แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(Improvement Plan)
ปีการศึกษา 2559
คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คานา
คณะเกษตรและชีวภาพ ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จึงได้ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( Improvement Plan) ปีการศึกษา
2559 ขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 โดยนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 255 8 เมื่อ
วันที่ 7 กันยายน 2558 ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะอันจะก่อให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการทางานด้านต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งได้นาข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประจาคณะฯ มาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังกล่าว
คณะเกษตรและชีวภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางให้
หน่วยงานนาไปปฏิบัติ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป

คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บทสรุปผู้บริหาร
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วยสาระ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 255 9 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนา
แก้ไข และปรับปรุงการดาเนินงานปีการศึกษา 255 9 โดยได้กาหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรม
อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง และผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2558 คณะกรรมการดาเนินงานจัดทาแผนปรับปรุงงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมกันระดม
ความคิดเห็นและจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 255 9 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมิน แยกเป็นรายองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดที่ควรพัฒนา/
แนวทางการพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ทบทวนวัตถุประสงค์ของแผนให้ - การประชุมจัดทาแผนการจัด
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เป็นระบบ
สามารถกาหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนได้ มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) และครอบคลุม
กิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ชัดเจน
2. ทบทวนตัวชี้วัดของโครงการ
- ปรับปรุงตัวชี้วัดของโครงการ
พัฒนานักศึกษา และวิธีการ
ทบทวนผลการประเมินและ
ประเมินให้สอดคล้องกับกรอบ
ดาเนินการทาแผนพัฒนา เพื่อให้
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) สามารถประเมินผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์
3. ควรมีการประเมินการให้บริการ
- ประเมินคุณภาพการให้บริการ
นักศึกษาให้
นักศึกษาในทั้ง 3ด้านการเผยแพร่
ครบทั้ง 3 ด้าน และประเมินเมื่อ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
สิ้นทุกภาคการศึกษา
4. ควรส่งเสริมกิจกรรมที่ส่งเสริม
- ส่งเสริมกิจกรรมความเป็นผู้นา และ
ความเป็นผู้นา และการกล้า
กล้าแสดงออกทางวิชาการ
แสดงออกทางด้านวิชาการให้แก่
นักศึกษา
5. ควรจัดให้นักศึกษาไปศึกษาดูงาน - การเรียนรู้นอกห้องเรียนเปิดโลก
เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตร
ทัศน์ภายนอกเพื่อให้นักศึกษาได้
มากขึ้น
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและ
องค์ความรู้ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมประชุมเพื่อปรับปรุง
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

- กิจกรรมประชุมเพื่อปรับปรุงตัวชี้วัด
ของโครงการและวิธีการประเมิน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
- กิจกรรมการให้ข้อมูลของคณะงานที่
ให้บริการนักศึกษาด้านการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และ
ประเมินผลการให้บริการนักศึกษา
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความ
เป็นผู้นา
- โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตร
และวิทยาศาสตร์การอาหาร

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการ
แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม
ปรับปรุง
1. ควรส่งเสริมงานวิจัยเชิงพาณิชย์ให้ - ส่งเสริมให้อาจารย์ในแต่ละหลักสูตรมี - พัฒนาศักยภาพบุคลากร
มากขึ้น
โอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม ประชุม
สัมมนากับองค์กรทางพาณิชย์ที่
เกี่ยวข้องกับสายงาน
2. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ในแต่ละ
- จัดการอบรมและมีพี่เลี้ยงในการตั้ง - พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาขามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
โจทย์งานวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ
- สนับสนุนด้านอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่
ส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์ในแต่ละ
สาขา

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา/
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมีการบูรณาการโครงการ
วิชาการ กับงานวิจัยให้มากขึ้น

แนวทางการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

- ส่งเสริมการนาองค์ความรู้ที่พัฒนาได้
สู่การปฏิบัติในชุมชน
- พัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการ
งานวิชา การ วิจัยและบริการ
วิชาการสู่ชุมชน
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
ทางวิชาการและการ
บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน
เข้มแข็ง
- ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรอาหาร

- กิจกรรมการให้คาปรึกษา แนะนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีและข้อมูล
ทางวิชาการ (บริการไปวิจัย)
- กิจกรรมอบรมการจัดการโรคพืชที่
สาคัญของส้มโอจังหวัดชัยนาท (วิจัย
มาบริการ)
- กิจกรรมอบรมการผลิตแก๊สชีวภาพ
จากมูลแพะเพื่อใช้ในครัวเรือน (วิจัย
มาบริการ)
- กิจกรรมบริการวิชาการไม้ดัดแคฝรั่ง
(วิจัยมาบริการ)

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา/
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรพัฒนาการสร้างเครือข่าย
วัฒนธรรมเพื่อประชาสัมพันธ์
ผลงานคณะอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการพัฒนา
- ร่วมดาเนินงาน แสดงผลงานด้าน
วัฒนธรรมกับทางสานัก
ศิลปวัฒนธรรม และหน่วยงานอื่นๆ

โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมทางวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
1.

2.

3.

4.

จุดที่ควรพัฒนา/
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ปีต่อไป ควรนาผลลัพธ์ที่เกิดจาก
การวิเคราะห์ผลของความเสี่ยงปี
ก่อน มาเป็นข้อมูล เพื่อวิเคราะห์
ความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับสูง หรือไม่
หากความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ใน
ระดับสูง ต้องหามาตรการใหม่มา
ดาเนินการ
การทา KM จะต้องมีผลงาน
สาหรับการเผยแพร่เป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งอาจทาในรูปของคู่มือ
และเมื่อได้คู่มือแล้วต้องนาไปใช้
เพื่อเกิดผลประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน และในปีต่อไป
สามารถนาคู่มือดังกล่าวมา
ปรับปรุง โดยกระบวนการ KM
เพื่อจะได้คู่มือที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
คณะควรนาข้อมูลของบุคลากร
สายสนับสนุนมาวิเคราะห์
วางแผน เพื่อจัดทาแผนบริหาร
ของบุคลากรสายสนับสนุนให้
ชัดเจน โดยนาข้อมูลจากแผน
ดังกล่าวมาวางแผนเพื่อพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนในภาพรวม
และรายบุคคล รวมถึงคณะควร
รายงานผลการบริหาร และพัฒนา
อาจารย์ ต่อคณะกรรมการบริหาร
อย่างน้อยทุกภาคการศึกษาเพื่อให้
คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ
ต่อไป
คณะมีการรายงานการกากับ
ติดตาม การดาเนินงานประกัน
คุณภาพหลักสูตร ต่อ
คณะกรรมการประจาคณะทุกภาค
การศึกษา เพื่อให้ผลการปรับปรุง
การบริหารงานดีขึ้น คณะควรให้
คณะกรรมการประจาคณะให้
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานทุก
ครั้ง

แนวทางการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

- ประเมินและทบทวนแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง

- ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

- จัดการความรู้ และจัดทาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ส่งเสริมการนาไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน

- การจัดการความรู้ภายในองค์กร

- คณะมีแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร และแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล

- การประชุมกรรมการบริหารคณะ

- คณะมีการรายงานผลการ ดาเนินงาน - การประชุมกรรมการบริหารคณะ
ตามแผน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1
ครั้ง

- ชี้ประเด็นที่เป็นแนวทางในการพัฒนา - จัดทาและเสนอประเด็นแนวทางใน
คุณภาพการศึกษาเพื่อให้
การพัฒนาต่อคณะกรรมการประจา
คณะกรรมการประจาคณะเสนอแนะ คณะ
ในแนวทางดังกล่าว

ข้อเสนอแนะภาพรวม
จุดที่ควรพัฒนา/
แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรนาโครงการบริการวิชาการ มา - ทางานบริการวิชาการที่แก้ปัญหา
- โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
เป็นกลไกหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นและท้องถิ่นโดยตรงและมีการ ร่วมกับความสาเร็จของการบริการ
หลักสูตร เพื่อจูงใจให้นักเรียนเข้ามา ประชาสัมพันธ์โดยหน่วยงานใน
วิชาการและงานวิจัย
เรียนในคณะเพิ่มขึ้น
ท้องถิ่น
- การนาผลงานการบริการวิชาการ และ
งานวิจัยที่ประสบความสาเร็จมาเป็น
เครื่องมือประกอบการประชาสัมพันธ์
กับโรงเรียนเครือข่าย
2. คณะควรวางแผนการสร้างผลงาน - จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรด้านการ
- ประชุมจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
วิชาการของอาจารย์ให้สอดคล้องกับ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
แผนพัฒนาอาจารย์และเกณฑ์การ
อย่างสม่าเสมอ
ประกันคุณภาพ ทั้งระดับหลักสูตร
และคณะ โดยการวางแผนให้
อาจารย์สร้างผลงานในลักษณะเวียน
อาจารย์ 1 คน มีผลงานอย่างน้อย
1 ชิ้น ภายใน เวลา 2-3 ปี เพื่อที่
คณะจะได้มีผลงานสม่าเสมอ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาคณะ
จุดที่ควรพัฒนา/
แนวทางการพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. จานวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ เป็น - จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรด้านการ
เรื่องที่ต้องให้ความสาคัญอย่างมาก
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เพราะมีผลต่อหลักสูตร ดังนั้นคณะ
อย่างสม่าเสมอ
จึงควรมีการวางแผนระยะยาวและ
ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน
(โดย ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ)
2. อยากเห็นว่ามีอาจารย์และนักศึกษา - ปรับปรุงคุณภาพผลงานที่เกิดจาก
นาเสนอผลงานในระดับชาติ และถ้า
รายวิชาปัญหาพิเศษ เพื่อให้สามารถ
เป็นไปได้ ระดับนานาชาติ รวมถึง
เผยแพร่ได้
การประกวดแข่งขันทางวิชาการใน
ระดับต่างๆ สุดท้าย คือ อยากให้มี
กิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้เข้าคอร์
สแบบเข้าแคมป์ฝึกภาษาอังกฤษ
โดยมีอาจารย์ฝรั่ง ร่วมกับอาจารย์ใน
คณะ ร่วมจัดกิจกรรมนี้
(โดย นางดรุณี เอ็ดเวิร์ดส)

โครงการ/กิจกรรม
- ประชุมจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร

- กาหนดทิศทางและเรื่องการทาปัญหา
พิเศษ

สารบัญ
หน้า
คานา
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 บทนา
ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ภาพอนาคต และประเด็นยุทธศาสตร์
เหตุผลและความจาเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

1
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3
5
7

ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2559
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
แผนปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ข้อเสนอแนะภาพรวม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาคณะ

8
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ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง 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
60 ปี โดยเริ่มต้นในระยะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ยังคงมีสถานะเป็นวิทยาลัยครูจันทรเกษม และได้
มีการจัดการเรียนการสอนด้านเกษตร โดยความรับผิดชอบของหมวดวิชาเกษตรกรรมในสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในปี พ.ศ. 2499 โดยระยะเริ่มแรกเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เกษตร เป็นรายวิชาพื้นฐานสาหรับหลักสูตรครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากนั้นได้มีการพัฒนาการ
โดยเปิดเป็น วิชาโท เกษตรกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้น(ป.กศ.
สูง สูง)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 หมวดวิชาเกษตรกรรม ได้พัฒนาขึ้นเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเปิดสอนวิชาเอกเกษตรกรรม ในหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ขึ้น
ปี พ.ศ. 2519 ได้มีการเปิดสอนสาขาเกษตรระดับปริญญาตรีขึ้นในวิทยาลัยครูจันทรเกษม ใน
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขา เกษตรกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี รวมทั้งมีการพัฒนาด้านศักยภาพ
อาคาร และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เรื่อยมา
ปี พ.ศ. 2523 ได้มีการเปิดสาขาวิชา ครุศาสตรบัณฑิต (ครุศาสตร์เกษตร) หลักสูตร 4 ปี
ปี พ.ศ. 2526 เปิดสอนภาคต่อเนื่องระดับ ป.กศ. สูง สาขา เทคนิคอาชีพ (กสิกรรม)
และภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดตั้งเป็น คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน 2527 ซึ่งในระยะดังกล่าวเริ่มมีปริมาณบัณฑิตสาขาครูมากเกินไป จึงทาให้มีการปรับปรุง
หลักสูตร การเปิดสอนในสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาครุศาสตร์เกิดขึ้น คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม จึงได้เริ่ม
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาต่าง ๆ ดังนี้
ปี พ.ศ. 2528 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การส่งเสริมและสื่อสาร
การเกษตร (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)
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ปี พ.ศ. 2529 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพืชศาสตร์ (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)
และหลักสูตรระดับอนุปริญญา (อ.วท.) วิชาเอกพืชศาสตร์ และวิชาเอกสัตวบาล
ปี พ.ศ. 2530 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
ปี พ.ศ. 2534 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร (หลักสูตร 4 ปี) และเปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
(หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)
ปี พ.ศ. 2535 ได้เปิดหลักสูตร อนุปริญญาสาขา สัตวรักษ์ และมีการเปิดโรงพยาบาลสัตว์จันทร
เกษมขึ้นในปีเดียวกัน
ปี พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนชื่อ คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม เป็น
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79 ง. หน้า 9 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2542
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูจันทรเกษม มาเป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม มา
เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ก็ได้รับการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่ง เป็น
คณะเกษตรและชีวภาพ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก. หน้า 7 ลงวันที่ 8
มีนาคม 2548
ในปี พ.ศ. 2554 คณะเกษตรและชีวภาพ มีการ
ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ .ศ. 2549 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2554 และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการผลิต
และการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง พ.ศ.2549 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการผลิตและสุขภาพ
สัตว์ พ.ศ. 2549 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร พ .ศ. 2549 เป็น หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตยสาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ .ศ. 2554 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559 และปรับปรุงหลักสูตร เกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตร
วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ภาพอนาคต และประเด็นยุทธศาสตร์
ปรัชญา :
ความรู้คู่คุณธรรม วิจัยนานวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารพัฒนา
วิสัยทัศน์ :
เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย

มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน

พันธกิจ :
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม การคิด
วิเคราะห์ สอดคล้องกับคุณค่าตามความต้องการของประเทศและประชาคมอาเซียน
2. วิจัย พัฒนา และบูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรม เพื่อการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรอาหารที่ยั่งยืน
3. บริการวิชาการด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย
5. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดาริ
6. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความพอเพียงและความคงอยู่แห่งวิถีไทย
นโยบาย :
1. ส่งเสริมสนับสนุนการทาผลงานวิชาการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตรและ

2.
3.

4.
5.
6.

อุตสาหกรรมอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน และการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
พัฒนาศูนย์บริการวิชาการทั้งทางกายภาพและการบริหารจัดการ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ STEAM (S=Science/Social , T=Technology ,
E=Engineer/Economic/Environment , A=Art/Agriculture , M=Math) และเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ในด้านการเรียนการสอน
การวิจัย และการบริการวิชาการ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมการเกษตร
พัฒนาพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อตอบ
โจทย์ท้องถิ่นด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ภาพอนาคต :
1. คณะเกษตรและชีวภาพ เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริการทางวิชาการการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
2. คณะเกษตรและชีวภาพเป็นแหล่งผลิตองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารแก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนมแพะ ศูนย์ความ
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เชี่ยวชาญการเพาะเห็ดและพืชเศรษฐกิจ และศูนย์การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัด
ชัยนาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพียบพร้อมคุณธรรม
และจริยธรรม สู่ประชาคมอาเซียน
2. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อ
ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง
3. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
4. การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย
5. การส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดาริ
6. การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาบุคลากร
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1.3 เหตุผลและความจาเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
1.3.1 ความจาเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดาเนินการตามภารกิจทั้ง 4
ประการดังกล่าว มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัย
ภายในและภายนอกหลายประการที่ทาให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจาเป็นที่
จะต้องเร่งดาเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ
1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม
พรมแดนและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจาก
การรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
3) สถาบันอุดมศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์
ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนา
อาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน
4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษาผู้จ้างงานผู้ปกครองรัฐบาลและประชาชนทั่วไป
5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation)
มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรร
มาภิบาล
6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาทาหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม
2549 เพื่อเป็นกลไกกากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หน่วยงาน โดยทุก
หน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของ
บัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและกากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มี
มาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม
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1.3.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจาเป็น ต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
2) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตรคณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ กาหนดขึ้น โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และ
ได้มาตรฐาน
3) เพื่อให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์
(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง
4) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็งจุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดาเนินงานเพื่อนาไปปรับปรุงผลการดาเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ของสถาบัน
5) เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทาให้มั่นใจว่า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาหนด
6) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐาน
ที่จาเป็นสาหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
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1.4 กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
คณะเกษตรและชีวภาพ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา
2558 และนาผลประเมินดังกล่าวมาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดยมีการ
จัดทาโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดทาแผนปรับปรุงและพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะเกษตรและชีวภาพทุกคน ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดทารายงานการประเมินตนเองในปีการศึกษา 2558 ในแต่ละองค์ประกอบ
ในการแผนพัฒนาคุณภาพฯ ฉบับนี้ ได้ยึดแนวทางการจัดทาตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา จาก สกอ. จานวน 5 องค์ประกอบคุณภาพ เพื่อให้กระบวนการดาเนินงานด้านต่างๆ
ของคณะ มีผลสะท้อนต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. จัดทาโครงการและขออนุมัติดาเนินการกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปรับปรุงและ
พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดทาแผนปรับปรุงและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาฯ
3. ดาเนินการประชุมคณะกรรมการตามข้อ 2. เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557 ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ และใน
ภาพรวม และร่วมกันวิเคราะห์ หาแนวทางการดาเนินงาน การจัดทาโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาฯ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
4. ฝ่ายนโยบายและแผน รวบรวมจัดทาเล่ม และนาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ต่อ
คณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อพิจารณา
5. เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะแล้ว จะทาการเผยแพร่แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาฯ ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบคุณภาพรับทราบ และนาไปเป็นแนวทางในการ
ดาเนินการเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป
6. กาหนดการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
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ส่วนที่ 2
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (Improvement Plan)
2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
คณะเกษตรและชีวภาพ ดาเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษามาโดยตลอดนับตั้งแต่ปี
การศึกษา 2544 ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ สกอ.
ในปีการศึกษา 2558 คณะเกษตรและชีวภาพรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 7
กันยายน 2559 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้
1. อาจารย์พิมล จงวรนนท์ ประธานกรรมการ
2. ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์ กรรมการ
3. อาจารย์นันทินี สุดโททอง กรรมการ
4. นางสาวรุ่งรัตน์ ดวงสร้อยทอง เลขานุการ
5. นางสาววิลาวัลย์ โพธิ์ดากล่า ผู้ช่วยเลขานุการ
จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมิน
พบว่า
องค์ประกอบที่มีผล การประเมินระดับดีมาก จานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ และองค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับ
ดี จานวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย และ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
เมื่อรวมผลการประเมินทุกองค์ประกอบ มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.19 ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง คะแนนการประเมินรายตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
คะแนนประเมิน
คะแนนการ
ตัวตั้ง
โดยคณะกรรมการ
ผลลัพธ์
ประเมินตนเอง
(เกณฑ์ สกอ.)
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
6.54
3.0 คะแนน
3.27 คะแนน
หลักสูตรโดยรวม
2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มี
8 x 100
ร้อยละ 38.89
ร้อยละ 44.44
คุณวุฒิปริญญาเอก
18
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่
5 x 100
ร้อยละ 27.78
ร้อยละ 27.78
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
18
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลา
-6.97 x 100
ร้อยละ 0
ร้อยละ -65.17
เทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
20
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3.27 คะแนน

3.27 คะแนน

5.00 คะแนน

5.00 คะแนน

2.31 คะแนน

2.31 คะแนน

5.00 คะแนน

5.00 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
คะแนนประเมิน
คะแนนการ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
ตัวตั้ง
โดยคณะกรรมการ
ผลลัพธ์
ประเมินตนเอง
(เกณฑ์ สกอ.)
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
6 ข้อ
6 ข้อ
4 ข้อ
ปริญญาตรี
5.00 คะแนน 5.00 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
6 ข้อ
5 ข้อ
3 ข้อ
ปริญญาตรี
5.00 คะแนน 4.00 คะแนน
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1
4.10 คะแนน
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
6 ข้อ
6 ข้อ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
6 ข้อ
5.00 คะแนน 5.00 คะแนน
สร้างสรรค์
559,650
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ 60,000
37,310
3.05 คะแนน 3.11 คะแนน
15
งานสร้างสรรค์
บาท/คน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
3 x 100
ร้อยละ 10
ร้อยละ 16.67 1.85 คะแนน 2.78 คะแนน
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
18
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
3.63 คะแนน
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่
5 ข้อ
6 ข้อ
4 ข้อ
สังคม
4 คะแนน
5 คะแนน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
5.00 คะแนน
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุ
6 ข้อ
6 ข้อ
5 ข้อ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.00 คะแนน 5.00 คะแนน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
5.00 คะแนน
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อ
7 ข้อ
6 ข้อ
การกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
6 ข้อ
5.00 คะแนน 4.00 คะแนน
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกัน
6 ข้อ
6 ข้อ
5 ข้อ
คุณภาพหลักสูตร
5.00 คะแนน 5.00 คะแนน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
4.50 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 1 - 5)
4.19 คะแนน
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบ
คุณภาพ

I

P

O

ผลการประเมิน
คะแนน
เฉลี่ย

0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

1
4.10
4.50
3.27
4.10
2
3.11
5.00
2.78
3.36
3
5.00
5.00
4
5.00
5.00
5
4.50
4.50
รวม
4
7
2
ผลการ
3.86
4.71
3.02
4.19
ประเมิน
*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร

ระดับดี
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ยังมีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทาง
เสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะฯ ในการพัฒนาการ
ดาเนินงานในปีต่อไป ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเด่น
1. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกอยู่ในระดับดีมาก
จุดที่ควรพัฒนา
1. ทบทวนวัตถุประสงค์ของแผนให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และสามารถกาหนดตัวชี้วัดที่
ชัดเจนได้
2. ทบทวนตัวชี้วัดของโครงการพัฒนานักศึกษา และวิธีการประเมินให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF)
3. ควรมีการประเมินการให้บริการนักศึกษาให้
ครบทั้ง 3 ด้าน และประเมินเมื่อสิ้นทุกภาคการศึกษา
4. ควรส่งเสริมกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นผู้นา และการกล้าแสดงออกทางด้านวิชาการให้แก่
นักศึกษา
5. ควรจัดให้นักศึกษาไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตรมากขึ้น
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเด่น
1. มีผลงานบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
2. มีการสนับสนุน ให้นักศึกษาขอทุนสนับสนุนงานวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรส่งเสริมงานวิจัยเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเด่น
1. คณะมีโครงการบริการวิชาการที่สร้างความเข้มแข็งกับชุมชน และสังคมอย่างชัดเจน จนเกิดให้
ชุมชนสามารถสร้างงาน และอาชีพได้
2. งานบริการวิชาการของคณะมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการบูรณาการโครงการวิชาการ กับงานวิจัยให้มากขึ้น
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่น
1. มีโครงการ “ขวัญข้าว” ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรพัฒนาการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานคณะอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเด่น
1. แผนงานด้านต่างๆ เช่น แผนพัฒนาบุคลากร แผนประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น มีความ
เชื่อมโยงกับ STRATEGY MAP ชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงปีต่อไป ควรนาผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิเคราะห์ผลของความ
เสี่ยงปีก่อน มาเป็นข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับสูง หรือไม่ หากความเสี่ยง
ดังกล่าวยังอยู่ในระดับสูง ต้องหามาตรการใหม่มาดาเนินการ
2. การทา KM จะต้องมีผลงานสาหรับการเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งอาจทาในรูปของคู่มือ
และเมื่อได้คู่มือแล้วต้องนาไปใช้ เพื่อเกิดผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และในปีต่อไป สามารถ
นาคู่มือดังกล่าวมาปรับปรุง โดยกระบวนการ KM เพื่อจะได้คู่มือที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3. คณะควรนาข้อมูลของบุคลากรสายสนับสนุนมาวิเคราะห์ วางแผน เพื่อจัดทาแผนบริหารของ
บุคลากรสายสนับสนุนให้ชัดเจน โดยนาข้อมูลจากแผนดังกล่าวมาวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนในภาพรวม และรายบุคคล รวมถึงคณะควรรายงานผลการบริหาร และพัฒนา
อาจารย์ ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยทุกภาคการศึกษาเพื่อให้คณะกรรมการให้
ข้อเสนอแนะต่อไป
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4. คณะมีการรายงานการกากับ ติดตาม การดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร ต่อ
คณะกรรมการประจาคณะทุกภาคการศึกษา เพื่อให้ผลการปรับปรุงการบริหารงานดีขึ้น คณะ
ควรให้คณะกรรมการประจาคณะให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานทุกครั้ง
ข้อเสนอแนะภาพรวม
จุดเด่น
1. คณะมีโครงการบริการวิชาการที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง และมีการบูรณาการการเรียนการสอน
มากขึ้น
2. ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในแหล่งตีพิมพ์ มีค่าน้าหนักสูง
โอกาสในการพัฒนา
1. ควรนาโครงการบริการวิชาการ มาเป็นกลไกหนึ่งในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อจูงใจให้
นักเรียนเข้ามาเรียนในคณะเพิ่มขึ้น
2. คณะควรวางแผนการสร้างผลงานวิชาการของอาจารย์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอาจารย์และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพ ทั้งระดับหลักสูตร และคณะ โดยการวางแผนให้อาจารย์สร้างผลงาน
ในลักษณะเวียน อาจารย์ 1 คน มีผลงานอย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน เวลา 2-3 ปี เพื่อที่คณะจะ
ได้มีผลงานสม่าเสมอ
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2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (Improvement Plan)
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการดาเนินงานจัดทาแผนปรับปรุงและ
พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาคณะ แยกเป็นรายองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุง
1. ทบทวนวัตถุประสงค์ของ
แผนให้สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย และสามารถ
กาหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนได้

แนวทางการพัฒนา

- การประชุมจัดทาแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เป็น
ระบบ มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่
ชัดเจน ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
และครอบคลุมกิจกรรมตาม
เกณฑ์มาตรฐาน โดยมีตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายที่ชัดเจน
2. ทบทวนตัวชี้วัดของ
- ปรับปรุงตัวชี้วัดของโครงการ
โครงการพัฒนานักศึกษา
ทบทวนผลการประเมินและ
และวิธีการประเมินให้
ดาเนินการทาแผนพัฒนา
สอดคล้องกับกรอบ
เพื่อให้สามารถประเมิน
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
(TQF)

โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมประชุมเพื่อปรับปรุง
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

ตัวชี้วัด
- แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ที่มีวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย

- กิจกรรมประชุมเพื่อปรับปรุง - แบบประเมินที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดของโครงการและวิธีการ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ประเมินกิจกรรมพัฒนา
อุดมศึกษา (TQF)
นักศึกษา
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เป้าหมาย
1 แผน

1 ฉบับ

ระยะเวลา งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
ก.พ. 60
- คณะกรรมการ
วิชาการ กิจการ
นักศึกษาและวิเทศ
สัมพันธ์
- สโมสรนักศึกษา
คณะเกษตรและ
ชีวภาพ
ก.พ. 60

-

- คณะกรรมการ
วิชาการ กิจการ
นักศึกษาและวิเทศ
สัมพันธ์
- สโมสรนักศึกษา
คณะเกษตรและ
ชีวภาพ

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุง
3. ควรมีการประเมินการ
ให้บริการนักศึกษาให้
ครบทั้ง 3 ด้าน และ
ประเมินเมื่อสิ้นทุกภาค
การศึกษา
4. ควรส่งเสริมกิจกรรมที่
ส่งเสริมความเป็นผู้นา และ
การกล้าแสดงออกทางด้าน
วิชาการให้แก่นักศึกษา

แนวทางการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

- ประเมินคุณภาพการให้บริการ - กิจกรรมการให้ข้อมูลของ
นักศึกษาในทั้ง 3ด้านการ
คณะงานที่ให้บริการนักศึกษา
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ด้านการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์และประเมินผลการ
ให้บริการนักศึกษา
- ส่งเสริมกิจกรรมความเป็น
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ผู้นา และกล้าแสดงออกทาง
ความเป็นผู้นา
วิชาการ

5. ควรจัดให้นักศึกษาไปศึกษาดู - การเรียนรู้นอกห้องเรียนเปิด
งานเกี่ยวกับเทคโนโลยีทาง
โลกทัศน์ภายนอกเพื่อให้
การเกษตรมากขึ้น
นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงและองค์
ความรู้ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด
- ความพึงพอใจของผู้รับการ
บริการ

เป้าหมาย
≥3.51

- จานวนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา 2 กิจกรรม
ความเป็นผู้นา

- โครงการศึกษาดูงานด้าน
- ความพึงพอใจของผู้ร่วม
การเกษตรและวิทยาศาสตร์การ โครงการ
อาหาร
- จานวนกิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกห้องเรียน
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≥3.51
4 ครั้ง

ระยะเวลา งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
ตลอดปี
- คณะกรรมการ
การศึกษา
วิชาการ กิจการ
2559
นักศึกษาและวิเทศ
สัมพันธ์
ก.พ. –
ก.ค.2560

50,000

ม.ค.- ก.พ.
60

32,000

- คณะกรรมการ
วิชาการ กิจการ
นักศึกษาและวิเทศ
สัมพันธ์
- สโมสรนักศึกษา
คณะเกษตรและ
ชีวภาพ
- หลักสูตร
- คณะกรรมการ
วิชาการ กิจการ
นักศึกษาและวิเทศ
สัมพันธ์
- สโมสรนักศึกษา
คณะเกษตรและ
ชีวภาพ
- หลักสูตร

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม
การปรับปรุง
1. ควรส่งเสริมงานวิจัยเชิง
- ส่งเสริมให้อาจารย์ในแต่ละ - พัฒนาศักยภาพบุคลากร
พาณิชย์ให้มากขึ้น
หลักสูตรมีโอกาสได้เข้าร่วม
กิจกรรม ประชุม สัมมนากับ
องค์กรทางพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง
กับสายงาน
2. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ในแต่ - จัดการอบรมและมีพี่เลี้ยงใน - พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ละสาขามีผลงานวิจัยอย่าง
การตั้งโจทย์งานวิจัยเพื่อให้
ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
แห่งชาติ
- สนับสนุนด้านอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ที่ส่งเสริมงานวิจัยของ
อาจารย์ในแต่ละสาขา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

- งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์

1 เรื่อง

ตลอดปี
การศึกษา

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
- รองคณะบดีฝ่าย
บริหารและวิจัย

- สามารถนาความรู้และทักษะ
ที่ได้จากการอบรม มาปรับใช้ใน
การตั้งโจทย์งานวิจัยและเขียน
โครงร่างงานวิจัย

งานวิจัย
เพิ่มขึ้น
30%

ตลอดปี
การศึกษา

5,000 บาท/ - รองคณะบดีฝ่าย
คน
บริหารและวิจัย
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
แนวทางการพัฒนา
การปรับปรุง
1. ควรมีการบูรณาการโครงการ - ส่งเสริมการนาองค์ความรู้ที่
วิชาการ กับงานวิจัยให้มากขึ้น พัฒนาได้สู่การปฏิบัติในชุมชน
- พัฒนาระบบและกลไก
การบูรณาการงานวิชา การ
วิจัยและบริการวิชาการสู่
ชุมชน
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายทางวิชาการและการ
บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนา
ชุมชนเข้มแข็ง
- ประชาสัมพันธ์งานบริการ
วิชาการด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

- กิจกรรมการให้คาปรึกษา
- จานวนโครงการ/กิจกรรม
แนะนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการที่บูรณาการกับ
และข้อมูลทางวิชาการ (บริการ การวิจัย
ไปวิจัย)
- กิจกรรมอบรมการจัดการโรค
พืชที่สาคัญของส้มโอจังหวัด
ชัยนาท (วิจัยมาบริการ)

เป้าหมาย
4 กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
(บาท)
ตลอดปี
100,000 - รองคณบดีฝ่าย
การศึกษา
บริหารและวิจัย
- หลักสูตร
- คณะกรรมการ
บริการวิชาการ
69,800
- คณะกรรมการ
วิจัย

- กิจกรรมอบรมการผลิตแก๊ส
ชีวภาพจากมูลแพะเพื่อใช้ใน
ครัวเรือน (วิจัยมาบริการ)

62,600

- กิจกรรมบริการวิชาการไม้ดัด
แคฝรั่ง (วิจัยมาบริการ)

-
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม
การปรับปรุง
1. ควรพัฒนาการสร้างเครือข่าย - ร่วมดาเนินงาน แสดงผลงาน - กิจกรรมทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ ด้านวัฒนธรรมกับทางสานัก
ผลงานคณะอย่างต่อเนื่อง
ศิลปวัฒนธรรม และ
หน่วยงานอื่นๆ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

- จานวนกิจกรรมทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมที่มีเครือข่าย
ภายนอกเข้าร่วม

1 กิจกรรม

ไตรมาส 2
ปีงบประมาณ
2560
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งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
- คณะกรรมการ
-

ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
- หลักสูตร
- ฝ่ายวิชาการ

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง
1. ในการจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยงปีต่อไป ควรนาผลลัพธ์ที่
เกิดจากการวิเคราะห์ผลของ
ความเสี่ยงปีก่อน มาเป็นข้อมูล
เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงว่าอยู่
ในระดับสูง หรือไม่ หากความ
เสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับสูง
ต้องหามาตรการใหม่มา
ดาเนินการ
2. การทา KM จะต้องมีผลงาน
สาหรับการเผยแพร่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร ซึ่งอาจทาในรูป
ของคู่มือ และเมื่อได้คู่มือแล้ว
ต้องนาไปใช้ เพื่อเกิด
ผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
และในปีต่อไป สามารถนาคู่มือ
ดังกล่าวมาปรับปรุง โดย
กระบวนการ KM เพื่อจะได้
คู่มือที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

แนวทางการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

- ประเมินและทบทวนแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง

- ประชุมกรรมการบริหารความ - ปัจจัยความเสี่ยงลดระดับลง
เสี่ยงและการควบคุมภายใน

1 เรื่อง

ไตรมาส 2

- จัดการความรู้ และจัดทา
เป็นลายลักษณ์อักษร และ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ส่งเสริมการนาไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน

- การจัดการความรู้ภายใน
องค์กร

1 เล่ม

ไตรมาส 2-4

- คู่มือการจัดการความรู้สาย
วิชาการ
- คู่มือการจัดการความรู้สาย
สนับสนุนวิชาการ
- รายงานผลการนาไปใช้
ประโยชน์
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1 เล่ม
1 เรื่อง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
3,750
- คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวิจัย

3,750

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวิจัย

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง
3. คณะควรนาข้อมูลของบุคลากร
สายสนับสนุนมาวิเคราะห์
วางแผน เพื่อจัดทาแผนบริหาร
ของบุคลากรสายสนับสนุนให้
ชัดเจน โดยนาข้อมูลจากแผน
ดังกล่าวมาวางแผนเพื่อพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนใน
ภาพรวม และรายบุคคล
รวมถึงคณะควรรายงานผลการ
บริหาร และพัฒนาอาจารย์ ต่อ
คณะกรรมการบริหารอย่าง
น้อยทุกภาคการศึกษาเพื่อให้
คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ
ต่อไป
4. คณะมีการรายงานการกากับ
ติดตาม การดาเนินงานประกัน
คุณภาพหลักสูตร ต่อ
คณะกรรมการประจาคณะทุก
ภาคการศึกษา เพื่อให้ผลการ
ปรับปรุงการบริหารงานดีขึ้น
คณะควรให้คณะกรรมการ
ประจาคณะให้ข้อเสนอแนะใน
การดาเนินงานทุกครั้ง

แนวทางการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
2,000
- คณะกรรมการ
บริหารคณะ
- บุคลากรสาย
วิชาการ

- คณะมีแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร และ
แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล

- การประชุมกรรมการบริหาร
คณะ

- แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร

1 แผน

ไตรมาส
3-4

- คณะมีการรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผน อย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

- การประชุมกรรมการบริหาร
คณะ

- รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร

1 ครั้ง

ไตรมาส
3-4

1,000

- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวิจัย

- เสนอประเด็นแนวทางในการ
พัฒนาต่อคณะกรรมการประจา
คณะ

2 ครั้ง

ปีการศึกษา
2559

-

- คณะกรรมการ
กากับการ
ดาเนินงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

- ชี้ประเด็นที่เป็นแนวทางใน - จัดทาและเสนอประเด็น
การพัฒนาคุณภาพ
แนวทางในการพัฒนาต่อ
การศึกษาเพื่อให้
คณะกรรมการประจาคณะ
คณะกรรมการประจาคณะ
เสนอแนะในแนวทาง
ดังกล่าว
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ข้อเสนอแนะภาพรวม
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
แนวทางการพัฒนา
การปรับปรุง
1. ควรนาโครงการบริการวิชาการ - ทางานบริการวิชาการที่
มาเป็นกลไกหนึ่งในการ
แก้ปัญหาท้องถิ่นและท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อจูง โดยตรงและมีการ
ใจให้นักเรียนเข้ามาเรียนในคณะ ประชาสัมพันธ์โดยหน่วยงาน
เพิ่มขึ้น
ในท้องถิ่น
- การนาผลงานการบริการ
วิชาการ และงานวิจัยที่
ประสบความสาเร็จมาเป็น
เครื่องมือประกอบการ
ประชาสัมพันธ์กับโรงเรียน
เครือข่าย
2. คณะควรวางแผนการสร้าง
- จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ผลงานวิชาการของอาจารย์ให้
ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
สอดคล้องกับแผนพัฒนาอาจารย์ ทางวิชาการอย่างสม่าเสมอ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

- โครงการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรร่วมกับความสาเร็จ
ของการบริการวิชาการและ
งานวิจัย

- จานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นในปี
การศึกษา 2560

ร้อยละ 3

ไตรมาส 2-4

- ประชุมจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากร

- แผนพัฒนาบุคลากร

1 เล่ม

ไตรมาส 2

และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ทั้งระดับหลักสูตร และคณะ โดย
การวางแผนให้อาจารย์สร้าง
ผลงานในลักษณะเวียน อาจารย์
1 คน มีผลงานอย่างน้อย 1 ชิ้น
ภายใน เวลา 2-3 ปี เพื่อที่คณะ
จะได้มีผลงานสม่าเสมอ
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งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
10,000 - ฝ่ายวิชาการ

1,000

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ

ข้อเสนอจากคณะกรรมการประจาคณะ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
แนวทางการพัฒนา
การปรับปรุง
1. จานวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่
- จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสาคัญ
ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่
อย่างมาก เพราะมีผลต่อหลักสูตร ผลงานทางวิชาการอย่าง
ดังนั้นคณะจึงควรมีการวางแผน สม่าเสมอ

โครงการ/กิจกรรม
- ประชุมจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากร

ระยะยาวและตั้งเป้าหมายให้
ชัดเจน
(โดย ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ)
2. อยากเห็นว่ามีอาจารย์และ
- ปรับปรุงคุณภาพผลงานที่ - กาหนดทิศทางและเรื่องการ
นักศึกษานาเสนอผลงานใน
เกิดจากรายวิชาปัญหาพิเศษ ทาปัญหาพิเศษ
ระดับชาติ และถ้าเป็นไปได้ ระดับ เพื่อให้สามารถเผยแพร่ได้
นานาชาติ รวมถึงการประกวด
แข่งขันทางวิชาการในระดับ
ต่างๆ สุดท้าย คือ อยากให้มี
กิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้เข้าคอร์
สแบบเข้าแคมป์ฝึกภาษาอังกฤษ
โดยมีอาจารย์ฝรั่ง ร่วมกับอาจารย์
ในคณะ ร่วมจัดกิจกรรมนี้

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

- แผนพัฒนาบุคลากร

1 เล่ม

ไตรมาส 2

- จานวนผลงานของนักศึกษาที่
เผยแพร่

2 เรื่อง

ตลอดปี
การศึกษา

(โดย นางดรุณี เอ็ดเวิร์ดส)
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งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
1,000
- คณะกรรมการ
บริหารคณะ

-

- หลักสูตร

ภาคผนวก
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(Improvement Plan)
ปีการศึกษา 2559
คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คานา
คณะเกษตรและชีวภาพ ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จึงได้ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( Improvement Plan) ปีการศึกษา
2559 ขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 โดยนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 255 8 เมื่อ
วันที่ 7 กันยายน 2558 ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะอันจะก่อให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการทางานด้านต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งได้นาข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประจาคณะฯ มาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังกล่าว
คณะเกษตรและชีวภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางให้
หน่วยงานนาไปปฏิบัติ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป

คณะเกษตรและชีวภาพ
กุมภาพันธ์ 2560

บทสรุปผู้บริหาร
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วยสาระ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 255 9 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนา
แก้ไข และปรับปรุงการดาเนินงานปีการศึกษา 255 9 โดยได้กาหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรม
อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง และผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2558 คณะกรรมการดาเนินงานจัดทาแผนปรับปรุงงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมกันระดม
ความคิดเห็นและจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 255 9 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมิน แยกเป็นรายองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดที่ควรพัฒนา/
แนวทางการพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ทบทวนวัตถุประสงค์ของแผนให้ - การประชุมจัดทาแผนการจัด
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เป็นระบบ
สามารถกาหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนได้ มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) และครอบคลุม
กิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ชัดเจน
2. ทบทวนตัวชี้วัดของโครงการ
- ปรับปรุงตัวชี้วัดของโครงการ
พัฒนานักศึกษา และวิธีการ
ทบทวนผลการประเมินและ
ประเมินให้สอดคล้องกับกรอบ
ดาเนินการทาแผนพัฒนา เพื่อให้
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) สามารถประเมินผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์
3. ควรมีการประเมินการให้บริการ
- ประเมินคุณภาพการให้บริการ
นักศึกษาให้
นักศึกษาในทั้ง 3ด้านการเผยแพร่
ครบทั้ง 3 ด้าน และประเมินเมื่อ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
สิ้นทุกภาคการศึกษา
4. ควรส่งเสริมกิจกรรมที่ส่งเสริม
- ส่งเสริมกิจกรรมความเป็นผู้นา และ
ความเป็นผู้นา และการกล้า
กล้าแสดงออกทางวิชาการ
แสดงออกทางด้านวิชาการให้แก่
นักศึกษา
5. ควรจัดให้นักศึกษาไปศึกษาดูงาน - การเรียนรู้นอกห้องเรียนเปิดโลก
เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตร
ทัศน์ภายนอกเพื่อให้นักศึกษาได้
มากขึ้น
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและ
องค์ความรู้ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมประชุมเพื่อปรับปรุง
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

- กิจกรรมประชุมเพื่อปรับปรุงตัวชี้วัด
ของโครงการและวิธีการประเมิน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
- กิจกรรมการให้ข้อมูลของคณะงานที่
ให้บริการนักศึกษาด้านการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และ
ประเมินผลการให้บริการนักศึกษา
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความ
เป็นผู้นา
- โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตร
และวิทยาศาสตร์การอาหาร

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการ
แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม
ปรับปรุง
1. ควรส่งเสริมงานวิจัยเชิงพาณิชย์ให้ - ส่งเสริมให้อาจารย์ในแต่ละหลักสูตรมี - พัฒนาศักยภาพบุคลากร
มากขึ้น
โอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม ประชุม
สัมมนากับองค์กรทางพาณิชย์ที่
เกี่ยวข้องกับสายงาน
2. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ในแต่ละ
- จัดการอบรมและมีพี่เลี้ยงในการตั้ง - พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาขามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
โจทย์งานวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ
- สนับสนุนด้านอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่
ส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์ในแต่ละ
สาขา

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา/
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมีการบูรณาการโครงการ
วิชาการ กับงานวิจัยให้มากขึ้น

แนวทางการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

- ส่งเสริมการนาองค์ความรู้ที่พัฒนาได้
สู่การปฏิบัติในชุมชน
- พัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการ
งานวิชา การ วิจัยและบริการ
วิชาการสู่ชุมชน
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
ทางวิชาการและการ
บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน
เข้มแข็ง
- ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรอาหาร

- กิจกรรมการให้คาปรึกษา แนะนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีและข้อมูล
ทางวิชาการ (บริการไปวิจัย)
- กิจกรรมอบรมการจัดการโรคพืชที่
สาคัญของส้มโอจังหวัดชัยนาท (วิจัย
มาบริการ)
- กิจกรรมอบรมการผลิตแก๊สชีวภาพ
จากมูลแพะเพื่อใช้ในครัวเรือน (วิจัย
มาบริการ)
- กิจกรรมบริการวิชาการไม้ดัดแคฝรั่ง
(วิจัยมาบริการ)

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา/
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรพัฒนาการสร้างเครือข่าย
วัฒนธรรมเพื่อประชาสัมพันธ์
ผลงานคณะอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการพัฒนา
- ร่วมดาเนินงาน แสดงผลงานด้าน
วัฒนธรรมกับทางสานัก
ศิลปวัฒนธรรม และหน่วยงานอื่นๆ

โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมทางวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
1.

2.

3.

4.

จุดที่ควรพัฒนา/
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ปีต่อไป ควรนาผลลัพธ์ที่เกิดจาก
การวิเคราะห์ผลของความเสี่ยงปี
ก่อน มาเป็นข้อมูล เพื่อวิเคราะห์
ความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับสูง หรือไม่
หากความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ใน
ระดับสูง ต้องหามาตรการใหม่มา
ดาเนินการ
การทา KM จะต้องมีผลงาน
สาหรับการเผยแพร่เป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งอาจทาในรูปของคู่มือ
และเมื่อได้คู่มือแล้วต้องนาไปใช้
เพื่อเกิดผลประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน และในปีต่อไป
สามารถนาคู่มือดังกล่าวมา
ปรับปรุง โดยกระบวนการ KM
เพื่อจะได้คู่มือที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
คณะควรนาข้อมูลของบุคลากร
สายสนับสนุนมาวิเคราะห์
วางแผน เพื่อจัดทาแผนบริหาร
ของบุคลากรสายสนับสนุนให้
ชัดเจน โดยนาข้อมูลจากแผน
ดังกล่าวมาวางแผนเพื่อพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนในภาพรวม
และรายบุคคล รวมถึงคณะควร
รายงานผลการบริหาร และพัฒนา
อาจารย์ ต่อคณะกรรมการบริหาร
อย่างน้อยทุกภาคการศึกษาเพื่อให้
คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ
ต่อไป
คณะมีการรายงานการกากับ
ติดตาม การดาเนินงานประกัน
คุณภาพหลักสูตร ต่อ
คณะกรรมการประจาคณะทุกภาค
การศึกษา เพื่อให้ผลการปรับปรุง
การบริหารงานดีขึ้น คณะควรให้
คณะกรรมการประจาคณะให้
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานทุก
ครั้ง

แนวทางการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

- ประเมินและทบทวนแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง

- ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

- จัดการความรู้ และจัดทาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ส่งเสริมการนาไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน

- การจัดการความรู้ภายในองค์กร

- คณะมีแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร และแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล

- การประชุมกรรมการบริหารคณะ

- คณะมีการรายงานผลการ ดาเนินงาน - การประชุมกรรมการบริหารคณะ
ตามแผน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1
ครั้ง

- ชี้ประเด็นที่เป็นแนวทางในการพัฒนา - จัดทาและเสนอประเด็นแนวทางใน
คุณภาพการศึกษาเพื่อให้
การพัฒนาต่อคณะกรรมการประจา
คณะกรรมการประจาคณะเสนอแนะ คณะ
ในแนวทางดังกล่าว

ข้อเสนอแนะภาพรวม
จุดที่ควรพัฒนา/
แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรนาโครงการบริการวิชาการ มา - ทางานบริการวิชาการที่แก้ปัญหา
- โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
เป็นกลไกหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นและท้องถิ่นโดยตรงและมีการ ร่วมกับความสาเร็จของการบริการ
หลักสูตร เพื่อจูงใจให้นักเรียนเข้ามา ประชาสัมพันธ์โดยหน่วยงานใน
วิชาการและงานวิจัย
เรียนในคณะเพิ่มขึ้น
ท้องถิ่น
- การนาผลงานการบริการวิชาการ และ
งานวิจัยที่ประสบความสาเร็จมาเป็น
เครื่องมือประกอบการประชาสัมพันธ์
กับโรงเรียนเครือข่าย
2. คณะควรวางแผนการสร้างผลงาน - จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรด้านการ
- ประชุมจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
วิชาการของอาจารย์ให้สอดคล้องกับ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
แผนพัฒนาอาจารย์และเกณฑ์การ
อย่างสม่าเสมอ
ประกันคุณภาพ ทั้งระดับหลักสูตร
และคณะ โดยการวางแผนให้
อาจารย์สร้างผลงานในลักษณะเวียน
อาจารย์ 1 คน มีผลงานอย่างน้อย
1 ชิ้น ภายใน เวลา 2-3 ปี เพื่อที่
คณะจะได้มีผลงานสม่าเสมอ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาคณะ
จุดที่ควรพัฒนา/
แนวทางการพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. จานวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ เป็น - จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรด้านการ
เรื่องที่ต้องให้ความสาคัญอย่างมาก
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เพราะมีผลต่อหลักสูตร ดังนั้นคณะ
อย่างสม่าเสมอ
จึงควรมีการวางแผนระยะยาวและ
ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน
(โดย ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ)
2. อยากเห็นว่ามีอาจารย์และนักศึกษา - ปรับปรุงคุณภาพผลงานที่เกิดจาก
นาเสนอผลงานในระดับชาติ และถ้า
รายวิชาปัญหาพิเศษ เพื่อให้สามารถ
เป็นไปได้ ระดับนานาชาติ รวมถึง
เผยแพร่ได้
การประกวดแข่งขันทางวิชาการใน
ระดับต่างๆ สุดท้าย คือ อยากให้มี
กิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้เข้าคอร์
สแบบเข้าแคมป์ฝึกภาษาอังกฤษ
โดยมีอาจารย์ฝรั่ง ร่วมกับอาจารย์ใน
คณะ ร่วมจัดกิจกรรมนี้
(โดย นางดรุณี เอ็ดเวิร์ดส)

โครงการ/กิจกรรม
- ประชุมจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร

- กาหนดทิศทางและเรื่องการทาปัญหา
พิเศษ

สารบัญ
หน้า
คานา
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 บทนา
ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา
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ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง 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
60 ปี โดยเริ่มต้นในระยะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ยังคงมีสถานะเป็นวิทยาลัยครูจันทรเกษม และได้
มีการจัดการเรียนการสอนด้านเกษตร โดยความรับผิดชอบของหมวดวิชาเกษตรกรรมในสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในปี พ.ศ. 2499 โดยระยะเริ่มแรกเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เกษตร เป็นรายวิชาพื้นฐานสาหรับหลักสูตรครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากนั้นได้มีการพัฒนาการ
โดยเปิดเป็น วิชาโท เกษตรกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้น(ป.กศ.
สูง สูง)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 หมวดวิชาเกษตรกรรม ได้พัฒนาขึ้นเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเปิดสอนวิชาเอกเกษตรกรรม ในหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ขึ้น
ปี พ.ศ. 2519 ได้มีการเปิดสอนสาขาเกษตรระดับปริญญาตรีขึ้นในวิทยาลัยครูจันทรเกษม ใน
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขา เกษตรกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี รวมทั้งมีการพัฒนาด้านศักยภาพ
อาคาร และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เรื่อยมา
ปี พ.ศ. 2523 ได้มีการเปิดสาขาวิชา ครุศาสตรบัณฑิต (ครุศาสตร์เกษตร) หลักสูตร 4 ปี
ปี พ.ศ. 2526 เปิดสอนภาคต่อเนื่องระดับ ป.กศ. สูง สาขา เทคนิคอาชีพ (กสิกรรม)
และภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดตั้งเป็น คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน 2527 ซึ่งในระยะดังกล่าวเริ่มมีปริมาณบัณฑิตสาขาครูมากเกินไป จึงทาให้มีการปรับปรุง
หลักสูตร การเปิดสอนในสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาครุศาสตร์เกิดขึ้น คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม จึงได้เริ่ม
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาต่าง ๆ ดังนี้
ปี พ.ศ. 2528 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การส่งเสริมและสื่อสาร
การเกษตร (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)
-1-

ปี พ.ศ. 2529 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพืชศาสตร์ (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)
และหลักสูตรระดับอนุปริญญา (อ.วท.) วิชาเอกพืชศาสตร์ และวิชาเอกสัตวบาล
ปี พ.ศ. 2530 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
ปี พ.ศ. 2534 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร (หลักสูตร 4 ปี) และเปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
(หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)
ปี พ.ศ. 2535 ได้เปิดหลักสูตร อนุปริญญาสาขา สัตวรักษ์ และมีการเปิดโรงพยาบาลสัตว์จันทร
เกษมขึ้นในปีเดียวกัน
ปี พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนชื่อ คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม เป็น
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79 ง. หน้า 9 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2542
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูจันทรเกษม มาเป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม มา
เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ก็ได้รับการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่ง เป็น
คณะเกษตรและชีวภาพ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก. หน้า 7 ลงวันที่ 8
มีนาคม 2548
ในปี พ.ศ. 2554 คณะเกษตรและชีวภาพ มีการ
ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ .ศ. 2549 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2554 และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการผลิต
และการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง พ.ศ.2549 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการผลิตและสุขภาพ
สัตว์ พ.ศ. 2549 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร พ .ศ. 2549 เป็น หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตยสาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ .ศ. 2554 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559 และปรับปรุงหลักสูตร เกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตร
วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ภาพอนาคต และประเด็นยุทธศาสตร์
ปรัชญา :
ความรู้คู่คุณธรรม วิจัยนานวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารพัฒนา
วิสัยทัศน์ :
เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย

มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน

พันธกิจ :
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม การคิด
วิเคราะห์ สอดคล้องกับคุณค่าตามความต้องการของประเทศและประชาคมอาเซียน
2. วิจัย พัฒนา และบูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรม เพื่อการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรอาหารที่ยั่งยืน
3. บริการวิชาการด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย
5. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดาริ
6. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความพอเพียงและความคงอยู่แห่งวิถีไทย
นโยบาย :
1. ส่งเสริมสนับสนุนการทาผลงานวิชาการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตรและ

2.
3.

4.
5.
6.

อุตสาหกรรมอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน และการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
พัฒนาศูนย์บริการวิชาการทั้งทางกายภาพและการบริหารจัดการ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ STEAM (S=Science/Social , T=Technology ,
E=Engineer/Economic/Environment , A=Art/Agriculture , M=Math) และเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ในด้านการเรียนการสอน
การวิจัย และการบริการวิชาการ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมการเกษตร
พัฒนาพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อตอบ
โจทย์ท้องถิ่นด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ภาพอนาคต :
1. คณะเกษตรและชีวภาพ เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริการทางวิชาการการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
2. คณะเกษตรและชีวภาพเป็นแหล่งผลิตองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารแก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนมแพะ ศูนย์ความ
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เชี่ยวชาญการเพาะเห็ดและพืชเศรษฐกิจ และศูนย์การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัด
ชัยนาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพียบพร้อมคุณธรรม
และจริยธรรม สู่ประชาคมอาเซียน
2. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อ
ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง
3. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
4. การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย
5. การส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดาริ
6. การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาบุคลากร
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1.3 เหตุผลและความจาเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
1.3.1 ความจาเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดาเนินการตามภารกิจทั้ง 4
ประการดังกล่าว มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัย
ภายในและภายนอกหลายประการที่ทาให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจาเป็นที่
จะต้องเร่งดาเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ
1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม
พรมแดนและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจาก
การรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
3) สถาบันอุดมศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์
ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนา
อาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน
4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษาผู้จ้างงานผู้ปกครองรัฐบาลและประชาชนทั่วไป
5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation)
มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรร
มาภิบาล
6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาทาหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม
2549 เพื่อเป็นกลไกกากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หน่วยงาน โดยทุก
หน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของ
บัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและกากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มี
มาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม
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1.3.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจาเป็น ต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
2) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตรคณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ กาหนดขึ้น โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และ
ได้มาตรฐาน
3) เพื่อให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์
(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง
4) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็งจุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดาเนินงานเพื่อนาไปปรับปรุงผลการดาเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ของสถาบัน
5) เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทาให้มั่นใจว่า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาหนด
6) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐาน
ที่จาเป็นสาหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
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1.4 กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
คณะเกษตรและชีวภาพ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา
2558 และนาผลประเมินดังกล่าวมาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดยมีการ
จัดทาโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดทาแผนปรับปรุงและพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะเกษตรและชีวภาพทุกคน ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดทารายงานการประเมินตนเองในปีการศึกษา 2558 ในแต่ละองค์ประกอบ
ในการแผนพัฒนาคุณภาพฯ ฉบับนี้ ได้ยึดแนวทางการจัดทาตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา จาก สกอ. จานวน 5 องค์ประกอบคุณภาพ เพื่อให้กระบวนการดาเนินงานด้านต่างๆ
ของคณะ มีผลสะท้อนต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. จัดทาโครงการและขออนุมัติดาเนินการกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปรับปรุงและ
พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดทาแผนปรับปรุงและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาฯ
3. ดาเนินการประชุมคณะกรรมการตามข้อ 2. เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557 ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ และใน
ภาพรวม และร่วมกันวิเคราะห์ หาแนวทางการดาเนินงาน การจัดทาโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาฯ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
4. ฝ่ายนโยบายและแผน รวบรวมจัดทาเล่ม และนาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ต่อ
คณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อพิจารณา
5. เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะแล้ว จะทาการเผยแพร่แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาฯ ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบคุณภาพรับทราบ และนาไปเป็นแนวทางในการ
ดาเนินการเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป
6. กาหนดการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
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ส่วนที่ 2
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (Improvement Plan)
2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
คณะเกษตรและชีวภาพ ดาเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษามาโดยตลอดนับตั้งแต่ปี
การศึกษา 2544 ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ สกอ.
ในปีการศึกษา 2558 คณะเกษตรและชีวภาพรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 7
กันยายน 2559 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้
1. อาจารย์พิมล จงวรนนท์ ประธานกรรมการ
2. ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์ กรรมการ
3. อาจารย์นันทินี สุดโททอง กรรมการ
4. นางสาวรุ่งรัตน์ ดวงสร้อยทอง เลขานุการ
5. นางสาววิลาวัลย์ โพธิ์ดากล่า ผู้ช่วยเลขานุการ
จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมิน
พบว่า
องค์ประกอบที่มีผล การประเมินระดับดีมาก จานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ และองค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับ
ดี จานวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย และ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
เมื่อรวมผลการประเมินทุกองค์ประกอบ มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.19 ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง คะแนนการประเมินรายตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
คะแนนประเมิน
คะแนนการ
ตัวตั้ง
โดยคณะกรรมการ
ผลลัพธ์
ประเมินตนเอง
(เกณฑ์ สกอ.)
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
6.54
3.0 คะแนน
3.27 คะแนน
หลักสูตรโดยรวม
2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มี
8 x 100
ร้อยละ 38.89
ร้อยละ 44.44
คุณวุฒิปริญญาเอก
18
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่
5 x 100
ร้อยละ 27.78
ร้อยละ 27.78
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
18
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลา
-6.97 x 100
ร้อยละ 0
ร้อยละ -65.17
เทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
20
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3.27 คะแนน

3.27 คะแนน

5.00 คะแนน

5.00 คะแนน

2.31 คะแนน

2.31 คะแนน

5.00 คะแนน

5.00 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
คะแนนประเมิน
คะแนนการ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
ตัวตั้ง
โดยคณะกรรมการ
ผลลัพธ์
ประเมินตนเอง
(เกณฑ์ สกอ.)
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
6 ข้อ
6 ข้อ
4 ข้อ
ปริญญาตรี
5.00 คะแนน 5.00 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
6 ข้อ
5 ข้อ
3 ข้อ
ปริญญาตรี
5.00 คะแนน 4.00 คะแนน
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1
4.10 คะแนน
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
6 ข้อ
6 ข้อ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
6 ข้อ
5.00 คะแนน 5.00 คะแนน
สร้างสรรค์
559,650
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ 60,000
37,310
3.05 คะแนน 3.11 คะแนน
15
งานสร้างสรรค์
บาท/คน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
3 x 100
ร้อยละ 10
ร้อยละ 16.67 1.85 คะแนน 2.78 คะแนน
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
18
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
3.63 คะแนน
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่
5 ข้อ
6 ข้อ
4 ข้อ
สังคม
4 คะแนน
5 คะแนน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
5.00 คะแนน
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุ
6 ข้อ
6 ข้อ
5 ข้อ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.00 คะแนน 5.00 คะแนน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
5.00 คะแนน
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อ
7 ข้อ
6 ข้อ
การกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
6 ข้อ
5.00 คะแนน 4.00 คะแนน
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกัน
6 ข้อ
6 ข้อ
5 ข้อ
คุณภาพหลักสูตร
5.00 คะแนน 5.00 คะแนน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
4.50 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 1 - 5)
4.19 คะแนน
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบ
คุณภาพ

I

P

O

ผลการประเมิน
คะแนน
เฉลี่ย

0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

1
4.10
4.50
3.27
4.10
2
3.11
5.00
2.78
3.36
3
5.00
5.00
4
5.00
5.00
5
4.50
4.50
รวม
4
7
2
ผลการ
3.86
4.71
3.02
4.19
ประเมิน
*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร

ระดับดี
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ยังมีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทาง
เสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะฯ ในการพัฒนาการ
ดาเนินงานในปีต่อไป ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเด่น
1. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกอยู่ในระดับดีมาก
จุดที่ควรพัฒนา
1. ทบทวนวัตถุประสงค์ของแผนให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และสามารถกาหนดตัวชี้วัดที่
ชัดเจนได้
2. ทบทวนตัวชี้วัดของโครงการพัฒนานักศึกษา และวิธีการประเมินให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF)
3. ควรมีการประเมินการให้บริการนักศึกษาให้
ครบทั้ง 3 ด้าน และประเมินเมื่อสิ้นทุกภาคการศึกษา
4. ควรส่งเสริมกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นผู้นา และการกล้าแสดงออกทางด้านวิชาการให้แก่
นักศึกษา
5. ควรจัดให้นักศึกษาไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตรมากขึ้น
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเด่น
1. มีผลงานบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
2. มีการสนับสนุน ให้นักศึกษาขอทุนสนับสนุนงานวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรส่งเสริมงานวิจัยเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเด่น
1. คณะมีโครงการบริการวิชาการที่สร้างความเข้มแข็งกับชุมชน และสังคมอย่างชัดเจน จนเกิดให้
ชุมชนสามารถสร้างงาน และอาชีพได้
2. งานบริการวิชาการของคณะมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการบูรณาการโครงการวิชาการ กับงานวิจัยให้มากขึ้น
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่น
1. มีโครงการ “ขวัญข้าว” ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรพัฒนาการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานคณะอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเด่น
1. แผนงานด้านต่างๆ เช่น แผนพัฒนาบุคลากร แผนประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น มีความ
เชื่อมโยงกับ STRATEGY MAP ชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงปีต่อไป ควรนาผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิเคราะห์ผลของความ
เสี่ยงปีก่อน มาเป็นข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับสูง หรือไม่ หากความเสี่ยง
ดังกล่าวยังอยู่ในระดับสูง ต้องหามาตรการใหม่มาดาเนินการ
2. การทา KM จะต้องมีผลงานสาหรับการเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งอาจทาในรูปของคู่มือ
และเมื่อได้คู่มือแล้วต้องนาไปใช้ เพื่อเกิดผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และในปีต่อไป สามารถ
นาคู่มือดังกล่าวมาปรับปรุง โดยกระบวนการ KM เพื่อจะได้คู่มือที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3. คณะควรนาข้อมูลของบุคลากรสายสนับสนุนมาวิเคราะห์ วางแผน เพื่อจัดทาแผนบริหารของ
บุคลากรสายสนับสนุนให้ชัดเจน โดยนาข้อมูลจากแผนดังกล่าวมาวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนในภาพรวม และรายบุคคล รวมถึงคณะควรรายงานผลการบริหาร และพัฒนา
อาจารย์ ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยทุกภาคการศึกษาเพื่อให้คณะกรรมการให้
ข้อเสนอแนะต่อไป
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4. คณะมีการรายงานการกากับ ติดตาม การดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร ต่อ
คณะกรรมการประจาคณะทุกภาคการศึกษา เพื่อให้ผลการปรับปรุงการบริหารงานดีขึ้น คณะ
ควรให้คณะกรรมการประจาคณะให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานทุกครั้ง
ข้อเสนอแนะภาพรวม
จุดเด่น
1. คณะมีโครงการบริการวิชาการที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง และมีการบูรณาการการเรียนการสอน
มากขึ้น
2. ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในแหล่งตีพิมพ์ มีค่าน้าหนักสูง
โอกาสในการพัฒนา
1. ควรนาโครงการบริการวิชาการ มาเป็นกลไกหนึ่งในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อจูงใจให้
นักเรียนเข้ามาเรียนในคณะเพิ่มขึ้น
2. คณะควรวางแผนการสร้างผลงานวิชาการของอาจารย์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอาจารย์และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพ ทั้งระดับหลักสูตร และคณะ โดยการวางแผนให้อาจารย์สร้างผลงาน
ในลักษณะเวียน อาจารย์ 1 คน มีผลงานอย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน เวลา 2-3 ปี เพื่อที่คณะจะ
ได้มีผลงานสม่าเสมอ
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2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (Improvement Plan)
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการดาเนินงานจัดทาแผนปรับปรุงและ
พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาคณะ แยกเป็นรายองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุง
1. ทบทวนวัตถุประสงค์ของ
แผนให้สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย และสามารถ
กาหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนได้

แนวทางการพัฒนา

- การประชุมจัดทาแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เป็น
ระบบ มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่
ชัดเจน ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
และครอบคลุมกิจกรรมตาม
เกณฑ์มาตรฐาน โดยมีตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายที่ชัดเจน
2. ทบทวนตัวชี้วัดของ
- ปรับปรุงตัวชี้วัดของโครงการ
โครงการพัฒนานักศึกษา
ทบทวนผลการประเมินและ
และวิธีการประเมินให้
ดาเนินการทาแผนพัฒนา
สอดคล้องกับกรอบ
เพื่อให้สามารถประเมิน
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
(TQF)

โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมประชุมเพื่อปรับปรุง
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

ตัวชี้วัด
- แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ที่มีวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย

- กิจกรรมประชุมเพื่อปรับปรุง - แบบประเมินที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดของโครงการและวิธีการ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ประเมินกิจกรรมพัฒนา
อุดมศึกษา (TQF)
นักศึกษา
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เป้าหมาย
1 แผน

1 ฉบับ

ระยะเวลา งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
ก.พ. 60
- คณะกรรมการ
วิชาการ กิจการ
นักศึกษาและวิเทศ
สัมพันธ์
- สโมสรนักศึกษา
คณะเกษตรและ
ชีวภาพ
ก.พ. 60

-

- คณะกรรมการ
วิชาการ กิจการ
นักศึกษาและวิเทศ
สัมพันธ์
- สโมสรนักศึกษา
คณะเกษตรและ
ชีวภาพ

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุง
3. ควรมีการประเมินการ
ให้บริการนักศึกษาให้
ครบทั้ง 3 ด้าน และ
ประเมินเมื่อสิ้นทุกภาค
การศึกษา
4. ควรส่งเสริมกิจกรรมที่
ส่งเสริมความเป็นผู้นา และ
การกล้าแสดงออกทางด้าน
วิชาการให้แก่นักศึกษา

แนวทางการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

- ประเมินคุณภาพการให้บริการ - กิจกรรมการให้ข้อมูลของ
นักศึกษาในทั้ง 3ด้านการ
คณะงานที่ให้บริการนักศึกษา
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ด้านการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์และประเมินผลการ
ให้บริการนักศึกษา
- ส่งเสริมกิจกรรมความเป็น
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ผู้นา และกล้าแสดงออกทาง
ความเป็นผู้นา
วิชาการ

5. ควรจัดให้นักศึกษาไปศึกษาดู - การเรียนรู้นอกห้องเรียนเปิด
งานเกี่ยวกับเทคโนโลยีทาง
โลกทัศน์ภายนอกเพื่อให้
การเกษตรมากขึ้น
นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงและองค์
ความรู้ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด
- ความพึงพอใจของผู้รับการ
บริการ

เป้าหมาย
≥3.51

- จานวนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา 2 กิจกรรม
ความเป็นผู้นา

- โครงการศึกษาดูงานด้าน
- ความพึงพอใจของผู้ร่วม
การเกษตรและวิทยาศาสตร์การ โครงการ
อาหาร
- จานวนกิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกห้องเรียน
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≥3.51
4 ครั้ง

ระยะเวลา งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
ตลอดปี
- คณะกรรมการ
การศึกษา
วิชาการ กิจการ
2559
นักศึกษาและวิเทศ
สัมพันธ์
ก.พ. –
ก.ค.2560

50,000

ม.ค.- ก.พ.
60

32,000

- คณะกรรมการ
วิชาการ กิจการ
นักศึกษาและวิเทศ
สัมพันธ์
- สโมสรนักศึกษา
คณะเกษตรและ
ชีวภาพ
- หลักสูตร
- คณะกรรมการ
วิชาการ กิจการ
นักศึกษาและวิเทศ
สัมพันธ์
- สโมสรนักศึกษา
คณะเกษตรและ
ชีวภาพ
- หลักสูตร

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม
การปรับปรุง
1. ควรส่งเสริมงานวิจัยเชิง
- ส่งเสริมให้อาจารย์ในแต่ละ - พัฒนาศักยภาพบุคลากร
พาณิชย์ให้มากขึ้น
หลักสูตรมีโอกาสได้เข้าร่วม
กิจกรรม ประชุม สัมมนากับ
องค์กรทางพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง
กับสายงาน
2. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ในแต่ - จัดการอบรมและมีพี่เลี้ยงใน - พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ละสาขามีผลงานวิจัยอย่าง
การตั้งโจทย์งานวิจัยเพื่อให้
ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
แห่งชาติ
- สนับสนุนด้านอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ที่ส่งเสริมงานวิจัยของ
อาจารย์ในแต่ละสาขา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

- งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์

1 เรื่อง

ตลอดปี
การศึกษา

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
- รองคณะบดีฝ่าย
บริหารและวิจัย

- สามารถนาความรู้และทักษะ
ที่ได้จากการอบรม มาปรับใช้ใน
การตั้งโจทย์งานวิจัยและเขียน
โครงร่างงานวิจัย

งานวิจัย
เพิ่มขึ้น
30%

ตลอดปี
การศึกษา

5,000 บาท/ - รองคณะบดีฝ่าย
คน
บริหารและวิจัย
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
แนวทางการพัฒนา
การปรับปรุง
1. ควรมีการบูรณาการโครงการ - ส่งเสริมการนาองค์ความรู้ที่
วิชาการ กับงานวิจัยให้มากขึ้น พัฒนาได้สู่การปฏิบัติในชุมชน
- พัฒนาระบบและกลไก
การบูรณาการงานวิชา การ
วิจัยและบริการวิชาการสู่
ชุมชน
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายทางวิชาการและการ
บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนา
ชุมชนเข้มแข็ง
- ประชาสัมพันธ์งานบริการ
วิชาการด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

- กิจกรรมการให้คาปรึกษา
- จานวนโครงการ/กิจกรรม
แนะนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการที่บูรณาการกับ
และข้อมูลทางวิชาการ (บริการ การวิจัย
ไปวิจัย)
- กิจกรรมอบรมการจัดการโรค
พืชที่สาคัญของส้มโอจังหวัด
ชัยนาท (วิจัยมาบริการ)

เป้าหมาย
4 กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
(บาท)
ตลอดปี
100,000 - รองคณบดีฝ่าย
การศึกษา
บริหารและวิจัย
- หลักสูตร
- คณะกรรมการ
บริการวิชาการ
69,800
- คณะกรรมการ
วิจัย

- กิจกรรมอบรมการผลิตแก๊ส
ชีวภาพจากมูลแพะเพื่อใช้ใน
ครัวเรือน (วิจัยมาบริการ)

62,600

- กิจกรรมบริการวิชาการไม้ดัด
แคฝรั่ง (วิจัยมาบริการ)

-
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม
การปรับปรุง
1. ควรพัฒนาการสร้างเครือข่าย - ร่วมดาเนินงาน แสดงผลงาน - กิจกรรมทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ ด้านวัฒนธรรมกับทางสานัก
ผลงานคณะอย่างต่อเนื่อง
ศิลปวัฒนธรรม และ
หน่วยงานอื่นๆ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

- จานวนกิจกรรมทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมที่มีเครือข่าย
ภายนอกเข้าร่วม

1 กิจกรรม

ไตรมาส 2
ปีงบประมาณ
2560
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งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
- คณะกรรมการ
-

ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
- หลักสูตร
- ฝ่ายวิชาการ

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง
1. ในการจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยงปีต่อไป ควรนาผลลัพธ์ที่
เกิดจากการวิเคราะห์ผลของ
ความเสี่ยงปีก่อน มาเป็นข้อมูล
เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงว่าอยู่
ในระดับสูง หรือไม่ หากความ
เสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับสูง
ต้องหามาตรการใหม่มา
ดาเนินการ
2. การทา KM จะต้องมีผลงาน
สาหรับการเผยแพร่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร ซึ่งอาจทาในรูป
ของคู่มือ และเมื่อได้คู่มือแล้ว
ต้องนาไปใช้ เพื่อเกิด
ผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
และในปีต่อไป สามารถนาคู่มือ
ดังกล่าวมาปรับปรุง โดย
กระบวนการ KM เพื่อจะได้
คู่มือที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

แนวทางการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

- ประเมินและทบทวนแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง

- ประชุมกรรมการบริหารความ - ปัจจัยความเสี่ยงลดระดับลง
เสี่ยงและการควบคุมภายใน

1 เรื่อง

ไตรมาส 2

- จัดการความรู้ และจัดทา
เป็นลายลักษณ์อักษร และ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ส่งเสริมการนาไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน

- การจัดการความรู้ภายใน
องค์กร

1 เล่ม

ไตรมาส 2-4

- คู่มือการจัดการความรู้สาย
วิชาการ
- คู่มือการจัดการความรู้สาย
สนับสนุนวิชาการ
- รายงานผลการนาไปใช้
ประโยชน์
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1 เล่ม
1 เรื่อง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
3,750
- คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวิจัย

3,750

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวิจัย

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง
3. คณะควรนาข้อมูลของบุคลากร
สายสนับสนุนมาวิเคราะห์
วางแผน เพื่อจัดทาแผนบริหาร
ของบุคลากรสายสนับสนุนให้
ชัดเจน โดยนาข้อมูลจากแผน
ดังกล่าวมาวางแผนเพื่อพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนใน
ภาพรวม และรายบุคคล
รวมถึงคณะควรรายงานผลการ
บริหาร และพัฒนาอาจารย์ ต่อ
คณะกรรมการบริหารอย่าง
น้อยทุกภาคการศึกษาเพื่อให้
คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ
ต่อไป
4. คณะมีการรายงานการกากับ
ติดตาม การดาเนินงานประกัน
คุณภาพหลักสูตร ต่อ
คณะกรรมการประจาคณะทุก
ภาคการศึกษา เพื่อให้ผลการ
ปรับปรุงการบริหารงานดีขึ้น
คณะควรให้คณะกรรมการ
ประจาคณะให้ข้อเสนอแนะใน
การดาเนินงานทุกครั้ง

แนวทางการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
2,000
- คณะกรรมการ
บริหารคณะ
- บุคลากรสาย
วิชาการ

- คณะมีแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร และ
แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล

- การประชุมกรรมการบริหาร
คณะ

- แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร

1 แผน

ไตรมาส
3-4

- คณะมีการรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผน อย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

- การประชุมกรรมการบริหาร
คณะ

- รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร

1 ครั้ง

ไตรมาส
3-4

1,000

- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวิจัย

- เสนอประเด็นแนวทางในการ
พัฒนาต่อคณะกรรมการประจา
คณะ

2 ครั้ง

ปีการศึกษา
2559

-

- คณะกรรมการ
กากับการ
ดาเนินงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

- ชี้ประเด็นที่เป็นแนวทางใน - จัดทาและเสนอประเด็น
การพัฒนาคุณภาพ
แนวทางในการพัฒนาต่อ
การศึกษาเพื่อให้
คณะกรรมการประจาคณะ
คณะกรรมการประจาคณะ
เสนอแนะในแนวทาง
ดังกล่าว
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ข้อเสนอแนะภาพรวม
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
แนวทางการพัฒนา
การปรับปรุง
1. ควรนาโครงการบริการวิชาการ - ทางานบริการวิชาการที่
มาเป็นกลไกหนึ่งในการ
แก้ปัญหาท้องถิ่นและท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อจูง โดยตรงและมีการ
ใจให้นักเรียนเข้ามาเรียนในคณะ ประชาสัมพันธ์โดยหน่วยงาน
เพิ่มขึ้น
ในท้องถิ่น
- การนาผลงานการบริการ
วิชาการ และงานวิจัยที่
ประสบความสาเร็จมาเป็น
เครื่องมือประกอบการ
ประชาสัมพันธ์กับโรงเรียน
เครือข่าย
2. คณะควรวางแผนการสร้าง
- จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ผลงานวิชาการของอาจารย์ให้
ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
สอดคล้องกับแผนพัฒนาอาจารย์ ทางวิชาการอย่างสม่าเสมอ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

- โครงการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรร่วมกับความสาเร็จ
ของการบริการวิชาการและ
งานวิจัย

- จานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นในปี
การศึกษา 2560

ร้อยละ 3

ไตรมาส 2-4

- ประชุมจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากร

- แผนพัฒนาบุคลากร

1 เล่ม

ไตรมาส 2

และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ทั้งระดับหลักสูตร และคณะ โดย
การวางแผนให้อาจารย์สร้าง
ผลงานในลักษณะเวียน อาจารย์
1 คน มีผลงานอย่างน้อย 1 ชิ้น
ภายใน เวลา 2-3 ปี เพื่อที่คณะ
จะได้มีผลงานสม่าเสมอ
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งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
10,000 - ฝ่ายวิชาการ

1,000

- คณะกรรมการ
บริหารคณะ

ข้อเสนอจากคณะกรรมการประจาคณะ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
แนวทางการพัฒนา
การปรับปรุง
1. จานวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่
- จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสาคัญ
ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่
อย่างมาก เพราะมีผลต่อหลักสูตร ผลงานทางวิชาการอย่าง
ดังนั้นคณะจึงควรมีการวางแผน สม่าเสมอ

โครงการ/กิจกรรม
- ประชุมจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากร

ระยะยาวและตั้งเป้าหมายให้
ชัดเจน
(โดย ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ)
2. อยากเห็นว่ามีอาจารย์และ
- ปรับปรุงคุณภาพผลงานที่ - กาหนดทิศทางและเรื่องการ
นักศึกษานาเสนอผลงานใน
เกิดจากรายวิชาปัญหาพิเศษ ทาปัญหาพิเศษ
ระดับชาติ และถ้าเป็นไปได้ ระดับ เพื่อให้สามารถเผยแพร่ได้
นานาชาติ รวมถึงการประกวด
แข่งขันทางวิชาการในระดับ
ต่างๆ สุดท้าย คือ อยากให้มี
กิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้เข้าคอร์
สแบบเข้าแคมป์ฝึกภาษาอังกฤษ
โดยมีอาจารย์ฝรั่ง ร่วมกับอาจารย์
ในคณะ ร่วมจัดกิจกรรมนี้

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

- แผนพัฒนาบุคลากร

1 เล่ม

ไตรมาส 2

- จานวนผลงานของนักศึกษาที่
เผยแพร่

2 เรื่อง

ตลอดปี
การศึกษา

(โดย นางดรุณี เอ็ดเวิร์ดส)
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งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
1,000
- คณะกรรมการ
บริหารคณะ

-

- หลักสูตร

ภาคผนวก
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