คำสั่งคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ที่ ๒๙ /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร
หลักสูตร วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
……………………………………………………………………………………………..
ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอุดมศึกษา เพื่อให้ การดาเนิ น งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภ าพ และพร้อมรับ
การตรวจประเมิน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับระดับหลักสูตร หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้
๑. อาจารย์ ดร.สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ ดร.จีรภา ง่วนหอม
รองประธานกรรมการ
๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก
กรรมการ
๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ อัตถ์ อัจฉริยมนตรี
กรรมการ
๕. อาจารย์เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์
กรรมการ
๖. อาจารย์ ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร
กรรมการ
๗. อาจารย์ ดร.ทิตา สุนทรวิภาต
กรรมการและเลขานุการ
๘. นายภควัต คชจันทร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
๑. กาหนดแนวทางและวิธีการดาเนินงานด้านการประกันคุ ณภาพ โดยพัฒ นาคุณภาพจากแผน
ปรับปรุงคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. กากับติดตาม การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและจัดทา
รายงานการประเมินตนเอง (มคอ. ๗)
๓. ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุง
๔. ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแก่นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

รำยชื่อผู้รับผิดชอบตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ ๑
ตัวบ่งชี้ ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตร ตาม
การกากับมาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
องค์ประกอบที่ ๒
ตัวบ่งชี้ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
บัณฑิต
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(จานวนบัณฑิตทีร่ ับประเมินต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐ ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา)
ตัวบ่งชี้ ๒.๒ (ป.ตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งาน
ทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
องค์ประกอบที่ ๓
ตัวบ่งชี้ ๓.๑ การรับนักศึกษา
นักศึกษา
-การรับนักศึกษา
-การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

องค์ประกอบที่ ๔
อาจารย์

องค์ประกอบที่ ๕
หลักสูตร การเรียน

ตัวบ่งชี้ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
-การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
-การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ตัวบ่งชี้ ๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา
-การคงอยู่
-การสาเร็จการศึกษา
-ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจา
หลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารย์
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ ๔.๒ คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ ๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์
- การคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
ตัวบ่งชี้ ๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้
อาจารย์ ดร.จีรภา
ง่วนหอม
อาจารย์ ดร.จีรภา
ง่วนหอม

ผู้จัดเก็บข้อมูล
อาจารย์ ดร.จีรภา
ง่วนหอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัตถ์
อัจฉริยมนตรี

อาจารย์ ดร.จีรภา
ง่วนหอม

อาจารย์เบญจมาศ
สันต์สวัสดิ์ และ
อาจารย์ ดร.ทิตา
สุนทรวิภาต

อาจารย์ ดร.จีรภา
ง่วนหอม

อาจารย์ ดร.สายบัว
เข็มเพ็ชร

อาจารย์ ดร.จีรภา
ง่วนหอม

อาจารย์ ดร.จีรภา
ง่วนหอม และ

การสอน การ
ประเมินผู้เรียน

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้จัดเก็บข้อมูล
อาจารย์ ดร.สุพรรณิการ์
กล่อมจอหอ

ตัวบ่งชี้ ๕.๒ การวางระบบผูส้ อนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
- การกาหนดผูส้ อน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา
แผนการเรียนรู้ (มคอ.๓ และมคอ.๔)
และการจัดการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทานุศลิ ปะและ
วัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ ๕.๓ การประเมินผูเ้ รียน
- การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมิ น หลั ก สู ต ร (มคอ.๕ มคอ.๖
และมคอ.๗)
ตัวบ่งชี้ ๕.๔ ผลการดาเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
องค์ประกอบที่ ๖
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

อาจารย์ ดร.จีรภา
ง่วนหอม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ธัญญา ทะพิงค์แก และ
อาจารย์ ดร.ทิตา
สุนทรวิภาต

