมในโครงการเวที
แลกเปล ี ่ยนเร ียนร ู ้  4-H Club ในระด ับอ ุดมศึกษา (Agricultural Leadership 
Development Program) และมีแนวทางในการกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกรม
ส่งเสริมการเกษตรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งพบว่า สามารถลดปัญหาการ
ทะเลาะวิวาทของรุ่นพี่รุ่นน้องได้ ร่วมถึงการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำได้ จึงได้พัฒนา
ต่อไปในปีการศึกษา 2564 ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับกรมส่งเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที ่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื ่อนำ
นักศึกษาของหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมยุวเกษตรกรพระนคร โดยมีสมาชิกนักศึกษาช้ันปี
ที ่ 1-4 ของหลักสูตรด้านการเกษตรทั้ง 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ และสัตวศาสตร์ 
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการยุวเกษตรกรขึ้นและได้เสนอให้จัดตั้งชมรมยุวเกษตรกรกับ
มหาวิทยาลัย เพื ่อเชิญชวนนักศึกษาในสาขาวิชาอื ่น ๆ ที ่ม ีความสนใจทางด้าน
การเกษตรเข้าร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ  อันจะสามารถพัฒนาความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ของ
นักศึกษามาใช้ในกิจกรรมที่ทางชมรมจัดขึ้นได้ ซึ่งทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เห็นชอบให้ดำเนินการและจัดต้ังชมรมยุวเกษตรกรเปดิรับสมาชิกจำนวน 200 คนไดเ้ต็ม
จำนวนในปีการศึกษา 2564 และสามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนดำเนินการของชมรม 
เช่น กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอของยุวชนเกษตร กิจกรรมอบรมการปลูกผักอินทรีย์ 
กิจกรรมการผลิตเห็ดเพื ่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งผลให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรม
ร่วมกันสร้างความผูกพันระหว่างรุ ่นพี ่รุ่นน้อง ลดปัญหาการรับน้องรุนแรงและการ
ทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาของสาขาวิชา ภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี อีกทั้ง ยัง
สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
และเครือข่ายยุวชนเกษตรทั่วประเทศได้อีกด้วย 

โดยชมรมยุวเกษตรกร ได้ดำเนินกิจกรรมจากความชอบสู่ธุรกิจวิถีชีวิตเกษตรกร
คนรุ ่นใหม่ ณ สวนอัญมณี เมื ่อวันทื ่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เผยแพร่สดผ่านสื่อ
ออนไลน์ ในการจัดกิจกรรม พบว่า นักศึกษาแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำมากขึ้นกว่าเดิม 
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และยังสามารถพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ความรู้ ปัญญาและการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี 
รวมถึงกระตุ้นให้นักศึกษามีทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตร และการเป็น
ผู้นำและผู้ตามได้เหมาะสมตามกาลเทศะ 

นอกจากนี้ นักศึกษายังได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการความร่วมมือระหว่างกรม
ทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองทุนอนุรักษ์
น้ำบาดาลและกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจ ัยและนวัตกรรม ในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อ
สร้างเครือข่ายท้องถ่ินต้นแบบด้านการบริหารจดัการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2563 ในปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ และสัตว
ศาสตร์) และหลักสูตรปรับปรุงใหม่ สาขาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถ่ินในท้องที่รับผิดชอบเพื่อมีส่วนร่วมใน
การสร้างความมั่นคงของชาติ โดยการเข้าถึงประชาชน วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น และปรับให้เหมาะตามสภาพ และประเพณีท้องถิ่น เพื่อเป็น
แนวทางสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏให้สมกับการพัฒนาท้องถิ ่นด้าน
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็น
เลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากกิจกรรมในโครงการที่จำเป็นต้องเข้าถึงท้องถิ่น และ
ชุมชนอย่างยั่งยืน การสร้างระบบแนวคิดแบบใหม่ให้กบันักศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน ใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสร้างให้นักศึกษาคิด
วิเคราะห์เป็นระบบมีเหตุและผล สามารถลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อสร้างความเชื่อมโยงต่อ
ชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรในการพัฒนาประเทศ โดยมีคุณลักษณะ
หลัก 4 ประการ คือ 1. นักศึกษาต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เห็นความเชื่อมโยง
ระหว่างเหตุและผลเห็นปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย 2. การนำความรู้ที่เรียนไปใช้ประโยชน์
ให้กับชุมชนได้อย่างไร สามารถสื่อสารองค์ความรู้ที่เรียนไปเพื่อนำไปแก้ปัญหาให้กับ
ชุมชนได้ 3. การทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง สามารถที่จะระดมกำลังไม่
ว่าจะภายในท้องถ่ินหรือนอกท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินได้ 4. ต้องมี
ทักษะในการสร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถ่ินได้ ซึ่งนวัตกรรมที่กล่าว
มานั้น จะสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่นได้ เช่น การเก็บ
ข้อมูลสังเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย โดยลงไปเก็บข้อมูลจากชุมชนจริงๆ มีการปรับการเรียน
การสอนเน้นสอนในชุมชน ทักษะทั้ง 4 ประการนี้หากนักศึกษามีติดตัวไปเช่ือว่าหลาย ๆ
องค์กรก็ต้องการนักศึกษาที่มีทักษะเหล่านี้เข้าไปทำงานในอนาคต และเป็นตัวแทน
มหาวิทยาลัยเข้าแข่งขันทางด้านทักษะในระดับประเทศ โดยการดำเนินการกิจกรรม
ดังกล่าว พบว่า นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงในพื้นที่ชุมชน รวมทั้งเข้า
ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน สร้างสัมพันธ์ เสริมสร้างความสามัคคี
ให้กับสมาชิกภายในชุมนุม และฝึกให้นักศึกษาสามารถคิดวางแผนได้อย่างเป็นระบบ 
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นำไปสู ่การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที ่พึงประสงค์ รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม ความรู้และประสบการณ์จริงในพื้นที่ชุมชน รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน สร้างสัมพันธ์ เสริมสร้างความสามัคคี และฝึกให้
นักศึกษาสามารถคิดวางแผนได้อย่างเป็นระบบ ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดแนวคิดและนวัตกรรม
ด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถ่ินต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่าง
ยั่งยืนซึ่งมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4.5 โดยตัวบ่งช้ีที่ 2 (เพื่อ
สร้างสัมพันธ์ เสริมสร้างความสามัคคีให้กับสมาชิกภายในชุมนุม และฝึกให้นักศึกษา
สามารถคิดวางแผนได้อย่างเป็นระบบ นำไปสู ่การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์) และ 7 (การมีส่วนร่วมและในการทำงานเป็นทีม) มีค่าระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสูงที่สุด 
 
2.3  การประเมินกระบวนการ 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ได้ประเมินกระบวนการการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรม ดังนี้  

1) กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยชุมชน  
2) กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ  
3) การส่งเสริมและสนับสนุนสู่การเป็นเลิศทางวิชาการ  
4) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมยัใหม่

สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ 
5) กิจการนักศึกษาชมรมยุวเกษตรกร  
พบว่า จากกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องสามารถแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทได้

เป็นอย่างดี สร้างภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี พัฒนาทักษะภาษาในการสื่อสาร การ
พัฒนาหลักคุณธรรมจริยธรรม และการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตที่มีคุณภาพให้
สามารถประกอบอาชีพของตนเองได้ ทักษะทางวิชาการ กล้าคิดกล้าแสดงออก มีการ
ฝึกฝนตนเองให้มีความพร้อม พัฒนาความรู้สู่การปฏิบัติจริง มีความรับผิดชอบและ
ทัศนคติที่ดีต่อสังคม จากการประเมินโดยวิธีการการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา พบว่า 
นักศึกษายังได้ความรู้ทางด้านการวางแผน การจัดการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การ
ควบคุมอารมณ์และวุฒิภาวะ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความมีน้ำใจและความ
สามัคคี และยังช่วยพัฒนาทางด้านทักษะการเป็นผู้นำ โดยมีการเป็นตัวแทนในการ
นำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ  มากขึ้น ส่วนการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมเกี่ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ของ
นักศึกษา พบว่า ในปีการศึกษา 2564 มีค่าคะแนนความพึงพอใจ เท่ากับ 4.08 ซึ่งเพิ่ม
มากกว่าปีการศึกษา 2562 และ 2563  
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ปีที่ศึกษาท่ีสำรวจ ระดับความพ่ึงพอใจของนักศึกษา (เฉลี่ย) 

หลักสูตรด้านการเกษตร ทั้ง 3 หลักสูตร (เดมิ) 
2562 4.13 
2563 4.15 

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 
2564 4.22 

 
2.4  การปรับปรุงกระบวนการ 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 จนถึงปีการศึกษา 2564 มีการปรับปรุงกระบวนการของ
กิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยเห็นผลจากความ
พยายาม ความร่วมมือกันของนักศึกษาทั ้งหมดของ 4 สาขาวิชา ได้แก่ การจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ และสัตวศาสตร์ ใน
การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจนประสบความสำเร็จ จากการกิจกรรมต่าง ๆ ที ่ทาง
หลักสูตรจัดข้ึน โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2564 จากกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุน
สู่การเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพจนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ด้านนวัตกรรมอาหาร และเข้ารอบสุดท้ายการแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิชาการด้านสัตวศาสตร์ อันดับที่ 5 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านประมง และ
กิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู ้และประกวดแนวคิดและ
นวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำ
บาดาลอย่างยั่งยืน สามารถได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยได้ และ
กิจการนักศึกษาของชมรมยุวเกษตรกร เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำจากความร่วมมือ
ของกรมส่งเสรมิการเกษตร สามารถจัดทำความร่วมมือและจัดต้ังเป็นชมรมยุวเกษตรกร
ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังทำให้นักศึกษามีอัตราการคงอยู่ที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากความสัมพันธ์พี่และน้อง และการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพครบทุกด้าน 
ส่งผลต่อการแนะนำด้านการศึกษาและสนับสนุนความอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
2.5  ผลการปรับกระบวนการเป็นรูปธรรม 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ได้มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรเพือ่
ทบทวนกระบวนการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 การจัดกิจกรรมทุกกจิกรรมจะมกีารสง่รายงานผลการจัดกิจกรรม และ
ประชุมร่วมกันกับนักศึกษาของสาขาวิชา เพื ่อให้กิจกรรมของสาขาวิชาพัฒนาสู่
ระดับประเทศและเป็นรูปธรรมชัดเจนมากข้ึนในปีการศึกษาต่อไป 
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กรุณาระบุเหตุผลท่ีได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
- หลักสูตรมีระบบ มีกลไกการดำเนินงานที่มีการพัฒนาจากหลักสูตรเดิมทั้ง 3 หลักสูตร 
- หลักสูตรมีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงานโดยพัฒนากิจกรรมจากปีการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร 
- หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการทั้งในรูปแบบการสัมภาษณ์นักศึกษาและแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาในภาพรวม และมีแนวโน้มการพัฒนาดีข้ึน 3 ปีต่อเนื่อง  
- หลักสูตรมีการปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินจากปีการศึกษา 2562-2563 เพื่อพัฒนาระบบ
กลไกในปีการศึกษา 2564 โดยพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมและประเภทกิจกรรมให้สามารถสำเร็จตาม
เป้าหมายตามหลักสูตรฯ ได้อย่างชัดเจน 
- หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมจากการเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาทั้งด้านวิชาการที่
เด่นชัดเป็นที่ยอมรับระดับชาติ งานวิจัยเพื่อชุมชน และภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีอย่างชัดเจน 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้  
3.2 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 ระดบั - เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่ 21 หลักส ูตรฯ มีการนำ
ระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน
โดยพัฒนากิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับ
เป ้าหมายของหล ักส ูตรฯ ม ีผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
สามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาได้
อย่างเป็นรูปธรรม ทั ้งด้านวิชาการที่
เด่นชัดเป็นที่ยอมรับระดับชาติ งานวิจัย
เพื่อชุมชน และภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้
ตามที่ดีอย่างชัดเจน 

4 คะแนน  บรรล ุ
 ไมบ่รรล ุ

 
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้  
3.2 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ
ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ
เป้าหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ
 ไมบ่รรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี ้  ปัจจัยนำเข้า 
ประเด็น 

1. การคงอยู ่
2. การสำเรจ็การศึกษา 
3. ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนกัศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
ผ่านเกณฑ ์ คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

 0 • ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน 

 1 • มีการรายงานผลการดำเนินงานในบางเร่ือง 

 2 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบ่งชี้ 

 3 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบ่งชี้ 

• มีแนวโน้มผลการดำเนินงานทีด่ีขึ้นในบางเร่ือง 

 4 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบ่งชี้ 

• มีแนวโน้มผลการดำเนินงานทีด่ีขึ้นในทุกเร่ือง 

 5 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบ่งชี้ 

• มีแนวโน้มผลการดำเนินงานทีด่ีขึ้นในทุกเร่ือง 

• มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคยีงกับหลักสูตรน้ันในสถาบันกลุ่มเดยีวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่า
เป็นผลการดำเนินงานที่โดดเด่นอยา่งแท้จริง 

 
 
ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
1. การคงอยู ่
ปีการศึกษา

ที่รับเข้า 
จำนวนที่
รับเข้า 

จำนวนที่ 
คงอยู ่

จำนวนที่
หายไป 

ร้อยละ
การคงอยู ่

ร้อยละการ
หายไป 

2561 39 29 10 74.35 25.65 
2562 13 10 3 76.93 23.07 
2563 21 17 6 80.96 28.57 
2564 19 19 0 100.00 0 

 
    จากตารางอัตราการคงอยู ่ภาพรวมของนักศึกษาทั ้ง 4 หลักสูตรในแต่ละปี
การศึกษาอยู่ในระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากมีระบบและกลไกในการควบคุม ดูแล ให้

1. ระบบรายช่ือ
นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
และสาขาวิชาการ
จัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม ่
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คำปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษา ควบคู่กับการทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง โดย
ส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อม ใฝ่รู้ และเรียนในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข  

2. การสำเร็จการศึกษา 
รหัส

นักศึกษา 
จำนวนที่

ลงทะเบียน 
จำนวน
ที่ตกค้าง 

จำนวนที่สำเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละที่
ตกค้าง 

ร้อยละที่สำเร็จ
การศึกษา 

2559 74  4  56 5.41 75.68 
2560 53 7  40 13.21 75.48 
2561 39  2 26 5.56 66.67 

 
    ผลการสำรวจอัตราการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษารหัส 2559-2561 พบว่า 
นักศึกษามีอัตราการสำเร็จการศึกษาลดลง  
    อาจารยป์ระจำหลักสูตร ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาในปี 2564 
ของนักศึกษารหัส 2559-2561 จากการคำนวณร้อยละของจำนวนนักศ ึกษาที่
ลงทะเบียนในปีสุดท้าย พบว่า จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปี 2564 มแีนวโน้ม
ลดลงร้อยละ 66.67 แต่นักศึกษาที ่ตกค้างมีจำนวนลดลงร้อยละ 5.56 เนื ่องจาก
นักศึกษารหัส 60 ตกค้างในรายวิชาแกนทางวิทยาศาสตร์ เช่น คณิศาสตร์ หลักสถิติ 
และระเบียบวิจัย เป็นต้น ตั้งแต่ช้ันปีที่ 2-3 ซึ่งบางรายวิชาเปิดให้ลงทะเบียนในบางภาค
การศึกษา จึงทำให้นักศึกษาบางคนไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ เนื่องจากมีหน่วยกิต
เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้ ประกอบกับนักศึกษาบางคนมีเกรดเฉลี่ยในแต่ละ
เทอมลดลง จึงต้องถอนรายวิชาดังกล่าวออกเพื่อไม่ให้เกรดต่ำกว่าเกณฑ์การถูกรไีทร์ จึง
เกิดนักศึกษาตกค้างจำนวนมากในรหัส 60 

 

3. ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศกึษา 

 
แผนภาพที่ 5 ระบบกลไกการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 
3.1  ระบบกลไกการจัดการข้อร้องเรียนของนกัศึกษา 

หลักสูตรฯ ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษาโดยการใช้แบบประเมิน และการแจ้งผ่านทางช่องทาง online และ ผ่านทาง

1. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจำ/บริหาร
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร หน้า 65 
 

อาจารย์ที ่ปรึกษา พบว่า การทำแบบสำรวจความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ด้านการรับและเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา เรื่องการกำหนดคุณสมบัติของ
นักศึกษาแรกเข้า มีความสอดคล้องกับหลักสูตร เกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าเรียนมีความ
ชัดเจนและเหมาะสม กระบวนการและวิธีการคัดเลือกนักศึกษามีความเหมาะสม 
โปร่งใส และเป็นธรรม และการเตรียมความพร้อมทางการเรียนเพื่ อให้นักศึกษาได้
พัฒนาตนเองและสามารถเรียนในหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ 

2) ด้านการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา เรื่อง
การกำกับดูแลให้จำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที ่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที ่กำหนด 
อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้การดูแลนักศึกษา การแนะนำการลงทะเบียนโดยคำนึงถึง
ความต้องการและศักยภาพของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษา
ที ่ม ีป ัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอื ่น ๆ มีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

3) ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เรื่องผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองต่อความต้องการของ
นักศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแก่นักศึกษามีส่วนช่วยในการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม การสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาได้
เรียนรู้และมีโอกาสได้รับความรู ้และประสบการณ์จากหน่วยงานภายนอก การเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมนักศึกษาโดนการสนับสนุนของคณะ/มหาวิทยาลัย 
การสนับสนุนทุนการศึกษาและการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 

4) ด้านสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ เรื ่องห้องเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอน
เหมาะสมมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน หนังสือ ตำรา และเอกสาร
ทางวิชาการของห้องสมุดมีความเพียงพอและความทันสมัย การจัดพื ้นที ่สำหรับ
นักศึกษาและอาจารย์ได้มีการพบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา และทำงานร่วมกัน ระบบ
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สามารถช่วยให้นักศึกษาสามารถ
ศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเองได้ 

5) ด้านการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ข้อร้องเรียนของนักศึกษามี 2 ประเด็นหลัก คือ 
1. อยากให้มีอาคารเรียนใหม่และมีคุณภาพ เพื ่อเป็นสิ ่งการันตีว่าสาขา

น่าเช่ือถือ ให้ผู้ปกครองของน้อง ๆ  นักศึกษาที่เข้ามาใหม่ในทุก ๆ ปีได้เห็นถึงคุณภาพใน
ทุก ๆ ด้าน 

2. เครื่องมือและอุปกรณ์มีเพียงพอ 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ในปีการศึกษา 2564 
2. แบบประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาปัจจุบันทีม่ี
ต่อระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
หลักสูตร วิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ประจำปี
การศึกษา 2564 
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ทางหลักสูตรฯได้มีการจัดการข้อร้องเรียนโดยการประชุมย่อยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง และทำบันทึกข้อความเสนอต่อ
ผู้บริหารในการขออนุมัติจัดสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการให้แก่นักศึกษา ในเรื่อง
เครื ่องมือและอุปกรณ์ได้ทำการหารือให้อาจารย์ผู ้สอน และอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบ
หลักสูตรได้ให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์ที่ได้จากงบประมาณวิจัยเพื่อฝึกปฏิบัตินักศึกษา 
 
โดยผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสามารถแสดงได้ดังตาราง 

ปีการศึกษาท่ีสำรวจ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
หลักสูตรด้านการเกษตร ทั้ง 3 หลักสูตร (เดมิ) 

2562 4.06 
2563 4.11 

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 
2564 4.12  

 
กรุณาระบุเหตุผลท่ีได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้  
3.3 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 ระดบั หล ั กส ู ตรฯ  ม ี ร ะบบ  ม ี กล ไกกา ร
ดำเนินงานที่มีการพัฒนาจากหลักสูตร
เดิมทั้ง 3 หลักสูตร มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายใน
ตัวบ่งช้ี มีการประเมินความพึงพอใจของ
น ักศ ึกษาป ัจจ ุบ ันท ี ่ม ีต ่อระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรและ
มีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

3 คะแนน  บรรล ุ
 ไมบ่รรล ุ

 
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้  
3.3 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ
ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ
เป้าหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ
 ไมบ่รรล ุ

 

หมวดที่ 2 อาจารย์ 
 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1   การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
ชนิดตัวบ่งชี ้  ปัจจัยนำเข้า 
ประเด็น 

1. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
2. ระบบการบรหิารอาจารย์  
3. ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์

เกณฑ์การประเมิน 
ผ่านเกณฑ ์ คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

 0 • ไม่มีระบบ 

• ไม่มีกลไก 

• ไม่มีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 
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ผ่านเกณฑ ์ คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไม่มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไม่มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการ 

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิที่ด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตผุลอธิบายการเป็นแนวปฏิบตัิทีด่ีได้ชดัเจน 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
1.  ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ มี
ระบบกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี ้
1.1  ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรฯ เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร พุทธศักราช 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์ พุทธศักราช 2561 ในกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรมี
การกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยและของหลักสูตร โดยพิจารณาจากตำแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการ 
ความเชี่ยวชาญ ด้านหลักสูตร เมื่อคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้ดำเนินการ
เสนอรายชื ่อให้คณะกรรมการบริหารและกรรมการประจำคณะให้ความเห็นชอบ
ตามลำดับก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรฯ ทางหลักสูตรมีระบบกลไกแต่งตั้งอาจารย์
ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื ่อแนะนำ หาแนวทางในการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตรที่สอน และ การประกันคุณภาพการศึกษา 
และใช้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (รายละเอียด ตัวบ่งชี้ที่ 1) โดยในกระบวนการแต่งตั้งนั้น
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากการประชุม ซึ่งหากมี
การเปลี ่ยนแปลงอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร เนื ่องจากลาออก ลาศึกษาต่อ 
เกษียณอายุราชการ หรือติดภารกิจที่ไม่สามารถทำหน้าที่บริหารหลักสูตรได้  ประธาน
กรรมการหลักสูตรฯ ทำเอกสารการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ (สมอ.08) ส่งให้คณะฯ 
เพื่อนำเข้าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แจ้ง 
สกอ.รับทราบ 

ทั้งนี ้ อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรที ่ได้รับการแต่งตั ้งทำหน้าที ่ในการจัดทำ
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตร กำกับและ
ติดตามการจัดการสอนและประเมินผลการเรียนการสอน จัดทำทำเนียบศักยภาพ
อาจารย์ผู ้สอนทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ จัดให้มีการทำรายงานผลการ
ดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
จัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ใน
ระหว่างปีการศึกษา จัดให้มีการทำรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ติดตามคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรหรือผู้ที่มีส่วน

1. มคอ.2 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษต
รสมัยใหม่ (ปรบัปรุง 
พ.ศ. 2564) 
2. คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ที่ 
0942/2564 เรื่อง 
แต่งตั้งอาจารย์
ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษต
รสมัยใหม ่
3. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจำ/บริหาร
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษต
รสมัยใหม่ ครัง้ที่ 
1/2564 วันที่ 25 
เดือน มกราคม พ.ศ. 
2564 
4. แบบประเมิน
ความพึงพอใจของ
อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์
ประจำหลักสูตรที่มี
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เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กำกับและติดตามการนำผลการประเมินมา
พัฒนาการเรียนการสอน บริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ให้
ครอบคลุมทุกองค์ประกอบ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา สนับสนุน
และให้ข้อมูลการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลยั 
และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายและการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตได้รับ
มอบหมายจากคณะและมหาวิทยาลัย 

สำหรับวาระของประธานกรรมการหลักสูตร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ป ี
นับตั ้งแต่มีคำสั่งแต่งตั ้ง  กรณีประธานกรรมการหลักสูตรพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
ลาออก หรือเสียชีวิต ให้คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาคดัเลือก
ประธานกรรมการหลักสูตรคนใหม่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับตั ้งแต่วันที่
ตำแหน่งประธานกรรมการหลักสูตรว่างลง โดยเสนอชื่อประธานกรรมการหลักสูตรคน
ใหม่ให้คณะกรรมการบริหารและกรรมการประจำคณะให้ความเห็นชอบเห็นชอบ ก่อน
เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและแต่งตั้ง 

กรณีที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรว่างลงไม่ว่าด้วยสาเหตุใด และยังมิได้
ดำเนินการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทนตำแหน่งที่ว่าง
ลง ให้คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่า
จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทนตำแหน่งที่ว่าง หากมี
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรชุด
ใหม่เพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้อง
ปรับปรุง ติดตาม ประเมินผล และรายงานการดำเนินงานของหลักสูตรต่อคณะและ
มหาวิทยาลัยการดำเนินตามระบบและกลไกที่วางไว้ 

หลักสูตรฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยง โดยถ้าเกิดกรณีที ่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีการลาออกกระทันหัน หลักสูตรฯ ได้มีการเตรียมพร้อมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
ไว้เพื่อการบริหารหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.2  ระบบและกลไกเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 
มีการนำระบบและกลไกเพื่อนำไปปฏิบัติ/ดำเนินงาน ในการรับและแต่งตั ้งอาจารย์
ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร ได้พิจารณาจากตำแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความ
เชี่ยวชาญ ด้านหลักสูตร เมื่อคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้ดำเนินการเสนอ
รายชื่อให้คณะกรรมการบริหารและกรรมการประจำคณะให้ความเห็นชอบตามลำดับ
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และเมื่อมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ต่อระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษต
รสมัยใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ประจำปี
การศึกษา 2564 
5. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจำ/บริหาร
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษต
รสมัยใหม่ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษต
ร สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 
26 มิถุนายน พ.ศ. 
2564 
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ได้มีการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ/
บริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 และดำเนินการปฐมนิเทศอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง 2564 ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ประกอบด้วย  

1) นางสาวประกายดาว  ยิ่งสง่า (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
2) นายยุทธพล  สาเอี่ยม 
3) นางสาวศศิมา  ฟักคง 
4) นายนราศักดิ์  บุญมี 
5) นางสาวน้ำทิพย์ จิรัฐิติกาลพันธ์ุ 
 

1.3  การประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรฯ ในการประเมินกระบวนการการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์
ประจำหลักสูตรที่มีต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2564 พบว่า มีคะแนนระดับความพึง
พอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 4.17 
 
1.4  การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

จากผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำ
หลักสูตรที ่มีต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2564 ทางหลักสูตรฯ ได้มีการวางแผน
ระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีการรวม
หลักสูตรที่มีความสอดคล้องกันและพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ 

 
1.5  ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

มีการปรับกระบวนการเป็นร ูปธรรม โดยการรับและแต่งตั ้งอาจารย์ประจำ
หลักสูตรในสาขาที่มีความหลากหลายทางด้านงานวิจัย รายวิชาที่ชำนาญ ส่งผลให้ลด
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ปัญหาการขาดอัตรากำลังของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เมื่อเทียบเคียงกับสาขา
ใกล้เคียง และจากการบริหารความเสี่ยง และหลักสูตรมีจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558) 
2.  ระบบการบริหารอาจารย ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ มี
ระบบกลไกการบริหารอาจารย์ ดังนี้  
2.1  ระบบและกลไกการบรหิารอาจารย ์

หลักสูตรฯ ได้มีการวางระบบกลไกการบริหารอาจารย์ โดยกำหนดเป็นนโยบาย 
แผนระยะยาวของหลักสูตรฯ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษา รวมไปถึงการวัด
และการประเมินผล และการวิจัย พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้ง
สนับสนุนการพัฒนาความรู้ในปริญญาที่สูงข้ึน สนับสนุนให้การบูรณาการตามพันธกิจที่
มีความหลากหลายเข้าด้วยกัน เพิ่มพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์ 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในปีการศึกษา 2564 

กำหนดนโยบายและแผนระยะยาวของหลักสูตร โดยมีการสำรวจความต้องการใน
การพัฒนาตนเองของคณาจารย์ในหลักสูตร ประกอบด้วย  

1) การผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาผลงานสู่ขอตำแหน่งทางวิชาการ และ
การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

โดยการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาผลงานสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการนัน้ 
ทางหลักสูตรได้มีประชุมเพื่อหารือแนวทาง และการวางแผนให้มีการขอตำแหน่งทาง
วิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ที่ต้องสอดคล้องกับ ความรู้ ความสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ  เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง รวมทั้งคุณวุฒิที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขา โดยทางสาขาวิชาจัดให้มีพี่เลี้ยงที่ปรึกษา จัดหาหน่วยงาน สถานที่ใน
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ส่งเสริมการจัดประชุมบรรยายเทคนิคการเขียนผลงาน
ที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดฝึกอบรม 

2) การพัฒนาด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ 
ทางหลักสูตรฯ ได้มีประชุมเพื ่อหารือแนวทาง วางแผน และประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกบัด้านการวิจัยและบริการวิชาการ โดยส่งเสริมให้อาจารยส์ง่
ข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

การบริการวิชาการ ทางหลักสูตรได้มีการจัดทำโครงการบริการวิชาการกบัชุมชน 
ในพื้นที่รับผิดชอบมหาวิทยาลัย ทั้งโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ

1. แบบสำรวจความ
ต้องการในการ
พัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ประจำปี 
2562 – 2566 
2. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจำ/บริหาร
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษต
รสมัยใหม่ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษต
ร สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 
26 มิถุนายน พ.ศ. 
2564 
3. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจำ/บริหาร
หลักสูตรวิทยา
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พัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย (ศาสตร์พระราชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 และ 2566 และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร (อพ.สธ.-มรภ.พระนคร) เพื ่อให้บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยเข้า
ด้วยกัน 

3) การพัฒนาความเช่ียวชาญอื่น ๆ 
ทางหลักสูตรฯ ได้มีประชุมเพื่อหารือแนวทาง วางแผน และประชาสัมพันธก์าร

ฝึกอบรม การจัดกิจกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ การเข้าร่วมอบรม สัมมนากับหน่วยงาน
หรือองค์กรภายนอกต่าง ๆ 

4) การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณาจารย์  
ทางหลักสูตรฯ ได้มีการสร้างขวัญและกำลังใจ มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้กับ

อาจารย์ผู้สร้างชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ  ทั้งผลงานทางวิชาการ นักวิจัยดีเด่น การแขง่ขัน
ทางวิชาการในระดับชาติ 

5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารหลักสูตร  
โดยประเมินผลการปฏิบัติงานปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนา

ตนเอง และมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของภาระงาน กรณี
ที ่ภาระงานของอาจารย์ไม่ถึงเกณฑ์ขั ้นต่ำที ่มหาวิทยาลัยกำหนด จะพิจ ารณาจัด
ตารางสอนให้อาจารย์ในรายวิชาอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง แต่ถ้าอาจารย์มีภาระงานสอนเกิน
เกณฑ์ขั ้นต่ำอยู ่แล้วและไม่สามารถจัดหาอาจารย์มาสอนได้ จะจัดตารางสอนและ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินเกณฑ์ในภาคเรียนนั้น ๆ  สำหรับในรายวิชาที่ต้องอาศัย
ผู้มีประสบการณ์เช่ียวชาญเฉพาะทาง จะเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายเป็นรายช่ัวโมง 

ระบบและกลไกในการดำเนินการบริหารบุคลากรสายวิชาการในด้านต่าง ๆ โดย
มอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
โดยประเมินผลการปฏิบัติงานปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง 
และมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบประเมินตนเองตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในการประเมินกระบวนการ หลักสูตรฯ ได้
ประชุมพิจารณา การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร การกำหนดบทบาทหน้าที ่และความรับผิดชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความชัดเจน การมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร การจัดรายวิชาให้
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีความเหมาะสม ตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์
ผู้สอน จำนวนภาระงานสอนของอาจารย์ในหลักสูตรมีความเหมาะสม การประเมินการ
สอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของ
อาจารย์ 

ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษต
รสมัยใหม่ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษต
ร สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 
25 มกราคม พ.ศ. 
2564 
4. สญัญาจ้าง
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
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หลักสูตรฯ มีระบบกลไกการบริหารอาจารย์ในส่วนที่หลักสูตรเป็นผู้ดำเนินการเอง 
สาขาวิชามีการดำเนินการบริหารความเสี ่ยงด้านบุคลากร เพื ่อลดความเสี ่ยงกรณี
อาจารย์เกินหรือมีอาจารย์ขาดแคลน โดยมีแผนรองรับ เช่น กรณีอาจารย์ขาดแคลน 
อาจดำเนินการจ้างอาจารย์พิเศษเพื ่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย ่างมี
ประสิทธิภาพ และในกรณีอาจารย์เกิน ต้องมีการจัดสรรภาระงานให้เพียงพอกับอาจารย์
ภายในสาขา เป็นต้น 

6) การวางแผน การดำเนินงาน การลงทุน งบประมาณ และทรัพยากร 
ทางหลักส ูตรฯ มีระบบกลไกในการวางแผน การดำเนินงาน การลงทุน 

งบประมาณ และทรัพยากร คือ การผลักดันการของบประมาณจากคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยมีการจัดสรร
งบประมาณต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม ในส่วนของการจัดสรรงบประมาณสำหรับการ
นำเสนอผลงานวิชาการทั ้งในระดับชาติและนานาชาติ (อ้างอิงจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) ทางหลักสูตรได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งสามารถขอสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวได้ 

 
2.2  ระบบและกลไกเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

หลักสูตรฯ มีการนำระบบกลไกการบริหารอาจารย์ ในปีการศึกษา 2564 โดยทำ
การวางแผนในเรื่องการผลิตผลงานทางวิชาการ และผลงานสู่ขอตำแหน่งทางวิชาการ 
ดังนี้ 

 
ที ่ ชื่อ ผลงานทาง

วิชาการ
ระดับชาต ิ

ผลงานทาง
วิชาการระดับ

นานาชาต ิ

แผนผลงานสู่ขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ 

หมายเหตุ 

1 นางสาวประกายดาว  
ยิ่งสง่า 

1 1 รองศาสตราจารย์ 
ภายในปี พ.ศ. 2566 

 

2 นายยุทธพล  สาเอ่ียม 1 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ภายในปี พ.ศ. 2565 

ป ร ิ ญ ญ า เ อ ก
ภายในปี 2564 

3 นางสาวศศิมา  ฟักคง 1 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ภายในปี พ.ศ. 2564 

ดำเนินการยื่นขอ
กำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการในปี 
พ.ศ. 2564 

4 นายนราศักดิ์  บุญมี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ภายในปี พ.ศ. 2565 

 

5 นางสาวน้ำทิพย์  
จิรัฐิติกาลพันธุ์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ภายในปี พ.ศ. 2566 

 

 
1) การผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาผลงานสูข่อตำแหน่งทางวิชาการและการ

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
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ทางหลักสูตรฯ ดำเนินการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาผลงานสู่ขอตำแหน่ง
ทางวิชาการและการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ซึ ่งในปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 1 คน 
อาจารย์ ดร. 2 คน และอาจารย์ 2 คน โดยมีการนำระบบและกลไกการบริหารอาจารย์
มาปฏิบัติ จากการวางแผนในเรื่องการผลิตผลงานทางวิชาการและผลงานสู่ขอตำแหน่ง
ทางวิชาการและการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก เพื่อสะท้อนการปฏิบัติงาน
ของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร ได้ดำเนินการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ในปี พ.ศ. 2564 1 คน คือ ดร. ศศิมา  ฟักคง และอาจารย์ ดร. ที่สำเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก ในปี พ.ศ. 2563 1 คน คือ ดร.ยุทธพล สาเอี่ยม 

โดย ดร.ยุทธพล สาเอี่ยม อาจารยน์ราศักดิ์  บุญมี และอาจารย์น้ำทิพย์  จิรัฐิติกาล
พันธ์ุ วางแผนในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ภายในปีการศึกษา 2565 มีการจัดทำ
เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาน้ัน ๆ ประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ (อยู่ใน
ระหว่างดำเนินการ) 

จากความต่อเนื่องของระบบกลไกระบบการบริหารอาจารย์ตั ้งแต่ปีการศึกษา 
2563 ในหลักสูตรเดิมที่ ดร.ยุทธพล สาเอี่ยม ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
และมีการวางแผนเพื่อการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาผลงานสู่ขอตำแหนง่ทาง
วิชาการ 

2) การพัฒนาด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ 
ทางหลักสูตรฯ ได้มีประชุมเพื ่อหารือแนวทาง วางแผน และประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกบัด้านการวิจัยและบริการวิชาการ โดยส่งเสริมให้อาจารยส์ง่
ข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ทางหลักสูตร
ฯ ได้วางแผนเป้าหมายเพื ่อของานวิจัยจำนวน 2 โครงการ จากหน่วยงานภายใน 1 
โครงการ และภายนอกมหาวิทยาลัย 1 โครงการ โดยในปีการศึกษา 2564 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการอุดหนุนการวิจัยจากโครงการภายนอกมหาวิทยาลัย .... 
โครงการ คือ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายดาว  ยิ่งสง่า ได้ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในแผนงานสร้างองค์ความรู้ 
ชุดโครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และโครงการวิจัยย่อยที่ 2 เทคโนโลยีการชักนำสาระสำคัญ
ทางชีวภาพของมะเฟืองด้วยการกระตุ้นจากสภาวะปราศจากออกซิเจนระยะสั้นเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน อาจารย์ ดร.ศศิมา  ฟักคง 
เป็นผู้ร่วมในโครงการการจดัการองค์ความรู้ การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ประจำป ี2564 
(การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
การควบคุมแมลงศัตรูพืชอย่างปลอดภัยด้วยไอน้ำสมุนไพร: ชุมชนพึ่งตนเอง ตำบลหนอง
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โรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ในสัดส่วนโครงการร้อยละ 10 ทั้งนี้ ดร.ยุทธพล 
สาเอี่ยม ยังได้รับทุน อุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทงานวจิัยหรือ
งานสร้างสรรค์ตามศาสตร์สาขาจำนวน 1 โครงการ คือ ประสิทธิภาพการดูดซบัโลหะ
หนักโดยพืชน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำนครนายก จังหวัดนครนายก ซึ่งกำลังดำเนินการวิจัยอยู่
ด้วย 

การบริการวิชาการ ทางหลักสูตรได้มีการร่วมจัดทำโครงการบริการวิชาการกับ
ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย (ศาสตร์พระราชา) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีการผลิตเห็ด
เศรษฐกิจเพื่อยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนตำบลมะกอกหวานและตำบลม่วงคอ่ม 
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยเข้า
ด้วยกัน 

3) การพัฒนาความเช่ียวชาญอื่น ๆ 
ทางหลักสูตรฯ ได้วางแผนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาความเชี่ยวชาญอื่น ๆ โดย

กำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการอบรมให้ความรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ  การ
เข้าร่วมอบรม สัมมนาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อปี 
(การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) พร้อมทั้งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบของ
ราชการตามงบประมาณที่จัดสรรในแต่ละปี 

4) การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณาจารย์  
ทางหลักสูตรได้มีการสร้างขวัญและกำลังใจ มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้กับ

อาจารย์ผู้สร้างช่ือเสียงในด้านต่าง ๆ ทั้งผลงานทางวิชาการ การได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น 
การได้รับเกียรติบัตรในการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเครือข่าย
ท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั ่งยืน จากการประชุมเครือข่ายและ
นวัตกรรมน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เป็นต้น 

5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารหลักสูตร  
ระบบและกลไกในการดำเนินการบริหารบุคลากรสายวิชาการในด้านต่าง ๆ โดย

มอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
โดยประเมินผลการปฏิบัติงานปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง 
และมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบประเมินตนเองตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในการประเมินกระบวนการ หลักสูตรฯ ได้
ประชุมพิจารณา การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร การกำหนดบทบาทหน้าที ่และความรับผิดชอบของอาจารย์
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ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความชัดเจน โดยหลักสูตรได้มีการประชุมหารือกัน เพื่อแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบในตามแต่ละฝ่าย เพื่อความสะดวกต่อการบริหารจัดการ ดังนี ้

- ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์นราศักดิ์  บุญมี 
- ฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประกายดาว  ยิ่งสง่า 
- ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.ยุทธพล  สาเอี่ยม 
- ฝ่ายการเงิน อาจารย์น้ำทิพย์  จิรัฐิติกาลพันธ์ุ 
- ฝ่ายประกันคุณภาพ ดร.ศศิมา  ฟักคง 

ในปีการศึกษา 2564 ทางหลักสูตรฯ มีการจัดรายวิชาให้อาจารย์ผู ้สอนใน
หลักสูตรมีความเหมาะสม ตรงกับความรู ้ความสามารถ จำนวนภาระงานสอนของ
อาจารย์ในหลักสูตรมีความเหมาะสม ไม่พบภาระงานสอนของอาจารย์ที่ไม่เพียงพอตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยของบุคลากรสายวิชาการ คือ ประธานสาขา มีภาระงานสอน 9 
ชั่วโมงขึ้นไป เลขานุการ และกรรมการสาขา มีภาระงานสอน 12 ชั่วโมงขึ้นไป ในส่วน
ของภาระงานสอนที่เกินจำนวน อาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ เบิกค่าตอบแทนการ
สอนจากมหาวิทยาลัยฯ  

6) การวางแผน การดำเนินงาน การลงทุน งบประมาณ และทรัพยากร 
ในปีการศึกษา 2564 ทางหลักสูตรฯ มีระบบกลไกในการวางแผน การดำเนินงาน 

การลงทุน งบประมาณ และทรัพยากร ดังนี้  
หลักสูตรฯ ได้มีการผลักดันการของบประมาณจากคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เพื ่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยมีการจัดสรร
งบประมาณต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมตามการจัดสรรจากทางคณะฯ โดยมีการประชุม 
วางแผน เพื ่อให้เกิดความเข้าใจ นำไปสู ่การบริหารจัดการภายในสาขาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
2.3  การประเมินกระบวนการ 

ในปีการศึกษา 2564 ทางหลักส ูตรฯ ได้ม ีการประชุมเพื ่อทำการประเมิน
กระบวนการ พบว่า ทางหลักสูตรได้มีกระบวนการบริหารอาจารย์สอดคล้องกับ
กระบวนการของมหาวิทยาลัย ที่ต้องมีการพัฒนาทั้งงานสอน งานวิจัยและงานวิชาการ
อื่น งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม งานที่สอดคล้อง
กับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงงานบริหารและ
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย สามารถสรุปผลการประเมนิกระบวนการบรหิารอาจารยไ์ด้ 
ดังนี้ 1) กำหนดให้อาจารย์ในหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างน้อย
ปีละ 1-2 ผลงานตามความเหมาะสม และ 2) กำหนดเกณฑ์การประเมิน จากผลการ
ประเมินของนักศึกษาไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์ประเมิน (<3.01) 
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ผลการประเมินการปฏิบัติงานและบริหารหลักสูตรโดยใช้แบบประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรที ่มีต่อระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาหลักส ูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ประจำปีการศึกษา 2564 พบว่า มีคะแนนระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี ่ยที่ 4.17 เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหาร
อาจารย์ มีคะแนนระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ 4.37 โดยการมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตรในการวางแผน กำกับ 
ติดตาม ผลการดำเนินงานของหลักสูตร มีคะแนนระดับความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ 4.73 

 
2.4  การปรับปรุงกระบวนการ 

จากการประเมินกระบวนการ สามารถสรุปผลการปรับปรุงกระบวนการได้ ดังนี้ 
- กำหนดให้อาจารย์ในหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างน้อยปี

ละ 1 ผลงาน 
- ในการประเมินการสอนของนักศึกษา ทางหลักสูตรฯ นำมาประชุมหารือ เพื่อหา

แนวทางในการพัฒนาการสอนของอาจารย์ต่อไป โดยเน้นการมีส่วนร่วมของของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลกัสูตรในการวางแผน กำกับ ติดตาม ผลการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

 
2.5  ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

จากผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำ
หลักสูตรที ่มีต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2564 มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก และได้มีการปรับปรุงกระบวนการระบบการบริหารอาจารย์อย่างมีส่วนร่วมในการ
การวางแผน กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานของหลักสูตร  จนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื ่อง ทั ้งเรื่องการผลิตผลงานทางวิชาการ และ
ผลงานสู่ขอตำแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยและการบริการวิชาการ การพัฒนาความ
เชี ่ยวชาญอื่น ๆ การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณาจารย์ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารหลักสูตร และการวางแผน การดำเนินงาน การลงทุน 
งบประมาณ และทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม 
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3. ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ มี
ระบบกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้  
3.1  ระบบและกลไกการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ 

ในปีการศึกษา 2564 ทางหลักสูตรฯ มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ตาม
แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการของคณะฯ (แผนภาพที่ 6) ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 6 ระบบและกลไกการสง่เสรมิและพัฒนาอาจารย์ 
 

1) กำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรจัดทำแผนความต้องการในการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรสายวิชาการเป็นรายปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะร่วมกัน
พิจารณา ก่อนนำส่งรองคณบดีฝ่ายบริหารฯ เพื ่อควบคุม กำกับ และติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง  

2) กำกับและติดตามให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่
คณะฯ เป็นผู้ดำเนินการผ่านวาระประชุมกรรมการประจำหลักสูตร  

3) หลักสูตรฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการวิจัยประจำคณะฯ ภายใต้การควบคุมและ
กำกับของรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  

1. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจำ/บริหาร
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษต
รสมัยใหม่ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษต
ร สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 
25 มกราคม พ.ศ. 
2564 

ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตรเพื่อสำรวจ 
ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร 

สายวิชาการ 

กำกบัและติดตามให้อาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ ที่คณะฯ เป็นผู้ดำเนินการ 

หลักสูตรร่วมพิจารณากลั่นกรองกับคณะกรรมการวิจัย
ประจำคณะฯ 

หลักสูตรดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ในด้านต่าง ๆ 

ประเมินผลกระบวนการการสง่เสริม 
และพัฒนาอาจารย์ 

ด้านวิชาการ 

ด้านงานวิจัย 

งานบรกิารวิชาการ 

ด้านศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม 

ด้านการพัฒนาคุณลกัษณะบัณฑิต 



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร หน้า 80 
 

4) หลักสูตรฯ ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ในด้านต่าง ๆ เพื ่อให้
บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนา
บุคลากรในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย งานบริการวิชาการ 
ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม และด้านการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 

5) ประเมินผลกระบวนการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ คณะกรรมการบริหาร
หลักส ูตรได้ทำการประชุม หาร ือถึงความเหมาะสมในการดำเนินการประเมิน
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เป็นระยะตามที่กำหนดเพื่อให้เป็นไปตามแผน 
3.2  ระบบและกลไกเพื่อนำไปปฏิบัติ 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ มีการนำระบบกลไกการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ โดยมีการกำหนดนโยบายแผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที ่กำหนด และมีการ
วางแผน และกิจกรรมการดำเนินงาน ตลอดจนการกำกับดูแลและการพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 

1) กำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดทำแผนความต้องการในการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายวิชาการเป็นรายปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะร่วมกนั
พิจารณา ก่อนนำส่งรองคณบดีฝ่ายบริหารฯ เพื ่อควบคุม กำกับ และติดตามอย่ าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ทางหลักสูตรฯ จะต้องติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ ในการปรับแผนทุกครั ้งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งหลักสูตรฯ และ
คณะฯ 

2) กำกับและติดตามให้อาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่
คณะฯ เป็นผู้ดำเนินการ หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ผ่านวาระประชุมกรรมการ
ประจำหลักสูตร เพื่อให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยน – เรียนรู้การทำงานร่วมกัน 

3) ทางหลักสูตรฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการวิจัยประจำคณะฯ ภายใต้การควบคุม
และกำกับของรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ในการพิจารณากลั่นกรองโครงการวจิัย 
ก่อนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับ
การสนับสนุนทุนวิจัยของอาจารย์ 

4) หลักสูตรฯ ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ในด้านต่าง ๆ เพื ่อให้
บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื ่องและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนา
บุคลากรในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านวิชาการ 
- สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 
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- สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีตำแหน่งทางวิชาการเพิ ่มขึ ้น โดยจัด
รายวิชาที่ตรงตามความถนัดและความต้องการของอาจารย์ที ่มีความประสงค์จะทำ
ผลงานทางวิชาการ 

- สนับสนุนให้มีการอบรมทักษะทางอาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

ด้านวิจัย 
- ดำเนินการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน การทำวิจัย

เพื ่อพัฒนานักศึกษา หรือวิจัยเพื ่อพัฒนาการเรียน การสอน โดยมีอาจารย์ที ่มี
ประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเป็นที่ปรึกษา 

- ส่งเสริมพฒันาอาจารย์ในการเข้าฝกึอบรมการเขียนโครงการวิจัยใหส้อดคลอ้ง
กับยุทธศาสตร์ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ค ือ หน ่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
โครงการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ตามศาสตร์สาขาจำนวน 1 โครงการ คือ ประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนัก
โดยพืชน้ำในพื้นที ่ล ุ ่มน้ำนครนายก จังหวัดนครนายก และโครงการวิจัยภายนอก
มหาวิทยาลัย 2 โครงการ คือ ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (สกสว.) 
ประจำปีงบประมาณ 2564 ในแผนงานสร้างองค์ความรู ้ ชุดโครงการการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั ่งยืน และโครงการวิจัยย่อยที ่ 2 เทคโนโลยีการชักนำสาระสำคัญทางชีวภาพของ
มะเฟืองด้วยการกระตุ้นจากสภาวะปราศจากออกซิเจนระยะสั้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ให้เป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน และโครงการการจัดการองค์ความรู้ การวิจัย
เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2564 (การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ) 
จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การควบคุมแมลงศัตรูพืชอย่างปลอดภัยด้วยไอน้ำ
สมุนไพร: ชุมชนพึ่งตนเอง ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

จากระบบกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ในด้านงานวิจัยของหลักสูตร ในปี
การศึกษา 2564 หลักสูตรจำนวนมีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งสิ้น 7 ผลงาน ดังนี้ 

1. P. Yingsanga., and C. Techavuthiporn. 2022. Effect of short-term 
anoxia on chlorophyll and sensory attributes of 'See-Thong' carambola 
fruit. Acta Horticulturae. 1336, 335-341. 
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2. ศศิมา ฟักคง, จักรพงษ์ หรั่งเจริญ, ยุทธพล สาเอี่ยม และนราศักดิ์ บุญมี. 
2564. การปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกมะยงชิดจังหวัดนครนายกต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 16(2), 
57-66. 

3. นวภัทร สวัสดี, จักรพงษ์ หรั ่งเจริญ, ยุทธพล สาเอี ่ยม, วฤชา ประจงศักดิ์
วาสนา อากรรัตน์, อนุรักษ์ สุขดารา. 2564. แนวทางการใช้สารเคมีและยาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเพาะฟักแม่กุ ้งมังกรเลน (Panulirus polyphagus Herbst, 1793) 
ภายใต้ระบบโรงเพาะฟัก. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, 15(2), 11-21. 

4. นราศักดิ ์ บ ุญมี และจักรพงษ์ หรั ่งเจริญ. 2564. ผลของน้ำเลี ้ยงปลานิล 
(Oreochromis niloticus) ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมใบกรีนโอ๊ค 
(Lactuco sativa L. var. crispa) ในระบบอควาพอน ิกส ์ .  วารสารก ้าวท ันโลก
วิทยาศาสตร์, 21(2), 213-224. 

5. ธนภูมิ ศิริงาม และ นราศักด์ิ บุญมี. 2564. การตอบสนองของผักกาดหอมพนัธ์ุ
เรดโอ๊คเมื่อปลูกในสารละลายน้ำหมักชีวภาพนมร่วมกับการพ่นทางใบในระบบไฮโดรพอ
นิกส์. Thai Journal of Science and Technology, 10(3), 26-36. 

6. โฆษิต ขวาของ และ น้ำทิพย์ จิรัฐิติกาลพันธุ์. 2565. การเสริมสมุนไพรสกัด
เข้มข้นและสมุนไพรจากใบฝรั่งกับใบสะระแหน่ในน้ำดื่มต่อสมรรถภาพการผลิตและ
คุณภาพเนื้อของไก่เนื้อ เลี้ยงภายใต้สภาพโรงเรือนเปิด. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร , 
53(1). 

7. Saeiam, Y. and Kulabtong, S. 2021. Water quality factors related to 
phytoplankton population changes in the estuary ecosystem: a case study of 
Mae Klong estuary and Tha Chin estuary, upper Gulf of Thailand. International 
Journal of Agricultural Technology 17(5):1907-1920. 

งานบริการวิชาการ 
- พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริการวิชาการมืออาชีพ 
- จัดโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองกับความต้องการของชุมชน และ

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร คือ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรม
ราโชบาย (ศาสตร์พระราชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้กิจกรรมการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจเพื่อยกระดับรายได้ให้กับคน
ในชุมชนตำบลมะกอกหวานและตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  และ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร(อพ.สธ.-มร
ภ.พระนคร) 
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ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม 
- เสริมสร้างและสนับสนุนการร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ ประเพณี และ

วัฒนธรรม เช่น งานครบรอบ 128 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กิจกรรม
เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 ราชภัฏ งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปี 
พ.ศ. 2564 กิจกรรมวันสงกรานต์ เป็นต้น 

ด้านการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 
- การส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ในการฝึกปฏิบัติ อบรม เข้าร่วมการพัฒนาการ

พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตในรูปแบบต่าง ๆ หลังจากสิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรได้ทำการประชุม หารือถึงความเหมาะสมในการดำเนินการประเมิน
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เป็นระยะตามที่กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามแผน 
บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 

5) ประเมินผลกระบวนการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพื ่อการพัฒนา
กระบวนการให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของบุคลากรและมหาวิทยาลัย 
โดยการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ส่งผลให้อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรมีการ
ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการสอน วิจัย และผลงานทางวิชาการอื่น ๆ มีความรู้
ความเข้าใจในการเรียน การสอนที่หลากหลาย สามารถจัดการเรียน การสอนที่
ประสิทธิภาพ 
 
3.3  การประเมินกระบวนการการสง่เสรมิและพฒันาอาจารย์ 
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ มีกระบวนการในการประเมินการส่งเสริมและพฒันา
อาจารย์ โดยใช้วิธีการประชุม หารือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูร ซึ่งสามารถสรุปผลได้ 
ดังนี้ 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดทำแผนความต้องการในการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายวิชาการเป็นรายปี ซึ่งบรรจุไว้ในแผนของคณะฯ 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่
คณะฯ เป็นผู้ดำเนินการ หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ผ่านวาระประชุมกรรมการ
ประจำหลักสูตร ทางหลักสูตรฯ สอบถามความต้องการของอาจารย์ในการพัฒนาตนเอง
ในด้านความเช่ียวชาญเฉพาะด้านอาชีพ 

3) เนื่องจาก การจำกัดงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการอบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงานที่ได้ร ับจากคณะฯ ในปีงบประมาณ 2565 มีจำนวนจำกัด อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จึงไม่สามารถใช้งบประมาณส่วนน้ีอย่างทั่วถึง 

 
3.4  การปรับปรุงกระบวนการ 
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จากการที่หลักสูตรฯ เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร พุทธศักราช 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์ พุทธศักราช 2561 โดยในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ มีการปรับปรุง
กระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี ้

มีการปรับแผนความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ ให้
สอดคล้องกับการดำเนินการตามแผนจากหลักสูตรเดิมมากขึ้น จากเดิมที่มีการจัดทำ
แผนฯ และทบทวนแผนเป็นรายปี เป็นการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ เพื่อควบคุม กำกับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมและพฒันา
อาจารย์ให้เข้าร่วมกิจกรรมที่คณะฯ เป็นผู้ดำเนินการ หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์ในการพัฒนาตนเองในด้านความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านอาชีพ 

 
3.5  ผลการปรับกระบวนการเป็นรูปธรรม 
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ มีการปรับกระบวนการเป็นรูปธรรมจากหลักสูตรเดิม 
ดังนี้ 

1) เนื่องจากทางหลักสูตรฯ มีผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จำนวนน้อย ซึ่งในปีการศึกษา 2563 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กำลังดำเนินการอยู่
ในข้ันตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) เพิ่มอีก 1 อัตรา คือ ดร.ศศิ
มา  ฟักคง และอาจารย์ ดร. ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ในปี พ.ศ. 2563 1 
คน คือ ดร.ยุทธพล สาเอี่ยม 

2) จากแผนความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการตามกรอบ
ระยะเวลา พบว่า การดำเนินการตามแผนของอาจารย์ส่วนมากไม่เป็นไปตามแผน แม้ว่า
บางคนจะเริ่มดำเนินการตามแผนที่วางไว้ แต่ด้วย ภารกิจ และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้
งบประมาณ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย หลักสูตรฯ ต้องมีการกำกับ และ
ติดตาม โดยเฉพาะการขอตำแหน่งทางวิชาการ 

3) จากสถานการณ์ที่จำนวนนักศึกษาลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง และในปีการศึกษา 
2564 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้
หลักสูตรฯ ต้องมีการเตรียมการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จึง
ต้องมีการวางแผน ระบบและกลไกที่เปลี่ยนแปลงต่อไป 
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กรุณาระบุเหตุผลท่ีได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
หลักสูตรฯ มีการประเมินและพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื ่องจาก
หลักสูตรก่อนการปรับปรุง ทั้งการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การบริหารอาจารย์ การส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ มีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ มีการวางแผนระยะยาวในการบริหารอาจารย์ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญ พร้อม
มีการวางแผนการจัดการความเสี ่ยงในการทำงานตามความชำนาญของแต่ละคนอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างชัดเจน มี
ระบบการกำหนดภาระงาน และแรงจูงใจในการเรียนการสอน มีการกำหนดแผนในการพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีกระบวนการดำเนินการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) และการ
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก มีการควบคุม กำกับ และติดตามการสอน และนำผลมาใช้ในการพฒันา
ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์มาหารือ เพื่อวางแผนการดำเนินการให้ดีข้ึนในปีการศึกษาถัดไป 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้  
4.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 ระดบั หลักสูตรฯ มีการประเมินและพัฒนา
ระบบและกลไกในการบร ิหารและ
พัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื ่องจากการ
ปร ับปร ุ งหล ักส ูตร  ในการบร ิหาร
อาจารย ์ในการส ่งเสร ิมและพัฒนา
อาจารย ์มีการกำหนดแผนในการพัฒนา
ตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูร 
ซึ่งมีกระบวนการในการขอตำแหน่งทาง
วิชาการ ได้ดำเนินการยื ่นขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการในปี พ.ศ. 2564 1 
คน คือ ดร. ศศิมา  ฟักคง (อยู่ในข้ันตอน
การพ ิ จ ารณาจากผ ู ้ ทรงภายนอก
มหาวิทยาลัย) และอาจารย์ ดร. ที่สำเรจ็
การศึกษาในระดับปริญญาเอก 1 คน 
คือ ดร.ยุทธพล สาเอี่ยม 

4 คะแนน  บรรล ุ
 ไมบ่รรล ุ
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้  
4.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ
ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ
เป้าหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ
 ไมบ่รรล ุ

 
ตัวบ่งชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย ์
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยนำเข้า 
 

ร้อยละของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่มคุีณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 หลักสูตรระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 20 ข้ึนไป เท่ากับ 5 คะแนน 
สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได ้=  
 
 
 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 

ลำดับท่ี อาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 

 อาจารย์วุฒิปริญญาตรี 0 

 อาจารย์วุฒิปริญญาโท 2 

 อาจารย์วุฒิปริญญาเอก 3 

รวมจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 5 
 

ร้อยละของอาจารยป์ระจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  =  60 

1. คุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย ์ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบ/
ประจำหลักสูตร 

 
ร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก X 5 

ร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้
เป็นคะแนนเตม็ 5 
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คะแนนที่ได ้ = ……60……    5  = 15 (คะแนน 5) 
         20 

 

ร้อยละของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 
– 5 
 หลักสูตรระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 60 ข้ึนไป เท่ากับ 5 คะแนน 
สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5  
 
คะแนนที่ได ้=  
 
 
 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ลำดับท่ี อาจารย์ตามตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 

 ศาสตราจารย์ 0 

 รองศาสตราจารย์ 0 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 

 อาจารย์ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ 4 

รวมจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 5 
 

ร้อยละของอาจารยป์ระจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  =  20 

คะแนนที่ได ้ = ……20……    5  = 1.67 
        60 

1. คุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย ์ ผ ู ้ ร ั บผ ิ ดชอบ
หลักสูตร 
2. ตำแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

 
 
 

 
ร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ X 5 

ร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้
เป็นคะแนนเตม็ 5 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 หลักสูตรระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 20 ข้ึนไป เท่ากับ 5 คะแนน 
สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณค่าร้อยละผลรวมถ่วงน้ำหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร ตามสูตร 
 

 
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของจำนวนอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

X 100 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5   
 
คะแนนที่ได ้=   
 
 
 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ประเภทผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร น้ำหนัก จำนวน 
ผลรวมถ่วง

น้ำหนัก 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ  
- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.20   

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.40   

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติที ่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้ อมูลระดับ
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.  
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
- มีการจดแจ้งลิขสิทธ์ิ 

0.60 5 3 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที ่ต ีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.  

0.80   

 

ร้อยละผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของจำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบ
หลักสูตร 

X 5 
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของจำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบ

หลักสูตรที่กำหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562  
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว ได้แก่ 
  1) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
  2) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
  3) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
  4) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  5) กรณีศึกษา 
  6) ตำราหรือหนังสือหรืองานแปล 
  7) ซอฟต์แวร์ 
  8) พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

1.00 2 2 

- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online  

0.20   

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80   
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00   

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด (คน) 5 
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด (ชิ้น) 7 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 5 
 

ร้อยละของร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ =  100 

คะแนนที่ได ้ = …100…    5  = 25 (คะแนน 5) 
       20 

 
รายการหลักฐานผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจำหลักสตูร น้ำหนัก 

1. P. Yingsanga., and C. Techavuthiporn. 2022. Effect of short-term anoxia on 
chlorophyll and sensory attributes of 'See-Thong' carambola fruit. Acta Horticulturae. 
1336, 335-341. 

1 
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รายการหลักฐานผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจำหลักสตูร น้ำหนัก 
2. ศศิมา ฟักคง, จักรพงษ์ หรั่งเจริญ, ยุทธพล สาเอี่ยม และนราศักดิ์ บุญมี. 2564. การปรับตัวของ
เกษตรกรผู้ปลูกมะยงชิดจังหวัดนครนายกต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. วารสารวิจัยราชภัฏ
พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 16(2), 57-66. 

0.60 

3. นวภัทร สวัสดี, จักรพงษ์ หรั ่งเจริญ , ยุทธพล สาเอี ่ยม, วฤชา ประจงศักดิ์วาสนา อากรรัตน์, 
อนุรักษ์ สุขดารา. 2564. แนวทางการใช้สารเคมีและยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะฟักแม่กุ้งมังกร
เลน (Panulirus polyphagus Herbst, 1793) ภายใต้ระบบโรงเพาะฟัก. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการ
ประมง, 15(2), 11-21. 

0.60 

4. นราศักดิ์ บุญมี และจักรพงษ์ หรั่งเจริญ. 2564. ผลของน้ำเลี้ยงปลานิล (Oreochromis niloticus) 
ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมใบกรีนโอ๊ค (Lactuco sativa L. var. crispa) ใน
ระบบอควาพอนิกส์. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 21(2), 213-224. 

0.60 

5. ธนภูมิ ศิริงาม และ นราศักดิ์ บุญมี. 2564. การตอบสนองของผักกาดหอมพันธ์ุเรดโอ๊คเมื่อปลูกใน
สารละลายน้ำหมักชีวภาพนมร่วมกับการพ่นทางใบในระบบไฮโดรพอนิกส์. Thai Journal of 
Science and Technology, 10(3), 26-36. 

0.60 

6. โฆษิต ขวาของ และ น้ำทิพย์ จิรัฐิติกาลพันธุ์. 2565. การเสริมสมุนไพรสกัดเข้มข้นและสมุนไพร
จากใบฝรั่งกับใบสะระแหน่ในน้ำดื่มต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพเนื้อของไก่เนื้อ เลี้ยงภายใต้
สภาพโรงเรือนเปิด. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 53(1). 

0.60 

7. Saeiam, Y. and Kulabtong, S. 2021. Water quality factors related to phytoplankton 
population changes in the estuary ecosystem: a case study of Mae Klong estuary and Tha 
Chin estuary, upper Gulf of Thailand. International Journal of Agricultural Technology 
17(5):1907-1920. 

1.00 

 
สรุปคะแนนคณุภาพอาจารย ์

ลำดับท่ี ประเด็น คะแนน 
1 ร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 5.00 
2 ร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 1.67 
3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 5.00 

คะแนนคุณภาพอาจารย์เฉลี่ยท้ัง 3 ประเด็น 3.89 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้  
4.2 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย  

4.00 คะแนน ม ีการส ่ งเสร ิมและพ ัฒนาอาจารย์
ผ ู ้ร ับผ ิดชอบหลักส ูตรมีคุณสมบัติที่

3.89 คะแนน  บรรล ุ
 ไมบ่รรล ุ
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เหมาะสมและเพ ียงพอ โดยทำให้
อาจารย์มีความรู ้ ความเชี ่ยวชาญทาง
สาขาว ิชาท ี ่ เป ิดให ้บร ิการ  และมี
ประสบการณ์ที ่เหมาะสมกับการผลิต
บัณฑิตอันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา 
ตำแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้า
ในการผลิตผลงานทางวิชาการอ 

 
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้  
4.2 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ
ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ
เป้าหมาย  

……….. คะแนน ……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ
 ไมบ่รรล ุ

 
ตัวบ่งชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย ์
ชนิดตัวบ่งชี ้  ปัจจัยนำเข้า 
ประเด็น 

1. การคงอยู่ของอาจารย ์
2. ความพึงพอใจของอาจารย ์

เกณฑ์การประเมิน 
ผ่านเกณฑ ์ คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

 0 • ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน 

 1 • มีการรายงานผลการดำเนินงานในบางเร่ือง 

 2 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบ่งชี้ 

 3 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบ่งชี้ 

• มีแนวโน้มผลการดำเนินงานทีด่ีขึ้นในบางเร่ือง 

 4 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบ่งชี้ 

• มีแนวโน้มผลการดำเนินงานทีด่ีขึ้นในทุกเร่ือง 

 5 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบ่งชี้ 

• มีแนวโน้มผลการดำเนินงานทีด่ีขึ้นในทุกเร่ือง 
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ผ่านเกณฑ ์ คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

• มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคยีงกับหลักสูตรน้ันในสถาบันกลุ่มเดยีวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่า
เป็นผลการดำเนินงานที่โดดเด่นอยา่งแท้จริง 

 
 
ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
1. การคงอยู่ของอาจารย ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ มี
อัตรากำลังอาจารย์ในปีการศึกษา 2564 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด คือ มี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวม คือ มีไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย 

1) นางสาวประกายดาว  ยิ่งสง่า (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
2) นายยุทธพล  สาเอี่ยม 
3) นางสาวศศิมา  ฟักคง 
4) นายนราศักดิ์  บุญมี 
5) นางสาวน้ำทิพย์ จิรัฐิติกาลพันธ์ุ 

โดยเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2564 ยังคงมีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คงที่ ทั้งนี้ ได้มีการบริหารความเสี่ยง โดยถ้าเกิดกรณีที่อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
การลาออกกระทันหนั หลักสูตรฯ ได้มีการเตรียมพร้อมอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสตูรทีม่ี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ไว้เพื่อการ
บริหารหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. ความพึงพอใจของอาจารย ์

การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรที ่มีต่อระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปี
การศึกษา 2564 พบว่า มีคะแนนระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรับอาจารย์ใหม่ 
มีคะแนนระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.54 ด้านการบริหารอาจารย์ มีคะแนนระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่ส ุด 4.37 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีคะแนนระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 4.30 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ มีคะแนนระดับความพงึ

1. มคอ.2 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ (ปรับปรงุ 
พ.ศ. 2564) 
2. คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ที่ 
0942/2564 เรื่อง 
แต่งตั้งอาจารย์
ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม ่
3. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจำ/บริหาร
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ ครั้งที่ 
1/2564 วันที่ 25 
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พอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3.47 โดยมีคะแนนระดับความพึงพอใจย้อนหลัง 3 ปี 
จากสามหลักสูตร (ปีการศึกษา 2562-2564) ดังนี้ 
 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
4.08 4.16 4.17 

 
 

เดือน มกราคม พ.ศ. 
2564 
4. สรุปแบบประเมิน
ความพึงพอใจของ
อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์
ประจำหลักสูตรที่มี
ต่อระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
หลักสูตร วิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ประจำปี
การศึกษา 2564 

 
กรุณาระบุเหตุผลท่ีได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
1. จากผลการดำเนินงานของหลักสูตรฯ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
2. การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในด้านต่าง ๆ กลุ่มตัวอย่าง
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากในมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 
3. มีการดำเนินงานครบทุกตัวบ่งช้ี 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้  
4.3 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 ระดบั ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ มีผล
การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ผลที่เกิดกับ
อาจารย์  โดยมีอ ัตราการคงอย ู ่ของ
อาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่

4 คะแนน  บรรล ุ
 ไมบ่รรล ุ
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กำหนด (ไม่น้อยกว่า 5 คน) และมีความ
พึงพอใจของอาจารย์จากการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก 

 
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้  
4.3 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ
ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ
เป้าหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ
 ไมบ่รรล ุ

 
หมวดที่ 4  ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 
รหัส ชื่อ วิชา ภาค/ปี

การศึกษา 
การกระจายของเกรด จำนวนนักศกึษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W ไม่ผ่าน
(U) 

ผ่าน 
(P,S) 

ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

0010203  
ภาษาอังกฤษ
สำหรบัผูเ้รียนใน
ศตวรรษที ่21 

1/2564 4 4 3 1 1 3 1 0 0 0  17 17 17 

0020110  
ความจริงของ
ชีวิต 

1/2564 7 5 3 3 0 0 0 0 0 0  18 18 18 

0020111  
สุนทรียภาพและ
วัฒนธรรมไทย 

1/2564 4 3 4 4 2 1 0 0 0 0  18 18 18 

0020112  
ความเป็นไทย 
วิถีชาติ และ
ศาสตรพระราชา 

1/2564 1 4 6 1 2 0 0 0 0 0  14 14 14 

5001107 
ความรู้เบ้ืองต้น
ทางการผลิตพืช 
สัตว์และประมง 

1/2564 1 2 3 3 1 2 3 0 0 0  15 15 15 

5001501  
ชีววิทยาพ้ืนฐาน
ทางการเกษตร 

1/2564 8 0 4 0 0 2 1 0 0 0  15 15 15 
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รหัส ชื่อ วิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

การกระจายของเกรด จำนวนนักศกึษา 
A B+ B C+ C D+ D E I W ไม่ผ่าน

(U) 
ผ่าน 
(P,S) 

ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

5001502 
เคมีพ้ืนฐานทาง
การเกษตร 

1/2564 9 1 4 1 0 3 0 0 0 0  18 18 18 

0010102 
ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร 

2/2564 3 5 3 2 2 1 0 0 0 0  16 16 16 

0010202  
ภาษาอังกฤษ
เพ่ือพัฒนาทักษะ
การเรียน 

2/2564 4 3 2 3 3 0 0 0 0 0  15 15 15 

0020113 
กฎหมายและ
ความ 
เป็นพลเมืองดี 

2/2564 4 7 3 0 0 0 1 0 0 0  15 15 15 

2531401  
เมืองศึกษา 

2/2564 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  2 2 2 

2531406 
การอนุรักษ
มรดกเมือง 

2/2564 6 1 1 2 0 0 0 0 0 0  10 10 10 

5001503  
วิศวกรรม
พ้ืนฐานทาง
การเกษตร 

2/2564 6 1 1 1 1 2 1 0 0 0  13 13 13 

5001504 
คณิตศาสตร์และ
สถิติทางการ
เกษตร 

2/2564 0 5 3 0 2 1 0 0 0 0  11 11 11 

5003117 
การเกษตร
อัจฉริยะ 

2/2564 11 0 1 0 1 1 1 0 0 0  15 15 15 

 

การวิเคราะห์รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ 
รายวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีทำให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

- - - - - - 
 

รายวิชาท่ีไม่เปิดสอนในปีการศึกษา 
รายวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีดำเนินการ 

- - - - 
 

รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไม่ครบ 
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รายวิชา หัวข้อท่ีขาด สาเหตุท่ีไม่ไดส้อน วิธีแก้ไข 
- - - - 

 

 
 
 
รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรบัปรุงจากผลการประเมิน 

รายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรบัปรุง 
5001503 
วิศวกรรมพื้นฐาน
ทางการเกษตร 

2/2564 4.4 ได้ม ีการทวนสอบฯ ในรายว ิชา 
5001503 วิศวกรรมพื ้นฐานทาง
การเกษตร 5001504 คณิตศาสตร
และสถ ิ ต ิ ท างการ เกษตร  และ
5003117 การเกษตรอัจฉริยะ เพื่อ
กำกับติดตามผลการเรียนการสอน 
การพัฒนาของนักศึกษา และปญหา
ที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างการสอน เพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงในปการ
ศึกษาตอไป 

5001504 
คณิตศาสตร์และ
สถิตทิางการเกษตร 

2/2564 4.36 

5003117
การเกษตรอจัฉริยะ 

2/2564 4.42 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
จากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถกำกับติดตามผลการเรียนการสอน 
การพัฒนาของนักศึกษา และปญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการสอนได้ แสดงให้เห็นในภาพรวมต่อคุณภาพของ
การจัดการเรียนรู้ของรายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในแผนการเรียนของรายวิชา 
พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันว่าผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานที่กำหนด 
 

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
มาตรฐานผลการเรยีนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผูส้อนและข้อมลู

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขหรือปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ผู้เรียนบางคนขาดวินัยในการเรียน ขาด 
ความรับผิดชอบ เข้าเรียนและส่งงานยัง
ไม่ตรงตามกําหนดเวลาที่กำหนด 

ผ ู ้ ส อนอบรมให ้ ผ ู ้ เ ร ี ยนม ี ความ
ร ับผ ิดชอบ และห ักคะแนนหาก
ผู้เรียนยังไม่ปรับพฤติกรรมการเรยีน
ให้ดีขึ ้น ให้คําชมเชยกับผู ้เร ียนที่มี
ว ิ น ั ย ในการ เ ร ี ยน  และม ี ความ
รับผิดชอบ 
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ความรู้ เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลนการจัดกิจกรรมกลุมจึงทำ
ไดย้าก 

ปรับร ูปแบบการเร ียนการสอนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การ
นำเสนองานรายบ ุคคล ช ิ ้นงาน 
รายงาน ใบกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์
เพิ่มมากขึ้น 

ทักษะทางปัญญา เนื่องจากเป็นวิชาที่เกี่ยวของกับตัวเลข 
และนักศึกษายังออนประสบการณ ให
การจัดกิจกรรมอภิปรายกลุมทำไดจ้ำกัด 

อาจ จ ั ด เ ป ็ นก ิ จ ก ร ร มป ร ั บพื้ น
ฐานความรู ้ด้านคณิตศาสตร์ และ
ฝึกฝนการทำงานทางสถิติ เพื่อให้มี
ประสบการณ์ด้านตัวเลขมากขึ้น 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ การจัดกิจกรรมกลุ่มจึ่งทำ
ได้ค่อนข้างยาก 

ปรับร ูปแบบการเร ียนการสอนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การ
นำเสนองานรายบ ุคคล ช ิ ้นงาน 
รายงาน ใบกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์
เพิ่มมากขึ้น 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่สารและการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ไม่มี - 

 

การปฐมนเิทศอาจารย์ใหม ่
การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร  ม ี  ไม่ม ี
จำนวนอาจารย์ใหม ่   5 คน 
จำนวนอาจารยท์ี่เข้าร่วมปฐมนเิทศ  5 คน 

 สรุปสาระสำคัญที่ได้การดำเนินการ ปฐมนิเทศอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง 2564 เพื่อให้เป็นไปตามระบบและกลไกการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร ในตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ และตัวบ่งชี้ 5.4 ผล
การดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 สรุปผลการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 4.54 

หากไม่มีการจัดปฐมนเิทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ - 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 
กิจกรรมท่ีจัดหรือเข้าร่วม จำนวนบุคลากรท่ีเขา้ร่วม สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน ์

ท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย ์ บุคลากรสาย
สนับสนนุ 

ก า ร พ ั ฒ น า พ ื ้ น ท ี ่ ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครให้

5 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบโคกหนองนา เป็น
การจ ัดการพ ื ้นท ี ่ ซ ึ ่ ง เหมาะก ับพ ื ้ นที่
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเข้าร่วม จำนวนบุคลากรท่ีเขา้ร่วม สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน ์
ท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย ์ บุคลากรสาย

สนับสนนุ 
เป็นแหล่งเรียนรู ้ต้นแบบ โคก 
หนอง นา  
ร ะ ห ว ่ า ง ว ั น ท ี ่  1  –  1 4 
พฤศจิกายน 2564 

การเกษตร โดยผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 
เข ้าก ับภูม ิป ัญญาพื ้นบ้านที่ ม ีอย ู ่อย่าง
สอดคล้องกับธรรมชาติในพื ้นที ่นั ้นๆ เป็น
การให้ธรรมชาติจัดการตัวเอง โดยมีมนุษย์
เป็นส่วนส่งเสริมให้สำเร็จเร็วขึ้นอย่างเป็น
ระบบ เกิดประโยชน์ในด้านการเกษตรด้วย
หลักกสิกรรมธรรมชาติ อย่างยั่งยืน 

โครงการชวนครูวิทย์ ออกแบบ
เกมวิทยาศาสตร์ ครั ้งที ่ 2 "ใช้
เกมอย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย
วิทยาศาสตร์สืบเสาะ"  
9 สิงหาคม 2564 

1  ผู ้เร ียนใช้วิธ ีการสืบเสาะหาความรู ้ทาง
วิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยทักษะกระบวนการ 

การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์
แห่งชาติครั้งที่ 9  
ว ันท ี ่  23-26 ม ิถ ุนายน 2564 
ผ่านระบบออนไลน์ 

1  แสดงความร ่ วมม ือของเคร ื อข ่ ายใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสัตวศาสตร์และ
ปศุสัตว์ ทั้งในภาครัฐและเอกชน 

อบรม "ความรู้การเขียนรายงาน
ก า ร ป ร ะ เม ิ นตน เอ งระดับ
หลักสูตร"  
20 เมษายน 2565 

1  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนประเมิน
ตนเองและพัฒนาความสามารถในการ
ปรับปรุงรายงานให้มีประสิทธิภาพ และ
สามารถดำ เน ินง านประก ันค ุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ทิศทางการตลาดโคเนื้อไทยและ
โอกาสการแข่งขัน  
22 เมษายน 2564 

1  ทราบท ิศทางการตลาดโคเนื ้อไทยและ
โอกาสการแข่งขัน" โดย คุณสิทธิพร บุรนัฎ 
ที่ปรึกษาทางการตลาดสหกรณ์เครือข่ายโค
เนื้อ จำกัด (Max Beef) 

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“ เตร ี ยมความพร ้ อมเข ้ าสู่
ตำแหน่งชำนาญการ” ระหว่าง 

 1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของ
หน ่ วยงานได ้ ม ี ก ารวางแผนเส ้ นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นการสร้างแรง
บันดาลใจให้บุคลากร กระทั่งสามารถก้าวสู่
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเข้าร่วม จำนวนบุคลากรท่ีเขา้ร่วม สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน ์
ท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย ์ บุคลากรสาย

สนับสนนุ 
10 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 
2565 

ความก้าวหน้าในอาชีพในระดับตำแหน่งที่
สูงข้ึน 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาทักษะ SOFT SKILLS 
ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
เพื ่อสร้างแกนนำวิศวกรสังคม 
( แม ่ ไก ่ )  ส ำหร ับผ ู ้ บ ร ิหาร 
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
รุ่นที่ 2 วันที่ 28 เมษายน 2565 

1  สร้างความเข้าใจและตระหนักรู ้การเป็น
ว ิศวกรส ั งคม เคร ื ่ องม ือฟ ้าประทาน 
เครื ่องมือนาฬิกาชีวิต เครื ่องมือไทม์ไลน์
พัฒนาการ เครื่องมือไทม์ไลน์กระบวนการ 
เครื่องมือ M.I.C. model 

ก า ร ใ ช ้ ร ะบบจ ด ทะ เ บ ี ยน
ทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเล็ก
ทรอนิกส์ 25-26 28 เมษายน 
2565 

1  ได้เรียนรูเ้รื่องการจัดการด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญากบังานวิจัย เทคนิคและกลยุทธ์ใน
การจดสิทธิบัตร/อนสุิทธิบัตร 

หลักสูตรบูรณาการศักยภาพนัก
ธุรกิจพืชเศรษฐกิจกัญชาและ
กัญชง วันที่ 2 เมษายน ถึง 28 
พฤษภาคม 2565 

1  เร ียนร ู ้แนวทางการทำธ ุรกิจ Cannabis 
เรียนรู้ Cannabis Regulations ข้อปฏิบัติ 
มาตรฐานการดำเน ินการ และบร ิบท
กฎหมาย เรียนรู้แบบครบมิติ ต้นน้ำ กลาง
น้ำ และปลายน้ำ ศึกษาดูงาน Cannabis 
ครบวงจรในประเทศ โอกาสทางเลือกในการ
ต่อยอด Cannabis International ศึกษาดู
งานต่างประเทศ พร้อมรับ Certificate จาก
สถาบันกัญชาระดับโลก ที่คุณเลือกได้ ทั้ง 
Europe และ USA 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
แ ล ะ ศั ก ย ภ า พ ก า ร พ ั ฒ น า
หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้
บ ร ิ บ ท ก า ร พ ล ิ ก โ ฉ ม
มหาวิทยาลัย 7 กันยายน 2564 

5  วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมและศักยภาพการ
พัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้
บริบทการพลกิโฉมมหาวิทยาลัย 

"Update skills การเร ียนการ
สอนยุค Digital" 31 มกราคม 
2565 

2  เตรียมความพร้อมให้เกิดทักษะการเรียนรู้
บนโลกติจิตอลในศตวรรษที่ 21 
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเข้าร่วม จำนวนบุคลากรท่ีเขา้ร่วม สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน ์
ท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย ์ บุคลากรสาย

สนับสนนุ 
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บ ู ร ณาก า ร ก ั บ ก า ร ท ำ ง าน 
[CWIE] วันที่ 25 – 26 เมษายน 
2565 

2  เช่ือมโยงโลกของการศึกษากับการประกอบ
อาชีพ ให้นักศึกษาเรียนในมหาวิทยาลัย
ควบคู่กับการไปปฏิบัติงานจริง ในสถาน
ประกอบการในลักษณะร่วมผลิต เพื ่อให้
นักศึกษาเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการ
ทำงานจริงเป็นหลัก 

โครงการระบบการเลี้ยงไก่เนื้อ
อัจฉริยะในรูปแบบคอนโดบน
เครือข่ายสื ่อสาร LoRaWAN/ 
23 ตุลาคม 2564 

1  ประยุกต ใช เทคโนโลยีเครือข ายสื ่อสาร
ระยะไกล LoRaWAN มาใชเปนเครือขาย
หล ั ก ในการควบค ุมอุ ปกรณ  IoT โดย
ออกแบบระบบกรงเลี ้ยงไก ใหมีร ูปแบบ
คล้ายคอนโดในโรงเรือนปด พรอมรางให
อาหารและน้ำที่พอเพียงตอทุกรอบการเลีย้ง
ไกของเกษตรกรและนำขอมูลดิจิทัลที่ได้รับ
จากเซนเซอรดังกล่าวสงไปเก็บบนระบบ 
Cloud Server เพื่อประมวลผลขอมลูโดยใช
ระบบ AI Data Analytic และ Big Data ใน
การคาดการณสภาวะที ่เหมาะสมในการ
เลี้ยงสัตว 

ส ั ม ม น า  " Strategies to 
reduce feed cost and 
improve animal 
production" 20 พฤษภาค ม 
2565 

1  สัมมนาวิชาการออนไลน์ ด้านโภชนศาสตร์
สัตว์ 

แนวทางการสร ้ างมน ุษย ์ที่
สมบูรณ์ผ่านทักษะวิศวกรสังคม
ภายใต ้รายว ิชาศ ึกษาท ั ่ วไป 
(ออนไลน์) 22 เมษายน 2565  

2  ได้แนวทางการสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ผ่าน
ทักษะวิศวกรสังคมภายใต้รายวิชาศ ึกษา
ทั่วไป ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด
สร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา 

มาตรฐานการดำเนินงานของ
คณะกรรมการว ิชาการและ
จริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1  เพื ่อให้นักวิจัยและผู ้ที ่เกี ่ยวข้องมีความรู้
ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
สามารถนำความรู ้ท ี ่ได ้จากการอบรมไป
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเข้าร่วม จำนวนบุคลากรท่ีเขา้ร่วม สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน ์
ท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย ์ บุคลากรสาย

สนับสนนุ 
พระนคร ครั้งที่ 2 25 เมษายน 
2565 

ทำ ง านว ิ จ ั ย ไ ด ้ อ ย ่ า ง ถ ู ก ต ้ อ ง แล ะมี
ประสิทธิภาพ 

อบรม "หลักจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ ปีที ่ 6 (เทคนิคการ
เป็นผู้ประเมินโครงการวิจัย: มิติ
ด ้ า น ว ิ ช า ก า ร แ ล ะ ด ้ า น
จริยธรรม)" 16 กันยายน 2564  

1  เพื ่อให้นักวิจัยและผู ้ที ่เกี ่ยวข้องมีความรู้
ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
สามารถนำความรู ้ท ี ่ได ้จากการอบรมไป
ทำ ง านว ิ จ ั ย ไ ด ้ อ ย ่ า ง ถ ู ก ต ้ อ ง แล ะมี
ประสิทธิภาพ 

แนวทางการดำเนินการจัดการ
วิเคราะห์ SWOT ในการพัฒนา
หล ักส ูตรส ู ่ความเป ็นเล ิศ 7 
กันยายน 2564 

5  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพการ
พัฒนาหลักสูตรสู ่ความเป็นเลิศ ภายใต้
บริบทการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1   สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดตัวบ่งชี ้  ปัจจัยนำเข้า 
ประเด็น 

1. การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
2. การปรบัปรุงหลกัสูตรใหท้ันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตรส์าขาน้ันๆ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผ่านเกณฑ ์ คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

 0 • ไม่มีระบบ 

• ไม่มีกลไก 

• ไม่มีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไม่มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไม่มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการ 
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ผ่านเกณฑ ์ คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิที่ด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตผุลอธิบายการเป็นแนวปฏิบตัิทีด่ีได้ชดัเจน 

 
ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
1.  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรฯ มีระบบกลไกในการออกแบบ ปรับปรุง/พัฒนา กำหนดสาระรายวิชาใน
หลักสูตรฯ ดังนี ้
1.1  ระบบและกลไกการออกแบบ ปรบัปรุง/พฒันา กำหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรฯ 
ดังนี้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 
พุทธศักราช 2564 เป็นหลักสูตรปรับปรุง จากการบูรณาการ 3 หลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร พุทธศักราช 2561 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2560 และ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พุทธศักราช 2561 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการหลักสูตรให้
ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ในปัจจุบนั โดยมุ่งเน้นกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจศาสตร์ทางการเกษตรทั้งในด้านพืช สัตว์ และ
ประมง รวมไปถึงสามารถนำองค์ความรู้ด้านการจัดการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มาใช้ได้

1. มคอ.2 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม ่
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
อย่างเหมาะสม ซึ่งบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพอิสระ และมีคุณภาพได้มาตรฐานตาม
ความต้องการของสังคม ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม 

การปรับปรุงหลักสูตรยึดหลักเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พุทธศักราช 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) พุทธศักราช 2557 สำหรับระบบการเปิด/ปิดหลักสูตรยึดตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร จากนั้นทำ
การสำรวจความต้องการบัณฑิตสาขาทางด้านการเกษตรของสั งคมจากผู ้ใช้บัณฑิต  
และประเมินหลักสูตรทั้งสามหลักสูตร จากผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต ผู้ประเมินอสิระ ผู้สอน 
และนักศึกษาปัจจุบัน หลังจากนั้นนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ยกร่างหลักสูตรเพื่อ
เข้าส ู ่กระบวนการวิพากษ์หลักสูตร โดยมีผ ู ้ทรงคุณวุฒิจากผู ้ใช้บ ัณฑิต บัณฑิต 
นักวิชาการทางด้านการเกษตร จากนั้นปรับปรุง/พัฒนาร่างหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ
ในแบบฟอร์ม มคอ.2 แล้วดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ สภาวิชาการ 
สภามหาวิทยาลัย และส่งให้ สกอ. ร ับรองหลักส ูตรในที ่ส ุด โดยแต่ละขั ้นตอน
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจะทำหน้าที่พัฒนา/ปรับปรุงตามคำแนะนำ 
 
1.2  ระบบและกลไกเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

หลักสูตรฯ ได้กำหนดกรอบการเร ียนรู ้อย่างเป็นรูปธรรมโดยกำหนดความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลกัสตูรสูร่ายวิชาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกำหนดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
และกลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจนในเล่มหลักสตูร (มคอ.
2) ซึ ่งอาจารย์ผู ้สอนสามารถล้อตาม และนำไปปฏิบัติได้ในแต่ละรายวิชาตามเล่ม
หลักสูตรที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้  หลักสูตรยังมีรายวิชาที ่ครอบคลุม 
ครบถ้วนในทุกศาสตร์ ตั้งแต่รายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน
ทางการเกษตร รายวิชาเคมีพื ้นฐานทางการเกษตร รายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางการเกษตร และรายวิชาวิศวกรรมพื้นฐานทางการเกษตร)  พื ้นฐานทางด้าน
การเกษตร (รายวิชาความรู้เบื้องต้นทางการผลิตพืช สัตว์ และประมง และรายวิชาการ
ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์การเกษตร เป็นต้น) รายวิชาที่ทันสมัย (รายวิชาการเกษตร
อัจฉริยะ รายวิชาเกษตรยั่งยืน รายวิชาการจัดการข้อมูลทางการเกษตรสมัยใหม่ และ
รายวิชาการผลิตพืชปลอดภัย เป็นต้น) รายวิชาที่สร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียนเข้าใจ
ภาพตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ (รายวิชาเศรษฐศาสตร์สำหรับการเกษตรสมยัใหม่ 
รายวิชาคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร รายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และ
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
รายวิชาการเป็นผู ้ประกอบการและการตลาดทางการเกษตรเป็นต้น) รายวิชาที่
กำหนดให ้ผ ู ้ เ ร ี ยนเป ็นศ ูนย ์กลาง (รายว ิชาโครงงานทางการจ ั ดการก าร
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ และรายวิชาสัมมนาทางการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ เป็นต้น) รวมไปถึงรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ 
(รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่) ซึ่งเนื้อหา
รายวิชาของหลักสูตรมีความต่อเนื่องสอดคล้องกันอย่างเหมาะสม มีการจัดแผนการ
เรียนการสอนตามลำดับเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีการพัฒนาองค์ความรู้ สามารถนำไปต่อ
ยอดได้ การเปิดรายวิชาเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของทางมหาวิทยาลัยเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู ้เร ียนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที ่กำหนด การเปิ ดรายวิชาเลือก
ตอบสนองความต้องการของผู ้เรียนและความต้องการของตลาด การจัดรายวิชาใน
หลักสูตรให้แก่ผู ้เร ียนทั ้งในและนอกที่ตั ้ง มีการควบคุมให้ผู ้เร ียนได้เนื ้อหาสาระ 
เป้าหมายการเรียนรู้ และมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน 

 
2.  การปรบัปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตรส์าขานั้น ๆ 
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขาวิชาน้ัน ๆ ดังนี้ 
2.1  ระบบและกลไกการการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขาวิชาน้ัน ๆ 

ผลการดำเนินงานในการออกแบบหลักสูตร มีแนวคิดปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ดังนี้  

1) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เน้นเกษตรแบบสร้างมูลค่าโดยให้
ความสำคัญกับการเพิ่มผลการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของ
สินค้าเกษตร อันประกอบด้วย เกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ิน เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ 
เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ  

2) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21  

3) ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม หลักสูตรมุ่งเนน้ผู้เรียนให้
เกิดการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อ สร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล  

4) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลักสูตรฯ 
มุ ่งเน้นพัฒนาการเกษตรกรรมในรูปแบบการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน โดยเน้นให้
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาค
เกษตรทั้งระบบ ควบคู่กับสงวน รักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
และวิถีชีวิตพื ้นถิ ่นบนฐานธรรมชาติ บนฐาน วัฒนธรรมอย่างยั ่งยืน เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 
2.2  ระบบและกลไกเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

หลักสูตรฯ มีการประเมินหลักสูตรพบว่าหลักสูตรมีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพแก่นักศึกษามีส่วนช่วยในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้
อย่างเหมาะสม มีการสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีโอกาสได้รับความรู้
และประสบการณ์จากหน่วยงานภายนอก เช่น การบูรณาการกับโครงการศาสตร์
พระราชา และ/หรือโครงการ อพ.สธ. ทำให้ผู้เรียนได้ลงพื้นที่ เข้าใจบริบท ทราบปัญหา
ของชุมชน สามารถนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติมากยิ่งข้ึน ในส่วนของ
หลักสูตรมีการนำมาปรับปรุงและพัฒนารายวิชาให้มีความทันสมัยมากข้ึน เช่น รายวิชา
การเกษตรอัจฉริยะ และรายวิชาการจัดการข้อมูลทางการเกษตรสมัยใหม่ เป็นต้น โดย
การปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับปัจจุบัน มีการบูรณาการศาสตร์
ความเช่ียวชาญของผู้สอน มีการเชิญวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญมาบรรยาย 

 
2.3  การประเมินกระบวนการปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขาวิชาน้ัน 

หลักสูตรฯ นำผลการประเมินหลักสูตรมาเพิ่มเติมรายวิชาการจัดการข้อมูลทาง
การเกษตรสมัยใหม่ และปรับลดรายวิชาเลือกที่มีความซ้ำซ้อน มีการปรับรายวิชาให้
บัณฑิตสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น รายวิชาฟิสิกส์และ
ปฏิบัติการฟิสิกส์ปรับเป็นรายวิชาวิศวกรรมพื้นฐานทางการเกษตร รายวิชาชีววิทยา
ทั่วไปและปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปปรับเป็นรายวิชาชีววิทยาพื้นฐานทางการเกษตร เป็น
ต้น มีบูรณาการศาสตร์ในรายวิชาให้มีความทันสมัยมากข้ึน เช่น รายวิชาเทคโนโลยีการ
ส่งเสริมการเกษตร ปรับเป็นรายวิชาการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์การเกษตร เป็นต้น 

 
2.4  การปรับปรุงกระบวนการ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 
พุทธศักราช 2564 มีการปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัย สามารถนำไปใช้ได้จริง 
รวมทั้งยังเน้นให้บัณฑิตเข้าใจองค์รวม และเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม 
โดยหลักสูตรมีการปูพื้นฐานที่เน้นทางด้านการเกษตรแทนการเรียนแบบทั่วไป ใน
รายวิชาแกน (รายวิชาชีววิทยาพื ้นฐานทางการเกษตร รายวิชาเคมีพื ้นฐานทาง
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
การเกษตร รายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติทางการเกษตร และรายวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน
ทางการเกษตร) สำหรับกลุ่มวิชาพื้นฐานเน้นให้ผู้เรียนสามารถคาดการณ์ทิศทางความ
ต้องการสินค้าทางการเกษตร (รายวิชาเศรษฐศาสตร์สำหรับการเกษตรสมัยใหม่) 
สามารถผลิตสินค้าได้คุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภค (รายวิชาคุณภาพของ
ผลิตผลทางการเกษตร) สามารถเข้าถึงผู้ซื ้อได้สามารถสื ่อสารและผลิตสื ่อทางด้าน
การเกษตรได้ (รายวิชาการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์การเกษตร) สามารถขายผลผลิต
โดยตรงและเป็นผู ้ประกอบการได้ (รายวิชาการเป็นผู ้ประกอบการและการตลาด
ทางการเกษตร)  ส่งเสริมให้บัณฑิตที ่สำเร็จการศึกษาจะเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่มี
ความสามารถผลิตได้ ขายได้ เลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และเป็นบัณฑิตที่ตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันได้ดียิ่ง 

 
กรุณาระบุเหตุผลท่ีได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
มีระบบ มีกลไกสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร การปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาน้ัน ๆ มีการสำรวจข้อมูลความต้องการ ข้อเสนอแนะ
นำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ยกร่างหลักสูตรเพื่อเข้าสูก่ระบวนการวิพากษ์หลักสตูร ปรับให้เข้ากับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้  
5.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 ระดบั หลักสูตรฯ ได้กำหนดกรอบการเรียนรู้
อย่างเป็นร ูปธรรมโดยกำหนดความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู ่รายวิชาทั ้ง 5 ด้าน โดยมี
แนวคิดปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 - 2579) และนำผลการประเมิน
หลักสูตรมาเพิ่มเติมรายวิชาการจัดการ
ข้อมูลทางการเกษตรสมัยใหม่ และปรับ
ลดรายวิชาเลือกที่มีความซ้ำซ้อน มีการ
ปรับรายวิชาให้บัณฑิตสามารถนำองค์
ความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

4 คะแนน  บรรล ุ
 ไมบ่รรล ุ
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้  
5.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ
ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ
เป้าหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ
 ไมบ่รรล ุ

 
ตัวบ่งชี้ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
ประเด็น 

1. การกำหนดผู้สอน 
2. การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการ

สอน 
3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง

สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เกณฑ์การประเมิน 
ผ่านเกณฑ ์ คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

 0 • ไม่มีระบบ 

• ไม่มีกลไก 

• ไม่มีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไม่มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไม่มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการ 

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 
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ผ่านเกณฑ ์ คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิที่ด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตผุลอธิบายการเป็นแนวปฏิบตัิทีด่ีได้ชดัเจน 

 
ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
1. การกำหนดผู้สอน 
หลักสูตรฯ มีระบบกลไกการวางระบบผู้สอน ดังนี้ 
1.1  ระบบและกลไกการกำหนดผู้สอน 

1) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อจัดตารางสอนในแต่ละภาคเรียน 
โดยจัดชั่วโมงสอนให้อาจารย์ผู้สอนทั่วไปที ่ไม่ใช่ผู้บริหารมีชั่วโมงสอนไม่ต่ำกว่า 12 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย และจัดส่งรายช่ือผู้สอน ให้แก่สำนัก
ส่งเสริมวิชาการฯ จัดทำเพื่อตารางสอน 

2) พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนตามคุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่จบ
การศึกษา และประสบการณ์ในการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียน 
สำหรับบางหัวข้อในรายวิชาที่ต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง จะเชิญวิทยากรภายนอก
มาบรรยายเป็นรายชั่วโมง โดยนำข้อเสนอแนะแนว จากผลการดำเนินงานรายวิชา 
(มคอ.5) มาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 

3) ในแต่ละภาคเรียนจะจัดให้นักศึกษาได้เรียนกับอาจารย์ที ่มีความชำนาญใน
หลากหลายสาขาวิชา 

 
1.2  ระบบและกลไกเพื่อนำไปปฏิบัติ 

ผลการดำเนินงานด้านการวางระบบผู้สอนของหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบ/ประจำหลักสูตรทุกคนที่ไม่ใช้ผู ้บริหารมีภาระสอน และใน
กระบวนการจัดการสอนให้นักศึกษาจะทำการเลือกตามคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่
ผ ่านมาของอาจารย์แต่ละท่าน โดยมีการวางแผนร่วมกันกับผู ้สอนและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. มคอ.2 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ (ปรับปรงุ 
พ.ศ. 2564) 
2. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจำ/บริหาร
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ในปีการศึกษา 2564 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
และจากการที่หลักสูตรฯ มีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรให้

เหมาะสมมากขึ้น จึงได้มีการจัดกระบวนการจัดการสอนให้นักศึกษาแบบการสอนเป็น
คณะ (Team Teaching) ที่เป็นกระบวนการที่เกี ่ยวข้องกับการที่ผู้สอนตั้งแต่ 2 คน 
หรือมากกว่า ทำงานร่วมกันในการวางแผน ปฏิบัติตามแผน อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1.3  การประเมินกระบวนการการกำหนดผู้สอน 

เมื ่อสิ ้นสุดปีการศึกษา 2564 ทางหลักสูตรฯ มีการนำมาทบทวนการจัดการ
กำหนดผู้สอนหลักสูตร พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีความรู้และประสบการณ์ในการสอนใน
รายวิชาที่กำหนดเป็นอย่างดี อีกทั้งการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายส่งผลกระตุ้น
ให้ผู้เรียนสนใจเนื้อหาสาระในรายวิชานั้น ๆ เพิ่มข้ึน นอกจากนี้ ทางหลักสูตรฯ ได้เปิด
ให้ผู้เรียนสอบถามหลังจากมีการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์และนำผลการ
ประเมินมาปรับปรุง ซึ่งในปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลการประเมินผลทุกรายวิชาไม่ต่ำ
กว่าเกณฑ์ที่กำหนด 
 
1.4  การปรับปรุงกระบวนการ 

จากการประเมินกระบวนการการกำหนดผู้สอน สามารถสรุปผลการปรับปรุง
กระบวนการได้ คือ 1) อาจารย์ผู้สอนมีความรู้และประสบการณ์ในการสอนในรายวิชาที่
กำหนดเป็นอย่างดี 2) มีการเชิญวิทยากรมาบรรยายนักศึกษา เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ
ในรายวิชาเพิ่มมากขึ้น และ 3) ถ้ามีข้อร้องเรียนในการสอนจากนักศึกษา ต้องมีการ
วางแผนในการจัดการความเสี่ยงโดยการประชุมหารือกันภายในหลักสูตรฯ 

 
1.5  ผลการปรับกระบวนการเป็นรูปธรรม 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ มีการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เพื่อ
ทบทวนกระบวนการการกำหนดผู้สอน พบว่า ทางหลักสูตรฯ ได้มีการกำหนดผู้สอน 
สอดคล้องเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ กำหนด ซึ่งทางหลักสูตรฯ สามารถ
ปรับกระบวนการให้เป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีรายวิชาใดที่มีผลการ
ประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

3. แบบประเมิน
ความพึงพอใจของ
อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์
ประจำหลักสูตรที่มี
ต่อระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ประจำปี
การศึกษา 2564 

2. การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
การจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรฯ มีระบบกลไกการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ 
(มคอ. 3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
2.1  ระบบและกลไกการการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ 
(มคอ. 3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 

1. มคอ.2 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ (ปรับปรงุ 
พ.ศ. 2564) 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
หลักสูตรฯ มีการกำหนดให้อาจารย์ผู้สอน จัดทำรายละเอียดรายวิชา/รายละเอียด

ของประสบการณ์ภาคสนามตามคำอธิบายรายวิชาที่กำหนดไว้ในแผนการเรียนของแต่
ละภาคเรียนตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ส่งในระบบออนไลน์ตามระยะเวลาที่กำหนด
ของมหาวิทยาลัย และแจกให้กับนักศึกษาในแต่ละหมู่เรียนในสัปดาห์แรกของการเปิด
ภาคเรียน โดยการประชุมหารือร่วมกันในรูปแบบการเรียนการสอน เนื้อหา และความ
เหมาะสมในรายวิชาที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2564 ก่อนการเปิดภาคการศึกษา 
หลักสูตรฯ ได้มีการกำกับติดตามอาจารย์ผู้สอนจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 โดย เสนอให้
คณะมีการกำกับติดตามอาจารย์ผู้สอนในแต่ละสังกัด รวมถึงสำนักส่งเสริมและบริการ
วิชาการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำการแจ้งเตือนผ่านปฏิทินการศึกษา 
(สำหรับอาจารย์) บนหน้า Website: http://acade.pnru.ac.th e-mail ของอาจารย์
ผู้สอน และทางช่องทาง Line ของคณะฯ 
 
2.2  ระบบและกลไกเพื่อนำไปปฏิบัติ 

หลักสูตรได้มีการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 
และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน โดยให้อาจารย์ผู้สอนจัดทำรายละเอียด
รายวิชา/รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามตามคำอธิบาย รายวิชาที่กำหนดไว้ใน
แผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาตามแบบฟอร์ม มคอ.3 และ มคอ.4 และส่งผ่าน
ระบบออนไลน์ตามระยะเวลาของมหาวิทยาลัยที่กำหนด จากนั้นเผยแพร่ให้กับนักศึกษา
ผ่านระบบออนไลน์ในแต่ละหมู่เรียนภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน จากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีการศึกษา 2564 ทำให้
ต้องเพิ่มช่องทางออนไลน์ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ จากนั้นเสนอให้คณะมีการกำกับติดตาม
อาจารย์ผู ้สอนในแต่ละสังกัด รวมถึงสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำการแจ้งเตือนผ่านปฏิทินการศึกษา (สำหรับอาจารย์) 
บนหน้า Website: http://acade.pnru.ac.th e-mail ของอาจารย์ผู้สอน และทาง
ช่องทาง Line ของคณะฯ 

 
2.3  การประเมินกระบวนการ 

ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้สอนภายในหลักสูตรฯ จัดส่งแผนการเรยีนรู้ (มคอ.
3 และ 4) ตรงตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกรายวิชา 

 
2.4  การปรับปรุงกระบวนการ 

จากการประเมินกระบวนการการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน สามารถสรุปผลการปรับปรุง

2. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจำ/บริหาร
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ในปีการศึกษา 2564 
3. ผลการประเมิน
ของคณะกรรมการ
ผู้รบัผิดชอบ/ประจำ
หลักสูตร 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
กระบวนการได้ คือ 1) อาจารย์ผู้สอนภายในหลักสูตรฯ จัดส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 
และ 4) ตรงตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกรายวิชาจากระบบกลไกที่หลักสูตร
ฯ ได้วางไว้ 

 
2.5  ผลการปรับกระบวนการเป็นรูปธรรม 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เพือ่
การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การ
จัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนภายในหลักสูตรฯ จัดส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 
และ 4) ตรงตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกรายวิชา 
3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
หลักสูตรฯ มีระบบกลไกการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนที่มี
การบ ูรณาการกับงานวิจ ัย การบร ิการว ิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุง 
ศิลปะวัฒนธรรม ดังนี้ 
3.1  ระบบและกลไกการการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 

มีการกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้สอน
ระบุรายละเอียดของกิจกรรมการสอนไว้ใน มคอ.3 การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการ
แก่นักศึกษาด้วยสื่อเทคโนโลยีที ่ทันสมัย ได้แก่ เฟสบุค ไลน์ Google Meet Zoom 
และ E-learning ฯ โดยอาจารย์ผู้สอนระบุรายละเอียดของกิจกรรมการสอนไว้ใน มคอ.
3 

 
3.2  ระบบและกลไกเพื่อนำไปปฏิบัติ 

หลักสูตรฯ จัดทำแผนการจัดกิจกรรมเสรมิหลักสตูรเพือ่ให้ผู้เรียนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตรง จากการทำงานในสถานประกอบการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน ภาครัฐและ
เอกชน ซึ ่งทำให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้วิธีการทำงานในรูปแบบต่าง ๆ นอกเหนือจากใน
ห้องเรียนหรือในมหาวิทยาลัย สามารถพัฒนาตนเองให้มีระเบียบ วินัย มีความ
รับผิดชอบ สามารถวางแผน พัฒนากระบวนการคิด ฝึกการแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้า 
และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และหลักสูตรมีการการจัดการเรียนการสอนโดย
บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม ดังนี ้ 

1. มคอ.2 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ (ปรับปรงุ 
พ.ศ. 2564) 
2. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจำ/บริหาร
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ในปีการศึกษา 2564 
3. แผนการเรียนรู้ 
(มคอ.3 และ มคอ.4) 
รายวิชาของหลกัสูตร
ฯ 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
1) รายวิชาปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร นักศึกษาสามารถ

ตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ คือ นวภัทร สวัสดี, จักรพงษ์ หรั่งเจริญ, ยุทธพล 
สาเอ่ียม, วฤชา ประจงศักดิ์, วาสนา อากรรัตน์, อนุรักษ์ สุขดารา. 2564. แนวทางการ
ใช้สารเคมีและยาเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการเพาะฟักแม่กุ ้งม ังกรเลน (Panulirus 
polyphagus Herbst, 1793) ภายใต้ระบบโรงเพาะฟัก. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการ
ประมง, 15(2), 11-21. 

2) ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ โดยการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปบูรณาการกับการ
บริการวิชาการเรื่อง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมเสบียงอาหารสำรองสำหรับ
กระบือนมเพื่อลดต้นทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัด
นครนายก ร่วมกับรายวิชาอาหารและการให้อาหารและรายวิชาการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ 

3) รายวิชาการผลิตเห็ด โดยการนำองค์ความรู้ที ่ได้ไปบูรณาการกับโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรมการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจเพื่อยกระดับรายได้ให้กับชุมชน
ตำบลมะกอกหวาน และตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นการบูร
ณาการกับรายวิชารายวิชาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธ์ุ รายวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
รายวิชาเทคโนโลยีการส่งเสริมการเกษตร 

4) รายวิชาเกษตรอัจฉริยะ นักศึกษาได้นำความรู้ทางด้านวิศกรสังคมมาบูรณาการ
กับกิจกรรมโครงการความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม โดยกองทุนอนุรักษ์น้ำบาดาลและกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
เพื่อประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบ
ด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนท้องถ่ินได้ เช่น 
การเก็บข้อมูลสังเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย โดยลงไปเก็บข้อมูลจากชุมชนจริงๆ มีการปรับ
การเรียนการสอนเน้นสอนในชุมชน 

นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning/ ใช้สื่อ
เทคโนโลยี การสอนด้วย E-learning ผ่านโปรแกรม Google Meet หรือ Zoom 
เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตลอดเวลา ซึ่งมีการประเมินกระบวนการด้าน
การจัดการเรียนการสอนทำได้โดยการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

 
3.3  การประเมินกระบวนการ 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจ ปรับปรุงระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุ
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
บำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่าง อาจารย์ นักศึกษา และ
ชุมชน และส่งผลให้กระบวนการเรียนการสอนสามารถพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่จะ
เป็นแนวทางในการทำงานต่อไปได้ โดยผลการดำเนินงานพบว่าผู้เรียนนำทักษะและ
ความรู้ของศาสตร์มาบูรณาการกับงานวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี 

 
3.4  การปรับปรุงกระบวนการ 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางตัวผู้สอนโดยคำนึงถึงความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ผู้เรียน อาจารย์ประเมินความพร้อมของตัวเองเพิ่มเติมเทคนิคการสอนวิธี
ใหม่ ๆ 

 
3.5  ผลการปรับกระบวนการให้เป็นรูปธรรม 

ในปีการศึกษา 2564 สามารถปรับกระบวนการให้เป ็นร ูปธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่มีรายวิชาใดที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

 
กรุณาระบุเหตุผลท่ีได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
หลักสูตรให้ความสำคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และนำความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชานั้นๆ เพื่อให้
นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้เช่ียวชาญ กระบวนการเรียนการ
สอนสำหรับยุคศตวรรษ ที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนด และ
ได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
ทักษะการเรียนรู้ ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันต้อง
ปรับตัวใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ และทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาในสถานที่ใดก็ได้ 
ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้  
5.2 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย  

5 ระดบั มีระบบกลไกการวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่
ละรายว ิชา เพ ื ่ อพ ัฒนาท ักษะของ
น ักศ ึกษาในศตวรรษท ี ่  21 ม ีการ

4 คะแนน  บรรล ุ
 ไมบ่รรล ุ
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ปรับเปลี่ยนกระบวนการให้ทันสมัยและ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ม ี ก า ร พ ั ฒ น า
กระบวนการของหลักสูตรด้วยการบูร
ณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มีการประเมินกระบวนการ
ด้านการจัดการเรียนการสอนทำได้โดย
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีของ
หลักสูตรฯ  

 
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้  
5.2 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ
ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ
เป้าหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ
 ไมบ่รรล ุ

 
ตัวบ่งชี้ 5.3  การประเมินผู้เรยีน 
ชนิดตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
ประเด็น 

1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ 
2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
3. การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

เกณฑ์การประเมิน 
ผ่านเกณฑ ์ คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

 0 • ไม่มีระบบ 

• ไม่มีกลไก 

• ไม่มีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไม่มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
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ผ่านเกณฑ ์ คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไม่มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการ 

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิที่ด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตผุลอธิบายการเป็นแนวปฏิบตัิทีด่ีได้ชดัเจน 

 
ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
หลักส ูตรฯ เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร พุทธศักราช 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์ พุทธศักราช 2561 ซึ ่งในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ มีระบบกลไกการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
 
1.1  ระบบและกลไกการประเม ินผลการเร ียนร ู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. มคอ.2 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ (ปรับปรงุ 
พ.ศ. 2564) 
2. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจำ/บริหาร
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
อาจารย์ผู ้สอนกำหนดเกณฑ์ที ่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนในแต่ละ

รายวิชาตามกรอบมาตรฐาน (TQF) ทั้ง 5 ด้าน โดยระบุไว้ใน มคอ.3/มคอ.4 และแจ้งให้
นักศึกษาทราบในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน โดยนักศึกษาสามารถแสดงความ
คิดเห็นในการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ได้ตามความเห็นพ้องต้องกันของอาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษา โดยการประเมินผลนักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรบัปรงุ
การเรียนการสอนของอาจารย์ผู ้สอน ให้อาจารย์ผู ้สอนสามารถนำไปปรับปรุงและ
พัฒนาเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 
1.2  ระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้รับผดิชอบในแต่ละรายวิชากำหนด
เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวิชา โดยระบุไว้ใน มคอ.3/
มคอ.4 และแจ้งให้นักศึกษาทราบในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน ซึ่งได้ดำเนินการ
กำกับติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในรายวิชาของหลักสูตรทุกรายวิชา การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ทุกรายวิชา โดยการสังเกตพฤติกรรม การเรียน ความรับผิดชอบต่องานที ่ได้รับ
มอบหมาย การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูข้องนักศึกษาจากการสอบกลางภาค
และสอบปลายภาคการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์การประเมิน
ร่วมกับนักศึกษาในวันแรกของการเรียน โดยมุ่งเน้นไปตามแผนการเรียนรู้ในรายวิชาที่
ได้กำหนดไว้ใน มคอ.2  

นอกจากนี้ มีการตรวจประเมินการเรียนรู ้ให้แก่นักศึกษา และแจ้งให้นักเรียน
ตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงสามารถโต้แย้งผลการประเมินได้ หากพบความผิดพลาด
หรือข้อสงสัยใด ๆ  และมีการกำหนดให้มีการพิจารณาผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา
ร่วมกันของอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร (การทวนสอบผลสัมฤทธิ ์) โดย
กรรมการภายนอกหลักสูตร เพื่อตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบ
ผลการเรียนเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดของผลการเรียนก่อนการส่งเกรดอย่างเป็นทางการ
ของอาจารย์ผู้สอนในระบบออนไลน์ จากนั้นอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่ส่งเกรดใน
ระบบออนไลน์และระบบเอกสารตามระยะเวลาที ่มหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษา
สามารถเข้าดูผลการเรียนในแต่ละรายวิชาได้ หลังจากที่ได้ทำการประเมินผลการสอนใน
ระบบออนไลน์เรียบร้อยแลว้ หากนักศึกษามีข้อสงสัยในผลการเรียน อาจารย์ผู้สอนต้อง
มีการชี้แจงรายละเอียด หลักฐานของระดับคะแนนในนักศึกษาทราบ เพื่อป้องกนัการ
เกิดข้อร้องเรียนที่เกิดจากความผิดพลาดของผลการเรียน 

ทั้งนี้ เมื่อถึงกำหนดของมหาวิทยาลัยในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ
รายวิชา/รายงานผลการดำเนินงานภาคสนามตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 อาจารย์ผู้สอนใน

หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ในปีการศึกษา 2564 
3. แผนการเรียนรู้ 
(มคอ.3/4 มคอ.5/6 
และ มคอ.7) 
หลักสูตรฯ 
4. รายงานการ
จัดการความรู้
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ประจำปี
การศึกษา พ.ศ. 
2564 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
แต่ละรายวิชานำผลการเรียนและผลการประเมินการสอนของนักศึกษามาจัดทำและส่ง
ในระบบออนไลน์ตามกำหนด และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตรจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 ตามแบบ มคอ.7 และส่งใน
ระบบออนไลน์ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 
1.3  การประเมินกระบวนการ  

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พบว่า จากการกำกับและติดตามอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/
ประจำหลักสูตร มีการกำหนดเกณฑ์ที ่ใช้ในการวัดและประเมินผลเป็นตามกรอบ
มาตรฐาน (TQF) ทั้ง 5 ด้าน อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้ดำเนินการสอนทั้งสิน้ 16 
สัปดาห์รวมสอบปลายภาคการศึกษา ส่วนการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ของ
นักศึกษาโดยอาจารยผู้สอนนั้นผ่านกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ  โดยกรรมการ
ภายนอกหลักสูตร ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ได้มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 3 
รายวิชา คือ วิศวกรรมพื้นฐานทางการเกษตร คณิตศาสตร์และสถิติทางการเกษตร และ
เกษตรอัจฉริยะ พบว่า ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ไม่พบข้อผิดพลาด มีการจัดการเรียน
การสอน และวัดผลตามกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้ครบและตรงตามที่กำหนดใน 
มคอ. 3  

จากการจัดกระบวนการจัดการสอนให้นักศึกษาแบบการสอนเป็นคณะ (Team 
Teaching) ทำให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนมีการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน  ใน
ส่วนของผลการเรียนของนักศึกษา นักศึกษามีการส่งงานในระบบออนไลน์ไม่ตรงตาม
กำหนด ไม่เข้าเรียน และมีปัญหาในการเรียน  

ทั้งนี ้ผลการประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ดังนี้  
 

รายวิชา ผลการประเมิน 
ชีววิทยาพื้นฐานทางการเกษตร 4.13 
เคมีพื้นฐานทางการเกษตร 4.20 
ความรู้เบื้องต้นด้านการผลิตพืช สัตว์และประมง 4.17 
วิศวกรรมพื้นฐานทางการเกษตร 4.40 
คณิตศาสตร์และสถิติทางการเกษตร 4.36 
เกษตรอัจฉริยะ 4.42 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
1.4  การปรับปรงุกระบวนการ 

จากการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ มีการ
ประชุม/หารือเรื ่องการประเมินผลนักศึกษาระหว่างภาคเรียน  เพื ่อหาแนวทางการ
แก้ปัญหาให้แก่นักเรียนที่มีแนวโน้มจะเรียนไม่ทัน หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพื่อ
หาแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีข้ึน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 ต่อไป 

 
1.5 ผลการปรับกระบวนการให้เป็นรูปธรรม 

หลักสูตรฯ สามารถแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการประเมินระหว่างภาคเรียนไปใน
ทิศทางที่ไม่ดี ทำให้นักศึกษาสามารถปรับตัวได้ จนส่งผลให้ในภาพรวมอัตราการคงอยู่
ของนักศึกษาดีมากขึ้น 
2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หลักสูตรฯ มีระบบกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี ้ 
2.1  ระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์การตัดเกรดในแต่ละรายวิชาเป็นคะแนน 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื ่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการทวน มคอ.3 ผลสัมฤทธิ์การเรียน และการทวนสอบ 
โดยมีคณะกรรมการภายในและภายนอกหลักสูตร  
 
2.2  ระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจะเป็นผู้กำหนดน้ำหนักเกณฑ์คะแนนในแต่ละ
องค์ประกอบตามความเหมาะสมและทางหลักสูตรได้ผลักดันให้ทุกรายวิชาชี ้แจง
ข้อตกลงการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน
ร่วมกับนักศึกษา และตรวจผลการประเมินนักศึกษา (ทวนเกรด) ก่อนมีการออกผล
การศึกษาจริง แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ  

หากในระหว่างภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนพบว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินวิธีการ
ประเมินหรือเครื่องมือการประเมินไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงให้นำเรื่องเข้าที่
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงเกณฑ์ที่ใช้ใน
การประเมินวิธีการประเมินหรือเครื่องมือการประเมินร่วมกัน  

หลังจากอาจารย์ผู้สอนได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในที่ประชุมข้างต้นเรียบร้อย
แล้วให้ทำการรายงานผลต่อคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ทราบ  
 
 

1. มคอ.2 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ (ปรับปรงุ 
พ.ศ. 2564) 
2. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจำ/บริหาร
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ในปีการศึกษา 2564 
3. แผนการเรียนรู้ 
(มคอ.3/4 มคอ.5/6 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
2.3  การประเมินกระบวนการ 

ในปีการศึกษา 2564 พบว่า การประเมินกระบวนการการประเมินผูเ้รยีน อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสตูร มีการส่งเกรดในระบบเอกสารและระบบออนไลน์ตามระยะเวลาที่
กำหนด และสามารถเข้าดูผลการศึกษาได้หลังจากที่ได้ทำการประเมินการสอนอาจารย์
ในระบบออนไลน์เสร็จสิ้น จากการประเมินกระบวนการหลักสูตรฯ มีผลการดำเนินงาน
ดังนี้ 

1) มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน พิจารณาเกณฑ์
รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินจากมคอ . 3 ซึ่งจากการพิจารณาแล้วไม่พบว่ามี
รายวิชาใดที่ต้องปรับปรุง เป็นไปตามที่กำหนดไว้ทุกรายวิชา 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ทำหน้าที่ทวนสอบข้อสอบ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมในทุกรายวิชาที่เปิดสอนทั้งกลางภาคและปลาย
ภาค รวมถึงจัดให้มีการประชุมเพื ่อทวนสอบข้อสอบและผลการเรียนรู ้ตาม  กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พร้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบหากรายวิชา
ใดมีข้อเสนอแนะปรับปรุงให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลต่อประธานอาจารย์ประจำ
หลักสูตรฯทราบเมื่อดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้วอาจารย์ประจำ
หล ักส ูตรฯทำหน้าท ี ่การทวนสอบผลการเร ียนร ู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในระดับหลักสูตรอย่างน้อย 25% ของรายวิชาที่เปิดทำการ
สอนในแต่ละภาคการศึกษาและนำผลการทวนสอบจากระดับหลักสูตรเข้าสู่การทวน
สอบโดยคณะกรรมการประจำคณะฯ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน ทำหน้าที่การทวนสอบผลการเรียน (เกรด) ของรายวิชาและจัดให้มีการประชุม
เพื่อทวนสอบผลการเรียนทกุสิ้นภาคการศึกษา ซึ่งผลดำเนินงานไม่พบรายวิชาใดมีความ
ผิดปกติ ดังรายงานการทวนสอบประจำปีการศึกษา 2564  

3) การประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษา พบว่า ในปี 2564 ได้มีการจัดการ
เรียนการสอนในระบบออนไลน์ทั ้งหมด จึงได้ทำการประเมินความพึงพอใจ พบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา อยู่ที่ 4.13 
ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี และพบว่าผลประเมินระบบออนไลน์ของรายวิชาไม่พบรายวิชาใดที่
มีระดับประเมินต่ำกว่าเกณฑ์  

และ มคอ.7) 
หลักสูตรฯ 
4. รายงานการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2564 
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร 
 

3. การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และมคอ.7) 
หลักสูตรฯ มีระบบกลไกการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี ้
3.1  ระบบและกลไกการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน  และประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)  

1. มคอ.2 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ (ปรับปรงุ 
พ.ศ. 2564) 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน  และ

ประเมินหลักสูตรตามแบบ มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 และระยะเวลาในการกำกับการ
ประเมิน โดยที่อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมเพื ่อรับทราบเกณฑ์และ
ระยะเวลาร่วมกัน ทั้งการประชุมที่เป็นทางการของหลักสูตรและการส่งผ่านช่องทาง
ออนไลน์เพื่อให้เกิดการรับรู้ที่เข้าใจตรงกัน จากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดการ
เรียนการสอนตามสภาพจริงในทุกรายวิชา  

กำหนดให้มีการพิจารณาผลการเรียนรู ้ในแต่ละรายวิชาร่วมกันของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ) โดยกรรมการภายนอกหลักสูตร เพื่อ
ตรวจสอบเครื ่องมือที ่ใช้ นอกจากนี ้ย ังมีการตรวจสอบผลการเรียนเพื ่อป้องกัน
ข้อผิดพลาดของผลการเรียนก่อนการส่งเกรดอย่างเป็นทางการของอาจารย์ผู้สอนใน
ระบบออนไลน์  

อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่ส่งเกรดในระบบออนไลน์และระบบเอกสารตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาสามารถเข้าดูผลการเรียนในแต่ละรายวิชาได้ 
หลังจากที่ได้ทำการประเมินผลการสอนในระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว หากนักศึกษามี
ข้อสงสัยในผลการเรียน อาจารย์ผู้สอนต้องมีการช้ีแจงรายละเอียด หลักฐานของระดับ
คะแนนในนักศึกษาทราบ เพื่อป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนที่เกิดจากความผิดพลาดของ
ผลการเรียน  

ทั้งนี้ เมื่อถึงกำหนดของมหาวิทยาลัยในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ
รายวิชา/รายงานผลการดำเนินงานภาคสนามตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 อาจารย์ผู้สอนใน
แต่ละรายวิชานำผลการเรียนและผลการประเมินการสอนของนักศึกษามาจัดทำและส่ง
ในระบบออนไลน์ตามกำหนด และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564 ตามแบบ มคอ.7 และส่งในระบบ
ออนไลน์ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด   

ในปีการศึกษา 2564 รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด ได้ส่ง มคอ.5/มคอ.6 ครบทุก
รายวิชา และส่งภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้  

 
3.2  ระบบและกลไกเพื่อนำไปปฏิบัต ิ 

หลักสูตรฯ จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงทุกรายวิชา โดยสังเกต
พฤติกรรมการเรียน ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและการสอบกำหนด มี
การพิจารณาผลการเรียนในแต่ละรายวิชาร่วมกันของอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยเชิญ
อาจารย์ที่สังกัดหลักสูตรอื่นในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันเข้ามาร่วมให้ข้อมูล เพื่อตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษาและป้องกันข้อผิดพลาดของผลการเรียน
ก่อนส่งเกรดอย่างเป็นทางการของอาจารย์ผู้สอน  

2. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจำ/บริหาร
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ในปีการศึกษา 2564 
3. แผนการเรียนรู้ 
(มคอ.3/4 มคอ.5/6 
และ มคอ.7) 
หลักสูตรฯ 
4. รายงานการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2564 
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
3.3  การประเมินกระบวนการ  

อาจารย์ผู ้สอนส่งเกรดในระบบออนไลน์และระบบเอกสารตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำหนด โดยนักศึกษาสามารถเข้าดูเกรดของตนเองได้หลังจากที่ได้ทำการ
ประเมินการสอนของอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยในผล
การเรียนของตนเอง อาจารย์ผู้สอนต้องช้ีแจงข้อมูลหลักฐานซึ่งเป็นที่มาของคะแนนที่ใช้
ในการตดัเกรดและการกระจายของเกรดให้นักศึกษาทราบอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการ
เกิดข้อร้องเรียนของนักศึกษาอาจารย์ผู้สอนนำผลการเรียนของนักศึกษาและผลการ
ประเมินการสอนแต่ละรายวิชามาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา/รายงาน
ผลการดำเนินงานภาคสนามตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 และส่งในระบบออนไลน์ตาม
กำหนดของมหาวิทยาลัยประธานกรรมการประจำหลักสูตรจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานหลักสูตรประจำปี 2564 ตามแบบ มคอ.7 

 
กรุณาระบุเหตุผลท่ีได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
หลักสูตรมีการประเมินนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของ
ผู ้สอน และนำไปสู ่การพัฒนาการเรียนรู ้ของนักศึกษา  (Assessment for Learning) การประเมินที ่ทำให้
นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ 
จนเกิดการเรียนรู้ (Assessment as Learning) และ การประเมินผลการเรยีนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร (Assessment of Learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการ
หลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธ์ิผล โดยมีระบบ มีกลไกดำเนินงาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ซึ่งในปีนี้
ทั้ง 3 หลักสูตร ได้มีการดำเนินงานที่เป็นระบบและข้ันตอนมาโดยตลอด ดังนั้นในปีการศึกษา 2564 เมื่อมีการ
รวมทั้ง 3 หลักสูตร มาเป็น 1 หลักสูตรปัจจุบัน จึงได้นำข้อเสนอแนะในปีก่อนมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการ 
จนได้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งนี ้ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดเกณฑ์
การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพและวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผล การเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม และจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ไม่พบข้อผิดพลาด มีการ
จัดการเรียนการสอน และวัดผลตามกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้ครบและตรงตามที่กำหนดใน มคอ. 3 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้  
5.3 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 ระดบั - มีระบบ มีกลไก มีการนำระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน  
- มีการประเมินกระบวนการ ที่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผล
การประเมินการประเมินผู้เรียน  

3 คะแนน  บรรล ุ
 ไมบ่รรล ุ

 
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้  
5.3 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ
ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ
เป้าหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ
 ไมบ่รรล ุ

 
  



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร หน้า 123 
 

ตัวบ่งชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

มีการดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 
0 

มีการดำเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 
มีการดำเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน

เท่ากับ 4.00 
มีการดำเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน

เท่ากับ 4.50 
มีการดำเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน

เท่ากับ 4.75 
มีการดำเนินงานรอ้ยละ 100 ของตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5.00 

 
สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณค่าร้อยละผลการดำเนนิงานตามตัวบง่ช้ีการดำเนนิงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ตามสูตร 

 
ผลการดำเนินงาน 

ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

1.อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80  มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื ่อวางแผน ติดตาม  และทบทวน
การดำเนินงานหลักสูตร 

อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร ่วมในการประช ุม เพ ื ่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตรฯ  
ในป ี ก ารศ ึ กษาท ี ่ ผ ่ านมาโดยปี
การศ ึกษาที ่ผ ่านมามีการประชุม      
6 คร ั ้ง และมีการประชุมย่อยเพื่อ
หารือในเรื่องที่ต้องการคำตอบอย่าง

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำ/
บรหิารหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

 

จำนวนตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่
ดำเนินการได้จริง 

X  100 
จำนวนตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่

ดำเนินงานในปีการศึกษาน้ัน 
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ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

เร ่งด ่วนอีกหลายครั ้งตามโอกาส
เ ห ม าะสม ในช ่ อ งทาง ไลน ์ ของ
หลักสูตรฯ 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ในปี
การศึกษา 2564 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

2.มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.2 ที ่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิแห ่งชาต ิ  หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้า
มี) 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2564 จาก
หล ั กส ู ตรว ิ ทยาศาส ตรบ ั ณฑิ ต 
สาขาว ิชาเทคโนโลย ีการเกษตร 
พุทธศักราช 2561 หลักสูตรวิทยา
ศ า ส ต ร บ ั ณ ฑ ิ ต  ส า ข า ว ิ ช า
เกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2560 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พุทธศักราช 
2561 
สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอ
หลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประช ุ มคร ั ้ งท ี ่  1/2564 ว ั นท ี ่  6 
มกราคม พ.ศ. 2564 
สภามหาวิทยาลัย อนุมัตหิลักสูตรใน
การประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 15 
มกราคม พ.ศ. 2564 
เป ิดสอน ภาคการศ ึกษาท ี ่  1 ปี
การศึกษา 2564 
ส ำน ั ก ง านคณะกร ร มก า ร ก า ร
อุดมศึกษา (สกอ.) ให้การรับรอง/
ร ับทราบหล ักส ูตรเม ื ่ อว ันท ี ่  14 
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

......................................... 

.......................................... 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

3.มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละ เอ ียดของประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

รายวิชาที ่อาจารย์ภายในหลักสูตร 
อาจารย์ที ่ส ังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี และในรายวิชาที่อยู่
ในการกำก ับด ู แลขอ งอาจารย์
ผ ู ้ร ับผ ิดชอบหลักส ูตรกำกับด ูแล
หลักสูตร เป็นผู้สอนมีการส่ง มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อย ก่อนการเปิด

1. มคอ.3 และ/หรอื มคอ.
4 
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ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

สอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุก
รายวิชา แต่รายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่ง
เป็นรายวิชาที่มีหน่วยงานกำกับดูแล 
นอกเหนือจากหลักส ูตรย ังมีการ
จัดทำรายวิชาไม่ทันภายในระยะเวลา
กำหนด 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

4.จัดทำรายงานผลการดำเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำ เ น ิ นก า ร ขอ งป ร ะสบการ ณ์
ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุ
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

รายวิชาที ่อาจารย์ภายในหลักสูตร 
อาจารย์ที ่ส ังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี และในรายวิชาที่อยู่
ในการกำกับดูแลของอาจารย์ประ
กำกับดูแลหลักสูตร เป็นผู้สอนมีการ
ส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา แต่รายวิชา
ศ ึกษาท ั ่วไป ซ ึ ่ ง เป ็นรายว ิชาที ่มี
หน่วยงานกำกับดูแล นอกเหนือจาก
หลักสูตรยังมีการจัดทำรายวิชาไม่ทัน
ภายในระยะเวลากำหนด 

1. มคอ.5 และ/หรอื มคอ.
6 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

5.จัดทำรายงานผลการดำเนินการ
ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

หลักสูตรมีการจัดทำ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

1. มคอ.7 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

6.มีการทบทวนผลสอบสัมฤทธิ ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ท ี ่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

การทวนทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ท ี ่กำหนดใน มคอ .3 และ มคอ .4 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยทำ
การทวนสอบ 2 ครั้ง 

1. แบบรายงานการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษา 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

เริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2564 มคอ.3 
มคอ.4 
มคอ.5 
มคอ.6 
มคอ.7 
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ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับ
การปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

1.  รายงานการประชุม
คณะกรรมการหลักสูตรใน
ปีการศึกษา 2564 
 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

9.ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจ า ร ย์ ผ ู ้ ร ั บผ ิ ดชอบ/ประจำ
หล ักส ูตรท ี ่ ได ้ร ับการพ ัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งตามเกณฑ์ 

1. คำสั่งไปราชการ หรือ 
เกียรตบิัตร หรือภาพถ่าย 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

10.จำนวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(นักวิชาการเกษตร) ได้รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ 

1. คำสั ่งไปราชการ หรือ 
เกียรติบัตร หรือภาพถ่าย 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................... 

.......................................... 
…………………………………… 
…………………………………… 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................... 

.......................................... 
…………………………………… 

ค่าร้อยละผลการดำเนินงาน = 100 
หมายเหตุ กรณีที่หลักสูตรใดมีตัวบง่ช้ีการดำเนินงานเพิ่มเตมิมากกว่าที่กำหนดใหเ้พิ่มเติมได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม 
มคอ. 2 ของหลักสูตร 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้  
5.4 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย  

ร้อยละ 100  มีผลดำเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งช้ี
ผลการดำเนินงาน 

5 คะแนน  บรรล ุ
 ไมบ่รรล ุ

 
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 
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ตัวบ่งชี้  
5.4 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ
ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ
เป้าหมาย  

ร้อยละ ………..  ……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ
 ไมบ่รรล ุ

 

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
 

การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสมัฤทธิ์ผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) 

1. ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็น 
online มากขึ้น 

1. เพิ่มรูปแบบการเรียนการสอน
เป็น online 

2. สนับสนุนส ิ ่ งอำนวยความ
สะดวกเพื่อใช้ในการเรียนการ
สอน 

จำนวนนักศึกษาไม่ตรงกบั
แผนการรับของหลักสูตร 

1. การจัดการการเรียนการสอน 
2. งบประมาณในการบริหารหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยไม่เปิดการเรียนการสอน
ทำให้ภาระการสอนไม่ครบห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการ รวมทั้งอุปกรณ์ไม่
เพียงพอ จนไม่สามารถจัดการเรียนการ
สอนให้ครอบคลุมได้ทำให้นักศึกษาไม่
สามารถพัฒนาทักษะความรู้ได้ 

1. การพัฒนาหลกัสูตรในรูปแบบ
ต่าง ๆ ให้ตรงกบัเป้าหมายของ
ผู้เรียน เช่น หลักสูตรระยะสั้น 
เช่น การเทียบโอนหลกัสูตร หรอื
ระบบคลังหน่วยกิต (Credit 
bank) และหลักสูตรออนไลน์  
2. การเพิ่มรูปแบบการ
ประชาสมัพันธ์แนะแนวให้หลาย
หลายตรงกบัค่านิยมของผู้เรียน 
เช่น สื่อสารสนเทศ สิ่งพิมพ์ วีดีโอ 
และสื่ออื่นๆ ทีผู่้เรียนนิยมใช้ 
3. หาแหลง่สนบัสนุนงบประมาณ
และทรัพยากรอื่น ๆ ทดแทน เช่น 
หน่วยงาน MOU ผูป้ระกอบการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
โครงการวิจัยอื่น ๆ  
4. การปรบัภาระงานสอนและ
ภาระงานอื่นๆ ใหส้อดคลอ้งกบั
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สถานการณ์ปจัจบุันเพื่อเป็น
แรงจงูใจในการดำงานของ
บุคคลากร 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ชนิดตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
ประเด็น 

1. ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

2. จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 
เกณฑ์การประเมิน 
ผ่านเกณฑ ์ คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

 0 • ไม่มีระบบ 

• ไม่มีกลไก 

• ไม่มีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไม่มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไม่มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการ 

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
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ผ่านเกณฑ ์ คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิที่ด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตผุลอธิบายการเป็นแนวปฏิบตัิทีด่ีได้ชดัเจน 

 
ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
1. ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจำหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่  มี
ระบบกลไกการดำเนินงานจัดหาสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู้  จากการปรับปรุงของ 3 
หลักสูตรทางการเกษตร (สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ และสัตว
ศาสตร์) มีระบบกลไกในระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี ้
1.1  ระบบและกลไก 

1) มีการวางแผนการจัดระบบการดำเนินงานโดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุสำรวจการคง
อยู่ของจำนวนและสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์ (เครื่องมือและอุปกรณ์อำนวยความ
สะดวกในการเรียนการสอน) ที่มีอยู่เดิม โดยให้สำรวจเป็นประจำปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
อีกทั้งจัดทำรายงานการผลการตรวจสอบประจำปีการศึกษา เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

2) มีการวางแผนด้านงบประมาณในการจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้
ประจำปี 2564 เพื่อกำหนดกิจกรรมในปีการศึกษา 2564 โดยหลักสูตรฯ เปิดช่องทาง
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร แจ้งถึงความ
ต้องการในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนทีเ่กี่ยวกับการเรยีนการสอนใน
รายวิชาของหลักสูตร เพื่อหลักสูตรจะได้เสนอขอเครื่องมือครุภัณฑ์ประจำปี 2564 และ 
2565 

3) หลักสูตรฯ ได้เปิดโอกาสและเปิดช่องทางให้อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ได้
เสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี สถานที่ทำกิจกรรม 
และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา เพื่อหลักสูตรจะได้เสนอขอเครื่องมือครุภัณฑ์

1. เอกสารประกอบ 
การจัดสรร
งบประมาณ ปี 2564 
2. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจำ/บริหาร
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2564 
3. สรุปแบบประเมิน
ความพึงพอใจของ
อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์
ประจำหลักสูตรที่มี
ต่อระบบการประกัน
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ประจำปี 2564 และ 2565 จากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะรวบรวมข้อมูลจาก
การสำรวจตามระบบที่วางไว้เข้าในที่ประชุมหลักสูตร เพื่อเสนอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพิจารณาถึงความเหมาะสมและจัดลำดับความสำคัญต่อความต้องการใช้
ประโยชน์และเสนอให้กรรมการบริหารคณะฯ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

4) มีการจัดทำแบบสํารวจความพึงพอใจของคณาจารย์ต่อการดําเนินงานของ
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
1.2  ระบบและกลไกเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
หลักสูตรฯ มกีารนำระบบกลไกระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมี
ส่วนร่วมของอาจารยป์ระจำหลักสูตรเพื่อให้มสีิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี ้

1) จัดทำโครงการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทรัพยากรด้านการเรียนการสอน เพื่อเป็นงบประมาณในการ
จัดซื้อและซ่อมแซม อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ และเพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนของหลักสูตร เพื่อนำเสนอ
คณะฯ ดำเนินการรวบรวมและพิจารณากลั่นกรอง ก่อนนำส่งกองนโยบายและแผนเพื่อ
ดำเนินการ  

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจตามระบบที่วางไว้ 
นำเข้าที่ประชุมหลักสูตรฯ เพื่อเสนอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาถึงความ
เหมาะสม และจัดลำดับความสำคัญต่อความต้องการใช้ประโยชน์ และเสนอให้
คณะกรรมการบริหารคณะฯ ดำเนินตามขั้นตอนต่อไป 

3) มหาวิทยาลัยฯ โดยสำนักวิทยบริการฯ จะมีงบประมาณสนับสนุนการจัดหาซื้อ
หนังสือ ตำราทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศสำหรับให้บริการแก่นักศึกษา โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะช่วยพิจารณาคัดเลือกหนังสือตามความจำเป็น รวมทั้ง
การจัดเตรียมระบบเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตไร้สาย (Wi-Fi) เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลข่าวสารทั้งในและต่างประเทศ 

4) ส่งเสริมให้คณาจารย์ในหลักสูตรฯ ทำงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจากหน่วยงาน
ภายในและนอกมหาวิทยาลัย มาใช้ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ  ใน
การทำว ิจ ัย และสามารถใช ้ร ่วมก ับสื ่อการเร ียนการสอนให ้ก ับน ักศ ึกษาได้ 
นอกเหนือจากครุภัณฑ์ประจำปีที่หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ 

5) ส ่งเสร ิมความร ่วมม ือระหว่างหน่วยงานภาคร ัฐและเอกชน ร ่วมกับ
สถาบันการศึกษาอื ่น ๆ เพื่อใช้เป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการทำวิจัย
ร่วมกันกับภาครัฐ และเอกชน เพื่อนำเทคโนโลยีต่าง ๆ  มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอนต่อไป 

คุณภาพการศึกษา
หลักสูตร วิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ประจำปี
การศึกษา 2564 
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6) จัดทำโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนและบูรณาการกับ
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง  
 
1.3  การประเมินกระบวนการ 
ในปีการศึกษา 2564 ทางหลักสูตรฯ ได้มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรที ่มีต่อระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปี
การศึกษา 2564 ในภาพรวมมีคะแนนความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนความพึงพอใจในระดับมาก 
มีค่าเฉลี ่ย 3.47 โดยระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
สามารถช่วยให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้  มีระดับความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.19 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจำ/บริหารหลักสูตรฯ โดยหลักสูตรได้มีการจัดหาหนังสือ เอกสาร ตําราที่ มี
ความจำเพาะและทันสมัยเพิ่มข้ึน และได้ครุภัณฑ์ จ านวน 1 ชุด  
2. จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน 
2.1  ระบบและกลไก 
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน ดังนี ้

1) งบประมาณสำหรับสนันสนุนการเรียนการสอน และกิจกรรมของนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564 ลดลงจากปีการศึกษา 2563 เนื ่องจากหลักสูตรฯ เป็น
หลักสูตรปรับปรงุจาก 3 สาขา (สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ และสัตว
ศาสตร์) หลักสูตรฯ จึงมีระบบและกลไกการดําเนินงาน เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยได้งบการเรียนการสอน ปี
การศ ึกษา 2564 จากสาขาว ิชาเทคโนโลยีการเกษตร 20,000 บาท สาขาว ิชา
เกษตรศาสตร์ 30,000 บาท สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 20,000 บาท และสาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 40,000 บาท งบพัฒนานักศึกษาให้เกิด
คุณลักษณะบัณฑิตที ่พึงประสงค์สำหรับการเรียนการสอนภาคปกติ งบประมาณ 
60,000 บาท (บ.กศ.) 

2) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่สาขาวิชาได้รับการอนุมัติปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 
ชุด คือ ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื ่อและตรวจวิเคราะห์พืช งบประมาณ 
1,636,800 บาท 
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3) ส ืบเนื ่องจากปีการศ ึกษา 2563 ม ีหน ังส ือและตำราทั ้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ในห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย และจัดซื้อ
หนังสือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในห้องสมุดประจำสาขาวิชาข้ึน ณ ห้อง 60302 และห้อง 
60401 อาคาร 60 เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลงานวิจัย และหนังสือทางการเกษตร
ที่ทันสมัย รวมถึงวารสารการเกษตรที่ส ่งมาให้สาขาวิชาทุก ๆ ปี และนอกจากนี้ 
หลักสูตรฯ กำลังดำเนินการผลิตเอกสารประกอบการสอน หนังสือ และตำราที่ใช้ในการ
เรียนการสอนในรายวิชาอาหารและการให้อาหารสัตว์ นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยฯ โดย
สำนักวิทยบริการฯ จะมีงบประมาณสนับสนุนการจัดหาซื้อหนังสือ ตำราทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศสำหรับให้บริการแก่นักศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จะช่วยพิจารณาคัดเลือกหนังสือตามความจำเป็น  

4) ได้รับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยในการจัดเตรียมระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) เพื ่อสนับสนุนการเรียนการสอนของคณาจารย์ และให้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลข่าวสารทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้ใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ มากขึ้น 

5) ได้รับการสนับสนุน และรับผิดชอบแปลงเกษตร ในโครงการ โคก หนอง นา 
โมเดล เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางการเกษตรและสาขาวิชาที่เกี่ ยวข้องกับทางการ
เกษตร  

6) จากการส่งเสริมให้คณาจารย์ในหลักสูตรฯ ทำงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจาก
หน่วยงานต่าง ๆ  พบว่า คณาจารย์ที่ทำงานวิจัยได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือที่
ต้องการใช้ในระหว่างทำงานวิจัย เช่น การเสริมสมุนไพรสกัดเข้มข้นและน้ำสกัดจากใบ
ฝรั่งกับใบสะระแหน่ในน้ำด่ืมต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพเนื้อของไก่เนื้อที่เลี้ยง
ภายใต้สภาพโรงเรือนเปิด โดยปีการศึกษา 2564 คณาจารย์ของสาขาวิชาจะได้รับเป็น
ส่วนวัสดุ และอุปกรณ์ทางการเกษตร ที่สามารถใช้สำหรับให้นักศึกษาได้ ใช้ในการลง
ภาคปฏิบัติการได้ นอกจากนี้ ยังมีโครงการบริการวิชาการ โครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย (ศาสตร์พระราชา) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้ก ิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพและ
เทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจเพื่อยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนตำบลมะกอก
หวานและตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (อพ.สธ.-มรภ.พระนคร) 
3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในกระบวนการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี ้
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หลักสูตรฯ มีการประเมินกระบวนการจากผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2563 พบว่า คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ระดับที่มีความพึงพอใจมาก 4.08  คะแนนความพึงพอใจของ
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ อยู่ในระดับที่มีความพึงพอใจ 3.77 และคะแนนความพึง
พอใจของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อยู่ในระดับที่มีความพึงพอใจมาก 
4.14 ดังแสดงในตาราง 
 

ปีการศึกษาที่
สำรวจ 

ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
เกษตรศาสตร์ 

ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาสัตวศาสตร์ 

ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษา

เทคโนโลยีการเกษตร 

2561 3.80 3.55 - 

2562 4.07 3.63 3.68 
2563 4.08 3.77 4.14 

 

จากข้อมูลสรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษาของทั้ง 3 สาขา พบว่า นักศึกษามี
ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สาขาวิชาจัดเตรียมให้ โดยผลคะแนนมี
แนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปีในทั้ง 3 สาขาวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้นำผลคะแนน 
มาวางแผนเพื่อปรับปรุง พัฒนา และจัดหาสิ่งต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คะแนนการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ใน
ปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาสาขาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่อยู่ใน
ระดับที่มีความพึงพอใจมาก 3.86 

ในส่วนการประเมินกระบวนการ จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ ในปีการศึกษา 2563 พบว่า คะแนนความพึงพอใจ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ระดับที่มีความพงึพอใจ
น้อย 2.90 คะแนนความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสตูรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
อยู ่ในระดับที ่มีความพึงพอใจมาก 4.29 และคะแนนความพึงพอใจของนักศ ึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อยู่ในระดับที่มีความพึงพอใจ 3.61 ดังแสดงในตาราง 
ข้อมูลความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นหลักสูตร 
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จากสรุปผลความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ได้พัฒนาและปรับปรุงอยู่ในระดับน้อย  เท่ากับปี
การศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า การส่งเสริมด้านเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และ
พื้นที่ทำงานวิจัยไม่เพียงพอต่อความต้องการของคณาจารย์ทำงานวิจัยและไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ มา 2 ปีต่อเนื่อง จึงส่งผลต่อระดับความพึงพอใจที่ลดลง 

 
และไม่มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน สำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระดับความพึงพอใจ
ในระดับดีและมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คะแนนความพึงพอใจในระดับ
ดีมาก เนื ่องจากปี 2563 สาขาสัตวศาสตร์ได้รับงบครุภัณฑ์ชิ ้นใหม่เพิ ่มเติม ทำให้
อาจารย์สามารถทำงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้คะแนนการประเมินความ
พึงพอใจต่อสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2564 ของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ คะแนนความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.47 

จากผลการดำเนินตามระบบกลไกของหลักสูตรฯ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้
นำผลการดำเนินงานเข้าในที่ประชุมหลกัสตูรฯ เพื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงาน
ของระบบ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างดำเนินงาน พบว่า ระบบการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนของหลักสูตรฯ ยังต้องได้รับการส่งเสริมจากมหาวิทยาลัยฯ คณะฯ และ
หน่วยงานภายนอก เพื่อสนับสนุนให้กับคณาจารย์และนักศึกษาเพิ่มมากข้ึนให้เพียงพอ
ต่อความต้องการและการพัฒนาวิชาชีพทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง 

ในปีการศึกษา 2565 หลักสูตรฯ ได้มีการวางแผนเพื่อการดำเนินงานของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ด้วยการปรับปรุงกระบวนการเพิ่มเติมมากยิ ่งขึ ้น จากการที่
หลักสูตรฯ ได้ครุภัณฑ์เพิ่มเติมในปีการศึกษา 2564 ให้เกิดการวิจัยที่เพิ่มมากขึ้น จะเปน็
ประโยชน์ต่อนักศึกษาในหลักสูตรฯ และสามารถขอความร่วมมือด้วยการทำบันทึก
ข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอก ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ปีการศึกษาที่
สำรวจ 

ระดับความพึงพอใจของ
อาจารย์ในสาขา
เกษตรศาสตร์ 

ระดับความพึงพอใจของ
อาจารย์ในสาขาสัตว

ศาสตร์ 

ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษา

เทคโนโลยีการเกษตร 

2561 3.40 4.17 3.00 

2562 2.90 4.27 3.53 
2563 2.90 4.29 3.61 
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กรุณาระบุเหตุผลท่ีได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
มีระบบและกลไกในการดำเนินการโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีการประเมินด้วยแบบ
ประเมินความพึงพอใจที่มีความต่อเนื่องจากหลักสูตรเดิมก่อนการปรับปรุงหลักสูตร  จำนวนสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ต่อการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้  
6.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 ระดับ การมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หล ักส ูตร ในกระบวนการจ ัดหาสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอน มีค่าคะแนนความ
พึงพอใจอยู ่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.47 และหลักสูตรฯ ได้รับสิ่งสนับสนุน
เพิ ่มเติม คือ คร ุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  
จำนวน 1 ชุด (ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เซลล์เนื ้อเยื ่อและตรวจวิเคราะห์พืช) 
งบประมาณ 1,636,800 บาท 

4 คะแนน  บรรล ุ
 ไมบ่รรล ุ

 
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้  
6.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ
ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ
เป้าหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ
 ไมบ่รรล ุ

 

หมวด 6 ข้อคิดเห็น 
 

1. การประเมินจากผู้ท่ีสำเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีสำรวจ) วันท่ีสำรวจ .............................  
ข้อวิพากษ์ท่ีสำคญัจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
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ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. การประเมินจากผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บณัฑิต) 
ข้อวิพากษ์ท่ีสำคญัจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
 

การเปลีย่นแปลงภายในสถาบัน (ถา้มี) ท่ีมีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
 

การเปลีย่นแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ท่ีมีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 
............................................................................................................................. ..................................................... 
.......................................................................... ............................................................................................... ......... 
 

หมวดที่ 8 แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

ความก้าวหนา้ของผลการดำเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
(ตามท่ีระบุในแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร) 

แผนการดำเนินงาน กำหนดเวลาท่ี
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความสำเร็จของแผน/ 
เหตุผลท่ีไม่สามารถดำเนินการ

ได้สำเร็จ 
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สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่บริการของ
คณะและมหาวิทยาลัย 

2563 กรรมการประจำ
หลักสูตร 

สำเร็จ 

กิจกรรมแนะแนว 2563 กรรมการประจำ
หลักสูตร 

สำเร็จ 

 

เหตุผลท่ีไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .......................................................................... ............................... 
 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุโครงสร้างหลักสูตร (จำนวนหน่วยกิต วิชาแกน วิชาเลือกฯ) 
............................................................................................................................. ........................................ 

.......................................................................................... ........................................................................................ 

............................................................................................................................. ..................................................... 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
............................................................................................................................. ........................................ 

......................................................................................................................................................................... ......... 

......................................................................................................................... ......................................................... 
3. กิจกรรมการพฒันาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนบัสนนุ 
............................................................................................................................. ........................................ 

............................................................................................................................. ...................................................... 

.................................................................................................................................................................................. . 
 

3. แผนปฏิบัติการใหม่สำหรับปี 2565 (ระบุแผนการปฏิบตัิการแต่ละแผน วันท่ีคาดว่าจะสิ้นสุดแผน และ
ผู้รับผิดชอบ) 

แผนปฏิบัติการ วันท่ีคาดว่าจะ
สิ้นสุดแผน 

ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาผลงานทางวิชาการเพื ่อเข้าสู ่ตำแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร 

1-3 ปี กรรมการประจำหลกัสูตร 

การบูรณาการเรียนการสอนร่วมกับชุมชนและ
ท้องถ่ิน 

ปี 2565 กรรมการประจำหลกัสูตร 

กิจกรรม โครงการบริการวิชาการ และพัฒนาพื้นที่
ในเขตร ับผ ิดชอบของสาขาว ิ ชาการจ ั ด การ
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 

ปี 2565 กรรมการประจำหลกัสูตร 
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แผนปฏิบัติการ วันท่ีคาดว่าจะ
สิ้นสุดแผน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หรือรายวิชา
ในหลักสูตรระยะสั้น 

ปี 2565 กรรมการประจำหลกัสูตร 

กิจกรรม การพัฒนารูปแบบ สื่อนำเสนอ และการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

ปี 2565 กรรมการประจำหลกัสูตร 

กิจกรรม พัฒนาด้านวิชาการของสาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 

ปี 2565 กรรมการประจำหลกัสูตร 

กิจกรรม การพัฒนาด้านการเรียนร ุ ้ร ่วมกับการ
ทำงาน WIL 

ปี 2565 กรรมการประจำหลกัสูตร 

ก ิจกรรม การพ ัฒนาท ักษะด ้านว ิชาช ีพทาง
การเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ 

ปี 2565 กรรมการประจำหลกัสูตร 

กิจกรรม พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 

ปี 2565 กรรมการประจำหลกัสูตร 

 
 
 
 

 



ส่วนท่ี 3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 
จากผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร

สมัยใหม่ ในรอบปีการศึกษา 2564 เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีผลการประเมินสรุปได้ 
ดังนี้ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ตารางสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายใน องค์ประกอบท่ี 1 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิด 

ตัวบ่งชี้ 
(I,P,O) 

เกณฑ ์
มาตรฐาน 

เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

I ปริญญาตรี 
5 ข้อ 

ปริญญาตรี 
5 ข้อ 

ผ่าน  ผ่านเกณฑ ์
 ไม่ผ่านเกณฑ ์

 
ตารางสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายใน องค์ประกอบที่ 2-6 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิด 

ตัวบ่งชี้ 
(I,P,O) 

เกณฑ ์
มาตรฐาน 

เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

O คะแนนเต็ม 
5 

4 4.76 4.76 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรทีี่ได้งานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี 

O ร้อยละ 100 5 5 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนกัศึกษา I 5 ระดับ 4 4 4 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 

I 5 ระดับ 4 4 4 คะแนน 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิด 

ตัวบ่งชี้ 
(I,P,O) 

เกณฑ ์
มาตรฐาน 

เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกบั
นักศึกษา 

I 5 ระดับ 3 3 3 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบรหิารและ
พัฒนาอาจารย ์

I 5 ระดับ 4 4 4 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ I    3.89 คะแนน 
- ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 ปริญญาตรี 
ร้อยละ 20 

5 5 5 คะแนน 

- ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 ปริญญาตรี 
ร้อยละ 60 

5 1.67 1.67 คะแนน 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ปริญญาตรี 
ร้อยละ 20 

5 5 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย ์ I 5 ระดับ 4 4 4 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร 

I 5 ระดบั 4 4 4 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

P 5 ระดบั 5 4 4 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน P 5 ระดบั 4 3 3 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

P ร้อยละ 100 5 5 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

P 5 ระดบั 4 4 4 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้     4.05 คะแนน 
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สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร 

องค์ 
ประกอบท่ี 

คะแนน
ผ่าน 

จำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน/ ไม่ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้/ ไม่ได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 -6

 

2 - - 2.1, 2.2 4.88 ระดับคุณภาพดีมาก 
3 3 3.1, 3.2, 

3.3 
- - 3.67 ระดับคุณภาพดี 

4 3 4.1, 4.2, 
4.3 

- - 3.96 ระดับคุณภาพดี 

5 4 5.1 5.2, 5.3, 
5.4 

- 4.00 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 6.1 - 4.00 ระดับคุณภาพดี 
รวม 13 7 4 2   

ผลการ
ประเมิน 

 13 4.84 4.00 4.88 4.05.0 ระดับคุณภาพดีมาก 

 

รายงานผลการวิเคราะห์แต่ละองค์ประกอบ 
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเด่น/จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 
2. 
3. 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
1. 
2. 
3. 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
จุดเด่น/จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 
2. 
3. 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
1. 
2. 
3. 

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
จุดเด่น/จุดท่ีควรพัฒนา 
1. อาจารย์ในหลักสูตรมีความดูแลเอาใจใส่นักศึกษา จนสามารถผลักดันให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ 
2. หลักสูตรมีการจดัต้ังกองทุนเพื่อช่วยเหลอืนักศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด ส่งผลให้นักศึกษาคงอยู่และศึกษา
เล่าเรียนต่อไปได้ 
3. หลักสูตรควรมีการกำกบัติดตามและบรหิารความเสีย่งเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเรจ็การศึกษาได้ตามกำหนด
ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
1. 
2. 
3. 

 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
จุดเด่น/จุดท่ีควรพัฒนา 
1. หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณภาพทั้งคุณวุฒิและคุณสมบัติที่หลากหลาย 
2. อาจารย์มีผลงานวิจัยและการบริการวิชาการที่โดดเด่นและต่อเนื่อง 
3. 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
1. หลักสูตรควรเพิ่มเติมในเรื่องแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ในระยะยาว เนื่องจากอาจารย์มีจำนวนมาก 
2. 
3. 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น/จุดท่ีควรพัฒนา 
1. หลักสูตรมีกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และมีการปรับปรุงสาระรายวิชา
ในหลักสูตรให้ทันสมัย เพื่อแก้ไขปัญหานักศึกษาที่มีจำนวนลดน้อยลง 
2. 
3. 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
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1. 
2. 
3. 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดเด่น/จุดท่ีควรพัฒนา 
1. มีการรวมหลักสูตร 3 หลักสูตรเข้าด้วยกันคือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ และสัตวศาสตร์ 
เป็นสาขาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ จึงสามารถปรับปรงุระบบกลไกได้อย่างดีข้ึน และเพียงพอตอ่
นักศึกษา 
2. 
3. 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
1. กำหนดแผนบริหารความเสี่ยงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
2. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
3. 

 

ผลการดำเนินงานท่ีเป็นเลิศ (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ขอรับรองว่า ข้อความในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
1. ลงนาม ............................................................. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายดาว  ยิ่งสง่า) 
 

2. ลงนาม ............................................................. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 
        (อาจารย์ ดร.ยุทธพล  สาเอี่ยม) 
 

3. ลงนาม ............................................................. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 
         (อาจารย์ ดร.ศศิมา  ฟักคง) 
 

4. ลงนาม ............................................................. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 
      (อาจารย์น้ำทิพย์  จิรัฐิตกิาลพันธ์ุ) 
 

5. ลงนาม ............................................................ อาจารยผ์ูร้ับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 
  (อาจารย์นราศักดิ์  บุญม)ี 
 
 

ลงนาม..................................................................... 
                   (อาจารย์นราศักดิ์  บุญมี) 

                                                                                 ประธานหลักสูตร/สาขาวิชา 
                                                                                   วันที่.......เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 
 

ลงนาม..................................................................... 
                             (อาจารย์ ดร.วฤชา  ประจงศักดิ์) 

                                                                              คณบด ี
                                                                                   วันที่.......เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 


