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ส่วนที่ 1 
ส่วนน า 

 
1.1 ประวัติความเป็นมา 
 

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 โดยเริ่มต้นในระยะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ยังคงมีสถานะเป็นวิทยาลัยครูจันทรเกษม  และได้
มีการจัดการเรียนการสอนด้านเกษตร โดยความรับผิดชอบของหมวดวิชาเกษตรกรรมในสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในปี พ.ศ. 2499 โดยระยะเริ่มแรกเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร  
เป็นรายวิชาพ้ืนฐานส าหรับหลักสูตรครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากนั้นได้มีการพัฒนาการโดยเปิดเป็น  
วิชาโท เกษตรกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 หมวดวิชาเกษตรกรรม ได้พัฒนาขึ้นเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และเปิดสอนวิชาเอกเกษตรกรรม  ในหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ขึ้น 
 ปี พ.ศ. 2519 ได้มีการเปิดสอนสาขาเกษตรระดับปริญญาตรีขึ้นในวิทยาลัยครูจันทรเกษม ในหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรกรรม  ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี รวมทั้งมีการพัฒนาด้านศักยภาพ อาคาร และ
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ 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 ซึ่งในระยะดังกล่าวเริ่มมีปริมาณบัณฑิตสาขาครูมากเกินไป จึงท าให้มีการปรับปรุงหลักสูตร 
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การเปิดสอนในสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่สาขาครุศาสตร์เกิดขึ้น คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม จึงได้เริ่มเปิดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาต่างๆ ดังนี้ 
 ปี พ.ศ. 2528 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร 
(หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง) 
 ปี พ.ศ. 2529 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพืชศาสตร์ (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)  
และหลักสูตรระดับอนุปริญญา (อ.วท.) วิชาเอกพืชศาสตร์ และวิชาเอกสัตวบาล 
 ปี พ.ศ. 2530 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 
 ปี  พ.ศ. 2534 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร (หลักสูตร 4 ปี) และเปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  
(หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)  
 ปี พ.ศ. 2535 ได้เปิดหลักสูตร อนุปริญญาสาขา สัตวรักษ์ และมีการเปิดโรงพยาบาลสัตว์จันทรเกษม
ขึ้นในปีเดียวกัน 
 ปี พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนชื่อ คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม เป็น คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79 ง.  หน้า 9 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2542  
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูจันทรเกษม มาเป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
 ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม มาเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ก็ได้รับการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่ง เป็น คณะ
เกษตรและชีวภาพ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก. หน้า 7 ลงวันที่ 8 มีนาคม 
2548 
 ในปี พ.ศ. 2554 คณะเกษตรและชีวภาพ มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2549 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการผลิต
และการจัดการพืชเพ่ือชุมชนเมือง พ.ศ.2549 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการผลิตและสุขภาพ
สัตว์ พ.ศ. 2549  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร พ.ศ. 2549 เป็น หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตยสาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
 พ.ศ. 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2554 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และปรับปรุงหลักสูตรเกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตร
วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 

ปรัชญา 
 ความรู้คู่คุณธรรม  วิจัยน านวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารพัฒนา 
 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน 
 
พันธกิจ  

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม การคิด
วิเคราะห์ สอดคล้องกับคุณค่าตามความต้องการของประเทศและประชาคมอาเซียน 

2. วิจัย  พัฒนา และบูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรม เพื่อการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน 

3. บริการวิชาการด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย 
5. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชด าริ 
6. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความพอเพียงและความคงอยู่แห่งวิถีไทย 

 
  



รายงานประจ าปี 2560 คณะเกษตรและชีวภาพ  หน้า 4 
 

1.3 โครงสร้างองค์กร  
 
  

งานบริหารคณะ 

รองคณบดี 

คณบดี 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

ส านักงานคณบดี 

งานคลังและพสัด ุ

งานนโยบาย 
และแผน 

งานบริการการศึกษา 

งานบริหารและธุรการ ศูนย์บริการวิชาการ 
เกษตรและชีวภาพ 

 

ศูนย์ตรวจรับรองมาตรฐาน 
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

โรงงานจันทรเกษมฟู้ดโปรเซสซิงค์ 

ห้องปฏิบัติการ 
เฉพาะด้านเกษตรและชีวภาพ 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านน ้านมแพะ 
จันทรเกษม 

งานวิชาการ 

งานบริหารหลักสูตร 
 

หลักสตูรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ

อาหาร 

หลักสตูร
วิทยาศาสตร์เกษตร

และการ
ประกอบการ 
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1.4 รายนามคณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ (22 ม.ค. 2558 – 8 มี.ค. 2560) 
1. คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ  
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์ บุญเจือ) 

ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล) 

กรรมการ 

3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 
   (นายสันติธรรม โชติประทุม) 

กรรมการ 

4. รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
   (นางสาวจันทรรัตน์ พิชญภณ) 

กรรมการ 

5. ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร์หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย 
   (นายศิรส ทองเชื้อ) 

กรรมการ 

6. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรืออาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย 
   (นายสมเกียรติ ศีลสุทธิ์) 

กรรมการ 

7. หัวหน้าส านักงานคณบดี 
   (ต าแหน่งว่าง) 

กรรมการและเลขานุการ 

8. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   (นางสาวศิริญญา วิบูลย์อรรถ) 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ (9 มี.ค. 2560 – 4 ก.ย. 2560) 
1. คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรรศน์ พลเดช) 

ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์ บุญเจือ) 

กรรมการ 

3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
   (นายอ านาจ ภักดีโต) 

กรรมการ 

4. รองคณบดีคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
    (นายสันติธรรม โชติประทุม) 

กรรมการ 

5. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล) 
 

กรรมการ 
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6. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
   (นายสมเกียรติ ศีลสุทธิ์) 

กรรมการ 

7. หัวหน้าส านักงานคณบดี 
   (นางสาวธัชชดา อารยกาญจน์) 

กรรมการและเลขานุการ 

8. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   (นางสาวศิริญญา วิบูลย์อรรถ) 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
รายช่ือคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรและชีวภาพ  
1. คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ ประธานกรรมการ 
2. นายสันติธรรม โชติประทุม รองประธานกรรมการ 
3. นางดรุณ ี เอ็ดเวิร์ดส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
5. นางพวงเพ็ชร์ ศีลกานต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
6. นายสัตวแพทย์สมเกียรติ ศีลสุทธิ์ กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาณี ด่านวิริยะกุล กรรมการ 
8. นายศิรส ทองเชื้อ กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล กรรมการ 
10. หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ เลขานุการ 

 
1.5 หลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ เปิดสอนในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้ 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ 
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1.6 จ านวนนักศึกษา 
 คณะเกษตรและชีวภาพ เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงในปี 2559 
มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1- 4 รวม 150 คน แยกตามหลักสูตรที่เปิดสอนได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนนักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ 

หลักสูตร 2559 2558 2557 2556 รวม (คน) 

1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 25 13 21 12 71 
2. เกษตรศาสตร์ - 14 19 18 51 

3. วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ 28 - - - 28 

รวม (คน) 53 27 40 30 150 
(ข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร สิงหาคม 2560) 

 
1.7 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 

คณะเกษตรและชีวภาพ มีอาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถจ าแนกตามประเภท วุฒิ
การศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ 

รายการ ข้าราชการ พนักงาน 
มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ประจ า 
ตามสัญญา 

รวม 

อาจารย์ประจ าทั้งหมด 6 10 1 17 
ลาศึกษาต่อ - - - - 

จ านวนนับ (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 6 10 1 17 

จ านวนนับ (รวมลาศึกษาต่อ) 6 10 1 17 
 
ตารางที่ 3 จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 

รายการ อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม 

ปริญญาตรี - - - - - 

ปริญญาโท 5 2 - - 7 
ปริญญาเอก 8 2 - - 10 

รวม 13 4 - - 17 
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ตารางที่ 4 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ แยกตามวุฒิ ได้ดังนี้ 

 ประเภท 
คุณวุฒิ 

ต่ ากว่า ป.ตรี ตรี โท เอก รวม 

- พนักงานมหาวิทยาลัย - 7 - - 7 

- ลูกจ้างประจ าตามสัญญา 1 5 - - 6 
รวม 1 13 - - 13 

 
ตารางที่ 5 ข้อมูลอาจารย์ประจ าคณะเกษตรและชีวภาพ  

ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนปี 
ที่เข้ารับราชการ 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา สถานะ 

ข้าราชการ 

1 นายโกเมนทร์ บุญเจือ 1 ต.ค. 2538 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 นางสาวสุภาณ ี ด่านวิริยะกุล 20 ม.ค. 2544 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก ปกติ 
5 น.สพ.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์ 1 พ.ค. 2534 อาจารย์ ปริญญาเอก ปกติ 

6 นายสันติธรรม โชติประทุม 5 พ.ค. 2547 อาจารย์ ปริญญาเอก ปกติ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

1 นายศิรส ทองเชื้อ 16 ต.ค. 2551 อาจารย์ ปริญญาเอก ปกติ 

2 นางสาวกัลยกร วงศ์รักษ์ 1 เม.ย. 2551 อาจารย์ ปริญญาเอก ปกติ 
3 นายอ านาจ ภักดีโต 1 ต.ค. 2552 อาจารย์ ปริญญาเอก ปกติ 

4 นายชินกร จิรขจรจริตกุล 1 มิ.ย. 2553 อาจารย์ ปริญญาโท ลาศึกษาต่อ 
กลับมาปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 
2560 

5 นางสาวสัณฐิตา ตังคจิวางกูร 7  มิ.ย. 2553 อาจารย์ ปริญญาเอก ลาศึกษาต่อ 
กลับมา
ปฏิบัติงานเม่ือ
วันที่ 10 ต.ค. 
2559  

6 น.สพ.ชวภัทร สุวิริยะไพศาล 1 ส.ค. 2554 อาจารย์ ปริญญาโท ลาศึกษาต่อ 
กลับมาปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 
2560 

7 นางสาวธัชชดา อารยกาญจน์ 26 ก.ย. 2554 อาจารย์ ปริญญาโท ปกติ 
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ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนปี 
ที่เข้ารับราชการ 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา สถานะ 

8 นางสาวจันทรรัตน์      พิญชภณ 
(ชื่อเดิม จันทร์จิรา  พิมพ์พาเรียน) 

4 มิ.ย. 2546 
(ลูกจ้างประจ าฯ) 
16 ต.ค. 2556 
(เป็น พนง.ม.) 

อาจารย์ ปริญญาเอก ปกติ 

9 นางสาวจิตรยา จารุจิตร์ 3 พ.ย. 2557 อาจารย์ ปริญญาเอก ลาออก 1 ก.ค. 
2560 

10 นายสุวิจักขณ์  อรุณลักษณ์ 3 พ.ย. 2557 อาจารย์ ปริญญาโท ปกติ  
ลูกจ้างประจ าตามสัญญา 

1 นายอุดมศักดิ์ ผ่องศรี 10 มิ.ย. 2554 อาจารย์ ปริญญาโท ปกติ 

 
ตารางที่ 6 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา/ สถาบันการศึกษา 
1 นางสาววิลาวัลย ์ โพธิ์ด ากล่ า นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

2 นายอาทิตย์ ศรีประไพ นักวิทยาศาสตร์ 
 

วท.บ.  
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

3 นางภัททิรา ศรีประไพ นักวิทยาศาสตร์ 
 

วท.บ.  
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร)   
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

4 นางสาวศิริญญา 
 

วิบูลย์อรรถ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วท.บ. (ระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

5 นายอิทธิรงค์ จงใจ นักวิชาการศึกษา ศศ.บ. (จิตวิทยา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

6 นางสาวชลธิชา มรรคผล นักวิชาการพัสดุ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

7 นายสุรพงษ์  จันทรดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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ตารางที่ 7 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ลูกจ้างประจ าตามสัญญา) 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา/ สถาบันการศึกษา 
1 นางพวงทอง วัฒนธัญญกรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ ม.6  

กศน. กรุงเทพมหานคร เขต 2 
2 นางสาวณิชนันท์ บุญมาก นักวิทยาศาสตร์ 

 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

3 นายธีรพล สืบศรี นักวิชาการเกษตร 
 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

4 นางสาวพัชรินทร์ ชินบรรเทา นักวิทยาศาสตร์ 
 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

5 นางสาวพิมพ์ธิดา ธรรมแสง นักวิทยาศาสตร์ 
 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
(ลาศึกษาต่อ 28 ธ.ค. 2559) 

6 นางสาวเพชรลดา ประทุมวัน นักวิทยาศาสตร์ วท.บ. (จุลชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
(เข้าใหม่ 1 มิ.ย. 2559) 
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1.8 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณอ่ืนๆ ดังนี้ 
  
ตารางที่ 9 ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเกษตรและชีวภาพ 

ผลผลิต 
งบประมาณ (บาท)  

แผ่นดิน รายได้ อืนๆ รวม 

ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี 2,144,996.63 416,825.64 160,700.00 2,722,522.27 

ผลงานการให้บริการวิชาการ 1,761,628.00 733,914.00 248,080.00 2,743,622.00 

ผลงานท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 60,000.00 - - 60,000.00 

สนับสนนุพันธกิจหลัก - 1,023,173.00 - 1,023,173.00 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิมาตรการ
กระตุ้นการลงทนุขนาดเล็กของ
ภาครัฐ 1,890,000.00 - 108,000.00 1,998,000.00 

รวมงบประมาณ 5,856,624.63 2,173,912.64 516,780.00 8,547,317.27 

ที่มา : ระบบงบประมาณ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 
  

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเกษตรและชีวภาพ  

32% 

32% 

1% 

12% 

23% ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ผลงานการให้บริการวิชาการ 

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สนับสนุนพันธกิจหลัก 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินมาตรการกระตุ้น
การลงทุนขนาดเล็กของภาครัฐ 
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อาคารสถานที่   
 คณะเกษตรและชีวภาพ  มีจ านวนอาคารเรียน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการดังนี้ 
 
ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลอาคารสถานที่คณะเกษตรและชีวภาพ 

ประเภท จ านวน (อาคาร/ห้อง) 

อาคาร 6 
ห้องเรียน 9 

ห้องปฏิบัติการ 6 

ห้องประชุม 2 
โรงเรือนทางการเกษตร 5 

 
 1.9 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และค่านิยม 
 
เอกลักษณ์  
 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน 
 
อัตลักษณ์ของบัณฑิต  
 บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี 
 
ค่านิยม (Shared Value)  

K = Knowledge มีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมโดยการวิจัย 
A = Attitude   มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และอดทน 
S = Skill   ทักษะการผลิต การปฏิบัติงานและการสื่อสาร 
E = Environment  ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 
 T = Technology  สามารถสร้างและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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ส่วนที่ 2  
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  
คณะเกษตรและชีวภาพ มีวิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัยเพ่ือ

การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน” มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โดยให้มีคุณธรรม จริยธรรม การคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับคุณค่าตามความต้องการของประเทศและ
ประชาคมอาเซียน  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  บูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรม เพ่ือ
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหารที่ยั่งยืน  บริการวิชาการด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร 
เพ่ือพัฒนาชุมชนเขตเมืองและชนบท อีกทั้งส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย และส่งเสริมการ
พัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชด าริ ภายใต้การบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล 
ความพอเพียงและความคงอยู่แห่งวิถีไทย มีผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในด้านต่างๆ เป็น
ดังนี้ 
 
2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
  
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปีการศึกษา 2559) คณะเกษตรและชีวภาพ มีการผลิตบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 47 คน บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี จ านวน 37 คน และประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 5 คน ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 11 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตคณะเกษตรและชีวภาพ 

รายการ 
จ านวน (คน) 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

หลักสูตร
เกษตรศาสตร์ 

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด 9 38 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า 8 33 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไมน่ับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 

9 28 

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี - 5 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา - - 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว - - 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - 1 

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท - - 
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รายการ 
จ านวน (คน) 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

หลักสูตร
เกษตรศาสตร์ 

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร - 2 

จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด  8 36 
จ านวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
(ไม่นับรวมบณัฑติที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบณัฑิตที่มงีานท า
แล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา)  

8 33 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 100 100 

 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
 คณะเกษตรและชีวภาพ  จัดการเรียนการสอนวิชาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เน้นการ
ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ  เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ปีการศึกษา 2559) คณะเกษตรและชีวภาพ ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกงานแบบสหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการจริง โดยรายละเอียดแยกตามสาขาวิชา ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 12 แสดงข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ล าดับ ชื่อสถานฝึกประสบการณ์ ที่ต้ัง นักศึกษา ระยะเวลาปฏิบัต ิ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

1 ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 
16 เชียงใหม ่  

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง 
ตามพระราชด าริ ดอยม่อน
ล้าน  
ต าบลป่าไหน่  
อ าเภอพร้าว  
จังหวัดเชียงใหม ่

นายสรศิษฏ์  สิมโนนม่วง 
นายสินธ์ชัย  บัวทอง 
นายธวัธชัย  บัวชาวเกาะ 
นางสาวพรเพ็ญ  ชนะกุล 
นางสาวจันทร์นภา  บญุจันทร ์
นางสาวชลินตา  ใหม่กู ้
นายภูวนัยญ์  สุวรรณ์นุช 

1 สิงหาคม –  
1 พฤศจิกายน 
2560 

2 สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่
หลอด 

ต าบลสบเปิง  
อ าเภอแม่แตง  
จังหวัดเชียงใหม ่

นายวัชรพงษ์  สิทธิน้อย 
นายธนาทร  วรรณกูล 
นายอนุภัทร  เจรญิลาภ 
นายกิตติศักดิ์  พาระแพน 
นางสาวสุมินตรา   กมลรัตน ์
นางสาวเบญจมาศ  จันรดิทอง 

1 สิงหาคม –  
1 พฤศจิกายน 
2560 

3 บริษัท มิราคาล สยาม
อุตสาหกรรม จ ากดั  

ต าบลพลับพลาไชย อ าเภออู่
ทอง  
จังหวัดสุพรรณบรุ ี

นางสาวสุภัทรา  สุภาการ 
นางสาวดารณีกร  ยะเมา 

1 สิงหาคม –  
1 พฤศจิกายน 
2560 
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ล าดับ ชื่อสถานฝึกประสบการณ์ ที่ต้ัง นักศึกษา ระยะเวลาปฏิบัต ิ

4 บริษัท ตะนาวศรไีก่ไทย 
จ ากัด 

ต าบลห้วยยางโทน อ าเภอ
ปากท่อ 
จังหวัดราชบุร ี

นายธยานะ  ค าแก้ว 
นายปรวัน  ไชยพินิจ 
นายอัครชัย  แสนสุวรรณ 
นางสาวนริศรา  ใบเงิน 

1 สิงหาคม –  
1 พฤศจิกายน 
2560 

5 นุสและฟาร์ม  38/1 หมู่ 6 ถนนประชาร่วม
ใจ แขวงทรายกองดินใต้ 
เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร 10230 

นายปฐพี  ช านาญกุล  
 

1 สิงหาคม –  
1 พฤศจิกายน 
2560 
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กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 คณะเกษตรและชีวภาพ สนับสนุนส่งเสริมการด าเนินการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  เพ่ือให้นักศึกษามี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต น าหลัก PDSA/PDCA ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้จัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาดังตารางต่อไปนี้ 
 
 ตารางที่ 13 แสดงกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

ล าดับ 
โครงการ 

วัน / เดือน / ปี 
ด าเนินการ 

สถานที ่ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

1 โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรและ
อนุรักษ์การท านาวิถีไทย 
กิจกรรมที่ 1 ท าขวัญข้าว 

15 ธ.ค. 59 ลานวัฒนธรรมเกษตร คณะ
เกษตรและชีวภาพ 

สาขาเกษตรศาสตร ์

2 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลกัษณ์
และคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่

7 ส.ค. 60 คณะเกษตรและชีวภาพ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทร
เกษม 

นายอิทธิรงค์ จงใจ 

3 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลกัษณ์
และคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน (ด้าน
วิทยาศาสตร์การอาหาร) 

24-25 เม.ย. 60 จังหวัดสระบุรีและจังหวัด
นครราชสมีา 

หลักสตูรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

4 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลกัษณ์
และคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานด้าน
การเกษตรและวิทยาศาสตร์อาหาร 

27 มิ.ย. 60 - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร  
- ฟาร์มปศุสัตว ์
- บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสุพรรณบรุ ี

หลักสตูรวิทยาศาสตร์เกษตร
และการประกอบการ 
 

5 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลกัษณ์
และคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์

16 ส.ค. 60 คณะเกษตรและชีวภาพ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทร

นายอิทธิรงค์ จงใจ 
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ล าดับ 
โครงการ 

วัน / เดือน / ปี 
ด าเนินการ 

สถานที ่ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมที่ 4 รับน้องใหม ่

เกษม 

6 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลกัษณ์
และคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมที่ 5 ประกวดดาว-เดือนคณะ
เกษตรและชีวภาพ 

6 ก.ย. 60 คณะเกษตรและชีวภาพ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทร
เกษม 

นายอิทธิรงค์ จงใจ 

7 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลกัษณ์
และคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมประชาธิปไตย
และการปลูกฝังการใช้ชีวิตอย่างมี
คุณธรรม 

22 มี.ค. 60 คณะเกษตรและชีวภาพ นายอิทธิรงค์ จงใจ 
 

8 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลกัษณ์
และคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมที่ 7 ปัจฉิมนิเทศและการ
แนะน าอาชีพ  

29 มี.ค. 60 คณะเกษตรและชีวภาพ นายอิทธิรงค์ จงใจ 

9 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลกัษณ์
และคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมที่ 8 ส่งเสริมพัฒนาทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

17 มิ.ย. 60 ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมนานาชาติ กรุงเทพฯ 
(ไบเทค) บางนา  

ดร.จันทรรัตน์  พิชญภณ 

10 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลกัษณ์
และคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมที่ 9 อบรมเชิงปฏิบตัิการสร้าง
ความรู้และทักษะการประกันคณุภาพ 

23 ส.ค. 60 คณะเกษตรและชีวภาพ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทร
เกษม 

นางสาววิลาวัลย์ โพธ์ิด ากล่ า 
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ล าดับ 
โครงการ 

วัน / เดือน / ปี 
ด าเนินการ 

สถานที ่ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

11 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลกัษณ์
และคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมที่ 10 การปรับความรู้พื้นฐาน
ของนักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ 

31 ก.ค. – 4 ส.ค. 
60 

ห้องบรรยาย 
หลักสตูรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

หลักสตูรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

12 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลกัษณ์
และคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมที่ 10 การปรับความรู้พื้นฐาน
ของนักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ 
 

18 และ 23 ส.ค. 
60 

ห้อง 1312 อาคาร 13 หลักสตูรวิทยาศาสตร์เกษตร
และการประกอบการ 

13 โครงการศึกษาดูงานการจดัการฟาร์ม
และปศสุัตว ์

21 ต.ค. และ 11 
พ.ย. 59 

ภาควิชาสัตวบาล 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน 

ผศ.สเุมธี กิตติพงศไ์พศาล 
ดร.กัลยกร วงศ์รักษ ์

14 โครงการศึกษาดูงานนิทรรศการดา้น
ปศุสัตว์ครบวงจร 

15 มี.ค. 60 ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค กรุงเทพฯ 

ดร.กัลยกร วงศ์รักษ ์

15 โครงการศึกษาดูงานโรงงานคัดบรรจุ
ผักและผลไม ้

4 เม.ย. 60 บริษัท พลอินเตอรโ์กรเวอร์ 
จ ากัด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบรุ ี

นายอุดมศักดิ์ ผ่องศร ี

16 โครงการประชุมและแข่งขันทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร
ของเครือข่ายเกษตรราชภฏั 

15-17 ก.พ. 60 มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม  
จังหวัดมหาสารคาม 

นายยงยุทธ โชคนันทวงศ์ 
(ประธานสโมสรนักศึกษา) 
นายสันติธรรม โชติประทมุ 
(อ.ที่ปรึกษาโครงการ) 

17 โครงการ กีฬาเทา - เหลือง ครั้งท่ี 15 20 มี.ค. 60 สนามกีฬามหาวิทยาลยัราช
ภัฏจันทรเกษม 

นายอิทฺธิรงค์  จงใจ 

18 ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม ่ 30 - 31 ส.ค.  2560  วัดหัวตะพาน อ าเภอสรรคบรุี 
จังหวัดชัยนาท 

ประธานหลักสตูร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 
ประธานหลักสตูร
เกษตรศาสตร ์
นักวิชาการศึกษา 
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2.2 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
 คณะเกษตรและชีวภาพ  ด าเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษามาโดยตลอดนับตั้งแต่ปีการศึกษา 
2544 ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ สกอ. ในปีการศึกษา 
2559 คณะเกษตรและชีวภาพรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ ประธานกรรมการ  
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรัตน์  กิ่งแสง  กรรมการ 
 3. นางสาวนันทินี  สุดโททอง   กรรมการ 
 4. นางสาวรุ่งรัตน์  ดวงสร้อยทอง    เลขานุการ 
 5. นางสาววิลาวัลย์  โพธิ์ด ากล่ า   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  
 

  
 

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการประเมินพบว่า องค์ประกอบที่มีผล
การประเมินระดับดีมาก จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย และ องค์ประกอบที่ 3 การ
บริการวิชาการ 
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องค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับดี จ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 เมื่อรวมผลการประเมินทุกองค์ประกอบมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดีได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.33 ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 14  คะแนนการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการ 
ประเมินตนเอง 

คะแนนประเมนิ 
โดย

คณะกรรมการ 
(เกณฑ์ สกอ.) 

 บรรลุ 
 ไม่บรรลุ 

หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

(เหตุผลของการ
ประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน 
SAR) 

ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ    
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการ
บริหารจดัการหลักสูตร
โดยรวม 

ค่าเฉลี่ย 3.56 6.75 ค่าเฉลี่ย 3.38 3.40 คะแนน 3.38 คะแนน  ไม่บรรล ุ มีการค านวณผล
คะแนนของหลักสูตร
ใหม่อีกครั้ง 

2 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์
ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 44.44 10 ร้อยละ58.82 5 คะแนน 5 คะแนน  บรรล ุ - 
17 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์
ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ27.27 4 ร้อยละ 23.53 1.96 คะแนน 1.96 คะแนน  ไม่บรรล ุ - 

17 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 0 -12.87 ร้อยละ– 64.35 5 คะแนน 5 คะแนน  บรรล ุ - 
20 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

6 ข้อ - 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน  บรรล ุ - 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

6 ข้อ - 5 ข้อ 5 คะแนน 4 คะแนน  ไม่บรรล ุ ยังไม่มีการน าผล
ประเมินไปปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 คะแนนเฉลี่ย 4.06 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย    

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

6 ข้อ - 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน  บรรล ุ - 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุน 48,000 1,571,203 104,746.87 5 คะแนน 5 คะแนน  บรรล ุ - 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการ 
ประเมินตนเอง 

คะแนนประเมนิ 
โดย

คณะกรรมการ 
(เกณฑ์ สกอ.) 

 บรรลุ 
 ไม่บรรลุ 

หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

(เหตุผลของการ
ประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน 
SAR) 

ตัวหาร 

งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ บาท/คน 15 บาท/คน 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

ร้อยละ 16.67 6.2 ร้อยละ36.47 5 คะแนน 5 คะแนน  บรรล ุ - 
17 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 คะแนนเฉลี่ย 5.00 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ    
ตัวบ่งช้ีที ่3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

6 ข้อ - 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน  บรรล ุ - 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 คะแนนเฉลี่ย 5.00 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
ตัวบ่งช้ีที ่4.1 ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

6 ข้อ - 5 ข้อ 5 คะแนน 4 คะแนน  ไม่บรรล ุ ยังไม่มีการน าผล
ประเมินไปปรับปรุง
การจัดท าแผนหรือ
กิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 คะแนนเฉลี่ย 4.00 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ    
ตัวบ่งช้ีที ่5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ 

7 ข้อ - 5 ข้อ 5 คะแนน 4 คะแนน  ไม่บรรล ุ ยังไม่มีผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
1. การน าผลจากการ
จัดการความรู้มาใช้
ปฏิบัติงานจริง 
2. กระบวนการ
ก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน 

ตัวบ่งช้ีที ่5.2 ระบบก ากับ
การประกันคณุภาพ
หลักสตูร 

7 ข้อ - 5 ข้อ 5 คะแนน 4 คะแนน  ไม่บรรล ุ ยังไม่เห็น
กระบวนการจัดสรร
ทรัพยากร เพื่อ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการ 
ประเมินตนเอง 

คะแนนประเมนิ 
โดย

คณะกรรมการ 
(เกณฑ์ สกอ.) 

 บรรลุ 
 ไม่บรรลุ 

หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

(เหตุผลของการ
ประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน 
SAR) 

ตัวหาร 

หลักสูตรให้เกิดผล
ตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตรอย่างเป็น
รูปธรรม 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 คะแนนเฉลี่ย 4.00 

คะแนนเฉลี่ย 
(องค์ประกอบท่ี 1 - 5) 

คะแนนเฉลี่ย 4.33 
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ตารางที่ 15 ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 6 3.99 4.50 3.38 4.06 
2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 

3 1 - 5.00 - 5.00 
4 1 - 4.00 - 4.00 

5 2 - 4.00 - 4.00 
รวม 13 4 7 2  

ผลการประเมิน 4.24 4.43 4.19 4.33 ระดับดี 

*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ยังมีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทาง
เสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะฯ ในการพัฒนาการ
ด าเนินงานในปีต่อไป ดังนี้ 

 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรจัดท าแผนพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ 
 2. ควรอบรมการใช้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาเพ่ิมขึ้น 
 3. ควรจัดท างบประมาณ เพ่ือพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้ทันสมัย 
 4. ควรปรับกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิด วิเคราะห์ให้กับนักศึกษา 
 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดเด่น 

ผลงานวิจัย และบทความทางวิชาการมีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา และเป็นผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรเพ่ิมการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น เช่น การมอบใบประกาศนียบัตร 

เป็นต้น 
2. ควรเพิ่มการบูรณาการการท าวิจัยร่วมกับภาคเอกชนให้มากขึ้น 

 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

จุดเด่น 
การบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่องการผลิตหัวเชื้อท าปลาร้าจากแบคทีเรียที่ชอบเกลือและแบคทีเรีย  

แลคติกทนเกลือ เพ่ือแก้ปัญหาการผลิตปลาร้า จังหวัดชัยนาท 
 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา กับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. ควรปรับปรุงแผน หรือกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้ชัดเจน 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีคณะกรรมการจัดการความรู้ในการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ และค้นหาแนวปฏิบัติที่
ดี พร้อมน าไปเผยแพร่เพื่อน าความรู้จากกิจกรรมการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

2. ควรระบุแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน และรายงานการ
ประเมินผลส าเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

3. ควรระบุการด าเนินงานของหลักสูตร ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ทั้ง 6 องค์ประกอบให้
ชัดเจน 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ 
 หลักสูตรเกษตรศาสตร์ ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
โดยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมวล แซ่โค้ว ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรัตน์ กิ่งแสง กรรมการ 
 3. นายชยุตม์    วะนา  กรรมการ 
 4. นางสาววิลาวัลย์  โพธิ์ด ากล่ า เลขานุการ 
 5. นางสาวณิชนันท์ บุญมาก  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการจากการประเมิน จ านวน 6 
องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ โดยหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการได้ประเมินตนเอง มี
ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 
 จากการตรวจประเมินฯ พบว่า องค์ประกอบที่  1 การก ากับมาตรฐานผ่านมาตรฐาน  และ
องค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับดีมาก จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต (4.65 
คะแนน) องค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับดี จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
(3.48 คะแนน) และองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินนักศึกษาและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (3.50 คะแนน) องค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับปานกลาง จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา (3.00 คะแนน) และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (3.00 คะแนน)  
 เมื่อรวมผลการประเมินทุกองค์ประกอบมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.52 ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 16 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ 

ประเมินตนเอง 

คะแนนประเมนิ 
โดยคณะกรรมการ 

(เกณฑ์ สกอ.) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผ่าน - - ผ่าน ผ่าน 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ค่าเฉลี่ย 
4.22 

142 4.30 คะแนน 4.30 คะแนน 4.30 คะแนน 
33 

ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 
1 ป ี

ร้อยละ 100 33 ร้อยละ 100 5 คะแนน 5  คะแนน 
33 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 คะแนนเฉลี่ย 4.65 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 

ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา 3 คะแนน -  4 คะแนน 3 คะแนน 
ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 คะแนน -  3 คะแนน 3 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา 3 คะแนน -  3 คะแนน 3 คะแนน 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 คะแนนเฉลี่ย 3.00 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 5 คะแนน -  4 คะแนน 3 คะแนน 
ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์ 3.23 

คะแนน 
-  

4.44 คะแนน 4.44 คะแนน 

     ตัวบ่งช้ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสตูรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 40 2 ร้อยละ 40 5 คะแนน 5 คะแนน 
5 

     ตัวบ่งช้ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
44.40 

2 ร้อยละ 40 3.33 คะแนน 3.33 คะแนน 

5 

     ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ร้อยละ 4 1.6 ร้อยละ 32 5 คะแนน 5 คะแนน 
5 

ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 3 คะแนน -  4 คะแนน 3 คะแนน 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 คะแนนเฉลี่ย 3.81 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ 

ประเมินตนเอง 

คะแนนประเมนิ 
โดยคณะกรรมการ 

(เกณฑ์ สกอ.) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 คะแนน -  4 คะแนน 3 คะแนน 
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

3 คะแนน -  3 คะแนน 3 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรยีน 3 คะแนน -  3 คะแนน 3 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ร้อยละ 100 11 ร้อยละ 100 5 คะแนน 5 คะแนน 
11 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 คะแนนเฉลี่ย 3.50 
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 คะแนน -  4 คะแนน 3 คะแนน 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6 คะแนนเฉลี่ย 3.00 

คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2 - 6) คะแนนเฉลี่ย 3.52 

 
ตารางที่ 17 การว ิเคราะห์ค ุณภาพการศ ึกษาภายในระดับหล ักส ูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ 

องค์ 
ประกอบท่ี 

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

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

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บที่
 2

 -6
 ค

ะแ
นน

เฉ
ลีย่

 
ขอ

งท
ุกต

ัวบ
่งชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 2 - - 4.44 4.65 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 3.81 - - 3.48 ระดับคุณภาพดี 

5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 3.21 3.50 4.65 
  

ผลการประเมิน 
   

3.52 ระดับคุณภาพดี 

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
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 คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ได้รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควร
พัฒนา องค์ประกอบที่ 1 – องค์ประกอบที่ 6 ดังนี้ 
 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
จุดเด่น 

- ไม่มี 
 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
จุดเด่น 

1. บัณฑิตมีอัตราการได้งานท าสูง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. หลักสูตรควรมีการด าเนินการประเมินคุณภาพบัณฑิต จากผู้ใช้บัณฑิตโดยหลักสูตรท า
แบบสอบถามที่สอดคล้องกับกรอบคุณภาพบัณฑิตตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.2 

 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
จุดเด่น 

- ไม่มี 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ไม่มี 
 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรได้มีการจัดท าแผนพัฒนาตนเองและการก าหนดกรอบอัตราก าลัง กรอบภาระงานของ
อาจารย์ที่ชัดเจน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. หลักสูตรควรก ากับติดตามแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
2. หลักสูตรควรส่งเสริมอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยให้ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น 

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับภาวการณ์ของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ไป ที่ต้องการเกษตรกรที่ทันสมัยสามารถเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

2. มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. หลักสูตรควรติดตาม และประเมินผลการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยการบริการ
วิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดเด่น 

1. สามารถจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างเพียงพอ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ไม่มี 
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หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดัง
รายชื่อต่อไปนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร  รอดอาวุธ ประธานคณะกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรัตน์  กิ่งแสง กรรมการ 
3. นางสาวจามรกุล   เหล่าเกียรติกุล กรรมการ 
4. นางสาววิลาวัลย ์ โพธิ์ด ากล่ า เลขานุการ 
5. นางสาวเพชรลดา ประทุมวัน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 จากการตรวจประเมินฯ พบว่า องค์ประกอบที่  1 การก ากับมาตรฐาน ผ่านมาตรฐาน และ
องค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับดีมาก จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต (4.62 
คะแนน) องค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับดี จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
(3.27 คะแนน) และองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินนักศึกษาและสิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (3.25 คะแนน) องค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับปานกลาง จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา (2.33 คะแนน) และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (3.00 คะแนน) 
 เมื่อรวมผลการประเมินทุกองค์ประกอบมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.23  ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 18 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการ 
ประเมินตนเอง 

คะแนนประเมนิ 
โดยคณะกรรมการ 

(เกณฑ์ สกอ.) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา 

ผ่าน - - ผ่าน ผ่าน 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
 

ค่าเฉลี่ย 4.08 33.84 4.23 คะแนน 4.23 คะแนน 4.23 คะแนน 
8 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ 

ประเมินตนเอง 

คะแนนประเมนิ 
โดยคณะกรรมการ 

(เกณฑ์ สกอ.) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 100 8 ร้อยละ 100 5 คะแนน 5 คะแนน 
8 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 คะแนนเฉลี่ย 4.62 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา 3 คะแนน -  3 คะแนน 3 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 คะแนน -  2 คะแนน 2 คะแนน 
ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา 3 คะแนน -  2 คะแนน 2 คะแนน 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 คะแนนเฉลี่ย 2.33 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 3 คะแนน -  4 คะแนน 3 คะแนน 
ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์ 3.89 คะแนน -  3.80 คะแนน 3.80 คะแนน 
     ตัวบ่งช้ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละ 70 5 ร้อยละ 83.33 5 คะแนน 5 คะแนน 
6 

     ตัวบ่งช้ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 19 1 ร้อยละ 16.67 1.39 คะแนน 1.39 คะแนน 
6 

     ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ร้อยละ 20 1.8 ร้อยละ 30 5 คะแนน 5 คะแนน 

6 
ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 3 คะแนน -  3 คะแนน 3 คะแนน 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 คะแนนเฉลี่ย 3.27 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 คะแนน -  3 คะแนน 3 คะแนน 
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

3 คะแนน 
-  

2 คะแนน 2 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรยีน 3 คะแนน -  3 คะแนน 3 คะแนน 
ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 100 
11 

ร้อยละ 100 5 คะแนน 5 คะแนน 
11 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 คะแนนเฉลี่ย 3.25 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  5 คะแนน -  3 คะแนน 3 คะแนน 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6 คะแนนเฉลี่ย 3.00 

คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2 - 6) คะแนนเฉลี่ย 3.23 
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ตารางที่ 19 การว ิเคราะห์ค ุณภาพการศ ึกษาภายในระดับหล ักส ูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

องค์ 
ประกอบท่ี 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

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

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บที่
 2

 -6
 ค

ะแ
นน

เฉ
ลีย่

 
ขอ

งท
ุกต

ัวบ
่งชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 2 - - 4.62 4.62 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 2.33 - - 2.33 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 3.27 - - 3.27 ระดับคุณภาพดี 

5 4 3.00 3.33 - 3.25 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 2.83 3.25 4.62 
  

ผลการประเม ิน 
   

3.23 ระดับคุณภาพดี 

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
 
 คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ได้รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควร
พัฒนา องค์ประกอบที่ 1 – องค์ประกอบที่ 6 ดังนี้ 
 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
จุดเด่น 
  - ไม่มี 
 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
จุดเด่น 

1. บัณฑิตได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
  - ไม่มี 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
จุดเด่น 
  - ไม่มี 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. หลักสูตรควรท าการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขเพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของ
นักศึกษา 

2. หลักสูตรควรปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการก ากับติดตามนักศึกษา เพ่ือให้
นักศึกษาจบได้ตามเกณฑ์ 

3. หลักสูตรควรจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้ครบมาตรฐานทั้ง 5 ด้านและทักษะที่
จ าเป็นของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
จุดเด่น 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกจ านวนมากกว่าร้อยละ 80 
  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการให้มากข้ึน 
 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น 
  - ไม่มี 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. หลักสูตรควรด าเนินการประเมินผลการปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร เพ่ือน าผลการ
ประเมินที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
  
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดเด่น 
  - ไม่มี 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. หลักสูตรควรวางแผนจัดหาทรัพยากร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัยทดแทนของเก่าท่ีไม่

พร้อมใช้งาน เพ่ือตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 
2. หลักสูตรควรด าเนินการประเมินผลการปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร เพ่ือน าผลการ

ประเมินที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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2.3 ด้านการวิจัย 
 
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับเงิน
สนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 4 เรื่อง รวมจ านวนงบประมาณทั้งหมด 
1,650,980 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 20 แสดงงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยที่ได้รับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย จ านวนเงิน (บาท) 
งบประมาณเงินรายได ้

1 การคัดเลือกแบคทีเรียชอบเกลือและแบคทีเรีย
กรดแลคติกทนเกลือที่มีประสิทธิภาพจากปลา
ร้าจากโรงงานผลิตในจงัหวัดชัยนาทและการ
น าไปใช้เปน็หัวเชื้อ 

 

น.สพ.ดร.สมเกียรติ  ศีลสุทธิ ์
ผศ.ดร.สุภาณี  ด่านวิริยะกุล 
ดร.อ านาจ  ภักดีโต 
ดร.จันทรรัตน์  พิชญภณ 
ดร.สันติธรรม  โชตปิระทุม 
นางสาวธชัชดา  อารยกาญจน์ 

200,000 

งบประมาณแผ่นดิน 

2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชมุชนด้วย
ศักยภาพของชุมชน จังหวัดสมทุรสงคราม 

ดร.ศิรส  ทองเชื้อ 538,830 

3 การลดก๊าซเรือนกระจกจากระบบการผลิตก๊าซ
ชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทางเลือกจากมูล
แพะนมขนาดต่างกันในเขตกรุงเทพฯ 
ปริมณฑลของประเทศไทย 

ผศ.สุเมธี  กิตติพงศ์ไพศาล 574,650 

งบประมาณแผ่นดิน อพ.สธ. 
4 การประยุกต์ใช้โปรแกรมการควบคุมอุณหภูมิ

และความชื้น สัมพัทธ์ของตู้อบแห้งด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับการอบแห้ง
สมุนไพรบางชนดิในจังหวัดชัยนาท 

ดร.สันติธรรมโชตปิระทุม 337,500 

รวม  1,650,980 
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การเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
 ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้
เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริม
ให้มีการเผยแพร่ละน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการในรูปของ
บทความวิจัยและบทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณะเกษตรและ
ชีวภาพ มีจ านวน 6 เรื่อง ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 21 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ 

ช่ือ-สกุล ช่ืองานวิจัย แหล่งตีพิมพ ์ ปีท่ีตีพิมพ ์
ดร.จิตรยา จารุจิตร ์  “การถ่ายทอดโรคผ่านทางเมล็ดของเชื้อ

แบคทีเรีย ‘Candidatus Liberibacter 
asiaticus’ สาเหตโุรคฮวงลองบิงของพืช
ตระกลูสม้ในประเทศไทย”  

วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร ์
TCI ฐาน 1 
 

5 พ.ย. 2559 

ดร.ศิรส  ทองเชื้อ Factors Affecting Foreign Tourists’ 
Satisfaction and Intention to Return:    
A Study in Agro-tourism at Amphawa 
Community, Samut  Songkhram 
Province, Thailand 
 

The 4th Rajabhat 
University National and 
International Research and 
Academic Conference 
(RUNIRAC IV) 

24 พ.ย.2559 

ผศ.ดร.สภุาณี  ด่านวิริยะกลุ การใช้แป้งข้าวกล้องพรีเจลาติไนซท์ดแทน
แป้งสาลีในขนมปังแผ่นอบกรอบ 

วารสารเกษตร 12 ก.พ. 2560 

น.สพ.ดร.สมเกียรต ิศีลสุทธ์ิ Evaluation of dietary fat sources n 
growth performance, excreta 
microbiology and noxious gas 
emissions in Ross broilers 

African journal of agricultural 
research 

18 พ.ค. 2560 
 

ดร.จิตรยา จารุจิตร ์ Development of Ethidium Monoazide 
(EMA) Real-Time Polymerase Chain 
Reaction (EMA-qPCR) Technique for 
Detection and Assessment of Live 
‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ 
Cells in Citrus spp. Tissues” 

Thai Journal of Agricultural 
Science ฐาน SCOPUS 
 

17 มิ.ย. 2560 

ดร.กัลยกร วงศ์รักษ ์ A comprehensive evaluation of an 
ELISA for the diagnosis of the two most 
common ascarids in chickens using 
plasma or egg yolks.  

Parasites & Vectors, 10:187 29 มิ.ย. 2560 
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2.4 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 
 การบริการวิชาการแก่สังคม นับเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของคณะเกษตรและชีวภาพ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม เป็นการน าความรู้ที่มีมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและยังเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ของอาจารย์ อันน ามาสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเกษตรและชีวภาพจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมตาม
งบประมาณท่ีคณะจัดสรร ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 22 รายชื่อโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
วัน / เดือน / ปี 

ด าเนินการ 
สถานทีจ่ัดกิจกรรม 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจดัการแพะนมเพื่อ
ความยั่งยืน 
กิจกรรมที่ 1 การให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอด
เทคโนโลยีและข้อมูลทางวิชาการ 

17-27 ส.ค. 60 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติประจ าปี 
2560 ศูนย์การแสดงสินค้า  
อิมแพ็ค เมืองทองธานี  

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการจัดการแพะนม
เพื่อความยั่งยืน 
กิจกรรมที่ 2 การตรวจประเมินระบบสุขศาสตร์ใน
ฟาร์มแพะนม 

17,31 มี.ค. 
14-15, 21-22มิ.ย. 60 

 

ฟาร์มแพะ 
- กรุงเทพฯ (ทุ่งครุ หนองจอก 
คลองสามวา มีนบรุี) 
- ปุทมธาน ี
- สมุทรปราการ 
- ราชบุรี 
- เพชรบุรี 
- สุพรรณบุร ี
- พระนครศรีอยุธยา 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการจัดการแพะนม
เพื่อความยั่งยืน 
กิจกรรมที่ 3 การบรูณาการทางวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอก 

1-3 เม.ย. 60 ศูนย์ราชการกรมปศสุัตว์
ปทุมธานี ต าบลบางกะดี อ าเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี 

4 โครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยใน
การผลิตเชิงอุตสาหกรรมของปลาร้า  
กิจกรรมที่ 4 เตรียมความพร้อมในการจัดท ามาตรฐาน
ความปลอดภัยในการผลติปลาร้าเชิงอุตสาหกรรม 
และการสรา้งมาตรฐานการผลติปลาร้า 

ส.ค. 60 คณะเกษตรและชีวภาพ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

5 โครงการบริการวิชาการด้านการเกษตร  
กิจกรรมที่ 1 อบรมการพัฒนาการผลิตเห็ดถั่งเช่าเมือง 

17-18 มิ.ย. 60 คณะเกษตรและชีวภาพ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
วัน / เดือน / ปี 

ด าเนินการ 
สถานทีจ่ัดกิจกรรม 

6 โครงการบริการวิชาการด้านการเกษตร  
กิจกรรมที่ 2 อบรมการการจดัการโรคพืชที่ส าคัญของ
ส้มโอจังหวัดชัยนาท 

28 มี.ค. และ 4 เม.ย. 
60 

สวนส้มโอ อ าเภอสรรคบุรีและ
อ าเภอมโนรมณ์ จังหวัดชัยนาท 

7 โครงการบริการวิชาการด้านการเกษตร  
กิจกรรมที่ 3 อบรมการผลิตปุ๋ยหมกัจากเศษอาหาร 
(City to Soil) และผักอินทรีย ์
 

28-29 เม.ย. 60 
 

ห้องประชุมส านักงานเขตจตุจักร 
และแปลงเกษตรเลียบคลอง
บางเขน เขตจตุจักร กทม. 

 โครงการบริการวิชาการด้านการเกษตร  
กิจกรรมที่ 3 อบรมการผลิตปุ๋ยหมกัจากเศษอาหาร 
(City to Soil) และผักอินทรีย ์

20 ก.ค. 60 อ าเภอสรรคบรุี  
จังหวัดชัยนาท 

8 โครงการบริการวิชาการด้านการเกษตร  
กิจกรรมที่ 4 การผลติแก๊สชีวภาพจากมูลแพะเพื่อใช้
ในครัวเรือน 

29 มิ.ย. 60 ศูนย์บ่มเพาะวสิาหกิจชุมชน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

9 โครงการปลูกรักษาและขยายพันธ์ุข้าวขาวเจ๊กและ
พันธุ์ข้าวหอมใบเตย 
กิจกรรมที่ 1 การปลูกรักษาและขยายพันธ์ุข้าวขาว
เจ๊กและพันธ์ุข้าวหอมใบเตย 

20 ต.ค. , 23 ธ.ค. 59 , 
23-24 ก.พ. 60  

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลยัราช
ภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 
จังหวัดชัยนาท ก.ค.- ก.ย. 60 

10 โครงการปลูกรักษาและขยายพันธ์ุสมุนไพรในต ารับยา
ของจังหวัดชัยนาท 
กิจกรรมที่ 1 การปลูกรักษาและขยายพันธ์ุสมุนไพรใน
ต ารับยาของจังหวัดชัยนาท 

25-27 ต.ค. 59 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลยัราช
ภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 

16-31 ส.ค. 60 - โรงเรียนครุุประชาสรรค์ 
อ าเภอสรรคบรุี จังหวัดชัยนาท 
- ศูนย์การศึกษา มรภ.จันทร
เกษม-ชัยนาท 

11 โครงการรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 84 
พรรษา 

25 ม.ค. 60 
13-14 มี.ค. 60 

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลยัราช
ภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 
 

12 โครงการ 9 ตามรอยพ่อ สู่เกษตรและอาหารยั่งยืน 6 ก.ย. 60 สนามกีฬาในรม่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 

13 โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการการผลติเห็ด
แบบครบวงจร 
หมายเหตุ : บริการวิชาการแบบคดิค่าใช้จ่าย 

23-24 ก.ย. 60 คณะเกษตรและชีวภาพ 
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นอกจากการบริการแบบให้เปล่าแล้ว คณะยังมีรายได้จากการเก็บค่าบริการของห้องปฏิบัติการและ
โรงงานจันทรเกษมฟู้ด โปรเซสซิงค์ ก่อให้เกิดรายได้จ านวน  36,000  บาท รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 23 สรุปรายรับการให้บริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) 

วันที่ให้บริการ รายการ ผู้ขอใช้บริการ จ านวนเงิน เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จ 
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 

3-ต.ค.-59 ค่าเช่าห้องปฎิบัติการอาหาร นายสมาน  ขันธชัย 3,000 2560:R1:1/16 
4-ต.ค.-59 ค่าเช่าห้องปฎิบัติการอาหาร เครือข่ายเกษตรกรเลีย้งแพะกทม. 6,000 2560:R1:1/33 

11-ต.ค.-59 ค่าเช่าห้องปฎิบัติการอาหาร เครือข่ายเกษตรกรเลีย้งแพะกทม. 6,000 2560:R1:1/92 
18-ต.ค.-59 ค่าเช่าห้องปฎิบัติการอาหาร เครือข่ายเกษตรกรเลีย้งแพะกทม. 6,000 2560:R1:1/133 

25-ต.ค.-59 ค่าเช่าห้องปฎิบัติการอาหาร เครือข่ายเกษตรกรเลีย้งแพะกทม. 6,000 2560:R1:1/147 
    รวม 27,000   

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
10-พ.ย.-59 ค่าเช่าห้องปฎิบัติการอาหาร เครือข่ายเกษตรกรเลีย้งแพะกทม. 6,000 2560:R1:1/610 

           รวม 6,000   
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 

10-ส.ค.-60 ค่าเช่าห้องปฎิบัติการอาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี 3,000  2560:R1:1/4393 

    รวม 3,000    
ยอดรวมสุทธิ 36,000    
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โครงการ อพ.สธ. 
 นอกจากการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาแล้ว คณะเกษตรและชีวภาพ ยังมีการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเกษตรและชีวภาพจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 24 โครงการ/กิจกรรม อพ.สธ. 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัน / เดือน / ปี 

ด าเนินการ 
สถานทีจ่ัดกิจกรรม 

1 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีปลูกรักษาและดูแลพันธุไ์ม้ของโครงการ 
อพ.สธ. ศูนย์การศึกษา มรภ.จันทรเกษม-ชัยนาท 

21 ต.ค. 59 
(วันท่ีขออนุมัติ) 

ศูนย์การศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
จันทรเกษม-ชัยนาท 

2 โครงการปรับปรุงนิทรรศการศูนยอ์นุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. 
คลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา 

21 ต.ค. 59 
(วันท่ีขออนุมัติ) 

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อพ.สธ. คลองไผ่  
อ าเภอสี่คิ้ว จังหวัด
นครราชสมีา 
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2.5 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
คณะเกษตรและชีวภาพ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 25 โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัน / เดือน / ปี 
ด าเนินการ 

สถานทีจ่ัดกิจกรรม 

1 โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรและอนุรักษ์การท านาวิถีไทย 
กิจกรรมที่ 1 ท าขวัญข้าว 

15 ธ.ค. 59 ลานวัฒนธรรมเกษตร  
คณะเกษตรและ
ชีวภาพ 

2 โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรและอนุรักษ์การท านาวิถีไทย 
กิจกรรมที่ 2 การรวบรวมความรู้ดา้นศิลปะและวัฒนธรรมเกษตร 

20-21 ก.ค. 60 อ าเภอหันคา  
จังหวัดชัยนาท 
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2.6 ด้านการบริหารจัดการ 

 คณะเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการ/กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานใน

พันธกิจหลักของคณะ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ และ

การประกันคุณภาพการศึกษา ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 26 โครงการ/กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
วัน / เดือน / ปี 

ด าเนินการ 
สถานทีจ่ัดกิจกรรม 

1 โครงการบริหารจัดการงานของคณะเกษตร
และชีวภาพ 
กิจกรรมที่ 2 การจดัการองค์ความรู้ภายใน
องค์กร 

22 มี.ค. 60 
26 เม.ย. 60 
31 พ.ค. 60 

 

ส านักงานคณบดีคณะเกษตรและ
ชีวภาพ 

2 โครงการบริหารจัดการงานของคณะเกษตร
และชีวภาพ 
กิจกรรมที่ 3 ทบทวนและตดิตามแผนบริหาร
จัดการความเสีย่งและการควบคุมภายใน 

19 ต.ค. 59 และ 
21  มิ.ย . 2560 

คณะเกษตรและชีวภาพ 

3 โครงการบริหารจัดการงานของคณะเกษตร
และชีวภาพ 
กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าป ี

21 ธ.ค. 59 ส านักงานคณบดีคณะเกษตรและ
ชีวภาพ 

4 โครงการร่วมมือลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการ 

26 ธ.ค. 59 ลานกีฬาเทศบาลโพธิ์พิทักษ์  
อ าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท 

5 โครงการการด าเนินงานด้านประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 

24 , 27 ก.ค. 60 คณะเกษตรและชีวภาพ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

6 โครงการการด าเนินงานด้านประกนัคุณภาพ
การศึกษา คณะเกษตรและชีวภาพ 
กิจกรรมที่ 2 การจดัท าแผนปรับปรุงและ
พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 

28 ธ.ค. 59 ส านักงานคณบดีคณะเกษตรและ
ชีวภาพ 

7 โครงการการด าเนินงานด้านประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
 

25 ส.ค. 60 คณะเกษตรและชีวภาพ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
วัน / เดือน / ปี 

ด าเนินการ 
สถานทีจ่ัดกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 3 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ 

8 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา 
 
 

ต.ค. 59 - ม.ค. 60 ช้ัน 3 อาคารเกษตร 10 ปี 

9 โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทศัน์เกษตร
และชีวภาพ 

17 มี.ค. 60 
(วันท่ีอนุมัติ) 

- อาคาร 13 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการเกษตร 
- อาคารปฏิบัติการวิเคราะห์คณุภาพ
อาหาร 
- อาคารอนุสรณ์ 10  ปี เกษตรจันทร
เกษม 

10 โครงการจันทรเกษมร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรือง
เพื่อพ่อ 

6 ก.ย. 60 บริเวณลานแดง มหาวิทยาลยัราชภัฏ
จันทรเกษม 
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การพัฒนาบุคลากร 
 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560) คณะเกษตรและชีวภาพสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ ความสามารถด้านต่างๆ  เพ่ือให้
เกิดความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ ตลอดจนเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยการส่งบุคลากร สายวิชาการและบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมการอบรม  สัมมนา  ประชุมวิชาการ  และศึกษาดูงาน  ดังรายการต่อไปนี้ 

 
ตารางที ่26 ตารางแสดงการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรและชีวภาพ     
  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วันที ่ สถานที ่ งบประมาณ ผู้ประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน 

ตุลาคม 2559 
1 เสวนา : เรื่อง Thailand Food 4.0 จากแนวคิดสู่การ

ประยุกต์ ก้าวอย่างไรให้ถึงปลายทาง 
11 ต.ค.59 โรงแรม Swissotel Le Concorde กรุงเทพฯ - น.ส.ณิชนันท์ บุญมาก 

น.ส.พิมพ์ธิดา ธรรมแสง 
2 ประชุมวิชาการ : ภูมิอากาศ การลงทุนข้ามชาติ และ

จินตนาการสยามทีย่ั่งยืนเป็นธรรม 
17-18 ต.ค.59 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ - นายอ านาจ ภักดโีต 

3 ศึกษาดูงาน : การจัดการฟาร์มและปศุสัตว์นอก
สถานท่ี 

21 ต.ค.59 
11 พ.ย.59 

ภาควิชาสัตวบาล ม.เกษตรศาสตร ์บางเขน - ผศ.สเุมธี กิตติพงศไ์พศาล 
ดร.กัลยกร วงศ์รักษ ์
นายธีรพล สบืศร ี
น.ส.พัชรินทร์ ชินบรรเทา 

4 ศึกษาดูงาน : การจัดการฟาร์มแพะนม การจดัการ
ของเสียในฟาร์ม  
 

25 ต.ค.59 ฟาร์มอิสฟาร์มแพะ หนองจอก กทม. - ผศ.สเุมธี กิตติพงศไ์พศาล 
น.ส.พัชรินทร์ ชินบรรเทา (เพิ่มเตมิ) 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วันที ่ สถานที ่ งบประมาณ ผู้ประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน 

ธันวาคม 2559 
1 อบรม : ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสตูร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
8 ธ.ค.59 ห้องประชุมชั้น 5 สนอ. - ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ 

น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธ์ิ 
น.ส.วิลาวลัย์ โพธ์ิด ากล่ า 
นางภัททิรา ศรีประไพ 
น.ส.เพชรลดา ประทุมวัน 

2 อบรมทางวิชาการ  5-12 ธ.ค.59 กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ้ - น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธ์ิ 
3 ประชุม สมัมนา : เขียนข้อเสนออย่างไรใหไ้ด้ทุน ฝ่าย

อุตสาหกรรม 
15-16 ธ.ค.59 ชลาวันรีสอร์ท จ.นครปฐม - น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลุทธ์ิ 

ผศ.ดร.สภุาณี ด่านวิริยะกุล 
ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ 
ดร.อ านาจ ภักดีโต 

4 ประชุมวิชาการ : ความหลากหลายทางชีวภาพ 
นวัตกรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

19 ธ.ค.59 มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์ - ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ 
ดร.สันติธรรม โชติประทุม 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ : ทรัพยากรจลุินทรีย>์>การ
ประยุกต์ใช้ทางด้านเกษตรกรรม (Microbial 
Resources : Applications in Agriculture) 

23 ธ.ค.59 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คนละ 1,200 น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธ์ิ 
นายสุวิจักขณ์ อรุณลักษณ ์
ดร.จิตรยา จารุจิตร ์
ดร.สณัฐิตา ตังคจิวางกูร 
ดร.อ านาจ ภักดีโต 
ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ 
น.ส.ณิชนันท์ บุญมาก 
น.ส.พิมพ์ธิดา ธรรมแสง 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วันที ่ สถานที ่ งบประมาณ ผู้ประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน 

มกราคม 2560 
1 อบรม : Landscape Design  29 ม.ค.60 

5,12,19,26 ก.พ. 60 
5,12,19,26 มี.ค. 60 

Design International สุขุมวิท55 กทม. 33,500 บาท 

ขอเบิกเพียง 

12,000 บาท 

ดร.ศิรส ทองเชื้อ 

2 ศึกษาดูงาน ด้านการจดัการด้านการเกษตรอินทรีย ์ 31 ม.ค.60 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน - ดร.จิตรยา จารุจิตร ์
กุมภาพันธ์2560 

1 เสวนาวิชาการ : 
1) ถอดรหัส Thailand 4.0 สรา้งความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขันด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
2) การขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐไ์ทย และบัญชีนวัตกรรม
ไทย ความส าคัญและสิทธิประโยชน์ท่ีนักประดิษฐ์ต้อง
รู้ 

4 ก.พ.60 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา 
กรุงเทพฯ 

- อ.ธัชชดา อารยกาญจน ์

2 สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง อุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อน 
Thailand 4.0 กับการพัฒนาอย่ายั่งยืน 

15 – 18 ก.พ.60 โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม ่ 9,150 บาท 
งบกลาง

มหาวิทยาลยั 

ผศ.สรุพล พหลภาคย ์

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับหลักสูตร  

10 ก.พ.60 ห้องประชุมจันทร์จรัส ช้ัน 3 สนอ. - ผศ.ดร.สภุาณี ด่านวิริยะกุล 
อ.ธัชชดา อารยกาญจน์  
ดร.อ านาจ  ภักดีโต 

4 อบรมวิชาการ : Utilization of ion-beam 
accelerator 
 

14 ก.พ.60 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ - ดร.สณัฐิตา ตังคจิวางกูร 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วันที ่ สถานที ่ งบประมาณ ผู้ประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ : ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน (ระบบ QIS) 

21 ก.พ. 60 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2938 อาคาร 29 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

- อ.ธัชชดา อารยกาญจน ์
น.ส.วิลาวลัย์ โพธ์ิด ากล่ า 
น.ส.เพชรลดา ประทุมวัน 

มีนาคม 2560 
1 สัมมนา : เครือข่ายดา้นประกันคณุภาพการศึกษา 

ส าหรับบคุลากรภายในมหาวิทยาลัย 
1-2 มี.ค. 60 โรงงแรมเดอะกรีนเนอร์รี่ รสีอร์ท เขาใหญ่ 

จังหวัดนครราชสีมา 
- อ.ธัชชดา อารยกาญจน ์

ดร.ศิรส ทองเชื้อ 
น.ส.วิลาวลัย์ โพธ์ิด ากล่ า 

2 สัมมนา : Thai BISPA Day 2017 หัวข้อ Business 
incubators and Science Parks : A Cradle for 
Innovation-Driven Economy 

8-9 มี.ค.60 โรงแรมแมนดาริน พระรามสี่ กทม. - อ.ธัชชดา อารยกาญจน ์

3 อบรม : การควบคมุและการจ าหน่ายพัสด ุ 9-10 มี.ค. 60 โรงแรมที.เค. พาเลส กทม. 4,400 น.ส.ชลธิชา มรรคผล 

4 ศึกษาดูงาน : ศึกษาดูงานในรายวชิาโภชนศาสตร์และ
การให้อาหารสัตว ์

16 มี.ค.60 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา 
กทม 
 

- ผศ.สเุมธี  กิตติพงศ์ไพศาล 

5 อบรม : ลดปริมาณเกลือโซเดียมเพื่อสุขภาพผู้บริโภค 
ลดเกลือ – ลดเค็ม – ลดภัยร้ายตอ่สุขภาพ ปี 2 

23 มี.ค.60 มหาวิทยาลยัเกาตรศาสตร์ บางเขน - อ.ธัชชดา อารยกาญจน ์
 

6 อบรม : ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2559 

27-28 มี.ค.60 ห้องประชุมจันทร์ประภสัส์ ช้ัน 5 สนอ. - อ.ธัชชดา อารยกาญจน ์
อ.อุดมศักดิ์ ผ่องศร ี

7 เสวนาวิชาการ : Global minds and the practices 30 มี.ค.60 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ - ดร.อ านาจ ภักดีโต 

8 ประชุมวิชาการ : สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

31 มี.ค.60 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ อ าเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 

- น.ส.ธัชชดา อารยกาญจน ์
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วันที ่ สถานที ่ งบประมาณ ผู้ประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน 

เมษายน 2560 
1 อบรม : การให้ความรู้ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ส าหรบัสถาบันอุดมศึกษา 

19 เม.ย.60 ห้องประชุมจันทร์ประภสัส์ ช้ัน 5 สนอ. - น.ส.วิลาวลัย์ โพธ์ิด ากล่ า 

2 อบรม : แนวปฏิบัติที่ด ี 20 เม.ย.60 ห้องประชุมจันทร์จรัส สนอ. - น.ส.วิลาวลัย์ โพธ์ิด ากล่ า 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ : การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ และสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 
2559 

28 เม.ย.60 ห้องประชุมจันทร์ประภสัส์ ช้ัน 5 สนอ. - ไม่มผีู้เข้าร่วม เนื่องจากติดราชการ
โครงการบริการวิชาการของคณะ 

พฤษภาคม 2560 
1 สัมมนา : TRM วัสดุอ้างอิง : นวัตกรรม เพื่อความ

ถูกต้องของผลการวัดทางเคมี  
18 พ.ค.60 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

กทม. 
- น.ส.ณิชนันท์ บุญมาก 

2 อบรม : การพัฒนาโจทย์วจิัย ด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

21-23 พ.ค.60 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนคร กทม. 

- ผศ.น.สพ.ดร.สุรพล พหลภาคย ์

3 อบรม : การตดัแต่งและการดูแลรกัษาต้นไม้ใหญ่ใน
งานภูมิทัศน์เมือง 

25-26 พ.ค.60 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

4,000 บาท 
งบพัฒนา
บุคลากร 

(งบรายได้) 

อ.อุดมศักดิ์ ผ่องศร ี

มิถุนายน 2560 

1 ประชุมวิชาการ : Smart Agriculture and Food 
Management for Sustainability 

2 มิ.ย.60 สถาบันการจดัการปญัญาภิวัฒน์  
จ. นนทบุรี 

- ผศ.สเุมธี กิตติพงศไ์พศาล 
นายชินกร จิรขจรจริตกลุ 
น.ส.สณัฐิตา ตังคจิวางกูร 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วันที ่ สถานที ่ งบประมาณ ผู้ประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน 

น.ส.ธัชชดา อารยกาญจน ์
น.ส.พัชรินทร์ ชินบรรเทา 
น.ส.เพชรลดา ประทุมวัน 
นายธีรพล สบืศร ี

2 ประชุมเชิงวิชาการ : กรอบการวิจยั ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

7 มิ.ย.60 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน หลักสี่ 
กทม. 

- ดร.อ านาจ  ภักดีโต 

3 ประชุมวิชาการ : Bio Control Asia Conference 
and Exhibition ครั้งท่ี 2 

7-9 มิ.ย.60 โรงแรมรอยัล ออร์คดิ เชอราตัน โฮเตล็ แอนด์ 
ทาวเวอร์ กทม. 
 

- น.ส.จิตรยา จารุจิตร ์

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ที่บริหารโครงการวิจัยในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน 

14-17 มิ.ย.60 พื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน - ผศ.สรุพล พหลภาคย ์

5 สัมมนาทางวิชาการ : Brainstorm for Food 
Science and Technology Learning Outcomes 

15-16 มิ.ย.60 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ ไบ
เทค กทม. 

- น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธ์ิ 
ผศ.ดร.สภุาณี ด่านวิริยะกุล 

6 อบรม : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จาก
ยางพารา 

27-30 มิ.ย.60 สถาบันผลิตผลเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กทม. 

- ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ 

กรกฎาคม 2560 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ : โซลาร์เซลผลิตไฟฟ้าใช้เองใน
บ้านเรือน  

1 ก.ค.60 สวนผักบ้านคณุตา ถนนสุขุมวิท 62 1,650 บาท 
งบพัฒนา
บุคลากร  

(งบรายได้) 

นายธีรพล สบืศร ี
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วันที ่ สถานที ่ งบประมาณ ผู้ประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ : เลขานุการคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 

5 ก.ค.60 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 2944 อาคาร 29 - น.ส.วิลาวลัย์ โพธ์ิด ากล่ า 
นางภัททิรา ศรีประไพ 
น.ส.เพชรลดา ประทุมวัน 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ : การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงาน
ภูมิทัศน์เมือง ระดับผูป้ฏิบัติงาน รุน่ท่ี 4 

13 ก.ค. – 9 ส.ค.60 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- อ.อุดมศักดิ์ ผ่องศร ี

4 ประชุมวิชาการ : การปรับปรุงพันธุ์และ
เทคโนโลยีชีวภาพสตัว์ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

13 -14 ก.ค.60 โรงแรมรามาการ์เด็นท์ กทม. - ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ 

5 สัมมนาวิชาการ : Organic & Symposium 2017 28 ก.ค.60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริิกิติ์  - อ.ชินกร จิรขจรจริตกุล 
สิงหาคม 2560 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ :  การตดิตามความก้าวหน้า
งานวิจัยและการเขียนบทความวจิยั  

9-11 ส.ค.60 แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จ.จันทบุร ี - อ.สุวิจักขณ์ อรณุลักษณ ์
ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ 
ผศ.สเุมธี กิตติพงศไ์พศาล 
ดร.ศิรส ทองเชื้อ 

2 สัมมนา : สัตว์เพื่อมวลมนุษยชาติ  29 ส.ค.60 ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ - ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ 
3 อบรม : เทคนิคการจัดท าและวิธีการเขียนคู่มือการ

ปฏิบัติงาน (ภาคปฏิบัติ) 
21 -22 ส.ค.60 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช คนละ 4000 

บาท 
งบพัฒนา
บุคลากร 

น.ส.วิลาวลัย์ โพธ์ิด ากล่ า 
นายอาทิตย์ ศรีประไพ 

4 สัมมนา : Saping the Future of Academic and 
Scientific Collaboration between Thailand 
and japan  

24 ส.ค.60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอน
เวนช่ันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม. 

- ดร.อ านาจ ภักดีโต 
ดร.สณัฐิตา ตังคจิวางกูร 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วันที ่ สถานที ่ งบประมาณ ผู้ประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน 

5 
 
 
 
 

อบรม : ความเข้าใจในข้อก าหนดมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2005  

 
 
 
 

 30 – 31 ส.ค.60 
 
 
 

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 

คนละ 3,210 
บาท 

งบพัฒนา
บุคลากร 

(รายได้และ
แผ่นดิน) 

น.ส.ณิชนันท์  บุญมาก 
นางภัททิรา ศรีประไพ 
 
 
 
 

กันยายน 2560 
1 สัมมนา : Food & Beverage Packing Conference 

: Packaging Outlook for the Next Era  
20 ก.ย.60 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา 

กรุงเทพฯ 
- อ.ธัชชดา อารยกาญจน ์

2 ประชุมวิชาการ : งานวิจัยใช้ได้จรงิ สปริงบอร์ด
นวัตกรรม 

11 ก.ย.60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริิกิตติ์ กทม. - อ.ธัชชดา อารยกาญจน ์
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ภาคผนวก  
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คณะผู้จัดท ารายงานประจ าปี 2260 
คณะเกษตรและชีวภาพ 

 
ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ 
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล 
ดร.สันติธรรม โชติประทุม 
น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์ 
ผศ.น.สพ.ดร.สุรพล พหลภาคย์ 
ผศ.ดร.สุภาณ ี ด่านวิริยะกุล 
ดร.อ านาจ ภักดีโต 
ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ 
นางสาวธัชชดา อารยกาญจน์ 
นายอุดมศักดิ์ ผ่องศรี 
ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์ 
ดร.ศิรส ทองเชื้อ 
ดร.สัณฐิตา ตังคจิวางกูร 
ดร.จิตรยา  จารุจิตร์ 
นายสุวิจักขณ์  อรุณลักษณ์ 
นางสาวศิริญญา วิบูลย์อรรถ 
นางพวงทอง วัฒนธัญญกรรม 
นางสาววิลาวัลย ์ โพธิ์ด ากล  า 
นางสาวชลธิชา มรรคผล 
นายอิทธิรงค์ จงใจ 
นายสุรพงษ์  จันทรดี 
นายอาทิตย์ ศรีประไพ 
นางภัททิรา ศรีประไพ 
นางสาวณิชนันท์ บุญมาก 
นายธีรพล สืบศรี 
นางสาวพัชรินทร์ ชินบรรเทา 
นางสาวเพชรลดา ประทุมวัน 
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ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2260 

 
1. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
วันที  7 สิงหาคม 2560 

ณ คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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กิจกรรมศึกษาดูงาน ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร 
วันที  24-25 เมษายน 2560 

ณ จังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครราชสีมา 
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กิจกรรมรับน้องใหม่ 
วันที   16 สิงหาคม  2560 

ณ คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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กิจกรรมประกวดดาว-เดือน คณะเกษตรและชีวภาพ 
วันที  6  กันยายน 2560 

ณ คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

 

 

 
  



รายงานประจ าปี 2560 คณะเกษตรและชีวภาพ หน้า 58 

 

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและการปลูกฝังการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม 
วันที  22 มีนาคม 2560 

ณ คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการแนะน าอาชีพ 
วันที  29 มีนาคม 2560 

ณ คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ 
วันที  23 สิงหาคม 2560 

ณ คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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โครงการศึกษาดูงานการจัดการฟาร์มและปศุสัตว์ 
วันที  22  ตุลาคม และ 22  พฤศจิกายน 2559 

ณ ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
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โครงการประชุมและแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรของเครือข่ายเกษตรราชภัฏ 
วันที  25 – 27 กุมภาพันธ์  2560 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
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โครงการ กีฬาเทา - เหลือง ครั้งที  25 
วันที  20 มีนาคม 2560 

สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 
วันที  30-32 สิงหาคม    2560  

ณ วัดหัวตะพาน อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
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2. กิจกรรมบริการวิชาการและโครงการ อพ.สธ. 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการแพะนมเพื อความยั งยืน 
กิจกรรมที  2 การให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดเทคโนโลยีและข้อมูลทางวิชาการ 

วันที  17-27 สิงหาคม 2560 
ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจ าปี 2560 ศูนย์การแสดงสินค้  อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการจัดการแพะนมเพื อความยั งยืน 
กิจกรรมที  2  การตรวจประเมินระบบสุขศาสตร์ในฟาร์มแพะนม  

วันที  27,32  มีนาคม 14-15, 21-22 มิถุนายน 2560 
ณ ฟาร์มแพะ  กรุงเทพฯ (ทุ่งครุ หนองจอก คลองสามวา มีนบุรี)   ปุทมธานี สมุทรปราการ ราชบุรี เพชรบุรี 

สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการจัดการแพะนมเพื อความยั งยืน 
กิจกรรมที  3  การบูรณาการทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก  

วันที  1-3 เมษายน 2560 
ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
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โครงการบริการวิชาการด้านการเกษตร 
กิจกรรมที  2 อบรมการพัฒนาการผลิตเห็ดถั งเช่าเมือง 

วันที  27-28   มิถุนายน 2560 
ณ คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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โครงการบริการวิชาการด้านการเกษตร 
กิจกรรมที  2 อบรมการการจัดการโรคพืชที ส าคัญของส้มโอจังหวัดชัยนาท 

วันที  28 มีนาคม และ 4 เมษายน 2560 
ณ สวนส้มโอ อ าเภอสรรคบุรีและอ าเภอมโนรมณ์ จังหวัดชัยนาท 
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โครงการบริการวิชาการด้านการเกษตร 
กิจกรรมที  3 อบรมการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร )City to Soil) และผักอินทรีย์ 

วันที  28-29 เมษายน 2560  
ณ ห้องประชุมส านักงานเขตจตุจักร และแปลงเกษตรเลียบคลองบางเขน เขตจตุจักร กทม. 

 

  
 

   
 

วันที  20 กรกฎาคม 2560 
ณ อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
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โครงการบริการวิชาการด้านการเกษตร 
กิจกรรมที 4  การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลแพะเพื อใช้ในครัวเรือน 

วันที  29 มิถุนายน 2560 
ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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โครงการปลูกรักษาและขยายพันธุ์ข้าวขาวเจ๊กและพันธุ์ข้าวหอมใบเตย 
กิจกรรมที  2 การปลูกรักษาและขยายพันธุ์ข้าวขาวเจ๊กและพันธุ์ข้าวหอมใบเตย 

กรกฎาคม – กันยายน 2560 
ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 
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โครงการปลูกรักษาและขยายพันธุ์สมุนไพรในต ารับยาของจังหวัดชัยนาท 
กิจกรรมที  2  การปลูกรักษาและขยายพันธุ์สมุนไพรในต ารับยาของจังหวัดชัยนาท  

วันที  25-27 ตุลาคม 2559 
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท  

วันที  16-31 สิงหาคม 2560 
ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ าเภอสรรคบุรี และ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 
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โครงการรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์ – สักยามินทร์  ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื องในวโรกาสที 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา  

วันที  25  มกราคม และ 13-14 มีนาคม 2560 
ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 

 

 
 

 
 

  



รายงานประจ าปี 2560 คณะเกษตรและชีวภาพ หน้า 75 

 

โครงการ 9 ตามรอยพ่อ สู่เกษตรและอาหารยั งยืน  
วันที  6  กันยายน 2560 

ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการการผลิตเห็ดแบบครบวงจร 
วันที  23-24 กันยายน 2560 

ณ คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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โครงการพัฒนาพ้ืนที ปลูกรักษาและดูแลพันธุ์ไม้ของโครงการ อพ.สธ. 
ณ ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 
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โครงการปรับปรุงนิทรรศการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา 
ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ อ าเภอสี คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
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3. กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรและอนุรักษ์การท านาวิถีไทย 
กิจกรรมที  2 ท าขวัญข้าว 
วันที  15 ธันวาคม 2559 

ณ ลานวัฒนธรรมเกษตร คณะเกษตรและชีวภาพ 
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โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรและอนุรักษ์การท านาวิถีไทย 
กิจกรรมที  2  การรวบรวมความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเกษตร 

วันที  20-22  กรกฎาคม 2560 
ณ อ าเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท 
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4. กิจกรรมด้านบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

โครงการร่วมมือลงนามความร่วมมือทางวิชากร 
วันที  26 ธันวาคม 2559 

ณ ลานกีฬาเทศบาลโพธิ์พิทักษ์ อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
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โครงการบริหารจัดการงานของคณะเกษตรและชีวภาพ 
กิจกรรมที  2 การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร 

วันที  22 มีนานคม 26 เมษายน และ 32 พฤษภาคม 2560 
ณ ส านักงานคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ 
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โครงการบริหารจัดการงานของคณะเกษตรและชีวภาพ 
กิจกรรมที  3 ทบทวนและติดตามแผนบริหารจัดการความเสี ยงและการควบคุมภายใน 

วันที  19 ตุลาคม 2559 และ 22 มิถุนายน 2560 
ณ คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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โครงการบริหารจัดการงานของคณะเกษตรและชีวภาพ 
กิจกรรมที  4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื อการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

วันที  22 ธันวาคม 2559 
ณ ส านักงานคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ 
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โครงการการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมที  2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

วันที  24 และ 27 กรกฎาคม 2560  
ณ คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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โครงการการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรและชีวภาพ 
กิจกรรมที  2 การจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 

วันที  28 ธันวาคม 2559 
ณ ส านักงานคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ 
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โครงการการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมที  3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

วันที  25 สิงหาคม 2560 
ณ คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 
 

 
 

 
 



รายงานประจ าปี 2560 คณะเกษตรและชีวภาพ หน้า 88 

 

ภาพโครงการจันทรเกษมร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองเพื อพ่อ 
วันที  6 กันยายน 2560 

บริเวณลานแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

 
 

 
 
 


