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ประวัติควำมเป็นมำ
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพัฒนาการมาเป็นระยะเวลานานกว่า 50 ปี โดยเริ่มต้น
ในระยะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ยังคงมีสถานะเป็นวิทยาลัยครูจันทรเกษม และได้มีการจัดการเรียนการสอนด้าน
เกษตร โดยความรับผิดชอบของหมวดวิชาเกษตรกรรมในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในปี พ.ศ.2499 โดยระยะ
เริ่มแรกเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร เป็นรายวิชาพื้นฐานสาหรับหลักสูตรครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
จากนั้นได้มีการพัฒนาการโดยเปิดเป็นวิชาโทเกษตรกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง)
ต่อมาในปี พ.ศ.2515 หมวดวิชาเกษตรกรรม ได้พัฒนาขึ้นเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และเปิดสอนวิชาเอกเกษตรกรรม ในหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ขึ้น
ปี พ.ศ.2519 ได้มีการเปิดสอนสาขาเกษตรระดับปริญญาตรีขึ้นในวิทยาลัยครูจันทรเกษม ในหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาเกษตรกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี รวมทั้งมีการพัฒนาด้านศักยภาพ อาคาร และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เรื่อยมา
ปี พ.ศ.2523 ได้มีการเปิดสาขาวิชา ครุศาสตรบัณฑิต (ครุศาสตร์เกษตร) หลักสูตร 4 ปี
ปี พ.ศ.2526 เปิดสอนภาคต่อเนื่องระดับ ป.กศ. สูง สาขาเทคนิคอาชีพ (กสิกรรม)
และภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดตั้งเป็น คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2527 ซึ่ง
ในระยะดังกล่าวเริ่มมีปริมาณบัณฑิตสาขาครูมากเกินไป จึงทาให้มีการปรับปรุงหลักสูตร การเปิดสอนในสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขา
ครุศาสตร์เกิดขึ้น คณะวิชำเกษตรและอุตสำหกรรม จึงได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาต่างๆ ดังนี้
ปี พ.ศ.2528 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร (หลักสูตร 2 ปี
ต่อเนื่อง)
ปี พ.ศ.2529 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพืชศาสตร์ (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง) และหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา (อ.วท.) วิชาเอกพืชศาสตร์และวิชาเอกสัตวบาล
ปี พ.ศ.2530 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
ปี พ.ศ.2534 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร 4
ปี) และเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)
ปี พ.ศ.2535 ได้เปิดหลักสูตรอนุปริญญาสาขา สัตวรักษ์และมีการเปิดโรงพยาบาลสัตว์จันทรเกษมขึ้นในปีเดียวกัน
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ปี พ.ศ.2542 มีการเปลี่ยนชื่อคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม เป็น คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ตามประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79 ง. หน้า 9 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2542 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครู
จันทรเกษม มาเป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ในปี พ.ศ.2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของสถาบันราชภัฏจันทรเกษมมาเป็นมหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ก็ได้รับการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่ง เป็น คณะเกษตรและชีวภำพ ตามประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก. หน้า 7 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548
ในปี พ.ศ.2554 คณะเกษตรและชีวภาพ มีการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ.2549 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2554 และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง พ.ศ.2549
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์ พ.ศ.2549 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาส่งเสริม
และธุรกิจเกษตร พ.ศ.2549 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตยสาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
การแบ่งส่วนราชการคณะเกษตรและชีวภาพ มีลาดับดังนี้
พ.ศ.2527 คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม แบ่งการบริหารงานเป็น 3 ภาควิชา ได้แก่
ภาควิชาเกษตรศาสตร์
ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร
ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
พ.ศ.2542 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากวิทยาลัยครูจันทรเกษม เป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ได้มีการปรับการ
บริหารภายในคณะเป็นโปรแกรมวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏจันทรเกษม จึงแบ่งการบริหารในคณะเป็น 6
โปรแกรมวิชา ดังนี้
โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และสัตวรักษ์
โปรแกรมวิชาสัตวบาล
โปรแกรมวิชาการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
พ.ศ.2547 ได้มีการปรับปรุงการบริหารภายในคณะเพื่อเตรียมรองรับการปรับมาเป็นมหาวิทยาลัย คณะเกษตรและ
ชีวภาพ ได้แบ่งการบริหารภายในเป็น 4 ภาควิชา ได้แก่
ภาควิชาวิทยาการเกษตร
ภาควิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์
ภาควิชาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร
ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
พ.ศ.2548 เมื่อมีการเสนอโครงสร้างไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีการให้ปรับลดลงเหลือเพียง 2
ภาควิชา คณะเกษตรและชีวภาพจึงได้มีการปรับการบริหารเป็น 2 ภาควิชา ได้แก่
ภาควิชาวิทยาการผลิตและการจัดการเกษตร
ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ต่อมาเมื่อมีการสรุปด้านการแบ่งส่วนจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 74 ง. ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2549 ได้ข้อสรุปว่าคณะเกษตรและ
ชีวภาพ มีการแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างเป็นเพียงสำนักงำนคณบดีเท่านั้น
ในปี พ.ศ. 2554 คณะเกษตรและชีวภาพ มีการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2549 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง พ.ศ.2549
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์ พ.ศ. 2549 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาส่งเสริม
และธุรกิจเกษตร พ.ศ. 2549 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตยสาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ
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ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย ภำพอนำคต และประเด็นยุทธศำสตร์
ปรัชญำ :
ความรู้คู่คณ
ุ ธรรม วิจัยนาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหารพัฒนา
วิสัยทัศน์ :
เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหารที่ยั่งยืน
พันธกิจ :
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร โดยให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม การคิดวิเคราะห์
สอดคล้องกับคุณค่าตามความต้องการของประเทศและประชาคมอาเซียน
2. วิจัยและพัฒนา บูรณาการองค์ความรู้ ภูมปิ ัญญา และนวัตกรรม เพือ่ การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร
ที่ยั่งยืน
3. บริการวิชาการด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร เพื่อพัฒนาชุมชนเขตเมืองและชนบท
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย
5. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความพอเพียงและความคงอยู่แห่งวิถีไทย
6. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดาริ
นโยบำย :
1. ปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรที่มีอยูต่ ามกรอบ TQF และพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับทุกหลักสูตร และจัดระบบศูนย์บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองสาหรับนักศึกษาทุกระดับ
4. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ สามารถสอนรายวิชาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามมาตรฐานหลักสูตร
5. ส่งเสริมสนับสนุนการทาผลงานวิชาการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
6. สนับสนุนการดาเนินการตามระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิ
7. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นส่วนสาคัญในแผนการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาเป็นคนดีมีคุณภาพและมีความสุข
8. จัดระบบสหกิจร่วมกับภาครัฐและเอกชน
9. พัฒนาปรับปรุงบรรยากาศคณะสูส่ ังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร
10. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการให้มีประสิทธิภาพ
11. สืบสานศิลปวัฒนธรรมการเกษตร
12. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของคณะฯ ให้เป็นที่รู้จัก
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ภำพอนำคต :
1. คณะเกษตรและชีวภาพ เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริการทางวิชาการการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรอาหาร โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท และ เอก
2. คณะเกษตรและชีวภาพเป็นแหล่งผลิตองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อาหารแก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีฐานการถ่ายทอด 3 ฐาน ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนมแพะ ศูนย์
ความเชี่ยวชาญการเพาะเห็ดและพืชเศรษฐกิจ และศูนย์การจัดการความรู้ตาลโตนด ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี
จ.ชัยนาท
3. คณะเกษตรและชีวภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเปี่ยมสุข บุคลากรมีความก้าวหน้า มั่นคง เป็นผู้นาสังคม
ท้องถิ่นและอาเซียน
ประเด็นยุทธศำสตร์ :
1. การผลิตบัณฑิตที่มคี วามรู้ มีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร เพียบพร้อมคุณธรรม
และจริยธรรม สู่ประชาคมอาเซียน
2. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปญ
ั ญาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหารและพัฒนา
นวัตกรรม เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง
3. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร
4. การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย
5. การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาบุคลากร
6. การส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดาริ
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โครงสร้ำงองค์กรและโครงสร้ำงกำรบริหำร

คณบดี
คณะกรรมกำรประจำคณะฯ
รองคณบดี

สำนักงำนคณบดี

งำนบริหำรคณะ

งำนวิชำกำร

งานบริหารและธุรการ

ศูนย์บริกำรวิชำกำร
เกษตรและชีวภำพ

งานบริการการศึกษา

ศูนย์ตรวจรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

งานนโยบาย
และแผน

โรงงานจันทรเกษมฟู้ดโปรเซสซิงค์

งานคลังและพัสดุ

ห้องปฏิบัติการ
เฉพาะด้านเกษตรและชีวภาพ

งำนบริหำรหลักสูตร

หลักสูตร
เกษตรศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

กลุ่มวิชาแขนงพืชศาสตร์
กลุ่มวิชาแขนงสัตวศาสตร์
กลุ่มวิชาแขนงส่งเสริม
และธุรกิจเกษตร

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านน้านมแพะ
จันทรเกษม
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รำยชื่อผู้บริหำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรประจำคณะปัจจุบัน
รำยชื่อผู้บริหำรคณะเกษตรและชีวภำพ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์ บุญเจือ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สเุ มธี
กิตติพงศ์ไพศาล
3. ดร.สันติธรรม
โชติประทุม
4. ดร.จันทร์รตั น์
พิชญภณ
5. นายสัตวแพทย์ ดร.สมเกียรติ์ ศีลสุทธิ์
6. ดร.ศิรส
ทองเชื้อ

คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจยั
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร์

คณะกรรมกำรบริหำรคณะเกษตรและชีวภำพ (9 มี.ค. 2556 – 21 ม.ค. 2558)
1. คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ
2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
4. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
5. ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร์
6. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
7. หัวหน้าสานักงานคณบดี
คณะกรรมกำรบริหำรคณะเกษตรและชีวภำพ (22 ม.ค. 2558 – ปัจจุบนั )
1. คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ
2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
5. ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร์หรืออาจารย์ประจาหลักสูตร ที่ได้รับมอบหมาย
6. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรืออาจารย์ประจา
หลักสูตร ที่ได้รับมอบหมาย
7. หัวหน้าสานักงานคณบดี
8. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะกรรมกำรประจำคณะเกษตรและชีวภำพ (17 ม.ค. 2557 – ปัจจุบนั )
1. คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ
2. ผศ.สุเมธี
กิตติพงศ์ไพศาล
3. นางดรุณี
เอ็ดเวิร์ดส
4. ผศ.สุริยัน
ธัญกิจจานุกิจ
5. นางพวงเพ็ชร์
ศีลกานต์
6. ดร.สันติธรรม
โชติประทุม
7. ผศ.ดร.สุภาณี
ด่านวิริยะกุล
8. นางสาวจันทร์จิรา
พิมพาเรียน
9. นางสาวจิราภรณ์
จิรานภาพันธ์
10. หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

หน้า 6

หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน
คณะเกษตรและชีวภาพ เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปี 2549) และหลักสูตรปรับปรุง
ในปี 2554 ต่อไปนี้
ตารางที่ 1 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
หลักสูตร
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต ปี 2549
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วิชำเอก

สาขาวิชาการผลิตและสุขภาพสัตว์
สาขาวิชาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง
สาขาวิชาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต ปี 2554
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

-

แขนงวิชาการแปรรูปอาหาร
แขนงวิชาความปลอดภัยอาหาร
แขนงวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร
แขนงวิชาการผลิตสัตว์ปลอดภัย
แขนงวิชาการผลิตพืช
แขนงวิชาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

-

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
พืชศาสตร์
สัตวศาสตร์
ส่งเสริมและธุรกิจเกษตร

จำนวนนักศึกษำ
คณะเกษตรและชีวภาพ มีนักศึกษารวม 189 คน แยกตามหลักสูตรที่เปิดสอนได้ดังนี้
ตารางที่ 2 จานวนนักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ
หลักสูตร
1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2. เกษตรศาสตร์
รวม (คน)

เข้าปี
2558
18
23
41

เข้าปี
2557
25
23
48

เข้าปี
2556
13
18
31

เข้าปี
2555
7
30
37

เข้าปี
2554
12
20
32

รวม (คน)
75
114
189

(ข้อมูลจาก website สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)
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จำนวนอำจำรย์และบุคลำกร
คณะเกษตรและชีวภาพ มีอาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถจาแนกตามประเภท วุฒิการศึกษา และ
ตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
ตารางที่ 3 จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด
รายการ
ข้าราชการ
อาจารย์ประจาทั้งหมด
ลาศึกษาต่อ
จานวนนับ (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)
จานวนนับ (รวมลาศึกษาต่อ)

6
1
5
6

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
10
4
6
10

อาจารย์ประจา อาจารย์ต่างชาติ
ตามสัญญา
3
3
3
-

ตารางที่ 4 จานวนอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
รายการ
อาจารย์
ผศ.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
9
3
ปริญญาเอก
5
2
รวม
14
5

รศ.
-

ศ.
-

รวม
19
5
14
19
รวม
12
7
19

ตารางที่ 5 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ แยกตามวุฒิ
ประเภท
- พนักงานมหาวิทยาลัย
- ลูกจ้างประจาตามสัญญา
รวม
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ต่ากว่า ป.
ตรี
1
1

ตรี

คุณวุฒิ
โท

เอก

รวม

6
6
12

-

-

6
7
13
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ตารางที่ 6 ข้อมูลอาจารย์ประจาคณะเกษตรและชีวภาพ
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
วันเดือนปี
ที่เข้ำรับรำชกำร
ข้ำรำชกำร
1 นายโกเมนทร์
บุญเจือ
1 ต.ค. 2538

ตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร

วุฒิกำรศึกษำ

สถำนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปริญญาโท

ปกติ

2

น.สพ.สุรพล

พหลภาคย์

31 พ.ค. 2528

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปริญญาเอก

ปกติ

3

นางสุเมธี

กิตติพงศ์ไพศาล

17 ม.ค. 2527

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปริญญาโท

ปกติ

4

นางสาวสุภาณี

ด่านวิริยะกุล

20 ม.ค. 2544

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปริญญาเอก

ปกติ

5

น.สพ.สมเกียรติ

ศีลสุทธิ์

1 พ.ค. 2534

อาจารย์

ปริญญาเอก

ลาศึกษาต่อ
กลับมาฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 58

6

นายสันติธรรม

โชติประทุม

5 พ.ค. 2547

อาจารย์

ปริญญาเอก

ปกติ

16 ต.ค. 2551

อาจารย์

ปริญญาเอก

ปกติ

พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร
1 นายศิรส
ทองเชื้อ
2

นางสาวกัลยกร

วงศ์รักษ์

1 เม.ย. 2551

อาจารย์

ปริญญาเอก

ลาศึกษาต่อ
กลับมาฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 57

3

นายอานาจ

ภักดีโต

1 ต.ค. 2552

อาจารย์

ปริญญาโท

ปกติ

4

นายชินกร

จิรขจรจริตกุล

1 มิ.ย. 2553

อาจารย์

ปริญญาโท

ลาศึกษาต่อ

5

นางสาวสัณฐิตา

ตังคจิวางกูร

7 มิ.ย. 2553

อาจารย์

ปริญญาโท

ลาศึกษาต่อ

6

น.สพ.ชวภัทร

สุวิริยะไพศาล

1 ส.ค. 2554

อาจารย์

ปริญญาโท

ลาศึกษาต่อ

7

นางสาวธัชชดา

อารยกาญจน์

26 ก.ย. 2554

อาจารย์

ปริญญาโท

ลาศึกษาต่อ

8

ดร.จันทรรัตน์
พิญชภณ
(ชื่อเดิม น.ส.จันทร์จิรา พิมพ์พาเรียน)

4 มิ.ย. 2546

อาจารย์

ปริญญาเอก

ปกติ

(ลูกจ้างประจาฯ)

16 ต.ค. 2556
(เปลี่ยนเป็น พนง.ม.)

9

นางสาวจิตรยา

10 นายสุวิจักขณ์

จารุจิตร์

3 พ.ย. 2557

อาจารย์

ปริญญาโท

ปกติ

อรุณลักษณ์

3 พ.ย. 2557

อาจารย์

ปริญญาโท

ปกติ

10 มิ.ย. 2554

อาจารย์

ปริญญาโท

ปกติ

1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2558
1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปริญญาโท

ปกติ

อาจารย์

ปริญญาโท

ปกติ

ลูกจ้ำงประจำตำมสัญญำ
1 นายอุดมศักดิ์
ผ่องศรี
2

นางวรรณา

3

นางวราภรณ์

กัลยาณะวงศ์ ณ
อยุธยา
นิลนนท์
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ตารางที่ 7 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1
นางสาววิลาวัลย์ โพธิ์ดากล่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2

นายอาทิตย์

ศรีประไพ

นักวิทยาศาสตร์

3

นางภัททิรา

ศรีประไพ

นักวิทยาศาสตร์

4

นางสาวศิริญญา

วิบูลย์อรรถ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

5

นายอิทธิรงค์

จงใจ

นักวิชาการศึกษา

6

นางสาวชลธิชา

มรรคผล

นักวิชาการพัสดุ

ตารางที่ 8 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ลูกจ้างประจาตามสัญญา)
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1
นางพวงทอง
วัฒนธัญญกรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ
2

นางสาวณิชนันท์

บุญมาก

นักวิทยาศาสตร์

3

นายธีรพล

สืบศรี

นักวิชาการเกษตร

4

นางสาวอรุณี

กองเป็ง

นักวิทยาศาสตร์

5

นายสมพร

ดีดพิณ

นักวิทยาศาสตร์

6

นางสาวพัชรินทร์ ชินบรรเทา

นักวิทยาศาสตร์

7

นายสุรพงษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จันทรดี
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วุฒิกำรศึกษำ/ สถำบันกำรศึกษำ
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วิทยาลัยฟาร์อสี เทอร์น
วท.บ.
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
วท.บ.
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วท.บ. (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศศ.บ. (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
(เข้าใหม่ 1 ก.ย. 2557)
วุฒิกำรศึกษำ/ สถำบันกำรศึกษำ
ม.6
กศน. กรุงเทพมหานคร เขต 2
วท.บ.
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วท.บ.
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วท.บ. (วิทยาการผลิตพืชเพื่อชุมชนเมือง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วท.บ.
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(เข้าใหม่ 3 พ.ย. 2557)

หน้า 10

ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับงบประมำณและอำคำรสถำนที่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงิน
รายได้ และงบประมาณอื่นๆ ดังนี้
ตารางที่ 9 ข้อมูลงบประมาณทีไ่ ด้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเภท
แผนงำน/ผลผลิต
เงินงบแผ่นดิน

งบแผ่นดิน
(ไทยเข้มแข็ง)
เงินรำยได้

แผนงำน : ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- โครงการจัดการเรียนการสอนคณะเกษตรและชีวภาพ
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย)
- โครงการสอบวัดมาตรฐานความรู้ของนักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา
- โครงการฝึกทักษะทางการเกษตรแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2557
ผลผลิต : ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร
- โครงการการบูรณาการการบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- โครงการบริการให้คาปรึกษาการจัดการฟาร์มแพะนม-โคนม
แผนงำน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนำศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิต : ผลงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตร
- โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว
แผนงำน : แผนงำนเงินสำรองจ่ำย
ผลผลิต : เงินสำรองจ่ำยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัด
- เงินสารองจ่ายการเรียนการสอนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนฯ
รวมงบประมำณแผ่นดิน พ.ศ. 2558
แผนงำน : ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
- โครงการพัฒนานักศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
- โครงการสานสัมพันธ์นักศึกษา แสดงความยินดีกับบัณฑิตและศิษย์เก่า
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
- โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตรและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร
- โครงการสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการแสวงหาความ
ร่วมมือ
- โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา
- โครงการประชาสัมพันธ์งานบริการและหลักสูตรคณะ (Road Show)
- โครงการจัดหาวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
- โครงการจัดทาคูม่ ือนักศึกษา
- โครงการเครือข่ายความร่วมมืองานประกันคุณภาพการศึกษา และกิจการ
นักศึกษา
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งบประมำณ
ที่ได้รับจัดสรร
575,400
524,900
427,547
73,000
19,400
4,953
50,500
25,500
25,000
30,700
30,700
15,000
15,700
665,000
665,000
665,000
1,271,100
3,678,880.67
3,573,340.67
3,315,364.82
5,000
5,500
12,000
2,700
1,250
42,500
27,331
66,504.80
10,000
27,210.05
6,000
6,280
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ประเภท

แผนงำน/ผลผลิต

งบประมำณ
ที่ได้รับจัดสรร
29,700
16,000

- โครงการพัฒนานักกีฬาคณะเกษตรและชีวภาพ
- โครงการเปิดโลกทัศน์การเกษตร
ผลผลิต : ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร
- โครงการพระราชดาริ
- โครงการการประชุมคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ.-มจษ.
- โครงการปลูกรักษาพันธุ์ข้าวพื้นถิ่นชัยนาท
- โครงการสารวจตาหรับยาและปลูกรักษาสมุนไพรในเขตพื้นที่ชัยนาท
แผนงำน : ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ
ผลผลิต : ผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
- โครงการส่งเสริมด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนา
ชุมชนและสังคมเข้มแข็ง
แผนงำน : บริหำรกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ผลผลิต : กำรสนับสนุนพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย
- โครงการบริการจัดการมหาวิทยาลัย
- โครงการบริหารจัดการงานของคณะเกษตรและชีวภาพ
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (สัญญาจ้าง)
- โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
- โครงการการจัดการองค์ความรูภ้ ายในองค์กร
- โครงการระดมสมองเพื่อ RISK Management สู่การควบคุมภายใน
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรดีเด่น
แผนงำน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนำศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิต : ผลงำนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ไหว้ครูปีการศึกษา 2558
เงินกันเหลื่อมปี
แผนงำน : บริหำรกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
(รำยได้-คงคลัง)
- โครงการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ครุภณ
ั ฑ์)
รวมงบประมำณเงินรำยได้ พ.ศ. 2558
เงินรับฝำก - กิจกรรม แผนงำน : ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
- โครงการกิจกรรมนักศึกษา (กีฬาเทา-เหลือง)
เงินรับฝำก - กองทุน แผนงำน : ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
พัฒนำบุคลำกร
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เงินอบรมเฉพำะกิจ - แผนงำน : ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
บริกำรวิชำกำร
- โครงการบริการวิชาการห้องปฏิบัติการเกษตร
ห้องปฏิบัติกำร
อำหำร
รวม
รวมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ทั้งสิ้น

105,540
540
20,000
56,700
28,300
3,250
3,250
3,250
160,274.15
160,274.15
15,300
123,710.65
5,581.50
8,550
1,234
3,150
2,748
2,500
2,500
2,500
296,000
296,000
4,140,904.82
65,160
65,160
1,644,639.26
1,644,639.26
937,692.40
937,692.40
2,647,491.66
8,059,496.48

ข้อมูลจากระบบงบประมาณ ณ วันที่ 30 ส.ค. 2558
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งบเงินเฉพาะกิจ บริการวิชาการ
ห้องปฏิบัติการอาหาร
12%
เงินงบแผ่นดิน
16%
เงินรับฝาก - กองทุน
พัฒนาบุคลากร
20%
เงินรับฝาก - กิจกรรม
1%

เงินรายได้
51%

ภำพที่ 2 กราฟแสดงสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2558

อำคำรสถำนที่
คณะเกษตรและชีวภาพ มีจานวนอาคารเรียน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการดังนี้
ตารางที่ 10 ข้อมูลอาคารสถานที่คณะเกษตรและชีวภาพ
ประเภท
อาคาร
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ
ห้องประชุม
โรงเรือนทางการเกษตร

จำนวน (อำคำร/ห้อง)
6
9
6
2
5

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่ำนิยม
อัตลักษณ์ของบัณฑิต :
บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี
เอกลักษณ์ :
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับทุกคน
ค่ำนิยม (Shared Value) :
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมใจ เพื่อความเป็นเลิศเกษตรจันทรา
รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ
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ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
คณะเกษตรและชีวภาพ มีวิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรอาหารที่ยั่งยืน” มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหารโดยให้มีคุณธรรม
จริยธรรม การคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับคุณค่าตามความต้องการของประเทศและประชาคมอาเซียน ส่งเสริม การวิจัยและ
พัฒนา บูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรม เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหารที่ยั่งยืน บริการวิชาการ
ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร เพื่อพัฒนาชุมชนเขตเมืองและชนบท อีกทั้งส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถี
เกษตรไทย และส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดาริ ภายใต้การบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ความพอเพียงและความคงอยู่แห่งวิถีไทย
ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในด้านต่างๆ เป็นดังนี้

ด้านการผลิตบัณฑิต
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
ในปีงบประมาณ 2558 (ปีการศึก ษา 2557) คณะเกษตรและชี วภาพ มีก ารผลิตบั ณฑิตด้ านวิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จานวน 17 คน บัณฑิตมีงานทาหลังสาเร็จการศึกษา จานวน 10 คน และประกอบอาชีพอิสระ จานวน 2 คน ดัง
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 11 ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตคณะเกษตรและชีวภาพ
รายการ
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทอี่ ุปสมบท
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทปี่ ระกอบอาชีพอิสระ
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทมี่ ีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทมี่ ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาอยู่แล้ว
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทศี่ ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

จานวน
17
10
2
1

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
คณะเกษตรและชีวภาพ จัดการเรียนการสอนวิชาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เน้นการปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปีงบประมาณ 2558 (ปีการศึกษา 2557) คณะเกษตร
และชีวภาพ ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกงานแบบสหกิจศึกษาในสถานประกอบการจริง โดยรายละเอียดแยก
ตามสาขาวิชา ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 12 แสดงข้อมูลการฝึกสหกิจศึกษา
ลาดับ
ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง
นักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1
บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์
57/37 เจษฏา 8 ซอย นางสาวชนาภา ไพศาล
จากัด
4 ตาบล โคกขาม
นางสาวสาริการ นนพิทักษ์
รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

ระยะเวลาปฏิบัติ
20 พฤษภาคม - 21
สิงหาคม 2558
หน้า 14

ลาดับ

ชื่อสถานประกอบการ

2

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟูด๊
จากัด

3

บริษัท กู๊ดลัคโปรดักท์ จากัด

4

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี
จากัด

ที่ตั้ง
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร 74000
โทร. 034-864091-4
119/99 หมู่ 1
วิเชียรโชฎก
ตาบลท่าจีน
อาเภอเมือง
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร 74000
โทร. 034-423302-4
69/9 ถนนเอกชัย
ตาบลท่าจีน
อาเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร
โทร. 034-412209 ,
085-118-5414
90/6 หมู7่ ตาบลท่า
ทราย อาเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร
โทร. 089-9159977

ตารางที่ 13 แสดงข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ลาดับ
ชื่อสถานฝึกประสบการณ์
ที่ตั้ง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
1 โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ 185 - 191
ตาบลอัมพวา อาเภอ
อัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 75110
โทร 034 752 245
2 บริษัท ไวท์เครน อควาติก
หมู่ที่ 21 11/1 ตาบล
พลานท์ จากัด
ศาลาแดง อาเภอ บาง
น้าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
24000
โทร 038 845 222
3 พรรณีฟาร์ม (ฟาร์มไก่)
9/10 หมู่ที่ 9 ตาบล
โคกตูม อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี 15210
โทร 089 836 4166
4 หน่ ว ยย่ อ ยแม่ จ อนหลวง
ตาบลแม่นาจร
อาเภอแม่แจ่ม
รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

นักศึกษา

ระยะเวลาปฏิบัติ

นายรัตธชัย อุดม
นายกมลชล จันทิม

20 พฤษภาคม - 21
สิงหาคม 2558

นางสาวสาวิตรี ดีด่านค้อ
นางสาวปาลิตา สุขะตุงคะ

20 พฤษภาคม - 21
สิงหาคม 2558

นางสาวอริศรา อรชุน

20 พฤษภาคม - 21
สิงหาคม 2558

นักศึกษา

ระยะเวลาปฏิบัติ

นายนฤมิต พานอิ่มมะเริง
นางสาวขวัญฤทัย โสชะนะ
นายกิตติศักดิ์ กิตติกุลนที

18 พฤษภาคม – 18
สิงหาคม 2558

นายกฤษณะ นนท์คาภา

18 พฤษภาคม – 18
สิงหาคม 2558

นายภูมิ พงษ์พานิชย์
นายฐาปัตย์ รุ่งวัฒนพาณิชย์

18 พฤษภาคม – 18
สิงหาคม 2558

นายสุทธิพงษ์ มะหะมาน
นายนฤมิต เบ็นซู

18 พฤษภาคม – 18
สิงหาคม 2558
หน้า 15

ลาดับ

ชื่อสถานฝึกประสบการณ์

5

สหกรณ์โคนมบ้านบึง จากัด

6

สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
เชียงใหม่

7

หมู่บ้านเกษตรกรก้าวหน้า

ที่ตั้ง
จังหวัดเชียงใหม่
โทร 053-114-113-6
24/15 หมู่ที่ 1 ตาบล
หนองชาก อาเภอบ้าน
บึง จังหวัดชลบุรี
20170
โทร 038-297-319-20
สถานีพัฒนาการเกษตร
ที่สูง ตามพระราชดาริ
ดอยม่อนล้าน ตาบลป่า
ไหน่ อาเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่

ตาบลซับสนุ่น อาเภอ
มวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

นักศึกษา
ระยะเวลาปฏิบัติ
นางสาวชลิตา นิมา
นายวนัส โต๊ะแอใบเซ็น
นายเวสารัส มั่นคง
นางสาวศศิวิมล เกียรติงาม 1 กรกฎาคม นายสุรชัย มั่นทน
18 สิงหาคม 2558
นางสาวศศิประภา
เปลี่ยนศรีเมือง
นางสาวสรินยา สาวงษ์
นางสาวรจเรข เต่าบุบผา
นางสาวสมฤทัย สกุลแฟง
นางสาวพัณธิญา พงษ์วิบูลย์
นายนันทพล สัญญะโม
นายชนินทร์ กล่ากลาย
นายกฤษฏิ์ โสวรรณี
นายรชต รูปชัยภูมิ
นายประสาน ปิติวรกุล
นายวีรศักดิ์ สุเหร็น
นายอัครพนธ์ เสาร์สวัสดิ์ศรี
นางสาวณิชา พวงอาจ
นางสาวกมลพรรณ ปทุมยา
นางสาวช่อฟ้า แก้วพวง

20 พฤษภาคม - 19
สิงหาคม 2558

25 พฤษภาคม - 18
สิงหาคม 2558

หน้า 16

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
คณะเกษตรและชีวภาพ สนับสนุนส่งเสริมการดาเนินการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้รับ
การพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่
ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นาหลัก PDSA/PDCA ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้จัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 14 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7

วัน / เดือน /
สถานที่
ปี
โครงการเข้าค่ายเครือข่ายความ 6-8 ม.ค. 2558 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ร่วมมืองานประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาและกิจการนักศึกษา
จังหวัดสระแก้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใน
14-15 พ.ค. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
ด้านระบบ GMP ในอุตสาหกรรม
2558
เทคโนโลยีการอาหาร
อาหาร
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
4-5 ส.ค. 2558 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
จริยธรรมนักศึกษา
ราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
โครงการ

โครงการขวัญข้าว ขวัญน้อง
16 ต.ค. 2557
ประจาปี 2557
โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี 2 ธ.ค. 2557
วัฒนธรรมลงแขกเกีย่ วข้าว
โครงการร่วมประชุมวิชาการและ 4 ธ.ค. 2558
ชมนิทรรศการด้านการเกษตร
(งานเกษตรกาแพงแสน)
โครงการศึกษาดูงานด้าน
8-9 ม.ค. 2558
เกษตรศาสตร์

8

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการแก่นักศึกษา
(กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการแก่นักศึกษา)

27-30 ม.ค.
2558

9

โครงการเกษตรสัมพันธ์ 2558

7 ก.พ. 2558

10 โครงการศึกษาดูงานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร

26-27 มี.ค.
2558

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

ลานวัฒนธรรมเกษตร
คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม-ศูนย์ชัยนาท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัด
นครปฐม
จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม
อ.ปักธงชัย และศูนย์ท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ป่าเขาภูหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นายอิทธิรงค์ จงใจ
ดร.สันติธรรม โชติประทุม
ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ
ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ
นายอิทธิรงค์ จงใจ
ดร.สันติธรรม โชติประทุม
ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา/
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
นายอิทธิรงค์ จงใจ
ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ
นายศิรส ทองเชื้อ
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
น.ส.พัชรินทร์ ชินบรรเทา
นายอิทธิรงค์ จงใจ
ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ
ดร.สันติธรรม โชติประทุม
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ
ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ

คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- บริษัท น้าปลาพิไชย จากัด นายอานาจ ภักดีโต
อ.เมือง จ.ชลบุรี
ดร.สันติธรรม โชติประทุม
- ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
หน้า 17

ที่

โครงการ

11 โครงการอบรม “The Basic of
Landscaping Design for
Urban Lifestyle”
12 โครงการพัฒนานักศึกษาตาม
นโยบายสถานศึกษา 3ดี
(กิจกรรมที่ 1 Democracy
เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา)
13 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

วัน / เดือน /
ปี

- บริษัท ซีพีแรม จากัด เขต
ลาดกระบัง กทุม.
- บริษัท วันไทยอุตสาหกรรม
จากัด กทม.
28 มี.ค. 2558 โรงเพาะพันธุ์สตั ว์น้า

18 โครงการสานสัมพันธ์นักศึกษา
แสดงความยินดีกับบัณฑิตและ
ศิษย์เก่า
19 โครงการไหว้ครู
20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพ
21 โครงการพัฒนานักศึกษาตาม
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี
(กิจกรรมที่ 3 Drug-Free
ภูมิคุ้มกันปลอดยาเสพติด)

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ

นายศิรส ทองเชื้อ

8 เม.ย. 2558

คณะเกษตรและชีวภาพ

นายอิทธิรงค์ จงใจ
นายอุดมศักดิ์ ผ่องศรี
นายศิรส ทองเชื้อ

1 พ.ค. 2558

ห้องประชุม ก4 (ชั้น 4)
คณะเกษตรและชีวภาพ

นายอิทธิรงค์ จงใจ
นายอุดมศักดิ์ ผ่องศรี
นายศิรส ทองเชื้อ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

14 โครงการสอบวัดมาตรฐานความรู้ 20-21 พ.ค.
ของนักศึกษา
2558
15 โครงการ ร่วมแข่งขันตอบปัญหา 20 มิ.ย. 2558
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางอาหาร (FoSTATNestle, Quiz Bowl 2015)
16 โครงการเตรียมความพร้อม
25-29 ก.ค.
นักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ดา้ น
2558
การบูรณาการการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอน
17 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

สถานที่

ห้องประชุมสานักงานคณบดี
คณะเกษตรและชีวภาพ
ศูนย์นิทรรศการและการประชุม นายอานาจ ภักดีโต
กรุงเทพ (ไบเทค) บางนา
ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ
กรุงเทพฯ

- ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏุ
จันทรเกษม
- โรงงานจันทรเกษม ฟู๊ด
โปรเซสซิ่ง
28 ก.ค. 2558 ห้องประชุม ก4 (ชั้น 4)
6 ส.ค. 2558

ห้องประชุม ก4 (ชั้น 4)

20 ส.ค. 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ
26 ส.ค. 2558 ห้องประชุม ก4 (ชั้น 4)
2 ก.ย. 2558

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

ห้องประชุม ก4 (ชั้น 4)

น.ส.อรุณี กองเป็ง
ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ
ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์
ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ
นายอิทธิรงค์ จงใจ
นายอุดมศักดิ์ ผ่องศรี
ดร.ศิรส ทองเชื้อ
นายอิทธิรงค์ จงใจ
นายอุดมศักดิ์ ผ่องศรี
ดร.ศิรส ทองเชื้อ
นายอิทธิรงค์ จงใจ
นายอุดมศักดิ์ ผ่องศรี
ดร.ศิรส ทองเชื้อ
น.ส.วิลาวัลย์ โพธิ์ดากล่า
ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ
นายอิทธิรงค์ จงใจ

หน้า 18

ที่

โครงการ

22 โครงการสหกิจศึกษาและฝึก
ประสบการวิชาชีพและการ
แสวงหาความร่วมมือ
(กิจกรรมที่ 2 สัมมนาสหกิจและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
23 โครงการเปิดโลกทัศน์การเกษตร

วัน / เดือน /
ปี
8 ก.ย. 2558

สถานที่
ห้องประชุมจันทรากาญจนา
ภิเษก (ตึก 15 ชั้น 8)

23 ก.ย. 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

24 โครงการพัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณ์ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

3,9,16 และ 30 - ห้องประชุม ก4 (ชั้น 4)
ก.ย. 2558 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคาร 29
25 โครงการฝึกทักษะทางการเกษตร เม.ย. – ก.ย.
คณะเกษตรและชีวภาพ
แบบครบวงจร ปีการศึกษา
2558
2557

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นายอิทธิรงค์ จงใจ

ดร.ศิรส ทองเชื้อ
ดร.ศิรส ทองเชื้อ
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์

หน้า 19

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเกษตรและชีวภาพ ดาเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษามาโดยตลอดนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 ตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ สกอ. ในปีการศึกษา 2557 คณะเกษตรและ
ชีวภาพรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2558 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. อาจารย์พิมล
จงวรนนท์
ประธานกรรมการ
2. ดร.ชนกานต์
สุวรรณทรัพย์
กรรมการ
3. อาจารย์นันทินี
สุดโททอง
กรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์
โพธิ์ดากล่า
เลขานุการ
5. นางสาวศศิรัศมิ์
เพชรเกลี้ยง
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

หน้า 20

จากการตรวจประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมิน พบว่า องค์ป ระกอบที่มีผ ลการ
ประเมินระดับดี จานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย และองค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิล ปะและ
วัฒ นธรรม องค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับ พอใช้ จานวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
เมื่อรวมผลการประเมินทุกองค์ประกอบ มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ พอใช้ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 ดัง
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 15 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
อาจารย์ประจาคณะที่มคี ุณวุฒิปริญญา
เอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จานวนอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เป้าหมาย

3.51 คะแนน
ร้อยละ 25

ผลการดาเนินงาน
คะแนนประเมิน
คะแนนการ
ตัวตั้ง
โดยคณะกรรมการ
ผลลัพธ์
ประเมินตนเอง
(เกณฑ์ สกอ.)
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)
5.33
2
7

ค่าเฉลี่ย 2.67

2.67 คะแนน

2.67 คะแนน

ร้อยละ 38.89

4.61 คะแนน

4.86 คะแนน

ร้อยละ 27.78

2.19 คะแนน

2.32 คะแนน

ร้อยละ -47.55

0 คะแนน

0 คะแนน

-

4 ข้อ

5 คะแนน

3 คะแนน

-

3 ข้อ

5 คะแนน

3 คะแนน

18
5

ร้อยละ 25

18
10.94 - 20

ร้อยละ 15
4 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
4 ข้อ
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
4 ข้อ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

20

คะแนนเฉลี่ย 2.64
-

6 ข้อ

3 คะแนน

1,225,706
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
60,000 บาท/คน
94,285.08 บาท 5 คะแนน
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
13
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
3.4
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
ร้อยละ 14
ร้อยละ 18.89 4.05 คะแนน
18
และนักวิจัย
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2
คะแนนเฉลี่ย 4.38
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
5 ข้อ
4 ข้อ
3 คะแนน
การบริการวิชาการแก่สังคม
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5 คะแนน
5 คะแนน
3.15 คะแนน

3 คะแนน
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ผลการดาเนินงาน
คะแนนประเมิน
คะแนนการ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
ตัวตั้ง
โดยคณะกรรมการ
ผลลัพธ์
ประเมินตนเอง
(เกณฑ์ สกอ.)
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3
คะแนนเฉลี่ย 3.00
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 คะแนน
4 คะแนน
วัฒนธรรม
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4
คะแนนเฉลี่ย 4.00
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
การบริหารของคณะเพื่อการกากับ
5 ข้อ
6 ข้อ
4 คะแนน
4 คะแนน
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุม่ สถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
5 ข้อ
2 ข้อ
2 คะแนน
2 คะแนน
ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5
คะแนนเฉลี่ย 3.00
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 1 - 5)
คะแนนเฉลี่ย 3.23
ตารางที่ 16 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบ
คุณภาพ

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

1
2.39
3.00
2.67
2.64
2
5.00
5.00
3.15
4.38
3
3.00
3.00
4
4.00
4.00
5
3.00
3.00
รวม
3.04
3.43
2.91
3.23
ผลการประเมิน ระดับพอใช้
ระดับพอใช้
ระดับพอใช้
*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลีย่ ของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
ระดับพอใช้
ระดับดี
ระดับพอใช้
ระดับดี
ระดับพอใช้
ระดับพอใช้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ยังมีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่
ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อคณะฯ ในการพัฒนาการดาเนินงานในปีต่อไป ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเด่น
มีศิษย์เก่าที่มีความสามารถและเป็นผู้เชี่ยวชาญตามศาสตร์ที่ศึกษามา คณะควรเป็นศูนย์กลางเพิ่มเครือข่ายศิษย์เก่า
เพื่อที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์ บัณฑิตที่จบใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ส่งเสริมพัฒนาให้อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้มีสัดส่วนของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
2. ประชาสัมพันธ์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการของคณะเกษตรให้สาธารณชน
รับทราบ เพื่อดึงดูดความสนใจในการเข้าศึกษาต่อของกลุ่มเป้าหมาย
3. ควรมีการจัดทาแบบฟอร์มการให้คาปรึกษา เพื่อเป็นฐานข้อมูลการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
4. คณะฯ ควรประเมินการให้บริการนักศึกษาด้านการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
5. มีการประเมินและวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นในการให้บริการนักศึกษา เพื่อปรับปรุงการให้บริการนักศึกษา
ตามลาดับความสาคัญและสอดคล้องกับความคาดหวัง
6. ควรมี ก ารจั ด ท าแผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ง านประจ าปี โดยระบุ
วัตถุประสงค์ของแผนที่ชัดเจน และประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
7. ควรปรับปรุงตัวชี้วัดของโครงการหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้
สามารถประเมินผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเด่น
1. คณะเกษตรและชีวภาพมีอาจารย์ที่ได้รับการสนับสนุนงานวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน ทาให้อาจารย์
สามารถพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์สู่สังคมได้มาก
2. อาจารย์ในคณะมีบทความงานวิจยั ที่ได้รับการยอมรับและตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. พัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับสาขาอื่น เช่น เทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือบูรณาการร่วมกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
2. ควรทางานวิจัยเป็นทีม โดยให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าโครงการ
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเด่น
คณะเกษตรและชีวภาพมีงานบริการวิชาการที่ตรงกับความต้องการของชุมชนและบุคคลในชุมชนสามารถนาความรู้
ไปพัฒนาและทาเป็นอาชีพได้ เช่น การเพาะเห็ด, การทาฟาร์มนมแพะ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การจัดทาแผนบริการวิชาการ และแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการควรกาหนดตัวชี้วัดของแผนและค่า
เป้าหมายให้ชัดเจน
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง/แนวทางการส่งเสริมจุดแข็ง
คณะมี ก ารส่ ง เสริ ม โครงการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเกษตร ซึ่ ง ควรเผยแพร่ แ ละ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นโครงการที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมีการทบทวนตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. ควรมีก ารประชุม เพื่ อวางแผนติด ตามผลการด าเนิน งานด้า นท านุ บารุ งศิ ลปะและวั ฒนธรรมเป็ น ระยะเพื่ อ
เตรียมการวางแผน สรุปผลและเสนอแนะข้อปรับปรุงการดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. คณะมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนและมีผู้นาที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ อาจารย์ นักศึกษา
และสังคม มีการกากับ ดูแล การทางานของคณะกรรมการและคณะทางานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด
2. คณะมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดี เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ควรพัฒนา
ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่กลมกลืนกับภาระงานประจา และการสนับสนุนให้อาจารย์ได้รับโอกาสในการฝึกอบรม
เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาในแต่ละระดับให้มากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ให้แสดงการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร
(สามารถแสดงการรายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย แสดงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลได้) ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงิน ควรนารายรับทุกด้านคานวณ อาทิ ค่าเล่าเรียน เงินได้จากการวิจัย การบริการวิชาการ เป็น
ต้น และให้นาข้อมูลของปีการศึกษา 2557 มาเป็นข้อมูลในการจัดทาวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของปีการศึกษา
2558
2. ในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงควรมีการแสดงที่มาของข้อมูล ให้ใส่ข้อมูลแสดงความชัดเจนของผลการ
บริหารความเสี่ยง (การประเมินผลบริหารความเสี่ยง) และนาผลประเมินดังกล่าวมาวิเคราะห์บริหารความเสี่ยง
ในปีการศึกษาถัดไป
3. การดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ ควรมีการการเผยแพร่องค์ความรู้ให้หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ คณะ เพื่อให้
บุคคลภายนอกแลกเปลี่ยนความรู้ และจะสามารถพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้ และควรรายงานว่านาไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริงได้อย่างไร
4. คณะควรจัดทาแผนบริหารและแผนพัฒนาอาจารย์ในเรื่องการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ โดยกาหนดเป็น
แผนระยะยาว 5 ปี ที่สอดคล้องกับการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์แต่ละท่าน รวมทั้ง ควรมีการกากับ
ติดตามการดาเนินงานในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง และทบทวนแผนทุกปี
5. ทบทวนระบบและกลไกการดาเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร ให้มีการติดตามการดาเนินงานของหลักสูตร
เป็นระยะ โดยนาองค์ประกอบหลักสูตรทั้ง 6 องค์ประกอบมากาหนดเป็นวาระ และรายงานผลการกากับต่อ
คณะกรรมการประจาคณะทุกภาคการศึกษา
6. กาหนดรอบระยะเวลาการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะให้ สอดคล้อ งกับ ระบบการกากับติ ดตามการ
ดาเนินงานขององค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งอาจกาหนดเป็นปีปฏิทิน และวาระที่จะประชุม
ภาพรวม
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีโครงการ/กิจกรรมที่มีความหลากหลาย และสามารถบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการ การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการเรียนการสอนได้อย่างชัดเจน เช่น โครงการขวัญข้าว และโครงการลงแขกเกี่ยว
ข้าว เป็นต้น
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรหาแนวทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อจูงใจให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษามากขึ้น ซึ่งอาจจะนาผลงานของ
ศิษย์เก่ามาเผยแพร่เป็นการสร้างแรงจูงในให้คนเข้าศึกษามากขึ้น
2. การประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน เช่น แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนบริการวิชาการ
แผนศิลปะและวัฒนธรรม และโครงการ/กิจกรรมของแผน
3. ในการพัฒนาหลักสูตรควรสารวจความต้องการของผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า ซึ่งอยากให้มีการพัฒนาด้านภาษา
เทคโนโลยี และลงรายละเอียดในเนื้อหาให้ลึกมากขึ้น
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ด้านการวิจัย
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานวิจัย จากแหล่งทุนภายใน
มหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอก เป็นเงินทั้งสิ้น 534,650 บาท โดยจาแนกเป็นแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย จานวน
234,650 บาท และแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 300,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 17 โครงการวิจยั ที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้
ที่
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
งบประมาณ
1 การศึ ก ษาสภาวะที่ เ หมาะสมในการสกั ด แอนโทไซยานิ น จากกากผล ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ 199,650
มะนาวไม่รู้โห่ (Carissa Carandas L.) ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้า
สมุนไพร
ตารางที่ 18 โครงการวิจัยทีไ่ ด้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ สาหรับนักศึกษา
ที่
ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
1 การเลีย้ งไส้เดือนดิน Eudrilus eugeniae ด้วย
น.ส.บุษบง เกิดสุข
ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ
มูลโคนมและกระดาษในอัตราส่วนต่างกัน
2 การเลี้ยงไส้เดือนสายพันธุ์ แอฟริกัน ไนท์ครอ
น.ส.จันจิรา เมธา
ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ
เลอร์ (African night crawler) ในอัตรส่วนมูล
วุฒินันท์
วัวกับมูลแพะหลายระดับ
3 ผลของถ่านชีวภาพในปริมาณที่แตกต่างกันต่อ นายสถาพร พรหมมา ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ
ดินที่ผ่านการใช้ประโยชน์โดยทดสอบสอบการ
เจริญเติบโตกับ
ผักสลัดพันธุ์กรีนโอ๊ค
4 ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพปุ๋ย น้ าหมั ก ร่ว มกั บ ธาตุ นายสุบณ
ั ฑิต เพิ่มพร ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ
เหล็กที่มีผลต่อการเจริญเติบโตต่อผักกาดหอม
พิทักษ์
ในระบบไฮโดรโปนิค (แบบ DRFT)
5 ทดสอบประสิ ทธิภ าพกากผงชูร สร่ว มกับ ธาตุ นายทรงชัย แสงแก้ว ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ
เหล็กที่มีต่อการเจริญเติบโตต่อผักกาดหอมใน
ระบบไฮโดรโปนิค แบบ DRFT
6 การศึ ก ษาการเจริ ญ เติ บ โตของข้ า วพั น ธุ์
นายศรุต โคละทัต
นายอุดมศักดิ์ ผ่องศรี
GS14592 เหลืองอ่อนในกระถางโดยการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์น้าจาก ปลาน้าจืด
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังกรอบหอมแดง
น.ส.จิราภรณ์ โปร่งจิต ดร.สันติธรรม โชติ
ประทุม
ตารางที่ 19 โครงการวิจัยทีไ่ ด้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)
ที่
ชื่อโครงการ
1 การประยุกต์ใช้ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ข้อปล้อง
ขนาดใหญ่ในดิน เพื่อเป็นสื่อให้เกษตรกรใช้ตรวจสอบสุขภาพดินจากการ
ทา
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หัวหน้าโครงการ
ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ

งบประมาณ
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

งบประมาณ
300,000
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การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผลงานวิ ชาการเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ในการแสดงให้ เ ห็ น ว่ า อาจารย์ ป ระจ าได้ ส ร้ า งสรรค์ ขึ้ น เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ละ
นาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการในรูปของบทความวิจัยและบทความวิชาการที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในรอบปีงบประมาณ 2558 ของคณะเกษตรและชีวภาพ มีจานวน 5 เรื่อง ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 20 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ชื่อ-สกุล
ชื่องานวิจัย
ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์ Diurnal fluctuations in nematode egg
excretion in naturally and in
experimentally infected chickens
ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์ Genetic variation for worm burdens in
laying hens naturally infected with
gastrointestinal nematodes.
ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์ Berliner und Münchener tierärztliche
ผศ.น.สพ.ดร.สุรพล
การพัฒนาปัจจัยกาหนดศักยภาพการตลาด
พหลภาคย์
สร้างสรรค์ธรุ กิจไก่ชน

ผศ.น.สพ.ดร.สุรพล
พหลภาคย์

Comparison of the efficienrcy of
ketoconazol felegilline in K9 pituitary
dependent cushing’s disease: acase
report.
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แหล่งตีพิมพ์
Vet Parasitol, 208(3-4):195-203
British Poultry Science, 56(1):15-21
Wochenschrift,Jul-Aug;127(7-8):314-21
ได้รับรางวัลการนาเสนอผลงานวิจยั โปสเตอร์
(Poster Presentation) ดีเด่น กลุ่มที่ 4 ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย
ครั้งที่ 3”
20-22 พฤษภาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ
ประจาปี 2557. คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.11-12 ธันวาคม 2557
โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
การบริการวิชาการแก่สังคม นับเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของคณะเกษตรและชีวภาพ และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม เป็นการนาความรู้ที่มีมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ อัน
นามาสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ มีการ
จัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 21 รายชื่อโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ลาดับที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1
โครงการ บริการให้คาปรึกษาการจัดการฟาร์มแพะนม-โคนม
2
โครงการ การบูรณาการการบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3
โครงการ บริการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ผลิตนมแพะสเตอริไรส์และผลิตภัณฑ์อื่น
4
โครงการให้บริการแก่ชุมชนเขตจตุจักร กิจกรรมที่ 1 การเลี้ยงสัตว์ปีกในเขตเมือง
5
โครงการให้บริการแก่ชุมชนเขตจตุจักร กิจกรรมที่ 2 เสวนาประชาคมสวนผักคนเมือง
6
โครงการให้บริการแก่ชุมชนสระไม้แดง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท กิจกรรมที่ 1 เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เพาะเห็ดนางฟ้าเชิงการค้า
นอกจากการบริการแบบให้เปล่าแล้ว คณะยังมีรายได้จากการเก็บค่าบริการของห้องปฏิบัติการและโรงงานจันทร
เกษมฟู้ด โปรเซสซิงค์ ก่อให้เกิดรายได้จานวน 122,308 บาท รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 22 สรุปรายรับการให้บริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)
วันที่ให้บริการ
รายการ
ผู้ขอใช้บริการ
จานวนเงิน
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
24-ต.ค.-57
สายการผลิตอาหารสเตอริไรส์ นายวิเชียร พราหมพันธ์
4,000
24-ต.ค.-57
สายการผลิตอาหารสเตอริไรส์ บ.เอจี-ซายน์ จากัด
3,495
24-ต.ค.-57
สายการผลิตอาหารสเตอริไรส์ บ.เอจี-ซายน์ จากัด
5,243
24-ต.ค.-57
สายการผลิตอาหารสเตอริไรส์ บ.เอจี-ซายน์ จากัด
3,495
24-ต.ค.-57
สายการผลิตอาหารสเตอริไรส์ บ.เอจี-ซายน์ จากัด
3,495
24-ต.ค.-57
สายการผลิตอาหารสเตอริไรส์ บ.เอจี-ซายน์ จากัด
1,521
รวม
21,249
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
11-พ.ย.-57
สายการผลิตอาหารสเตอริไรส์ นายวิเชียร พราหมพันธ์
6,882
11-พ.ย.-57
สายการผลิตอาหารสเตอริไรส์ นายวิเชียร พราหมพันธ์
6,836
11-พ.ย.-57
สายการผลิตอาหารสเตอริไรส์ บ.เอจี-ซายน์ จากัด
3,495
11-พ.ย.-57
สายการผลิตอาหารสเตอริไรส์ บ.เอจี-ซายน์ จากัด
3,495
11-พ.ย.-57
สายการผลิตอาหารสเตอริไรส์ บ.เอจี-ซายน์ จากัด
3,495
11-พ.ย.-57
สายการผลิตอาหารสเตอริไรส์ บ.เอจี-ซายน์ จากัด
5,243
11-พ.ย.-57
สายการผลิตอาหารสเตอริไรส์ บ.เอจี-ซายน์ จากัด
3,495
11-พ.ย.-57
สายการผลิตอาหารสเตอริไรส์ บ.เอจี-ซายน์ จากัด
3,495
รวม
36,436
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

เล่มที/่ เลขที่ใบเสร็จ
2558:R1:1/241
2558:R1:1/242
2558:R1:1/243
2558:R1:1/244
2558:R1:1/245
2558:R1:1/246
2558:R1:1/658
2558:R1:1/659
2558:R1:1/660
2558:R1:1/661
2558:R1:1/662
2558:R1:1/663
2558:R1:1/664
2558:R1:1/665
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วันที่ให้บริการ
4-ธ.ค.-57
4-ธ.ค.-57
4-ธ.ค.-57
4-ธ.ค.-57
4-ธ.ค.-57
5-ธ.ค.-57

รายการ
สายการผลิตอาหารสเตอริไรส์
สายการผลิตอาหารสเตอริไรส์
สายการผลิตอาหารสเตอริไรส์
สายการผลิตอาหารสเตอริไรส์
สายการผลิตอาหารสเตอริไรส์
สายการผลิตอาหารสเตอริไรส์

เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
26-ม.ค.-58
สายการผลิตอาหารสเตอริไรส์
26-ม.ค.-58
สายการผลิตอาหารสเตอริไรส์
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558
16-มี.ค.-58
ค่าเช่าห้องปฎิบัติการอาหาร
เดือน เมษายน พ.ศ. 2558
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
7-พ.ค.-58
ค่าเช่าห้องปฎิบัติการอาหาร
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
27-ก.ค.-58
ค่าเช่าห้องปฎิบัติการอาหาร
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
ยอดรวมสุทธิ

ผู้ขอใช้บริการ
บ.เอจี-ซายน์ จากัด
บ.เอจี-ซายน์ จากัด
บ.เอจี-ซายน์ จากัด
นายวิเชียร พราหมพันธ์
นายวิเชียร พราหมพันธ์
นายชัชวาล คาพาดี
รวม
บ.เอจี-ซายน์ จากัด
บ.เอจี-ซายน์ จากัด
รวม
นายณัฐพล รงคุปตวนิช
รวม
นายกิตติพัฒน์ คุณาธิกรกิจ
รวม

จานวนเงิน
5,243
5,243
3,146
6,990
8,656
4,000
33,278
5,243
4,102
9,345
10,000
10,000
10,000
10,000

เล่มที/่ เลขที่ใบเสร็จ
2558:R1:1/878
2558:R1:1/879
2558:R1:1/880
2558:R1:1/881
2558:R1:1/889
2558:R1:1/890
2557:R1:1/1355
2557:R1:1/1356
2558:R1:1/1911
2558:R1:1/2547

-

-

บ.วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด
(มหาชน)
รวม

2,000

-

-

-

-

-

-

122,308

-
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2558:R1:1/3402

2,000

หน้า 28

ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเกษตรและชีวภาพ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง
ทุกปี โดยปี 2558 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 23 รายชื่อโครงการกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ลาดับที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1
โครงการขวัญข้าว ขวัญน้องประจาปี 2557
2
โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมลงแขกเกีย่ วข้าว
3
โครงการไหว้ครู
4
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตร
5
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
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ด้านการพัฒนาบุคลากร
ปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2558) คณะเกษตรและชีวภาพสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ ความสามารถด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ความสามารถ ตลอดจนเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ และศึกษาดูงาน ดังรายการต่อไปนี้
ตารางที่ 24 ตารางแสดงการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรและชีวภาพ
ว/ด/ป
เรื่อง
22 ต.ค.57
การนาข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
3-7 พ.ย. 2557
22-23 พ.ย.
2557
26-27 พ.ย.
2557
4 ธ.ค. 2557

สถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประเภท
อบรมเชิงปฏิบัติการ

บุคลากรที่เข้าร่วม
ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ

ผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
สาหรับอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่มีความเป็นกรด
ต่าและปรับกรด (Retorts Supervisors) ครั้งที่ 2
การปฏิบัติงานพัสดุ

ภาควิชาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรม

นายอาทิตย์ ศรีประไพ

โรงแรม ที.เค. พาเลช

อบรม

น.ส.ชลธิชา มรรคผล

หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะทางการบริหารสาหรับ
ผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
ประชุมวิชาการและชมนิทรรศการด้านการเกษตร (งาน
เกษตรกาแพงแสน)

ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

อบรม

ดร.สันติธรรม โชติประทุม

8-9 ธ.ค.57

ประชุมวิชาการนานาชาติ กลุ่มความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น – บูรณาการความรู้สู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน
9-12 ธ.ค. 2557 ประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ปี 2557 และ
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว์ และการ
จัดการศึกษาสัตวแพทย์ศาสตร์
รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

ศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี

ประชุมวิชาการ

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาเสนอผลงานวิจัย/
ศึกษาดูงาน

1. ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
2. นายศิรส ทองเชื้อ
3. น.ส.พัชรินทร์ ชินบรรเทา
ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ
ผศ.น.สพ.ดร.สุรพล พหลภาคย์
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ว/ด/ป
16-17 ธ.ค.
2557

เรื่อง
ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2557

สถานที่
ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคาร
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม

17-18 ธ.ค.
2557
22-26 ธ.ค.
2557
19 ม.ค. 2558

การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานระหว่าง สมอ. และ
หน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจยั (Training for the
trainers (แม่ไก่) รุ่นที่ 7
ศึกษาดูงาน บริษัทไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด
(มหาชน)
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

โรงแรมดิเอ็มเมอรัล รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

24-25 ม.ค.
2558
4 ก.พ. 2558
5-7 ก.พ. 2558
16-17 ก.พ.58

โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัทไทยยูเนีย่ น โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด
(มหาชน)
โรงแรม ที.เค. พาเลช

นานักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
เสวนาพิเศษ ครั้งที่ 53 สาขาสัตว์
กทม.
การปฏิรปู การอุดมศึกษาไทย
โรงแรมเซนทารา อุดรธานี และ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
พัฒนานักวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กทม.
1/2558
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ประเภท
อบรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
อบรม
ศึกษาดูงาน
อบรม

บุคลากรที่เข้าร่วม
1. ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
2. ผศ.ดร.สุภาณี ด่านวิริยะกุล
3. นายอานาจ ภักดีโต
4. นายอุดมศักดิ์ ผ่องศรี
5. ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์
6. นายศิรส ทองเชื้อ
7. น.ส.จิตรยา จารุจติ ร์
8. นายสุวิจักขณ์ อรุณลักษณ์
9. น.ส.วิลาวัลย์ โพธิ์ดากล่า
10. น.ส.ศิริญญา วิบูลย์อรรถ
11. น.ส.ชลธิชา มรรคผล
12. นายอิทธิรงค์ จงใจ
13. นายสุรพงษ์ จันทรดี
1. ดร.สันติธรรม โชติประทุม
2. ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
ผศ.ดร.สุภาณี ด่านวิริยะกุล
นายอิทธิรงค์ จงใจ

ประชุมวิชาการและ
เสวนา
อบรม

ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
ดร.กัลยกร วงษ์รักษ์
ผศ.น.สพ.ดร.สุรพล พหลภาคย์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ
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ว/ด/ป
17 ก.พ.58

เรื่อง
วิธีการจัดการความรู้ (KM) สู่ความสาเร็จ

9 มี.ค. 2558

การสัมมนาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับอาจารย์เพื่อ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เข้าสู่ AEC
จันทรเกษม

อบรม

18 มี.ค. 2558 ,
27 เม.ย. 2558

เพิ่มศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สู่
ตาแหน่งทางวิชาการ

อบรม

19-20 มี.ค.
2558

แปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติ : การเขียนและ ห้องประชุมจันทรา-กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัย
ประเมินผลโครงการ
ราชภัฏจันทรเกษม

อบรม

26 มี.ค. 2558

การกาหนดกรอบของตาแหน่งบุคลากร มหาวิทยาลัยราช ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัย
ภัฏจันทรเกษม
ราชภัฏจันทรเกษม

อบรม
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สถานที่
ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 สานักงาน
อธิการบดี มรภ.จันทรเกษม

ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 และ ห้องประชุม
จันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม

ประเภท
อบรม

บุคลากรที่เข้าร่วม
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ
ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์
1. ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
2. น.ส.จิตรยา จารุจติ ร์
3. นายสุวิจักขณ์ อรุณลักษณ์
4. นายอานาจ ภักดีโต
5. น.ส.จิตรยา จารุจติ ร์
1. ดร.สันติธรรม โชติประทุม
2. นายอานาจ ภักดีโต
3. ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ
4. ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์
5. ดร.ศิรส ทองเชื้อ
6. น.ส.จิตรยา จารุจติ ร์
7. นายสุวิจักขณ์ อรุณลักษณ์
1. นายอิทธิรงค์ จงใจ
2. น.ส.วิลาวัลย์ โพธิ์ดากล่า
3. น.ส.ศิรญ
ิ ญา วิบูลย์อรรถ
4. น.ส.จิตรยา จารุจิตร์
5. น.ส.กัลยกร วงศ์รักษ์
6. นายสมพร ดีดพิณ
7. นายธีรพล สืบศรี
8. น.ส.พัชรินทร์ ชินบรรเทา
1. ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
2. น.ส.วิลาวัลย์ โพธิ์ดากล่า
3. น.ส.ศิริญญา วิบูลย์อรรถ
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ว/ด/ป
26-27 มี.ค.58

เรื่อง
นานักศึกษาและบุคลากรศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร

สถานที่
บ.น้าปลาพิไชย อ.เมือง จ.ชลบุร,ี
บ.ซีพีแรม ลาดกระบัง กทม., ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์
เต่าทะเล อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรีและ บ.วันไทยอุตสาหกรรมอาหารจากัด
คันนายาว กทม.

7-10 เม.ย.
2558
20-21 เม.ย.58

ประชุมวิจัยประจาปี 21st Life Science Foundation

สาธารณรัฐเกาหลี

22 เม.ย. 2558
23 เม.ย.58

20-21 พ.ค.58
25-29 พ.ค.58
11 มิ.ย.58
19 มิ.ย.58
25 มิ.ย.58
26 มิ.ย.58

หลักสูตรความรู้เบื้องต้นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
การปฏิบัติทดี่ ีสาหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มาตรฐานบังคับ)
นาศึกษาและและบุคลากรเข้าดูงาน : ด้านการจัดการพืช
อาหารสัตว์และฟาร์มโคนม

โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นต์
เตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม.
โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และ องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี
การแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มอาหาร ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(ผักและผลไม้แห้ง กวน เชื่อม แช่อิ่ม และหยี)
รัชดาภิเษก กทม.
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
หลักสูตร “ออกแบบ KPIs อย่างไรให้ได้ผล”
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กทม.
th
“The 17 Food Innovation Asia Conference
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมกรุงเทพ (ไบเทค)
2015” หัวข้อ Innovation ASEAN Food Research
บางนา กทม.
Towards the World
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) – เทคนิคในการ สานักงานเทคโนโลลยีสารสนเทศ สานักวิทย
ใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง
บริการฯ มรภ.จันทรเกษม
การเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน
ห้องประชุมจันทร์ประภัสส์ ชั้น 5 สานักงาน
อธิการบดี มรภ.จันทรเกษม
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ประเภท
ศึกษาดูงาน

ประชุม

บุคลากรที่เข้าร่วม
1. ผศ.สุภาณี ด่านวิริยะกุล
2. ดร.สันติธรรม โชติประทุม
3. ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ
4. น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์
5. น.ส.อรุณี กองเป็ง
6. น.ส.ณิชนันท์ บุญมาก
น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์

อบรม

ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ศึกษาดูงาน

นายอุดมศักดิ์ ผ่องศรี
1. ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
2. ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์
3. อาจารย์สุวิจักขณ์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ

อบรม
อบรม
ประชุมวิชาการ

ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ
ผศ.ดร.สุภาณี ด่านวิริยะกุล

อบรมเชิงปฏิบัติการ

น.ส.ชลธิชา มรรคผล

อบรมเชิงปฏิบัติการ

ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล

หน้า 33

ว/ด/ป
29 มิ.ย.58
29-30 มิ.ย.58
29 มิ.ย. – 3
ก.ค.58

6-10 ก.ค.58

11-12 ก.ค.58
15 ก.ค.58

เรื่อง
โครงการประชุมชี้แจงการตรวจประเมินคณะกรรมการ
กากับดูแลการเลีย้ งและใช้สตั ว์ของสถาบัน
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2557
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสาหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สถานที่
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ กทม.

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมาย สาหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่าและปรับกรด (Retort
Superisors) ครั้งที่ 4
โครงการอบรมให้ความรู้ สาหรับผูป้ ระเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
2557
การจัดทาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ 2558

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรม

ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ
ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์
ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ
อาจารย์จติ รยา จารุจิตร์
อาจารย์สุวิจักขณ์ อรุณลักษณ์
น.ส.วิลาวัลย์ โพธิ์ดากล่า
น.ส.ชลธิชา มรรคผล
น.ส.อรุณี กองเป็ง
นายสมพร ดีดพิณ
นายธีรพล สืบศรี
นางพวงทอง วัฒนธัญญกรรม
ดร.สันติธรรม โชติประทุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อบรม

ผศ.ดร.สุภาณี ด่านวิริยะกุล

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

ห้องคริสตัล 2/3/4 ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค
กทม.
จังหวัดพังงา จัหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 สานักงานอธิการบดี
มรภ.จันทรเกษม

ประเภท
ประชุม
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ศึกษาดูงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

บุคลากรที่เข้าร่วม
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล

ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ
น.ส.วิลาวัลย์ โพธิ์ดากล่า
น.ส.ศิรญ
ิ ญา วิบลู ย์อรรถ

หน้า 34

ว/ด/ป
15-17 ก.ค.58

เรื่อง
Google Apps for Education

สถานที่
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา
มรภ.จันทรเกษม

ประเภท
อบรมเชิงปฏิบัติการ

16-17 ก.ค.58

การจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน

ห้องประชุมจันทร์ประภัสส์ ชั้น 5 สานักงาน
อธิการบดี มรภ.จันทรเกษม

อบรมเชิงปฏิบัติการ

20-24 ก.ค.58

คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์สาหรับบุคคล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาศิลปกรรม
ทั่วไป รุ่นที่ 2
ชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา มรภ.จันทรเกษม

22 ก.ค.58

Application of Photosphat for Bakery and Meat
Product
ทรัพยากรชีวภาพสูผ่ ลิตภัณฑ์ระดับโลก ครั้งที่ 2
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) สาขาธุรกิจ
อาหารและเกษตรแปรรูป

บ.ท็อปไฟลท์ จากัด

เทคนิคการนา ICT มาใช้ในการผลิตสื่อการสอน “การ
จัดทาเว็บไซต์ส่วนตัวแบบสมัยใหม่”

สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักวิทยบริกร
ฯ มรภ.จันทรเกษม

อบรมเชิงปฏิบัติการ

การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS
เทคนิคและการจัดการโรงงาน Evap. และ อุปกรณ์
แนวทางการจัดทาข้อเสนอการวิจยั ของผู้ผ่านการอบรม
“วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กทม.
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ กทม.

อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ

23-24 ก.ค.58
4 ส.ค. – 9 ก.ย.
58
(ทุกวัน อังคาร
พุธ พฤหัสฯ)
4-5 ส.ค.58
6-7 ส.ค.58
6-7 ส.ค.58
11 ส.ค.58

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน่ กทม.
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม.

อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรม

บุคลากรที่เข้าร่วม
ดร.ศิรส ทองเชื้อ
ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์
อาจารย์อานาจ ภักดีโต
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์
ดร.สันติธรรม โชติประทุม
ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ
น.ส.วิลาวัลย์ โพธิ์ดากล่า
ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ
น.ส.วิลาวัลย์ โพธิ์ดากล่า
นายสุรพงษ์ จันทรดี
นายอาทิตย์ ศรีประไพ
น.ส.อรุณี กองเป็ง

ประชุมวิชาการนานาชาติ อาจารย์อานาจ ภักดีโต
ฝึกอบรม
น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์

ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ
อาจารย์อานาจ ภักดีโต
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล

หน้า 35

ว/ด/ป
17-18 ส.ค.58

เรื่อง
การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2/2558

สถานที่
โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถ.จรัญสนิทวงศ์กรุงเทพฯ

27-28 ส.ค.58

The 2nd Asian Fermented Foods : Probiotic, the
potential ingredient for helth products ประจาปี
2558
การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า
ลาดพร้าว กทม.

การวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 3
1) หลักการเลือกหน่วยบริการสอบเทียบ Analyzer และ
Detector และการนาผลการวัดไปใช้งานอย่างมืออาชีพ
2) การใช้งานเทอร์โมมิเตอร์อย่างถูกวิธีสาหรับ
อุตสาหกรรมหนัก 3) TRM วัสดุอา้ งอิงของไทย เพื่อ LAB
ไทย
Food Science Curriculum Accreditation by IFT &
IUFoST
การผลิตแบบลีน (Lean Production)

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

2-4 ก.ย.58
3 ก.ย.58
10-11 ก.ย.58

10-11 ก.ย.58

23-24 ก.ย.58

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ

ประเภท
อบรม

บุคลากรที่เข้าร่วม
ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ

ประชุมวิชาการนานาชาติ น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์
อบรม

ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
กรุงเทพฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ

นางสาวจิตรยา จารุจิตร์
นางสาวณิชนันท์ บุญมาก

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
กรุงเทพฯ

ประชุมวิชาการ

น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์
ผศ.ดร.สุภาณี ด่านวิริยะกุล
ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ
ดร.สันติธรรม โชติประทุม
ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ

อบรม

หน้า 36

ภาคผนวก

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

หน้า 37

ภาพโครงการขวัญข้าว ขวัญน้องประจาปี 2557
วันที่ 16 ตุลาคม 2557
ณ ลานวัฒนธรรมเกษตร คณะเกษตรและชีวภาพ

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

หน้า 38

ภาพโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว
วันที่ 2 ธันวาคม 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ศูนย์ชัยนาท

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

หน้า 39

ภาพโครงการเข้าค่ายเครือข่ายความร่วมมืองานประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ 6-8 มกราคม 2558
ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

หน้า 40

ภาพโครงการศึกษาดูงานด้านเกษตรศาสตร์
วันที่ 8-9 มกราคม 2558
ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม อ.ปักธงชัย และศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าเขาภูหลวง

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

หน้า 41

ภาพโครงการให้คาปรึกษาการจัดการฟาร์มแพะนม-โคนม
วันที่ 22 มกราคม – 22 พาษภาคม 2558
ณ ฟาร์มแพะในเขตมีนบุรี, ประเวศ, สวนหลวง, หนองจอก, ทุ่งครุ กทม. ฟาร์มแพะในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
ฟาร์มแพะในเขตจังหวัดปทุมธานี ฟาร์มแพะในเขตจังหวัดนครปฐม

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

หน้า 42

ภาพโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการแก่นักศึกษา (กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการแก่นักศึกษา)
วันที่ 27-30 มกราคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

หน้า 43

ภาพโครงการเกษตรสัมพันธ์ 2558
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
ณ คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

หน้า 44

ภาพโครงการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วันที่ 26-27 มีนาคม 2558
ณ บริษัท นาปลาพิไชย จากัด ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ
บริษัท ซีพีแรม จากัด เขตลาดกระบัง กทุม. และ บริษัท วันไทยอุตสาหกรรม จากัด กทม.

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

หน้า 45

ภาพโครงการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร
วันที่ 31 มีนาคม – พาษภาคม 2558
ณ คณะเกษตรและชีวภาพ
การพัฒนาเทคนิคการสอนและเทคนิคการวิจัย

การให้บริการทีด่ ี (สายสนับสนุนวิชาการ)

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

หน้า 46

ภาพโครงการพัฒนานักศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 3ดี
(กิจกรรมที่ 1 Democracy เลือกตังประธานสโมสรนักศึกษา)
วันที่ 8 เมษายน 2558
ณ คณะเกษตรและชีวภาพ

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

หน้า 47

ภาพโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
วันที่ 1 พาษภาคม 2558
ณ ห้องประชุม ก4 (ชัน 4) คณะเกษตรและชีวภาพ

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

หน้า 48

ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านระบบ GMP ในอุตสาหกรรมอาหาร
วันที่ 14-15 พาษภาคม 2558
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

หน้า 49

ภาพโครงระดมสมองเพื่อ Risk Management สู่การควบคุมภายใน
วันที่ 19 มิถุนายน 2558
ณ ห้องประชุมสานักงานคณบดี คณะเกษตรและชีวภาพ

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

หน้า 50

ภาพโครงการ ร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
(FoSTAT-Nestle, Quiz Bowl 2015)
วันที่ 20 มิถุนายน 2558
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมกรุงเทพ (ไบเทค) บางนา กรุงเทพฯ

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

หน้า 51

ภาพกิจกรรมเสวนาประชาคมสวนผักคนเมือง
วันที่ 28 มิถุนายน 2558
ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน มหาวิทาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

หน้า 52

ภาพโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้านการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
วันที่ 25-29 ก.ค. 2558
ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจุ ันทรเกษม
และ โรงงานจันทรเกษม ฟู๊ด โปรเซสซิ่ง

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ
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ภาพโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุม ก4 (ชัน 4) คณะเกษตรและชีวภาพ

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

หน้า 54

ภาพโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
วันที่ 4-5 สิงหาคม 2558
ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ
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ภาพโครงการสานสัมพันธ์นกั ศึกษา แสดงความยินดีกับบัณฑิตและศิษย์เก่า
วันที่ 6 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุม ก4 (ชัน 4) คณะเกษตรและชีวภาพ

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

หน้า 56

ภาพโครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรดีเด่น
วันที่ 14 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุมสานักงานคณบดี

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ
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ภาพโครงการไหว้ครู
วันที่ 20 สิงหาคม 2558
ณ คณะเกษตรและชีวภาพ

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ
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ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
วันที่ 26 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุม ก4 (ชัน 4) คณะเกษตรและชีวภาพ

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ
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ภาพโครงการพัฒนานักศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
(กิจกรรมที่ 3 Drug-Free ภูมิคุ้มกันปลอดยาเสพติด)
วันที่ 2 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุม ก4 (ชัน 4) คณะเกษตรและชีวภาพ

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

หน้า 60

ภาพโครงการสหกิจศึกษาและฝึกประสบการวิชาชีพและการแสวงหาความร่วมมือ
(กิจกรรมที่ 2 สัมมนาสหกิจและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
วันที่ 8 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุมจันทรากาญจนาภิเษก (ตึก 15 ชัน 8)

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ
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ภาพโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
วันที่ 10,15 กันยายน 2558
ณ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ภาพตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรเกษตรศาสตร์
วันที่ 10 กันยายน 2557

ภาพตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วันที่ 15 กันยายน 2557

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

หน้า 62

ภาพโครงการ เปิดโลกทัศน์การเกษตร
วันที่ 23 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสส์ ชัน 5 อาคารสานักงานอธิการบดี และ คณะเกษตรและชีภาพ

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

หน้า 63

ภาพโครงการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ 3,9,16 และ 30 ก.ย. 2558
ณ ห้องประชุม ก4 (ชัน 4) คณะเกษตรและชีวภาพ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 29

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

หน้า 64

โครงการสารวจและปลูกรักษาพรรณพืชสมุนไพรในเขตพืนที่ชัยนาท
พาษภาคม – กันยายน 2558
ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม- ชัยนาท อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
และสถานที่ในเขตพืนที่จังหวัดชัยนาท

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ
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รายชื่อคณะผู้จัดทารายงานประจาปี พ.ศ.2558
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

รายงานประจาปี 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ

ผศ.โกเมนทร์
ผศ.สุเมธี
ดร.สันติธรรม
ผศ.ดร.สุภาณี
ผศ.น.สพ.ดร.สุรพล
น.สพ.ดร.สมเกียรติ
นายอานาจ
ดร.จันทรรัตน์
ดร.ศิรส
นายอุดมศักดิ์
ดร.กัลยกร
นายสุวิจักขณ์
นางสาวจิตรยา
นางสาววิลาวัลย์
นางสาวศิริญญา
นางพวงทอง
นางสาวชลธิชา
นายอิทธิรงค์
นายสุรพงษ์
นายอาทิตย์
นางภัททิรา
นางสาวอรุณี
นายธีรพล
นายสมพร
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวณิชนันท์

บุญเจือ
กิตติพงศ์ไพศาล
โชติประทุม
ด่านวิริยะกุล
พหลภาคย์
ศีลสุทธิ์
ภักดีโต
พิชญภณ
ทองเชื้อ
ผ่องศรี
วงศ์รักษ์
อรุณลักษณ์
จารุจิตร์
โพธิ์ดากล่า
วิบูลย์อรรถ
วัฒนธัญญกรรม
มรรคผล
จงใจ
จันทรดี
ศรีประไพ
ศรีประไพ
กองเป็ง
สืบศรี
ดีดพิณ
ชินบรรเทา
บุญมาก
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