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ค าน า 
 

คณะเกษตรและชีวภาพ ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
จึงได้ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)  ปีการศึกษา 2558 โดยน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 
28-29 กันยายน 2558  ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะ อันจะก่อให้เกิดการ
พัฒนากระบวนการท างานด้านต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังกล่าว   

คณะเกษตรและชีวภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางให้
หน่วยงานน าไปปฏิบัติ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 

คณะเกษตรและชีวภาพ 
ตุลาคม 2558 



บทสรุปผู้บริหาร 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558  ประกอบด้วยสาระ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า 
ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม/โครงการ เพ่ือพัฒนา 
แก้ไข และปรับปรุงการด าเนินงานปีการศึกษา 2558 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ
เกษตรและชีวภาพ ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 โดยได้ก าหนดผู้รับผิดชอบใน
แต่ละโครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง  

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2557 คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปรับปรุงงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน แยกเป็นรายองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 
 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการสู่ต าแหน่งทางวชิาการ โครงการค่ายวิชาการสู่ต าแหน่งทางวชิาการ 
ประชาสัมพนัธ์โดยการเพิ่มช่องทางในการ
ประชาสัมพนัธ ์
โดยเน้นไปที่การผลิตบัณฑิตและการเรียนการสอน 
 

-ประชาสัมพนัธ์ทางสื่อสาธารณะ  
 
-Road show โดยการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบนั 

จัดท าแบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา - แบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา 
- ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาบนัทึกการให้ค าปรึกษา 

ประเมินคุณภาพการให้บริการนกัศึกษาในทุกด้าน 
รวมถึงด้านการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์  

- ด าเนินการประเมินผลความพงึพอใจการให้บริการ
นักศึกษา 

น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 

- ส ารวจความต้องการในการให้บริการนักศึกษา 

การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปี 
ที่เป็นระบบ มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชดัเจน ส่งเสริม
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ(TQF) และครอบคลุมกิจกรรมตามเกณฑ์
มาตรฐาน โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายทีช่ัดเจน  

- ประชุมเพื่อปรับปรุงแผนการจดักิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

ปรับปรุงตัวชี้วัดของโครงการทบทวนผลการประเมิน
และด าเนนิการท าแผนพฒันา เพื่อให้สามารถประเมิน
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค ์

- ประชุมเพื่อปรับปรุงแผนการจดักิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 

-จัดท าโครงการ/ชุดโครงการวิจยัของคณะ ในลักษณะ
บูรณาการ 
 
-เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางมาเป็นที่ปรึกษา 

- อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าโครงร่างงานวิจัย 
เพื่อให้สามารถตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 

 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
- จัดท าแผนบริการวชิาการ และแผนการใชป้ระโยชน์
จากการบริการวิชาการควรก าหนดตัวชี้วดัของแผนและ
ค่าเป้าหมายให้ชัดเจน 

- ประชุมจัดท าแผนบริการวชิาการประจ าปี และท า
แผนการใช้ประโยชน ์

 
องค์ประกอบที ่4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และตัวชี้วดัความส าเร็จดา้นท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ การประเมินผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้ 
 

- จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการท านบุ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 
 
- ประชุมเพื่อทบทวนตัวชี้วัดความส าเร็จ และปรับปรุง
แผน ด้านท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

- ประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อน าผลการพิจารณาและ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนต่อไป 

- จัดประชุมตดิตามผลการด าเนนิงานด้านท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปดว้ย
ต้นทุนต่อหน่วย และความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 

- วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย และความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตร 

- คณะมีแผนบริหารความเสี่ยง  
 
- คณะมีการก ากับ ติดตามและประเมินแผนบริหารความ
เสี่ยง 
- คณะมีการน าผลประเมินแผนบริหารความเสี่ยงในรอบปี
ปัจจุบนั มาวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงใน
รอบปีถัดไป 

- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 
- การทบทวนและติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

- คณะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ ในหลายช่องทาง 
 
- คณะมีการทบทวน/รายงานผลการน าองค์ความรู้ไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัตงิาน 
 
 

- การเผยแพร่องค์ความรู้บนเวบ็ไซต์ของคณะ / การ
เผยแพร่ผ่านเอกสารที่เปน็ลายลกัษณ์อักษร 
- การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร 



แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
- คณะมีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร อย่างต่อเนื่อง อย่างนอ้ย ปีละ 2 คร้ัง  
 
- คณะมีการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี ซึ่ง
รวมทั้งการทบทวนแผน ในหัวข้อของการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

- การประชุมบุคลากร 
 
 
- การประชุมกรรมการบริหารคณะเพื่อทบทวน
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป ี

- จัดท าคู่มือก ากับติดตามการด าเนินงานระดบัหลักสูตร 
จัดท าปฏทิินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และ
ก าหนดวาระการประชุมให้สอดคล้องกับระบบการติดตาม
การด าเนินงานขององค์ประกอบคุณภาพ 

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อก าหนด
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
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1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตัง้ และประวัติความเป็นมา 
 
ชื่อหน่วยงาน  
 คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
สถานที่ตั้งหน่วยงาน 

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

 
ประวัติความเป็นมา 

คณะเกษตรและชีวภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพัฒนาการมาเป็นระยะเวลานานกว่า 50 
ปี โดยเริ่มต้นในระยะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ยังคงมีสถานะเป็นวิทยาลัยครูจันทรเกษม  และได้มี
การจัดการเรียนการสอนด้านเกษตร  โดยความรับผิดชอบของหมวดวิชาเกษตรกรรมในสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในปี พ.ศ.2499 โดยระยะเริ่มแรกเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร 
เป็นรายวิชาพ้ืนฐานส าหรับหลักสูตรครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากนั้นได้มีการพัฒนาการโดยเปิดเป็น
วิชาโทเกษตรกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) 
 ต่อมาในปี พ.ศ.2515 หมวดวิชาเกษตรกรรม ได้พัฒนาขึ้นเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเปิดสอนวิชาเอกเกษตรกรรม ในหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ขึ้น 
 ปี พ.ศ.2519 ได้มีการเปิดสอนสาขาเกษตรระดับปริญญาตรีขึ้นในวิทยาลัยครูจันทรเกษม ในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี รวมทั้งมีการพัฒนาด้านศักยภาพ อาคาร และ
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ  เรื่อยมา 
 ปี พ.ศ.2523 ได้มีการเปิดสาขาวิชา ครุศาสตรบัณฑิต (ครุศาสตร์เกษตร) หลักสูตร 4 ปี 
 ปี พ.ศ.2526 เปิดสอนภาคต่อเนื่องระดับ ป.กศ. สูง สาขาเทคนิคอาชีพ (กสิกรรม)   
 และภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดตั้งเป็น คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน  2527 ซ่ึงในระยะดังกล่าวเริ่มมีปริมาณบัณฑิตสาขาครูมากเกินไป  จึงท าให้มีการปรับปรุง
หลักสูตร การเปิดสอนในสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่สาขาครุศาสตร์เกิดขึ้น คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม จึงได้เริ่ม
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาต่างๆ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  
บทน า 
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 ปี พ.ศ.2528 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร 
(หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง) 
 ปี พ.ศ.2529 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพืชศาสตร์ (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง) 
และหลักสูตรระดับอนุปริญญา (อ.วท.) วิชาเอกพืชศาสตร์และวิชาเอกสัตวบาล 
 ปี พ.ศ.2530 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 
 ปี พ.ศ.2534 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
(หลักสูตร 4 ปี) และเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ (หลักสูตร 2 ปี
ต่อเนื่อง)  
 ปี พ.ศ.2535 ได้เปิดหลักสูตรอนุปริญญาสาขา สัตวรักษ์และมีการเปิดโรงพยาบาลสัตว์จันทรเกษมขึ้น
ในปีเดียวกัน 
 ปี พ.ศ.2542 มีการเปลี่ยนชื่อคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม เป็น คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79 ง. หน้า 9 ลงวันที่ 12  ตุลาคม พ.ศ. 2542 เนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูจันทรเกษม มาเป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
 ในปี พ.ศ.2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของสถาบันราชภัฏจันทรเกษมมาเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ก็ได้รับการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่ ง เป็น คณะ
เกษตรและชีวภาพ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก. หน้า 7 ลงวันที่ 8 มีนาคม 
2548 

ในปี พ.ศ.2554 คณะเกษตรและชีวภาพ มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ.2549 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการผลิต
และการจัดการพืชเพ่ือชุมชนเมือง พ.ศ.2549 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการผลิตและสุขภาพ
สัตว์ พ.ศ.2549  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร พ.ศ.2549 เป็น หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตยสาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554  
 
การแบ่งส่วนราชการคณะเกษตรและชีวภาพ  มีล าดับดังนี้  

พ.ศ.2527 คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม  แบ่งการบริหารงานเป็น 3 ภาควิชา ได้แก่ 
  -  ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
  -  ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร 
  -  ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 พ.ศ.2542 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากวิทยาลัยครูจันทรเกษม เป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ได้มี
การปรับการบริหารภายในคณะเป็นโปรแกรมวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันราชภัฏจันทรเกษม จึง
แบ่งการบริหารในคณะเป็น  6  โปรแกรมวิชา ดังนี้ 
  -  โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ 
  -  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
  -  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และสัตวรักษ์ 
  -  โปรแกรมวิชาสัตวบาล 
  -  โปรแกรมวิชาการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร 
  -  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
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 พ.ศ.2547 ได้มีการปรับปรุงการบริหารภายในคณะเพ่ือเตรียมรองรับการปรับมาเป็นมหาวิทยาลัย  
คณะเกษตรและชีวภาพ ได้แบ่งการบริหารภายในเป็น 4 ภาควิชา ได้แก่ 
  -  ภาควิชาวิทยาการเกษตร 
  -  ภาควิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์ 
  -  ภาควิชาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร 
  -  ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 พ.ศ.2548 เมื่อมีการเสนอโครงสร้างไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีการให้ปรับ
ลดลงเหลือเพียง 2 ภาควิชา คณะเกษตรและชีวภาพจึงได้มีการปรับการบริหารเป็น 2 ภาควิชา ได้แก่ 
  -  ภาควิชาวิทยาการผลิตและการจัดการเกษตร 
  -  ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 ต่อมาเมื่อมีการสรุปด้านการแบ่งส่วนจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 74 ง. ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2549 ได้
ข้อสรุปว่าคณะเกษตรและชีวภาพ  มีการแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างเป็นเพียงส านักงานคณบดีเท่านั้น   
 ในปี พ.ศ. 2554 คณะเกษตรและชีวภาพ มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2549 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการผลิต
และการจัดการพืชเพ่ือชุมชนเมือง พ.ศ.2549 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการผลิตและสุขภาพ
สัตว์ พ.ศ. 2549  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร พ .ศ. 2549 เป็น หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตยสาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
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2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ภาพอนาคต และประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
ปรัชญา : 
 ความรู้คู่คุณธรรม  วิจัยน าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหารพัฒนา 
วิสัยทัศน์ : 
 เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อาหารที่ยั่งยืน 
พันธกิจ : 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร โดยให้มีคุณธรรม จริยธรรม การ
คิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับคุณค่าตามความต้องการของประเทศและประชาคมอาเซียน 

2. วิจัยและพัฒนา บูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรม เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรอาหารที่ยั่งยืน 

3. บริการวิชาการด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร เพ่ือพัฒนาชุมชนเขตเมืองและชนบท 
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย 
5. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความพอเพียงและความคงอยู่แห่งวิถีไทย 
6. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชด าริ 

 
นโยบาย : 

1. ปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรที่มีอยู่ตามกรอบ TQF และพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  

2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับทุกหลักสูตร และจัดระบบศูนย์บริการวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ปรับปรุงห้องสมุดเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองส าหรับนักศึกษาทุกระดับ 
4. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้  สามารถสอนรายวิชาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตาม

มาตรฐานหลักสูตร 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการท าผลงานวิชาการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตรอาหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
6. สนับสนุนการด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิ 
7. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นส่วนส าคัญในแผนการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาเป็นคนดีมีคุณภาพ

และมีความสุข 
8. จัดระบบสหกิจร่วมกับภาครัฐและเอกชน    
9. พัฒนาปรับปรุงบรรยากาศคณะสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร  
10. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
11. สืบสานศิลปวัฒนธรรมการเกษตร  
12. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของคณะฯ ให้เป็นที่รู้จัก 
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ภาพอนาคต : 
1. คณะเกษตรและชีวภาพ เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือการบริการทางวิชาการการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท และ เอก 
2. คณะเกษตรและชีวภาพเป็นแหล่งผลิตองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตรอาหารแก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีฐานการถ่ายทอด 3 ฐาน ได้แก่ ศูนย์
ความเป็นเลิศด้านนมแพะ ศูนย์ความเชี่ยวชาญการเพาะเห็ดและพืชเศรษฐกิจ และศูนย์การจัดการ
ความรู้ตาลโตนด ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี     จ.ชัยนาท 

3. คณะเกษตรและชีวภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเปี่ยมสุข บุคลากรมีความก้าวหน้า มั่นคง 
เป็นผู้น าสังคมท้องถิ่นและอาเซียน 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  
1. การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  มีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร 

เพียบพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม สู่ประชาคมอาเซียน 
2. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหารและ

พัฒนานวัตกรรม เพ่ือร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง 
3. การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร   
4. การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย 
5. การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาบุคลากร 
6. การส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชด าริ   
 

 



- 6 - 
 

 
3. เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

 
3.1 ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 
ประการดังกล่าว มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัย
ภายในและภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่
จะต้องเร่งด าเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น 
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม
พรมแดนและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจาก
การรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์
ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนา
อาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทัง้นักศึกษาผู้จ้างงานผู้ปกครองรัฐบาลและประชาชนทั่วไป 

5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม(participation) 
มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรร
มาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
2549 เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หน่วยงาน โดยทุก 
หน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของ
บัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 
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9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
เมื่อวันที่24 เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มี
มาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 

 
3.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็น ต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตรคณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ ก าหนดขึ้น โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และ
ได้มาตรฐาน 

3) เพ่ือให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ 
(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 

4) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็งจุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ
ของสถาบัน 

5) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ท าให้มั่นใจว่า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

6) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐาน
ที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
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4. กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
คณะเกษตรและชีวภาพ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 

2557 และน าผลประเมินดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 โดยมีการ
จัดท าโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปรับปรุงงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะเกษตรและชีวภาพทุก
คน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองในปีการศึกษา 2557 ในแต่ละองค์ประกอบ 

ในการแผนพัฒนาคุณภาพฯ ฉบับนี้ ได้ยึดแนวทางการจัดท าตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา จาก สกอ.  จ านวน 5 องค์ประกอบคุณภาพ เพ่ือให้กระบวนการด าเนินงานด้านต่างๆ 
ของคณะ มีผลสะท้อนต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

 
ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. จัดท าโครงการและขออนุมัติด าเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปรับปรุงงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปรับปรุงงานประกัน

คุณภาพการศึกษาฯ 
3. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการตามข้อ 2. เพ่ือรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557 ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ และใน
ภาพรวม  และร่วมกันวิเคราะห์ หาแนวทางการด าเนินงาน การจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาฯ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  

4. ฝ่ายนโยบายและแผน รวบรวมจัดท าเล่ม และน าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ต่อ
คณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อพิจารณา 

5. เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะแล้ว จะท าการเผยแพร่แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาฯ ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบคุณภาพรับทราบ และน าไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 

6. ก าหนดการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 
 คณะเกษตรและชีวภาพ  ด าเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษามาโดยตลอดนับตั้งแต่ปี
การศึกษา 2544  ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ สกอ. 
ในปีการศึกษา 2557 คณะเกษตรและชีวภาพรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 28-
29 กันยายน 2558 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้ 

1. อาจารย์พิมล   จงวรนนท์  ประธานกรรมการ 
 2. ดร.ชนกานต์  สุวรรณทรัพย์  กรรมการ 
  3. อาจารย์นันทินี  สุดโททอง  กรรมการ 
 4. นางสาววิลาวัลย์  โพธิ์ด ากล่ า  เลขานุการ 
 5. นางสาวศศิรัศมิ์  เพชรเกลี้ยง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมิน  พบว่า 
องค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับดี จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย และ
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับพอใช้ จ านวน 
3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ และ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 เมื่อรวมผลการประเมินทุกองค์ประกอบ มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้  ได้คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.23 ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการ 
ประเมินตนเอง 

คะแนนประเมนิ 
โดยคณะกรรมการ 

(เกณฑ์ สกอ.) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  
ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 

3.51 คะแนน 
5.33 

ค่าเฉลี่ย 2.67 2.67 คะแนน 2.67 คะแนน 
2 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  
อาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิปรญิญา
เอก 

ร้อยละ 25 
7 

ร้อยละ 38.89 4.61 คะแนน 4.86 คะแนน 
18 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  
อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 25 
5 

ร้อยละ 27.78 2.19 คะแนน 2.32 คะแนน 
18 

ส่วนที่ 2 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (Improvement Plan) 

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการ 
ประเมินตนเอง 

คะแนนประเมนิ 
โดยคณะกรรมการ 

(เกณฑ์ สกอ.) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 15 
10.94 - 20 

ร้อยละ -47.55 0 คะแนน 0 คะแนน 
20 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  
การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี
 

4 ข้อ - 4 ข้อ 5 คะแนน 3 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6  
กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 

4 ข้อ - 3 ข้อ 5 คะแนน 3 คะแนน 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 2.64 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

4 ข้อ - 6 ข้อ 3 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

60,000 บาท/คน 
1,225,706 

94,285.08 บาท 5 คะแนน 5 คะแนน 
13 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

ร้อยละ 14  
3.4 

ร้อยละ 18.89  4.05 คะแนน 3.15 คะแนน 
18 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2  คะแนนเฉลี่ย 4.38 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  
การบริการวิชาการแก่สังคม 

5 ข้อ - 4 ข้อ 3 คะแนน 3 คะแนน 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3  คะแนนเฉลี่ย 3.00 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  
ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 ข้อ - 5 ข้อ 5 คะแนน 4 คะแนน 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4  คะแนนเฉลี่ย 4.00 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  
การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุม่สถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ 

5 ข้อ - 6 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  
ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

5 ข้อ - 2 ข้อ 2 คะแนน 2 คะแนน 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 คะแนนเฉลี่ย  3.00 
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบท่ี 1 - 5) คะแนนเฉลี่ย 3.23 
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ตารางการว ิเคราะห์ค ุณภาพการศ ึกษาภายในระดับคณะ 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 2.39 3.00 2.67 2.64 ระดับพอใช้ 
2 5.00 5.00 3.15 4.38 ระดับดี 
3 - 3.00 - 3.00 ระดับพอใช้ 
4 - 4.00 - 4.00 ระดับดี 
5 - 3.00 - 3.00 ระดับพอใช้ 

รวม 3.04 3.43 2.91 3.23 ระดับพอใช้ 
ผลการ
ประเมิน 

ระดับพอใช้ ระดับพอใช้ ระดับพอใช้ 
  

*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ยังมีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทาง
เสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะฯ ในการพัฒนาการ
ด าเนินงานในปีต่อไป ดังนี้ 

 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น 

มีศิษย์เก่าที่มีความสามารถและเป็นผู้เชี่ยวชาญตามศาสตร์ที่ศึกษามา คณะควรเป็นศูนย์กลางเพ่ิม
เครือข่ายศิษย์เก่าเพ่ือที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์ บัณฑิตที่
จบใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ส่งเสริมพัฒนาให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือให้มีสัดส่วนของอาจารย์ที่มีต าแหน่ง

ทางวิชาการมากข้ึน 
2. ประชาสัมพันธ์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการของคณะ

เกษตรให้สาธารณชนรับทราบ เพ่ือดึงดูดความสนใจในการเข้าศึกษาต่อของกลุ่มเป้าหมาย 
3. ควรมีการจัดท าแบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา เพ่ือเป็นฐานข้อมูลการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่

ปรึกษา 
4. คณะฯ ควรประเมินการให้บริการนักศึกษาด้านการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
5. มีการประเมินและวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการให้บริการนักศึกษา เพ่ือปรับปรุงการ

ให้บริการนักศึกษาตามล าดับความส าคัญและสอดคล้องกับความคาดหวัง 
6. ควรมีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

โดยระบุวัตถุประสงค์ของแผนที่ชัดเจน และประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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7. ควรปรับปรุงตัวชี้วัดของโครงการหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ เพื่อให้สามารถประเมินผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดเด่น 

1. คณะเกษตรและชีวภาพมีอาจารย์ที่ได้รับการสนับสนุนงานวิจัยทั้งจากภายในและภายนอก
สถาบัน ท าให้อาจารย์สามารถพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์สู่สังคมได้มาก 

2. อาจารย์ในคณะมีบทความงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับและตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. พัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับสาขาอ่ืน เช่น เทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือบูรณาการร่วมกับทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

2. ควรท างานวิจัยเป็นทีม โดยให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าโครงการ 
 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
จุดเด่น 

คณะเกษตรและชีวภาพมีงานบริการวิชาการที่ตรงกับความต้องการของชุมชนและบุคคลในชุมชน
สามารถน าความรู้ไปพัฒนาและท าเป็นอาชีพได้ เช่น การเพาะเห็ด, การท าฟาร์มนมแพะ 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
การจัดท าแผนบริการวิชาการ และแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการควรก าหนดตัวชี้วัด
ของแผนและค่าเป้าหมายให้ชัดเจน  

 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง/แนวทางการส่งเสริมจุดแข็ง 

คณะมีการส่งเสริมโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ซึ่งควร
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เป็นโครงการที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะ  

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรมีการทบทวนตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้ องกับ

วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. ควรมีการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็น

ระยะเพ่ือเตรียมการวางแผน สรุปผลและเสนอแนะข้อปรับปรุงการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 
 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. คณะมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนและมีผู้น าที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ 
อาจารย์ นักศึกษา และสังคม มีการก ากับ ดูแล การท างานของคณะกรรมการและคณะท างาน
ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด  
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2. คณะมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดี เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง ควรพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลที่กลมกลืนกับภาระงานประจ า และการสนับสนุนให้
อาจารย์ได้รับโอกาสในการฝึกอบรมเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาในแต่ละระดับให้มากขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ให้แสดงการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ความคุ้มค่าของการ

บริหารหลักสูตร (สามารถแสดงการรายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย แสดงประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลได้) ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ควรน ารายรับทุกด้านค านวณ อาทิ ค่าเล่า
เรียน เงินได้จากการวิจัย การบริการวิชาการ เป็นต้น และให้น าข้อมูลของปีการศึกษา 2557 
มาเป็นข้อมูลในการจัดท าวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของปีการศึกษา 2558 

2. ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงควรมีการแสดงที่มาของข้อมูล ให้ใส่ข้อมูลแสดงความชัดเจน
ของผลการบริหารความเสี่ยง (การประเมินผลบริหารความเสี่ยง) และน าผลประเมินดังกล่าวมา
วิเคราะห์บริหารความเสี่ยงในปีการศึกษาถัดไป  

3. การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ ควรมีการการเผยแพร่องค์ความรู้ให้หลากหลาย เช่น 
เว็บไซต์ คณะ เพื่อให้บุคคลภายนอกแลกเปลี่ยนความรู้  และจะสามารถพัฒนาเป็นองค์ความรู้
ใหม่ได้ และควรรายงานว่าน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างไร   

4. คณะควรจัดท าแผนบริหารและแผนพัฒนาอาจารย์ในเรื่องการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
โดยก าหนดเป็นแผนระยะยาว 5 ปี ที่สอดคล้องกับการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์แต่
ละท่าน รวมทั้ง ควรมีการก ากับติดตามการด าเนินงานในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง   และทบทวน
แผนทุกป ี

5. ทบทวนระบบและกลไกการด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร  ให้มีการติดตามการ
ด าเนินงานของหลักสูตรเป็นระยะ โดยน าองค์ประกอบหลักสูตรทั้ง 6 องค์ประกอบมาก าหนด
เป็นวาระ และรายงานผลการก ากับต่อคณะกรรมการประจ าคณะทุกภาคการศึกษา 

6. ก าหนดรอบระยะเวลาการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะให้สอดคล้องกับระบบการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานขององค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งอาจก าหนดเป็นปีปฏิทิน และวาระที่จะ
ประชุม 

 
ภาพรวม 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีโครงการ/กิจกรรมที่มีความหลากหลาย และสามารถบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการ 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการเรียนการสอนได้อย่างชัดเจน เช่น โครงการ
ขวัญข้าว และโครงการลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นต้น 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรหาแนวทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือจูงใจให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษามากขึ้น ซึ่ง

อาจจะน าผลงานของศิษย์เก่ามาเผยแพร่เป็นการสร้างแรงจูงในให้คนเข้าศึกษามากขึ้น 
2. การประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน เช่น แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผน

บริการวิชาการ แผนศิลปะและวัฒนธรรม  และโครงการ/กิจกรรมของแผน 
3. ในการพัฒนาหลักสูตรควรส ารวจความต้องการของผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า ซึ่งอยากให้มีการ

พัฒนาด้านภาษา เทคโนโลยี และลงรายละเอียดในเนื้อหาให้ลึกมากขึ้น 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (Improvement Plan)  
 
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการจัดท าแผนปรับปรุงงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมิน แยกเป็นรายองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 

 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

   

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมพัฒนาให้อาจารย์เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้มี
สัดส่วนของอาจารย์ที่มีต าแหน่ง
ทางวชิาการมากข้ึน 

จัดกิจกรรมโครงการค่าย
วิชาการสูต่ าแหน่งทาง
วิชาการ 

โครงการค่ายวิชาการสู่ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

- ร่างเอกสารประกอบการสอน
หรือร่างค าสอนหรือร่างต ารา
จ านวน 

ร้อยละ 80 
ของ

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ตลอดปี
การศึกษา 

2558  
 

30,000 - คณบด ี
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

2. ประชาสัมพันธผ์ลงานที่
เก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การบริการวิชาการของคณะ
เกษตรให้สาธารณชนรับทราบ 
เพื่อดึงดูดความสนใจในการเข้า
ศึกษาต่อของกลุ่มเป้าหมาย 

ประชาสัมพนัธ์โดยการเพิ่ม
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ 
โดยเน้นไปที่การผลิตบัณฑิต
และการเรียนการสอน 
 

-ประชาสัมพนัธ์ทางสื่อ
สาธารณะ  
 
-Road show โดยการมีส่วน
ร่วมของศิษย์ปัจจุบัน 

- จ านวนข่าว/บทความที่
น าเสนอเผยแพร ่
 
-ร้อยละของการเข้าร่วมของ
ศิษย์ปัจจุบนัในการไป Road 
show 

10 ข่าว/
บทความ 

 
ร้อยละ  

80 

ตลอดปี
การศึกษา 

2558 
 

- 
 
 

5000 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- ประธานหลักสูตร 

3. ควรมีการจัดท าแบบฟอร์มการ
ให้ค าปรึกษา เพื่อเป็นฐานข้อมูล
การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษา 
 

จัดท าแบบฟอร์มการให้
ค าปรึกษา 

- แบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา 
- ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษา
บันทึกการให้ค าปรึกษา 

- ฐานข้อมูลการให้ค าปรึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา ปี
การศึกษา 2558 
 

1 ฐานข้อมูล ตลอดปี
การศึกษา 

2558 
 

- - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- นักวิชาการศึกษา 
- ประธานหลักสูตร 
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

4. คณะฯ ควรประเมินการ
ให้บริการนักศึกษาด้านการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน ์

ประเมินคุณภาพการให้บริการ
นักศึกษาในทุกด้าน รวมถึง
ด้านการเผยแพร่ข้อมูลที่เปน็
ประโยชน ์ 

- ด าเนินการประเมินผลความ
พึงพอใจการให้บริการนักศึกษา 

- ความพึงพอใจของผู้รับการ
บริการ 

≥3.51 
คะแนน 

ตลอดปี
การศึกษา 

2558 
 

- - นักวิชาการ
ศึกษา 

5. มีการประเมินและวิเคราะห์
ความต้องการจ าเปน็ในการ
ให้บริการนักศึกษา เพื่อปรับปรงุ
การให้บริการนักศึกษาตามล าดบั
ความส าคัญและสอดคล้องกับ
ความคาดหวัง 

น าผลการประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
นักศึกษา 
 

- ส ารวจความต้องการในการ
ให้บริการนักศึกษา 

- กิจกรรมที่ให้บริการตามความ
ต้องการ 
 
- ความพึงพอใจของผู้รับการ
บริการก่อนและหลัง 

1 กิจกรรม 
 
 

≥3.51 
คะแนน 

ตลอดปี
การศึกษา 

2558 
 

ตามความ
เหมาะสม 

- รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ 
-นักวิชาการศึกษา 

6. ควรมีการจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี โดยระบุวัตถุประสงค์
ของแผนที่ชัดเจน และประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค ์
 

การจัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาประจ าปี ที่
เป็นระบบ มีเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดทีช่ัดเจน ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ(TQF) และ
ครอบคลุมกิจกรรมตามเกณฑ์
มาตรฐาน โดยมีตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายทีช่ัดเจน  
 
 
 

- ประชุมเพื่อปรับปรุงแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

- ได้แผนพฒันานักศึกษา
ประจ าปี  

1 แผน พ.ย. 2558 - - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- นักวิชาการ
ศึกษา 
- สโมสรนักศึกษา 
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

7. ควรปรับปรุงตัวชี้วัดของ
โครงการหรือกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้
สามารถประเมนิผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค ์

ปรับปรุงตัวชี้วัดของโครงการ
ทบทวนผลการประเมินและ
ด าเนินการท าแผนพัฒนา 
เพื่อให้สามารถประเมิน
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค ์

- ประชุมเพื่อปรับปรุงแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

- ตัวชี้วัดของแผนพฒันา
นักศึกษาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแผนฯ  
 

≥ร้อยละ 80 พ.ย. 2558 1,000 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ  กิจการ
นักศึกษา และ
วิเทศสัมพันธ ์
- นักวิชาการ
ศึกษา 
- สโมสรนักศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
   

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนางานวจิัยเกี่ยวกับสาขาอื่น 
เช่น เทคโนโลยีสมยัใหม่ หรือ 
บูรณาการร่วมกับทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น 
2. ควรท างานวิจยัเป็นทีม โดยให้
อาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็น
หัวหน้าโครงการ 
 

-จัดท าโครงการ/ชุด
โครงการวิจัยของคณะ ใน
ลักษณะบูรณาการ 
 
-เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง
มาเป็นทีป่รึกษา 

- อบรมเชิงปฏิบัติการในการ
จัดท าโครงร่างงานวิจัย เพื่อให้
สามารถตีพิมพผ์ลงานในระดับ
นานาชาต ิ

- โครงร่างงานวิจัยที่ได้จากการ
อบรมเชิงปฏิบัติการฯ 

ร้อยละ 50 
ของ

ผู้เข้าร่วม 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

60,000 - คณบด ี
- รองคณบดี
ฝ่ายบริหารฯ 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
   

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

การจัดท าแผนบริการวิชาการ 
และแผนการใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชาการควรก าหนด
ตัวชี้วัดของแผนและค่าเป้าหมาย
ให้ชัดเจน 
 
 
 

จัดท าแผนบริการวชิาการ 
และแผนการใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชาการควร
ก าหนดตัวชี้วัดของแผนและ
ค่าเป้าหมายให้ชัดเจน 

- ประชุมจัดท าแผนบริการ
วิชาการประจ าป ีและท า
แผนการใช้ประโยชน ์

- มีแผนบริการวชิาการประจ าปี
และแผนการใช้ประโยชน์ 

2  แผน พ.ย. 2558 1,000 - คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
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องค์ประกอบที ่4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ควรมีการทบทวนตัวชี้วัด
ความส าเร็จของแผนท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ดา้นการ
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ การประเมินผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว ้ 
 
 

- จัดท าค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 
- ประชุมเพื่อทบทวนตัวชี้วัด
ความส าเร็จ และปรับปรุงแผน 
ด้านท านบุ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 
 

- ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 
 
- แผนด้านท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2558 

1 ค าสั่ง 
 
 
 

1 แผน 

ต.ค. 2558 
 
 
 

พ.ย. 2558 

- 
 
 
 

1,000 

- ฝ่ายบริหาร 
 
 
 
- คณะกรรมการ
การท านบุ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
คณะเกษตรและ
ชีวภาพ 

1. 2. ควรมีการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตามผลการด าเนนิงานดา้น
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม
เป็นระยะ เพื่อเตรียมการวางแผน 
สรุปผลและเสนอแนะข้อปรับปรุง
การด าเนินงานแตล่ะกิจกรรม 
 
 

- ประชุมเพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อน า
ผลการพิจารณาและ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผน
ต่อไป 

- จัดประชุมตดิตามผลการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- มีการประชุมติดตามผลการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ปีละ 2 คร้ัง ทุก 6 เดือน 1,500 - คณะกรรมการ
การท านบุ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
คณะเกษตรและ
ชีวภาพ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง 
แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 .  ก า ร วิ เ ค ร าะห์ ข้ อมู ลท า ง
การเงิน ให้แสดงการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตร (สามารถ
แสดงการรายงานการวิเคราะห์
ต้ น ทุ น ต่ อ ห น่ ว ย  แ ส ด ง
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลได้) ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 
ควรน ารายรับทุกด้านค านวณ 
อาทิ ค่าเล่าเรียน เงินได้จากการ
วิจัย การบริการวิชาการ เป็นต้น 
และให้น าข้อมูลของปีการศึกษา 
2557 มาเป็นข้อมูลในการจัดท า
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของปี
การศึกษา 2558 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วย และความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 

- วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อ
หน่วย และความคุ้มคา่ของการ
บริหารหลักสูตร 

- มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วย และความคุ้มคา่ของการ
บริหารหลักสูตร น าเสนอ
ผู้บริหาร 

1 คร้ัง ต.ค. – ธ.ค. 
2558  

- - นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ในการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงควรมีการแสดงที่มาของ
ข้อมูล ให้ใส่ข้อมูลแสดงความ
ชัดเจนของผลการบริหารความ
เสี่ยง (การประเมินผลบริหาร
ความเสี่ยง) และน าผลประเมิน
ดังกล่าวมาวิเคราะห์บริหารความ
เสี่ยงในปีการศึกษาถัดไป  
 
 
 
 

- คณะมีแผนบริหารความ
เสี่ยง  
 
 
- คณะมีการก ากับ ติดตาม
และประเมินแผนบริหารความ
เสี่ยง 
 
 
- คณะมีการน าผลประเมิน
แผนบริหารความเสี่ยงในรอบ
ปีปัจจบุัน มาวิเคราะห์เพื่อ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป 

- ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 
 
- การทบทวนและติดตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 
 
 
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 

- คณะมีแผนบริหารความเสี่ยง  
 
 
 
- แผนบริหารความเสี่ยงที่ได้รับ
การทบทวน 
- มีการด าเนินงานตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง 
 
- คณะมีแผนบริหารความเสี่ยง 
ของปีถัดไป จากการน าผล
ประเมินในรอบปปีัจจบุันมา
วิเคราะห์ 

1 แผน 
 
 
 

1 แผน 
 

ร้อยละ 80 
 
 

1 แผน 
  

ต.ค. – ธ.ค. 
2558  

 
 

เม.ย. – มิ.ย. 
2559 

ต.ค. 2558 – 
มิ.ย. 2559 

 
เม.ย. – มิ.ย. 

2559 
 

1,000 
 
 
 

3,300 
 

      - 
 
 

1,000 
 

- คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยงฯ 
- รองคณบดีฝ่าย 
บริหารฯ  

 
 
 

3. การด าเนินงานดา้นการจัดการ
ความรู้ ควรมีการเผยแพร่องค์
ความรู้ให้หลากหลาย เช่น 
เว็บไซต์คณะเพื่อให้
บุคคลภายนอกแลกเปลี่ยน
ความรู้  และจะสามารถพัฒนา
เป็นองค์ความรู้ใหม่ได้ และควร
รายงานว่าน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงได้อย่างไร   

- คณะมีการเผยแพร่องค์
ความรู้ ในหลายช่องทาง 
 
 
 
- คณะมีการทบทวน/รายงาน
ผลการน าองค์ความรู้ไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัตงิาน 

- การเผยแพร่องค์ความรู้บน
เว็บไซต์ของคณะ / การเผยแพร่
ผ่านเอกสารที่เปน็ลายลักษณ์
อักษร 
 
- การจัดการองค์ความรู้ภายใน
องค์กร 

- ช่องทางการเผยแพร่องค์
ความรู้ 
 
 
 
- สามารถรวบรวมองค์ความรู้
จากการปฏิบัตงิาน โดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้เป็น
เครื่องมือ 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 
 
 
 

2 เร่ือง 
 
 

 

ต.ค. 2558 – 
มิ.ย. 2559 

 
 
 

เม.ย. – มิ.ย. 
2559 

 
 

- 
 
 
 
 

3,300 
 
 

 

 
 
 

รองคณบดีฝ่าย 
บริหารฯ 
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

- น าองค์ความรู้ไปปรบัใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

2 เร่ือง ตลอดปีการศึกษา 
 

- รองคณบดีฝ่าย 
บริหารฯ 

 
4. คณะควรจัดท าแผนบริหาร
และแผนพัฒนาอาจารย์ในเรื่อง
การขอก าหนดต าแหน่ งทา ง
วิชาการ โดยก าหนดเป็นแผน
ระยะยาว 5 ปี ที่สอดคล้องกับ
การผลิตผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์แต่ละท่าน รวมทั้ง ควรมี
การก ากับติดตามการด าเนินงาน
ในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง  และ
ทบทวนแผนทุกปี 
 

- คณะมีการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร อย่างต่อเนื่อง อย่าง
น้อย ปีละ 2 คร้ัง  
 
- คณะมีการทบทวน
แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 
ปี ซึ่งรวมทั้งการทบทวนแผน 
ในหัวข้อของการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

- การประชุมบุคลากร 
 
 
 
 
- การประชุมกรรมการบริหาร
คณะเพื่อทบทวนแผนพฒันา
บุคลากรระยะ 5 ป ี

- จ านวนรายงานข้อมูลการ
พัฒนาบุคลากร 
 
 
 
- แผนพัฒนาบุคลากรที่ได้รับ
การทบทวน ประจ าปี  

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
อย่างน้อย 

1 คร้ัง 

ม.ค. – มี.ค. 
2559 

 
 
 

เม.ย. – มิ.ย. 
2559 

 

1,000 บาท 
 
 
 
 

1,000 บาท 

 
 
 
 
 

รองคณบดีฝ่าย 
บริหารฯ 

 

5. ทบทวนระบบและกลไกการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ให้มีการติดตามการ
ด าเนินงานของหลักสูตรเป็นระยะ 
โดยน าองค์ประกอบหลักสูตรทั้ง 
6 องค์ประกอบมาก าหนดเป็น
วาระ  และรายงานผลการก ากับ
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะทุก
ภาคการศึกษา 

- จัดท าคู่มือก ากับติดตามการ
ด าเนินงานระดับหลักสูตร 

คู่มือกับกับติดตามทุกหลักสูตร 2 หลักสูตร ต.ค. 2558 - - ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ 
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

6. ก าหนดรอบระยะเวลาการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะให้สอดคล้องกับระบบการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานของ
องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งอาจ
ก าหนดเป็นปีปฏิทิน และวาระที่
จะประชุม 

 

จัดท าปฏทิินการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
และก าหนดวาระการประชุม
ให้สอดคล้องกับระบบการ
ติดตามการด าเนินงานของ
องค์ประกอบคุณภาพ 

จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ เพื่อก าหนดปฏิทิน
การประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

ปฏิทินการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ  

มี ต.ค. 2558 - คณะกรรมการ
บริหารคณะ 
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ภาคผนวก 






