บทสรุปผูบริหาร
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ไดดําเนินการประกันคุณภาพของตนเองมาตั้งแตปการศึกษา 2548 และ
ในปการศึกษา 2551 ไดทําการประกันคุณภาพตามองคประกอบและตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 10 องคประกอบ 48 ตัวบงชี้ ซึ่งมีผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ปรากฏตามเอกสารใน
บทที่ 2 และสรุปผลจุดเดน/แนวทางเสริม จุดดอย/แนวทางพัฒนา ตามรายละเอียดในเอกสารบทที่ 3 รวมทั้งมี
ขอมูลประกอบปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ซึ่งสามารถนํามาสรุปเปนผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก
วิชาได ดังนี้
1. ในภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักวิชาอยูในระดับดีมาก คือ ไดคะแนน 2.67
จากคะแนนเต็ม 3.00
(ต่ํากวา 1.50 = การดําเนินการยังไมไดคุณภาพ 1.51-2.00 = ไดคุณภาพในระดับพอใช
2.01-2.50 = ไดคุณภาพในระดับดี และ 2.51-3.00 = ไดคุณภาพในระดับดีมาก)
2. เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ทั้งหมด 48 ตัวบงชี้พบวา
ก. มีตัวบงชี้ที่มีผลการดําเนินการไดมาตรฐานหรือเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
(ได 3 คะแนน) จํานวนทั้งสิ้น 37 ตัวบงชี้ ไดแก
1. ตัวบงชี้ 1.1
มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา
กลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
2. ตัวบงชี้ 2.1
มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
3. ตัวบงชี้ 2.2
มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4. ตัวบงชี้ 2.3
มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม
5. ตัวบงชี้ 2.5
สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา
6. ตัวบงชี้ 2.7
มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
7. ตัวบงชี้ 2.9
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป
8. ตัวบงชี้ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบณ
ั ฑิต
9. ตัวบงชี้ 2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป
ที่ผานมา ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
10. ตัวบงชี้ 2.13 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
11. ตัวบงชี้ 3.1
มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ
12. ตัวบงชี้ 3.2
ของบัณฑิตที่พึงประสงค
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13. ตัวบงชี้ 4.1
14. ตัวบงชี้ 4.2
15. ตัวบงชี้ 4.3
16. ตัวบงชี้ 4.4

17. ตัวบงชี้ 4.5
18. ตัวบงชี้ 5.1
19. ตัวบงชี้ 5.2

20. ตัวบงชี้ 5.3

21. ตัวบงชี้ 5.4
22. ตัวบงชี้ 6.1
23. ตัวบงชี้ 7.2
24. ตัวบงชี้ 7.4
25. ตัวบงชี้ 7.5
26. ตัวบงชี้ 7.6
27. ตัวบงชี้ 7.7
28. ตัวบงชี้ 7.8
29. ตัวบงชี้ 7.9
30. ตัวบงชี้ 8.1
31. ตัวบงชี้ 8.2
32. ตัวบงชี้ 9.1
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มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา
รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพมิ พเผยแพร ไดรบั การจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal
หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของ
สํานักวิชา
รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปน
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา
รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูร ับบริการ
มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสํานักวิชา
มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว
ใหบุคลากรมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสํานักวิชา
รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกร
สูระดับบุคคล
มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ
ข

33. ตัวบงชี้ 9.3
34. ตัวบงชี้ 10.1
35. ตัวบงชี้ 10.2
36. ตัวบงชี้ 10.3
37. ตัวบงชี้ 10.4

กระบวนการบริหารการศึกษา
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีตาม
เปาหมายของสํานักวิชา
รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมตออาจารยประจํา
รอยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมตออาจารยประจํา
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูร ับบริการในการปรับแปลง ถายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี

ข. มีตัวบงชี้ที่มีผลการดําเนินงานอยูในระดับที่ยอมรับไดและใกลเคียงกับมาตรฐาน
(ได 2 คะแนน) จํานวนทั้งสิ้น 9 ตัวบงชี้ ไดแก
1. ตัวบงชี้ 1.2
รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
2. ตัวบงชี้ 2.8
มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
3. ตัวบงชี้ 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
4. ตัวบงชี้ 2.14 ข รอยละการพนสถานภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอรุน
5. ตัวบงชี้ 2.15 รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
ตอรุน
6. ตัวบงชี้ 2.16 ข คะแนนเฉลี่ยสะสมตอปของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
7. ตัวบงชี้ 4.6
จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารที่ยอมรับไดในศาสตรนั้น ๆ และ
มี peer review ตออาจารยประจําทุกระดับ
8. ตัวบงชี้ 7.1
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และ
สามารถผลักดันสํานักวิชาใหแขงขันไดในระดับสากล
9. ตัวบงชี้ 7.3
มีการพัฒนาสํานักวิชาสูองคการเรียนรู
ค. มีตัวบงชี้ที่มีผลการดําเนินงานต่ํากวามาตรฐานที่ควรจะเปน (ได 1 คะแนน)
จํานวน ทั้งสิ้น 4 ตัวบงชี้ ไดแก
1. ตัวบงชี้ 2.4
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
2. ตัวบงชี้ 2.6
สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
3. ตัวบงชี้ 2.14 ก รอยละการพนสถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอรุน
4. ตัวบงชี้ 2.16 ก คะแนนเฉลี่ยสะสมตอปของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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3. จากรายละเอียดดังกลาว คณะทํางานไดวิเคราะห จุดเดน/แนวทางเสริม และจุดออน/แนวทางแกไขใน
ภาพรวมของหนวยงานไวดวยแลวในสวนที่ 3
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินตัวบงชี้ ถาเปน 0 =ไมมีผลการดําเนินการ, 1=ต่ํากวามาตรฐานที่ควรจะเปน 2=ใกลเคียงกับมาตรฐาน ,
3=ไดมาตรฐาน
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