แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(Improvement Plan)
ปีการศึกษา 2560

คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คานา
คณะเกษตรและชี ว ภาพ ตระหนั ก ถึ ง กระบวนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา
2560 ขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 เมื่อ
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะอันจะก่อให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการทางานด้านต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งได้นาข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประจาคณะฯ มาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังกล่าว
คณะเกษตรและชีวภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางให้
หน่วยงานนาไปปฏิบัติ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป

คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บทสรุปผู้บริหาร
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วยสาระ 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนา ส่วน
ที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนา แก้ไข
และปรับปรุงการดาเนินงานปีการศึกษา 2560 โดยได้กาหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมอย่าง
ชัดเจน ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผล เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อ
วันที่ 2 มีนาคม 2561
จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ปี
การศึกษา 2559 คณะกรรมการดาเนินงานจัดทาแผนปรับปรุงงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมกันระดม
ความคิดเห็นและจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมิน แยกเป็นรายองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรจัดทาแผนพัฒนา
ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ประจาคณะ
2. ควรอบรมการใช้ทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษา
เพิ่มขึ้น
3. ควรจัดทางบประมาณ เพื่อ
พัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้
ทันสมัย
4. ควรปรับกระบวนการเรียน
การสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิด
วิเคราะห์ให้กับนักศึกษา

แนวทางการพัฒนา/
เสริมจุดเด่น

โครงการ/กิจกรรม

- จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่าย
วิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ประจา

- โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ

- จัดกิจกรรมการปรับความรู้พื้นฐาน
ของนักของนักศึกษาคณะเกษตรและ
ชีวภาพ เช่น
ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน
- จัดทาคาของบประมาณเพื่อใช้
สาหรับการเรียน การสอน และวิจัย
ให้ทันสมัยต่อการพัฒนาทางวิชาการ
มากขึ้น
- ส่งเสริมการจัดทาโครงงานใน
รายวิชาของหลักสูตรภายในคณะ

- กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานด้าน
ภาษา

- กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์ด้าน
วิทยาศาสตร์
- ปรับปรุงห้องเรียนและปฏิบัตกิ าร
คณะเกษตรและชีวภาพ
- ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรเพิ่มการสร้างขวัญกาลังใจ
ให้ แ ก่ อาจารย์ ที่ มี ผ ลงานวิ จั ย ดี เด่ น
เช่น การมอบใบประกาศนียบัตร เป็น
ต้น
2. ควรเพิ่ ม การบู ร ณาการ
การทาวิจัยร่วมกับภาคเอกชนให้มาก
ขึ้น

แนวทางการพัฒนา/
เสริมจุดเด่น

โครงการ/กิจกรรม

- ยกย่อง ส่งเสริม และสร้างขวัญ
- โครงการมอบใบประกาศนียบัตร
กาลังใจให้แก่อาจารย์และบุคคลากรที่ แก่อาจารย์และนักวิจัยประจาปี
มีผลงานวิจัยดีเด่น
การศึกษา

- ส่งเสริมให้อาจารย์ในแต่ละ
หลักสูตรมีโอกาสได้ร่วมทาวิจัยกับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
หรือภาคเอกชน

- กิจกรรมสนับสนุนการทาวิจัย
ร่วมกับภาคเอกชน

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
จุดเด่น
การบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชน
เรื่องการผลิ ต หัว เชื้ อท าปลาร้า จาก
แบคทีเรียที่ชอบเกลือและแบคทีเรีย
แลคติกทนเกลือ เพื่อแก้ปั ญหาการ
ผลิตปลาร้า จังหวัดชัยนาท

แนวทางการพัฒนา/
เสริมจุดเด่น

โครงการ/กิจกรรม

คณะเกษตรและชีวภาพ ได้จัดทา
แผนงบประมาณประจาปี 2561 ให้
สอดคล้องกับการบริการวิชาการใน
ชุมชน ในหลายพันธกิจ และส่งเสริม
ให้นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ได้มีส่วนร่วม ในการลงพืน้ ทีบ่ ริการ
วิชาการทัง้ ในกรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดชัยนาท และทางคณะเกษตร
และชีวภาพมีนโยบายเสริมสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ให้เกิดการนาไปใช้
ประโยชน์สงู สุด

- โครงการวิจัยการผลิตหัวเชื้อทา
ปลาร้าจากแบคทีเรียทีช่ อบเกลือและ
แบคทีเรียแลคติกทนเกลือ
- โครงการบริการวิชาการเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตและสร้าง
นวัตกรรมอาหารหมักพื้นบ้านแบบ
ชุมชนมีส่วนร่วม

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการบูรณาการการเรียน
การสอนในรายวิชา กับการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. ควรปรับปรุงแผน หรือ
กิจกรรมด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้ชัดเจน

แนวทางการพัฒนา/
เสริมจุดเด่น

โครงการ/กิจกรรม

- ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับศิลปะและวัฒนธรรม
การเกษตรไทย

- กิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

- จัดทาแผนทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยนาผลการจัด
กิจกรรมด้านทานุบารุงฯ มา
วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรม

- ประชุมจัดทาแผนทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ ใ นการด าเนิ น งานด้ า นการ
จัดการความรู้ และค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ ดี พร้ อ มน าไปเผยแพร่ เ พื่ อ น า
ความรู้ จ ากกิ จ กรรมการจั ด การ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
2. ควรระบุแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสาย
ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ร า ย ง า น ก า ร
ประเมิ น ผลส าเร็ จ ของแผนบริ ห าร
และพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมาย
3. ควรระบุ การด าเนิ นงานของ
หลั ก สู ต ร ตามองค์ ป ระกอบการ
ประกันคุ ณภาพ ทั้ง 6 องค์ประกอบ
ให้ชัดเจน

แนวทางการพัฒนา/
เสริมจุดเด่น

โครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการการจัดการความรู้
(KM) ผลักดัน สนับสนุน การ
ดาเนินงานจัดการความรู้ เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัตทิ ี่ดี นามาจัดทาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และเผยแพร่ ส่งเสริม
การนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

การจัดการความรู้ภายในองค์กร

- ดาเนินการปรับปรุงแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร
- ดาเนินการติดตามและประเมินผล
สาเร็จของการดาเนินงาน

- การประชุมคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร
- การประชุมคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร

- จัดทาแนวทางการดาเนินงานของ
หลักสูตรทั้ง 6 องค์ประกอบให้
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกัน
คุณภาพอย่างชัดเจน

สารบัญ
หน้า
คานา
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 บทนา
ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ภาพอนาคต และประเด็นยุทธศาสตร์
เหตุผลและความจาเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
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ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2560
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
วิธีการคานวณตัวชี้วัดของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
แผนปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2560
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
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ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผล
วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผล
ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล
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ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรและชีวภาพ

19

ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา
ชื่อหน่วยงาน
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สถานที่ตั้งหน่วยงาน
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
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ประวัติความเป็นมา
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพัฒนาการมาเป็นระยะเวลานานกว่า
60 ปี โดยเริ่มต้นในระยะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ยังคงมีสถานะเป็นวิทยาลัยครูจันทรเกษม และได้
มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนด้ า นเกษตร โดยความรั บ ผิ ด ชอบของหมวดวิ ช าเกษตรกรรมในสั ง กั ด คณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในปี พ.ศ. 2499 โดยระยะเริ่มแรกเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เกษตร เป็นรายวิชาพื้นฐานสาหรับหลักสูตรครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากนั้นได้มีการพัฒนาการ
โดยเปิดเป็น วิชาโท เกษตรกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 หมวดวิชาเกษตรกรรม ได้พัฒนาขึ้นเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเปิดสอนวิชาเอกเกษตรกรรม ในหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ขึ้น
ปี พ.ศ. 2519 ได้มีการเปิ ดสอนสาขาเกษตรระดับปริญญาตรีขึ้นในวิทยาลั ยครูจันทรเกษม 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)
และภาควิช าเกษตรศาสตร์ ไ ด้รั บ การจัด ตั้ง เป็ น คณะวิ ช าเกษตรและอุต สาหกรรมเมื่อ วัน ที่ 19
พฤศจิ กายน 2527 ซึ่งในระยะดังกล่ าวเริ่มมีปริมาณบัณฑิตสาขาครูมากเกินไป จึงทาให้ มีการปรับปรุง
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หลักสูตร การเปิดสอนในสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาครุศาสตร์เกิดขึ้น คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม จึงได้เริ่ม
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาต่าง ๆ ดังนี้
ปี พ.ศ. 2528 ได้ เ ปิ ด สอนหลั กสู ต ร วิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต วิ ช าเอก การส่ ง เสริ มและสื่ อ สาร
การเกษตร (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)
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 วิทยาศาสตร์สุขภาพสั ตว์
(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 มีการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
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 คณะเกษตรและชี ว ภาพ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ตรวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2554 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และปรับปรุงหลักสูตรเกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตร
วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และค่านิยม
ปรัชญา (Philosophy) :
“ความรู้คู่คุณธรรม วิจัยนานวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารพัฒนา”
วิสัยทัศน์ (Vision) :
“เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่
ยั่งยืน”
พันธกิจ (Mission) :
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
2. วิจัย พัฒนา บูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคมอย่าง
ยั่งยืน
3. บริการวิชาการด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย
5. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดาริ และพระบรมราโชบายในหลวง
รัชกาลที่ 10
6. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความพอเพียงและความคงอยู่แห่งวิถีไทย
เอกลักษณ์ (Uniqueness) :
“บัณฑิตนักปฏิบัติ จิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา”
อัตลักษณ์ (Identity) :
“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต”
ค่านิยม (Shared Value) : KASET
K = Knowledge
มีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมโดยการวิจัย
A = Attitude
มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และอดทน
S = Skill
ทักษะการผลิต การปฏิบัติงานและการสื่อสาร
E = Environment ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
T = Technology
สามารถสร้างและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
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1.3 เหตุผลและความจาเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
1.3.1 ความจาเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดาเนินการตามภารกิจทั้ง 4
ประการดังกล่าว มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัย
ภายในและภายนอกหลายประการที่ทาให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ อุดมศึกษาเป็นสิ่งจาเป็นที่
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) ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
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 โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้
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การจั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาเป็ น ไปตามมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาและเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพ
ของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อวันที่24 เมษายน 2554 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและกากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มี
มาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม
1.3.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจาเป็น ต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
2) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตรคณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ กาหนดขึ้น โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และ
ได้มาตรฐาน
3) เพื่อให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์
(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง
4) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็งจุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดาเนินงานเพื่อนาไปปรับปรุงผลการดาเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ของสถาบัน
5) เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทาให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาหนด
6) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐาน
ที่จาเป็นสาหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
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1.4 กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
คณะเกษตรและชีวภาพ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา
2559 และนาผลประเมินดังกล่าวมาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยมีการ
จัดทาโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยผู้บริหาร ตัวแทนหลักสูตร
และเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบ
ในการแผนพัฒนาคุณภาพฯ ฉบับนี้ ได้เชิญผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกคนเข้าร่วมการ
ประชุ ม วางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพฯ โดยยึ ดแนวทางการจั ด ท าตามเกณฑ์ ม าตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา จาก สกอ. จานวน 5 องค์ประกอบคุณภาพ เพื่อให้กระบวนการดาเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ มี
ผลสะท้อนต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 มีดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรและชีวภาพ
2. ขออนุมัติดาเนินการกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปรับปรุงและพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3. ดาเนิ น การประชุมคณะกรรมการตามข้อ 2. เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมิน คุณภาพการศึก ษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ และ
ร่วมกันวิเคราะห์ หาแนวทางการดาเนินงาน การจัดทาโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
4. ฝ่ายนโยบายและแผน รวบรวมจัดทาเล่ ม และนาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ต่อ
คณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อพิจารณา
5. เมื่อได้รับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะแล้ ว จะทาการเผยแพร่แผนพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาฯ ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบคุณภาพรับทราบ และนาไปเป็นแนวทางในการ
ดาเนินการเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป
6. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
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ส่วนที่ 2
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (Improvement Plan)
2.1 วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
เพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาตามภารกิจของคณะเกษตรและชีวภาพอย่างต่อเนื่อง
2.2 ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ร้อยละ
เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
5

2.3 วิธีการคานวณตัวชี้วัดของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
1) สูตรการคานวณ
ผลรวมคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (ปี 2560 – ปี 2559)*100
ปี 2559
2) ช่วงระยะเวลาประเมิน ภายในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2561
3) วิธีคานวณคะแนน
คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะเพิ่ม น้อยกว่า ร้อยละ 2
คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 – 2.99
คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 – 3.99
คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 – 4.99
คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ขึ้นไป

เท่ากับ 1 คะแนน
เท่ากับ 2 คะแนน
เท่ากับ 3 คะแนน
เท่ากับ 4 คะแนน
เท่ากับ 5 คะแนน

2.4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
คณะเกษตรและชี ว ภาพ ด าเนิ น การด้ า นประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษามาโดยตลอดนั บ ตั้ ง แต่ ปี
การศึกษา 2544 ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ สกอ.
ในปีการศึกษา 2559 คณะเกษตรและชีวภาพรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 25
สิงหาคม 2560 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้
1. รองศาสตราจารย์ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรัตน์ กิ่งแสง
กรรมการ
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3. นางสาวนันทินี สุดโททอง
กรรมการ
4. นางสาวรุ่งรัตน์ ดวงสร้อยทอง
เลขานุการ
5. นางสาววิลาวัลย์ โพธิ์ดากล่า
ผู้ช่วยเลขานุการ
จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการประเมินพบว่า องค์ประกอบที่มี
ผลการประเมินระดับดีมาก จานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย และ องค์ประกอบที่
3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับดี จานวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
เมื่อรวมผลการประเมินทุกองค์ประกอบมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดีได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากั บ
4.33 ดังตารางต่อไปนี้
ตารางคะแนนการประเมินรายตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

หมายเหตุ
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการ คะแนนประเมิน  บรรลุ
ประเมินตนเอง
โดย
 ไม่บรรลุ (เหตุผลของการ
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ประเมิน
คณะกรรมการ
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)
ที่ต่างจากที่ระบุใน
(เกณฑ์ สกอ.)
SAR)

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการ
ค่าเฉลี่ย 3.56
บริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์
ร้อยละ 44.44
ประจาคณะที่มคี ุณวุฒิ
ปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์
ร้อยละ27.27
ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวน
ร้อยละ 0
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการ
6 ข้อ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
6 ข้อ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

6.75
2

ค่าเฉลี่ย 3.38

3.40 คะแนน

3.38 คะแนน

 ไม่บรรลุ มีการคานวณผล

10
17

ร้อยละ58.82

5 คะแนน

5 คะแนน

 บรรลุ

-

4
17

ร้อยละ 23.53

1.96 คะแนน

1.96 คะแนน

 ไม่บรรลุ

-

-12.87
20

ร้อยละ– 64.35

5 คะแนน

5 คะแนน

 บรรลุ

-

-

6 ข้อ

5 คะแนน

5 คะแนน

 บรรลุ

-

-

5 ข้อ

5 คะแนน

4 คะแนน

 ไม่บรรลุ ยังไม่มีการนาผล

คะแนนของหลักสูตร
ใหม่อีกครั้ง

ประเมินไปปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

หมายเหตุ
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการ คะแนนประเมิน  บรรลุ
ประเมินตนเอง
โดย
 ไม่บรรลุ (เหตุผลของการ
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ประเมิน
คณะกรรมการ
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)
ที่ต่างจากที่ระบุใน
(เกณฑ์ สกอ.)
SAR)

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
6 ข้อ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน 48,000
1,571,203
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ บาท/คน
15
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทาง ร้อยละ 16.67
6.2
วิชาการของอาจารย์ประจา
17
และนักวิจัย
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ
6 ข้อ
วิชาการแก่สังคม
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ
6 ข้อ
กลไกการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

คะแนนเฉลี่ย 4.06
6 ข้อ

5 คะแนน

5 คะแนน

 บรรลุ

-

104,746.87
บาท/คน
ร้อยละ36.47

5 คะแนน

5 คะแนน

 บรรลุ

-

5 คะแนน

5 คะแนน

 บรรลุ

-

5 คะแนน

 บรรลุ

-

4 คะแนน

 ไม่บรรลุ ยังไม่มีการนาผล

คะแนนเฉลี่ย 5.00
6 ข้อ

คะแนนเฉลี่ย 5.00
5 ข้อ

5 คะแนน

ประเมินไปปรับปรุง
การจัดทาแผนหรือ
กิจกรรมด้านทานุ
บารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ

5 คะแนน

คะแนนเฉลี่ย 4.00
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
7 ข้อ
5 ข้อ

5 คะแนน

4 คะแนน

 ไม่บรรลุ ยังไม่มีผลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1. การนาผลจากการ
จัดการความรู้มาใช้
ปฏิบัติงานจริง
2. กระบวนการ
กากับ ติดตามผลการ
ดาเนินงานตาม
แผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสาย
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

หมายเหตุ
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการ คะแนนประเมิน  บรรลุ
ประเมินตนเอง
โดย
 ไม่บรรลุ (เหตุผลของการ
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ประเมิน
คณะกรรมการ
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)
ที่ต่างจากที่ระบุใน
(เกณฑ์ สกอ.)
SAR)

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับ
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร

7 ข้อ

-

5 ข้อ

5 คะแนน

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
คะแนนเฉลี่ย
(องค์ประกอบที่ 1 - 5)

4 คะแนน

วิชาการและสาย
สนับสนุน
 ไม่บรรลุ ยังไม่เห็น
กระบวนการจัดสรร
ทรัพยากร เพื่อ
สนับสนุนการ
ดาเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผล
ตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตรอย่างเป็น
รูปธรรม

คะแนนเฉลี่ย 4.00
คะแนนเฉลี่ย 4.33

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบ
คุณภาพ

I

P

O

ผลการประเมิน
คะแนน
เฉลี่ย

1
6
3.99
4.50
3.38
2
3
5.00
5.00
5.00
3
1
5.00
4
1
4.00
5
2
4.00
รวม
13
4
7
2
ผลการประเมิน
4.24
4.43
4.19
4.33
*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลีย่ ของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
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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

4.06
5.00
5.00
4.00
4.00
ระดับดี

2.5 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 (Improvement Plan)
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการดาเนินงานจัดทาแผนปรับปรุง และ
พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาคณะ แยกเป็นรายองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
แนวทางการพัฒนา/
โครงการ/กิจกรรม
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
เสริมจุดเด่น
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
- จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่าย - โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่
1. ควรจัดทาแผนพัฒนา
วิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทาง ตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ วิชาการของอาจารย์ประจา
ประจาคณะ
2. ควรอบรมการใช้ทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้แก่
นักศึกษาเพิ่มขึ้น

- จัดกิจกรรมการปรับความรู้
พื้นฐานของนักของนักศึกษา
คณะเกษตรและชีวภาพ เช่น
ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน

- กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐาน
ด้านภาษา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)

- อาจารย์เข้าร่วมโครการ

อย่างน้อย
ร้อยละ 80

ตลอดปี
การศึกษา
2561

-

- เอกสารประกอบการสอน/คา
สอน หรือตารา
- นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์
ทดสอบภาษาอังกฤษของคณะ

อย่างน้อย 1
ชิ้นงาน
อย่างน้อย
ร้อยละ 60

ตลอดปี
การศึกษา
2561

2,500

- นักศึกษาเข้าร่วม

อย่างน้อย
ร้อยละ 70
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ผู้รับผิดชอบ

- คณบดี
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ
- ประธานหลักสูตร

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
แนวทางการพัฒนา/
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
เสริมจุดเด่น
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
3. ควรจัดทางบประมาณ
- จัดทาคาของบประมาณเพื่อ
เพื่อพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ใช้สาหรับการเรียน การสอน
ให้ทันสมัย
และวิจัยให้ทันสมัยต่อการ
พัฒนาทางวิชาการมากขึ้น
4. ควรปรับกระบวนการ
เรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการ
คิด วิเคราะห์ให้กับนักศึกษา

- ส่งเสริมการจัดทาโครงงาน
ในรายวิชาของหลักสูตร
ภายในคณะ

โครงการ/กิจกรรม

- กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์ด้าน
วิทยาศาสตร์
- ปรับปรุงห้องเรียนและ
ปฏิบัติการคณะเกษตรและ
ชีวภาพ
- ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)

- ครุภัณฑ์สาหรับใช้การเรียน
การสอนและการวิจัยที่จัดซื้อ

ไม่น้อยกว่า
20 รายการ

ตุลาคม
2560 –
มีนาคม
2561

- รายวิชาที่จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิด
วิเคราะห์

อย่างน้อย
3 รายวิชา

ตลอดปี
การศึกษา
2561
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ผู้รับผิดชอบ

24,189,000 - คณบดี
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและนโยบาย
และแผน
- ประธานหลักสูตร
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ
- ประธานหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
แนวทางการพัฒนา/
โครงการ/กิจกรรม
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
เสริมจุดเด่น
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
- ยกย่อง ส่งเสริม และสร้าง
- โครงการมอบใบ
1. ควรเพิ่ ม การสร้ า งขวั ญ ขวัญกาลังใจให้แก่อาจารย์และ ประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และ
ก า ลั ง ใ จ ใ ห้ แ ก่ อ า จ า ร ย์ ที่ มี บุคคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น นักวิจัยประจาปีการศึกษา
ผลงานวิจัยดีเด่น เช่น การมอบใบ
ประกาศนียบัตร เป็นต้น
2. ควรเพิ่ ม การบู ร ณาการ - ส่งเสริมให้อาจารย์ในแต่ละ - กิจกรรมสนับสนุนการทาวิจัย
การทาวิจัยร่วมกับภาคเอกชนให้ หลักสูตรมีโอกาสได้ร่วมทา
ร่วมกับภาคเอกชน
มากขึ้น
วิจัยกับหน่วยงานทัง้ ภายใน
และภายนอกหรือภาคเอกชน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)

- จานวนอาจารย์และนักวิจยั
ประจามีผลงานโดดเด่นทางด้าน
การวิจัย นวัตกรรม หรืองาน
สร้างสรรค์ ทางด้านพัฒนา
ท้องถิ่น หรือชุมชนเมือง

1-2 ท่าน

ตลอดปี
การศึกษา

-

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

- มีจานวนผลงานวิจัยที่ร่วมมือ
กับหน่วยงานเอกชน

อย่างน้อย 1
เรื่อง

ตลอดปี
การศึกษา

-

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย
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ผู้รับผิดชอบ

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
จุดเด่น
การบริการวิชาการแก่ชุมชน
เรื่ อ งการผลิ ต หั ว เชื้ อ ท าปลาร้ า
จากแบคที เ รี ย ที่ ช อบเกลื อ และ
แบคที เ รีย แลคติ กทนเกลื อ เพื่ อ
แก้ปัญหาการผลิตปลาร้า จังหวัด
ชัยนาท

แนวทางการพัฒนา/
เสริมจุดเด่น

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

คณะเกษตรและชีวภาพ ได้
จัดทาแผนงบประมาณ
ประจาปี 2561 ให้สอดคล้อง
กับการบริการวิชาการใน
ชุมชน ในหลายพันธกิจ และ
ส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์
และเจ้าหน้าที่ได้มสี ่วนร่วม ใน
การลงพื้นทีบ่ ริการวิชาการทั้ง
ในกรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดชัยนาท และทางคณะ
เกษตรและชีวภาพมีนโยบาย
เสริมสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ให้เกิดการนาไปใช้ประโยชน์
สูงสุด

- โครงการวิจัยการผลิตหัวเชื้อ
ทาปลาร้าจากแบคทีเรียที่ชอบ
เกลือและแบคทีเรียแลคติกทน
เกลือ

- ได้หัวเชื้อเพื่อใช้หมัก
- จานวน 2 กลุ่ม
ปลาร้าเพื่อพัฒนา
เชือ้
กระบวนการหมักปลาร้า
แก่ผู้ประกอบการผลิตปลา
ร้าใน อาเภอสรรพยา
จังหวัดชัยนาท

- โครงการบริการวิชาการเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตและ
สร้างนวัตกรรมอาหารหมัก
พื้นบ้านแบบชุมชนมีส่วนร่วม

- โรงงานปลาร้าได้
ยกระดับเป็น
ผู้ประกอบการเชิง
อุตสาหกรรม
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เป้าหมาย

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ปีการศึกษา - 200,000
2561

นสพ.ดร. สมเกียรติ
ศีลสุทธิ์ และคณะ

- มีผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ - 200,000
ปลาร้าเชิง
2561
อุตสาหกรรม
อย่างน้อย 3 ราย

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ
- หลักสูตร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
อาหาร

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
แนวทางการพัฒนา/
โครงการ/กิจกรรม
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
เสริมจุดเด่น
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
- ส่งเสริมการจัดการเรียนการ - กิจกรรมส่งเสริมการบูรณา
1. ควรมีการบูรณาการการ สอนที่สอดคล้องกับศิลปะและ การการเรียนการสอนกับการ
เรียนการสอนในรายวิชา กับการ วัฒนธรรมการเกษตรไทย
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. ควรปรับปรุงแผน หรือ
กิจกรรมด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้ชัดเจน

- จัดทาแผนทานุบารุง
- ประชุมจัดทาแผนทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยนาผลการ ศิลปวัฒนธรรม
จัดกิจกรรมด้านทานุบารุงฯ
มาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาอย่าง
เป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)

- รายวิชาที่บูรณาการกับศิลปะ
และวัฒนธรรมการเกษตรไทย

อย่างน้อย
1 รายวิชา

ตลอดปี
การศึกษา

-

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ
- ประธานหลักสูตร

- แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

1 ฉบับ

มีนาคม
2561

-

- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาฯ
- คณะกรรมทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
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ผู้รับผิดชอบ

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมี ค ณะกรรมการ
จัด การความรู้ในการดาเนิ นงาน
ด้านการจัดการความรู้ และค้นหา
แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี พ ร้ อ ม น า ไ ป
เผ ย แ พ ร่ เพื่ อน า ค ว า ม รู้ จ า ก
กิจกรรมการจัด การความรู้ไ ปใช้
ประโยชน์ต่อไป
2. ควรระบุแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ
และสายสนับ สนุ น และรายงาน
การประเมิ น ผลส าเร็ จ ของแผน
บริหารและพั ฒ นาบุ ค ลากรตาม
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
3. ควรระบุ การด าเนิ น งาน
ของหลั กสู ตร ตามองค์ ป ระกอบ
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ทั้ ง 6

แนวทางการพัฒนา/
เสริมจุดเด่น

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ปีการศึกษา
2560

4,000 บาท รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

คณะกรรมการการจัดการ
การจัดการความรู้ภายในองค์กร
ความรู้ (KM) ผลักดัน
สนับสนุน การดาเนินงาน
จัดการความรู้ เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดี นามาจัดทาเป็น
ลายลักษณ์อักษร และ
เผยแพร่ ส่งเสริมการนาไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

1. องค์ความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้

2 เรื่อง

2. การเผยแพร่การจัดการองค์
ความรู้

2 เรื่อง

- ดาเนินการปรับปรุงแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร

การประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
(ฉบับปรับปรุง)

- ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลสาเร็จของการ
ดาเนินงาน
- จัดทาแนวทางการ
ดาเนินงานของหลักสูตรทั้ง 6
องค์ประกอบให้สอดคล้องกับ

การประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร

รายงานประเมินผลสาเร็จ

1 ครั้ง

- มีรายงานการติดตามการ
ดาเนินงานของหลักสูตร

อย่างน้อย 2
ครั้ง

3. จานวนผู้เข้าถึงข้อมูลที่
เผยแพร่การจัดการความรู้
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อย่างน้อย
10 รายต่อ
เรื่อง
1 แผน

ปีการศึกษา
2560

2,000

มกราคม 2561

1,000

ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ

- รองคณบดี
ฝ่ายประกันฯ

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะใน
แนวทางการพัฒนา/
การปรับปรุง จากคณะกรรมการ
เสริมจุดเด่น
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบให้ชัดเจน
เกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างชัดเจน

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

- ประธาน
หลักสูตร
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ส่วนที่ 3
การติดตาม และประเมินผล
การก ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2560
เป็ น กิ จ กรรมที่ ส าคั ญ ที่ มุ่ ง เปรี ย บเที ย บผลการด าเนิ น งานกั บ เป้ า หมายตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ในแต่ ล ะ
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อเสนอ
ให้ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบได้ทราบ และพิจารณาผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
คณะเกษตรและชี ว ภาพก าหนดหลั ก การติ ด ตาม และประเมิ น ผลตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้สามารถนาผลประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป ดังนี้
3.1 วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผล
1) เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ที่กาหนด
ไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไข เวลาที่ควรปฏิบัติ และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพของ
โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ
2) เพื่ อทราบปั ญหา อุ ป สรรคการดาเนิ นงานเป็ นระยะๆ เพื่อน าไปสู่ การปรับ ปรุ ง แผนและ
โครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป
3) เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ใน
การวิเคราะห์แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยด้านต่างๆ
3.2 ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล
1) ประชุมจัดทาแผนในรูปแบบคณะกรรมการ
2) ผู้รับผิดชอบตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ดาเนินการตามระยะเวลาที่
กาหนด
3) คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาฯ ติดตาม และประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
4) นารายงานผลที่ได้ตามข้อ 3 เขียนในรายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 ใน
หัวข้อ “การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา”
5) ทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561
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ภาคผนวก

- 19 -

