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คานา
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อรับรองการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
ประจาปีการศึกษา 2562 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31
กรกฎาคม 2563 ตามตัวบ่งชี้คุณภาพภายใน (สกอ.) 5 องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งชี้
คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอขอบคุ ณบุคลากรทุกระดับในคณะ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนในการดาเนินการ ร่วมมือเอื้ออานวยจนเกิดประสิทธิผลดังกล่าว
คณะเทคโนโลยีการเกษตรตระหนักในความสาคัญของการประเมินตนเองเป็นอย่างยิ่งเพราะผลการประเมินจะ
ทาให้ทราบถึงจุดบกพร่องที่ควรนาไปปรับปรุง และทราบจุดเด่นที่ควรจะส่งเสริม เพื่อให้ผลผลิตของคณะได้มาตรฐาน
การศึกษาของชาติต่อไป
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ผ1

บทสรุปผู้บริหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พัฒ นามาจาก
ภาควิ ช าเกษตรศาสตร์ คณะวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ วิ ท ยาลั ย ครูเพชรบุ รีวิ ท ยาลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ตั้ งแต่ ปี
พุทธศักราช 2528
ปี พ.ศ. 2538 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเกษตรและอุตสาหกรรมในสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
โดยมีการผลิตบัณฑิต สาขา เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตรต่อมาได้ผลิตบัณฑิตเพิ่มขึ้นอีก 2 สาขาวิชาคือ
สาขาสั ต วบาล สาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร ปี พ.ศ.2542 ได้ มี ก ารเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น คณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตรจนถึงปัจจุบัน
ในปั จ จุ บั น คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรได้ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิจ โดยมุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น ผู้ น าทางด้ า น
เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ได้ทาการวิจัยโดยมุ่งเน้นหาองค์ความรู้ใหม่ และการวิจัย โดยบูรณาการกับภูมิ
ปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล การบริการวิชาการโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรแก่ชุมชน และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น
เพื่ อ ให้ ค วามสอดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 คื อ
“สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ” อีกทั้งเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ปัจจุบันทางคณะได้เปิดการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี (วท.บ.) จานวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต
พืช และแขนงวิชาสัตวศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทั ศน์
รวมทั้ง ในระดับบัณฑิตศึกษา (วท.ม.) จานวน 1 สาขาวิชา คือสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร คณะมีการพัฒ นา
บุคลากรอย่างสม่าเสมอ โดยเข้าร่วมการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานตามทีต่ ่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ มีโครงการวิจัย
ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งของคณาจารย์และนักศึกษาในด้านการเกษตร การพัฒนาและแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร งานอบรมด้านการพัฒนาบุคลิกภาพแก่นักศึกษา งานทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย งานบริการทางวิชาการแก่ชุมชนมีหลักสูตรอบรมระยะสั้น ตามความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้ ง
โครงการตามแนวพระราชดาริ เช่น โครงการหญ้าแฝก โครงการเพาะเห็ด รวมทั้งได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้ งภาครัฐ และเอกชน นอกจากนี้ คณะยังได้จั ด ท าระบบประกัน คุณ ภาพการศึกษา เพื่ อให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์
ข้อกาหนดของ สกอ. สมศ. ตลอดจนการปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ กพร. เพื่อให้ การจัดการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ และ
การเตรียมความพร้อมไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
องค์ประกอบ
จานวนตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1
6
องค์ประกอบที่ 2
3
องค์ประกอบที่ 3
2
องค์ประกอบที่ 4
1
องค์ประกอบที่ 5
3
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
15

คะแนนประเมินเฉลี่ย
399
5.00
5.00
4.00
4.33
4.40

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี

จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. อาจารย์สามารถผลิตผลงานวิจัยและนาเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพในงานประชุมวิชาการรับชาติและ
นานาชาติ
2. สร้างช่องทางการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชนในสื่อต่าง ๆ เพื่อสร้างการตระหนักและรับรู้ของสังคม
ชุมชน
3. นาองค์ความรู้จากงานวิจัยไปถ่ายทอด/เผยแพร่/แก้ปัญหาให้กับชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนและประเทศ
อย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของงานวิจัย
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. การจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร
2. ควรสนับสนุนให้อาจารย์นาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปจดอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร
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ส่วนที่ 1 ส่วนนา
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
1.1 ชื่อหน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1.2 ที่ตั้ง
เลขที่ 1 หมู่ 20 ปณจ.ประตูน้าพระอินทร์ ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

1.3 ประวัติความเป็นมา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พัฒนามา
จากภาควิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี
พุทธศักราช 2528
ปี พ.ศ. 2538 ได้มีพระราชกฤษฎีกาได้จัดตั้งคณะเกษตรและอุตสาหกรรมในสถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ โดยมีการผลิตบัณฑิต สาขา เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตรต่อมาได้ผลิตบัณฑิตเพิ่มขึ้นอีก 2
สาขาวิชาคือ สาขาสัตวบาล สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี พ.ศ.2542 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรจนถึงปัจจุบัน

ปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบาย และวัตถุประสงค์
2.1 ปรัชญา
สร้างสรรค์คนดี เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย ส่งเสริมภูมปิ ัญญาไทย ใส่ใจภูมิปญ
ั ญาสากล
2.2 วิสัยทัศน์
เป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทย
และภูมิป้ญญาสากล
2.3 เป้าหมาย
1. พัฒนาการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะตามปรัชญาของคณะ
และเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2. พัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา
3. พัฒนาการวิจัยโดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนา
ประเทศและการวิจัยประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์
4. พัฒนาการบริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการประกันคุณภาพการศึกษา กับงานกิจการนักศึกษา
2.4 วัตถุประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้และคุณธรรม
2. ผลการศึกษาและการวิจยั ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3. ท้องถิ่นสามารถนาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตรไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. ทานุบารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
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5. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในคณะตามหลักธรรมาภิบาล

2. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
2.1 โครงสร้างองค์กร
คณบดี
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการประจาคณะ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

xitdyo86I4kr
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหาร

หลักสู ตร

งบประมาณ

ทะเบียนและวัดผล

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และบริการวิชาการ
และวิจัย
กิจกรรมชมรมของ
นักศึกษาและคณะ

พัสดุ
งานพัฒนานักศึกษา
งานพัฒนาบุคลากร
พัฒนาและปรับปรุง
หลักสู ตร
การฝึ กประสบการณ์ งานสห
กิจศึกษา

โครงการปรับปรุง
ห้ องปฎิบัตกิ าร
แผนพัฒนาคณะและ
แผนปฏิบัตริ าชการ
งานวิจัย

งานแนะแนวการศึกษา

จรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุน

อาจารย์ ทปี่ รึกษา และทุน
งานกีฬา

ห้ องคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

บารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการปรับปรุงอาคาร

งานบริการวิชาการ

หัวหน้ าสานักงานคณบดี

อัตรากาลัง
งานธุรการ
สถิตขิ ้ อมูล
อาคารสถานที่
สวัสดิการของคณะฯ
ประชาสั มพันธ์
งานการประเมินผล
การเงิน
การเจ้ าหน้ าที่
ยานพาหนะ

3.2 โครงสร้างการบริหาร
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3. รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารคณะ
3.1 รายชื่อผู้บริหาร
ผศ.ทรงพลธนฤทธ์
อ.ศิริวิมล
ผศ.ดร.คมกฤษณ์
อ.ภาคิณ
นางจุฑามาศ

มฤครัฐอินแปลง
ศรีมีทรัพย์
แสงเงิน
หมั่นทุ่ง
วงศ์แสวง

3.2 คณะกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง
อ.ศิริวิมล
ศรีมีทรัพย์
ผศ.ดร.คมกฤษณ์
แสงเงิน
อ.ภาคิณ
หมั่นทุ่ง
นางจุฑามาศ
วงศ์แสวง
รศ.ดร.ศรีน้อย
ชุ่มคา
อ.ดร.ราชาวดี
ยอดเศรณี
ผศ.วัฒนี
บุญวิทยา
อ.ธนา
กั่วพานิช
อ.วิเชียร
พุทธศรี
อ.ดร.นุชรัฐ
บาลลา
อ.ธนกร
วังสว่าง
อ.ธวัชชัย
มูลตลาด

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหาร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ
หัวหน้าสานักงานคณบดี
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหาร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ
หัวหน้าสานักงานคณบดี
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร์
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยคณบดี/ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี

4. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
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คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรเปิ ด สอนระดั บ ปริญ ญาตรี จ านวน 3 สาขาวิชา ได้ แ ก่ สาขาเก ษตรศาสตร์ (แขนง
เทคโนโลยีการผลิตพืช และแขนงสัตวศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ระดับปริญญาโท จานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
ระดับปริญญา

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีภมู ิทัศน์
เทคโนโลยีการจัดการเกษตร

คุณวุฒิ

ปีที่ปรับปรุง
ล่าสุด

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตร

วันที่ สกอ.
ลงนามรับทราบ
หลักสูตร

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.ม.

2561
2559
2559
2561

5 ต.ค. 60
3 มี.ค. 59
7 มี.ค. 59
3 พ.ค. 61

22 ก.พ. 61
7 ก.ย. 59
3 มิ.ย. 59
29 ต.ค. 62

5. จานวนนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 150 คน แบ่งเป็นปริญญาตรีจานวน 144 คน
และปริญญาโทจานวน 6 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า

จานวน
รับเข้า

2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
รวม

25
30
28
44
24
31
17
19
199

จานวนนักศึกษา

จานวนนักศึกษาที่ลาออก
และคัดชื่อออกสะสมจนถึง
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
ปีการศึกษา 2562
18
14
12
8
1
0
0
0
13
22
19
15
13
0
0
0
15
24
22
21
3
1
12
6
37
35
35
1
1
9
17
15
15
12
10
29
26
25
6
17
12
5
19
0
18
36
55
82
87
82
62
71
64

อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาเมื่อศึกษาครบ
ตามแผนการเรียน
32.00
43.00
10.71
2.27
50.00
80.65
70.59
0.00
26.13

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
รวม

จานวน
จานวนนักศึกษา
รับเข้า 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
25
4
7
1
0
0
30
2
13
0
0
28
18
1
1
44
24
0
24
2
31
0
17
0
19
4
9
32
35
0
199
0
0
0
4
9
32
35
52

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ตามแผนการเรียน
4
2
18
34
2
0
0
0
60

อัตราการสาเร็จการศึกษา
ตามแผนการเรียน
16.00
6.67
64.29
72.27
8.33
0.00
0.00
0.00
30.15

จานวนนักศึกษาที่ลาออก
และคัดชื่อออกสะสมจนถึง
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
ปีการศึกษา 2562
17
15
12
5
0
0
0
0
6
17
14
13
4
1
1
0
8
14
12
12
1
0
0
4
24
21
21
2
1
10

อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาเมื่อศึกษาครบ
ตามแผนการเรียน
27.78
20.00
6.25
7.14

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า

จานวน
รับเข้า

2555
2556
2557
2558

18
20
16
28

จานวนนักศึกษา
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2559
2560
2561
2562
รวม

12
8
0
0
102

11

2
2
0
0
32

75.00
75.00
0.00
0.00
15.69

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ตามแผนการเรียน
7
9
11
17
1
0
0
0
45

อัตราการสาเร็จการศึกษา
ตามแผนการเรียน
38.89
45.00
68.75
60.71
8.33
0.00
0.00
0.00
44.12

จานวนนักศึกษาที่ลาออก
และคัดชื่อออกสะสมจนถึง
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
ปีการศึกษา 2562
12
11
9
7
0
0
0
0
9
18
16
14
13
3
2
0
13
24
23
16
15
7
1
14
29
28
25
13
12
10
10
12
12
12
5
11
11
10
4
10
9
1
0
0
12
29
49
73
67
66
55
44
56

อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาเมื่อศึกษาครบ
ตามแผนการเรียน
43.75
50.00
53.57
38.24
70.59
71.43
90.00
0.00
30.34

17

32

40

54

48

11
7
41

10
6
0
19

9
6
0
0
16

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
รวม

จานวน
จานวนนักศึกษา
รับเข้า 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
18
7
5
0
0
0
20
9
3
0
0
16
11
1
0
28
17
0
12
1
8
0
0
0
0
0
102
0
0
0
7
14
14
18
1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า

จานวน
รับเข้า

2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
รวม

16
26
28
34
17
14
10
0
145

จานวนนักศึกษา

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
รวม

จานวน
จานวนนักศึกษา
รับเข้า 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
16
0
7
0
0
0
26
0
10
2
1
28
1
7
5
34
12
0
17
0
14
0
10
0
0
0
145
0
0
0
0
7
11
21
6

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ตามแผนการเรียน
0
0
1
12
0
0
0
0
13

อัตราการสาเร็จการศึกษา
ตามแผนการเรียน
0.00
0.00
3.57
35.29
0.00
0.00
0.00
0.00
8.97

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
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ปีการศึกษา
ที่รับเข้า

จานวน
รับเข้า

2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
รวม

0
0
0
0
13
11
4
0
28

จานวนนักศึกษา

จานวนนักศึกษาที่ลาออก
และคัดชื่อออกสะสมจนถึง
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
ปีการศึกษา 2562
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
6
6
6
7
5
4
3
8
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
11
5
14
13
15

อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาเมื่อศึกษาครบ
ตามแผนการเรียน
0.00
0.00
0.00
0.00
46.15
27.27
100.00
0.00
46.43

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา
ทีร่ ับเข้า
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
รวม

จานวน
จานวนนักศึกษา
รับเข้า 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
11
0
4
0
0
0
28
0
0
0
0
0
0
0
0

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ตามแผนการเรียน
0
0
0
0
0
0
0
0
0

อัตราการสาเร็จการศึกษา
ตามแผนการเรียน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
ปีการศึกษา จานวน
จานวนนักศึกษา
ที่รับเข้า
รับเข้า 2558 2559 2560 2561 2562
2558
0
0
0
0
0
0
2559
0
0
0
0
0
2560
0
0
0
0
2561
9
9
6
2562
0
0
รวม
9
0
0
0
9
6

จานวนนักศึกษาที่ลาออกและคัดชื่อ
ออกสะสมจนถึงปีการศึกษา 2562
0
0
0
3
0
3

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาเมื่อ
ศึกษาครบตามแผนการเรียน
0.00
0.00
0.00
66.66
0.00
66.66

6. จานวนอาจารย์และบุคลากร
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คณะมีอาจารย์ประจาทั้งหมด 20 คน อาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ รองศาสตราจารย์ 1 คน
(5%) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน (50%) อาจารย์ 9 คน (57.69%) แบ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอก 7 คน (35%) และ
คุณวุฒิปริญญาโท 13 คน (65%)
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ
ประเภทบุคลากร
จานวน ต่ากว่า ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ. รศ.
ศ.
ป.ตรี
ข้าราชการ
อาจารย์
8
5
3
7
1
สายสนับสนุน
1
1
พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ
12
8
4
9
3
สายสนับสนุน
7
7
ลูกจ้างชั่วคราว
5
5
รวม
33
5
7
14
7
9
10
1
0

7. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
7.1 งบประมาณ
งบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งสิ้น
งบประมาณแผ่นดิน รวม
- งบดาเนินงาน : ค่าตอบแทน : ใช้สอย : วัสดุ
- ครุภัณฑ์
- พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเชิงผลิตภาพ
- ศิลปวัฒนธรรม
- พัฒนาบุคลากร บริหารสานักงาน
- พัฒนานักศึกษผลิตบัณฑิต
- ประกันคุณภาพ
-งบประมาณรายได้ รวม
- งบดาเนินงาน : ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
- บริหารสานักงาน
- พัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าด้านวิชาการ
- ประกันคุณภาพ
- สาธารณูปโภค
- KM
- บริการวิชาการ
- ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
อาคารสถานที่
1) อาคารเรียน
2) อาคารสานักงาน
3) จานวนห้องบรรยาย

2
1
3

3,733,300
2,608,700
468,700
2,140,000
50,000
12,000
135,140
284,360
37,200
1,124,600
175,700
533,900
276,570
41,000
30,000
2,000
15,430
50,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หลัง
หลัง
ห้อง
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4) ห้องปฏิบัติการ
5) ห้องสมุด
6) ห้องคอมพิวเตอร์
7) จานวนห้องประชุม
8) แปลงปฏิบัติการ
9) โรงเรือนเลี้ยงสัตว์
10) โรงเรือนเพาะชา
11) อาคารกิจการนักศึกษา

15
1
1
2
1
2
6
1

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
แปลง
โรง
หลัง
หลัง

8. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน
8.1 เอกลักษณ์
เป็นสถาบันทีน่ ้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.2 อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

9. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. ควรดาเนินการวิเคราะห์และกากับติดตามในบาง
หลักสูตรที่ได้คะแนนการประเมินหลักสูตรต่า เพื่อ
ดาเนินการพัฒนาให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น

การดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
คณะได้กากับติดตามและร่วมกันวิเคราะห์และกาหนดแผน
กลยุทธ์เพื่อดาเนินงานของหลักสูตรที่มีผลการประเมิน
หลักสูตรในระดับต่า ในปีการศึกษา 2561 และในปี
การศึกษา 2562 ทุกหลักสูตรของคณะมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรที่สูงขึ้นทุกหลักสูตร
2. ควรทาแผนพัฒนาอาจารย์เป็นรายบุคคลเพื่อให้ 2. คณะได้ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อระดับ
ได้วุฒปิ ริญญาเอกมากขึ้น
ปริญญาเอก โดยในปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์หลักสูตร
เกษตรศาสตร์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกนอกเวลา
ราชการ จานวน 1 คน
3. ควรทาแผนและพัฒนาส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่
3. คณะได้ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ตาแหน่งทาง
ตาแหน่งทางวิชาการ เช่น การสร้างระบบพี่เลี้ยงการ วิชาการ โดยในปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์ที่ตาแหน่งทาง
อบรมเพื่อทาผลงาน
วิชาการ ผศ. เพิ่มขึ้นจานวน 4 คน
4. ในการทาการจัดการจัดการความรู้เมื่อได้แนว
4. คณะได้ดาเนินการจัดการความรู้และมีการเผยแพร่
ปฏิบัติที่คิดว่าดี ควรมีการนาไปเผยแพร่ทั้งในระดับ ภายในหน่วยงานโดยการจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และ
หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก เพื่อ
พัฒนานาแก่อาจารย์และบุคลากร อีกทั้งยังมีการเผยแพร่แก่
ตรวจสอบว่าเป็นแนวปฏิบัตทิ ี่ดจี ริง และเป็น
หน่วยงานภายนอกคณะ
ประโยชน์ต่อสาธารณะ
5. ควรทาแผนและดาเนินโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสน 5. คณะจัดทาแผนการดาเนินงานโดยรับผิดชอบเป็นผู้
ต่อไปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพือ่ สนองแนว
ดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น
พระราชดาริตามศาสตร์พระราชา และเผยแพร่
พื้นที่ตาบลทุ่งมหาเจริญ อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
ชื่อเสียงของคณะและมหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
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ปีการศึกษา 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : [ระบุผู้รับผิดชอบ]

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
สานักส่งเสริมวิชาการและฯ
โทรศัพท์ : 02-529-3002
โทรศัพท์ : 492
E-mail : agriculture@vru.ac.th
E-mail : sqm@vru.ac.th, personnel@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีหลักสูตรที่มีบัณฑิตจบการศึกษาที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้
บั ณ ฑิ ต จ านวน 4 หลั กสูต ร โดยมี ค่าเฉลี่ย ผลรวมของคะแนนประเมิ น คุณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ เท่ากับ 4.38 มีผลการประเมินรายหลักสูตรดังนี้
ชื่อหลักสูตร
ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการ
หมายเหตุ
ประเมิน
4.78
1) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
3.98
2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
4) สาขาวิทยาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
8.76
ผลรวมของคะแนนผลการประเมิน
4.38
ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
แสดงวิธีการคานวณ
8.76
2
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.1
เป้าหมาย 2562
ผลการดาเนินงาน
ค่าเฉลี่ย 4.51

4.38

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

4.38 คะแนน

ไม่บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.1(1)
ผลการสารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
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ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : [ระบุผู้รับผิดชอบ]

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
สานักส่งเสริมวิชาการและฯ
โทรศัพท์ : 02-529-3002
โทรศัพท์ : 492
E-mail : agriculture@vru.ac.th
E-mail : sqm@vru.ac.th, personnel@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีอาจารย์ประจาทั้งหมด (ไม่นับลาศึกษาต่อ) จานวน 20 คน มีอาจารย์ประจาที่มี
คุณวุฒิ ปริญญาเอก จานวน 7 คน เมื่อคานวณตามสูตร พบว่า ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณ วุฒิป ริญญาเอก
เท่ากับร้อยละ 35 คะแนนที่ได้เท่ากับ 4.38 คะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน
1. จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)
2. จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด (ลาศึกษาต่อ)
3. จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด (ไม่นบั ลาศึกษาต่อ) ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

จานวน
20
7

แสดงวิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
7
20

x 100 = ร้อยละ 35

2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
35

x 5 = 4.38 คะแนน

40
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.2
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 35
ร้อยละ 35

คะแนนที่ได้
4.38 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ 1.2
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.2(1)
รายชื่ออาจารย์ปฎิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2562

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
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ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : [ระบุผู้รับผิดชอบ]

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
สานักส่งเสริมวิชาการและฯ
โทรศัพท์ : 02-529-3002
โทรศัพท์ : 492
E-mail : agriculture@vru.ac.th
E-mail : sqm@vru.ac.th, personnel@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

*หมายเหตุ การนับจานวนอาจารย์ประจาคณะให้นับ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย และนับที่
ปฏิบัติงานจริง ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จานวน 20 คน มี
จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 11 คน เมื่อคานวณตามสูตร พบว่า ค่าร้อยละของอาจารย์
ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ร้อยละ 55 คะแนนที่ได้เท่ากับ 4.58 คะแนน มีรายละเอียดอาจารย์ของ
คณะดังนี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพืน้ ฐาน

จานวน

1. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมลาศึกษาต่อ)

20

2. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ลาศึกษาต่อ

-

3. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ)

9

4. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ)

10

5. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ)

1

6. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ)

-

รวมจานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ(ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ)

11

รายชื่ออาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
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ชื่อ – สกุล

ที่

ตาแหน่งทางวิชาการ

1 นางศรีน้อย ชุ่มคา

รองศาสตราจารย์

2 นางกรรณิกา อัมพุช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3 นางสาวอัณนภา สุขลิ้ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4 นางสาวสุภณิดา พัฒธร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5 นายคมกฤษณ์ แสงเงิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

6 นายทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7 นางสาววัฒนี บุญวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

8 นางสาวนันท์ปภัทร์ ทองคา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9 นางสมาพร เรืองสังข์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

10 นางสาวหรรษา เวียงวะลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

11 นางสาวภาสุรี ฤทธิเลิศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แสดงวิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
11
20

x 100 = ร้อยละ 55

2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
55

60
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.3
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 60
ร้อยละ 55

x 5 = 4.58 คะแนน

คะแนนที่ได้
4.58 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ 1.3
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.3(1)
รายชื่ออาจารย์ปฎิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2562

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
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ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : [ระบุผู้รับผิดชอบ]
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 02-529-3002
โทรศัพท์ : 02-9093063 ต่อ 331
E-mail : agriculture@vru.ac.th
E-mail : research@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

หมายเหตุ : (ตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพฯ หน้า 80)
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนาไปนับในตัวบ่งชี้ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
2. ผลงานของนักศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการศึกษาที่รับการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด จานวน 144 คน มีผลงานของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทั้งหมด จานวน 20 เรื่อง มีผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก เท่ากับ 7.20 คิดเป็น ร้อยละ 5 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
ผลถ่วงน้าหนักเท่ากับ 7.20

จานวนเรื่อง
12
1
6
1
-

ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก
2.40
0.40
3.60
0.80
-

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ที่
ข้อมูลพื้นฐาน
คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ค่าน้าหนัก
0.20

ชื่อ-สกุลนักศึกษา
1. ภัทรสุดา เอื้อเฟื้อ
2. พรนิภา คนขยัน
3. พงศธร กงจักร
4. ศุธิพัฒน์ เถือกเถา
สุมิตรา นวลมิตร
5. ศรัญญ่า บุญสาลี

1
6. ประภาพร อบทม
จิรวัฒน์ เรืองเนตร
7. อันธิกา เหล็กเพ็ชร
สุมิตรา อานาจผูก
ปภาวี โอบอ้อม
8. ชัยชนะ ชานาญพล
ฐิติชญา แซ่โหงว
9. อารดา ดาวลอย
ณัฐวรา ใจเอื้อเฟื้อ
10.กมลพร กอกขุนทด

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
1.ผลการเสริ ม ยี ส ต์ ใ นอาหารไก่ ไ ข่ ต่ อ
สมรรถภาพการผลิตไข่
2.ผลของการเสริม แมกนีเซียมในน้าดื่ ม
ต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่กระทง
3.คุณภาพหญ้าเนเปียร์สีม่วงและหญ้าเน
เปี ยร์ปากช่อง 1 หมักร่วมกับ ในกระถิน
สด
4.การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมหมูโดยการ
เติมผงแก่นตะวัน.
5.การเปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพซากและ
คุ ณ ภาพเนื้ อ ของไก่ พื้ น เมื อ งสายพั น ธุ์
การค้า และไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ตองหนึ่ง
6.การศึ ก ษาจ านวนโครโมโซมและ
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บปลายราก
ของออนิโธกาลัม
7.การทดสอบการงอกของเมล็ ด ดอก
ผี เ สื้ อ 2 สายพั น ธุ์ ใ นโรงเรื อ นบ่ ม และ
โรงเรือนปกติ
8.ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพบัต
เตอร์เค้กแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่
9.การปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัสของไส้
อั่วปลานิลโดยใข้แป้งบุก
10. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและ
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา
11.ปนัดดา วิศานิตย์
12.ปนัดดา วิศานิตย์

- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0.60

1.นันทวรรณ ตาริชัย
2. กมลวรรณ วารินทร์

3
3. ณัฐวุฒิ หัตถดล

- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิช าการระดั บ นานาชาติ ที่ ไม่อ ยู่ในฐานข้อ มูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิ จารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรับ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
4
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทา
เป็นประกาศให้ท ราบเป็น การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิ จัย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตีพิ ม พ์ ใ น
วารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล ระดั บ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบี ยบคณะกรรมการการ
อุดมศึก ษา ว่า ด้ว ยหลั ก เกณฑ์ การพิ จารณาวารสารทางวิ ชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิช าการรั บ ใช้สั งคมที่ ได้รั บ การประเมิ น ผ่ านเกณฑ์ การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
5
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้ น พบพั น ธุ์ พื ช พั น ธุ์ สั ตว์ ที่ ค้ น พบใหม่ แ ละได้ รั บ การจด
ทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณภาพงานสร้างสรรค์
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
6
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online

0.80

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

0.20
0.40

7
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60

8

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

1. กนกวรรณ บัวลารักษ์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
ปริมาณจุลินทรีย์ของหญ้าเนเปียร์หมักที่
อายุการหมักต่างกัน
11.องค์ ป ระกอบหลั ก ทางเคมี ข องเนื้ อ
จระเข้สดและการพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ เนื้ อ
จระเข้
12.ผลของอุ ณ หภู มิ ใ นการอบที่ มี ต่ อ
คุณภาพเนื้อจระเข้แผ่นอบกรอบ
1.การลดเปอร์เซ็นต์การตายของต้นกล้า
มะเขื อ เทศพั น ธุ์ เชอรี่ แ ดงจากโรคราก
และโคนเน่าด้วยสารชีวภัณฑ์
2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่มะม่วง
หาวมะนาวโห่
3.การพั ฒ นานวัตกรรมการผลิต ปลาร้า
มอญอัดก้อนกึ่งสาเร็จรูป ชาวมอญบ้าน
ศาลาแดงเหนือ อาเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี
1.การศึ ก ษาองค์ ป ระกอบทางเคมี แ ละ
อายุ การเก็ บ รักษาของน้านมช้ างพร้อ ม
ดื่ม

1. พัฒนวดี ศรีสมบัติ
ชบาวรรณ สุวรรณโคตร
เสกฐวุฒิ ช้างงาม
อดิศักดิ์ มนต์นามอญ
1. พลาธิป หงษ์วงษ์
สาวพัชราภรณ์ แซ่ลิ้ม
พิชชาภา เขียวอุตสา
2. ศุธิพัฒน์ เถือกเถาว์
เกศรินทร์ ขาอุปถัมภ์
วิลาสินี ทวีแสง
3. พัฒนวดี ศรีสมบัติ
ชบาวรรณ สุวรรณโคตร
เสกฐวุฒิ ช้างงาม
อดิศักดิ์ มนต์นามอญ

1.เครื่องดูดเศษหญ้า
Sucker Machine
1.ข้ า วโป่ งสมุ น ไพ รพ อดี ค า โดยใข้
ไมโครเวฟในการท าให้สุ ก และการพอง
ตัว
2.ลูกชิ้นไก่สมุนไพร
Chicken Ball with Herbs
3.เครื่องดูดเศษหญ้า
Sucker Machine

วิธีการคานวณ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 : 20

1.คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาระดับปริญ ญาตรี
ทั้งหมดของคณะ ตามสูตร
7.2
x 100 =
ร้อยละ 5
144

2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณ ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
5

x

5

= 0.63 คะแนน

40
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.4 (ระดับปริญญาตรี)
เป้าหมาย 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ร้อยละ 40
ร้อยละ 5
0.63 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ 1.4 (ระดับปริญญาตรี)
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
1.4(1)
- ภัทรสุดา เอื้อเฟื้อ และศรีน้อย ชุ่มคา. ผลการเสริมยีสต์ในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ . ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7. 7 มิถุนายน 2562.
1.4(2)
พรนิภา คนขยัน และราชาวดี ยอดเศรณี. ผลของการเสริมแมกนีเซียมในน้าดื่มต่อสมรรถภาพการผลิต
ของไก่กระทง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้ง ที่ 7. 7
มิถุนายน 2562.
1.4(3)
พงศธร กงจักร และกรรณิการ อัมพุช. คุณภาพหญ้าเนเปียร์สีม่วงและหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมัก
ร่วมกับในกระถินสด. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้ง
ที่ 7. 7 มิถุนายน 2562.
1.4(4)
- ศุธิพัฒน์ เถือกเถา สุมิตรา นวลมิตร และศิริพร นามเทศ. 2562. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมหมูโดย
การเติมผงแก่นตะวัน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน
ครั้งที่ 7. 7 มิถุนายน 2562.
1.4(5)
- ศรัญญ่า บุญสาลี และศิริพร นามเทศ. 2562. การเปรียบเทียบคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของไก่
พื้ น เมื อ งสายพั น ธุ์ ก ารค้ า และไก่ พื้ น เมื อ งสายพั น ธุ์ ต องหนึ่ ง . ใน การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7. 7 มิถุนายน 2562.
1.4(6)
- ประภาพร อบทม จิรวัฒน์ เรืองเนตร และสมาพร เรืองสังข์. 2562. การศึกษาจานวนโครโมโซมและ
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บปลายรากของออนิโธกาลัม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7. 7 มิถุนายน 2562.
1.4(7)
- อันธิกา เหล็กเพ็ชร สุมิตรา อานาจผูก ปภาวี โอบอ้อม และสมาพร เรืองสังข์. 2562. การทดสอบการ
งอกของเมล็ดดอกผีเสื้อ 2 สายพันธุ์ในโรงเรือนบ่มและโรงเรือนปกติ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7. 7 มิถุนายน 2562.
1.4(8)
- ชัยชนะ ชานาญพล หรรษา เวียงวะลัย นันท์ปภัทร์ ทองคา วัฒนี บุญวิทยา และฐิตชิ ญา แซ่โหงว.
2562. ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพบัตเตอร์เค้กแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7. 7 มิถุนายน 2562.
1.4(9)
- นันท์ปภัทร์ ทองคา วัฒนี บุญวิทยา หรรษา เวียงวะลัย อารดา ดาวลอย และณัฐวรา ใจเอื้อเฟื้อ. 2562.
การปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัสของไส้อั่วปลานิลโดยใข้แป้งบุก. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 : 21
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7. 7 มิถุนายน 2562.
- กรรณิการ อัมพุช, กมลพร กอกขุนทด, แพรวพรรณ ชูช่วย, พรรณวิภา แพงศรี และประภาวรรณ แพง
ศรี. 2562. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและปริมาณจุลินทรีย์ของหญ้าเนเปียร์หมักที่อายุการหมัก
ต่างกัน. ในการประชุมวิชาการวิจัยราไพพรรณี. 19 ธันวาคม 2562.
อัณนภา สุขลิ้ม ปนัดดา วิศานิตย์. 2563. องค์ประกอบหลักทางเคมีของเนื้อจระเข้สดและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เนื้อจระเข้. ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6. 25 มีนาคม 2563 :
1504-1510.
อัณนภา สุขลิ้ม ปนัดดา วิศานิตย์. 2563. ผลของอุณหภูมิในการอบที่มีต่อคุณภาพเนื้อจระเข้แผ่นอบ
กรอบ.ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6. 25 มีนาคม 2563 :1511-1516.
- สมาพร เรืองสังข์ นันทวรรณ ตาริชัย และสุมาลี ศรีนวล. 2563. การลดเปอร์เซ็นต์การตายของต้น
กล้ามะเขือเทศพันธุ์เชอรี่แดงจากโรครากและโคนเน่าด้วยสารชีวภัณฑ์ . วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
อีสเทิร์นเอเชียฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มค.-เม.ย.63)
ภาสุรี ฤทธิเลิศ และ กมลวรรณ วารินทร์. 2563. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่.
วารสาร ThaiJournal of Science and Technology.9(2): 342-354.
นันท์ปภัทร์ ทองคา วัฒนี บุญวิทยา ภาสุรี ฤทธิเลิศ หรรษา เวียงวะลัย อัณนภา สุขลิ้มและ ณัฐวุฒิ หัต
ถดล. 2562. การพัฒนานวัตกรรมการผลิตปลาร้ามอญอัดก้อนกึ่งสาเร็จรูป ชาวมอญบ้านศาลาแดง
เหนือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
14(3): 12-23.
- ภาสุรี ฤทธิเลิศ กนกวรรณ บัวลารักษ์ และอนันต์ พิริยะภัทรกิจ. 2562. การศึกษาองค์ประกอบทาง
เคมี แ ละอายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาของน้ านมช้ า งพร้ อ มดื่ ม . วารสาร Thai Journal of Science and
Technology.8(2): 154-162.
วิเชียร พุทธศรี. เครื่องดูดเศษหญ้า. ในการประกวดการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
ระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์
หรรษา เวียงวะลัย. ข้าวโป่งสมุนไพรพอดีคา โดยใข้ไมโครเวฟในการทาให้สุกและการพองตัว . ในงาน
แข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6.
19-20 กุมภาพันธ์ 2563. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
- ศิริพร นามเทศ. ลูกชิ้นไก่สมุนไพร. ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร
เครื อ ข่ า ยเกษตรราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศ ครั้ ง ที่ 6. 19-20 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุบลราชธานี.
วิเชียร พุทธศรี. เครื่องดูดเศษหญ้ า. ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร
เครื อ ข่ า ยเกษตรราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศ ครั้ ง ที่ 6. 19-20 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุบลราชธานี.
จานวนนักศึกษาทั้งหมดประจาปีการศึกษา 2562
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ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ภาคิณ หมั่นทุ่ง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : [ระบุผู้รับผิดชอบ]
โทรศัพท์ : 02-5293002
E-mail : agriculture@vru.ac.th

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : กองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ : 02-909-1752
E-mail : ransaya@hotmail.com,
room_ab13@hotmail.com
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและมหาวิทยาลัยจัด ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คาแนะนาทางวิชาการและแนว
ทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาของคณะทุกคน โดยกาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ดูแลนักศึกษา 1 หมู่
เรียนและอาจารย์ 1 คนเป็นที่ปรึกษาได้สูงสุด 2 หมู่เรียนเพื่อควบคุมกากับจานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ใน
สัดส่วนเหมาะสม
คณะชี้แจงให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านให้ดาเนินการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาตามระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมเป็นผู้ประสานงานแจ้งกับอาจารย์ที่
ปรึกษาถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทนี่ ักศึกษาควรทราบ เพื่อให้คาปรึกษาและดูแลนักศึกษาในความรับผิดชอบอย่างทั่วถึง
โดยผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากมติที่ประชุมหลักสูตร และดาเนินการส่งรายชื่อเสนอคณะ เพื่อให้คณะเสนอ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป โดยหลักสูตรจัดการ
ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อวางแนวทางในการให้คาปรึกษาร่วมกัน ตามแนวทางที่หลักสูตรและ
คณะกาหนดไว้ และรายงานผลการปฏิบัติงานการให้คาที่ปรึกษาต่อหลักสูตร โดยการให้คาปรึกษา สรุปได้เป็น 3 ด้าน
ที่สาคัญ คือ
(1) ด้านการเรียน ได้แก่ ปฏิทินการศึกษา การลงทะเบียน การเพิ่มถอนรายวิชา การขอทุนการศึกษา การ
กู้ยืม เงิน เพื่ อการศึกษา (กยศ.) การฝึ ก ประสบการณ์ วิชาชีพ การฝึกสหกิจ และติ ดตามผลการเรีย นของนักศึกษา
รายบุคคล
(2) ด้านการพัฒนานักศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและทักษะการ
ใช้ชีวิตจากกิจกรรมที่หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยจัดขึ้นโดยประสงค์ให้เกิดประโยชน์ในทักษะต่างๆ 5 ด้าน (ได้แก่
คุณธรรมจริยธรรม ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี) แก่นักศึกษา
(3) ด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษามีข้อมูลส่วนตัวนั กศึกษาและช่องทางการติดต่อกับ
ผู้ปกครอง สอบถามเรื่องความเป็นอยู่ สุขภาพ สถานที่พัก การเดินทางมาเรียน และข้อมูลการใช้ชีวิตประจาเป็นที่
สาคัญ และให้คาปรึกษาด้านปัญหาส่วนตัวของนักศึกษา หากพบว่าปัญหาควรประสานกับผู้ปกครองหรือฝ่ายอื่นๆ เพื่อ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
จากการประชุมคณะมีประเด็นการปรึกษาปัญหาของนักศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2562 สรุปได้ดังนี้
(1) ปัญหาด้านฐานะทางการเงินครอบครัว
การแก้ไขปัญหา
- สนุบสนุนให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติในการขอทุนการศึกษาต่างๆ ขอทุน
- สนุบสนุนการขอทุนกู้ยืมเงินทางการศึกษา (กยศ.)
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- ให้คาปรึกษาในการจัดสรรเวลาในการทางานนอกเวลาเรียนแก่นักศึกษา
-จัดกิจกรรมการเรียนและฝึกประสบการณ์วชิ าชีพทีส่ ามารถสร้างรายได้เสริมแก่นักศึกษา ได้แก่ โครงการ
ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงไก่เนื้อ ผลิตภัณฑ์น้านมแพะและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เช่น การผลิตลูกชิน้
อกไก่และน้าพริกกากหมู สร้างรายได้ให้แก่นักศึกษา โดยทางอาจารย์ศิริพร นามเทศ ได้เป็นผูค้ วบคุมการผลิตและฝึก
ให้นักศึกษาคิดต้นทุน วางแผนการตลาด และทาผลิตภัณฑ์ออกมาขายทั้งการวางขายที่คณะ ออกบูทและช่องทาง
ออนไลน์เช่น Page-Facebook Line และ Website ส่วนทางศูนย์สระแก้วมีการจัดกิจกรรมการเรียนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่สามารถสร้างรายได้เสริมแก่นักศึกษา จากการขายผัก เห็ด เมล่อน และไข่ไก่
(2) ปัญหาด้านการเรียน
การแก้ไขปัญหา
- ให้คาปรึกษาด้านแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมในรายวิชาต่างๆ โดยเฉพาะวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์
- ให้คาปรึกษาในการเพิ่มและถอนรายวิชา และวางแผนการเรียนแก่นักศึกษาทีป่ ระสบปัญหาเพื่อช่วยให้ได้
เกรดเฉลี่ยรวมที่สูงขึ้นและสาเร็จการศึกษาได้ตามกาหนด
- จัดให้มีการติววิชาเคมีทั่วไปให้กับนักศึกษาปี 1 โดยอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาค
เรียน 1/2562
- ให้คาแนะนาเรื่องการเตรียมตัวสอบและรวมกลุ่มช่วยกันทบทวนและติวกันเอง
- จัดให้มีการติวทักษะทางด้านภาษาโดยจัดโครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ (VRU-TEP) เพื่อเตรียม
สอบ VRU-TEP
- ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาในการทางานวิจัยตั้งแต่ภาคเรียน 1/2562 ทาให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สามารถเริ่มทา
งานวิจยั ตั้งแต่ภาคเรียน 2/2562 ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษารหัส 60 สามารถทาปัญหาพิเศษและจัดทาเล่มสมบูรณ์ และ
จะสาเร็จการศึกษาตามแผนได้ภายในภาคเรียน 2/2563
เอกสารหลักฐาน
1.5.1(1) รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียนต่างๆ
1.5.1(2) คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
1.5.1 (3) สรุปผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีการศึกษา 2562
 ข้อ 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะได้มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทัง้ เต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา อาทิ
(1) กองพัฒนานักศึกษา 0-2529-0674-7 ต่อ 239 http://dsd.vru.ac.th/ ข้อมูลทุนการศึกษา กองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา แหล่งงานในและนอกเวลา การผ่อนผันทหาร ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น
(2) องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา ที่ตั้ง ชั้น2 อาคารกองพัฒนานักศึกษากิจกรรมนอกหลักสูตร ชมรม
ค่ายอาสาพัฒนา กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ เป็นต้น
(3) สานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสาระสนเทศ 02-9091431, ภายใน 443 http://lib.vru.ac.th/การค้นหา
ทรัพยากร การยืมคืน การต่ออายุยืมทรัพยากร ฐานข้อมูลสารสนเทศ ฐานข้อมูลงานวิจัย เป็นต้น
(4) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0-2909-1432 , ภายใน 322 หรือ 323
http://acad.vru.ac.th/about_acad/index.php
https://www.facebook.com/tabianvru?fref=ts
กาหนดการลงทะเบียน คู่มอื นักศึกษา ผลการเรียน จองรายวิชา ข้อมูลสหกิจศึกษา เป็นต้น
(5) ศูนย์ภาษา 0-2529-0674-7 , ภายใน 456 http://lcvru.com/ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน กิจกรรมด้านภาษา
และวัฒนธรรมต่างประเทศ เป็นต้น
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(6) Facebook กยศ. - กรอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้อมูลการยื่นเรื่องขอกู้
กยศ.-กรอ. ข่าวกิจกรรมจิตอาสา โดยให้ข้อมูลของหน่วยบริการที่ให้บริการต่างๆ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง
งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ผ่านการติดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ของคณะ, เว็ป
ไซต์ และ Facebook fan page “คณะเทคโนโลยีการเกษตร” และ fan page “VRU Agritech” และการแจ้งข้อมูล
ที่ เป็ น ประโยชน์ ผ่ านทางระบบอาจารย์ที่ ป รึกษา เช่น การรับ สมั ครทุ น การศึกษา การรับ สมั ครงาน โดยคณะได้
มอบหมายให้มีผู้ที่คอยกากับดูแลเว็บไซต์และเพจ Facebook คืออาจารย์ตัวแทนของแต่ละหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ ที่
ได้รับมอบหมายจากคณะ
เอกสารหลักฐาน
1.5.2(1) ภาพประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์
1.5.2(2) ภาพหน้า Facebook ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
1.5.2(3) เอกสารการรับสมัครทุนการศึกษา (ประกาศทุนภายในคณะ)
1.5.2(4) เอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
 ข้อ 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2562 คณะมีการจัดทาโครงการ/กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษา อาทิ
(1) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โดยมีการอบรมเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยให้นักศึกษาชมคลิปวีดีโอเกี่ยวกับ วิธีสัมภาษณ์งาน เทคนิคการสัมภาษณ์งาน และชมคลิปวีดีโอเกี่ยวกับ
ความแตกต่างของวัยทางานและวัยเรียน เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมใน
รูปแบบปกติได้ ดังนั้นทางคณะจึงได้ดาเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทาง และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้นักศึกษาสามารถนาไปใช้ในการสมัครงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในวิชาชีพ ความพร้อม
ด้านแนวคิดและบุคลิกภาพให้กับนักศึกษา และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทักษะเพื่อเตรียมพร้อมในการสมัครงานและ
ทางานเมื่อจบการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) โครงการอบรมการทาโปสเตอร์สาหรับงานวิจัย เป็นโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms
Power point โปรแกรม Adobe Photoshop และโปรแกรม Canva ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการกราฟฟิ ค
งานสร้างสรรค์ งานตกแต่งภาพและโปสเตอร์ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาสามารถ
ใช้โปรแกรม Ms Power point โปรแกรม Adobe Photoshop และโปรแกรม Canva ในการจัดทาโปสเตอร์นาเสนอ
งานวิจัย และเตรียมความพร้อมในการสาเร็จการศึกษาและการทางานได้
(3) โครงการอบรมการใช้งานสารสนเทศขั้นพื้นฐาน Microsoft Office เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้
และสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2013 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดทักษะการใช้งานโปรแกรมชุด
Microsoft Office 2013 และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา และอนาคตในการทางานต่อไป
(4) โครงการพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ หลั ก สู ต รอบรมเพื่ อ เตรี ย มสอบ VRU-TEP เพื่ อ พั ฒ นาระดั บ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปี 3 รหัส 60 เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน CEFR ตามเกณฑ์ที่กาหนด และ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาในการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ
เอกสารหลักฐาน
1.5.3(1) กนผ.01 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ 2563
1.5.3 (2) กนผ.05 โครงการปัจฉิมนิเทศ
1.5.3 (3) กนผ.05 โครงการอบรมการทาโปสเตอร์สาหรับงานวิจัย
1.5.3 (4) กนผ.05 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หลักสูตรอบรมเพื่อเตรียมสอบ VRU-TEP
1.5.3 (5) กนผ.05 โครงการอบรมการใช้งานสารสนเทศขั้นพื้นฐาน Microsoft Office
 ข้อ 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนน
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เต็ม 5
ผลการดาเนินงาน
คณะมีการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ 3 ด้าน ดังนี้
(1) ด้านการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ ประเมินคุณภาพการให้
คาปรึกษาแก่นักศึกษาโดยพิจารณาจากคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านการประเมิน
ออนไลน์ ของมหาวิ ท ยาลั ย (CMS) ซึ่ งนั กศึกษาจะเข้ามาประเมิ น ทุ กสิ้ น ภาคเรีย น โดยภาคเรี ย นที่ 1/2562 และ
2/2562 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และ 4.67 รวมตลอดปีการศึกษา คะแนนอยู่ในระดับดีมาก คือเฉลี่ยเท่ากับ 4.65
และอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนของคณะได้คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยมากกว่า 3.51
(2) ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลัก สูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษาพิจารณาจากการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ
นอกคณะจากแบบสอบถามที่สอบถามนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในโครงการปัจฉิมนิเทศเทคโนโลยีการเกษตร ได้คะแนน
เท่ากับ 4.20
(3) ด้ านการจั ดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่ อการท างานเมื่ อสาเร็จการศึกษาแก่นั กศึกษาพิ จารณาจาก
ความสาเร็จของแต่ละโครงการ และจากการประเมินคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เตรียมความ
พร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา พบว่าโครงการต่างๆ สาเร็จตามวัตถุประสงค์ทั้งเชิ งปริมาณและ
คุณภาพทุกโครงการร่วมกับพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในโครงการปัจฉิมนิเทศ
เทคโนโลยีการเกษตร ต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ย 4.18
เอกสารหลักฐาน
1.5.4(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2563
1.5.4(2) สรุปผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีการศึกษา 2562
1.5.4(3) กนผ05 โครงการปัจฉิมนิเทศเทคโนโลยีการเกษตร
1.5.4(4) สรุปผลการดาเนินโครงการพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
 ข้อ 5. นาผลการจากข้อ 4 มาปรับ ปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
มีการสรุปรวบรวมข้อมูล ประเด็นสาคัญและรายงานผลการประเมินต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ เพื่อพิจารณาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงการ/กิ จกรรมต่อไปและจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี
การศึกษา 2562 ซึ่งมีที่ประชุมมีแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้
ด้านการให้บริการ
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงการให้บริการ
1 ) ก า ร บ ริ ก า ร ใ ห้ จากผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาของ ในช่ ว ง 1 เดื อ นแรกของการเปิ ด ภาค
ค าปรึ ก ษาทางวิ ช าการ นั กศึกษาต่ อระบบอาจารย์ ที่ ป รึกษาผ่า น การศึ ก ษา ให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษานั ด พบ
แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต แ ก่ การประเมิ น ออนไลน์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย นั ก ศึ ก ษาอย่ า งน้ อ ยสั ป ดาห์ ล ะ 1 ครั้ ง
นักศึกษา
(CMS) ตลอดปี ก ารศึ ก ษา พบว่ า การ เพื่ อ ให้ ค าแนะน าในการยื่ น ค าร้อ งต่ า ง ๆ
พิจารณาดูแลการยื่นคาร้องต่าง ๆ การให้ เช่ น การเพิ่ ม ถอน รายวิ ช า หรื อ การ
คาแนะนาและข้อเสนอแนะแนวทางในการ ยกเลิกรายวิชา เพื่อให้เป็นไปตามแผนการ
ดาเนินชีวิตอย่างเป็นขั้นตอนได้ถูกต้องตาม เรี ย นของนั ก ศึ ก ษาของแต่ ล ะหลั ก สู ต ร
ระเบี ย บ มี ค ะแนนเฉลี่ ย น้ อ ยกว่ า หั ว ข้ อ ตลอดจนให้ ข้อ เสนอแนะแนวทางในการ
ประเมิ น อื่ น ๆ จึ ง เห็ น ควรให้ ม อบหมาย ดาเนินชีวิตแก่นักศึกษา
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้ ค วามส าคั ญ ก ากั บ
ดู แ ล การยื่ น ค าร้องต่ า ง ๆ เช่ น การเพิ่ ม
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ถอน รายวิ ช า หรือ การยกเลิ ก รายวิ ช า
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามแผนการเรี ย นของ
นักศึกษาของแต่ละหลักสูตร
2 ) ก ารให้ ข้ อ มู ล ข อ ง
หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
กิ จ ก ร ร ม พิ เศ ษ น อ ก
หลั ก สู ต ร แหล่ ง งานทั้ ง
เต็ ม เวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา

การแจ้ ง ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่
ให้ บ ริ ก ารกั บ นั ก ศึ ก ษาในช่ ว งเปิ ด ภาค
การศึกษา พบว่านักศึกษาใหม่บางรายไม่
ทราบข้ อ มู ล หน่ ว ยงานที่ ให้ บ ริ ก ารด้ า น
กองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา (กยศ.
กรอ.) ส่ ง ผลให้ นั กศึก ษาใหม่ บ างราย ไม่
สามารถยื่ น ค าร้ อ งขอกู้ ยื ม ในระบบได้
ทันเวลา

3) ด้ า นกิ จ กรรมเตรี ย ม
ค ว าม พ ร้ อ ม เพื่ อ ก าร
ท า ง า น เมื่ อ ส า เ ร็ จ
การศึกษาแก่นักศึกษา

โครงการพั ฒ น าทั ก ษ ะภาษ าอั ง กฤษ
(หลักสูตรอบรมเพื่อเตรียมสอบ VRU-TEP)
ซึ่ ง จั ด อบรม 4 ครั้ ง ในช่ ว งเย็ น เวลา

16.30-19.30 น. และมีระยะเวลาหลาย
วัน ติ ด กั น ส่ งผลให้ นั ก ศึ ก ษาขาดอบรม
บ้างในบางวัน หรือ ต้องกลับที่พักก่อน
เวลาเลิกอบรม เนื่องจากที่พักอยู่ไกล

คณะดาเนินการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
กองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา (กยศ.
กรอ.) ได้แก่ ขั้นตอนการดาเนินการยื่นคา
ร้องขอกู้ ยื ม เงิ น ให้ กู้ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา ใน
ระบบ E-studentloan และก าหนดการ
ด าเนิ น การต่ า ง ๆ แก่ นั ก ศึ ก ษาใหม่ ใ น
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะ
และมอบหมายให้ อาจารย์ที่ ปรึกษากากับ
ติดตามเรื่องการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาอย่างใกล้ชิด
คณ ะด าเนิ น การชี้ แ จ้ ง ให้ ผู้ รั บ ผิ ดชอบ
โครงการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการจัดอบรม
มาอยู่ในช่วงบ่ายของวันพุ ธ ซึ่งเป็นชั่วโมง
กิจกรรมของนักศึกษาอยู่แล้ว มาเป็นเวลา
ในการอบรมแทนการอบรมในช่วงเย็น และ
ไม่จัดอบรมติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน

เอกสารหลักฐาน
1.5.5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2563
1.5.5(2) (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2562
ข้อ 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
ผลการดาเนินงาน
คณะให้ ข้อมู ล และความรู้ที่ เป็ น ประโยชน์ ในการประกอบอาชี พ แก่ศิษ ย์ เก่าทางเว็บ ไซต์ ของคณะ และ
Facebook ศิษย์เก่าเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.วไลยอลงกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล การศึกษาต่อ การรับสมัครงาน
และการจัดอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
เอกสารหลักฐาน
1.5.6(1) ภาพหน้าเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ttp://agri.vru.ac.th/
1.5.6(2) ภาพหน้า Facebook ศิษย์เก่าเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.วไลยอลงกรณ์
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.5
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ
6 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ภาคิณ หมั่นทุ่ง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : [ระบุผู้รับผิดชอบ]
โทรศัพท์ : 02-5293002
E-mail : agriculture@vru.ac.th

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : กองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ : 02-909-1428
E-mail : thiti_aor@hotmail.com
varaporn2548@hotmail.com
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
คณะมีการจัดทาแผนพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ซึ่ง
กิจกรรมในแผนฯ ที่จัดสอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะและมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดทาแผนฯ และจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
1. โครงการเสริ ม สร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการพั ฒ นาพุ ท ธศาสนา ภายใต้ อั ต ลั ก ษณ์ นั ก ศึ ก ษาของ คณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร คือบัณฑิต จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ที่มุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนมีจิตสาธารณะ เสียสละ ทั้งเวลา แรงกาย สติปัญญา เพื่อบรรเทา หรือ
แก้ไขปัญหาที่นักศึกษาได้พบเห็นของบุคลอื่นและส่วนรวม จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างจิตสานึกในการพัฒนาพุทธศาสนา
เพื่อสร้างจิตสานึกและการบาเพ็ญประโยชน์ในพระพุทธศาสนา
2. โครงการ“ชมรมเกษตรอาสาพัฒนา” โดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและสมาชิกชมรมเกษตรอาสา
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความตั้งใจที่จะนานักศึกษาจานวน 30 คน ไปฟื้นฟู
และพัฒนาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้
แก่นักเรียน ฟื้นฟูแปลงเกษตร และสอนทาแปลงเกษตรระบบต่างๆ
เอกสารหลักฐาน
1.6.1(1) กนผ.05 โครงการเสริมสร้างจิตสานึกในการพัฒนาพุทธศาสนา
1.6.1(2) กนผ.04 โครงการ“ชมรมเกษตรอาสาพัฒนา”
1.6.1(3) รายงานการประชุมของคณะกรรมการนักศึกษา
1.6.1(4) แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ 2563
1.6.1(5) แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาการศึกษาปีการศึกษา 2562
 ข้อ 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดาเนินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะที่
จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
ผลการดาเนินงาน
ในแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษามีการดาเนินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่ช่วยเสริมสร้างทักษะที่
จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้แก่
(1) โครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้งานสารสนเทศ ได้แก่ โครงการอบรมการใช้สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
โปรแกรม Microsoft Office 2013 ได้แก่ MS. Word, MS. Excel, MS. PowerPoint และการสืบ ค้นฐานข้อมู ล
งานวิจัยแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยการใช้ Mac book computer ในการสืบค้น และโครงการอบรมการทาโปสเตอร์ และ
Infoghaphic สาหรับนาเสนอข้อมูลวิชาการและงานวิจัยด้วยโปรแกรม Canva และ Adobe Photoshop CS6 ให้แก่
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นักศึกษาชั้นปีที่ 4
(2) โครงการอบรมความรู้ VRU-TEP (เพื่ อเตรียมสอบ VRU-TEP ) เพื่ อเตรีย มความพร้อมนักศึกษาในการ
ทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ
(3) โครงการอบรมการทาโปสเตอร์สาหรับงานวิจัย มีวัตถุประสงค์เพเพื่อให้นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
ใช้งานโปรแกรม Power Point Adobe Photoshop และ Canva ในการจัดทาโปสเตอร์นาเสนองานวิจัยได้ และเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการสาเร็จการศึกษาและการทางาน
เอกสารหลักฐาน
1.6.2(1) กนผ.01 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ 2563
1.6.2(2) กนผ.05 ของแต่ละโครงการ
 ข้อ 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะมีกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน โดยจัดเป็นกิจกรรมหนึ่ง
ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะกรรมการนั กศึ กษาและหั ว หน้ า หมู่ เรีย นของคณะที่ ผ่ านเข้า ร่ว มอบรมด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพของ
มหาวิทยาลัย ได้ใช้ทักษะการประกันคุณภาพในการเขียนโครงการด้านกิจการนักศึกษา อาทิ โครงการเลือกตั้งประธาน
นักศึกษา
เอกสารหลักฐาน
1.6.3(1) กนผ.05 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1.6.3(2) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 2700/2562 เรื่องให้อาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพนักศึกษา PDCA (25 กันยายน 2562)
 ข้อ 4. ทุกโครงการหลักที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
ผลการดาเนินงาน
ทุกโครงการที่ดาเนินการในการศึกษา 2562 มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและ
รายงานผลแก่คณะกรรมการบริหารคณะ พบว่าทุ กโครงการส าเร็จตามวัต ถุป ระสงค์ที่ ตั้ งไว้ ร้อยละ100 เนื่ องจาก
โครงการของคณะส่ วนใหญ่ จ ะไม่ แยกดาเนิ น การเป็ น กิจ กรรมพั ฒ นานั กศึกษาของหลักสูต รแต่ จะรวมเป็ น กิจกรรม
นักศึกษาทั้งคณะ ทาให้นักศึกษาแต่ละหลักสูตรได้ร่วมมือในการดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ และคณะนาผลการประเมิน
และปัญหาที่พบมาพิจารณาหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป ซึ่งที่ประชุมมีมติและข้อเสนอแนะที่
สาคัญดังนี้
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ผลการประเมิน
ผลจากการปรับปรุง
1.โครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนด้าน 1.นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ทั ก ษะการเรี ย นรู้ 1.ให้ นั กศึกษาเข้า อบรมตามกลุ่ม ที่
การใช้งานสารสนเทศ มี
แ ล ะ ส าม ารถ ใช้ งาน โป รแ ก รม กาหนดให้ หากมี ความจ าเป็ น ต้ อ ง
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้า Microsoft Office 2013 ได้ อย่า งมี ย้ายกลุ่มต้องนาคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
รับการอบรมสามารถใช้งาน
ประสิทธิภาพ วัดผลจาก
เข้ามาอบรม ทาให้ไม่มีปัญหาในการ
โปรแกรมชุด Microsoft Office
อบรมโปรแกรมอี ก 2 โปรแกรมใน
2013 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 .1 จ าน ว น นั ก ศึ ก ษ าเข้ าร่ ว ม ครั้ง ถั ด ไป วั ด ผลจากแบบทดสอบ
2.เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการ โครงการร้อยละ 100 (30 คน)
หลังเรียน
สาเร็จการศึกษาและการทางาน
1.2 ระดั บ ความพึ ง พอใจ ร้ อ ยละ 2.โครงการนี้ ในปี ก ารศึ ก ษา 2563
4.13 คะแนน
จะให้ นั กศึกษาสมั ครเข้าร่วมอบรม
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2. โครงการอบรมความรู้ VRU-TEP
(เพื่ อ เต รี ย ม ส อ บ VRU-TEP ) มี
วัตถุประสงค์
1.เพื่ อพั ฒ นาระดับ ความสามารถ

ด้านภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปี 3
ร หั ส 6 0 เป็ น ไป ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐาน CEFR ตามเกณ ฑ์ ที่
กาหนด
2.เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใ น ก า ร ท ด ส อ บ วั ด ร ะ ดั บ
ความสามารถภาษาอังกฤษ

1.3นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ทั ก ษะในการใช้
โปรแกรมวั ด ผลโดย แบบทดสอบ
หลั ง เรี ย น นั กศึ ก ษ าได้ ค ะแน น
เพิ่มขึ้น และผ่านการประเมินจากผู้
อบรมเกินกว่าร้อยละ 50
2.จากการประเมินการทดสอบหลัง
เรียนโดยวิทยากร นักศึกษามีทักษะ
การใช้งาน Microsoft Office 2013
จ านวน 3 โปรแกรม มี ทั ก ษะที่
เพียงพอต่อการทางานในอนาคต
ปัญ หาที่ เกิด ขึ้น นั กศึกษามีจ านวน
มากกว่าคอมพิวเตอร์จาเป็นต้องแบ่ง
นั ก ศึ ก ษาเป็ น 2 กลุ่ ม อบรม แต่ มี
นั ก ศึ ก ษาที่ ข้ า มกลุ่ ม ส่ ง ผลให้ ก าร
อบ รม โป รแ ก รม แ รก มี จ าน ว น
คอมพิ ว เตอร์ ไม่ เพี ย งพอ แต่ ได้ รั บ
การแก้ ไ ขในการอบรมโปรแกรม
ถัดไป

นั กศึ ก ษาที่ มี ทั กษะในโปรแกรมใด
แล้วสามารถไม่สมัครเข้าร่วมอบรม
ได้
3.ในการจั ด อบอรมครั้ ง ถั ด ไปต้ อ ง
ชี้แจงนักศึกษาในการอบรม กรณีใน
การแบ่งกลุ่มไม่ให้นักศึกษาย้ายกลุ่ม
อบรม เพื่ อ ป้ อ งกั น ปั ญ หาการเกิ ด
คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ

โครงการประสบผลส าเร็ จวั ด ผล
จาก
1.นั กศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม 42
คน จากจานวนนักศึกษา 48 คน
คิดเป็นร้อยละ 87.50
2.นั ก ศึ ก ษามี ทั ศ นคติ ที่ ดี แ ละมี
ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่ อ การสื่ อ สารและการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษมากขึ้น คิดเป็นร้อย
ละ 81.60 ประเมินโดยวิทยากร
3.นักศึกษา มีระดับความสามารถ
ด้ า นภาษาอั ง กฤษที่ เป็ น ไปตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ตามเกณฑ์
ที่กาหนด ประเมินโดยวิทยากร
ปั ญ หาที่เกิดจากการจัดโครงการ
พบว่าช่ ว งเวลาในการอบรมเป็ น
ช่ ว งเย็ น เวลา 16.30-19.30 น.
และมี ระยะเวลาหลายวั น ติ ด กั น
ส่ งผลให้ นั ก ศึก ษาขาดอบรมบ้ าง
ในบางวัน หรือ ต้องกลับที่พักก่อน
เวลาเลิกอบรม เนื่องจากที่พักอยู่

1.ประสานกับวิทยากรเริ่มการอบรม
เร็วขึ้นเป็น 16.00 น. ในวันที่
นักศึกษาไม่มีเรียนในช่วงบ่ายทาให้
นักศึกษาขาดอบรมน้อยลง
2.วางแผนการอบรมในครั้งถัดไปให้
กระจายวันอบรมไม่ให้เกิดความถี่
มากเกินไป
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ไกล
3.โครงการอบรมการท าโปสเตอร์
สาหรับงานวิจัย มีวัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรม
สามารถใช้ ง านโปรแกรม Power
Point Adobe Photoshop แ ล ะ
Canva ใน ก า ร จั ด ท า โป ส เต อ ร์
นาเสนองานวิจัยได้
2.เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
สาเร็จการศึกษาและการทางาน

1.นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ทั ก ษะการเรี ย นรู้
แ ล ะ ส าม ารถ ใช้ งาน โป รแ ก รม
Power Point Adobe Photoshop
และ Canva ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมี ค วามพ ร้ อ มใน การน าไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานในอนาคต
ประเมินโดยวิทยากร
2.นักศึกษาเข้าร่วมโครงการร้อยละ
100
3.ระดับความพึงพอใจคิดเป็น 4.48
คะแนน (มากกว่า 3.51)
4.เนื่องจากโครงการประชุมวิชาการ
ASTC 2020 เลื่ อ นการจั ด ท าให้
โปสเตอร์ที่จัดทาจานวน 5 โปสเตอร์
ไม่ได้รับการเผยแพร่
5.โปรแกรม Canva เป็นโปรแกรมที่
นักศึกษาไม่เคยได้ใช้งาน และใช้งาน
ง่ายพบว่านักศึกษาสามารถเข้าใจได้
จากการอบรมเพี ยงครั้งเดี ย วท าให้
เห ลื อ เว ล า ไป ใช้ ใน ก า ร อ บ ร ม
โปรแกรม Power Point เพิ่มขึ้น

1.ปรับลดเวลาในการอบรม Canva
และน าเวลาที่ เหลื อ ไปเพิ่ ม ในการ
อ บ ร ม Power Point ท า ใ ห้
นั ก ศึ ก ษ ามี เว ล าใน ก ารเรี ย น รู้
Power Point เพิ่มมากขึ้น
2.ในการอบรมในปีการศึกษา 2563
โครงการนี้วางแผนจะจัดอีกครั้ง โดย
จะจัด เวลาในการอบรม Canva ให้
น้อยลง

เอกสารหลักฐาน
1.6.4(1) กนผ.05 โครงการอบรมความรู้ VRU-TEP (เพื่อเตรียมสอบ VRU-TEP )
1.6.4(2) กนผ.05 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้งานสารสนเทศ
1.6.4(3) กนผ.05 โครงการอบรมการทาโปสเตอร์สาหรับงานวิจัย
1.6.4(4) รายงานการประชุมคณะ ครั้งที่ 1/2563 (29 พ.ย.2562)
 ข้อ 5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะมีการนาผลการดาเนินงานของโครงการต่างๆ ที่แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2562 มาประเมินความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒ นานักศึกษาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒ นานักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาปีงบประมาณ 2563 และมีมติดังนี้
พบว่ า คณะด าเนิ น การส าเร็ จ ตามตั ว บ่ ง ชี้ ค วามส าเร็ จ เป้ า หมายของแผนการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ 2563 ประสบผลสาเร็จ ดังนี้
1.โครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้งานสารสนเทศ จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 คิดเป็นร้อยละ 100 (ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับดี คิดเป็น
4.13 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.60 และผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office 2013
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 อยู่ในระดับดี คิดเป็น 4.10 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 82.00
2.โครงการอบรมความรู้ VRU-TEP (เพื่อเตรียมสอบ VRU-TEP ) นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 87.50 นักศึกษามีทัศนคติที่ดีและมีความมั่นใจในการใช้
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ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 81.60 และนักศึกษาชั้นปี 3 รหัส 60 มี
ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน CEFR ตามเกณฑ์ที่กาหนด ประเมินโดยวิทยากร
3.โครงการอบรมการทาโปสเตอร์สาหรับงานวิจัย โปสเตอร์สาหรับนาเสนองานวิจัย จานวน 5 โปสเตอร์ คิด
เป็น ร้อยละ 100 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ดี คิดเป็น 4.48 คะแนน
(มากกว่า 3.51)
เอกสารหลักฐาน
1.6.5(1) รายงานการประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2563
 ข้อ 6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
มีการนาผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงและจัดทา
แผนพัฒนาคณะในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2562 โดยสรุปดังนี้
1.โครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้งานสารสนเทศ ผลการดาเนินงานสาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ แต่
พบปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากนักศึกษามีจานวนมากกว่าคอมพิวเตอร์จาเป็นต้องแบ่งนักศึกษาเป็น 2 กลุ่มอบรม แต่มี
นักศึกษาที่ข้ามกลุ่มส่งผลให้การอบรมโปรแกรมแรกมีจานวนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ แต่ได้รับการแก้ไขในการอบรม
โปรแกรมถัดไป โดยการจัดโครงการครั้งถัดไปในปี การศึกษา 2563 ให้ นักศึกษาที่ ไม่ มีทั กษะด้านการใช้โปรแกรม
Power Point Adobe Photoshop และ Canva สมั ค รเข้า ร่ว มอบรม ส่ ว นนั ก ศึ ก ษาที่ มี ทั ก ษะในโปรแกรมใดแล้ ว
สามารถไม่สมัครเข้าร่วมอบรมได้ ซึ่งในการจัดอบอบรมต้องชี้แจงรายละเอียดการอบรมให้นักศึกษาทราบ กรณีในการ
แบ่งกลุ่มไม่ให้นักศึกษาย้ายกลุ่มอบรม เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
2.โครงการอบรมความรู้ VRU-TEP (เพื่ อ เตรี ย มสอบ VRU-TEP) ผลการด าเนิ น งานส าเร็ จ บรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ แต่พบปัญหาที่เกิดจากการจัดโครงการพบว่าช่วงเวลาในการอบรมเป็นช่วงเย็น เวลา 16.30-19.30

น. และมีระยะเวลาหลายวันติดกันส่งผลให้นักศึกษาขาดอบรมบ้างในบางวัน หรือ ต้องกลับที่พักก่อนเวลาเลิก
อบรม เนื่องจากที่พักอยู่ไกล โดยวางแผนการอบรมในครั้งถัดไปให้กระจายวันอบรมไม่ให้เกิดความถี่มากเกินไป
3.โครงการอบรมการทาโปสเตอร์สาหรับงานวิจัย ผลการดาเนินงานสาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ แต่พบว่า
นักศึกษาไม่เคยได้ใช้งานโปรแกรม Canva ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย และพบว่านักศึกษาสามารถเข้าใจได้จากการ
อบรมเพียงครั้งเดียวทาให้เหลือเวลาไปใช้ในการอบรมโปรแกรม Power Point เพิ่มขึ้น ซึ่งวางแผนการจัดอบรมในปี
การศึกษา 2563 โดยจะจัดเวลาในการอบรม Canva ให้น้อยลง
เอกสารหลักฐาน
1.6.6(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2563
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.6
เป้าหมาย 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
6 ข้อ
6 ข้อ
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 02-5293002
โทรศัพท์ : 02-9093036, 331
E-mail : agriculture@vru.ac.th
E-mail : research@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
ผลการดาเนินงาน
คณะและสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่ นักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลและ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย ระบบฐานข้อมูลของงานวิจัย คู่มือการวิจัย คู่มือทุนอุดหนุนการวิจัย
เอกสารหลักฐาน
2.1.1(1) เวบไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.1.1(2) เวบไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ข้อ 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือหน่วยวิจัยหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor)
ผลการดาเนินงาน
คณะมีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยดังนี้
2.1 คณะมีห้องปฏิบัติการกลางและห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขาวิช าเพื่อการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา มีระบบ
สารสนเทศพร้อมใช้งาน จัดเจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการในทุกสาขาวิชา
2.2 คณะมีห้องศึกษาค้นคว้าและห้องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบอินเตอร์เนตเชื่อมต่อกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลในฐานข้อมูลต่างๆที่สนับสนุนการวิจัยนอกเหนือไปจากการค้นคว้า
ข้อมูลในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
2.3 คณะจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกได้แก่ อินเตอร์เนต และระบบการรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
ได้แก่ ถังดับเพลิงเพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ นอกจากนี้ยังจัดทาป้ายติดไว้ที่หน้าห้องปฏิบัติการทุกห้องที่ระบุถึงเบอร์
โทรศัพท์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจาห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อใช้ติดต่อในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน มีการจัดทาป้ายประกาศกระตุ้นเตือนถึงข้อควรปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
2.4 คณะจัดกิจกรรมแนะนาห้องปฏิบัติการและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการแก่นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 ใน
งานปฐมนิเทศนักศึกษา
2.5 คณะร่วมกับหลักสูตรจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัยให้นักศึกษา ดังนี้
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- หลักสูตรเกษตรศาสตร์ จัดโครงการนักวิจัยมือใหม่ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และโครงการอบรมการทา Poster
เพื่องานวิจัย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดโครงการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพเพื่อค้นหานวัตกรรมทาง
อาหารสู่เวทีระดับชาติ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4
- หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร จัดโครงการอบรมโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและ
การวิจัย หลักในการเขียนบทคัดย่อภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
2.6 คณะเป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบั น ครั้งที่ 9 (ASTC2020) เพื่อเป็ น เวที ส่งเสริม ให้นั กศึกษาและอาจารย์ได้เผยแพร่ผลงาน
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการนาเสนอผลงานวิจัย และการประกวดนวัตกรรม แต่การจัดงานเลื่อน
ออกไปอย่างไม่มีกาหนดเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงยังไม่ได้ดาเนินการ
2.7 คณะร่วมกับเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร
เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งมีกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม
งานสร้างสรรค์ การตอบปัญหาทางการเกษตรและการแข่งขันทักษะวิชาชีพเกษตร จากโครงการความร่วมมือดังกล่าว
ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ที่
อาจารย์และนักศึกษาสามารถนามาพัฒนาต่อยอด เกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างผลงานในปีต่อไป
เอกสารหลักฐาน
2.1.2(1) รูปห้องปฏิบัติการกลาง และห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขาวิชา โรงเรือนปลูกพืช
2.1.2(2) รูปห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2.1.2(3) รูปอินเตอร์เนตของคณะ ถังดับเพลิง และป้ายหน้าห้องปฏิบัติการ
2.1.2(4) บันทึกขออนุมัติโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
2.1.2(5) บันทึกขออนุมัติโครงการนักวิจัยมือใหม่
2.1.2(6) บันทึกขออนุมัติโครงการอบรมการทา Poster เพื่องานวิจัย
2.1.2(7) บันทึกขออนุมัติโครงการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพเพื่อค้นหานวัตกรรมทางอาหารสู่เวทีระดับชาติ
2.1.2(8) บันทึกขออนุมัติโครงการอบรมโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและการวิจัย
2.1.2(9) คาสั่งแต่งตั้งกรรมการการจัดประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน” ครั้งที่ 8
2.1.2(10) คาสั่งแต่งตั้งกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านการเกษตรเครือข่ายราชภัฏครั้งที่ 6
 ข้อ 3. จัดหางบประมาณการวิจัยเพื่อใช้เป็นทุนวิจัย และมีการจัดสรรทุนวิจัยหรือทุนสาหรับงานสร้างสรรค์
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรือเพื่อส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลการดาเนินงาน
คณะ/มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 อาจารย์ในคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับ
งบประมาณวิจัยจากมหาวิทยาลัยจานวนทั้งหมด 2 เรื่อง เป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น 458,000 บาท ได้แก่
- โครงการพั ฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ OTOP ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ าส้ม ผสมคอลลาเจน น้ าถั่งเช่ า ขนมถ้วยฟู น้ ามะตู ม
น้าพริกนรกปลาย่าง และน้าเมลอน โดย ผศ.วัฒ นี บุญ วิทยาและคณะ 30,000 บาท ผศ.นันท์ปภัทร์
ทองคาและคณะ 30,000 บาท อ.หรรษา เวียงวะลัยและคณะ 30,000 บาท อ.ภาสุรี ฤทธิเลิศและคณะ
30,000 บาท และ อ.ดร.สุภณิดา พัฒธร 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 150,000 บาท
- โครงการแก้ไขปัญ หาความยากจนและยกระดับคุณ ภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ชุมชนพืชนิมิต เทศบางเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี โดย อ.ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์ 154,000
บาท และโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อ
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การพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 4 ต.ทุ่งมหาเจริญ จ.สระแก้ว โดย อ.ดร.พิษณุ แก้วตะพาน 154,000 บาท
ในปีงบประมาณ 2563 อาจารย์ในคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับงบประมาณวิจัยจากมหาวิทยาลัยจานวนทั้งหมด 2
เรื่องเป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น 367,410 บาท ได้แก่
- โครงการพั ฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ ชุม ชนท้ องถิ่น OTOP พื้ น ที่ จั งหวัดปทุ มธานี ผลิ ต ภัณ ฑ์ หมู หยอง จานวน
55,000 บาท หมูกรอบสยาม จานวน 55,000 บาท
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP พื้นที่จังหวัดสระแก้ว ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป จานวน
65,000 บาท แปรรูปจากข้าวไรซ์เบอรี่ จานวน 65,000 บาท
- โครงการยกระดั บ พั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต ชุ ม ชนและท้ องถิ่น พื้ น ที่ ตาบลทุ่ งมหาเจริญ อาเภอวังน้ าเย็ น
จังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 1 จานวน 22,250 บาท ระยะที่ 2 จานวน 112,450 บาท เป็นเงิน 134,700
บาท
นอกจากนี้คณะได้จัดสรรงบประมาณปี 2563 เพื่อสนับสนุนอาจารย์และนักศึกษาทุกหลักสูตรจัดทานวัตกรรมเพื่อ
ประกวดในเวทีต่างๆ รวมเป็นเงิน 183,990 บาท ได้แก่
- โครงการนาเสนอผลงานเชิงประจักษ์ ASTC 2020 จานวน 20,500 บาท
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาการระหว่างสถาบัน จานวน 79,360 บาท
- โครงการนวัตกรรมทางอาหารสู่เวทีระดับชาติ จานวน 4,000 บาท
- โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร จานวน 5,000 บาท
- โครงการนักวิจัยมือใหม่ จานวน 2,000 บาท
- โครงการอบรมการทา Poster เพื่องานวิจัย 3,700 บาท
- โครงการสร้างผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 24,000 บาท
- โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมอาหารมอญ ผลิตภัณฑ์ปลาร้ามอญอัดก้อนกึ่ง
สาเร็จรูป โดยอาจารย์ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15,430 บาท
- โครงการประกวดจัดสวน 30,000 บาท
เอกสารหลักฐาน
2.1.3 (1) บันทึกข้อตกลงระหว่างงานบ่มเพาะธุรกิจ ผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 5 โครงการ)
2.1.3 (2) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชนพืชนิมิต เทศบางเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี
2.1.3 (3) อนุมัติโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP
2.1.3 (4) โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น พื้นที่ตาบลทุ่งมหาเจริญ อาเภอวังน้าเย็น จังหวัด
สระแก้ว ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2
2.1.3 (5) แผนงบประมาณคณะเทคโนโลยีการเกษตรประจาปีงบประมาณ 2563 (กนผ 01)
 ข้อ 4. มีการพัฒ นาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญ และกาลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจัย/
อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น
ผลการดาเนินงาน
คณะมีการจัดโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน ได้แก่ แนวปฏิบัติในการเตรียมตัวนักศึกษาในการผลิตผลงานการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ และการศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการวิจัย และยกย่องอาจารย์และนักวิ จัยผู้มีแนว
ปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอนและการวิจัย มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่ เป็นแนวทาง
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สาหรับพัฒนาการสอนและการวิจัย และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยเด่นของคณะเพื่อเป็นการชื่นชมยกย่องคณะผู้วิจัย
ผ่านเวปไซต์ของคณะ Facebook และ youtube ซึ่งในปีการศึกษา 2562 คณะมีอาจารย์ที่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการ
จานวน 4 ท่าน ได้แก่ ผศ.หรรษา เวียงวะลัย ผศ.ภาสุรี ฤทธิเลิศ ผศ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน ผศ.ดร.สุภณิดา พัฒธร
นอกจากนี้มีนักวิจัยดีเด่นจานวน 2 ท่าน ได้แก่ นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ ได้แก่ รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคา และ
นักวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ ผศ.วัฒนี บุญวิทยา
เอกสารหลักฐาน
2.1.4(1) ภาพโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน
2.1.4(2) ภาพป้ายประกาศและเวปไซต์
 ข้อ 5. มีการดาเนินงานตามระบบกลไกของมหาวิทยาลัยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นาไปใช้ประโยชน์
ผลการดาเนินงาน
มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบบกลไกการสนั บ สนุ น การจดทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ์ โดย
ประชาสัมพันธ์ในเวปไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และมี ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชู ป ถัม ภ์ จังหวัดปทุ ม ธานี เรื่ อง หลักเกณฑ์ และอั ตราการจ่ายเงิน สนั บ สนุน และจัดสรรผลประโยชน์ ในงานที่ มี
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ.2558 นอกจากนี้คณะได้จัดสรรงบประมาณในโครงการสร้างผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มี
การจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 24,000 บาท เพื่อสร้างผลงานวิจัยเชิงประยุ กต์ที่มีการ จดทะเบียน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัติ อนุสิทธิบัตร เป็นต้น ซึ่งในปี 2562 อาจารย์วิเชียร พุทธศรี ได้ยืนคา
ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ประเภทออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ค้ายันสาหรับไม้ขุดล้อมป่าชายเลน
เอกสารหลักฐาน
2.1.5 (1) เวบไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา ขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองสิทธิ
2.1.5(2) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เรื่ อ งหลั ก เกณ
ฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนและจัดสรรผลประโยชน์ในงานที่มีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2558
2.1.5(3) คาขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ประเภทออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ค้ายันสาหรับไม้ขุดล้อมป่าชายเลน อ.วิเชียร
พุทธศรี
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.1
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
5 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักส่งเสริมวิชาการและฯ
โทรศัพท์ : 02-5293002
โทรศัพท์ : 331 , 422
E-mail : agriculture@vru.ac.th
E-mail : research@vru.ac.th, titigran@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : การนับผลงานตามปีปฏิทิน 2562 (1 มกราคม 2562- 31 ธันวาคม 2562)
การนับจานวนอาจารย์ตามปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

*หมายเหตุ
- การนับจานวนอาจารย์ประจาให้นับตามปีการศึกษาและนับที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีอาจารย์ประจาทั้ งหมด จานวน 20 คน มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
จานวน 26 เรื่อง มีผลรวมถ่วงน้าหนัก จานวน 11.40 โดยมีรายละเอียดผลงานค่าน้าหนัก ดังนี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพืน้ ฐาน

จานวน(คน)

1. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมลาศึกษาต่อ)

20

2. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีล่ าศึกษาต่อ

-

แสดงวิธีการคานวณ
ค่าน้าหนัก
จานวนเรื่อง
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก
0.20
12
2.40
0.40
6
2.40
0.60
2
1.20
0.80
3
2.40
1.00
3
3.00
ผลถ่วงน้าหนักเท่ากับ 11.40
หมายเหตุ :
1. การนับจานวนอาจารย์ประจาให้นับตามปีการศึกษาและนับที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
2. การนับจานวนผลงานให้นับตามปีปฏิทิน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ
1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ค่าน้าหนัก
0.20

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

1. ผศ.วัฒนี บุญวิทยา,
ผศ.หรรษา เวียงวะลัย
และ ผศ.นันท์ปภัทร์
ทองคา

1. ผลของไฮโดรคอลอยด์ต่อ
คุณภาพบัตเตอร์เค็กแป้งข้าวไรซ์
เบอร์รี่ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่
7 กรุงเทพฯ. วันที่ 7 มิถุนายน
2562
2. ผศ.นันท์ปภัทร์
2. การปรับปรุงคุณภาพเนื้อ
ทองคา, ผศ. วัฒนี บุญ
สัมผัสไส้อั่วปลานิลโดยใชแป้งบุก
วิทยา
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และ ผศ.หรรษา เวียงวะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลัย
ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7
กรุงเทพฯ. วันที่ 7 มิถุนายน
2562
3. อ.ดร.ราชาวดี ยอด
3. ผลของการเสริมแมกนีเซียมใน
เศรณี
น้าดื่มต่อสมรรถภาพการผลิตของ
ไก่กระทง การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 (ASTC
2019). 7 มิถุนายน 2562.
มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัด
ปทุมธานี. หน้า 286-293.
4. ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช 4. คุณภาพหญ้าเนเปียร์สีมว่ ง
และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมัก
ร่วมกับใบกระถินสด การประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่
7 (ASTC 2019). 7 มิถุนายน
2562. มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัด
ปทุมธานี. หน้า 322-327.
5. ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช 5. การศึกษาเบื้องต้นทางคุณค่า
ทางโภชนะของคุกกี้กระต่าย
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุง
เก่า” ประจาปี พ.ศ. 2562. วันที่
12 – 13 ธันวาคม 2562,
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา, จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. หน้า 316319.
6. ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช 6. การศึกษาองค์ประกอบทาง
เคมีและปริมาณจุลินทรีย์
ของหญาเนเปียร์หมักทีอ่ ายุการ
ตัดต่างกัน รายงานสืบเนื่องใน
วโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี
ครบ 115 ปี “วิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน”. วันที่ 19 ธันวาคม

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 : 38

ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

7. อ.ศิริพร นามเทศ

8. อ.ศิริพร นามเทศ

9. ผศ.สมาพร
เรืองสังข์

10. ผศ.สมาพร เรืองสังข์

11.รศ.ดร.ศรีน้อย
ชุ่มคา

2

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิช าการระดั บ ชาติ ที่ ไม่ อ ยู่ ในฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ออกประกาศ

0.40

1.รศ.ดร.ศรีน้อย
ชุ่มคา

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

2562, แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช
รีสอร์ท, จังหวัดจันทบุรี.หน้า
631-637.
7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมหมู
โดยการเติมผงแก่นตะวัน. การ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่
7 (ASTC 2019). 7 มิถุนายน
2562. มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัด
ปทุมธานี
8. การเปรียบเทียบคุณภาพซาก
และคุณภาพเนื้อของไก่พื้นเมือง
สายพันธุ์การค้าและไก่พื้นเมือง
สายพันธุ์ตองหนึ่ง.การประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่
7 (ASTC 2019). 7 มิถุนายน
2562. มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัด
ปทุมธานี.
9. การทดสอบการงอกของเมล็ด
ดอกผีเสื้อ 2 สายพันธุ์ในโรงเรือน
บ่มและโรงเรือนปกติ. การประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่
7 (ASTC 2019). 7 มิถุนายน
2562. มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัด
ปทุมธานี.
10. การศึกษาจานวนโครโมโซม
และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการ
เก็บปลายรากของออนิโธกาลัม.
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน
ครั้งที่ 7 (ASTC 2019). 7
มิถุนายน 2562. มหาวิทยาลัย
รังสิต จังหวัดปทุมธานี.
11.ผลการเสริมยีสต์ในอาหารไก่
ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตไข่
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน
ครั้งที่ 7 วันพุธที่ 7 มิถุนายน
2562. หน้า351-355

1.Supplementation of
silkworm pupae for
replaced fishmeal on
growth performance and
carcass quality of red
tilapia (Oreochromis spp.)
126-131p. The 2nd
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

2. รศ.ดร.ศรีน้อย

ชุ่มคา

3. รศ.ดร.ศรีน้อย
ชุ่มคา

4. รศ.ดร.ศรีน้อย
ชุ่มคา

5.รศ.ดร.ศรีน้อย
ชุ่มคา

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

International Conference
on Tropical Animal
Science and Production
2019 and The 2nd
International Conference
on Native Chicken 2019
July 9-12, 2019
2. Effect of milk thistle
(Silyburn morionum)
extract on growth
performance and
immunity of white shrimp
(Litopenoeus vannamel)
p.141-144. July 9-12, 2019
ใน The 2nd International
Conference on Tropical
Animal Science and
Production 2019
3. Efficacy of
carbohydrase enzymes on
fiber digestion of cassava
pulp and cassava skin.
132-139p. The 2nd
International Conference
on Tropical Animal
Science and Production
2019 and The 2nd
International Conference
on Native Chicken 2019
July 9-12, 2019
4. Effect of phytase
enzyme supplementation
in hybrid catfish
gariepinus) diet on growth
performance immunity
and carcass quality p.145150. July 9-12, 2019 ใน
The 2nd International
Conference on Native
Chicken 2019 July 9-12,
2019
5.Effects of organic
mineral supplementation
on growth performance
and immunity of white
shrimp (Litopenaeus
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

vannamei) 151-155p The
2nd International
Conference on Tropical
Animal Science and
Production 2019 and The
2nd International
Conference on Native
Chicken 2019
3

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0.40
0.60

1.ผศ.นันท์ปภัทร์
ทองคา, ผศ.วัฒนี
บุญวิทยา, ผศ.ภาสุรี
ฤทธิเลิศ,ผศ.หรรษา
เวียงวะลัย และ ผศ.ดร.
อัณนภา สุขลิ้ม

2.ผศ.ดร.คมกฤษณ์
แสงเงิน

4

- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิช าการระดั บ นานาชาติ ที่ ไม่อ ยู่ในฐานข้อ มูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิ จารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรับ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทา
เป็นประกาศให้ท ราบเป็น การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

0.80

1. ผศ.ภาสุรี ฤทธิเลิศ

2. อ.ดร.นุชรัฐ บาลลา

3.อ.ดร.นุชรัฐ บาลลา

5

- บทความวิ จัย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตีพิ ม พ์ ใ น
วารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล ระดั บ

1.00

1.รศ.ดร.ศรีน้อย
ชุ่มคา

1.การพัฒนานวัตกรรมการผลิต
ป ล า ร้ า ม อ ญ อั ด ก้ อ น กึ่ ง
สาเร็จ รูป ชาวมอญบ้ านศาลา
แดงเหนื อ อ าเภ อสามโคก
จังหวัด ปทุ ม ธานี วารสารวิจั ย
และพัฒ นา วไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชู ป ถั ม ภ์ สาข า
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
14 (3) 2 3 กั น ย า ย น –
ธันวาคม 2562 :12-23
2.ผลของน้าเวย์ในอาหาร PDA
ต่อการเจริญ เติบโตของเส้นใย
เห็ ด ตี น แรด. วารสารวิ ช ชา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
น ค ร ศ รี ธร ร ม ร าช ปี ที่ 3 8
กรกฏาคม-ธันวาคม 2562ฉบับ
ที่ 2: 57-66.
1) การศึกษาองค์ประกอบทาง
เคมีและอายุการเก็บรักษาของ
น้ าน ม ช้ างพ ร้ อ ม ดื่ ม . Thai
Journal of Science and
Technology 8 ( 2) 2019 :
1106-1114
2..การชักนาให้เกิดแคลลัสจาก
ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของต้นลินเดอร์
เนีย ในสภาพปลอดเชื้อ . Thai
Journal of Science and
Technology 8(2) March –
April 2019 : 138-145.
3.ผลของ NAA และ BA ต่ อ
การพั ฒ นาชิ้นส่วนแววมยุราที่
เพาะเลี้ ย งต่ า งกั น ในสภ าพ
ปลอดเชื้ อ . Thai Journal of
Science and Technology
8(6) June,2019 : 642-649.
1.Effect of Dietary Zinc
Amino Acid Complex and
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบี ยบคณะกรรมการการ
อุดมศึก ษา ว่า ด้ว ยหลั ก เกณฑ์ การพิ จารณาวารสารทางวิ ชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิช าการรั บ ใช้สั งคมที่ ได้รั บ การประเมิ น ผ่ านเกณฑ์ การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้ น พบพั น ธุ์ พื ช พั น ธุ์ สั ตว์ ที่ ค้ น พบใหม่ แ ละได้ รั บ การจด
ทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณภาพงานสร้างสรรค์
6
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

Zinc Sulfate on Growth
Performance, Digestibility
Activity and Immune
Response in Asian Seabass
(Lates calcarifer). 2019.
Journal Aquaculture
Research & Development.
10:1-8. Doi:
10.35248/21559546.19.10.572
2. Siriporn Namted 2.Effect of supplementing
magnesium picolinate in
drinking water on growth
performance, meat
quality and cecal E. coli
of broiler reared under
tropical conditions 2019,
49(4) p.353-359.
3 . T h a n a k o r n 3. Development of rice
Wangsawang
introgression lines with
brown planthopper
resistance and low
amylose content for
germplasm sources
through marker-assisted
selection. Agriculture and
Natural Resources. 53: 38–
43.
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1.ผศ.ภาสุรี ฤทธฺเลิศ

1.กระบวนการผลิ ต น้ าถั่ ง เช่ า
พร้อมดื่มผสมเม็ด บีด ส์จากน้ า
ถั่งเช่าเข้มข้น. ร่วมนาเสนอใน
ง า น วิ จั ย แ ห่ ง ช า ติ 2562
(Thailand Research Expo
2019) วั น ที่ 7-10 เม ษ า ย น
2562 ณ เซ็ น ทารา แกรนด์
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

เซ็นทรัลเวิลล์ และศูนย์ประชุม
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
7

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

0.40

อ.วิเชียร พุทธศรี

1.เครื่อ งดู ด เศษหญ้ า ประกวด
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ เ ชิ ง
ส ร้ าง ส ร ร ค์ แ ล ะ ผ ลิ ต ภ า พ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า ส า ย
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
วั น ที่ 28 สิ ง ห าคม 2562 ณ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลย
อลงกรณ์ฯ

วิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา ตามสูตร
11.40
20

= x 100 = 57%

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
57
20

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.2
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 20

ร้อยละ57

x5

=

5 คะแนน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ 2.2
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.2 (1)
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดประจาปีการศึกษา 2562 (20 คน)
2.2 (2)
รายชื่องานวิจัยของอาจารย์ประจาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 26 เรื่อง ดังนี้
1) ผศ.วัฒนี บุญวิทยา, ผศ.หรรษา เวียงวะลัย และ ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคา ผลของไฮโดรคอลอยด์ต่อ
คุณภาพบัตเตอร์เค็กแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ครั้งที่ 7 กรุงเทพฯ. วันที่ 7 มิถุนายน 2562
2) ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคา, ผศ.วัฒนี บุญวิทยา และ ผศ.หรรษา เวียงวะลัย. การปรับปรุงคุณภาพ
เนื้อสัมผัสไส้อั่วปลานิลโดยใชแป้งบุก การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน
ครั้งที่ 7 กรุงเทพฯ. วันที่ 7 มิถุนายน 2562
3) อ.ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี. ผลของการเสริมแมกนีเซียมในน้าดื่มต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่
กระทง การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 (ASTC 2019). 7 มิถุนายน
2562. มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี. หน้า 286-293.
4) ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช. คุณภาพหญ้าเนเปียร์สีม่วงและหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักร่วมกับใบกระถินสด
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 (ASTC 2019). 7 มิถุนายน 2562.
มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี. หน้า 322-327.
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5) ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช. การศึกษาเบื้องต้นทางคุณค่าทางโภชนะของคุกกี้กระต่าย รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2562. วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562,
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. หน้า 316-319.
6) ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและปริมาณจุลินทรีย์ของหญาเนเปียร์หมักที่อายุ
การตัดต่างกัน รายงานสืบเนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี ครบ 115 ปี
“วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”. วันที่ 19 ธันวาคม 2562, แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช
รีสอร์ท, จังหวัดจันทบุรี. หน้า 631-637.
7) อ.ศิริพร นามเทศ. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมหมูโดยการเติมผงแก่นตะวัน. การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 (ASTC 2019). 7 มิถุนายน 2562. มหาวิทยาลัยรังสิต
จังหวัดปทุมธานี
8) อ.ศิริพร นามเทศ.การเปรียบเทียบคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของไก่พื้นเมืองสายพันธุ์การค้าและไก่
พื้นเมืองสายพันธุ์ตองหนึ่ง. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 (ASTC
2019). 7 มิถุนายน 2562. มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี.
9) ผศ.สมาพร เรืองสังข์. การทดสอบการงอกของเมล็ดดอกผีเสือ้ 2 สายพันธุ์ในโรงเรือนบ่มและโรงเรือน
ปกติ. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 (ASTC 2019). 7 มิถุนายน 2562.
มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี.
10) ผศ.สมาพร เรืองสังข์. การศึกษาจานวนโครโมโซมและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บปลายรากของ
ออนิโธกาลัม. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 (ASTC 2019). 7 มิถุนายน
2562. มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี.
11) รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคา. ผลการเสริมยีสต์ในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ รายงานสืบเนือ่ งการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2562. หน้า
351-355.
12) รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคา. Supplementation of silkworm pupae for replaced fishmeal on
growth performance and carcass quality of red tilapia (Oreochromis spp.) 126-131p. The 2nd
International Conference on Tropical Animal Science and Production 2019 and The 2nd
International Conference on Native Chicken 2019 July 9-12, 2019
13) รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคา. Effect of milk thistle (Silyburn morionum) extract on growth
performance and immunity of white shrimp (Litopenoeus vannamel) p.141-144. July 9-12, 2019
The 2nd International Conference on Tropical Animal Science and Production 2019
14) รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคา. Efficacy of carbohydrase enzymes on fiber digestion of cassava pulp
and cassava skin. 132-139p. The 2nd International Conference on Tropical Animal Science and
Production 2019 and The 2nd International Conference on Native Chicken 2019 July 9-12, 2019
15) รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคา. Effect of phytase enzyme supplementation in hybrid catfish
gariepinus) diet on growth performance immunity and carcass quality p.145-150. July 9-12, 2019
The 2nd International Conference on Native Chicken 2019 July 9-12, 2019
16) รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคา. Effects of organic mineral supplementation on growth performance
and immunity of white shrimp (Litopenaeus vannamei) 151-155p The 2nd International
Conference on Tropical Animal Science and Production 2019 and The 2nd International
Conference on Native Chicken 2019
17) ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคา, ผศ.วัฒนี บุญวิทยา, ผศ.ภาสุรี ฤทธิเลิศ, ผศ.หรรษา เวียงวะลัย และ ผศ.ดร.
อัณนภา สุขลิ้ม. การพัฒนานวัตกรรมการผลิตปลาร้ามอญอัดก้อนกึง่ สาเร็จรูป ชาวมอญบ้านศาลาแดงเหนือ
อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 14 (3) 2562:12-23
18) ผศ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน. ผลของน้าเวย์ในอาหาร PDA ต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดตีนแรด.
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วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีที่ 38 กรกฏาคม-ธันวาคม 2562 ฉบับที่ 2: 57-66.
19) ผศ.ภาสุรี ฤทธิเลิศ. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและอายุการเก็บรักษาของน้านมช้างพร้อมดื่ม. Thai
Journal of Science and Technology 8 ( 2)2019 : 1106-1114
20) อ.ดร.นุชรัฐ บาลลา. การชักนาให้เกิดแคลลัสจากชิ้นส่วนต่าง ๆ ของต้นลินเดอร์เนียในสภาพปลอดเชื้อ.
Thai Journal of Science and Technology 8(2): 138-145.
21) อ.ดร.นุชรัฐ บาลลา. ผลของ NAA และ BA ต่อการพัฒนาชิ้นส่วนแววมยุราทีเ่ พาะเลี้ยงต่างกันในสภาพ
ปลอดเชื้อ. Thai Journal of Science and Technology 8(6)2019: 642-649.
22) รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคา. Effect of Dietary Zinc Amino Acid Complex and Zinc Sulfate on
Growth Performance, Digestibility Activity and Immune Response in Asian Seabass (Lates
calcarifer). 2019. Journal Aquaculture Research & Development. 10:1-8. Doi: 10.35248/21559546.19.10.572.
23) Siriporn Namted. Effect of supplementing magnesium picolinate in drinking water on
growth performance, meat quality and cecal E. coli of broiler reared under tropical conditions
2019, 49(4) p.353-359.
24) Thanakorn Wangsawang. Development of rice introgression lines with brown
planthopper resistance and low amylose content for germplasm sources through markerassisted selection. Agriculture and Natural Resources. 53: 38–43.
25) ผศ.ภาสุรี ฤทธิเลิศ. กระบวนการผลิตน้าถั่งเช่าพร้อมดื่มผสมเม็ดบีดส์จากน้าถั่งเช่าเข้มข้น. ร่วมนาเสนอ
ในงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) วันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ เซ็นทารา แกรนด์
เซ็นทรัลเวิลล์และศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
26) อ.วิเชียร พุทธศรี. เครื่องดูดเศษหญ้าประกวดการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
ระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และ
โจทย์การพัฒนาประเทศ/แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น/ปัญหาระดับประเทศ
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ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ
โทรศัพท์ : 02-5293002
โทรศัพท์ : 331 , 422
E-mail : agriculture@vru.ac.th
E-mail : research@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562- 31 กันยายน 2563)

หมายเหตุ : (ตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพฯ หน้า 91)
1. การนั บจ านวนอาจารย์ประจ า ให้ นั บ ณ วั น สิ้ น สุ ด ปี ก ารศึก ษาตามประกาศของมหาวิท ยาลั ย และนั บที่
ปฏิบัติงานจริง ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
2. ผลงานให้นับตามปีงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน โดยนับรวมงานที่อาจารย์กับนักศึกษาทา
ร่วมกัน
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา จานวน 8 เรื่อง โดยมีรายละเอียดผลงานค่า
น้าหนัก ดังนี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ที่
1
2
3

ชื่อ-สกุลอาจารย์
ผศ.วัฒนี บุญวิทยาและคณะ
ผศ.ดร.อัณนภา สุขลิม้ และคณะ
ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคาและคณะ

4
5

ผศ.ดร.สุภณิดา พัฒธรและคณะ
อ.ดร.นุชรัฐ บาลลา

6

ผศ.หรรษา เวียงวะลัย

7

อ.ศิริพร นามเทศ

8

อ.วิเชียร พุทธศรี

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและไม่นับลาศึกษาต่อ
จานวนผลงาน

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์หมูหยอง ตราเจ๊ไน้
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์หมูกรอบสยาม
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์แรรูปทางการเกษตร (กล้วย
ตาก)
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่
โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนและยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 4 ต,ทุ่งมหาเจริญ จ.
สระแก้ว
ข้าวโป่งสมุนไพรพอดีคา โดยใข้ไมโครเวฟในการทาให้สุกและการพองตัว
ในการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ ทางด้านการเกษตร เครือข่าย
เกษตรราชภัฏ วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
ลู ก ชิ้ น ไก่ ส มุ น ไพร ในการแข่ งขั น ทั ก ษะวิ ช าการและวิ ช าชี พ ทางด้ า น
การเกษตร เครือ ข่ ายเกษตรราชภั ฏ วัน ที่ 19-20 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เครื่ อ งดู ด เศษหญ้ า ในการแข่ งขั น ทั ก ษะวิ ชาการและวิ ชาชี พ ทางด้ า น
การเกษตร เครือข่ ายเกษตรราชภั ฏ วันที่ 19-20 กุม ภาพั น ธ์ 2563 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
20
8
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วิธีการคานวณ
1. คานวณร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้า งนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและ
โจทย์การพัฒนาประเทศ/แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น/ปัญหาระดับชาติตามสูตร
8
20

= ร้อยละ 40

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
40
20

คะแนนที่ได้ =

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.3
เป้าหมาย 2562
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 20

ร้อยละ 40

x

= 5 คะแนน

5

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ 2.3
หมายเลขเอกสาร
2.3(1)
2.3(2)
2.3(3)
2.3(4)
2.3(5)
2.3(6)
2.3(7)
2.3(8)

ชื่อเอกสาร
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์หมูหยอง ตราเจ๊ไน้
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์หมูกรอบสยาม
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์แรรูปทางการเกษตร (กล้วยตาก)
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิ ตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น หมู่ 4 ต,ทุ่งมหาเจริญ จ.สระแก้ว
ข้าวโป่ งสมุ น ไพรพอดี ค า โดยใข้ไมโครเวฟในการทาให้ สุ กและการพองตั ว ในการแข่งขั น ทั กษะ
วิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏ วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ลูกชิ้นไก่สมุนไพร ในการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตร
ราชภัฏ วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เครื่องดูดเศษหญ้า ในการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตร
ราชภัฏ วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. อาจารย์ ส ามารถผลิ ต ผลงานวิ จั ย และน าเสนอได้ อ ย่ า งมี 1. สร้างช่องทางการเผยแพร่งานวิจัยสูส่ าธารณชนในสื่อต่าง ๆ
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ประสิทธิภาพในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

เพื่อสร้างการตระหนักและรับรู้ของสังคม ชุมชน
2. นาองค์ความรู้จากงานวิจัยไปถ่ายทอด/เผยแพร่/แก้ปัญหา
ให้กับชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนและประเทศอย่างเป็นระบบบน
พื้นฐานของงานวิจัย

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

1. การจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร

1.สนับสนุนให้อาจารย์นาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปจด
อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร

วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
-

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการต่อสังคม
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ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ภาคิณ หมั่นทุ่ง
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักส่งเสริมการเรียนรู้และฯ
โทรศัพท์ : 02-9093026
โทรศัพท์ : 02-5293002
E-mail : learnoffice@vru.ac.th
E-mail : agriculture@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. คณะมีการกาหนดนโยบายในการบริการวิชาการต่อสังคม หลักเกณฑ์ในการเลือกชุมชนเป้าหมาย และ
มีการจัดทาแผนบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น ตามจุดเน้นหรืออัตลักษณ์ของคณะ
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยี การเกษตร ได้ มี การประชุม วางแผนการบริการวิช าการประจาปี ที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จใน
ระดับแผน และโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร
โดยคณะกรรมการดาเนินงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์ ได้มีการประชุมวางแผนจัดทาโครงการสารวจบริบท
ชุมชนและจัดทาฐานข้อมูลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว และนาผล
การสารวจพื้นที่และความต้องการของชุมชน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและ
อนุมัติโครงการเพื่อประกอบการจัดทาแผนบริการวิชาการประจาปีงบประมาณ 2563
และคณะกรรมการดาเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP ประจาปีงบประมาณ 2563 ตาม
แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัต ถุประสงค์ให้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภัณ ฑ์ ตราสินค้า เรื่องเล่าผลิตภัณ ฑ์ การวิ เคราะห์จัดทาแผนธุรกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการโครงการพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์
ชุมชนท้องถิ่น OTOP จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว ซึ่งหน้าที่ในการดาเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น OTOP ได้แก่ งานติดตาม ดาเนินการคัดเลือก ประเมินผลโครงการ จัดทาแผนการยกระดับ การพัฒนาการ
ประกอบกิจการของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการประเมินการคัดสรรจากการลงพื้นที่ จัดทารายงานการพัฒนาและนาเสนอ
บทความเล่าเรื่องความสาเร็จ การพัฒนาการประกอบกิจการของผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารหลักฐาน
3.1.1(1) รายงานการประชุมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1 /2563
3.1.1(2) (ร่าง) แผนบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ 2562
3.1.1(3) คาสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร เลขที่ 120/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการพันธกิจ
สัมพันธ์ พื้นที่จังหวัดสระแก้ว
3.1.1(4) คาสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร เลขที่คาสั่ง 123/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการพันธ
กิจสัมพันธ์พื้นที่ จังหวัดปทุมธานี
3.1.1(5) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่คาสั่ง 1096/2563 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์
พัฒนาภัณฑ์ ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP
 ข้อ 2. คณะมีการกากับดูแลกระบวนการให้บริการวิชาการ มีการจัดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชน และ
ท้องถิ่น ตามความเชี่ยวชาญของคณะและอัตลักษณ์ของคณะ
ผลการดาเนินงาน
คณะมีกระบวนการกากับดู แลกระบวนการให้บ ริการวิชาการ มี การประชุมวางแผนการบริการวิชาการ
ประจาปีที่สอดคล้องกับ ความต้องการของสังคม และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และกาหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสาเร็จในระดับแผน เพื่อสารวจบริบทของพื้นที่ และความต้องการของชุมชน กิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชน
จานวน 10 กิจกรรม/โครงการ ดังนี้
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1. โครงการสารวจบริบทชุมชนและจัดทาฐานข้อมูลในพื้ นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว เพื่อสารวจ
บริบทของพื้นที่ และความต้องการของชุมชน โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา การสารวจภูมิทัศน์ และ
หลักการส่งเสริมการเกษตร และซึ่งนักศึกษาได้ฝึกฝนการสารวจชุมชน และการเป็นนักส่งเสริมวิชาการเกษตรในการไป
พูดคุยและสอบถามข้อมูลและความต้องการของชุมชน และได้เรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกรในชุมชน และนาผลจาก
โครงการมาจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของชุมชน
2. โครงการพั ฒ นาท้องถิ่น เพื่ อแก้ไขปั ญ หาความยากจนและยกระดับ คุณ ภาพชีวิตของประชาชนภายใต้
โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นดารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งคณะได้ดาเนินการดังนี้
2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมความรู้ให้กับคนในชุมชนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ได้แก่
1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP : ผลิตภัณฑ์หมูหยอง ตราเจ๊ไน้ โดยบูรณาการ
กับการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP : ผลิตภัณฑ์หมูกรอบสยาม โดยบูรณาการกับ
การเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมความรู้ให้กับคนในชุมชนพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ได้แก่
1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP : ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร (กล้วยตาก)
โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP : ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยบูรณา
การกับการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมอาหารมอญ ในงานราลึกบรรพชนมอญ ครั้งที่ 73 ณ วัดศรัทธา
ธรรม ต. บางจะเกร็ง จ. สมุ ท รสงคราม โดยบู รณาการกับ งานวิจั ยในรายวิช าปั ญ หาพิ เศษ (1/2562) เรื่อง “การ
อนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบอาหารจากภูมิปัญญาชาวมอญ อาเภอสามโคก จ. ปทุมธานี”
คณะมีบริการวิชาการเพิ่มเติมจากแผนบริการวิชาการประจาปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
1. โครงการการบริการวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อการสร้างอาชีพ ให้ประชาชนผู้สนใจ โดยเฉพาะแม่บ้าน
แม่บ้านผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแปรรูปเนื้อสัตว์ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม
จ านวน 30 คน ในวั น ที่ 8 ธั น วาคม 2562 ณ ครัว ร้ อ นและห้ อ งแปรรู ป อาคารเรี ย นรวมวิ ท ยาศาสตร์ (SCC)
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัมภ์ โดยบู รณาการกับ การเรียนการสอนวิช าเนื้ อสัต ว์ และ
ผลิตภัณฑ์เนื้อ ซึ่งนักศึกษาได้นาความรู้จากการฝึกปฏิบัติในรายวิชา มาสาธิตวิธีการทาผลิตภัณฑ์ด้วย
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการไม้ไผ่เพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม บูรณาการกับการเรียนการสอนวิชาทักษะช่าง
ในงานภูมิทัศน์ วันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ให้กับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ และบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพ
ทางด้านภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม
เอกสารหลักฐาน
3.1.2 (1) สรุปการบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีการศึกษา 2562
3.1.2 (2) คาสั่งมหาวิท ยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ เลขที่ คาสั่ ง 1096/2563 เรื่องแต่ งตั้ ง
อาจารย์พัฒนาภัณฑ์ ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP
3.1.3(3) คาสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร เลขที่คาสั่ง 123/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการพันธ
กิจสัมพันธ์พื้นที่จังหวัดปทุมธานี
3.1.4(4) คาสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร เลขที่คาสั่ง 120/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการพันธ
กิจสัมพันธ์พื้นที่จังหวัดสระแก้ว
 ข้อ 3. คณะมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 : 50

ท้องถิ่น
ผลการดาเนินงาน
คณะมี การสร้างเครือข่ายความร่วมมื อกับ หน่วยงานภายนอก เพื่ อส่งผลให้ เกิด ประโยชน์ ต่อชุ มชน และ
ท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้
1.ความร่วมมือกับ เครือข่าย ศูน ย์เชี่ย วชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์มี สถาบั นวิจั ยวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี (วว.) ปีการศึกษา 2562 โดย.ผศ. ภาสุรี ฤทธิเลิศ เป็นผู้ร่วมงานวิจัยภายใต้
โครงการวิจัยการเกษตรกับเครือข่าย (วว.) เรื่องการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและอายุการเก็บรักษาของน้านมช้าง
พร้อมดื่ม
2.โครงการพั น ธกิจ สั ม พั น ธ์ : งานสร้างเครือข่ ายชุ ม ชนกับ นั ก ปฏิ บั ติ โครงการอนุ รักษ์ ฟื้ น ฟู ม รดกทาง
วัฒนธรรมอาหารมอญ ในงานราลึกบรรพชนมอญ ครั้งที่ 73 จ.ปทุมธานี โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารได้ จัด โครงการและเข้าร่วมงาน มี การถ่ายทอดองค์ความรู้จากภูมิ ปั ญ ญาชาวมอญบ้ านศาลาแดงเหนื อ จ.
ปทุมธานี และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาร้ามอญในรูปแบบผงและแบบก้อน
3.ความร่วมมือกับเครือข่ายบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินิแบไทย จากัด โครงการพัฒนาอาชีพให้กับพนักงาน หลักสูตร
การทาสลัดโรลและการทาน้าสลัด ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินิแบไทย จากัด
เอกสารหลักฐาน
3.1.3(1) คาสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร เลขที่ 019/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
มรดกทางวัฒนธรรมอาหารมอญ
3.1.3(2) คาสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร เลขที่ 033/2562 เรื่องให้อาจารย์ไปราชการ
3.1.3(3) บทความวิจัยเรื่อง การการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและอายุการเก็บรักษาของน้านมช้างพร้อมดื่ม
ข้อ 4. คณะมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
ผลการดาเนินงาน
คณะมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้
1) โครงการสารวจบริบทชุมชนและจัดทาฐานข้อมูลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว เพื่อสารวจ
บริบทของพื้นที่ และความต้องการของชุมชน โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา การสารวจภูมิทัศน์ และ
หลักการส่งเสริมการเกษตร และซึ่งนักศึกษาได้ฝึกฝนการสารวจชุมชน และการเป็นนักส่งเสริมวิชาการเกษตรในการไป
พูดคุยและสอบถามข้อมูลและความต้องการของชุมชน และได้เรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกรในชุมชน และนาผลจาก
โครงการมาจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของชุมชน
2) โครงการพั ฒ นาท้ องถิ่น เพื่ อแก้ไขปั ญ หาความยากจนและยกระดับคุณ ภาพชีวิต ของประชาชนภายใต้
โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นดารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งคณะได้ดาเนินการดังนี้
2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมความรู้ให้กับคนในชุมชนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ได้แก่
1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP : ผลิตภัณฑ์หมูหยอง ตราเจ๊ไน้ โดยบูรณาการ
กับการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP : ผลิตภัณฑ์หมูกรอบสยาม โดยบูรณาการกับ
การเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมความรู้ให้กับคนในชุมชนพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ได้แก่
1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP : ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร (กล้วยตาก)
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โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP : ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยบูรณา
การกับการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3) โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์พื้นบ้าน บูรณาการด้านการบริการวิชาการกับรายวิชา
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อ ดาเนินการ ณ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ วันที่ดาเนินการ 8 ธันวาคม 2562 โดย อ.
ศิริพร นามเทศ และนักศึกษาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ
4) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมอาหารมอญ ในงานราลึกบรรพชนมอญ ครั้งที่ 73 ณ
วัดศรัทธาธรรม ต. บางจะเกร็ง จ. สมุทรสงคราม โดยบูรณาการกับงานวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษ (1/2562) เรื่อง
“การอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบอาหารจากภูมิปัญญาชาวมอญ อาเภอสามโคก จ. ปทุมธานี” ในส่วนของการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาร้ามอญ และการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ส่งผลให้
นักศึกษาสามารถผลิตผลงานเชิงประจักษ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ กพอ. กาหนด
เอกสารหลักฐาน
3.1.4(1) กนผ.04 โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์พื้นบ้าน
3.1.4(2) ) กนผ.04 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมอาหารมอญ
3.1.4(3) กนผ.05 โครงการเสริมสร้างจิตสานึกในการพัฒนาพุทธศาสนา
 ข้อ 5. คณะมีการดาเนินการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ผลการดาเนินงาน
คณะมีการดาเนินการให้ บริการวิชาการเพื่อพัฒ นาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
กิจกรรม/โครงการ
ระยะเวลา
ผลที่ได้
โครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ แก้ ไ ข
มี ก ารจั ด ตั้ ง กลุ่ ม ปลู ก ผั ก ขึ้ น ใน
ปั ญ หาความยากจนและยกระดั บ
ชุ ม ชน และมี ก ารบริห ารจั ด การ
คุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนบ้าน
แบ่ ง ปั น หน้ า ที่ ดู แ ลกั น และกั น
แก่งสะเดา ตาบลทุ่งมหาเจริญ อาเภอ
ภายในกลุ่มและสร้างรายได้ให้กับ
พฤศจิกายน 2561- กรกฎาคม
วังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
ครั ว เรื อ นเฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นเพิ่ ม ขึ้ น
2562
เป็ น ร้อยละ 10 สมาชิ ก ในกลุ่ ม มี
ความสุ ข มากขึ้ น จากการพู ด คุ ย
แลกเปลี่ ย นและนั ด พบเพื่ อ ท า
กิจกรรม
โครงการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน
ผู้ ป ระกอบการ OTOP จั ง หวั ด
ท้ องถิ่น OTOP : ผลิต ภั ณ ฑ์ หมู กรอบ
ปทุ ม ธานี ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม และ
สยาม จังหวัดปทุมธานี
พั ฒ น าผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ รรจุ ภั ณ ฑ์
เมษายน - กรกฎาคม 2563
คุณ ภาพ มาตรฐาน เพื่อยกระดั บ
ศักยภาพของผู้ป ระกอบการและ
ผลิตภัณฑ์หมูกรอบ
โครงการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน
ผู้ ป ระกอบการ OTOP จั ง หวั ด
ท้องถิ่น OTOP : ผลิตภัณฑ์กล้วยแปร
สระแก้ ว ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม และ
เมษายน - กรกฎาคม 2563
รูป จังหวัดสระแก้ว
พั ฒ น าผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ รรจุ ภั ณ ฑ์
คุณ ภาพ มาตรฐาน เพื่อยกระดั บ
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โครงการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน
ท้ องถิ่ น OTOP : ผลิ ต ภัณ ฑ์ หมู หยอง
ตราเจ๊ไน้ จังหวัดปทุมธานี

เมษายน - กรกฎาคม 2563

โครงการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน
ท้ อ งถิ่ น OTOP : ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป
จากข้าวไรซ์เบอร์รี่ จังหวัดสระแก้ว
เมษายน - กรกฎาคม 2563

ศักยภาพของผู้ป ระกอบการและ
ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป
ผู้ ป ระกอบการ OTOP จั ง หวั ด
ปทุ ม ธานี ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม และ
พั ฒ น าผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ รรจุ ภั ณ ฑ์
คุณ ภาพ มาตรฐาน เพื่อยกระดั บ
ศักยภาพของผู้ป ระกอบการและ
ผลิตภัณฑ์หมูหยอง
ผู้ ป ระกอบการ OTOP จั ง หวั ด
สระแก้ ว ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม และ
พั ฒ น าผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ รรจุ ภั ณ ฑ์
คุณ ภาพ มาตรฐาน เพื่อยกระดั บ
ศักยภาพของผู้ป ระกอบการและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไรซ์เบอร์
รี่

เอกสารหลักฐาน
3.1.5(1) รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนชุมชนบ้านแก่งสะเดา ตาบลทุ่งมหาเจริญ อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
3.1.5(2) กนผ 04 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP : ผลิตภัณฑ์หมูกรอบสยาม จังหวัดปทุมธานี
3.1.5(3) กนผ 04โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP : ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป จังหวัดสระแก้ว
3.1.5(4) กนผ 04โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP : ผลิตภัณฑ์หมูหยองตราเจ๊ไน้ จังหวัดปทุมธานี
3.1.5(5) กนผ 04โครงการพั ฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ ชุม ชนท้ องถิ่น OTOP : ผลิ ตภัณ ฑ์ แปรรูปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ จั งหวั ด
สระแก้ว
 ข้อ 6. คณะมีการกากับติดตามผลการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ โดยมีการเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะเพื่อพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2561 มีการนาผลการประเมินการบริการวิชาการแก่สังคมที่ผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารคณะ ไปปรับปรุงแผนพัฒนางานบริการวิชาการในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2562 โดยที่ประชุมให้ยึดแนวทางการดาเนินงานบริการวิชาการแบบพันธกิจสัมพันธ์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในปี
การศึกษา 2562 โดยไม่ละทิ้งชุมชนเครือข่ายเดิมของคณะ โดยมีกระบวนการกากับ ติดตาม ดังนี้
1. ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละพื้นที่จัดทาปฏิทินการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลชุมชนและแก้ไขปัญหาของชุมชน ตาม
กรอบของแผนดาเนินงานเสนอต่อมหาวิทยาลัย ปฏิทินการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลและแก้ไขปัญหาของชุมชน ครัวเรือน
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานแผนการ ดาเนินงาน
ครั้งที่ 1 สร้างความเข้าใจด้านเป้าหมาย ผลผลิตหลัก ชี้แจงบทบาทความรับผิดชอบ แนวทางการดาเนินโครงการใน
ภาพรวม ครั้งที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายหลังการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ชุมชน ครั้งที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จัดทาข้อเสนอโครงการเชิงพัฒนา ครั้งที่ 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายหลังการดาเนินโครงการ ครั้งที่ 5 สร้างสมรรถนะการ
ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียนจากการดาเนินงาน โดยรวม
3. จัดทีมลงพื้นที่ศึกษาของชุมชนเป้าหมายตามแผนและปฏิทินการดาเนินงานเพื่อศึกษาพื้นที่ ทาความรู้จัก
พื้นที่ ผู้นาชุมชนในพื้นที่ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ข้อมูลศักยภาพ ปัญหา ทุน
ของชุมชน (2-3 ครั้ง) และจัดทา OP.1 แบบรายงานผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ (ส่งเข้าระบบทุกครั้งที่ลงพื้นที่และ
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แนบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย) OP.2 ครั้งที่ 1 รายงานผลการศึกษาชุมชนและครัวเรือน (เฉพาะข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับชุมชน เป้าหมาย ส่วนที่ 2) ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายหรือครัวเรือนที่เกี่ยวข้อง (2-3 ครั้ง)
และจัดทา OP.3 ครั้งที่ 1 รายงานผลการศึกษาครัวเรือนเป้าหมาย (Family folder part 1) (ข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับ
ครัวเรือนเป้าหมาย) จัดทารายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย OP.2 ครั้งที่ 2 รายงานผล
การศึกษาชุมชนและครัวเรือน (ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน + ส่วนที่ 3 ผลการ วิเคราะห์ชุมชน ครัวเรือน)
4. จัดประชุมปฏิบัติการร่วมกับทีมงาน เครือข่ายหน่วยงานและผู้แทนภาคประชาชนในชุมชนเพื่อ คืนข้อมูล
รับฟังความคิดเห็นจัดทาแผนพัฒนาชุมชนหรือแผนพัฒนาครัวเรือนเป้าหมายร่วมกับผู้นาชุมชน ประชาชน หน่วยงาน
เชิงพั ฒ นาในพื้ นที่ จัดทาฐานข้อมูลชุมชน ตามรูปแบบที่กาหนดเสนอต่อมหาวิทยาลัย OP.2 ครั้งที่ 3 รายงานผล
การศึกษาชุมชนและแผนการพัฒนาชุมชน ครัวเรือนเป้าหมายฉบับสมบูรณ์
5. ประสานงาน แสวงหาเครือข่ายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมดาเนินการแก้ไขปัญหาตาม
แผนพัฒนาชุมชนหรือครัวเรือนเป้าหมายเพื่อขจัดความยากจนและหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน OP.4
ส่วนที่ 1 ข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเชิงพืน้ ที่ของชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย
6. จัดกิจกรรมเชิงพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขปัญหาของชุมชน ครัวเรือนเป้าหมายตามแผนการพัฒนาชุมชน
หรือครัวเรือนเป้าหมายตามแผนดาเนินงานที่กาหนดร่วมกับชุมชน OP.1 แบบรายงานผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่
7. เยี่ยมชมพื้นที่ ครัวเรือนเป้าหมาย ติ ดตามผลการดาเนินงาน ให้คาปรึกษา หรือการสนับสนุนอื่นๆ ให้แก่
ชุมชน ครัวเรือนเป้าหมาย เป็นระยะๆ OP.1 แบบรายงานผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่
8. รวบรวมข้อมูลการดาเนินงาน ภาพเหตุการณ์ เพื่อสรุปและถอดบทเรียนจากศึกษาชุมชนและจากการ
ดาเนินงานกิจกรรมเชิงพัฒนา รวมทั้งสังเคราะห์ประเด็นเชิงนวัตกรรมที่ได้จากการดาเนินงาน OP.4 ครั้งที่ 2 รายงาน
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒ นาเชิงพื้นที่ของชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย OP.3 ครั้งที่ 2 รายงานผล
การศึกษาและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายรายครัวเรือน (Family folder part 1+ Family folder part 2)
9. จัด ท ารายงานผลการด าเนิ น โครงการ ฐานข้อมู ล ชุม ชน จัด ท าบทความเรื่องเล่า ความส าเร็จ จากการ
ด าเนิ น งานโครงการ กิ จ กรรมการพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ น าเสนอต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย และเวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ต ามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด OP.5 รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย (OP4
+ OP5 + OP6) รายพื้นที่ รายจังหวัด OP.6 บทความเรื่องเล่าความสาเร็จจากการดาเนินงานโครงการ กิจกรรมการ
พัฒนาเชิงพื้นที่
10. จัดทารายงานการเบิกเงิน หลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณการลงพื้นที่ รายงานผลการจัดกิจกรรม รวมทั้ง
รายงานความก้าวหน้าตามแผนดาเนินงานของโครงการแก่มหาวิทยาลัย
เอกสารหลักฐาน
3.1.6(1) รายงานการประชุมคณะ ครั้งที่ 2/2563
3.1.6(2) คู่มือการดาเนินงานโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2563
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.1
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
6 ข้อ
6 ข้อ
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับความสาเร็จของการบริการวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ภาคิณ หมั่นทุ่ง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักส่งเสริมการเรียนรู้และฯ
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โทรศัพท์ : 02-9093026
โทรศัพท์ : 02-5293002
E-mail : learnoffice@vru.ac.th
E-mail : agriculture@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

ผลการดาเนินงาน
ข้อ 1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของโครงการที่ได้ดาเนินการกับกลุ่มชุมชนเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิต
มีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 4.51
ผลการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนบ้านแก่งสะเดา
ตาบลทุ่งมหาเจริญ อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว มีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.54
เอกสารหลักฐาน
3.2.1(1) แบบประเมินความพึงพอใจโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนชุมชนบ้านแก่งสะเดา ตาบลทุ่งมหาเจริญ อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
 ข้อ 2.มีฐานข้อมูลชุมชนของหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 1 หมู่บ้าน
ผลการดาเนินงาน
คณะได้ รับ มอบหมายจากมหาวิ ท ยาในงานด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์การพั ฒ นาท้ องถิ่น ในเขตพื้ น ที่ ที่
มหาวิท ยาลัย รับ ผิด ชอบ ได้ แก่ พื้ น ที่ ตาบลทุ่ งมหาเจริญ อาเภอวังน้ าเย็ น จังหวัดสระแก้ว โดยได้ จัด ท าโครงการ
ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่นเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้ อย่างยั่งยืน เพื่อสร้าง
เครือข่ายนักพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น โดยการสารวจข้อมูลและจัดทาฐานข้อมูลหมู่บ้านเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตชุมชนและจัดทาแผนพัฒนาครัวเรือนในการแก้ปัญหาความยากจน
เอกสารหลักฐาน
3.2.2(1) ค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ เลขที่ 3651/2562 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น เสริมพลั งให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน
3.2.2(2) ค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ เลขที่ 1359/2563 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน ระยะที่ 2
 ข้อ 3.มีนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่ สามารถสร้างคุณ ค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้ โดย
สามารถนาผลการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษาตามนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน
ผลการดาเนินงาน
คณะมีนวัตกรรม หรือ ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้
โดยสามารถนาผลการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษาตามนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัย ได้แก่
1.โครงการอนุรักษ์พื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมอาหารมอญ ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ
วัดศรัทธาธรรม ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยการจัดแสดงนิทรรศการ สาธิตและจาหน่ายปลามอญอัด
ก้อน ในงานวันราลึกบรรพชนมอญ
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP ประจาปีงบประมาณ 2563 ตามแผนงานยุทธศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ให้ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ตราสิ น ค้ า ให้ แ ก่
ผู้ประกอบการในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว ได้แก่
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1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP : ผลิตภัณฑ์หมูหยอง ตราเจ๊ไน้
2) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP : ผลิตภัณฑ์หมูกรอบสยาม
3) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP : ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร (กล้วยตาก)
4) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP : ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่
เอกสารหลักฐาน
3.2.3(1) คาสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร เลขที่ 019/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟูและ
เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมอาหารมอญ
3.2.3(1) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1096/2563 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ใน
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP ประจาปีงบประมาณ 2563
 ข้อ 4.มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการที่ได้ดาเนินการกับกลุ่มชุมชนเป้าหมายในการยกระดับ
คุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ผลการดาเนินงาน
คณะมีโครงการบริการวิชาการที่ได้ดาเนิน การกับกลุ่มชุมชนเป้าหมายในการยกระดับคุณ ภาพชีวิต ได้แก่
โครงการอนุรักษ์พื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมอาหารมอญ โดยได้รับงบประมาณดาเนินงาน 15,430 บาท
และมีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 15,190 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.40 % ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
เอกสารหลักฐาน
3.2.4(1) กนผ04 โครงการอนุรักษ์พื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมอาหารมอญ
3.2.4(2) สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ 2563

 ข้ อ 5.มี ชุ มชนหรือหมู่บ้ านที่ มี ศัก ยภาพในการจั ด การตนเองตามนโยบายของสภามหาวิ ท ยาลั ย มีระดั บ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่น้อยกว่า 1 ชุมชนหรือหมู่บ้าน
ผลการดาเนินงาน
มีชุมชน หรือหมู่บ้านที่มีศักยภาพในการจัดการตนเองตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย มีระดับคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
1.โครงการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนบ้าน
แก่งสะเดา ตาบลทุ่งมหาเจริญ อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะด้านการ
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษทดแทนการปลูกอ้อยให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ/ครัวเรือนที่เป็น
เป้ า หมาย รวมถึ ง เพิ่ ม รายได้ กั บ กลุ่ ม อาชี พ /ครัว เรื อนที่ เป็ น เป้ า หมายมากกว่ า ร้อ ยละ 5 ตามนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัยกาหนด โดยผลสาเร็จของโครงการ คือมีการจัดตั้งกลุ่มปลูกผักขึ้นในชุมชน และมีการบริหารจัดการ
แบ่งปันหน้าที่ดูแลกันและกันภายในกลุ่มและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือ นเฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 10 สมาชิก
ในกลุ่มมีความสุขมากขึ้นจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนและนัดพบเพื่อทากิจกรรม
เอกสารหลักฐาน
3.2.5(1) รายงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ชุมชนบ้านแก่งสะเดา ตาบลทุ่งมหาเจริญ อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.2
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย
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5 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
-

บรรลุ

แนวทางเสริมจุดแข็ง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-

องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ภาคิณ หมั่นทุ่ง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
โทรศัพท์ : 02-5293002
E-mail : agriculture@vru.ac.th

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :
โทรศัพท์ : 081-739-3855
E-mail : tong_top3135@hotmail.com
nuntigan_pae@hotmail.com
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. จัดทาแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
ผลการดาเนินงาน
มีการประชุมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อจัดทาแผนประจาปีงบประมาณ 2563
กาหนดแผนงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ในแผนทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ 2563
มีการกาหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายเพื่อวัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะมีการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย เพื่อมาดาเนินงานโครงการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดยมีกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม จานวน 1 โครงการ ได้แก่
(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการ: เรื่อง การสื บ สานภูมิปั ญ ญาอาหารไทย (โครงการอนุรักษ์ ฟื้ น ฟู และ
เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมอาหารมอญ) งบประมาณ 9,240 บาท
เอกสารหลักฐาน
4.1.1(1) รายงานการประเมินผลความสาเร็จของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562
 ข้อ 2. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ผลการดาเนินงาน
รองคณบดีฝ่ ายกิจการนั กศึกษาและบริการวิชาการได้รับ การมอบหมายหน้ าที่ ให้ กากับ ติ ดตามการดาเนิ น งานด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นไปตามแผน โดยมีผู้ช่วยคณบดีเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบกากับติดตามการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ดาเนินงานโครงการและมีเจ้าหน้ าที่ เป็น ผู้จัด เก็บข้อมู ลในการติดตามผล โดยรายงานผลการกากับติดตามต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะและอาจารย์ในคณะเป็นระยะ มีรอบการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนให้กองนโยบายและ
แผนของมหาวิทยาลัยทุกไตรมาศ ปัจจุบันโครงการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ดาเนินตามแผนแล้วเสร็จทุก
โครงการและมีความสาเร็จของโครงการร้อยละ 100 โดยมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 1 โครงการดังนี้
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: เรื่อง การสืบสานภูมิปัญญาอาหารไทย (โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่
มรดกทางวัฒนธรรมอาหารมอญ)
เอกสารหลักฐาน
4.1.2(1) รายงานการประเมินผลความสาเร็จของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562
4.1.2(2) กนผ.04 โครงการอนุรักษ์พื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมอาหารมอญ
 ข้อ 3. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย
ผลการดาเนินงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: เรื่อง การสืบสานภูมิปัญญาอาหารไทย (โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่
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มรดกทางวัฒนธรรมอาหารมอญ) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมด้านอาหารมอญ
2. เพื่อบูรณาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร วิชากฎหมาย และมาตรฐานอาหาร
เพื่อบูรณาการกับการวิจัย การอนุรักษ์พัฒนา และเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบอาหารภูมิปัญญาชาวมอญ
3. เพื่อผลิต เผยแพร่ และจาหน่ายปลาร้ามอญอัดก้อนเชิงพาณิชย์
โครงการดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ โดยการจัดแสดงนิทรรศการสาธิตการทาผลิตภัณฑ์ปลาร้ามอญอัดก้อน
และจาหน่ายปลามอญอัดก้อน ในงานวันราลึกบรรพชนมอญเพื่อการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบอาหารจากภูมิ
ปัญญาชาวมอญ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 วัดศรัทธาธรรม ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร วิชากฎหมาย และมาตรฐานอาหาร โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม จานวน
9 คน
และบรรลุความสาเร็จตามตัวชี้วัด โดยมีนักศึกษา ชาวมอญและบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ากว่า 3.51 โดยมีผลการดาเนินโครงการตามตัวชี้วัด ดังนี้
1.มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี คิด
เป็น 4.43±0.53 คะแนน
2.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นชาวมอญและบุคคลทั่วไปทั้งหมดจานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 85.20 และมีความพึง
พอใจต่อการจัดโครงการโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น 4.26±0.53 คะแนน
เอกสารหลักฐาน
4.1.3(1) กนผ.05 โครงการอนุรักษ์พื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมอาหารมอญ
 ข้อ 4. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อสาธารณชน
ผลการดาเนินงาน
คณะเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อสาธารณชน ได้แก่ โครงการ
อนุรักษ์พื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมอาหารมอญ โดยการจัดแสดงนิทรรศการ สาธิต และจาหน่ายปลามอญอัด
ก้อน ในงานวันราลึกบรรพชนมอญเพื่อ การอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบอาหารจากภูมิปัญญาชาวมอญ วันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2563 วัดศรัทธาธรรม ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
เอกสารหลักฐาน
4.1.4(1) กนผ.04 โครงการอนุรักษ์พื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมอาหารมอญ
4.1.4(2) หน้าเว็บไซต์ของคณะ http://agri.vru.ac.th/
 ข้อ 5. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ผลการดาเนินงาน
เอกสารหลักฐาน
4.1.5(...) 4.1.5(...) การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 4.1
เป้าหมาย 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
5 ข้อ

4 ข้อ

4 คะแนน

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดแข็ง

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
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-

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

-

วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม

-

องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และเอกลักษณ์ของคณะ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทรศัพท์ : 02-5293002 ต่อ 10,12
E-mail : agriculture@vru.ac.th

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักงานอธิการบดี
สานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
โทรศัพท์ : 02-909-3027, 02-909-3025
E-mail : personnel@vru.ac.th, sqm@vru.ac.th

วงรอบการจัดเก็บข้มูล : เกณฑ์ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 : ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563)
เกณฑ์ข้อ 4 และ ข้อ 5 : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)
ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. ผู้บริหารมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในกาหนดทิศทางการดาเนินงาน มีการนา
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนและการประเมินผลลัพธ์ มีแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุ
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มีการประเมินความสาเร็จของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ และนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผู้บริหารคณะ ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง คณบดี, อาจารย์ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย, ผศ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหาร, อาจารย์ภาคิณ หมั่นทุ่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการ
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นักศึกษาและบริการวิชาการ, นางจุฑามาศ วงศ์แสวง หัวหน้าสานักงานคณบดี, รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคา ประธานหลักสูตร
เทคโนโลยีการจัดการเกษตร, อาจารย์ ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร์, ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคา
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และอาจารย์ธนา กั่วพานิช ผู้ช่วยคณบดี และประธานหลักสูตร
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม มีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์ :
เป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและ
ภูมิปัญญาสากล
พันธกิจ :
1. พั ฒ นาศั ก ยภาพบั ณ ฑิ ต และบุ ค ลากรทางด้ า นเทคโนโลยี การเกษตร และอาหารให้ มี คุ ณ ภาพและมี
คุณลักษณะ และเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม
2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาการวิจัยโดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเชิงประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร และอาหาร
รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
4. พัฒนาการบริการวิชาการ ประสานความร่วมมือ พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์แก่ชุมชนในท้องถิ่น ส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมนวัตกรรม
5. ส่งเสริมและสนับสนุนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของคณะ
6. ส่งเสริม และสนับสนุนงานกิจการนักศึกษาด้านประชาธิปไตย การดาเนินชีวิตในสังคมยุคดิจิทัล และการนา
ความรู้ความสามารถด้านการเกษตรไปประยุกต์ใช้กับชุมชนท้องถิ่น
นโยบายด้านการพัฒนาคณะ :
1. พัฒนาการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะตามปรัชญาของคณะและ
เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดโดยมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาการวิจัยโดยสนับสนุนละส่งเริมการวิจัย เพื่อพัฒนาประเทศ การวิจัยประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และนวัตกรรมทีส่ อดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศ แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
ปัญหาของประเทศ
4. พัฒนาการบริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการประกันคุณภาพการศึกษา กับงานกิจการนักศึกษา
ค่านิยม AGRI = A: Activeness ทางานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
G: Green สานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
R: Relationship มีเครือข่าย ความสัมพันธ์
I: Innovation มีนวัตกรรม
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา :
1. บุคลากรทุกระดับในคณะและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งของการทางาน/การเรียนการสอน/การทากิจกรรม
2. คณะ หลักสูตร และส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีระบบการประกันคุณภาพ
3. หลักสูตรและหน่วยงานต่าง ๆ มีความพร้อมสาหรับการตรวจสอบและประเมินผลจากภายในและภายนอก
สถาบัน
4. ปรับปรุงคุณภาพและคุณลักษณะของบัณฑิตตาม ปรัชญาของคณะและเป็นที่พงึ ประสงค์ของสังคม
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นโยบายการพัฒนาคณะ:
1. พัฒนาการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะตามปรัชญาของคณะและ
เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดโดยมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาการวิจัยโดยสนับสนุนละส่งเริมการวิจัย เพื่อพัฒนาประเทศ การวิจัยประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และนวัตกรรมทีส่ อดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศ แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
ปัญหาของประเทศ
4. พัฒนาการบริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการประกันคุณภาพการศึกษา กับงานกิจการนักศึกษา
ค่านิยม AGRI = A: Activeness ทางานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
G: Green สานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
R: Relationship มีเครือข่าย ความสัมพันธ์
I: Innovation มีนวัตกรรม
คณะได้จัดทาแผนกลยุทธ์ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยการทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) มีการ
กาหนดทิ ศ ทางการด าเนิ น งาน ประกอบด้ ว ย เป้ า ประสงค์ ตั ว ชี้ วั ด เป้ า ประสงค์ผู้ รับ ผิ ด ชอบ และมี การประเมิ น
ความสาเร็จของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ มีการวิเคราะห์ SWOT ในโครงการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2563 ซึ่งได้มีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ตามแผนคุณภาพการศึกษาภายใน แผนกลยุทธ์ฉบับ
ปรับปรุงนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และนาเสนอ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะได้นากลยุทธ์มาสู่การปฏิบัติโดยนากลยุทธ์มาแปลงเป็นแผนปฏิบัติการประจาปี 2563 ซึ่ง
ระบุถึงรายละเอียดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของคณะ นอกจากนี้ ยังได้จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินควบคู่ไปกับ
แผนปฏิบัติการเพื่อให้มีการวางแผนการใช้-จ่ายงบประมาณที่พอเพียงต่อการดาเนินงาน
การประเมินความสาเร็จของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ พบว่า จากการที่คณะได้ตั้งค่า เป้าประสงค์และ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนกลยุทธ์ ประจาปี พ.ศ. 2563 ไว้ทั้งหมด 29 ตัวชี้วัด มีผลการดาเนินการที่บรรลุเป้าหมาย
จานวน 20 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 68.96 รายละเอียดดังแสดงในตาราง
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ความสาเร็จ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
1. จานวนหลักสูตรระยะสั้นที่พัฒนา หรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น 4 หลักสูตร
2. จานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่พัฒนา หรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ

ท้องถิ่น
3. จานวนผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ใน ระดับชาติหรือนานาชาติ
หรือตามเกณฑ์ที่ กพอกาหนด.
4. จานวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
5. จานวนผลงานวิจยั หรือผลงานวิชาการทีไ่ ด้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติ
ตามเกณฑ์ กพอ. กาหนด
6. ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรูจ้ ากการปฏิบัตริ ่วมกับ
ชุมชนต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด
7. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัตริ ่วมกับ
ชุมชนต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด

2 หลักสูตร

-

4 ผลงาน

26 ผลงาน

4 ผลงาน
20 ผลงาน

7 ผลงาน
22 ผลงาน

ร้อยละ 40

ร้อยละ 40

ร้อยละ 80

ร้อยละ 25.38
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8. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาทุกระดับที่มี ผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น
9. จานวนแนวปฏิบตั ท
ิ ด่ี ดี า้ นการจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ
10. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ ระดับ B1 ขึ้นไป
11. จานวนผู้ประกอบการใหม่ Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย
12. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทมี่ ีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ร้อยละ 40

ร้อยละ 58.33

1 เรื่อง
ร้อยละ 85

2 เรื่อง
ร้อยละ 20

2 ราย
ร้อยละ 80

5 ราย
ร้อยละ 60.94

13. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิ

มากกว่า
4.87
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4.51
เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืนของปะรเทศ
1. ร้อยละของผลงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้าง นวัตกรรมที่สอดคล้อง ร้อยละ 60
ร้อยละ 13.51
กับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศ หรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ
ปัญหาระดับประเทศ
2. จานวนโครงการวิจยั รับใช้สังคมที่เกิดจาก ความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย
1 โครงการ 1 โครงการ
3. จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยทีไ่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
15 ผลงาน
32 ผลงาน
นานาชาติ
4. จานวนบทความของอาจารย์ประจาที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ
5 บทความ
5 บทความ
Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน )
5. จานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การ
3 ชิ้นงาน
1 ชิ้นงาน
จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น
6. จานวนนวัตกรรมหรือผลงาน บริการวิชาการทีส่ ามารถสร้างคุณค่าแก่ ผู้รับบริการ

1 ผลงาน

12 ผลงาน

2 รางวัล

1 รางวัล

ชุมชน และสังคมได้โดย สามารถนาผลงานบริการวิชาการไปใช้ ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา
7. จานวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทั้งใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ 3ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมี
ความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
1. จานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง
จังหวัด
จังหวัด
สระแก้ว 1 สระแก้ว 1
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
เป้าประสงค์ที่ 4บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม รักษา
วัฒนธรรมและเข้าใจสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
1. จานวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่
2 ผลงาน
2 ผลงาน
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ 5มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศและ
เป็นที่ยอมรับของประชาชน
1. ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ 35
ร้อยละ 40
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2. ร้อยละของอาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่สาเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาเอกทีไ่ ด้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.
3. ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
4. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ทมี่ ีคุณสมบัตเิ ข้าเกณฑ์
การประเมิน
5. ร้อยละของหลักสูตรที่มผี ลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดีมาก
6. ร้อยละหลักสูตรทีผ่ ่านการขึ้นทะเบียน TQR
7. ค่าคะแนนการประเมินผลงานของคณะ

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 40
ร้อยละ 3

ร้อยละ 40
ร้อยละ 3

ร้อยละ 25

ร้อยละ 50

ร้อยละ 25
มากกว่า
4.50

-

5.46

ประเด็นสาคัญจากการวิเคราะห์ SWOT และมีระดับความเสี่ยงสูง ได้แก่ จานวนนักศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ จึงมีกลยุทธ์ใหม่โดยขอความช่วยเหลือจากศูนย์ภาษาในการกาหนดหลักสูตร
อบรมเพิ่มเติมทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาในแต่ละชั้นปี ซึ่งส่งผลให้ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการ
ทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ ระดับ B1 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อย
ละ 20 และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษร้อยละ 87.95
เอกสารหลักฐาน
5.1.1(1) โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2563
5.1.1(2) แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงปี 2562
5.1.1(3) แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ 2563
5.1.1(4) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
5.1.1(5) แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยงคณะ

 ข้อ 2. ผู้บริหารมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร ผู้เรียน และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคณะมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เว็บไซต์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์
ผลการดาเนินงาน
ผู้บริหารมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร ในการการทบทวน
แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ในโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2563 วันที่
30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ก1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งได้มีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ตามแผนคุณภาพ
การศึกษาภายใน
นอกจากนี้ ผู้บริหารมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติแก่ผู้เรียน ในโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะประจาปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการ ห้อง ก403
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) เว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของคณะ
คณะมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์
เอกสารหลักฐาน
5.1.2(1) แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ 2563
5.1.2(2) หน้าสื่อสังคมออนไลน์ของคณะ (เฟซบุ๊ก)
5.1.2(3) หน้าเว็บไซต์ของคณะ
5.1.2(4) สื่อสิ่งพิมพ์ของคณะ

 ข้ อ 3. มี ก ารจั ด ท าแผนบริห ารความเสี่ ยงที่ เป็ น ผลจากการวิ เคราะห์ และระบุ ปั จ จั ยเสี่ ยงที่ เกิ ด จากปั จ จั ย
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ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
ผลการดาเนินงาน
คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีการศึ กษา 2562 โดยมีการกาหนดบทบาทหน้าที่ไว้อย่าง
ชัดเจน คณะได้จัดทาคู่มือบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง มีการจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกันประเมิน วิเคราะห์ระบุความเสี่ยงและผลกระทบความ
รุนแรงที่อาจเกิดขึ้น โดยนาผลรายงานกาหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามแบบฟอร์ม (RM1) และแบบฟอร์มรายงาน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง (RM-2) มาร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยนาผลรายงานกาหนดของเขตความรับผิดชอบตาม
แบบฟอร์ม (RM1) มาร่วมกันวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงอันจะนาไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบความสาเร็จ โดย
ดูทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการดาเนินการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยง
ต่ า งๆ พิ จ ารณาจากปั จ จั ย เสี่ ย งในหลายด้ า น ได้ แก่ ความเสี่ ย งด้ านกลยุ ท ธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ ย งด้ า นการ
ปฏิบัติงาน (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่ (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) และประเมินความ
เสี่ยง เพื่อประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกาหนด
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและ ผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อวัดระดับความเสี่ยง สาหรับความ
เสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับไม่ได้ คือระดับสูงมาก (20-25) เป็นความเสี่ยงที่ต้องจัดการควบคุม/ลดความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับ
ประเด็นสาคัญจากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ และมีระดับความเสี่ยงสูง สุด คือ การพัฒนาผลงานเชิงประจักษ์ของ
นักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รายละเอียดดังแสดงในตาราง
งานหลัก

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง
ภาย
นอก

ภาย
ใน

ผลกระทบ
ทาง
ตรง

ทาง
อ้อม

โอกาส
ที่จะ
เกิด

ผล
กระ
ทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตาม
รูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาผลงาน
เชิงประจักษ์
ของนักศึกษา
ที่ได้รับการ
อ้างอิงหรือใช้
ประโยชน์เชิง
พาณิชย์

ผลิตผลงาน
เชิงประจักษ์
ของนักศึกษา
เพื่อการอ้างอิง
หรือใช้
ประโยชน์เชิง
พาณิชย์

ผลงานเชิงประจักษ์
ของนักศึกษาไม่ได้รับ
การอ้างอิงหรือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ไม่มี
ผู้นาไปใช้
ประโยชน์

ไม่
สามารถ
สร้าง
ผลงาน
ได้

ไม่มีการ
เผยแพร่
ผลงาน

ไม่
เป็น
ที่
รู้จัก

4

5

สูง

คณะมีได้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง คือ กาหนดโครงการต่างๆ ผู้รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยง ระยะเวลา
ด าเนิ น การ และงบประมาณที่ ต้ องใช้ ในโครงการทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ และจั ด ท าแผนปฏิบั ติ การประจ าปี 2563
รายละเอียดดังแสดงในตาราง
ความเสี่ยง

ปัจจัย
เสี่ยง

แนวทาง
ตอบสนอง
ต่อความ
เสี่ยง

แผนงาน/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบหลัก

ระยะเวลา
ดาเนินการ
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O4. พัฒนา
ผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
นักศึกษาที่ได้รับ
การอ้างอิงหรือ
ใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์

ภายนอก:
Treat
ไม่มีผู้นาไปใช้ (ควบคุม,ลด
ประโยชน์เชิง ความเสีย่ ง)
พาณิชย์

1. โครงการถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์
ภายนอก
2. โครงการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพเพื่อค้นหา
นวัตกรรมทางอาหารสู่เวทีระดับชาติ
3. โครงการเตรียมความพร้อมฝึกสหกิจศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสูส่ ถาน
ประกอบการ
4. โครงการทดสอบสมรรถนะทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
5. การพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ

6. โครงการนักวิจยั มือใหม่

ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช

ผศ.วัฒนี บุญวิทยา
ผศ.ดร.อัณนภา สุขลิ้ม
ผศ.ดร.อัณนภา สุขลิ้ม
อ.ศิริพร นามเทศ

ตุลาคม 62กันยายน 63
กุมภาพันธ์มิถุนายน 63
สิงหาคม 62
กรกฎาคม สิงหาคม 63
กรกฎาคม พฤศจิกายน 63
พฤศจิกายน 62มกราคม 63

นอกจากนี้ ได้มีการวางแผนเพิ่มเติมในการลดความเสี่ยง โดยการทาความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ต่าง ๆ ในการส่งนักศึกษาไปฝึกงาน และฝึกสหกิจ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับการ
อ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากสถานประกอบการต่าง ๆ
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ทาให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม โดยสามารถสร้างผลงานเชิง
ประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จานวน 4 ผลงาน จากค่าที่ตั้งเป้าหมายไว้จานวน
4 ผลงาน ซึ่งถือว่าบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ รายละเอียดของผลงานดังแสดงในตาราง
ที่

1

2

3

4

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

ชื่อหน่วยงานที่ การอ้างอิง หรือใช้ วันเดือน/ปี/
นาไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ที่อา้ งอิงหรือ
จากหน่วยงานอื่นๆ/ นาไปใช้
ประโยชน์
สังเกตการณ์และ
นสลดาวัลย์ ภู. บอาหารยอด. นาท่อที่ออกแบบไปใช้ ภาคเรียนที่
ปรับปรุงการแก้ไขชุดท่อ ครองทอง
คุณ จากัด
งานจริงกับบริษัทช่วย 2/62
น้าโดสเซอร์
ลดการอุดตันของแป้ง
และการแตกตัวแป้ง
เวลาขึ้นรูป
การศึกษาปริมาณ
นายพลาธิป หงษ์ บสงวนวงษ์. สามารถนาไปใช้ในการ ภาคเรียนที่
ความชื้นของแป้ง
วงษ์ และนางสาว อุตสหกรรม เก็บรักษาแป้งเพื่อยืด 2/62
Native ในบรรจุภัณฑ์ กรินทร์ สุขสาราญ จากัด
อายุการเก็บรักษาได้
ในบรรจุภณ
ั ฑ์การเก็บ
ตามระยะเวลาทีล่ ูกค้า
รักษาที่แตกต่างกัน
ของทางบริษัทต้องการ
การลดปัญหาผลิตภัณฑ์ นางสาวหัสหทัย บสยาม.
ช่วยแก้ปัญหาการ
ภาคเรียนที่
ปนกันในกระบวนการ บัวพูล
อุตสหกรรม ปะปนกันของ
2/62
ผลิตสับปะรดกระป๋อง
จากัด จ.ระยอง ผลิตภัณฑ์และการบุบ
ของกระป๋องในการ
บวนการผลิตสับปะรด
กระป๋อง
การลดปัญหากระป๋อง นางสาวพุธิตา
บสยาม.
ช่วยแก้ปัญหาการ
ภาคเรียนที่
บุบในกระบวนการผลิต หมดทุกข์
อุตสหกรรม ปะปนกันของ
2/62
สับปะรดกระป๋อง
จากัด จ.ระยอง ผลิตภัณฑ์และการบุบ
ของกระป๋องในการ

ผลที่ได้จากการ
นาไปใช้เป็น
รูปธรรม
ลดการอุดตัน
ของแป้งและ
การแตกตัวแป้ง
เวลาขึ้นรูป
เก็บรักษาแป้ง

ช่วยแก้ปัญหา
การปะปนกัน
ของผลิตภัณฑ์
และการบุบของ
กระป๋อง
ช่วยแก้ปัญหา
การปะปนกัน
ของผลิตภัณฑ์
และการบุบของ
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บวนการผลิตสับปะรด
กระป๋อง

กระป๋อง

เอกสารหลักฐาน
5.1.3(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5.1.3(2) คู่มือบริหารความเสี่ยงของคณะเทคโนโลยีการเกษตรประจาปีการศึกษา 2562
5.1.3(3) แผนบริหารความเสี่ยงของคณะเทคโนโลยีการเกษตรประจาปีการศึกษา 2562

 ข้อ 4. มีการประเมิ นการบริหารคณะด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ โดยผู้เรียน ลูกค้า
กลุ่มอื่น ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้เสีย
ผลการดาเนินงาน
กรรมการบริหารคณะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหาร
โดยมีการรายงานผลการประเมินตนของคณะกรรมการบริหารคณะ ปีการศึกษา 2561 โดยผู้บริหารคณะมีหลักในการ
บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล ได้แก่
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) มีการบริหารงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย และพันธกิจที่ได้วางไว้ คณะได้
มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ เพื่อเป็นกรอบการดาเนินงานของคณะ และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
2563 มีการกาหนดความสาเร็จตัวบ่งชี้เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ มีการรายงานผลตามไตรมาสซึ่ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานคณะได้รายงานคณะกรรมการบริหารคณะเป็นรายไตรมาส
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คณะจัดสรรงบประมาณ ด าเนิน งานตามพัน ธกิจและกากับ ติดตามเร่งรัด ให้ ใช้
งบประมาณในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ มีการกากับดูแลและการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกกลุ่มโดย
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมต่อการแข่งขันภายนอก
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ผู้บริหารนาโดยคณบดีมีชอ่ งทางการรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและรับฟัง
ความต้องการหลายช่องทาง โดยจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ช่องทางการติดต่อ มีการบริการที่ดีกาหนดมาตรฐาน
การให้บริการไว้อย่างชัดเจนและมีการให้บริการแก่ชุมชนที่ตรงตามความต้องการจากแบบสารวจที่คณะจัดทาขึ้น
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) มีการรับฟังข้อคิดเห็น จากการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของ
คณบดีและกรรมการบริหารคณะซึ่งเป็นภาพรวมนามาปรับปรุงการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้นในส่วนของบุคลากรมีการ
ประชุมแบ่งภาระงาน และจัดทาคู่มือเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ทาให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและตระหนักในความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่อย่างครอบคลุม
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) มีความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาในเว็บไซต์คณะและมี
การจั ดท าสายด่ วนคณบดี มีการจั ดท ากล่องรับ ข้อร้องเรีย นหน้ าคณะ เพื่ อให้ ผู้รับ บริการ สามารถแจ้ งข่าวสารข้อ
ร้องเรียน หรือข้อสงสัยได้อย่างรวดเร็ว
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) จัดให้มีการรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคลากรทุกคนในการประชุมครั้งต่างๆ ของคณะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2563
7. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) มีการแต่งตั้งคณะกรรมบริหารคณะและมอบหมายงานแก่บุคลากรเพื่อ
กระจายอานาจหน้าที่การบริหารงาน ตามคาสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะกรรมการดาเนินงานต่างๆ ของคณะ
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) มีการรวบรวมกฎ ระเบียบ และประกาศต่างๆ ไว้ในเวปไซด์ของคณะ รวมทั้งมี การ
กากับติดตามจรรยาบรรณของบุคลากรโดยมีการจัดทาคู่มือให้ทุกคนปฏิบัติตามและมีการกากับติดตามในการประชุม
คณะกรรมการกากับติดตามจรรยาบรรณ
9. หลักความเสมอภาค (Equity) มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพของตนอย่างเท่ าเทียม
กัน โดยจัดทาไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร และมีการส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างขวัญและกาลังใจในการทางานของบุคลากร
โดยมี ก ารจั ด โครงการเชิ ด ชู คนเก่ง คนดี ศรีคณะเทคโนโลยี การเกษตร ซึ่ งส่ ง เสริม บุ ค ลากรที่ มี ผ ลงานดี เด่ น เป็ น
แบบอย่างแก่เพื่อนร่วมงานทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนอย่างครบถ้วน
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) มีการจัดประชุมกรรมการบริหารคณะเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ
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ในการบริหารงาน เพื่อพัฒนาคณะร่วมกัน และมีการจัดประชุมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นส่วนใหญ่
จากที่ประชุม เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น และรับฟังเสียงส่วนใหญ่ เพื่อหาแนวทางการดาเนินงานต่าง ๆ
ร่วมกันและเกิดการยอมรับซึ่งกันและกันอย่างมีเหตุมีผล ขจัดความขัดแย้ง เกิดความเป็นเอกภาพ
เอกสารหลักฐาน
5.1.4(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
5.1.4(2) แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารและการจัดการภายในคณะตาม
หลักธรรมาภิบาล
5.1.4(3) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
5.1.4(4) รายงาน sar ระดับคณะปีการศึกษา 2561
5.1.4(5) แผนปฏิบัติการประจาปี 2563
5.1.4(6) หน้าเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตร สายด่วนคณบดี
5.1.4(7) กล่องรับข้อร้องเรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
5.1.4(8) แผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรระยะ 5 ปี

 ข้อ 5. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานมีการดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ โดยความรู้ที่
ได้เกิดจากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลภายในองค์กร ถ่ายทอดออกมาเป็นคาพูด
หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด
ผลการดาเนินงาน
คณะมีการกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานมีการดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ มีรายละเอียดดังนี้
1) การบ่ งชี้ ความรู้ (Knowledge identification) มี การแต่งตั้ งผู้ รับผิดชอบด้ านการจัดการความรู้ (KM) และจัดท าแผนการ
ดาเนินงานจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2562 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดการความรู้ (KM) ของคณะ ใน
การประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เพื่อระดมความคิดเห็นคัดเลือกองค์ความรู้ที่จาเป็นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของคณะและความต้ องการของบุ คลากร และจั ดท า (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ ประจ าปี การศึ กษา เพื่ อเสนอต่ อคณะ
กรรมการบริหารคณะ จากการดาเนินการได้พิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของคณะ พบว่า บุคลากรมีจาเป็นต้องรู้
เรื่อง การทางานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งคณะมีอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการพื้นที่ (Area Manager) คือ ผศ.ดร.
พิษณุ แก้วตะพาน คณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ ได้มีการประชุม ในวันที่ 17 มกราคม 2563 และกาหนดให้
อาจารย์ผู้จัดการพื้นที่ และทีมงานเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) ค้นหา และศึกษาองค์ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือก
เรื่อง การศึกษาแก้ไขปัญหา และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนของผู้จัดการพื้นที่ (Area Manager)
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย และการลงพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยอาจารย์ผู้จัดการพื้นที่
และทีมงานเป็นผู้รวบรวม
3) การจั ดความรู้ให้ เป็ นระบบ (Knowledge Organization) จั ดท าฐานข้ อมู ล และแหล่ งเผยแพร่ความรู้ เพื่ อเป็ นการวาง
โครงสร้างความรู้และเตรียมพร้อมสาหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ โดยจัดทาเว็บไซต์การจัดการความรู้ของคณะ และ
รวบรวมความรู้ เรื่อง การศึกษาแก้ไขปัญหา และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน จากแหล่งต่างๆ และ
จัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์เกี่ยวกับการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร (http://agri.vru.ac.th/?page=KM)
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) ประชุ มร่วมกันพิ จารณาทบทวนความ
ถูกต้อง และกลั่นกรองความรู้ที่ได้จากการรวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆ และจัดทาแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนา
องค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยอาจารย์ผู้จัดการพื้นที่ และทีมงานร่วมกันพิจารณาทบทวนความถูกต้องของเนื้อหา และสรุป
วิธีการดาเนินงานการวิจัยตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5) การเข้ าถึงความรู้ (Knowledge Access) เผยแพร่แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ผ่ านช่ องทางต่ างๆ ได้ แก่ การจั ดท า Website เพื่ อให้
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กลุ่มเป้าหมายหรือบุคคลภายนอก เข้าถึงองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย คณะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ เรื่อง การศึกษาแก้ไขปัญหา และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนของผู้จัดการพื้นที่ บนเว็บไซต์
KM คณะเทคโนโลยีการเกษตร (http://agri.vru.ac.th/?page=KM) เพื่ อทาให้ ผู้สนใจในการใช้ ความรู้สามารถเข้าถึงความรู้ ที่
ต้องการได้ง่ายและสะดวกขึ้น
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) จัดกิจกรรมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการการจัดการความรู้
เพื่ อพั ฒนางาน ในวั นพุ ธที่ 26 กุมภาพั นธ์ 2563 ณ ห้ องประชุ ม ก1 คณะเทคโนโลยี การเกษตร เพื่ อให้ บุ คลากรของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ในทุกสาขาวิชาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาแก้ไขปัญหา และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนของผู้จัดการพื้นที่ โดย อาจารย์ผู้จัดการพื้นที่ และทีมงาน ได้มีการนาความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอด
องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน และเตรียมตัวในการทางานวิจัยท้องถิ่น โดยการเขียนโครงการวิจัยในรูปแบบ
ชุดโครงการ
7) การเรียนรู้ (Learning) การนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยหลักสูตรเกษตรศาสตร์ได้นาความรู้ที่ได้รับจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาจากแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ผู้จัดการพื้นที่ และทีมงานมาใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนจากโจทย์และความต้องการของจังหวัดสระแก้วซึ่งสามารถทาให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น
เอกสารหลักฐาน
5.1.5(1) หน้าเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้านการจัดการความรู้
5.1.5(2) สรุปผลการดาเนินงานแผนการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.1
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
5 ข้อ

5 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : คณะเทคโนโลยีการเกษตร หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
โทรศัพท์ : 02-909-3025
โทรศัพท์ : 02-5293002 ต่อ 10,12
E-mail : sqm@vru.ac.th
E-mail : agriculture@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. มีกรอบอัตรากาลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสายสนับสนุน และแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร
ผลการดาเนินงาน
คณะมีอาจารย์ประจาทั้งหมด 20 คน อาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ รองศาสตราจารย์ 1 คน (5%) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 10 คน (50%) อาจารย์ 9 คน (45%) แบ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอก 7 คน (35%) และคุณวุฒิปริญญา
โท 13 คน (65%)
คณะมีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 8 คน แบ่งเป็นหัวหน้าสานักงาน 1 คน ผู้ปฏิบัติงาน 7 คน ลูกจ้างชั่วคราว 5 คน
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ
ประเภทบุคลากร

จานวน ต่า ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ.
กว่า
ป.ตรี

รศ.

ศ.

7

1

-

ข้าราชการ
อาจารย์

8

-

-

5

3

สายสนับสนุน

1

-

-

1

-

-

-

-

-

สายวิชาการ

12

-

-

8

4

9

3

-

-

สายสนับสนุน

7

-

7

-

-

-

-

-

-

ลูกจ้างชั่วคราว

5

5

-

-

-

-

-

-

-

รวม

33

5

7

14

7

9

10

1

0

พนักงานมหาวิทยาลัย

เอกสารหลักฐาน
5.2.1(1) กรอบอัตรากาลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสายสนับสนุน
5.2.1(2) แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
 ข้อ 2. มีการกากับติดตามกรอบอัตรากาลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสาย
สนับสนุน และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน
คณะวิเคราะห์อัตรากาลังโดยคานึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (FTES = 1:20) ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ. พบว่า มีจานวนอาจารย์ที่เพียงพอต่อจานวนนักศึกษาซึ่งในปัจจุบัน แนวโน้มของนักศึกษามีจานวนที่ลดลง
จึงเน้นอัตราการคงอยู่ให้เพียงพอสาหรับแต่ละหลักสูตร อีกทั้ง ในกรณีผู้สอนสามารถนับจานวนอาจารย์ผู้สอนจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณ ฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการเกษตรได้ คณะจึงได้จัดทากรอบอัตรากาลังในช่วงปี
การศึกษา 2562-2567 โดยจะมีการเกษียณอายุราชการในปี 2564 จานวน 1 คน และปี 2567 จานวน 2 คน จึงต้องมี
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การวางแผนรองรับอาจารย์มาทดแทน ซึ่งเป็นวุฒิปริญญาเอก และ/หรือมีตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาตราจารย์
ขึ้นไป
ข้อมูลการบรรจุและการเกษียณอายุราชการของอาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

วัน/เดือน/ปี
ที่เกษียณอายุราชการ

สายวิชาการ
1

รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคา

1 ตุลาคม 2564

2

ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคา

1 ตุลาคม 2567

3

ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง

1 ตุลาคม 2567

สายสนับสนุน
1

นางสาวดาวัน รัตนปัญญา (ลูกจ้างชั่วคราว)

1 ตุลาคม 2563

เอกสารหลักฐาน
5.2.2(1) แผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี
 ข้ อ 3. มี ก ารสร้า งขวั ญ และก าลั ง ใจให้ ค ณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น สามารถท างานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงาน
คณะได้มีการแสดงความยินดีแก่อาจารย์ที่ได้ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปีการศึกษา
2562 โดยการมอบช่อดอกไม้ในการประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ และเผยแพร่ทางเวปไซด์ และเฟซบุ๊กของ
คณะ ได้มีการแสดงความยินดีแก่บุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้ครองตาแหน่งระดับชานาญในปีการศึกษา 2562 โดย
เผยแพร่ทางเวปไซด์ และเฟซบุ๊กของคณะ
เอกสารหลักฐาน
5.2.3(1) คาสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ข้อ 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงาน
หลั กสูต ร คณะ และมหาวิท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น การจั ดท าแผนการฝึกอบรมประจาปี เพื่ อพั ฒ นาศักยภาพของ
อาจารย์ โดยหลักสูตรเสนอความต้องการผ่านคณะ และคณะเสนอความต้องการไปยังศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากร
มืออาชีพ เพื่อจัดให้มีกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรภายในตลอดทั้งปี นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้อาจารย์
สามารถไปอบรมสัมมนาภายนอกได้ตามความต้องการจาเป็น โดยจัดสรรงบประมาณศูนย์พัฒนาบุคลากรมืออาชีพ
เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ให้ไปศึกษาดูงาน คนละ 10,000 บาทต่อคนต่อปี โดยอธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตร และคณะ ได้กาหนดระบบการติดตามการนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามา
ใช้ โดย
1. ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ และบุคลากรประจาปี
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2. ชี้แจงบทบาทหน้าที่ ภาระงานของอาจารย์ และบุคลากรตามพันธกิจของหลักสูตร และคณะ ได้แก่ การสอน วิจัย
บริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและงานมอบหมายตามภาระงานจากสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
3. อาจารย์ประจาหลักสูตร และบุคลากรจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเสนอความต้องการผ่านคณะ
4. คณะจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร และเสนอความต้องการไปยังศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ เพื่อจัดให้มี
กิจกรรม
5. อาจารย์ และบุคลากรดาเนินการไปอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ และบุคลากร
6. อาจารย์ และบุคลากรจัดทารายงานผลที่ได้จากการไปอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
และบุคลากรพร้อมกับการเบิกค่าตอบแทน
7. หลั กสู ต ร และคณะประชุ ม เพื่ อติ ด ตาม ประเมิ น และปรับ ปรุงแผนพั ฒ นาบุ คลากรของหลั กสู ต รและเสนอต่ อ
กรรมการบริหารคณะ
8. อาจารย์ และบุคลากรจัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการทุกรอบการประเมินผลงาน
9. หลักสูตร และคณะนาผลการประเมินไปปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ และบุคลากร
คณะกาหนดให้อาจารย์แต่ละคนมีชั่วโมงฝึกอบรม และพัฒนาตัวเองเฉลี่ยคนละ 50 ชั่วโมง โดยมีอาจารย์ประจา
เข้ารับการฝึกอบรมหัวข้อต่างๆ ดังตาราง
ลาดับที่
1.

หัวข้ออบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หน่วยงานที่จัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์

2.

โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย การใช้ห้องเรียนแบบ" Smart
classroom"
พัฒนาการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ MOOCs

3.

อบรมและปฏิบัติการเรื่อง “ลิขสิทธิ์”

สภาบันวิจยั และพัฒนา

4.

ศึกษาดูงานกระบวนการผลิต การแปรรูป การ
ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหารเครื่องดื่มไวน์

บริษัท ไนท์ แบล็คฮอรส์ไว
เนอรี่ จากัด จ.ปทุมธานี

5.

งานประชุมวิชาการด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์
“International Feed Ingredients Course
2019(iFIC2019) : First Time in Asia”

6.

ศึกษาดูงานกระบวนการผลิต การแปรรูป การ
ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหารยาคูลท์
ศึกษาดูงานกระบวนการผลิต การแปรรูป การ
ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหารอาหารกล่อง ขนมจีบ
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัว
บ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน )IQA)
ประจาปีการศึกษา 2562

ณ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรัล
พลาซ่า ลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
บริษัทยาคูลท์ ประเทศ
ไทย จากัด จ.
พระนครศรีอยุธยา
บริษัท ซีพีแรม บริษัท ซีพี
แรม
ลาดห)ลุมแก้วจากัด (
มรภวไลยอลงกรณ์.

7.
8.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์

การนามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการ
วัน/เดือน/ปี
วัดผลและการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง
3กรกฎาคม การใช้ห้องเรียน Smart
2562
classroomในการอบรม
หลักสูตรอบรมอื่นๆ
9-10
พัฒนาการจัดการเรียนการ
กรกฎาคม
สอนและการวัดผลผ่าน
2562
ระบบ MOOCs ในการเรียน
การสอนรายวิชา หลักการ
วิเคราะห์อาหาร และการ
ผลิตสัตว์ปีก
18
รองรับการจดลิขสิทธิ์จาก
กรกฎาคม
ผลงานนวัตกรรมที่อาจารย์
2562
กาลังดาเนินการสร้าง
9 ตุลาคม
การจัดการเรียนการสอน
2562
รายวิชา
การแปรรูปอาหาร 1,2 และ
เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
7-11
การจัดการเรียนการสอน
ตุลาคม
รายวิชาการผลิตสัตว์ปกี
2562
และการตรวจวิเคราะห์
อาหารสัตว์
30 ตุลาคม การจัดการเรียนการสอน
2562
รายวิชาการจัดการ
โรงงานผลิตอาหาร
30 ตุลาคม การจัดการเรียนการสอน
2562
รายวิชาการจัดการ
โรงงานผลิตอาหาร
12-13
ใช้ในการประกันคุณภาพ
พฤศจิกายน การศึกษา
2562
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9.

ประชุมสัมมนาวิชาการ Duck Meat Quality
Conference

เซ็นทาราแกรนด์และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็น
เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

12-13
พฤศจิกายน
2562

10.

สัมมนาวิชาการโภชนศาสตร์สัตว์ ในหัวข้อ
DISRUPTIVE ERA ON FEED AND ANIMAL
NUTRITION: NAVEL TECHNOLOGY &
CURRICULUM

22
พฤศจิกายน
2562

11.

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกีย่ วกับ กฎหมาย ระเบียบ
แนวปฏิบัติ ปัญหา และอุปสรรคในการเบิกจ่าย

12.

ศึกษาดูงานด้านการวิจยั และพัฒนาอาหาร

ณ ห้องห้องโถงชั้น และ 1
2 ห้องประชุมรวงข้าวชั้น
อาคารวชิราณุสรณ์ คณะ
เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานการเงิน บัญชี และ
กองกาง สานักงาน
อธิการบดี
CPF วังน้อย

13.

ศึกษาดูงานการผลิตเครื่องดื่ม

บ.โกลเด้นเฟรช จากัด

14.

ศึกษาดูงานการผลิตและการควบคุมคุณภาพแป้งมัน บริษัทสงวนวงษ์
อุตสาหกรรม จากัด
จ.นครราชสีมา
ศึกษาดูงานการผลิตสับประรดบรรจุกระป๋อง
บริษัทสยามอุตสหกรรม
สับประรด จากัด (มหาชน)
จ.ระยอง
การใช้ระบบ e-education และ ระบบ I Thesis
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์

17 ธันวาคม
2562
19 ธันวาคม
2562

15.
16.
17.

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 58

18.

อบรมแนะนาการใช้ฐานข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์

19.

โครงการสัมมนายกระดับคุณภาพการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเพื่อขอขึ้นทะเบียน
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR)
อบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือวัดผลการเรียนการ
สอน )assessment tools)
อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียน
เป็นหลัก) active learning)
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พศ..2564 ณ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

20.
21.
22.

6 ธันวาคม
2562
17ธันวาคม
2562

15 มกราคม
2563
มกราคม 29
2563

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7
บางเขน
กุมภาพันธ์
2563
สานักวิทยบริการและ
19
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กุมภาพันธ์
มรภ.วไลยอลงรกรณ์
2563
สานักวิทยบริการและ
3 มีนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2563
มรภ.วไลยอลงรกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย 4 มีนาคม
อลงกรณ์ฯ
2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย 11 มีนาคม
อลงกรณ์ฯ
2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย 10 มิถุนายน
อลงกรณ์ฯ
2563

การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาการผลิตสัตว์ปกี
และเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
เนื้อ
การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาโภชนศาสตร์สัตว์

ใช้ในการเบิกจ่าย
งบประมาณจากการดาเนิน
โครงการต่างๆ
การจัดการเรียนการสอน
รายวิชากฎหมายและ
มาตรฐานอาหาร และ
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่ม
การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาการจัดการ
โรงงานผลิตอาหาร
การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาเทคโนโลยีบรรจุ
ภัณฑ์อาหาร
การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษา
การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาในสาขาสัตวศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ
ใช้ในการยกระดับคุณภาพ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
การจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ
การจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ
ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ประจาปี

เอกสารหลักฐาน
5.2.4(1) คาสั่งมหาวิทยาลัย/คณะ ให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม/ไปศึกษาดูงานต่างๆ
 ข้อ 5. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ผลการดาเนินงาน
-
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เอกสารหลักฐาน
 ข้ อ 6. มีก ารนาผลการประเมินไปปรับ ปรุงแผนหรือปรับ ปรุงการบริห ารและการพัฒ นาคณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน
ผลการดาเนินงาน
เอกสารหลักฐาน
-

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.2
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

4 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

3 คะแนน

ไม่บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทรศัพท์ : 02-5293002 ต่อ 10,12
E-mail : agriculture@vru.ac.th

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
โทรศัพท์ : 02-909-3025
E-mail : sqm@vru.ac.th

วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)
ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
คณะมีระบบและกลไกในการกากับติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้
เป็ น ไปตามองค์ ประกอบการประกั น คุ ณ ภาพหลั กสู ตร โดยระบุ ไว้ ในเล่ มคู่ มื อการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2562 หน้า 12 – 13 มีรายละเอียด ดังนี้
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี มีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะมีการกาหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิเคราะห์และทบทวนจากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2. จัดทาแผนดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กาหนดปฏิทินการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กาหนดค่าเป้าหมายการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และกาหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
3. ดาเนินการตามแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งจัดเก็บหลักฐานตามพันธกิจในรอบปีการศึกษา
(ระยะ 12 เดือน) ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบการประกันคุณภาพ ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัย
4. ควบคุม กากับ ติดตามผลการดาเนินงานประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร 2 ครั้ง/ปี (ภาค
การศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2) รายงานต่อผู้คณะกรรมการบริหารคณะ
5. จัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตั้งแต่ระดับหลักสูตร
6. จัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA Online
เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
7. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกาหนด และดาเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบคุณภาพที่กาหนดระดับหลักสูตร
8. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อทราบ
9. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาวางแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) รวมถึงปรับปรุงการดาเนินงานนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา
10. จัดทารายงานผลการประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายใน ระดั บหลักสูต ร ส่งหน่ วยงานต้น สังกัด สานั กงานปลั ด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วัน และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กลไกการประกันคุณ ภาพการศึกษาเป็น กระบวนการและมาตรการของการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินงานในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ เพื่อให้มีการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้
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คาปรึกษาและให้การสนับสนุน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยกลไกที่สาคัญในการขับเคลื่อนกระบวนงานเพื่อให้เป็นไปตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่
1.1 คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2562 ซึ่งประกอบด้วย
คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร หัวหน้าสานักงานคณะ และเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
1.2 คณะกรรมการผู้ รั บผิ ดชอบตั วบ่ งชี้ป ระกันคุณ ภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับ หลักสู ตร และคณะ เพื่ อเป็ น
ผู้รับผิดชอบดาเนินงานรายตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน จัดทาเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2562
1.3 มีการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปีละ 2 ครั้ง คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาค
การศึกษาที่ 2 ให้เป็นไปตามระบบและกลไกของมหาวิทยา ระบุไว้ในเล่มคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2562 หน้า 12 เพื่อเป็นการกากับ
ติดตามการดาเนินงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร
เอกสารหลักฐาน
5.3.1(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ
5.3.1(2) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตร
5.3.1(3) คู่ มื อประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยี การเกษตร มหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ฯ
ประจาปีการศึกษา 2562
5.3.1(4) คาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
 ข้อ 2. มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้คณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2562 เพื่อ
ทาหน้าที่ในการกากับติดตามผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้เป็นไปตามระบบ เพื่อทาหน้าที่ในการ
กากับติดตามผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด มีรายงานผลการติดตามการสรุปผลการ
ดาเนินงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ให้คณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา และ
รายงานผ่านระบบ CHE QA Online ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรมีระดับคะแนนสู งขึ้น
จากปีที่แล้วหลายหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร
ผลการคะแนนการ
ผลการคะแนนการ
ผลการคะแนนการ
ประเมินจาก
ประเมินจาก
ประเมินจาก
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
3.29
3.31
3.38
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.45
3.26
3.31
การอาหาร
หลักสูตรเทคโนโลยีภูมทิ ัศน์
2.12
2.61
2.70
หลักสูตรเทคโนโลยีการจัด
2.62
2.82
3.36
การเกษตร
เอกสารหลักฐาน
5.3.2(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
5.3.2(2) คาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
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 ข้อ 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
คณะได้มีแผนปฏิบัติการประจาปี และได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการดาเนินงานตามองค์ประกอบ การ
ประกันคุณ ภาพของแต่ละหลักสูตร ซึ่งมหาวิท ยาลัย ได้ดาเนิ นการแต่ งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงานระบบพั ฒ นาสิ่ ง
สนั บ สนุ นการเรียนรู้ โดยอาจารย์ ป ระจ าหลักสูต ร คณะได้ มี ส่วนร่วมเพื่ อให้ มีสิ่ งสนั บ สนุ น การเรีย นรู้ที่ เพี ยงพอทุ ก
องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
คณะได้มีการกาหนด และกับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2562 ได้สนับสนุนทุกหลักสูตร ในการ
จัดหาอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ครบตามจานวนเกณฑ์ที่กาหนด โดยหลักสูตร ได้ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุเป็นอาจารย์
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
คณะควบคุมให้แต่ละหลักสูตรให้ความสาคัญต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยสนับสนุนให้ดาเนินโครงการสนับสนุนคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยจัด
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 และโครงการอื่นๆของหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การของคณะ ดาเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
คณะดาเนินโครงการเสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรม ความรู้ทักษะ วิชาชีพให้แก่นักศึกษา โดยคานึงถึงผลที่เกิดกับ
นักศึกษา ได้แก่ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
คณะมีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพ โดยได้จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์เข้ารับการอบรมทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน
คณะให้ความสาคัญของการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ห้องประเมินผู้เรียนให้ผล
เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน โดยมีการดาเนินงานดังนี้
1. คณะกรรมการวิชาการคณะ มีการพิจารณากลั่นกรองอาจารย์พิเศษเพื่อเป็นอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัย
โดยสาขาวิชาเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ ผ่านการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และเสนอต่อการประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ เพื่อให้เห็นชอบอนุมัติอาจารย์พิเศษเพื่อทาการสอนนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562
2. คณะมี การกากับ ติ ด ตามในการสรรหาอาจารย์ผู้ รับ ผิด ชอบหลักสูต ร ที่ มี คุณ วุฒิ ต รงตามคุณ สมบั ติของ
มาตรฐานการศึกษา 2558
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะสนับสนุนปัจจัยที่สาคัญ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาด้านการ
ปรับภูมิทัศน์
นอกจากนี้ คณะได้สนับสนุนและจัดสรรทรัพยากรเพื่อการดาเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพของ
แต่ล ะหลักสูต ร ตามแผนงานประจาปี อานวยความสะดวกเรื่องการจัดท ารายงานผลการดาเนิน งานของหลักสูต ร
สนับสนุนให้คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตรเข้ารับการอบรมจากมหาวิทยาลัย เช่น โครงการ
อบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์มาตราฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจาปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่
12-13 พ.ย. 2562 และ สัมมนายกระดับคุณ ภาพการประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายในเพื่ อขอขึ้นทะเบี ยนเผยแพร่
หลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR) เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2563 จัดโดยงานมาตราฐานและจักการคุณภาพของมหาวิทยาลัย และได้มี
การจัดสรรงบประมาณด้านการประกันคุณภาพ จานวนเงิน 63,100 บาท
เอกสารหลักฐาน
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5.3.3(1) แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาปีงบประมาณ 2563)
 ข้อ 4. มีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน
ให้คณะกรรมการบริหารคณะเพือ่ ทราบ
ผลการดาเนินงาน
คณะได้กากับติดตาม และอานวยความสะดวกในการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลา และรวบรวม
รายงานผลการประเมินให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา จานวนทั้งหมด 4 หลักสูตร โดยได้รับการเข้าตรวจตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563
2) หลักสูตรเกษตรศาสตร์ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563
3) หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการเกษตร วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563
4) หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563
จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พบว่า มีหลักสูตร “ผ่าน” องค์ประกอบที่ 1
การกากับมาตรฐานทุกหลักสูตร และรวบรวมรายงานผลการประเมินได้ ดังนี้
ผลการประเมิน
ชื่อหลักสูตร
หมายเหตุ
องค์ประกอบ
ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ย
ที่ 1

หลักสูตรเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์
หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

องค์ประกอบที่ 2 - 6

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

3.38 คะแนน
3.31 คะแนน
2.70 คะแนน
3.36 คะแนน
12.75 คะแนน
4 หลักสูตร
คะแนนที่ได้ 3.19 คะแนน

เอกสารหลักฐาน
5.3.4(1) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร รอบ 6 และ 12 เดือน
5.3.4(2) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
 ข้อ 5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายในมาวางแผน
พัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา รวมถึงปรับปรุงผล
การดาเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน
คณะ มีการนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ประจาปีการศึกษา 2561 มาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562 นาเสนอแผนฯ
ต่อที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห ารคณะ และมี การมี การจั ดท ารายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุณ ภาพ
(Improvement Plan) ปีการศึกษา 2562 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
กิจกรรม/แนวทางในการพัฒนา
1. ควรมี ก ารประเมิ น ผลการให้ ข้ อ มู ล และ 1. วัด และประเมินผลการให้ข้อมูล และความรู้แก่ศิษย์เก่าเพื่อการ
ความรู้แก่ศิษย์เก่าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ ปรับปรุงคุณภาพ
2 . ค ว ร พั ฒ น า ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไก ก า ร 2. พัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลความสาเร็จของโครงการและ
ประเมิ น ผลความส าเร็ จ ของโครงการและ แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้มีความชัดเจน
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แผนการจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วาม
ชัดเจน
3. การขอทุนวิจัย
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. ควรมี ก ารลงพื้ น ที่ ที่ รั บ บริ ก ารอย่ า ง 4. สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกัน
ต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
5. ควรมีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษาที่ 5. วัดและประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
บริการวิชาการ
6. การจัดทาแผนงานด้านการทานุบารุง
6. กาหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการประเมินความสาเร็จของแผนใน
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ค ว ร มี ก า ร ก า ห น ด การจัดโครงการต่างๆ ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ป ร ะ เมิ น
ความสาเร็จของแผนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
7. คณะควรแสดง SWOT ให้ ชั ด เจน เพื่ อ 7. พัฒ นาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
สะท้อนการพัฒนาแผนกลยุทธ์
วิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ มหาวิทยาลัย
รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
8. การวิ เคราะห์ ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยในแต่ ล ะ 8. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อ
หลักสูตรควรมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ หน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์
การบริหารหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรพัฒนา บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงควรให้สะท้อนถึง 9. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์
การดาเนิน งานของคณะที่ ทาให้ค วามเสี่ย ง และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ลดลง
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม
10. การจัดการความรู้ (แนวปฏิบัติที่ดี) ควร 10. ค้นหาตามประเด็นความรู้ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
แสดงผลการนาไปใช้ของหน่วยงานอื่นด้วย และด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
(การแลกเปลี่ยนเรียนรู้)
ลักษณ์อกั ษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

เอกสารหลักฐาน
5.5.5(1) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี 2561
5.5.5(2) แผนพัฒนาคุณภาพประจาปีการศึกษา 2562 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา
2561)
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.3
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
5 ข้อ
5 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2562
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------จากผลการดาเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด ในรอบปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินคุณภพการศึกษาสรุปได้ดังนี้
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหาร ค่าเฉลี่ย
8.76
=
4.38 คะแนน
จัดการหลักสูตรโดยรวม
4.51
2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์
ร้อยละ
7
ประจาคณะที่มคี ุณวุฒิ
X100 = 35 %
35
20
ปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์
ร้อยละ
11
ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่ง
X100 = 55 %
60
20
ทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลงานของ
5
= 0.65
นักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์
คะแนน
0.69
หรือเผยแพร่
2
- (ปริญญาตรี) ผลงานของ
ร้อยละ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
40
7.2
X100 = 5 %
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
144
(ปริญญาโท) ผลงานของ
ร้อยละ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
40
X100 = - %
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
- (ปริญญาเอก) ผลงานของ
ร้อยละ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
80
X100 = - %
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการ
6 ข้อ
6 ข้อ (1-6)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
6 ข้อ
6 ข้อ (1-6)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

ไม่บรรลุ

4.38 คะแนน

บรรลุ

4.38 คะแนน

ไม่บรรลุ

4.58 คะแนน

ไม่บรรลุ

0.35 คะแนน

ไม่บรรลุ

0.63 คะแนน

-

- คะแนน

-

- คะแนน

บรรลุ

5 คะแนน

บรรรลุ

5 คะแนน
เฉลี่ยรวม
3.75 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 วิจัยแลนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
5 ข้อ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงาน
ร้อยละ

5 ข้อ (1-5)
11.40

X 100 =

27%

บรรลุ

5 คะแนน

บรรลุ

5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

วิชาการของอาจารย์ประจา
และนักวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนา
ประเทศ/แก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่น/ปัญหาระดับประเทศ

20

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

บรรลุ

5 คะแนน

20

ร้อยละ
20
8
20

X 100 =

40%

เฉลี่ยรวม
5 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 วิจัยและนวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ
6 ข้อ
วิชาการต่อสังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับ
5 ข้อ
ความสาเร็จของการบริการ
วิชาการ

6 ข้อ (1-6)

บรรลุ

5 คะแนน

5 ข้อ (1-5)

บรรลุ

5 คะแนน
เฉลี่ยรวม
5 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกศิลปวัฒนธรรมและ
5 ข้อ
ความเป็นไทย

4 ข้อ (1-4)

ไม่บรรลุ

4 คะแนน
เฉลี่ยรวม
4 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหาร

ของคณะเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
และเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกากับ
การประกันคุณภาพหลักสูตร

5 ข้อ

5 ข้อ (1-5)

บรรลุ

5 คะแนน

6 ข้อ

4 ข้อ (1-4)

ไม่บรรลุ

3 คะแนน

5 ข้อ

5 ข้อ (1-5)

บรรลุ

5 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ

เฉลี่ยรวม
4.40 คะแนน
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ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
องค์ประกอบ

คะแนนประเมินเฉลีย่
ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
6
องค์ประกอบที่ 2 วิจัยและนวัตกรรม
3
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
2
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรม
1
และความเป็นไทย
องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
3
รวม
15
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน

4.48
-

5.00
5.00
5.00
4.00

2.50
5.00
5.00
-

3.99
5.00
5.00
4.00

ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดี

4.48
ระดับดี

4.33
4.63
ระดับดีมาก

4.00
ระดับดี

4.33
4.40

ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี

ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนาภาพรวม
จุดเด่นและแนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
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