แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2561
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ
ในการประชุม ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
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สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
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1

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีการศึกษา 2561
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560)
ประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมิน

กิจกรรม/แนวทางในการพัฒนา

1. ควรดาเนินการวิเคราะห์และกากับ ติดตามในบาง

1. คณะและหลักสูตรร่วมกันวิเคราะห์และกาหนดแผนกลยุทธ์

หลักสูตรที่ได้คะแนนการประเมินหลักสูตรต่า เพื่อ
ดาเนินการพัฒนาให้ได้คณ
ุ ภาพทีส่ งู ขึ้น
2. ควรทาแผนพัฒนาอาจารย์เป็นรายบุคคลเพื่อให้ได้
วุฒิปริญญาเอกมากขึ้น
3. ควรทาแผนและพัฒนาส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ เช่น การสร้างระบบพี่เลีย้ ง
การอบรมเพื่อทาผลงาน
4. ในการทาการจัดการความรูเ้ มื่อได้แนวปฏิบตั ิที่คิด
ว่าดี ควรมีการนาไปเผยแพร่ทั้งในระดับหน่วยงาน
ภายใน และหน่วยงานภายนอก เพื่อตรวจสอบว่าเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีจริง และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
5. ควรทาแผนและดาเนินการโครงการหนึ่งไร่หนึ่ง
แสนต่อไปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อสนองแนว
พระราชดาริตามศาสตร์พระราชา และเผยแพร่
ชื่อเสียงของคณะและมหาวิทยาลัย

เพื่อการดาเนินงานของหลักสูตรทีไ่ ด้คะแนนการประเมิน
หลักสูตรต่า เพื่อดาเนินการพัฒนาให้ได้คณ
ุ ภาพทีส่ ูงขึ้น
2. คณะและหลักสูตรร่วมกันกาหนดแผนพัฒนาอาจารย์เป็น
รายบุคคลเพื่อให้อาจารย์ได้วุฒิปริญญาเอกมากขึ้น
3 . คณะและหลั ก สู ต รร่ ว มกั น ก าหนดแผนพั ฒ นาอาจารย์ สู่
ตาแหน่งทางวิชาการรายบุคคลเพื่อให้อาจารย์ เข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ มากขึ้น
4. คณะค้นหาประเด็นแนวปฏิบตั ทิ ี่ดี ในรอบปีประเมิน 2561
เพื่อให้มีการนาไปเผยแพร่ทั้งในระดับหน่วยงานภายใน และ
หน่วยงานภายนอก เพื่อตรวจสอบว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดจี ริง
และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
5. คณะจั ด คณะท างาน และจั ด ท าแผนการด าเนิ น การ
“ โครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนเให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ” เพื่อสนอง
แนวพระราชดาริตามศาสตร์พระราชา และเผยแพร่ชื่อเสียงของ
คณะและมหาวิทยาลัย

องค์ประกอบ/
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมิน

กิจกรรม/แนวทางใน
การพัฒนา

งบประมาณ
(ถ้ามี)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(ถ้ามี)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
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ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมิน

กิจกรรม/แนวทางในการพัฒนา

ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม
ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริ การนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรดาเนินการวิเคราะห์และกากับ
ติดตามในบางหลักสูตรทีไ่ ด้คะแนนการ
ประเมินหลักสูตรต่า เพื่อดาเนินการ
พัฒนาให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น
2. ควรทาแผนพัฒนาอาจารย์เป็น
รายบุคคลเพื่อให้ได้วุฒิปริญญาเอกมาก
ขึ้น
3. ควรทาแผนและพัฒนาส่งเสริมให้
อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ เช่น
การสร้างระบบพี่เลี้ยง การอบรมเพื่อทา
ผลงาน
4. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านประกัน
คุณภาพ ควรจัดเป็นโครงการเฉพาะไม่
ควรจัดร่วมกับกิจกรรมอื่น และควร
ส่งเสริมให้นักศึกษานากระบวนการ
PDCA ไปใช้ในการจัดกิจกรรม
5. ควรกาหนดวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมของนักศึกษาให้มีความชัดเจน
และสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
คณะ รวมถึงกาหนดวิธกี ารประเมินที่
สะท้อนความสาเร็จของแผน

องค์ประกอบ/
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมิน

กิจกรรม/แนวทางใน
การพัฒนา

งบประมาณ
(ถ้ามี)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(ถ้ามี)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
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ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมิน
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาและนักวิจัย

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

กิจกรรม/แนวทางในการพัฒนา

งบประมาณ
(ถ้ามี)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(ถ้ามี)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

จุดแข็ง
1. อาจารย์ประจาคณะมีศักยภาพใน
การขอทุนวิจัยและการตีพิมพ์งานวิจัย
จุดควรพัฒนา
1. ควรส่งเสริมให้อาจารย์นาผลงานวิจัย
ไปจดอนุสิทธิบัตร และสิทธิบตั รให้มาก
ขึ้น
2. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์นา
ผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารที่มคี ่า
น้าหนักของผลงานที่มากยิ่งขึ้น
จุดควรพัฒนา
1. ควรมีการดาเนินการบริการวิชาการ
กับชุมชนให้ต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
2. ควรประเมินผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน
อาจารย์ และนักศึกษา

องค์ประกอบ/
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมิน

กิจกรรม/แนวทางใน
การพัฒนา

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมิน
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบ/
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน

กิจกรรม/แนวทางในการพัฒนา

งบประมาณ
(ถ้ามี)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(ถ้ามี)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

จุดแข็ง
1. มีการจัดกิจกรรมด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบท
(เกษตร) ของคณะ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
2. ควรดาเนินการให้ต่อเนื่องเพื่อสร้าง
ความเป็นเอกลักษณ์ของคณะ

ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมิน

กิจกรรม/แนวทางใน
การพัฒนา

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
จุดแข็ง
กากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน 1. ผู้บริหารในระดับคณะมีวิสยั ทัศน์
และเอกลักษณ์ของคณะ
และมุง่ มั่น ตั้งใจในการพัฒนาคณะ และ
การเรียนการสอน
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องค์ประกอบ/
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร

ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมิน

กิจกรรม/แนวทางใน
การพัฒนา

งบประมาณ
(ถ้ามี)

จุดควรพัฒนา
1. ในการทาการจัดการความรูเ้ มื่อได้
แนวปฏิบัติที่คิดว่าดี ควรมีการนาไป
เผยแพร่ทั้งในระดับหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอก เพื่อตรวจสอบ
ว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดจี ริง และเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ
2. ควรทาแผนและดาเนินการโครงการ
หนึ่งไร่หนึ่งแสนต่อไปให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม เพื่อสนองแนวพระราชดาริ
ตามศาสตร์พระราชา และเผยแพร่
ชื่อเสียงของคณะและมหาวิทยาลัย
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ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

