รายงานประจาปี 2559
คณะเกษตรและชีภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คานา
รายงานประจาปี พ.ศ. 255
9 ฉบับนี้ คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดทาขึ้นเพื่อเป็น
ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 255 9) ตามพันธกิจของคณะฯ
ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการ
บริหารจัดการ รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558
ทางคณะฯ หวังว่ารายงานประจาปีฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมของคณะเกษตรและชีวภาพตาม
สมควร

คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สารบัญ
ส่วนที่ 1 ส่วนนา
ชื่อหน่วยงาน
สถานที่ตั้งหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ภาพอนาคต ประเด็นยุทธศาสตร์
โครงสร้างการบริหารจัดการ
รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจาคณะปัจจุบัน
หลักสูตรที่เปิดสอน
จานวนนักศึกษา
จานวนอาจารย์และบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยม

หน้า
1
1
1
1
3
5
6
7
7
7
10
11

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ด้านการผลิตบัณฑิต
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านการวิจัย
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ด้านการพัฒนาบุคลากร

12
12
17
29
30
32
33

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
รายชื่อคณะผู้จัดทารายงานประจาปี พ.ศ. 2559
ภาพการจัดกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

13
44
45

ส่วนที่ 1
ส่วนนา
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา
ชื่อหน่วยงาน
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สถานที่ตั้งหน่วยงาน
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์ : http://kaset.chandra.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 2512-5192
ประวัติความเป็นมา
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพัฒนาการมาเป็นระยะเวลานานกว่า 60 ปี 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 คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม 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
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 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 คณะเกษตรและชีวภาพ 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 มีการแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างเป็นเพียงสานักงานคณบดีเท่านั้น
ในปี พ.ศ. 2554 คณะเกษตรและชีวภาพ มีการ
ดาเนินการ ปรับปรุงหลักสูต รวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ .ศ. 2549 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2554 และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชน
เมือง พ.ศ.2549 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์ พ .ศ. 2549 และหลักสูตรวิทยาศาสตร
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บัณฑิตสาขาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร พ .ศ. 2549 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตยสาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร พ .ศ. 2554 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 และปรับปรุงหลักสูตร เกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ภาพอนาคต และประเด็นยุทธศาสตร์
ปรัชญา :
ความรู้คู่คุณธรรม วิจัยนาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหารพัฒนา
วิสัยทัศน์ :
เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหารที่ยั่งยืน
พันธกิจ :
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร โดยให้มีคุณธรรม จริยธรรม การคิดวิเคราะห์
สอดคล้องกับคุณค่าตามความต้องการของประเทศและประชาคมอาเซียน
2. วิจัยและพัฒนา บูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรม เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร
ที่ยั่งยืน
3. บริการวิชาการด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร เพื่อพัฒนาชุมชนเขตเมืองและชนบท
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย
5. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความพอเพียงและความคงอยู่แห่งวิถีไทย
6. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดาริ
นโยบาย :
1. ปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรที่มีอยู่ตามกรอบ TQF และพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับทุกหลักสูตร และจัดระบบศูนย์บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองสาหรับนักศึกษาทุกระดับ
4. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ สามารถสอนรายวิชาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามมาตรฐานหลักสูตร
5. ส่งเสริมสนับสนุนการทาผลงานวิชาการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
6. สนับสนุนการดาเนินการตามระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิ
7. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นส่วนสาคัญในแผนการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาเป็นคนดีมีคุณภาพและมีความสุข
8. จัดระบบสหกิจร่วมกับภาครัฐและเอกชน
9. พัฒนาปรับปรุงบรรยากาศคณะสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร
10. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการให้มีประสิทธิภาพ
11. สืบสานศิลปวัฒนธรรมการเกษตร
12. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของคณะฯ ให้เป็นที่รู้จัก
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ภาพอนาคต :
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
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร เพียบพร้อมคุณธรรม
และจริยธรรม สู่ประชาคมอาเซียน
2. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหารและพัฒนา
นวัตกรรม เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง
3. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร
4. การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย
5. การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาบุคลากร
6. การส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดาริ
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1.3 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร

คณบดี
คณะกรรมการประจาคณะฯ
รองคณบดี

สานักงานคณบดี

งานบริหารคณะ

งานบริหารและธุรการ

งานวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ
เกษตรและชีวภาพ

งานบริการการศึกษา

ศูนย์ตรวจรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

งานนโยบาย
และแผน

โรงงานจันทรเกษมฟู้ดโปรเซสซิงค์

งานคลังและพัสดุ

ห้องปฏิบัติการ
เฉพาะด้านเกษตรและชีวภาพ

งานบริหารหลักสูตร

หลักสูตร
เกษตรศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

กลุ่มวิชาแขนงพืชศาสตร์
กลุ่มวิชาแขนงสัตวศาสตร์
กลุ่มวิชาแขนงส่งเสริม
และธุรกิจเกษตร

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านน้านมแพะ
จันทรเกษม
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1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการประจาคณะ
รายชื่อผู้บริหารคณะเกษตรและชีวภาพ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์ บุญเจือ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธี
กิตติพงศ์ไพศาล
3. ดร.สันติธรรม
โชติประทุม
4. ดร.จันทร์รัตน์
พิชญภณ
5. นายสัตวแพทย์ ดร.สมเกียรติ์ ศีลสุทธิ์
6. ดร.ศิรส
ทองเชื้อ

คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ (22 ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน)
1. คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ
2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
5. ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร์หรืออาจารย์ประจาหลักสูตร ที่ได้รับมอบหมาย
6. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรืออาจารย์ประจา
หลักสูตร ที่ได้รับมอบหมาย
7. หัวหน้าสานักงานคณบดี
8. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะกรรมการประจาคณะเกษตรและชีวภาพ (17 ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน)
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
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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1.5 หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะเกษตรและชีวภาพ เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปี 25
ในปี 2559 ต่อไปนี้
ตารางที่ 1 หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปี 2554
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เกษตรศาสตร์

54) และหลักสูตรปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง 2559
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ

1.6 จานวนนักศึกษา
คณะเกษตรและชีวภาพ เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงในปี 2559 มี
นักศึกษารวม 172 คน แยกตามหลักสูตรที่เปิดสอนได้ดังนี้
ตารางที่ 2 จานวนนักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ
หลักสูตร
2559

2558

2557

2556

2555

รวม (คน)

84
1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
28
14
22
13
7
62
2. เกษตรศาสตร์
15
20
18
9
26
3. วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
26
172
รวม (คน)
54
29
42
31
16
(ข้อมูลจาก website สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)

1.7 จานวนอาจารย์และบุคลากร
ในปีงบประมาณ 2559 (ปีการศึกษา 2558) คณะเกษตรและชีวภาพ มี อาจารย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ซึ่ง
สามารถจาแนกตามประเภท วุฒิการศึกษา และตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
ตารางที่ 3 จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด
รายการ
ข้าราชการ
อาจารย์ประจาทั้งหมด
ลาศึกษาต่อ
จานวนนับ (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)
จานวนนับ (รวมลาศึกษาต่อ)

6
6
6

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
10
3
7
10

ตารางที่ 4 จานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
รายการ
อาจารย์
ผศ.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
7
3
ปริญญาเอก
6
2
รวม
13
5
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อาจารย์ประจา อาจารย์ต่างชาติ
ตามสัญญา
2
2
2
รศ.
-

ศ.
-

รวม
18
3
15
18
รวม
10
8
18
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ตารางที่ 5 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ แยกตามวุฒิ ได้ดังนี้
ประเภท

ต่ากว่า ป.
ตรี
1
1

- พนักงานมหาวิทยาลัย
- ลูกจ้างประจาตามสัญญา
รวม

ตารางที่ 6 ข้อมูลอาจารย์ประจาคณะเกษตรและชีวภาพ
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
วันเดือนปี
ที่เข้ารับราชการ
ข้าราชการ
1 นายโกเมนทร์
บุญเจือ
1 ต.ค. 2538
2 น.สพ.สุรพล
พหลภาคย์
31 พ.ค. 2528
3 นางสุเมธี
กิตติพงศ์ไพศาล 17 ม.ค. 2527
4 นางสาวสุภาณี
ด่านวิริยะกุล
20 ม.ค. 2544
5 น.สพ.สมเกียรติ
ศีลสุทธิ์
1 พ.ค. 2534
6 นายสันติธรรม
โชติประทุม
5 พ.ค. 2547
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
1 นายศิรส
ทองเชื้อ
16 ต.ค. 2551
2 นางสาวกัลยกร
วงศ์รักษ์
1 เม.ย. 2551
3 นายอานาจ
ภักดีโต
1 ต.ค. 2552
4 นายชินกร
จิรขจรจริตกุล
1 มิ.ย. 2553
5 นางสาวสัณฐิตา
ตังคจิวางกูร
7 มิ.ย. 2553
6 น.สพ.ชวภัทร
สุวิริยะไพศาล
1 ส.ค. 2554
7 นางสาวธัชชดา
อารยกาญจน์
26 ก.ย. 2554
8

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

4 มิ.ย. 2546

ตรี

คุณวุฒิ
โท

เอก

รวม

6
7
13

-

-

6
8
14

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

สถานะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ

อาจารย์

ปริญญาเอก

ปกติ

ลาศึกษาต่อ
กลับมาฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 58

(ลูกจ้างประจาฯ)

16 ต.ค. 2556
(เปลี่ยนเป็น พนง.ม.)

9 นางสาวจิตรยา
10 นายสุวิจักขณ์
ลูกจ้างประจาตามสัญญา
1 นายอุดมศักดิ์
2 นางวรรณา

จารุจิตร์
อรุณลักษณ์

3 พ.ย. 2557
3 พ.ย. 2557

อาจารย์
อาจารย์

ปริญญาโท
ปริญญาโท

ปกติ
ปกติ

ผ่องศรี
กัลยาณะวงศ์ ณ
อยุธยา

10 มิ.ย. 2554
1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2559

อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปริญญาโท
ปริญญาโท

ปกติ
ปกติ

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ

หน้า 8

ตารางที่ 7 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
1
นางสาววิลาวัลย์ โพธิ์ดากล่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2

นายอาทิตย์

ศรีประไพ

นักวิทยาศาสตร์

3

นางภัททิรา

ศรีประไพ

นักวิทยาศาสตร์

4

นางสาวศิริญญา

วิบูลย์อรรถ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

5

นายอิทธิรงค์

จงใจ

นักวิชาการศึกษา

6

นางสาวชลธิชา

มรรคผล

นักวิชาการพัสดุ

7

นายสุรพงษ์

จันทรดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตารางที่ 8 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ลูกจ้างประจาตามสัญญา)
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
1
นางพวงทอง
วัฒนธัญญกรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ
2

นางสาวณิชนันท์

บุญมาก

นักวิทยาศาสตร์

3

นายธีรพล

สืบศรี

นักวิชาการเกษตร

4

นางสาวพัชรินทร์ ชินบรรเทา

นักวิทยาศาสตร์

5

นางสาวพิมพ์ธิดา ธรรมแสง

นักวิทยาศาสตร์

6

นางสาวเพชรลดา ประทุมวัน

นักวิทยาศาสตร์
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วุฒิการศึกษา/ สถาบันการศึกษา
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
วท.บ.
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
วท.บ.
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วท.บ. (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศศ.บ. (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(บรรจุเมื่อ 5 ก.ย. 2559)
วุฒิการศึกษา/ สถาบันการศึกษา
ม.6
กศน. กรุงเทพมหานคร เขต 2
วท.บ.
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วท.บ.
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วท.บ.
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(เข้าใหม่ 1 ต.ค. 2558)
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(เข้าใหม่ 1 มิ.ย. 2559)
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1.8 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่
งบประมาณ
ข้อมูลสรุปการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ จากระบบงบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จาแนกตามโครงการ ผลผลิต กิจกรรม ได้ดังนี้
ตารางที่ 9 ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเภท
เงินงบแผ่นดิน

เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ การจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร
โครงการ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรคณะเกษตรและชีวภาพ
โครงการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร (ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย)
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการจัดการแพะนมเพื่อความยั่งยืน
โครงการ การให้บริการวิชาการเกษตรผสมผสาน
แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิต : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการ เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรและอนุรักษ์การทานาวิถีไทย
รวมงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2559
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ(ิ TQF) และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
โครงการ ส่งเสริมด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อรวมพัฒนา
ชุมชนและสังคมเข้มแข็ง
แผนงาน : บริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผลผลิต : การสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร (สัญญาจ้าง)
โครงการ บริหารจัดการงานของหน่วยงาน
โครงการ การดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรและชีวภาพ
โครงการ บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
แผนงาน : บริการวิชาการสู่สังคม
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
โครงการ บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
แผนงาน : พัฒนาเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ผลผลิต : ส่งเสริมสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
โครงการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
รวม

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
683,949.70
493,949.70
11,200
40,000
366,203.35
76,546.35
190,000
150,000
40,000
60,000
60,000
60,000
743,949.70
2,487,196
2,487,196
115,425
2,371,771
5,000
5,000
5,000
454,384
454,384
22,540
78,135
23,700
330,009
1,470
1,470
1,470
1,006,680
1,006,680
1,006,680
3,954,730
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ประเภท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

เงินกันเหลื่อมปี
(รายได้)

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
99,800
99,800

แผนงาน : บริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผลผลิต : การสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
โครงการ พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (จากงบประมาณเหลือจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2558)
99,800
รวมงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2559
4,054,530
เงินรับฝาก แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
54,360
กิจกรรม
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
54,360
โครงการ กิจกรรมนักศึกษา
54,360
เงินรับฝาก แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
48,000
อบรมจริยธรรม
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
48,000
โครงการ อบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาใหม่
48,000
เงินรับฝาก - กองทุน แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1,383,610.64
พัฒนาบุคลากร
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1,383,610.64
โครงการ บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
1,383,610.64
งบเงินเฉพาะกิจ แผนงาน : บริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา
36,000
โครงการค่าที่ปรึกษา ผลผลิต : การสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
36,000
โครงการวิจัยปลาทูน่า - โครงการ ค่าที่ปรึกษาโครงการวิจัยปลาทูน่า
36,000
รวม
1,521,970.64
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งสิ้น
6,320,450.35
รายงานสรุปการจัดสรรงบประมาณ จากระบบงบประมาณ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560
อาคารสถานที่
คณะเกษตรและชีวภาพ มีจานวนอาคารเรียน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการดังนี้
ตารางที่ 10 ข้อมูลอาคารสถานที่คณะเกษตรและชีวภาพ
ประเภท
อาคาร
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ
ห้องประชุม
โรงเรือนทางการเกษตร

จานวน (อาคาร/ห้อง)
6
9
6
2
5

1.9 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม
อัตลักษณ์ของบัณฑิต :
บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี
เอกลักษณ์ :
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับทุกคน
ค่านิยม (Shared Value) :
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมใจ เพื่อความเป็นเลิศเกษตรจันทรา
รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ
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ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คณะเกษตรและชีวภาพ มีวิสัยทัศน๑ “ เป็นแหลํงเรียนรู๎ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุํงพัฒนางานวิจัยเพื่อการเกษตร และ
อุตสาหกรรมเกษตรอาหารที่ยั่งยืน” มุํงเน๎นผลิตบัณฑิตให๎มีความรู๎การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหารโดยให๎มีคุณธรรม
จริยธรรม การคิดวิเคราะห๑ สอดคล๎องกับคุณคําตามความต๎องการของประเทศและประชาคมอาเซียน สํงเสริมการ วิจัยและ
พัฒนา บูรณาการองค๑ความรู๎ ภูมิปัญญา และนวัตกรรม เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหารที่ยั่งยืน บริการวิชาการ
ด๎านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร เพื่อพัฒนาชุมชนเขตเมืองและชนบท อีกทั้งสํงเสริมและอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมวิถี
เกษตรไทย และสํงเสริมการพัฒนาสังคมให๎สอดคล๎องกับแนวทางพระราชดาริ ภายใต๎การบริหารจัดการองค๑กรโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ความพอเพียงและความคงอยูํแหํงวิถีไทย
ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในด๎านตํางๆ เป็นดังนี้

2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
ในปีงบประมาณ 2559 (ปีการศึกษา 2558) คณะเกษตรและชีวภาพ มีการผลิตบัณฑิตด๎านวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยี จานวน 13 คน บัณฑิตมีงานทาหลังสาเร็จการศึกษา จานวน 12 คน และประกอบอาชีพอิสระ จานวน 1 คน ดัง
ตารางตํอไปนี้
ตารางที่ 11 ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตคณะเกษตรและชีวภาพ
รายการ
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจเรื่องการมีงานทา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไมํนับรวมผู๎ที่
ประกอบอาชีพอิสระ)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จานวนผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทากํอนเข๎าศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได๎ประจาอยูํแล๎ว
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตํอระดับบัณฑิตศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ๑ทหาร
คําร๎อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
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จานวน (คน)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
และเทคโนโลยีการ
เกษตรศาสตร์
อาหาร
10
3
10
3
9
3
1
100

100
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การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
คณะเกษตรและชีวภาพ จัดการเรียนการสอนวิชาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ เน๎นการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการ เพื่อให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎จากประสบการณ๑จริง ปีงบประมาณ 2559 (ปีการศึกษา 2558) คณะเกษตร
และชีวภาพ สํงนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ และฝึกงานแบบสหกิจศึกษาในสถานประกอบการจริง โดยรายละเอียดแยก
ตามสาขาวิชา ดังตารางตํอไปนี้
ตารางที่ 12 แสดงข๎อมูลการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ลาดับ ชื่อสถานฝึกประสบการณ์
ที่ตั้ง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
1 สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ๑ที่ สถานีพัฒนาการเกษตรที่
16 เชียงใหมํ
สูง ตามพระราชดาริ ดอย
มํอนล๎าน ตาบลป่าไหนํ
อาเภอพร๎าว
จังหวัดเชียงใหมํ

2

บริษัท เอสพีอาร๑ม ฟีดแอนด๑
ฟาร๑มอีควิป จากัด

3

บริษัท มิราคาล สยาม
อุตสาหกรรม จากัด

ตาบลบ๎านเกํา
อาเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
ตาบลพลับพลาไชย
อาเภออูํทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี

ตารางที่ 13 แสดงข๎อมูลการฝึกสหกิจศึกษา
ลาดับ
ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1 บริษัท ไอทีฟู๊ดส๑ อินดัสทรีส๑
หมูํ 2 นิคมอุตสาหกรรม
จากัด
สมุทรสาคร
ตาบลบางกระเจ๎า
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัด สมุทรสาคร
2 บริษัท เพรซิเดนท๑เบเกอรี่
ซอยเสรีไทย 87 นิคม
จากัด (มหาชน)
อุตสาหกรรมบางชัน
ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
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นักศึกษา
นายฤทธิพล ยีรัมย๑
น.ส.ผกามาศ ด๎วงฤทธิ์
นายตุลากานต๑ ปาระบับ
น.ส.อุสุมา พลหาญ
นายอาทิตย๑ หมูนวล
น.ส.จุรีรัตน๑ โนรี
นายอธิวัฒน๑ พิมพ๑บึง
นายวรากร ตุละ
นายทศพล ทองจรัส
นายมนัสวี กอเซ็มมูซอ
นายวรพงศ๑ วงศ๑ทอง
นายณัฐกาญจน๑ คงแก๎ว
นายนนทพัทธ๑ โชคมีทรัพย๑
นายทรงวิทย๑ วรรณนุรักษ๑
นายภราดร ผํองอาไพ
นายนาเคนทร๑ ดวงแก๎ว
นายยุทธพงศ๑ อัศม๑เดช

นักศึกษา

ระยะเวลาปฏิบัติ
24 พฤษภาคม
ถึง 11สิงหาคม
2559

24 พฤษภาคม
ถึง 11สิงหาคม
2559
24 พฤษภาคม
ถึง 11สิงหาคม
2559

ระยะเวลาปฏิบัติ

น.ส.กนกนันท๑ ชีวะธรรม
น.ส.สุรีพร กองทา

23 พฤษภาคม
ถึง 26 สิงหาคม
2559

น.ส.เบญจทิพย๑ สุวรรณแสง
น.ส.กุลธิดา จันทร๑พุฒ

23 พฤษภาคม
ถึง 26 สิงหาคม
2559

หน๎า 13

ลาดับ
ชื่อสถานประกอบการ
3 บริษัท เค เอฟ ฟู้ดส๑ จากัด

4

บริษัท กู๏ดลัคโปรดักส๑ จากัด

5

ห๎างหุ๎นสํวนจากัด ไทชิ ฟู้ดส๑
1979

6

ห๎างหุ๎นสํวนจากัด แสงนลิน
ฟู้ดส๑

7

บริษัท โกลเด๎นไลน๑ บิสซิเนส
จากัด

ที่ตั้ง
หมูํ 4 ถนนบ๎านปลาย
คลองครุ ตาบลนาดี
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
หมูํ 1 ถนนเอกชัย
ตาบลทําจีน
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
หมูํ 6 ตาบลบ๎านใหมํ
อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
ตาบลบึงคาพร๎อย
อาเภอลาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
ตาบลกันจุ
อาเภอบึงสามพัน
จังหวัดเพชรบูรณ๑

นักศึกษา
น.ส.ปิยวรรณ ธีรพรอมรกุล
น.ส.เพ็ญนภา เทียบมัง

ระยะเวลาปฏิบัติ
23 พฤษภาคม
ถึง 26 สิงหาคม
2559

น.ส.ชนาพร ปะทิ
น.ส.ลลิตา จงจิตต๑

23 พฤษภาคม
ถึง 26 สิงหาคม
2559

น.ส.บุญเสริมสิริ นาวาระ
นายพิษณุ โตวรรธกวณิชย๑
น.ส.อรสิริ เขตุเจริญ
น.ส.นฤมล เต๏ะบ๏ะบ๐า

23 พฤษภาคม
ถึง 26 สิงหาคม
2559
23 พฤษภาคม
ถึง 26 สิงหาคม
2559
23 พฤษภาคม
ถึง 26 สิงหาคม
2559

นายยศนนท๑ เทพสุวรรณ

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
คณะเกษตรและชีวภาพ สนับสนุนสํงเสริมการดาเนินการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อให๎นักศึกษามีโอกาสได๎รับ
การพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ๑ รํางกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล๎องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑ที่
ประกอบด๎วยมาตรฐานผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ 5 ประการ ได๎แกํ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู๎
(3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห๑เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต นาหลัก PDSA/PDCA ไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอยํางยั่งยืน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ ได๎จัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาดังตารางตํอไปนี้
ตารางที่ 14 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
วัน / เดือน / ปี
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
15 ต.ค. 2558 โครงการเตรียมความพร๎อมสูํการ
เป็นผู๎ประกอบการเกษตรกรรม
ตามทักษะแหํงศตวรรษที่ 21
16 พ.ย. 2558 โครงการศึกษาดูงานด๎านการ
จัดการฟาร๑มปศุสัตว๑
19 พ.ย. 2558

กิจกรรมทาขวัญข๎าว

18 ธ.ค. 2558

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข๎าว
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สถานที่

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ

ห๎องประชุมโรงพยาบาลสัตว๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ดร.ศิรส ทองเชื้อ

- ศูนย๑วิจัยและบารุงพันธุ๑สัตว๑ทับ
กวาง จ.สระบุรี
- ศูนย๑วิจัยและบารุงพันธุ๑สัตว๑
นครราชสีมา
ศูนย๑การศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
ศูนย๑การศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

ผศ.สุเมธี กิตติพงศ๑ไพศาล
ดร.กัลยกร วงศ๑รักษ๑
หลักสูตรเกษตรศาสตร๑รํวมกับ
ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
หลักสูตรเกษตรศาสตร๑รํวมกับ
ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
หน๎า 14

วัน / เดือน / ปี
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
28-29 ม.ค. 2559 กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศด๎าน
ทักษะวิชาการและวิชาชีพของ
นักศึกษาตามกรอบ TQF
28-29 ม.ค. 2559 โครงการรํวมประชุมและแขํงขัน
ทางวิชาการเครือขํายคณะ
เกษตรศาสตร๑และสาขาที่
เกี่ยวข๎องในกลุํมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
7 มี.ค. 2559 กิจกรรมศึกษาดูงานด๎าน
การเกษตร
16 มี.ค. 2559

โครงการกีฬาเทา-เหลือง ครั้งที่
14 ประจาปีการศึกษา 2558

30 มี.ค. 2559

สถานที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
จ.พิษณุโลก

- วีรวัฒน๑ฟาร๑ม จ.นครปฐม
- มูลนิธิอัมพวาพัฒนานุรักษ๑ จ.
สมุทรสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการ
ห๎อง ก4 คณะเกษตรชีวภาพ
แนะนาอาชีพ
5 เม.ย. 2559 โครงการการศึกษาดูงานด๎านการ ศูนย๑วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว๑
จัดการฟาร๑มปศุสัตว๑
ชัยนาท และฟาร๑มเฮลตี้แดรี่
จากัด จ.ชัยนาท
20 เม.ย. 2559 กิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตย
คณะเกษตรและชีวภาพ
และการปลูกฝังการใช๎ชีวิตอยํางมี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คุณธรรม
22-23 เม.ย.
กิจกรรมศึกษาดูงานหลักสูตร
- บริษัทซีอองฮองเอ็นเทอไพรซ๑
2559
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการ จากัด อ.บ๎านโป่ง จ.ราชบุรี
อาหาร
- สหกรณ๑โคนมหนองโพ ราชบุรี
จากัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
- บริษัท ศรีฟ้าเบเกอรี่ จากัด
อ.ทํามํวง จ.กาญจนบุรี
- บริษัท ริเวอร๑แควอินเตอร๑เนชั่น
แนล อุตสาหกรรมอาหาร จากัด
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
27 เม.ย. 2559 กิจกรรมบายเนียร๑
ห๎อง ก 4 คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
18 มิ.ย. 2559 กิจกรรมรํวมการแขํงขันตอบ
ห๎องบอลรูมชั้น 2 ศูนย๑นิทรรศการ
ปัญหาทางวิชาการ FoSTATและการประชุม ไบเทค บางนา
กรุงเทพฯ
Nestlé Quize Bowl 2016
11 ก.ค. – 3 ส.ค. กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู๎ของ หลักสูตรวิทยาศาสตร๑และ
2559
นักศึกษาและผู๎เรียนของคณะ
เทคโนโลยีการอาหาร
เกษตรและชีวภาพ (สาขาวิทยา
ศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร
รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ

ดร.ศิรส ทองเชื้อ
นายฤทธิพล ยีรัมย๑
(ประธานสโมสรนักศึกษา คณะ
เกษตรและชีวภาพ)
นายอิทธิรงค๑ จงใจ
นายอิทธิรงค๑ จงใจ
ดร.สันติธรรม โชติประทุม
ดร.กัลยกร วงศ๑รักษ๑
นายอิทธิรงค๑ จงใจ
ดร.สันติธรรม โชติประทุม
นายอานาจ ภักดีโต
น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์

นายอิทธิรงค๑ จงใจ
ดร.สันติธรรม โชติประทุม
น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์
น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์
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วัน / เดือน / ปี
ดาเนินการ
21-22 ก.ค. และ
3 ส.ค. 2559

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู๎ของ
นักศึกษาและผู๎เรียนของคณะ
เกษตรและชีวภาพ (สาขาเกษตร)
10 ส.ค. 2559 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
สร๎างความรู๎และทักษะการ
ประกันคุณภาพ
18-19 ส.ค. 2559 โครงการเข๎าคํายคุณธรรม
จริยธรรมนักศึกษาใหมํ ประจาปี
2559
14 ก.ย. 2559 กิจกรรมบายศรีสูํขวัญรํวมกัน
สร๎างจิตอาสา
14 ก.ย. 2559 กิจกรรมประกวดดาว-เดือน
คณะเกษตรและชีวภาพ
15 ก.ย. 2559 โครงการพี่น๎องเกษตรรักษ๑

กสิกรรมวิถีไทยปลูกข๎าวนา
โยน
21 ก.ย. 2559

กิจกรรมสหกิจศึกษาและฝึก

ประสบการณ๑วิชาชีพของ
นักศึกษาคณะเกษตรและ
ชีวภาพ

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ

สถานที่

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ

ห๎อง ก4 คณะเกษตรและชีวภาพ ดร.ศิรส ทองเชื้อ
ห๎อง ก4 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.วิลาวัลย๑ โพธิ์ดากล่า
ดร.จันทรรัตน๑ พิชญภณ
ศูนย๑การศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

นายอิทธิรงค๑ จงใจ
ดร.สันติธรรม โชติประทุม

คณะเกษตรและชีวภาพ

นายอิทธิรงค๑ จงใจ
ดร.สันติธรรม โชติประทุม
นายอิทธิรงค๑ จงใจ
ดร.สันติธรรม โชติประทุม

คณะเกษตรและชีวภาพ
แปลงนาสาธิต สาขา
เกษตรศาสตร๑

นายสุวิจักขณ๑ อรุณลักษณ๑
นางสาวจิตรยา จารุจิตร๑
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ๑ไพศาล
นายศิรส ทองเชื้อ

คณะเกษตรและชีวภาพ

นายอิทธิรงค๑ จงใจ
ดร.สันติธรรม โชติประทุม
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2.2 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
คณะเกษตรและชีวภาพ ดาเนินการด๎านประกันคุณภาพการศึกษามาโดยตลอดนับตั้งแตํปีการศึกษา 2544 ตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ สกอ. ในปีการศึกษา 2558 คณะเกษตรและ
ชีวภาพรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 โดยผู๎ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังรายชื่อตํอไปนี้
1. อาจารย๑พิมล จงวรนนท๑ ประธานกรรมการ
2. ดร.ชนกานต๑ สุวรรณทรัพย๑ กรรมการ
3. อาจารย๑นันทินี
สุดโททอง กรรมการ
4. นางสาวรุํงรัตน๑
ดวงสร๎อยทอง เลขานุการ
5. นางสาววิลาวัลย๑
โพธิ์ดากล่า ผู๎ชํวยเลขานุการ

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ
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จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมิน
พบวํา องค๑ประกอบที่มีผล การ
ประเมินระดับดีมาก จานวน 2 องค๑ประกอบ ได๎แกํ องค๑ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ และองค๑ประกอบที่ 4 การทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม องค๑ประกอบที่มีผลการประเมินระดับดี จานวน 3 องค๑ประกอบ ได๎แกํ องค๑ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต องค๑ประกอบที่ 2 การวิจัย และองค๑ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
เมื่อรวมผลการประเมินทุกองค๑ประกอบ มีผลการประเมินอยูํในเกณฑ๑ระดับดี ได๎คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.19
ดัง
ตารางตํอไปนี้
ตารางที่ 15 คะแนนการประเมินรายตัวบํงชี้
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

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

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบํงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
6.54
3.0 คะแนน
หลักสูตรโดยรวม
2
ตัวบํงชี้ที่ 1.2 อาจารย๑ประจาคณะที่มี
8 x 100
ร๎อยละ 38.89
คุณวุฒิปริญญาเอก
18
ตัวบํงชี้ที่ 1.3 อาจารย๑ประจาคณะที่ดารง
5 x 100
ร๎อยละ 27.78
ตาแหนํงทางวิชาการ
18
ตัวบํงชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลา
-6.97 x 100
ร๎อยละ 0
เทียบเทําตํอจานวนอาจารย๑ประจา
20
ตัวบํงชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
4 ข๎อ
ปริญญาตรี
ตัวบํงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
3 ข๎อ
ปริญญาตรี
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบํงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
6 ข๎อ
และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑
559,650
ตัวบํงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
60,000
15
งานสร๎างสรรค๑
บาท/คน
ตัวบํงชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
3 x 100
ร๎อยละ 10
อาจารย๑ประจาและนักวิจัย
18
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบํงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแกํสังคม
4 ข๎อ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบํงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5 ข๎อ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4

3.27 คะแนน

3.27 คะแนน

3.27 คะแนน

ร๎อยละ 44.44

5.00 คะแนน

5.00 คะแนน

ร๎อยละ 27.78

2.31 คะแนน

2.31 คะแนน

ร๎อยละ -65.17

5.00 คะแนน

5.00 คะแนน

6 ข๎อ
5.00 คะแนน
6 ข๎อ
5.00 คะแนน

6 ข๎อ
5.00 คะแนน
5 ข๎อ
4.00 คะแนน
4.10 คะแนน

-

6 ข๎อ
5.00 คะแนน

6 ข๎อ
5.00 คะแนน

37,310

3.05 คะแนน

3.11 คะแนน

ร๎อยละ 16.67

1.85 คะแนน

2.78 คะแนน

-

3.63 คะแนน
-

-

5 ข๎อ
4 คะแนน

6 ข๎อ
5 คะแนน
5.00 คะแนน

6 ข๎อ
5.00 คะแนน

6 ข๎อ
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวบํงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
กากับติดตามผลลัพธ๑ตามพันธกิจกลุํม
สถาบันและเอกลักษณ๑ของคณะ
ตัวบํงชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร

6 ข๎อ
5 ข๎อ

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

-

7 ข๎อ
5.00 คะแนน

6 ข๎อ
4.00 คะแนน

-

6 ข๎อ
5.00 คะแนน

6 ข๎อ
5.00 คะแนน
4.50 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
4.19 คะแนน

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 1 - 5)
ตารางที่ 16 ตารางการวิเคราะห๑คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบ
คุณภาพ

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

1
4.10
4.50
3.27
4.10
2
3.11
5.00
2.78
3.36
3
5.00
5.00
4
5.00
5.00
5
4.50
4.50
รวม
4
7
2
ผลการประเมิน
3.86
4.71
3.02
4.19
*ตัวบํงชี้ที่ 1.1 เป็นคําคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดาเนินงานต๎องปรับปรุง
เรํงดํวน
1.51-2.50 การดาเนินงานต๎องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช๎
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ยังมีการวิเคราะห๑จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่
ควรพัฒนา และข๎อเสนอแนะในการปรับปรุง ที่เป็นประโยชน๑ตํอคณะฯ ในการพัฒนาการดาเนินงานในปีตํอไป ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเด่น
1. อาจารย๑ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกอยูํในระดับดีมาก
จุดที่ควรพัฒนา
1. ทบทวนวัตถุประสงค๑ของแผนให๎สอดคล๎องกับมหาวิทยาลัย และสามารถกาหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนได๎
2. ทบทวนตัวชี้วัดของโครงการพัฒนานักศึกษา และวิธีการประเมินให๎สอดคล๎องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา (TQF)
3. ควรมีการประเมินการให๎บริการนักศึกษาให๎
ครบทั้ง 3 ด๎าน และประเมินเมื่อสิ้นทุกภาคการศึกษา
4. ควรสํงเสริมกิจกรรมที่สํงเสริมความเป็นผู๎นา และการกล๎าแสดงออกทางด๎านวิชาการให๎แกํนักศึกษา
5. ควรจัดให๎นักศึกษาไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตรมากขึ้น
รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเด่น
1. มีผลงานบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ๑ในวารสารระดับนานาชาติ
2. มีการสนับสนุน ให๎นักศึกษาขอทุนสนับสนุนงานวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรสํงเสริมงานวิจัยเชิงพาณิชย๑ให๎มากขึ้น
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเด่น
1. คณะมีโครงการบริการวิชาการที่สร๎างความเข๎มแข็งกับชุมชน และสังคมอยํางชัดเจน จนเกิดให๎ชุมชนสามารถ
สร๎างงาน และอาชีพได๎
2. งานบริการวิชาการของคณะมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการบูรณาการโครงการวิชาการ กับงานวิจัยให๎มากขึ้น
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่น
1. มีโครงการ “ขวัญข๎าว” ที่สํงเสริมวัฒนธรรมไทยอยํางตํอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรพัฒนาการสร๎างเครือขํายวัฒนธรรมเพื่อประชาสัมพันธ๑ผลงานคณะอยํางตํอเนื่อง
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเด่น
1. แผนงานด๎านตํางๆ เชํน แผนพัฒนาบุคลากร แผนประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต๎น มีความเชื่อมโยงกับ
STRATEGY MAP ชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงปีตํอไป ควรนาผลลัพธ๑ที่เกิดจากการวิเคราะห๑ผลของความเสี่ยงปีกํอน มาเป็น
ข๎อมูล เพื่อวิเคราะห๑ความเสี่ยงวําอยูํในระดับสูง หรือไมํ หากความเสี่ยงดังกลําวยังอยูํในระดับสูง ต๎องหา
มาตรการใหมํมาดาเนินการ
2. การทา KM จะต๎องมีผลงานสาหรับการเผยแพรํเป็นลายลักษณ๑อักษร ซึ่งอาจทาในรูปของคูํมือ และเมื่อได๎คูํมือ
แล๎วต๎องนาไปใช๎ เพื่อเกิดผลประโยชน๑ในการปฏิบัติงาน และในปีตํอไป สามารถนาคูํมือดังกลําวมาปรับปรุง โดย
กระบวนการ KM เพื่อจะได๎คูํมือที่สมบูรณ๑ยิ่งขึ้น
3. คณะควรนาข๎อมูลของบุคลากรสายสนับสนุนมาวิเคราะห๑ วางแผน เพื่อจัดทาแผนบริหารของบุคลากรสาย
สนับสนุนให๎ชัดเจน โดยนาข๎อมูลจากแผนดังกลําวมาวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในภาพรวม และ
รายบุคคล รวมถึงคณะควรรายงานผลการบริหาร และพัฒนาอาจารย๑ ตํอคณะกรรมการบริหารอยํางน๎อยทุก
ภาคการศึกษาเพื่อให๎คณะกรรมการให๎ข๎อเสนอแนะตํอไป
4. คณะมีการรายงานการกากับ ติดตาม การดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร ตํอคณะกรรมการประจาคณะทุก
ภาคการศึกษา เพื่อให๎ผลการปรับปรุงการบริหารงานดีขึ้น คณะควรให๎คณะกรรมการประจาคณะให๎
ข๎อเสนอแนะในการดาเนินงานทุกครั้ง
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ข้อเสนอแนะภาพรวม
จุดเด่น
1. คณะมีโครงการบริการวิชาการที่สํงผลให๎ชุมชนเข๎มแข็ง และมีการบูรณาการการเรียนการสอนมากขึ้น
2. ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ๑ เผยแพรํในแหลํงตีพิมพ๑ มีคําน้าหนักสูง
โอกาสในการพัฒนา
1. ควรนาโครงการบริการวิชาการ มาเป็นกลไกหนึ่งในการประชาสัมพันธ๑หลักสูตร เพื่อจูงใจให๎นักเรียนเข๎ามาเรียน
ในคณะเพิ่มขึ้น
2. คณะควรวางแผนการสร๎างผลงานวิชาการของอาจารย๑ให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาอาจารย๑และเกณฑ๑การประกัน
คุณภาพ ทั้งระดับหลักสูตร และคณะ โดยการวางแผนให๎อาจารย๑สร๎างผลงานในลักษณะเวียน อาจารย๑ 1 คน มี
ผลงานอยํางน๎อย 1 ชิ้น ภายใน เวลา 2-3 ปี เพื่อที่คณะจะได๎มีผลงานสม่าเสมอ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ ดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ได๎แกํ
หลักสูตรเกษตรศาสตร๑ และหลักสูตรวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
หลักสูตรเกษตรศาสตร๑ ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อ
และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังรายชื่อตํอไปนี้
1. รองศาสตราจารย๑อัญชลี จาละ
ประธานกรรมการ
2. ดร.ชนกานต๑
สุวรรณทรัพย๑
กรรมการ
3.
นางสาวจันทรรัตน๑ พิชญภณ
กรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย๑
โพธิ์ดากล่า
ผู๎ชํวยเลขานุการ

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 โดยผู๎ทรงคุณวุฒิ

จากการประเมิน พบวํา องค๑ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน ผํานมาตรฐาน และองค๑ประกอบที่มีผลการประเมิน
ระดับดีมาก จานวน 1 องค๑ประกอบ ได๎แกํ องค๑ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค๑ประกอบที่มีผลการประเมินระดับดี จานวน 2
องค๑ประกอบ ได๎แกํ องค๑ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู๎เรียน และองค๑ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู๎ องค๑ประกอบที่มีผลการประเมินระดับปานกลาง จานวน 2 องค๑ประกอบ ได๎แกํ องค๑ประกอบที่ 3 นักศึกษา และ
องค๑ประกอบที่ 4 อาจารย๑
เมื่อรวมผลการประเมินทุกองค๑ประกอบมีผลการประเมินอยูํในเกณฑ๑ระดับ
คุณภาพดี ได๎คะแนนเฉลี่ย เทํากับ 3.43
ดังตารางตํอไปนี้
ตารางที่ 17 ผลการประเมินรายตัวบํงชี้ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คะแนนประเมิน
คะแนนการ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย ตัวตั้ง
โดยคณะกรรมการ
ผลลัพธ์
ประเมินตนเอง
(เกณฑ์ สกอ.)
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบํงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ๑มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด
โดยสานักงานคณะกรรมการการ
ผําน
ผําน
ผําน
อุดมศึกษา
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1
รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ

ผ่าน
หน๎า 21

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

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

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบํงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
12.67
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
คําเฉลี่ย 3.51
3
แหํงชาติ
ตัวบํงชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญา
3
ตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ร๎อยละ 70
3
ภายใน 1 ปี
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบํงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
3 คะแนน
ตัวบํงชี้ 3.2 การสํงเสริมและพัฒนา
3 คะแนน
นักศึกษา
ตัวบํงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
2 คะแนน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบํงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนา
2 คะแนน
อาจารย๑
ตัวบํงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย๑
3
ตัวบํงชี้ 4.2.1 ร๎อยละของอาจารย๑
ร๎อยละ 20
ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
9
ตัวบํงชี้ 4.2.2 ร๎อยละของอาจารย๑
4
ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหนํงทาง
ร๎อยละ 40
9
วิชาการ
0
ตัวบํงชี้ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการ
ร๎อยละ 30
ของอาจารย๑ประจาหลักสูตร
9
ตัวบํงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย๑
2 คะแนน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบํงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2 คะแนน
ตัวบํงชี้ 5.2 การวางระบบผู๎สอนและ
2 คะแนน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบํงชี้ 5.3 การประเมินผู๎เรียน
2 คะแนน
ตัวบํงชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตร ร๎อยละ 80
17
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
18
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบํงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎
2 คะแนน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
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4.22 คะแนน

4.22 คะแนน

4.22 คะแนน

ร๎อยละ 100

5.00 คะแนน

5 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย 4.61

4 คะแนน
4 คะแนน

3 คะแนน
3 คะแนน

3 คะแนน

3 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย 3.00

4 คะแนน

3 คะแนน
2.90 คะแนน

33.33

5 คะแนน

5 คะแนน

44.44

3.70 คะแนน

3.70 คะแนน

0

0 คะแนน

0 คะแนน

3 คะแนน

3 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย 2.97

4 คะแนน
4 คะแนน

3 คะแนน
3 คะแนน

4 คะแนน
5 คะแนน

3 คะแนน
4.50 คะแนน

94.44

คะแนนเฉลี่ย 3.38
4 คะแนน

4 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย 4.00
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ผลการดาเนินงาน
คะแนนประเมิน
คะแนนการ
เป้าหมาย ตัวตั้ง
โดยคณะกรรมการ
ผลลัพธ์
ประเมินตนเอง
(เกณฑ์ สกอ.)
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2 - 6)
คะแนนเฉลี่ย 3.43

ตารางที่ 18 การวเิ คราะห๑คณ
ุ ภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ผลการประเมิน
องค์
ประกอบที่

คะแนน
ผ่าน

จานวน
ตัวบ่งชี้

P

O

0.01–2.00 ระดับคุณภาพน๎อย

คะแนนเฉลี่ย 2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

ผ่านการประเมิน
องค๑ประกอบที่ 2 -6 คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวบํงชี้ในองค๑ประกอบที่ 2 - 6

1

I

2
3
4
5
6
รวม

ผลการประเมิน

หลักสูตรได๎มาตรฐาน

2

-

-

4.61

4.61

ระดับคุณภาพดีมาก

3

3.00

-

-

3.00

ระดับคุณภาพปานกลาง

3

2.97

-

-

2.97

ระดับคุณภาพปานกลาง

4

3.00

3.50

-

3.38

ระดับคุณภาพดี

1

-

4.00

-

4.00

ระดับคุณภาพดี

13

2.99

3.63

4.61

ระดับ
ปาน
กลาง

ระดับดี

ระดับดี
มาก

3.43

ระดับคุณภาพดี

หมายเหตุ ตัวบํงชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ๑ของกระบวนการยํอย
คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรเกษตรศาสตร๑ ได๎รายงานผลการวิเคราะห๑
องค๑ประกอบที่ 1 – องค๑ประกอบที่ 6 ในภาพรวมดังนี้

จุดเดํน และจุดที่ควร พัฒนา

จุดแข็ง
1. อาจารย๑ประจาหลักสูตรเป็นบุคคลรุํนใหมํมีศักยภาพในการทางาน ซึ่งเป็นปัจจัยสํงผลตํอการพัฒนาองค๑กรได๎
เป็นอยํางดี
2. สถานที่การจัดการเรียนการสอนเพียงพอกับการให๎บริการนักศึกษา
3. อาจารย๑ประจาหลักสูตรมีความกระตือรือร๎นในการทางานวิจัย ในการจัดเตรียมและขอทุนเพื่อการทาวิจัยในปี
การศึกษาตํอไป
4. มีการปรับปรุงรูปแบบการสอน โดยมีการบูรณาการรํวมกันระหวํางผู๎เรียน ผู๎ประกอบการและอาจารย๑ผู๎สอน
จุดควรพัฒนา
1. หลักสูตรควรสร๎างกลไกการประเมินและติดตามผล เพื่อนาไปปรับปรุงกระบวนการในทุกองค๑ประกอบให๎มีความ
ชัดเจน
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2. หลักสูตรควรมีการนาระบบสารสนเทศเข๎ามาชํวยในการจัดเก็บข๎อมูล เพื่อให๎งํายตํอการพัฒนางานทุกด๎านของ
หลักสูตร
3. หลักสูตรควรมีการพัฒนางานด๎านวิชาการเพื่อนาไปสูํการเพิ่มตาแหนํงทางวิชาการ
4. ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียนที่สอดคล๎องกับแนวทางที่ระบุไว๎ใน มคอ.2
5. ควรมีวิธีการกาหนดประเด็นในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมของนักศึกษาที่สอดคล๎องกับคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค๑ตาม มคอ.2
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร

ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 4
สิงหาคม 2559 โดยผู๎ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังรายชื่อตํอไปนี้
1. รองศาสตราจารย๑สุคนธ๑ชื่น ศรีงาม
ประธานคณะกรรมการ
2. ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑อานาจ สวัสดิ์นะที กรรมการ
3. นายศิรส ทองเชื้อ
กรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย๑ โพธิ์ดากล่า
เลขานุการ
จากการตรวจประเมิน พบวํา องค๑ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานผํานมาตรฐาน และองค๑ประกอบที่มีผลการ
ประเมินระดับดีมาก จานวน 1 องค๑ประกอบ ได๎แกํ องค๑ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค๑ประกอบที่มีผลการประเมินระดับดี จานวน
1 องค๑ประกอบ ได๎แกํ องค๑ประกอบที่ 4 อาจารย๑ องค๑ประกอบที่มีผลการประเมินระดับปานกลาง จานวน 3 องค๑ประกอบ
ได๎แกํ องค๑ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค๑ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู๎เรียน และองค๑ประกอบที่ 6 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู๎
เมื่อรวมผลการประเมินทุกองค๑ประกอบมีผลการประเมินอยูํในเกณฑ๑ระดับดี ได๎คะแนนเฉลี่ย เทํากับ 3.11 ดังตาราง
ตํอไปนี้
ตารางที่ 19 ผลการประเมินรายตัวบํงชี้ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คะแนนประเมิน
คะแนนการ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย ตัวตั้ง
โดยคณะกรรมการ
ผลลัพธ์
ประเมินตนเอง
(เกณฑ์ สกอ.)
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบํงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ๑มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด
ผําน
ผําน
โดยสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1
ผ่าน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบํงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
28.56
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
คําเฉลี่ย 3.51
4.08 คะแนน 4.08 คะแนน
4.08 คะแนน
7
แหํงชาติ
ตัวบํงชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญา
10
ตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ร๎อยละ 80
ร๎อยละ 100 3.50 คะแนน
5 คะแนน
10
ภายใน 1 ปี
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
คะแนนเฉลี่ย 4.45
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบํงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
ตัวบํงชี้ 3.2 การสํงเสริมและพัฒนา
2 คะแนน
2 คะแนน
2 คะแนน
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ
นักศึกษา
ตัวบํงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบํงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย๑
ตัวบํงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย๑
ตัวบํงชี้ 4.2.1 ร๎อยละของอาจารย๑
ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบํงชี้ 4.2.2 ร๎อยละของอาจารย๑
ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหนํงทาง
วิชาการ
ตัวบํงชี้ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย๑ประจาหลักสูตร
ตัวบํงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย๑

เป้าหมาย

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

3 คะแนน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
2 คะแนน

ร๎อยละ 70
ร๎อยละ 20

3 คะแนน

2 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย 2.33

3 คะแนน

3 คะแนน

3.89 คะแนน

3.89 คะแนน

ร๎อยละ 100

5 คะแนน

5 คะแนน

ร๎อยละ 20

1.67 คะแนน

1.67 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

3 คะแนน

3 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย 3.30

4 คะแนน
3 คะแนน

3 คะแนน
2 คะแนน

3 คะแนน
5 คะแนน

2 คะแนน
4.50 คะแนน

5
5
1
5

2
ร๎อยละ 40
5
3 คะแนน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบํงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 คะแนน
ตัวบํงชี้ 5.2 การวางระบบผู๎สอนและ
3 คะแนน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบํงชี้ 5.3 การประเมินผู๎เรียน
3 คะแนน
ตัวบํงชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตร ร๎อยละ 80
17
ร๎อยละ 94.44
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
18
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบํงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎
2 คะแนน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2 - 6)
ร๎อยละ 20
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ตารางที่ 20 การวเิ คราะห๑คณ
ุ ภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ผลการประเมิน
องค์
ประกอบที่

คะแนน
ผ่าน

จานวน
ตัวบ่งชี้

2
3
4
5
6
รวม

P

O

คะแนนเฉลี่ย

ผํานการประเมิน
องค๑ประกอบที่ 2 -6 คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวบํงชี้ในองค๑ประกอบที่ 2 - 6

1

I

0.01–2.00 ระดับคุณภาพน๎อย
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

หลักสูตรได๎มาตรฐาน

2

-

-

4.54

4.54

ระดับคุณภาพดีมาก

3

2.33

-

-

2.33

ระดับคุณภาพปานกลาง

3

3.30

-

-

3.30

ระดับคุณภาพดี

4

3.00

2.83

-

2.88

ระดับคุณภาพปานกลาง

1

-

3.00

-

3.00

ระดับคุณภาพปานกลาง

13

2.84

2.88

4.54

ระดับ
ปาน
กลาง

ระดับ
ปาน
กลาง

ระดับดี
มาก

3.11

ระดับคุณภาพดี

ผลการประเมิน

หมายเหตุ ตัวบํงชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ๑ของกระบวนการยํอย
คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรเกษตรศาสตร๑ ได๎รายงานผลการวิเคราะห๑
องค๑ประกอบที่ 1 – องค๑ประกอบที่ 6 ดังนี้

จุดเดํน และจุดที่ควร พัฒนา

องค์ประกอบที่ 1 การกากับหลักสูตร
จุดเด่น
จุดทีค่ วรพัฒนา
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
จุดเด่น
1. คุณภาพบัณฑิตอยูํในระดับดีมาก แสดงถึงคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนที่สามารถผลิตบัณฑิตได๎ตาม
วัตถุประสงค๑ของหลักสูตร
2. อัตราการได๎งานทาและประกอบอาชีพอิสระร๎อยละ 100 แสดงถึงคุณภาพของหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตได๎
ตรงตามความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต
จุดทีค่ วรพัฒนา
-
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
จุดเด่น
1. หลักสูตรมีแนวทางในการเตรียมความพร๎อมในการศึกษาให๎แกํนักศึกษาทั้งกํอนการเข๎าศึกษาและระหวําง
การศึกษา อัตราการคงอยูํและอัตราการสาเร็จการศึกษาจึงมีโอกาสจะสูงขึ้นในอนาคต
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. อัตราการสาเร็จการศึกษาตามรอบเวลาหลักสูตรไมํเป็นไปตามแผน มีผลเสียตํอภาพลักษณ๑ของหลักสูตร อยํางไร
ก็ตามหลักสูตรได๎วิเคราะห๑ปัญหาและแนวทางแก๎ไขแล๎ว จึงควรจัดเป็นวาระสาคัญเรํงดํวนที่ต๎องดาเนินการ
ในทันที
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
จุดเด่น
1. อาจารย๑ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร๎อยละ 100
2. อาจารย๑ประจาหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ๑การประกันคุณภาพ
แนวทางการเสริมจุดเด่น
1. จัดทาแผนให๎อาจารย๑ประจาหลักสูตรเข๎าสูํตาแหนํงทางวิชาการ และสนับสนุนการจัดทาผลงานวิชาการ เชํน
การหาแหลํงทุนวิจัย การจัดภาระงานที่เอื้อตํอการทาผลงาน จัดหาผู๎ทรงคุณวุฒิแนะนาชํวยเหลือการทาเอกสาร
2. กาหนดเป้าหมายให๎อาจารย๑ทุกทํานมีการเผยแพรํผลงานวิจัยให๎ครบทุกคน
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
จุดเด่น
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู๎ยังไมํชัดเจน การทวนสอบมีวัตถุประสงค๑เพื่อยืนยันวําผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ในรายวิชา (เกรด) แสดงถึงระดับการเรียนรู๎ตามที่กาหนดไว๎ใน มคอ.3 หลักสูตรจึงควรทบทวนปรับปรุงวิธีการ
โดยศึกษาจากแหลํงอ๎างอิงหรือผู๎มีประสบการณ๑ และควรให๎ข๎อมูลป้อนกลับแกํอาจารย๑ผู๎รับผิดชอบรายวิชาที่
ได๎รับการทวนสอบ เพื่อการพัฒนาปรับปรุง
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จุดเด่น
จุดทีค่ วรพัฒนา
ภาพรวมจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา
จุดเด่น
1. อาจารย๑ประจาหลักสูตรมีแนวทางการบริหารหลักสูตรที่ดี โดยยึดนักศึกษาเป็นศูนย๑กลาง มีการติดตาม รวบรวม
วิเคราะห๑ปัญหาการจัดการเรียนการสอนและหาแนวทางในการแก๎ไขอยํางสม่าเสมอ
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. การเขียนรายงานด๎านระบบและกลไก ยังไมํชัดเจน ทาให๎ยากตํอการประเมินและการปรับปรุงกระบวนการ จึง
ควรศึกษาและหาแนวทางการเขียนที่สอดคล๎องกับบริบทของหลักสูตร
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2. นอกจากการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด๎านวิชาชีพแล๎ว หลักสูตรมีแนวคิดในการเสริมสร๎างการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษที่ 21 ด๎านการใช๎ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรจึงควรวางแผนกิจกรรมที่สนับสนุน
การพัฒนา ทั้งในการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียนให๎แกํนักศึกษาทุกคน ซึ่งอาจต๎อง
ดาเนินการตํอเนื่องตามชั้นปีจึงจะเกิดผลสาเร็จ
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2.3 ด้านการวิจัย
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย
ปีงบประมาณ 255 9 คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได๎รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 10 เรื่อง รวมจานวนงบประมาณทั้งหมด 3,688,939บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 21 โครงการวิจัยที่ได๎รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2559
ลาดับ
ชื่อโครงการวิจัย
จานวนเงิน (บาท)
งบประมาณภายในสถาบัน
1
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแคฝรั่งและการใช๎ประโยชน๑ในการเพิ่มคุณภาพ
379,140
ของดินชุดจังหวัดชัยนาท (นายสุวิจักขณ๑ อรุณลักษณ๑)
2
การใช๎เชื้อราไมคอร๑ไรซาเพื่อสร๎างความต๎านทานโรคและเพิ่มการเจริญเติบโตของกิ่งตอนส๎ม
500,000
โอพันธุ๑ขาวแตงกวา (ดร.จิตรยา จารุจิตร๑)
3
การวิเคราะห๑อภิมานประสิทธิผลของสารสกัดกะทกรกเพื่อใช๎เป็นสมุนไพรบาบัดทาง
72,000
สัตวแพทย๑ (ผศ.ดร.สุรพล พหลภาคย๑)
4
การพัฒนารูปแบบไม๎ดัดไทยด๎วยแคฝรั่ง (ดร.ศิรส ทองเชื้อ)
190,664
5

อิทธิพลของกระบวนการทาแห๎งตํอคุณภาพแอนโทไซยานินในผงสีจากมะนาวไมํรู๎โหํ
(ดร.จันทรรัตน๑ พิชญภณ)
6
องค๑ความรู๎ด๎านสมุนไพรไทยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ๑รักษาโรคเบาหวาน : กรณีศึกษาจาก
ตารายาสมุนไพรลูกศิษย๑หลวงปู่ศุข (ดร.สันติธรรม โชติประทุม)อพสธ.
งบประมาณภายนอกสถาบัน
1
การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวโดยชุมชนด๎วยศักยภาพของชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม (ดร.
ศิรส ทองเชื้อ) งบ วช.
2
การลดก๏าซเรือนกระจกจากระบบการผลิตก๏าซชีวภาพเพื่อใช๎เป็นพลังงานทางเลือกจากมูล
แพะนมและการเสริมไขมันในอาหารสาหรับฟาร๑มแพะนมขนาดตํางกันในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของประเทศไทย (ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑สุเมธี กิตติพงศ๑
ไพศาล) งบ วช.
3
การศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว๑ไมํมีกระดูกสันหลังใน
ดินกับระบบการจัดการพื้นที่เกษตรที่อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
(ผศ.โกเมนทร๑ บุญเจือ) งบ สกว.
4
การพัฒนากระบวนการยืดอายุการเก็บรักษาขาเห็ดหอมปรุงรสและพัฒนาเป็นขนมขบเคี้ยว
เพื่อสุขภาพ (ดร.สันติธรรม โชติประทุม) งบ สกว.
รวม
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257,723
280,000
598,735
638,400

300,000
480,000
3,688,939
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การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผลงานวิชาการเป็นข๎อมูลที่สาคัญในการแสดงให๎เห็นวําอาจารย๑ประจาได๎สร๎างสรรค๑ขึ้นเพื่อแสดงให๎เห็นถึง
ความก๎าวหน๎าทางวิชาการและการพัฒนาองค๑ความรู๎อยํางตํอเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณคํา สมควรสํงเสริมให๎มีการเผยแพรํละ
นาไปใช๎ประโยชน๑ทั้งเชิงวิชาการและการแขํงขันของประเทศ ผลงานวิชาการในรูปของบทความวิจัยและบทความวิชาการที่
ตีพิมพ๑เผยแพรํในรอบปีงบประมาณ 2559 ของคณะเกษตรและชีวภาพ มีจานวน 2 เรื่อง ดังตารางตํอไปนี้
ตารางที่ 22 การตีพิมพ๑เผยแพรํผลงานวิชาการ
ชื่อ-สกุล
ชื่องานวิจัย
แหลํงตีพิมพ๑
Santhita Tungkajiwangkoon Ayato RAPD Profiling of Three Japanese
Cytologia
Inagaki Junichi Shirakawa and
Drosera Species
Yoshikazu Hoshi
Somkiat Seilsuth, Joo Hee Seo,
Microsatellite Analysis of the Genetic Australas.
Hong Sik Kong and Gwang Joo Jeon Diversity and Population Structure in J.Anim. Sci.
Dairy Goats in Thailand

ว/ด/ป
January,
2016
March 2016

2.4 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
การบริการวิชาการแกํสังคม นับเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของคณะเกษตรและชีวภาพ และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม เป็นการนาความรู๎ที่มีมาสร๎างประโยชน๑ให๎กับสังคมและยังเป็นการเพิ่มพูนความรู๎และประสบการณ๑ของอาจารย๑ อัน
นามาสูํการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่ง ในปีงบประมาณ 2559 คณะเกษตรและชีวภาพจัด
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกํสังคมตามงบประมาณที่คณะจัดสรร ดังตารางตํอไปนี้
ตารางที่ 23 รายชื่อโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1 โครงการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพการจัดการแพะนมเพี่อ
ความยั่งยืน
กิจกรรมที่ 1 การให๎คาปรึกษา แนะนาและถํายทอด
เทคโนโลยีและข๎อมูลทางวิชาการ
2 โครงการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพการจัดการแพะนมเพี่อ
ความยั่งยืน
กิจกรรมที่ 2 การตรวจประเมินระบบสุขศาสตร๑ในฟาร๑ม
แพะนม
3 โครงการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพการจัดการแพะนมเพี่อ
ความยั่งยืน
กิจกรรมที่ 3 บูรณาการทางวิชาการกับหนํวยงาน
ภายนอก
4 โครงการให๎บริการวิชาการเกษตรผสมผสาน
กิจกรรมที่ 1 อบรมผักพื้นทีน๎อยใช๎สอยวัสดุรีไซเคิล
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วันที่ดาเนินการ
สถานที่จัดกิจกรรม
19 ก.พ. , 4,18 มี.ค. และ - มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1 เม.ย. 2559
- ฟาร๑มเกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะนม
19 ก.พ. , 4,18 มี.ค. และ - มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1 เม.ย. 2559
- ฟาร๑มเกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะนม
23-25 ก.พ. 2559

องค๑การบริหารสํวนจังหวัดกระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

13 มี.ค. 2559
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คณะเกษตรและชีวภาพมีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการรํวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และหนํวยงานอื่นๆ
ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให๎บริการวิชาการแกํชุมชนเป้าหมาย ดังนี้

1. ชุมชนจตุจักร
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกพืชไร๎ดินและพืชในกระถาง
- กิจกรรมอบรมการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส๑ การศึกษานอกโรงเรียน
- กิจกรรมอบรมการ
ปลูกพืชไฮโดรโปนิกส๑และการตลาด
2. ชุมชนสระไม๎แดง อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
- กิจกรรม
อบรมการเพาะ การจัดรูปแบบการผลิตเห็ดและแปรรูปเห็ดนางฟ้าและเห็ดฟาง
- กิจกรรมอบรมการผลิตข๎าวเพื่อลดต๎นทุน
นอกจากการบริการแบบให๎เปลําแล๎ว คณะยังมีรายได๎จากการเก็บคําบริการของห๎องปฏิบัติการและโรงงานจันทร
เกษมฟู้ด โปรเซสซิงค๑ กํอให๎เกิดรายได๎จานวน 67,400 บาท รายละเอียดดังตารางตํอไปนี้
ตารางที่ 24 สรุปรายรับการให๎บริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559)
วันที่ให้บริการ
รายการ
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
28-ต.ค.-58 คําเชําห๎องปฎิบัติการอาหาร
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
2-มี.ค.-59
คําเชําห๎องปฎิบัติการอาหาร
16-มี.ค.-59 คําเชําห๎องปฎิบัติการอาหาร
เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
8-เม.ย.-59 คําเชําห๎องปฎิบัติการอาหาร

ผู้ขอใช้บริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
รวม
บริษัท สหธานี จากัด
บริษัท เดลี่ฟู้ดส๑ จากัด
รวม
บริษัท นมผง จากัด
รวม

จานวนเงิน

เล่มที/่ เลขที่ใบเสร็จ

4,000
4,000

2559:R1:1/298

6,000
10,000
16,000

2559:R1:1/1832
2559:R1:1/1948

4,200
4,200

2559:R1:1/2598

22,000
3,000
25,000

2559:R1:1/3753
2559:R1:1/3817

12,000
12,000

2559:R1:1/4081

3,000

2559:R1:1/4763

3,000
6,000
67,200

2559:R1:1/4764

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
15-มิ.ย.-59
23-มิ.ย.-59

คําเชําห๎องปฎิบัติการอาหาร
คําเชําห๎องปฎิบัติการอาหาร

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
11-ก.ค.-59 คําเชําห๎องปฎิบัติการอาหาร
14-ก.ย.-59
14-ก.ย.-59

บริษัท คริสปี เวจ แอนด๑
ฟรุ๏ต จากัด
นายสมาน ขันธชัย
รวม

ฟาอิซฟาร๑มแพะ
รวม
เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
คําเชําห๎องปฎิบัติการอาหาร
นายสมาน ขันธชัย
เครือขํายเกษตรกรเลี้ยง
คําเชําห๎องปฎิบัติการอาหาร
แพะกทม.
รวม
ยอดรวมสุทธิ
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2.5 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเกษตรและชีวภาพ จัดกิจกรรมที่สํงเสริมและสนับสนุน ด๎านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยํางตํอเนื่อง
ทุกปี โดยปี 2559 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมด๎านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังตารางตํอไปนี้
ตารางที่ 25 โครงการ/กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ลาดับที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1
โครงการเรียนรู๎วัฒนธรรมเกษตรและอนุรักษ๑การ
ทานาวิถีไทย
กิจกรรมที่ 1 การลงแขกดานา
2
โครงการ เรียนรู๎วัฒนธรรมเกษตรและอนุรักษ๑การ
ทานาวิถีไทย
กิจกรรมที่ 2 ทาขวัญข๎าว
3
โครงการเรียนรู๎วัฒนธรรมเกษตรและอนุรักษ๑การ
ทานาวิถีไทย
กิจกรรมที่ 3 ลงแขกเกี่ยวข๎าว
4
กิจกรรมทาบุญคณะ เปิดพิพิธภัณฑ๑ และเบิกเนตร
องค๑พระพิรุณ
5
โครงการเรียนรู๎วัฒนธรรมเกษตรและอนุรักษ๑การ
ทานาวิถีไทย
กิจกรรมที่ 4 ตกแตํงห๎องพิพิธภัณฑ๑ทางการเกษตร
6
โครงการเข๎าคํายคุณธรรมจริยธรรม
7

8

วันที่ดาเนินการ
31 ส.ค. 2559

สถานที่จัดกิจกรรม
ศูนย๑การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม-ชัยนาท

19 พ.ย. 2558

ศูนย๑การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

18 ธ.ค. 2558

ศูนย๑การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

25 ม.ค. 2559

คณะเกษตรและชีวภาพ

ม.ค. – มี.ค. 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ
18 – 19 ส.ค.
2559
14 ก.ย. 2559

โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ๑และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒ(ิ TQF) และมีทักษะแหํงศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 8 รับน๎องใหมํ บายศรีสูํขวัญรํวมกัน
สร๎างจิตอาสา
โครงการพี่น๎องเกษตรรักษ๑กสิกรรมวิถีไทยปลูกข๎าว 15 ก.ย. 2559
นาโยน
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วัดสระไม๎แดง ต.แพรกศรีราชา
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
คณะเกษตรและชีวภาพ

แปลงนาสาธิต สาขาเกษตรศาสตร๑
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2.6 ด้านการพัฒนาบุคลากร
ปีงบประมาณ 2559 (1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559) คณะเกษตรและชีวภาพสนับสนุนให๎บุคลากรได๎รับการพัฒนาทักษะ ความสามารถด๎านตํางๆ เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเชี่ยวชาญ
ความสามารถ ตลอดจนเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานในหน๎าที่ให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการสํงบุคลากรเข๎ารํวมการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ และศึกษาดูงาน ดังรายการตํอไปนี้
ตารางที่ 26 ตารางแสดงการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรและชีวภาพ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
วันที่

สถานที่

งบประมาณ

ผู้ประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน

อ้างอิง

-

-

-

ตุลาคม 2558
1
2

1
2
3
4

-

พฤศจิกายน 2558
อบรม : การบริหารงานพัสดุด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส๑ 24 – 25 พ.ย. โรงแรมปรินซ๑พาเลซ มหานาค กทม.
58
อบรม : ผู๎ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
26-27 พ.ย.58 ห๎องประชุมจันทร๑ประภัสสร๑ ชั้น 5 อาคาร
หลักสูตร
สานักงานอธิการบดี
ธันวาคม 2558
ประชุมวิชาการนานาชาติ : The first International
7-9 ธ.ค.58 โรงแรมสุนีย๑แกรนด๑ แอน คอนเวนชั่น เซ็น
Symposium on Quality Management of Organic
เตอร๑ จ.อุบลราชธานี
Horticultural Produce (QMOH2015)
สัมมนาวิชาการ : การสร๎างเครือขํายอุตสาหกรรมอาหาร
15 ธ.ค.58 โรงแรมรอยัลซิตี้ กทม.
ด๎วยการพัฒนานวัตกรรมและการเตรียมความพร๎อมการ
เข๎าสูํระบบมาตรฐานสาหรับผู๎ประกอบการอาหารแปรรูป
อบรมเชิงปฏิบัติการ : แอคติโนมัยสีทส๑ : ผลิตภัณฑ๑
17 – 18 ธ.ค. คณะเภสัชศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย
ธรรมชาติและฤทธิ์ทางชีวภาพ
58
ประชุมวิชาการนานาชาติ : นโยบายด๎านอาหารโลก ภาพ 17-18 ธ.ค.58 โรงแรมดุสิตธานี กทม.
อนาคตของอาหารและการทาฟาร๑ม : ความท๎าทายของ
ภูมิภาค
รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ

-

4,000
-

6,950
3,500
-

น.ส.ชลธิชา มรรคผล

กษ917

น.ส.ธัชชดา อารยกาญจน๑
น.ส.จิตรยา จารุจิตร๑
ผศ.โกเมนทร๑ บุญเจือ

กษ999

น.สพ.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์

กษ1038

นายอานาจ ภักดีโต

กษ1010

น.ส.ธัชชดา อารยกาญจน๑

กษ1055

หน๎า 33

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

5

อบรมเชิงปฏิบัติการ : การสร๎างเว็บไซต๑ด๎วย joomla

1

การพัฒนาทักษะด๎านการสอน การประเมินผลการเรียนรู๎
และการใช๎สื่อการสอน ในศตวรรษที่ 21 ของอาจารย๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ศึกษาดูงาน : รายวิชาปฐพีวิทยา

2
1
2
3
4

อบรม : ผู๎ขอใบอนุญาตใช๎สัตว๑
ประชุมวิชาการ : เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความ
ยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหารไทย
ศึกษาดูงาน : รายวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
อบรม : การตลาดออนไลน๑

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ

วันที่

สถานที่

21-22 ธ.ค.58 ห๎อง 2944 อาคาร 29
มกราคม 2559
5-7 ม.ค.59 ห๎องประชุมจันทรจรัส ชั้น 3 อาคาร
สานักงานอธิการบดี
26 ม.ค.59
1 -2 ก.พ.59
2-5 ก.พ.59
4 ก.พ.59
9 ก.พ.59

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑
กุมภาพันธ์ 2559
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ บางเขน กทม.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
บ.พีแอนด๑เอฟ เทคโน จากัด
ห๎องประชุมชั้น 10 อาคารสานักงาน
อธิการบดี

งบประมาณ
600
-

ผู้ประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
นายสุรพงษ๑ จันทรดี

อ้างอิง
กษ1004

ดร.จันทรรัตน๑ พิชญภณ
น.ส.จิตรยา จารุจิตร๑
นายสุวิจักขณ๑ อรุณลักษณ๑
น.ส.จิตรา จารุจิตร๑

กษ1034

ดร.กัลยกร วงศ๑รักษ๑
น.ส.ณิชนันท๑ บุญมาก
น.ส.พิมพ๑ธิดา ธรรมแสง
น.ส.จิตรา จารุจิตร๑
นางพวงทอง วัฒนธัญญกรรม
น.ส.ศิริญญา วิบูลย๑อรรถ
น.ส.ชลธิชา มรรคผล
น.ส.วิลาวัลย๑ โพธิ์ดากล่า
นายอาทิตย๑ ศรีประไพ
นางภัททิรา ศรีประไพ
น.ส.พัชรินทร๑ ชินบรรเทา
น.ส.ณิชนันท๑ บุญมาก
น.ส.พิมพ๑ธิดา ธรรมแสง
น.ส.ธัชชดา อารยกาญจน๑
ดร.จันทรรัตน๑ พิชญภณ

กษ073
กษ137

กษ075

กษ076
UBI

หน๎า 34

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

5

สัมมนา : การสัมมนาเครือขํายองค๑กรการเรียนรู๎ เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน Mini UKM ครั้งที่ 12

6

อบรมเชิงปฏิบัติการ : ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

7

อบรม : Microbial utilization and management :
Sustainable utilization of bioresources for a
growing bioeconomy

1

อบรมเชิงปฏิบัติการ : เกณฑ๑การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2558
รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ

วันที่

สถานที่

11 – 13 ก.พ. อาคารสานักงานอธิการบดี
59

18 ก.พ.59

ห๎องจันทร๑ประภัสสร๑ อาคารสานักงาน
อธิการบดี

24 – 25 ก.พ. อุทยานวิทยาศาสตร๑ประเทศไทย
59
จ.ปทุมธานี

1 มี.ค.59

มีนาคม 2559
ห๎องประชุมจันทร๑จรัส อาคารสานักงาน
อธิการบดี

งบประมาณ
-

-

2,000

-

ผู้ประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
นายอุดมศักดิ์ ผํองศรี
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ๑ไพศาล
น.ส.จิตรยา จารุจิตร๑
นายสุวิจักขณ๑ อรุณลักษณ๑
ดร.ศิรส ทองเชื้อ
- หลักสูตร FST
น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์
น.ส.ธัชชดา อารยกาญจน๑
น.ส.ณิชนันท๑ บุญมาก
- หลักสูตร เกษตร
ดร.ศิรส ทองเชื้อ
นายสุวิจักขณ๑ อรุณลักษณ๑
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ๑ไพศาล
นายสมพร ดีดพิณ
นายธีรพล สืบศรี
น.ส.พัชรินทร๑ ชินบรรเทา
นายอานาจ ภักดีโต

ผศ.โกเมนทร๑ บุญเจือ
นายอิทธิรงค๑ จงใจ
น.ส.วิลาวัลย๑ โพธิ์ดากล่า

อ้างอิง
กษ096

กษ071

กษ166

กษ184

หน๎า 35

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วันที่

สถานที่

2

อบรมเชิงปฏิบัติการ : Microsoft 2016 & Office 365

3

ศึกษาดูงาน : ด๎านการเกษตร

7 มี.ค.59

วีรวัฒน๑ฟาร๑ม จ.นครปฐม และมูลนิธิอัมพวา
นุรักษ๑ จ.สมุทรสงคราม

20,000
งบดูงาน

4

อบรมเชิงปฏิบัติการ : มาตรฐานการผลิตเวชสาอางจาก
สมุนไพรเพื่อการจดแจ๎ง อย. เสริมธุรกิจ ผลิตสูํเชิง
พาณิชย๑และก๎าวสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนและวิพากษ๑รายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

11 มี.ค.59

โรงแรมเคยู โฮม ม.เกษตร กทม.

2,500

14 มี.ค.59

ห๎องประชุมพิมานจันทร๑ สานักงาน
อธิการบดี

-

5

6
7

อบรม : การขอรับใบอนุญาตใช๎สัตว๑เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร๑
อบรม : การขอรับใบอนุญาตใช๎สัตว๑เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร๑
รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ

5 – 6 มี.ค.59 อาคาร 15 ชั้น 10 ศูนย๑คอมพิวเตอร๑คณะ
วิทยาศาสตร๑

งบประมาณ

14 – 15 มี.ค. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
59
14 – 15 มี.ค. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
59

-

ผู้ประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
นายสุรพงษ๑ จันทรดี
น.ส.ณิชนันท๑ บุญมาก
น.ส.พิมพ๑ธิดา ธรรมแสง
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ๑ไพศาล
ดร.ศิรส ทองเชื้อ
นายอุดมศักดิ์ ผํองศรี
น.ส.จิตรยา จารุจิตร๑
นายสุวิจักขณ๑ อรุณลักษณ๑
นายธีรพล สืบศรี
นายสมพร ดีดพิณ
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ๑ไพศาล

อ้างอิง
กษ173
กษ212

กษ137
กษ185

600

- หลักสูตรเกษตร
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ๑ไพศาล
ดร.ศิรส ทองเชื้อ
นายอุดมศักดิ์ ผํองศรี
- หลักสูตร FST
น.สพ.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์
ผศ.สุภาณี ดํานวิริยะกุล
ดร.จันทรรัตน๑ พิชญภณ
น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์

600

ผศ.สุเมธี กิตติพงศ๑ไพศาล

กษ261

กษ260

หน๎า 36

ลาดับ
8

โครงการ/กิจกรรม

วันที่

9

เสวนาวิชาการ : ฝ่าวิกฤตภัยแล๎ง : สถานการณ๑และ
บทเรียนในพื้นที่
อบรม : การใช๎ห๎องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)

10

อบรมเชิงปฏิบัติการ : ระบบจัดซื้อจัดจ๎างเบื้องต๎น

29 มี.ค.59

1

อบรม : ระบบออนไลน๑ (Clinic Monitoring Online :
CMO)

19 เม.ย.59

2
3
4

อบรม : พัฒนาผู๎จัดการงานวิจัย รุํนที่ 6
อบรม : การเขียนหนังสือราชการ รุํนที่ 9
อบรมให๎ความรู๎ การชี้แจงแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนการใช๎จํายงบประมาณ

1

เสวนา : ข๎าวเพื่อสุขภาพ .... ทางเลือกใหมํของชาวนา

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ

23 มี.ค.59

สถานที่
สถานีโทรทัศไทยพีบีเอส กทม.

1) 25 มี.ค.59 ห๎อง 2966 อาคาร 29
2) 30 มี.ค.59

ห๎องคอมพิวเตอร๑ 2 อาคาร 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เมษายน 2559
สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยี กทม.

25-27 เม.ย.59 โรงแรมมารวย การ๑เด๎น กทม.
26 เม.ย.59 มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร๑ กทม.
29 เม.ย.59 ห๎องประชุมพิมานจันทร๑ 1 ชั้น 12 สนอ.

10 พ.ค.59

พฤษภาคม 2559
อาคารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑

งบประมาณ
-

-

ผู้ประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ๑ศาล
นักศึกษา
1) วันที่ 25 มี.ค.59
- นายอานาจ ภักดีโต
- น.ส.ธัชชดา อารยกาญจน๑
2) วันที่ 30 มี.ค.59
- ดร.ศิรส ทองเชื้อ
- นายอุดมศักดิ์ ผํองศรี
- ดร.จันทรรัตน๑ พิชญภณ
น.ส.ชลธิชา มรรคผล

-

น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์
นายอาทิตย๑ ศรีประไพ

2,500 บาท
-

ผศ.สุเมธี กิตติพงศ๑ไพศาล
นายอิทธิรงค๑ จงใจ
ผศ.โกเมนทร๑ บุญเจือ
ผศ.ดร.สุรพล พหลภาคย๑
น.ส.วิลาวัลย๑ โพธิ์ดากล่า

-

ดร.สันติธรรม โชติประทุม
ดร.ศิรส ทองเชื้อ
นายสุวิจักขณ๑ อรุณลักษณ๑
น.ส.จิตรยา จารุจิตร๑

อ้างอิง
กษ395
(ภายนอก)
กษ215

กษ265

คทล.จษ
0004/2559
(คลินิคเทคฯ)
กษ345
กษ329

กษ151
(ภายนอก)

หน๎า 37

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วันที่

สถานที่

2

อบรม : ผู๎ใช๎หรือผลิตสัตว๑เพื่องานทางวิทยาศาสตร๑

11-12 พ.ค.59 โรงแรมมิราเคิล แกรนด๑ คอนเวนชั่น กทม.

3

ศึกษาดูงาน : สาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม ปีงบประมาณ 2559

13-16 พ.ค.59 จ.หนองคาย จ.อุดร และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

4

ประชุมวิชาการ : System Biosciences : Frontiers in
integrative Research
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

5

6

อบรม : ผู๎กาหนดกระบวนการฆําเชื้อด๎วยความร๎อน
(Process Authority) ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มี
ความเป็นกรดต่าและชนิดที่ปรับกรด

1

สัมมนาวิชาการ : งานวิจัยทางเศรษฐศาสตร๑ – ความ
หลากหลายในการประยุกต๑และความเหลื่อมล้ากับการ
วิจัยเชิงนโยบาย
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาโจทย๑วิจัย และ
อบรมเรื่องจรรยาบรรณนักวิจัย

2

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ

งบประมาณ
600 บาท
งบแผํนดิน
พัฒนา
บุคลากร
-

ผศ.สุเมธี กิตติพงศ๑ไพศาล
น.ส.จิตรยา จารุจิตร๑
น.ส.ธัชชดา อารยกาญจน๑
นายธีรพล สืบศรี
นายอานาจ ภักดีโต
ดร.สันติธรรม โชติประทุม

กษ366

-

ดร.ศิรส ทองเชื้อ
ดร.จันทรรัตน๑ พิชญภณ

กษ397

-

ดร.กัลยกร วงศ๑รักษ๑
น.ส.ธัชชดา อารยกาญจน๑
ดร.จันทรรัตน๑ พิชญภณ

-

23 พ.ค.59

ห๎องประชุมจันทร๑ประภัสสร๑ ชั้น 5 อาคาร
สานักงานอธิการบดี

-

ห๎องประชุมจันทร๑ประภัสสร๑ ชั้น 5 อาคาร
สานักงานอธิการบดี

กษ387

กษ371

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

13 และ 17
มิ.ย. 59

อ้างอิง

นางพวงทอง วัฒนธัญญกรรม
นายธีรพล สืบศรี
น.ส.ณิชนันท๑ บุญมาก
น.ส.พิมพ๑ธิดา ธรรมแสง
นายอานาจ ภักดีโต

19 พ.ค.59

23-27 พ.ค.59 คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี (บางมด)
กทม.
มิถุนายน 2559
2 มิ.ย.59
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กทม.

ผู้ประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
ผศ.โกเมนทร๑ บุญเจือ

-

กษ386

กษ409

หน๎า 38

ลาดับ

3

4
5
6
7
8

โครงการ/กิจกรรม

วันที่

ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2560
16 มิ.ย.59
- บรรยายเรื่อง ผลักดันงานวิจัยของประเทศด๎วย
งบประมาณบูรณาการ
- เสวนาเรื่อง ขับเคลื่อนงานวิจัยของประเทศด๎วย
งานวิจัยมุํงเป้า
- บรรยายเรื่อง เขียนโครงการวิจัยอยํางไร ให๎ได๎
งบประมาณ และโดนใจกรรมการ
- เสวนาเรื่อง กลยุทธ๑พิชิตทุนมุํงเป้า : ต๎องเข๎าใจ เข๎าถึง
รู๎ทันกรอบวิจัย
สัมมนาวิชาการ : Food Research an Innovation for
17 มิ.ย.59
Sustainable Global Prosperity
อบรมเชิงปฏิบัติการ : การถํายทอดองค๑ความรู๎และ
20-24 มิ.ย.59
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม๎น้าเพื่อการ
สํงออก
อบรมเชิงปฏิบัติการ : การเบิก-จํายวัสดุ ในระบบคลังวัสดุ 21 มิ.ย.59
(MIS)
อบรม : การออกแบบบรรจุภัณฑ๑อาหารสูํเทคโนโลยี การ 27-30 มิ.ย.59
พิมพ๑
อบรมเชิงปฏิบัติการ : เลขานุการคณะกรรมการประเมิน
28 มิ.ย.59
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ
ปีการศึกษา 2558

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ

สถานที่

งบประมาณ

โรงแรมมิราเคิล แกรนด๑ คอนเวนชั่น
กรุงเทพฯ

-

ผู้ประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
นายอานาจ ภักดีโต
น.ส.จิตรยา จารุจิตร๑
นายสุวิจักขณ๑ อรุณลักษณ๑
นายอานาจ ภักดีโต

อ้างอิง

ศูนย๑นิทรรศการและการประชุมไบเทค
บางนา กทม.
สถาบันวิจัยสัตว๑น้าสวยงามและพรรณไม๎น้า
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด
กรมประมง กทม.
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑ 2 ชั้น อาคาร
15
กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม กทม.

-

ผศ.ดร. สุภาณี ดํานวิริยะกุล

กษ492

-

นายสุวิจักขณ๑ อรุณลักษณ๑
ดร.จันทรรัตน๑ พิชญภณ

กษ419

-

น.ส.ชลธิชา มรรคผล

กษ469

-

ดร.จันทรรัตน๑ พิชญภณ

กษ514

ห๎องศูนย๑คอมพิวเตอร๑ ชั้น 10 อาคาร 15

-

น.ส.วิลาวัลย๑ โพธิ์ดากล่า
น.ส.พัชรินทร๑ ชินบรรเทา
น.ส.เพชรดา ประทุมวัน
นายธีรพล สืบศรี
น.ส.ณิชนันท๑ บุญมาก

กษ484

กษ463

หน๎า 39

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วันที่

9

ประชุมเชิงปฏิบัติการ : การปรับยุทธศาสตร๑มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

29 มิ.ย.59

ห๎องประชุมจันทร๑ประภัสสร๑ ชั้น 5 อาคาร
สานักงานอธิการบดี

10

สัมมนา : เจาะลึกไลฟ์สไตล๑ผู๎สูงอายุในฝรั่งเศส

29 มิ.ย.59

1

ศึกษาดูงาน : การผลิตปุ๋ยชีวภาพ (ไรโซเบียมและไมคอไร
ซา)
สัมมนา : การวิเคราะห๑ไนโตรเจน (โปรตีน) ด๎วยวิธี
Kjeldahl method การวิเคราะห๑ไขมันและการไฮโดรไล
ซิส และการวิเคราะห๑เยื่อใยด๎วยเครื่องอัตโนมัติ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

4-5 ก.ค.59

กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ
กรกฎาคม 2559
กลุํมงานวิจัยจุลินทรีย๑ดิน กรมวิชาการ
เกษตร
บ.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จากัด กทม.

2
3

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ

7 ก.ค.59

สถานที่

13-15 ก.ค.59 อําวมะนาว จ.ประจวบคีรีขันธ๑

งบประมาณ

-

ผู้ประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
น.ส.พิมพ๑ธิดา ธรรมแสง
ผศ.โกเมนทร๑ บุญเจือ
ดร.ศิรส ทองเชื้อ
น.ส.วิลาวัลย๑ โพธิ์ดากล่า
นายอานาจ ภักดีโต
น.ส.ธัชชดา อารยกาญจน๑

กษ531

-

น.ส.จิตรยา จารุจิตร๑

กษ538

-

น.ส.พิมพ๑ธิดา ธรรมแสง
น.ส.ณิชนันท๑ บุญมาก

กษ533

ผศ.โกเมนทร๑ บุญเจือ
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ๑ไพศาล
ดร.สันติธรรม โชติประทุม
ดร.จันทรรัตน๑ พิชญภณ
น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์
ดร.ศิรส ทองเชื้อ
ดร.กัลยกร วงศ๑รักษ๑
น.ส.จิตรยา จารุจิตร๑
นายสุวิจักขณ๑ อรุณลักษณ๑
นางพวงทอง วัฒนธัญญกรรม
น.ส.วิลาวัลย๑ โพธิ์ดากล่า
น.ส.ศิริญญา วิบูลย๑อรรถ
นางภัททิรา ศรีประไพ

กษ.565

72,780 บาท
แบํงเป็น
1) งบแผํนดิน
48,780 บาท
2) งบรายได๎
24,000 บาท

อ้างอิง

หน๎า 40

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วันที่

4

ประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาระบบกลไกการบริการ
วิชาการระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย

27 ก.ค.59

ห๎องประชุมศูนย๑บํมเพาะวิสาหกิจ

-

5

อบรมเชิงปฏิบัติการ : เทคนิคการเขียนบทความ เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนวิชาการ รุํนที่ 1
สัมมนาวิชาการ : The 3rd Asian Fermented Foods:
Probiotic-prebiotic: Bioactive ingredients for
Functional products ประจาปี 2559

27 ก.ค.59

ห๎องประชุมพิมานจันทร๑ 1 ชั้น 12

-

6

1

สัมมนาวิชาการ : ความรํวมมือไทย-จีน ด๎านวิทยาศาสตร๑
และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเห็ดในประเทศไทย
(Seminar on Science and Technology for
Mushroom)

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ

สถานที่

28-29 ก.ค.59 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด๑ แอท เซ็นทรัล
ลาดพร๎าว กทม.

2 ส.ค.59

สิงหาคม 2559
โรงแรมสุโกศล กทม.

งบประมาณ

-

ผู้ประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
นายอาทิตย๑ ศรีประไพ
น.ส.ชลธิชา มรรคผล
นายสุรพงษ๑ จันทรดี
นายธีรพล สืบศรี
น.ส.พัชรินทร๑ ชินบรรเทา
น.ส.ณิชนันท๑ บุญมาก
น.ส.พิมพ๑ธิดา ธรรมแสง
น.ส.เพชรลดา ประทุมวัน
ดร.ศิรส ทองเชื้อ
นายสุวิจักขณ๑ อรุณลักษณ๑
น.ส.ธัชชดา อารยกาญจน๑
น.ส.พัชรินทร๑ ชินบรรเทา
น.ส.ณิชนันท๑ บุญมาก
นายอาทิตย๑ ศรีประไพ
นางภัททิรา ศรีประไพ
น.ส.วิลาวัลย๑ โพธิ์ดากล่า
น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์

-

นายอานาจ ภักดีโต

อ้างอิง

กษ604
กษ532

กษ574

หน๎า 41

ลาดับ
2
3
4

1
2
3
4
5

โครงการ/กิจกรรม
สัมมนาวิชาการ : Effective Paper Writing Skills
อบรม : กระบวนการการเตรียมสารสกัดจากสมุนไพร
เพื่อใช๎ในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพ
อบรมเชิงปฏิบัติการ : เทคนิคการเขียนบทความ เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุนวิชาการ รุํนที่ 1
อบรมเชิงปฏิบัติการ : การผลิตต๎นพันธุ๑กล๎วยไม๎ปลอดโรค
ไวรัส
เสวนาวิชาการ : NECTEC Annual Conference &
Exhibition 2016
ศึกษาดูงาน : การผลิตปุ๋ยชีวภาพและการใช๎ประโยชน๑
จากเชื้อราไมคอไรซา
ประชุม : วิพากษ๑ (รําง) ยุทธศาสตร๑การวิจัยรายประเด็น
ด๎านสัตว๑เศรษฐกิจ
ศึกษาดูงาน : นาเสนอเทคโนโลยี เครื่องมือ นวัตกรรม
ด๎านห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร๑

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ

วันที่

สถานที่

11 ส.ค.59
22 ส.ค.59

สานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.)
โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
กทม.
25-26 ส.ค.59 ไอธารา รีสอร๑ท แอนด๑ สปา จ.เพชรบุรี
กันยายน 2559
8 และ 12-13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ กทม.
ก.ย.59
12 ก.ย.59 ศูนย๑การประชุมแหํงชาติสิริกิติ์ รัชดาภิเษก
กทม.
14 ก.ย.59 กรมวิชาการเกษตร กทม.
15 ก.ย. 59
22 ก.ย.59

กองนโยบายและแผนการวิจัย สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.)
ศูนย๑นิทรรศการและการประชุมไบเทค
บางนา กทม.

งบประมาณ
2,500 บาท

ผู้ประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
นายอานาจ ภักดีโต
ดร.จันทรรัตน๑ พิชญภณ

อ้างอิง
กษ574
กษ678

-

นายอาทิตย๑ ศรีประไพ
นางภัททิรา ศรีประไพ
น.ส.วิลาวัลย๑ โพธิ์ดากล่า

กษ646

-

นายสุวิจักขณ๑ อรุณลักษณ๑
น.ส.เพชรลดา ประทุมวัน
น.ส.ธัชชดา อารยกาญจน๑

กษ752

น.ส.จิตรยา จารุจิตร๑
นักศึกษา
ดร.กัลยกร วงศ๑รักษ๑

กษ751

น.ส.ณิชนันท๑ บุญมาก
น.ส.พิมพ๑ธิดา ธรรมแสง

กษ795

-

กษ764

หน๎า 42

ภาคผนวก

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ

หน้า 43

คณะผู้จัดทารายงานประจาปี 2559
คณะเกษตรและชีวภาพ
ผศ โกเมนทร์.
ผศสุเมธี.
ดรสันติธรรม.
นสมเกียรติ.ดร.สพ.
ผศสุรพล.ดร.สพ.น.
ผศสุภาณี.ดร.
ดรอานาจ.
ดรจันทรรัตน์.
นางสาวธัชชดา
นายอุดมศักดิ์
ดรกัลยกร.
ดรศิรส.
ดรสัณฐิตา.
นางสาวจิตรยา
นายสุวิจักขณ์
นางสาวศิริญญา
นางพวงทอง
นางสาววิลาวัลย์
นางสาวชลธิชา
นายอิทธิรงค์

บุญเจือ
กิตติพงศ์ไพศาล
โชติประทุม
ศีลสุทธิ์
พหลภาคย์
ด่านวิริยะกุล
ภักดีโต
พิชญภณ
อารยกาญจน์
ผ่องศรี
วงศ์รักษ์
ทองเชื้อ
ตังคจิวางกูร
จารุจิตร์
อรุณลักษณ์
วิบูลย์อรรถ
วัฒนธัญญกรรม
โพธิ์ดากลา
มรรคผล
จงใจ

นายสุรพงษ์
นายอาทิตย์
นางภัททิรา

จันทรดี
ศรีประไพ
ศรีประไพ

นางสาวณิชนันท์
นายธีรพล
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวเพชรลดา
นางสาวพิมพ์ธิดา

บุญมาก
สืบศรี
ชินบรรเทา
ประทุมวัน
ธรรมแสง

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ

หน้า 44

ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ภาพกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการฟาร์มปศุสัตว์
วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน 2558
ณ ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง จังหวัดสระบุรี และ
ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ

หน้า 45

กิจกรรมประชุมและแข่งขันทางวิชาการเครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วันที่ 28-29 มกราคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการเกษตร
วันที่ 7 มีนาคม 2559
ณ วีรวัฒน์ฟาร์ม จังหวัดนครปฐม และมูลนิธิอัมพวาพัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ
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กิจกรรมกีฬาเทา-เหลือง ครั้งที่ 14 ประจาปีการศึกษา 2558
วันที่ 16 มีนาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการแนะนาอาชีพ
วันที่ 30 มีนาคม2559
ณ ห้อง ก4 คณะเกษตรชีวภาพ

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ
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กิจกรรมศึกษาดูงานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วันที่ 22-23 เมษายน 2559
บริษัทซีอองฮองเอ็นเทอไพรซ์ จากัด อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จากัด อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
บริษัท ศรีฟ้าเบเกอรี่ จากัด อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
บริษัท ริเวอร์แควอินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จากัด อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและการปลูกฝังการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม
วันที่ 20 เมษายน 2559
ณ คณะเกษตรและชีวภาพ

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ
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กิจกรรมบายเนียร์
วันที่ 27 เมษายน 2559
ห้อง ก4 คณะเกษตรและชีวภาพ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี 2559
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
ณ ห้อง ก4 คณะเกษตรและชีวภาพ

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ
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กิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษา บัณฑิตและศิษย์เก่า ประจาปี 2559
วันที่ 30 กรกฎาคม 2559
ณ คณะเกษตรและชีวภาพ

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ
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กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
วันที่ 10 สิงหาคม 2559
ณ ห้อง ก4 คณะเกษตรและชีวภาพ

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจาปี 2559
วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559
ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ
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กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญร่วมกันสร้างจิตอาสา
วันที่ 14 กันยายน 2559
ณ คณะเกษตรและชีวภาพ

กิจกรรมประกวดดาว-เดือน คณะเกษตรและชีวภาพ
วันที่ 14 กันยายน 2559
ณ คณะเกษตรและชีวภาพ

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ
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กิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ
วันที่ 21 กันยายน 2559
ณ คณะเกษตรและชีวภาพ

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ

หน้า 53

2. กิจกรรมบริการวิชาการและโครงการ อพ.สธ.
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการจัดการแพะนมเพี่อความยั่งยืน
กิจกรรมการให้คาปรึกษา แนะนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและข้อมูลทางวิชาการ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 4,18 มีนาคม และ 1 เมษายน 2559
ณ ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการจัดการแพะนมเพี่อความยั่งยืน
การตรวจประเมินระบบสุขศาสตร์ในฟาร์มแพะนม
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 4,18 มีนาคม และ 1 เมษายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการจัดการแพะนมเพี่อความยั่งยืน
กิจกรรมบูรณาการทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
วันที่ 25-23 กุมภาพันธ์ 2559
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ
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กิจกรรมอบรมผักพื้นทีน้อยใช้สอยวัสดุรีไซเคิล
วันที่ 13 มีนาคม 2559
ณ คณะเกษตรและชีวภาพ

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ
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โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงราชสมบัติครบรอบ 2559 มิถุนายน 9 ปี 70
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ
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โครงการปลูกรักษาพันธุ์ข้าวพื้นถิ่นชัยนาท
วันที่ 3-4 และ 10-11 สิงหาคม 2559
ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ
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โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนสระไม้แดง อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
กิจกรรมอบรมการเพาะ การจัดการผลิตและแปรรูปเห็ดฟาง
วันที่ 2 มีนาคม 2559
ณ ศาลาเอนกประสงค์ อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ

หน้า 59

โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนสระไม้แดง อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
กิจกรรมอบรมกระบวนการผลิตข้าวเพื่อลดต้นทุน
วันที่ 3 มีนาคม 2559
ณ ศาลาเอนกประสงค์ อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ
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3. กิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรและอนุรักษ์การทานาวิถีไทย
กิจกรรมทาขวัญข้าว
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ
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โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรและอนุรักษ์การทานาวิถีไทย
กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว
วันที่ 18 ธันวาคม 2558
ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ
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โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรและอนุรักษ์การทานาวิถีไทย
กิจกรรมการลงแขกดานา
วันที่ 31 สิงหาคม 2559
ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ
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4. กิจกรรมด้านประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการ
การประชุมจัดทาแผนปรับปรุงและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 22 ตุลาคม 2558
ณ ห้องประชุมสานักงานคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ
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การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุมสานักงานคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ

กิจกรรมทบทวนและติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุมสานักงานคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559
ณ อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ
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การประชุมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2559
ณ คณะเกษตรและชีวภาพ
ภาพตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วันที่ 3 สิงหาคม 2559
ณ สานักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ
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ภาพตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วันที่ 4 สิงหาคม 2559
ณ สานักงานคณบดี คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ

หน้า 68

การประชุมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักคณะ
วันที่ 7 กันยายน2559
ณ คณะเกษตรและชีวภาพ

รายงานประจาปี 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ
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