แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(Improvement Plan)
ปการศึกษา 2561

คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คํานํา
คณะเกษตรและชี ว ภาพ ตระหนั ก ถึ ง กระบวนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย า งต อ เนื่ อ ง
จึงไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปการศึกษา
2561 ขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 เมื่อ
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ไดใหขอเสนอแนะอันจะกอใหเกิดการพัฒนา
กระบวนการทํางานดานตางๆ ตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งไดนําขอเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประจําคณะฯ มาใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังกลาว
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ
เกษตรและชีวภาพ ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561
คณะเกษตรและชีวภาพ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ฉบับนี้ จะเปนแนวทางให
หนวยงานนําไปปฏิบัติ อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะ และมหาวิทยาลัยตอไป

คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บทสรุปผูบริหาร
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 ประกอบดวยสาระ 3 สวน คือ สวนที่ 1 บทนํา สวน
ที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนา แกไข
และปรับปรุงการดําเนินงานปการศึกษา 2561 โดยไดกําหนดผูรับผิดชอบในแตละโครงการ/กิจกรรมอยาง
ชัดเจน สวนที่ 3 การติดตามและประเมินผล เพื่อใหสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง
จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ป
การศึกษา 2560 คณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนปรับปรุงงานประกันคุณภาพการศึกษา ไดรวมกันระดม
ความคิดเห็นและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมิน แยกเปนรายองคประกอบคุณภาพ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. คณะควรเสริมกิจกรรมอบรม
ทักษะการใชภาษาอังกฤษใหแก
นักศึกษา
2. คณะควรพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรูแบบ Active
Learning

3. คณะควรสราง Smart
Classroom เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรูของนักศึกษา
4. คณะควรหากลยุทธในการ
ประชาสัมพันธหลักสูตรไปยัง
โรงเรียนทีม่ ีศิษยเกา

แนวทางการพัฒนา/
เสริมจุดเดน

โครงการ/กิจกรรม

สงเสริมใหนักศึกษาแตละหลักสูตร
เขารวมอบรมภาษาอังกฤษโดยใช
โปรแกรม English Discoveries
Expert ของมหาวิทยาลัย
- พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู
แบบ Active Learning ใหกับ
อาจารยผูสอน
- สงเสริมใหมีการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning
ไมสามารถดําเนินการได เนื่องจาก
ไมไดรับงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินการปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานของหองเรียน
- สํารวจขอมูลโรงเรียนศิษย
ปจจุบัน เพื่อจัดทํากลยุทธการ
ประชาสัมพันธ
- ดําเนินการสงขอมูล
ประชาสัมพันธหลักสูตรไปยัง
โรงเรียนของศิษยปจจุบัน
- ดําเนินการนําเสนอหลักสูตรกับ
โรงเรียนเปาหมาย

กิจกรรมสงเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษดวยโปรแกรม
English Discoveries Expert

- รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ
- ประธานหลักสูตร

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

- รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ
- ประธานหลักสูตร

-

ผูรับผิดชอบ

-

กิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตร - รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ
- รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาฯ
- ประธานหลักสูตร
- นักวิชาการศึกษา

องคประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. คณะควรสงเสริมใหคณาจารยมี
ผลงานตีพิมพ ในวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาติที่อยูใน
ฐานขอมูลตามเกณฑ สกอ. เพิ่มขึน้
2. คณะควรรวบรวมงานวิจยั ที่
นําไปใชประโยชน มาเผยแพรสู
สังคม

3. คณะควรสงเสริมใหมีการนํา
โครงการวิจัยไปใชประโยชนเชิง
พาณิชย

แนวทางการพัฒนา/
เสริมจุดเดน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

สงเสริมใหคณาจารยมผี ลงาน
กิจกรรมเชิดชูเกียรติอาจารยที่มี
ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ ผลงานตีพิมพเผยแพรระดับชาติ
นานาชาติ
หรือนานาชาติ

- รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ

- รวบรวมงานวิจัยที่นําไปใช
ประโยชน
- เผยแพรผลงานการใช
ประโยชนทางเว็บไซต

- รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ
- รองคณบดีบริหารฯ
- ผูชวยคณบดีฝาย
สารสนเทศฯ
- นักวิชาการ
คอมพิวเตอร
- รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ

รวบรวมและเผยแพรงานวิจยั ที่
นําไปใชประโยชน

สงเสริมใหมีการนําโครงการวิจัย สงเสริมการนําโครงการวิจัยไปใช
ไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
ประโยชนเชิงพาณิชย

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน
แนวทางการพัฒนา/
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
เสริมจุดเดน
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. คณะควรประชาสัมพันธโครงการ สงเสริมสนับสนุนการ
บริการวิชาการแกสังคม ให
ประชาสัมพันธโครงการบริการ
แพรหลายมากขึ้น
วิชาการแกสังคม กอนและหลัง
การจัดกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ประชาสัมพันธกิจกรรมบริการ
วิชาการ

ผูรับผิดชอบ

- รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ
- รองคณบดีบริหารฯ
- ผูชวยคณบดีฝาย
สารสนเทศฯ
- นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน
แนวทางการพัฒนา/
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
เสริมจุดเดน
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. คณะควรสงเสริมใหมีการบูรณา ไมสามารถดําเนินการได
การการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ เนื่องจากไมสอดคลองกับศาสตร
งานวิจัย
ของคณะ และไมสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการวิจัย

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

-

-

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. คณะควรหาความรวมมือกับ
ภาคเอกชนและสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา

2. คณะควรหาแนวทางเพิ่ม
สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจางชั่วคราวดวยเงินรายได
3. คณะควรกํากับและติดตามการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรใหสะทอนผลการ
ดําเนินงานดานประกันคุณภาพดีขึ้น

แนวทางการพัฒนา/
เสริมจุดเดน

สงเสริมการรวมกิจกรรมกับ
ภาคเอกชนและสถานศึกษามากขึ้น

เสนอแนวทางเพิ่มสวัสดิการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจาง
ชั่วคราว แกทางมหาวิทยาลัย
- แตงตั้งคณะกรรมการทําหนาที่กบั
การและติดตามการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรโดยตรง
- กํากับติดตามการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร และรายงานผลตอ
ผูบริหารทุกภาคการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

- โครงการโรงเรียนพี่เลี้ยง
- การทําวิจัยจากการฝก
ประสบการณวิชาชีพ
และสหกิจศึกษา
-

กํากับติดตามการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร

ผูรับผิดชอบ

- รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ
- รองคณบดีฝาย
บริหารฯ
- ประธานหลักสูตร
คณบดี

- รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาฯ

สารบัญ
หนา
คํานํา
บทสรุปผูบริหาร
สวนที่ 1 บทนํา
ชื่อหนวยงาน ทีต่ ั้ง และประวัติความเปนมา
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เอกลักษณ อัตลักษณ และคานิยม
โครงสรางองคกร
รายชื่อผูบ ริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจําคณะชุดปจจุบัน
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักศึกษา
จํานวนอาจารยและบุคลากร
เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561
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6
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12

สวนที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปการศึกษา 2561
วัตถุประสงคของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561
ตัวชี้วัด และคาเปาหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561
วิธีการคํานวณตัวชี้วัดของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2560
แผนปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา 2561
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
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สวนที่ 3 การติดตามและประเมินผล
วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผล
ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล

22
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ภาคผนวก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรและชีวภาพ

23

สวนที่ 1
บทนํา
1.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมา
ชื่อหนวยงาน
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สถานที่ตั้งหนวยงาน
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตั้งอยูเลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต : http://kaset.chandra.ac.th
หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร 0 2512 5192
ประวัติความเปนมา
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพัฒนาการมาเปนระยะเวลานานกวา
60 ป โดยเริ่มตนในระยะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ยังคงมีสถานะเปนวิทยาลัยครูจันทรเกษม และได
มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนด า นเกษตร โดยความรั บ ผิ ด ชอบของหมวดวิ ช าเกษตรกรรมในสั ง กั ด คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขึ้นในป พ.ศ. 2499 โดยระยะเริ่มแรกเปนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เกษตร เปนรายวิชาพื้นฐานสําหรับหลักสูตรครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากนั้นไดมีการพัฒนาการ
โดยเปดเปน วิชาโท เกษตรกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง)
ตอมาในป พ.ศ. 2515 หมวดวิชาเกษตรกรรม ไดพัฒนาขึ้นเปนภาควิชาเกษตรศาสตร สังกัดคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเปดสอนวิชาเอกเกษตรกรรม ในหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ขึ้น
ป พ.ศ. 2519 ได มีการเป ดสอนสาขาเกษตรระดับ ปริญ ญาตรีขึ้น ในวิทยาลัย ครูจัน ทรเกษม ใน
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขา เกษตรกรรม ซึ่งเปนหลักสูตร 2 ป รวมทั้งมีการพัฒนาดานศักยภาพ
อาคาร และเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ เรื่อยมา
ป พ.ศ. 2523 ไดมีการเปดสาขาวิชา ครุศาสตรบัณฑิต (ครุศาสตรเกษตร) หลักสูตร 4 ป
ป พ.ศ. 2526 เปดสอนภาคตอเนื่องระดับ ป.กศ. สูง สาขา เทคนิคอาชีพ (กสิกรรม)
และภาควิ ช าเกษตรศาสตร ไ ด รั บ การจัด ตั้ง เป น คณะวิ ช าเกษตรและอุต สาหกรรมเมื่อ วัน ที่ 19
พฤศจิ กายน 2527 ซึ่งในระยะดั งกล าวเริ่มมีปริมาณบัณฑิตสาขาครูมากเกินไป จึงทําให มีการปรั บปรุ ง
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หลักสูตร การเปดสอนในสาขาอื่นที่ไมใชสาขาครุศาสตรเกิดขึ้น คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม จึงไดเริ่ม
เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาตาง ๆ ดังนี้
ป พ.ศ. 2528 ได เ ป ด สอนหลั กสู ต ร วิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต วิ ช าเอก การส ง เสริ มและสื่ อ สาร
การเกษตร (หลักสูตร 2 ปตอเนื่อง)
ป พ.ศ. 2529 ไดเปดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพืชศาสตร (หลักสูตร 2 ปตอเนื่อง)
และหลักสูตรระดับอนุปริญญา (อ.วท.) วิชาเอกพืชศาสตร และวิชาเอกสัตวบาล
ป พ.ศ. 2530 ไดเปดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเกษตรศาสตร (หลักสูตร 4 ป)
ป พ.ศ. 2534 ไดเปดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร (หลักสูตร 4 ป) และเปดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว
(หลักสูตร 2 ปตอเนื่อง)
ป พ.ศ. 2535 ไดเปดหลักสูตร อนุปริญญาสาขา สัตวรักษ และมีการเปดโรงพยาบาลสัตวจันทร
เกษมขึ้นในปเดียวกัน
ป พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนชื่อ คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม เปน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนพิเศษ 79 ง. หนา 9 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2542
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูจันทรเกษม มาเปน สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ในป พ.ศ. 2547 ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม มา
เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ก็ไดรับการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่ง เปน
คณะเกษตรและชีวภาพ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 122 ตอนที่ 20 ก. หนา 7 ลงวันที่ 8
มีนาคม 2548
ในป พ.ศ. 2554 คณะเกษตรและชีวภาพ มีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2549 เปน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการผลิต
และการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง พ.ศ.2549 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการผลิตและสุขภาพ
สัตว พ.ศ. 2549 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาสงเสริมและธุรกิจเกษตร พ.ศ. 2549 เปน หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตยสาขาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2559 คณะเกษตรและชี ว ภาพ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2554 เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และปรับปรุงหลักสูตรเกษตรศาสตร เปนหลักสูตร
วิทยาศาสตรเกษตรและการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เอกลักษณ อัตลักษณ และคานิยม
ปรัชญา (Philosophy)
“ความรูคูคุณธรรม วิจัยนํานวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารพัฒนา”
วิสัยทัศน (Vision)
“เปนแหลงเรียนรู ภูมิปญญาเกษตรไทย มุงพัฒนางานวิจัยเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน”
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
2. วิจัย พัฒนา บูรณาการองคความรู ภูมิปญญา นวัตกรรม และถายทอดสูชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน
3. บริการวิชาการดานเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อพัฒนาทองถิ่น
4. สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย
5. สงเสริมการพัฒนาสังคมใหสอดคลองกับแนวทางพระราชดําริ และพระบรมราโชบายในหลวง
รัชกาลที่ 10
6. บริหารจัดการองคกรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความพอเพียงและความคงอยูแหงวิถีไทย
เอกลักษณ (Uniqueness)
“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต”
อัตลักษณของบัณฑิต (Identity)
“บัณฑิตนักปฏิบัติ จิตอาสา กาวหนาเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา”
คานิยมองคกร (Shared Value)
“KASET”
K = Knowledge
มีการสรางองคความรูและนวัตกรรมโดยการวิจัย
A = Attitude
มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และอดทน
S = Skill
ทักษะการผลิต การปฏิบัติงานและการสื่อสาร
E = Environment ใสใจสิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงาน
T = Technology
สามารถสรางและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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1.3 โครงสรางองคกร
คณบดี
คณะกรรมการประจําคณะฯ
รองคณบดี

สํานักงานคณบดี

งานบริหารคณะ

งานบริหารและธุรการ

งานบริการการศึกษา

งานนโยบาย
และแผน
งานคลังและพัสดุ

งานวิชาการ

ศูนยบริการวิชาการ
เกษตรและชีวภาพ
ศูนยตรวจรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน
โรงงานจันทรเกษมฟูด
โปรเซสซิงค

หองปฏิบัติการ
เฉพาะดานเกษตรและชีวภาพ
ศูนยความเปนเลิศดาน
น้ํานมแพะจันทรเกษม
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งานบริหารหลักสูตร

หลักสูตร
วิทยาศาสตรเกษตร
และการ
ประกอบการ

หลักสูตร
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการ
อาหาร

1.4 รายชื่อผูบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจําคณะ ชุดปจจุบัน
1. คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ
(รองศาสตราจารยกมลชัย ตรงวานิชนาม)
2. รองคณบดีฝายบริหารและนโยบายและแผน
(นายสันติธรรม โชติประทุม)
3. รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
(นายอํานาจ ภักดีโต)
4. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา
(นางสาวสัณฐิตา ตังคจิวางกูร)
5. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรเกษตรและการประกอบการ
(ผูชวยศาสตราจารยสุเมธี กิตติพงศไพศาล)
6. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
(นายสมเกียรติ ศีลสุทธิ์)
7. หัวหนาสํานักงานคณบดี
(ตําแหนงวาง)
8. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
(นางสาวศิริญญา วิบูลยอรรถ)
รายชื่อคณะกรรมการประจําคณะเกษตรและชีวภาพ
1. รองศาสตราจารยกมลชัย
ตรงวานิชนาม
2. นายสันติธรรม
โชติประทุม
3. นางดรุณี
เอ็ดเวิรด ส
4. รองศาสตราจารยพัฒนา
สุขประเสริฐ
5. รองศาสตราจารยปภพ
สินชยกุล
6. ผูชวยศาสตราจารยสเุ มธี
กิตติพงศไพศาล
7. นายสมเกียรติ
ศีลสุทธิ์
8. ผูชวยศาสตราจารยสภุ าณี
ดานวิริยะกุล
9. นายศิรส
ทองเชื้อ
10. หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
คณะเกษตรและชีวภาพ เปดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงในป 2559 ดังนี้
ตาราง หลักสูตรคณะเกษตรและชีวภาพที่เปดสอน
ลําดับที่
คณะ / คุณวุฒิ ยอ
หลักสูตรที่เปดสอน*
คณะเกษตรและชีวภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1
วท.บ. 4 ป
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
2
วท.บ. 4 ป
สาขาวิชาวิทยาศาสตรเกษตรและการประกอบการ
3
วท.บ. 4 ป
สาขาเกษตรศาสตร
หมายเหตุ: * แสดงขอมูลหลักสูตรและสาขาวิชาที่มีนักศึกษาอยูจริง

1.6 จํานวนนักศึกษา
คณะเกษตรและชีวภาพ เปดสอนในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงในป 2559 มี
นักศึกษาชั้นปที่ 1- 4 รวม 125 คน แยกตามหลักสูตรที่เปดสอนไดดังนี้
ตาราง จํานวนนักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ
หลักสูตร

2560

2559

2558

2557

รวม (คน)

1. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
2. เกษตรศาสตร
3. วิทยาศาสตรเกษตรและการประกอบการ
รวม (คน)

11
12
23

22
16
38

13
14
27

19
18
37

65
32
28

125
(สถิตินักศึกษาปจจุบันจําแนกตามปการศึกษาและภาคเรียนจากเว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561)
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1.7 จํานวนอาจารยและบุคลากร
คณะเกษตรและชีวภาพ มีอาจารยและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถจําแนกตามประเภทวุฒิการศึกษา และ
ตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้
ตาราง จํานวนอาจารยประจําคณะ
รายการ
อาจารยประจําทั้งหมด
ลาศึกษาตอ
รวม

ขาราชการ
6
6

พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา
1
1

ตาราง จํานวนอาจารยที่มีคณ
ุ วุฒแิ ละตําแหนงทางวิชาการ
รายการ
อาจารย
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
4
ปริญญาเอก
10
รวม
14

พนักงาน
อาจารยประจํา
รวม
มหาวิทยาลัย
ตามสัญญา
11
1
19
11
1
19
(ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561)

ผศ.
2
2
4

รศ.
ศ.
รวม
6
1
13
1
19
(ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561)

ตาราง จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ แยกตามวุฒิ ไดดังนี้
ประเภท
- พนักงานมหาวิทยาลัย
- ลูกจางประจําตามสัญญา
รวม

ต่ํากวา ป.ตรี
-

7

ตรี
7
5
12

คุณวุฒิ
โท
เอก
รวม
7
5
12
(ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561)

ตาราง รายชื่ออาจารยคณะเกษตรและชีวภาพ
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
1 น.สพ.กมลชัย
ตรงวานิชนาม
ขาราชการ
1 นายโกเมนทร
บุญเจือ
2 น.สพ.สุรพล
พหลภาคย
3 นางสุเมธี
กิตติพงศไพศาล
4 นางสาวสุภาณี
ดานวิริยะกุล
5 น.สพ.สมเกียรติ
ศีลสุทธิ์
6 นายสันติธรรม
โชติประทุม
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
1 นายศิรส
ทองเชื้อ
2 นางสาวกัลยกร
วงศรักษ
3 นายอํานาจ
ภักดีโต
4 นายชินกร
จิรขจรจริตกุล
5 นางสาวสัณฐิตา
ตังคจิวางกูร
6 น.สพ.ชวภัทร
สุวิริยะไพศาล
7 นางสาวธัชชดา
อารยกาญจน
8 นางสาวจันทรรัตน
พิญชภณ
9 นายสุวิจักขณ
อรุณลักษณ
10 สพ.ญ.นันทนภัส
จิวลวัฒน
11 นางสาวจุฬาลักษณ
ตลับนาค*
ลูกจางประจําตามสัญญา
1 นายอุดมศักดิ์
ผองศรี

วันเดือนป
ที่เขารับราชการ

ตําแหนง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

สถานะ

2 พ.ย. 2560

รองศาสตราจารย

ปริญญาเอก

ปกติ

1 ต.ค. 2538
31 พ.ค. 2528
17 ม.ค. 2527
20 ม.ค. 2544
1 พ.ค. 2534
5 พ.ค. 2547

ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

16 ต.ค. 2551
1 เม.ย. 2551
1 ต.ค. 2552
1 มิ.ย. 2553
7 มิ.ย. 2553
1 ส.ค. 2554
26 ก.ย. 2554
16 ต.ค. 2556
3 พ.ย. 2557
23 ม.ค. 2561
1 ก.พ. 2561

อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

10 มิ.ย. 2554

อาจารย
ปริญญาโท
ปกติ
(ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561)
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ตาราง รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
1
นางสาววิลาวัลย
โพธิ์ดํากล่ํา
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
2

นายอาทิตย

ศรีประไพ

นักวิทยาศาสตร

3

นางภัททิรา

ศรีประไพ

นักวิทยาศาสตร

4

นางสาวศิริญญา

วิบูลยอรรถ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

5

นายอิทธิรงค

จงใจ

นักวิชาการศึกษา

6

นางสาวชลธิชา

มรรคผล

นักวิชาการพัสดุ

7

นายสุรพงษ

จันทรดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร

ตาราง รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ลูกจางประจําตามสัญญา)
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
1
นางสาวณิชนันท
บุญมาก
นักวิทยาศาสตร
2

นายธีรพล

สืบศรี

นักวิชาการเกษตร

3

นางสาวพัชรินทร

ชินบรรเทา

นักวิทยาศาสตร

4

นางสาวพิมพธิดา

ธรรมแสง

นักวิทยาศาสตร

5

นางสาวเพชรลดา

ประทุมวัน

นักวิทยาศาสตร

9

วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
วิทยาลัยฟารอสี เทอรน
วท.บ.
(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
วท.บ.
(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วท.บ. (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศศ.บ. (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561)

วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา
วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(ลาศึกษาตอ 28 ธ.ค. 2559)
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561)

1.8 เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
1.8.1 ความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจทั้ง 4
ประการดังกลาว มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปจจุบันมีปจจัย
ภายในและภายนอกหลายประการที่ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนที่
จะตองเรงดําเนินการ ปจจัยดังกลาวคือ
1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโนมแตกตางกันมากขึ้น
ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาขาม
พรมแดนและการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเปนผลจาก
การรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถพัฒนาองค
ความรูและผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากขึ้น ไมวาจะเปนการสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนา
อาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูระดับทองถิ่นและชุมชน
4) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information) ที่เปนประโยชนตอผูมี
สวนไดสวนเสีย ทั้งนักศึกษาผูจางงานผูปกครองรัฐบาลและประชาชนทั่วไป
5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม(participation)
มีความโปรงใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได (accountability) ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม
2549 เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หนวยงาน โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
8) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให
10

การจั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาเป น ไปตามมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาและเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพ
ของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
9) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อวันที่24 เมษายน 2554 เพื่อเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมี
มาตรฐานตามประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม
1.8.2 วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจําเปน ตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1) เพื่อใหสถาบันไดมีการพัฒนามุงสูวิสัยทัศน และยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน
โดยระบบดังกลาวจะตองเปนไปตามเจตนารมณของ พรบ. และเปนไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
2) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตั้งแตระดับหลักสูตรคณะวิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทา และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ กําหนดขึ้น โดย
วิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในองคประกอบคุณภาพตางๆ วาเปนไปตามเกณฑและ
ไดมาตรฐาน
3) เพื่อใหหลักสูตร คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (targets) และเปาประสงค
(goals) ที่ตั้งไวตามจุดเนนของตนเอง
4) เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนจุดแข็งจุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนขอเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงานเพื่อนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการในแตละระดับอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ของสถาบัน
5) เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด
6) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีขอมูลพื้นฐาน
ที่จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
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1.9 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561
คณะเกษตรและชีวภาพ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา
2560 และนําผลประเมินดังกลาวมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 โดยมีการ
จัดทําโครงการและแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวยผูบริหาร ตัวแทนหลักสูตร
และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ในการแผนพัฒนาคุณภาพฯ ฉบับ นี้ ไดเชิญผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรทุกคนเขารวมการ
ประชุ ม วางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพฯ โดยยึ ด แนวทางการจั ด ทํ าตามเกณฑ ม าตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา จาก สกอ. จํานวน 5 องคประกอบคุณภาพ เพื่อใหกระบวนการดําเนินงานดานตางๆ ของคณะ มี
ผลสะทอนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 มีดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรและชีวภาพ
2. ขออนุมัติดําเนินการกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3. ดําเนิน การประชุ มคณะกรรมการตามขอ 2. เพื่ อจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนางานประกั น
คุณภาพการศึกษา ป การศึกษา 2561 ตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ ปการศึกษา 2560 ในแตละองคประกอบคุณภาพ โดยรวมกันวิเคราะห หาแนวทางการ
ดําเนินงาน การจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ อันจะกอใหเกิดการพัฒนาการ
ดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
4. ฝายนโยบายและแผน รวบรวมจัดทําเล ม และนําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ตอ
คณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อพิจารณา
5. เมื่อได รับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะแลว จะทําการเผยแพรแผนพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาฯ ใหผูรับผิดชอบแตละองคประกอบคุณภาพรับทราบ และนําไปเปนแนวทางในการ
ดําเนินการเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาตอไป
6. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
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สวนที่ 2
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 (Improvement Plan)
2.1 วัตถุประสงคของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561
เพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาตามภารกิจของคณะเกษตรและชีวภาพอยางตอเนื่อง
2.2 ตัวชี้วัด และคาเปาหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561
ตัวชี้วัด
หนวยนับ
คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
คะแนน

เปาหมาย
4.29

2.3 วิธีการคํานวณตัวชี้วัดของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561
1) สูตรการคํานวณ
คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปการศึกษา 2561 เฉลี่ยทุกองคประกอบ
2) ชวงระยะเวลาประเมิน ภายในเดือนสิงหาคม ป พ.ศ. 2562
3) วิธีคํานวณคะแนน
คะแนนที่ได = คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ เฉลี่ยทุกองคประกอบ x 5
4.51
2.4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2560
คณะเกษตรและชี ว ภาพ ดํ า เนิ น การด า นประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษามาโดยตลอดนั บ ตั้ ง แต ป
การศึกษา 2544 ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ สกอ.
ในปการศึกษา 2560 คณะเกษตรและชีวภาพรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 24
สิงหาคม 2561 โดยผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการตรวจประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายใน ดังรายชื่ อ
ตอไปนี้
1. รองศาสตราจารยธณัฏฐคุณ มงคลอัศวรัตน
ประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภาพร สิงหราช
กรรมการ
3. นางสาวอรณี บุญมีนิมิตร
กรรมการ
4. นางสาวรุงรัตน ดวงสรอยทอง
เลขานุการ
5. นางสาววิลาวัลย โพธิ์ดํากล่ํา
ผูชวยเลขานุการ
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จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ พบวา
องคประกอบที่มีผลการประเมินระดับดีมาก จํานวน 2 องคประกอบ ไดแก
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่มีผลการประเมินระดับดี จํานวน 3 องคประกอบ ไดแก
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
เมื่อรวมผลการประเมินทุกองคประกอบ มีผลการประเมินอยูในระดับดี ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ
4.42 ดังตารางตอไปนี้
ตารางคะแนนการประเมินรายตัวบงชี้
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการ คาเฉลี่ย 3.49
หลักสูตรโดยรวม
ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่ รอยละ 60
มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ รอยละ 24
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็ม รอยละ 0
เวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา
ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษา
6 ขอ
ระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษา
6 ขอ
ระดับปริญญาตรี
เฉลี่ยองคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
6 ขอ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ

คะแนนประเมิน
หมายเหตุ
คะแนนการ
โดย
 บรรลุ
(เหตุผลของการประเมิน
ประเมินตนเอง คณะกรรมการ  ไมบรรลุ
ที
่ตางจากที่ระบุใน SAR)
ตัวหาร (%หรือสัดสวน)
(เกณฑ สกอ.)
6.63
2
14
17.5
4.5
17.5

คาเฉลี่ย 3.32 3.32 คะแนน
รอยละ 80

5 คะแนน

รอยละ 25.71 2.19 คะแนน

3.32 คะแนน



-

5 คะแนน



-

2.14 คะแนน



5.00
1

รอยละ 5

5 คะแนน

5 คะแนน



คณะนับจํานวนอาจารย
ประจําไมเปนไปตาม
เกณฑ สกอ.
-

-

6 ขอ

5 คะแนน

5 คะแนน



-

-

6 ขอ

5 คะแนน

5 คะแนน



-



-

คะแนนเฉลี่ย 4.24
-

6 ขอ
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5 คะแนน

5 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ

คะแนนประเมิน
หมายเหตุ
คะแนนการ
โดย
 บรรลุ
(เหตุผลของการประเมิน
ตัวบงชี้คุณภาพ
เปาหมาย
ประเมินตนเอง คณะกรรมการ  ไมบรรลุ
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR)
ตัวหาร (%หรือสัดสวน)
(เกณฑ สกอ.)
 คณะนับจํานวนอาจารย
ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย 60,000 2,486,105 142,063.14 4.79 คะแนน
5 คะแนน
และงานสรางสรรค
บาท/คน
บาท/คน
ประจําไมเปนไปตาม
17.5
เกณฑ สกอ.
 คณะนับจํานวนอาจารย
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการ รอยละ 30
3.20
รอยละ 18.29 2.63 คะแนน 3.05 คะแนน
ของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําไมเปนไปตาม
17.5
เกณฑ สกอ.
เฉลี่ยองคประกอบที่ 2
คะแนนเฉลี่ย 4.35
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก 6 ขอ
6 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
สังคม
เฉลี่ยองคประกอบที่ 3
คะแนนเฉลี่ย 5.00
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการ
6 ขอ
6 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลี่ยองคประกอบที่ 4
คะแนนเฉลี่ย 5.00
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
 ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะ
6 ขอ
7 ขอ
5 คะแนน
5 คะแนน
เพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณ
ของคณะ
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระบบกํากับการ
6 ขอ
5 ขอ
5 คะแนน
4 คะแนน
ประกันคุณภาพหลักสูตร
และเทคโนโลยีการ
อาหาร มีผลการประเมิน
คุณภาพฯ ยังไมดีขึ้น เมื่อ
เทียบกับปที่ผานมา
เฉลี่ยองคประกอบที่ 5
คะแนนเฉลี่ย 4.50
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
คะแนนการประเมินเฉลีย่
องคประกอบ
คุณภาพ

1
2
3
4
5
รวมตัวบงชี้

จํานวน
ตัวบงชี้

6
3
1
1
2
13

ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

I

P

O

คะแนนเฉลี่ย

0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

4.05
5.00
4
4.29
ระดับดี

5.00
5.00
5.00
5.00
4.50
7
4.86
ระดับดี
มาก

3.32
3.05
2
3.19
ระดับพอใช

4.24
4.35
5.00
5.00
4.50

ระดับดี
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี

4.42

ระดับดี

*ตัวบงชี้ที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลีย่ ของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
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2.5 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปการศึกษา 2561 (Improvement Plan)
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 คณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนปรับปรุงและ
พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ไดรวมกันระดมความคิดเห็นและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ แยกเปนรายองคประกอบคุณภาพ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. คณะควรเสริมกิจกรรมอบรม
ทักษะการใชภาษาอังกฤษใหแก
นักศึกษา

2. คณะควรพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรูแบบ Active
Learning

แนวทางการพัฒนา/
เสริมจุดเดน

สงเสริมใหนักศึกษาแตละ
หลักสูตรเขารวมอบรม
ภาษาอังกฤษโดยใชโปรแกรม
English Discoveries Expert
ของมหาวิทยาลัย
- พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู
แบบ Active Learning ใหกับ
อาจารยผูสอน
- สงเสริมใหมีการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมสงเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษดวยโปรแกรม
English Discoveries Expert

ตัวชี้วัด

รอยละของนักศึกษาที่ผานการ
อบรม Exit Exam

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รายวิชาที่นําเทคนิคการจัดการ
เรียนรูแบบ Active Learning ไป
ใช
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เปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

รอยละ 5

ปการศึกษา
2561

-

- รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ
- ประธานหลักสูตร

4 รายวิชา

ปการศึกษา
2561

-

- รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ
- ประธานหลักสูตร

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
3. คณะควรสราง Smart
Classroom เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรูของนักศึกษา

4. คณะควรหากลยุทธในการ
ประชาสัมพันธหลักสูตรไปยัง
โรงเรียนทีม่ ีศิษยเกา

แนวทางการพัฒนา/
เสริมจุดเดน

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

ไมสามารถดําเนินการได
เนื่องจากไมไดรับงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินการ
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของ
หองเรียน
- สํารวจขอมูลโรงเรียนศิษย
ปจจุบัน เพื่อจัดทํากลยุทธการ
ประชาสัมพันธ
- ดําเนินการสงขอมูล
ประชาสัมพันธหลักสูตรไปยัง
โรงเรียนของศิษยปจจุบัน
- ดําเนินการนําเสนอหลักสูตร
กับโรงเรียนเปาหมาย

-

-

-

-

-

-

10 คน

ต.ค. 2561 –
ก.ค. 2562

-

กิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตร

- จํานวนนักศึกษาที่รับเขาป
การศึกษา 2562 จากโรงเรียน
เปาหมาย

- รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ
- รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาฯ
- ประธานหลักสูตร
- นักวิชาการศึกษา
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. คณะควรสงเสริมใหคณาจารยมี
ผลงานตีพิมพ ในวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาติที่อยูใน
ฐานขอมูลตามเกณฑ สกอ. เพิ่มขึน้
2. คณะควรรวบรวมงานวิจยั ที่
นําไปใชประโยชน มาเผยแพรสู
สังคม

3. คณะควรสงเสริมใหมีการนํา
โครงการวิจัยไปใชประโยชนเชิง
พาณิชย

แนวทางการพัฒนา/
เสริมจุดเดน

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

สงเสริมใหคณาจารยมผี ลงาน
กิจกรรมเชิดชูเกียรติอาจารยที่มี
ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ ผลงานตีพิมพเผยแพรระดับชาติ
นานาชาติ
หรือนานาชาติ

รางวัลการตีพิมพผลงานเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ

1 รางวัล

ปการศึกษา
2561

-

- รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ

- รวบรวมงานวิจัยที่นําไปใช
ประโยชน
- เผยแพรผลงานการใช
ประโยชนทางเว็บไซต

จํานวนงานวิจัยที่นําไปใช
ประโยชนที่เผยแพร

5 เรื่อง

ปการศึกษา
2561

-

จํานวนงานวิจัยที่นําไปใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย

4 เรื่อง

ปการศึกษา
2561

-

- รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ
- รองคณบดีบริหารฯ
- ผูชวยคณบดีฝาย
สารสนเทศฯ
- นักวิชาการ
คอมพิวเตอร
- รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ

รวบรวมและเผยแพรงานวิจยั ที่
นําไปใชประโยชน

สงเสริมใหมีการนําโครงการวิจัย สงเสริมการนําโครงการวิจัยไปใช
ไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
ประโยชนเชิงพาณิชย
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ผูรับผิดชอบ

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน
แนวทางการพัฒนา/
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
เสริมจุดเดน
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. คณะควรประชาสัมพันธโครงการ สงเสริมสนับสนุนการ
บริการวิชาการแกสังคม ให
ประชาสัมพันธโครงการบริการ
แพรหลายมากขึ้น
วิชาการแกสังคม กอนและหลัง
การจัดกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ประชาสัมพันธกิจกรรมบริการ
วิชาการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

- รอยละของผูเขารวมกิจกรรมตอ
จํานวนผูเขารวมกิจกรรมตามแผน
- รอยละของขาวสารการจัด
กิจกรรมบริการวิชาการที่เผยแพร
ตอจํานวนจํานวนกิจกรรมบริการ
วิชาการ

รอยละ 90

ปการศึกษา
2561

-

- รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ
- รองคณบดีบริหารฯ
- ผูชวยคณบดีฝาย
สารสนเทศฯ
- นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

รอยละ 100

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน
แนวทางการพัฒนา/
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
เสริมจุดเดน
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. คณะควรสงเสริมใหมีการบูรณา ไมสามารถดําเนินการได
การการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ เนื่องจากไมสอดคลองกับศาสตร
งานวิจัย
ของคณะ และไมสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการวิจัย

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

-

-

-

-

-

-
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะใน
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. คณะควรหาความรวมมือกับ
ภาคเอกชนและสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา

แนวทางการพัฒนา/
เสริมจุดเดน

สงเสริมการรวมกิจกรรมกับ
ภาคเอกชนและสถานศึกษามากขึ้น

2. คณะควรหาแนวทางเพิ่ม
เสนอแนวทางเพิ่มสวัสดิการของ
สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจาง
และลูกจางชั่วคราวดวยเงินรายได ชั่วคราว แกทางมหาวิทยาลัย
3. คณะควรกํากับและติดตามการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรใหสะทอนผลการ
ดําเนินงานดานประกันคุณภาพดีขึ้น

- แตงตั้งคณะกรรมการทําหนาที่กบั
การและติดตามการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรโดยตรง
- กํากับติดตามการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร และรายงานผลตอ
ผูบริหารทุกภาคการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

- โครงการโรงเรียนพี่เลี้ยง
- การทําวิจัยจากการฝก
ประสบการณวิชาชีพ และสห
กิจศึกษา
-

กํากับติดตามการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

- จํานวนโรงเรียนที่เขารวม
กิจกรรมโรงเรียนพี่เลีย้ ง
- จํานวนงานวิจัยที่มาจากการฝก
ประสบการณวิชาชีพ และสหกิจ
ศึกษา
-

3 โรงเรียน

ปการศึกษา
2561

150,000

-

-

-

- หลักสูตรมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในเพิ่มขึ้น

0.05 คะแนน

ปการศึกษา
2561

-
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2 เรื่อง

-

ผูรับผิดชอบ

- รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ
- รองคณบดีฝาย
บริหารฯ
- ประธานหลักสูตร
คณบดี

- รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาฯ

สวนที่ 3
การติดตาม และประเมินผล
การกํ า กั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ป ก ารศึ ก ษา 2561
เป น กิ จ กรรมที่ สํ า คั ญ ที่ มุ ง เปรี ย บเที ย บผลการดํ า เนิ น งานกั บ เป า หมายตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ในแต ล ะ
วัตถุประสงคของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อเสนอ
ใหผูบริหาร และผูรับผิดชอบไดทราบ และพิจารณาผลไดอยางเปนรูปธรรม
คณะเกษตรและชี ว ภาพกํ า หนดหลั ก การติ ด ตาม และประเมิ น ผลตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา ปการศึกษา 2561 เพื่อใหสามารถนําผลประเมินมาใชในการวางแผนในปตอไป ดังนี้
3.1 วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผล
1) เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 ที่กําหนด
ไว โดยพิจารณาจากเงื่อนไข เวลาที่ควรปฏิบัติ และสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพของ
โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ
2) เพื่ อทราบป ญ หา อุ ป สรรคการดํา เนิ น งานเป น ระยะๆ เพื่อนํ าไปสู การปรับ ปรุ งแผนและ
โครงการ/กิจกรรมในปตอไป
3) เพื่อตองการทราบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อนําไปใชประโยชนใน
การวิเคราะหแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยดานตางๆ
3.2 ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล
1) ผูรับผิดชอบตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 ดําเนินการตามระยะเวลาที่
กําหนด
2) จัดการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานและประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561
3) รายงานผลการดําเนิ นงานที่จากการการประชุ มตามขอ 2 ในเลมรายงานผลการประเมิ น
ตนเอง ปการศึกษา 2561 ในหัวขอ “การปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา”
4) นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 มาวิเคราะหและจัดทําแผนปรับปรุง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 ตอไป
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ภาคผนวก
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