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ค ำน ำ 

 
รำยงำนกำรประเมินตนเองฉบับนี้ จัดท ำขึ้นเพื่อรับรองกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (สกอ.) 

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  ของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  ช่วงระยะเวลำ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2561  ถึงวันที่  31 
กรกฎำคม  2562  ตำมตัวบ่งชี้คุณภำพภำยใน (สกอ.)  5  องค์ประกอบ   13  ตัวบ่งชี้  

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรขอขอบคุณบุคลำกรทุกระดับในคณะ  นักศึกษำ ศิษย์เก่ำ ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต 
ชุมชน หน่วยงำนภำคและเอกชน  ที่มีส่วนในกำรด ำเนินกำร ร่วมมือเอ้ืออ ำนวยจนเกิดประสิทธิผลดังกล่ำว 

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรตระหนักในควำมส ำคัญของกำรประเมินตนเองเป็นอย่ำงยิ่งเพรำะผลกำรประเมินจะท ำ
ให้ทรำบถึงจุดบกพร่องที่ควรน ำไปปรับปรุง และทรำบจุดเด่นที่ควรจะส่งเสริม เพื่อให้ผลผลิตของคณะได้มำตรฐำ
กำรศึกษำของชำติต่อไป 

 
ลงนำม…………………..……………………........................…….....คณบด ี
        (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง) 
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สารบัญ 
  หน้า 

ค าน า  
สารบัญ 
บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 

 

ส่วนที่ 1 ส่วนน า 1 
 1. ชื่อหน่วยงำน ทีต่ั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 1 
 2. ปรัชญำ ปณธิำน เป้ำหมำย นโยบำย และวัตถุประสงค์ 1 
 3. โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร 2 
 4. รำยชื่อผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำรคณะ 3 
 5. หลักสูตรและสำขำวชิำที่เปิดสอน 4 
 6. จ ำนวนนักศึกษำ 4 
 7. จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 5 
 8. ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่ 5 
 9. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถำบนั 6 
 10. ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีทีผ่่ำนมำ 6 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบตัวบ่งชี ้ 7 
 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 7 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลกำรบริหำรหลักสูตรโดยรวม 7 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวฒุิปริญญำเอก 9 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหนง่ทำงวิชำกำร 10 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 11 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 13 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 17 
 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 21 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพฒันำงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ 21 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนบัสนุนงำนวิจยัและงำนสร้ำงสรรค์ 26 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงำนทำงวชิำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนกัวิจัย 30 
 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 45 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 45 
 องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 50 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกกำรท ำนบุ ำรุงศลิปะและวฒันธรรม 50 
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สารบัญ 

 
  หน้า 
 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 55 

  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพนัธกิจ กลุ่มสถำบนั  
                     และเอกลักษณ์ของคณะ 

55 

  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 60 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 63 

 ผลกำรประเมินตนเองรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ ระดับคณะ 63 
 วิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ 65 
 รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ 65 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์    ในพระบรมรำชปูถัมภ์  ได้พฒันำมำจำก
ภำควิชำเกษตรศำสตร์ คณะวิชำวิทยำศำสตร์ วิทยำลัยครูเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปีพุทธศักรำช2528  

ปี พ.ศ. 2538 ได้มีพระรำชกฤษฎีกำได้จัดตั้งคณะเกษตรและอุตสำหกรรมในสถำบันรำชภัฏเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์  โดย
มีกำรผลิตบัณฑิต สำขำ เกษตรศำสตร์ และเทคโนโลยีกำรเกษตรต่อมำได้ผลิตบัณฑิตเพิ่มขึ้นอีก 2  สำขำวิชำคือ  สำขำสัตวบำล 
สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร ปี พ.ศ.2542 ได้มีกำรเปลี่ยนชื่อเป็นคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรจนถึงปัจจุบัน 
  ในปัจจุบันคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้ปฏิบัติภำรกิจ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพเป็นผู้น ำทำงด้ำน
เทคโนโลยีกำรเกษตร เพื่อพัฒนำท้องถิ่น ได้ท ำกำรวิจัยโดยมุ่งเน้นหำองค์ควำมรู้ใหม่ และกำรวิจัย  โดยบูรณำกำรกับภูมิ
ปัญญำไทยและภูมิปัญญำสำกล กำรบริกำรวิชำกำรโดยมุ่งเน้นกำรให้ควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรเกษตรแก่ชุมชน และ
สืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกแนวพระรำชด ำริเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต รวมทั้งกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น
เพื่ อให้ควำมสอดคล้องกับพระรำชบัญ ญั ติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ .ศ. 2547 มำตรำ 7 และมำตรำ 8 คือ 
“สถำบันอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ” อีกทั้งเพื่อตอบสนองนโยบำยของรัฐบำล ปัจจุบันทำงคณะได้เปิดกำรเรียน
กำรสอนระดับปริญญำตรี 4 ปี (วท.บ.) จ ำนวน 3 สำขำวิชำ คือ สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ (แขนงวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช 
และแขนงวิชำสัตวศำสตร์) สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร  และสำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิทัศน์ รวมทั้ง ใน
ระดับบัณฑิตศึกษำ (วท.ม.) จ ำนวน 1 สำขำวิชำ คือสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำรเกษตร คณะมีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำง
สม่ ำเสมอ โดยเข้ำร่วมกำรอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำนตำมที่ต่ำง ๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ มีโครงกำรวิจัยทำงด้ำน
เทคโนโลยีกำรเกษตร ทั้งของคณำจำรย์และนักศึกษำในด้ำนกำรเกษตร  กำรพัฒนำและแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร 
งำนอบรมด้ำนกำรพัฒนำบุคลิกภำพแก่นักศึกษำ  งำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของ
มหำวิทยำลัย งำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่ชุมชนมีหลักสูตรอบรมระยะสั้นตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น รวมทั้งโครงกำร
ตำมแนวพระรำชด ำริ เช่น โครงกำรหญ้ำแฝก โครงกำรเพำะเห็ด รวมทั้งได้รับเชิญไปเป็นวิทยำกรในหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้ง
ภำครัฐและเอกชน นอกจำกนี้คณะยังได้จัดท ำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์ข้อก ำหนดของ 
สกอ. สมศ. ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมตัวชี้วัดของ กพร. เพื่อให้ กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพตำมเกณฑ์ และกำรเตรียมควำม
พร้อมไปสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 6 4.22 ดี 
องค์ประกอบที่ 2  3 4.66 ดีมำก 
องค์ประกอบที่ 3  1 5.00 ดีมำก 
องค์ประกอบที่ 4  1 5.00 ดีมำก 
องค์ประกอบที่ 5  2 5.00 ดีมำก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 13 4.56 ดีมาก 
 
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงปรับปรุง 
1. ควรมีกิจกรรมที่พัฒนำนักศึกษำด้ำนทักษะเชิงตัวเลข และเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
2. เพิ่มกำรก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร และสำย

สนับสนุน 
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3. ควรน ำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจ ำคณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภำพดีขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 1 ส่วนน า 
 

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
     1.1 ชื่อหน่วยงาน 

        คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์   
1.2 ที่ตั้ง 
      เลขท่ี 1 หมู่ 20 ปณจ.ประตนู้ ำพระอินทร์ ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 13180 
1.3 ประวัติความเป็นมา 

     คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์    ในพระบรมรำชูปถัมภ์  ได้พัฒนำมำจำกภำควิชำ
เกษตรศำสตร์ คณะวิชำวิทยำศำสตร์ วิทยำลัยครูเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปีพุทธศักรำช 2528  

      ปี พ.ศ. 2538 ได้มีพระรำชกฤษฎีกำได้จัดตั้งคณะเกษตรและอุตสำหกรรมในสถำบันรำชภัฏเพชรบุรีวิทยำ
ลงกรณ์  โดยมีกำรผลิตบัณฑิต สำขำ เกษตรศำสตร์ และเทคโนโลยีกำรเกษตรต่อมำได้ผลิตบัณฑิตเพิ่มขึ้นอีก 2  
สำขำวิชำคือ  สำขำสัตวบำล สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร ปี พ.ศ.2542 ได้มีกำรเปลี่ยนชื่อเป็นคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตรจนถึงปัจจุบัน 

ปรัชญา วิสัยทัศน์  นโยบาย และวัตถุประสงค์ 
2.1 ปรัชญา 

      สร้ำงสรรค์คนดี เทคโนโลยกีำรเกษตรทันสมัย ส่งเสริมภูมปิัญญำไทย ใส่ใจภูมิปญัญำสำกล 
 

2.2 วิสัยทัศน์ 
      เป็นผู้น ำทำงดำ้นเทคโนโลยกีำรเกษตรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยนื โดยกำรบูรณำกำรภูมิปัญญำไทย
และภูมิป้ญญำสำกล 
 

2.3 นโยบาย 
      1. พัฒนำกำรผลิตบณัฑิตทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรเกษตรให้มีคุณภำพและมีคุณลักษณะตำมปรัชญำของคณะ
และเป็นทีพ่ึงประสงค์ของสังคม ตำมระบบประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 
      2. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
      3. พัฒนำกำรวิจัยโดยสนับสนุนและส่งเสริมกำรวิจัยพื้นฐำน กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน พัฒนำ
ประเทศและกำรวิจัยประยุกต์ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 
      4. พัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนในท้องถิ่น 
      5. ส่งเสริมและสนับสนุนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
                6. ส่งเสริมประชำธิปไตยและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กับงำนกิจกำรนักศึกษำ 
 

2.4 วัตถุประสงค์ 
      1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้น ำทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรเกษตรที่มีควำมรู้และคุณธรรม 
      2. ผลกำรศึกษำและกำรวิจยัที่เป็นองค์ควำมรู้ใหม่ สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนำท้องถิ่น  
        3. ท้องถิ่นสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ทำงเทคโนโลยีกำรเกษตรไปใช้พัฒนำคุณภำพชวีิตและคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
      4. ท ำนุบ ำรุง ศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
      5. กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำยในคณะตำมหลักธรรมำภิบำล  
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2. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
2.1 โครงสร้างองค์กร 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 โครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       2.2  โครงสร้ำงกำรบริหำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบด ี

 คณะกรรมการประจ าคณะ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 คณะกรรมการประกนัคุณภาพ
xitdyo86I4kr 

 คณะกรรมการบริหาร  

 หลกัสูตร 

 ทะเบียนและวดัผล 
 

พฒันาและปรับปรุง
หลกัสูตร 

การฝึกประสบการณ์งานสห
กจิศึกษา 

 ห้องคอมพวิเตอร์ 

รองคณบดฝ่ีายวางแผนและบริหาร 
 

 งบประมาณ 

พสัด ุ

งานพฒันาบุคลากร 

โครงการปรับปรุง 
ห้องปฎบิัตกิาร 

แผนพฒันาคณะและ 
แผนปฏบิัตริาชการ 

งานวจิัย 

รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศึกษา
และบริการวชิาการ 

และวจิัย 
กจิกรรมชมรมของ
นักศึกษาและคณะ 

บ ารุงศิลปวฒันธรรม 

อาจารย์ทีป่รึกษา และทุน 

งานกฬีา 

งานบริการวชิาการ 

หัวหน้าส านักงานคณบด ี

อตัราก าลงั 

งานธุรการ 

สถิตข้ิอมูล 

อาคารสถานที ่

สวสัดกิารของคณะฯ 

ประชาสัมพนัธ์ 

งานการประเมนิผล 

การเงนิ 
งานแนะแนวการศึกษา 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

จรรยาบรรณวชิาชีพ
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

โครงการปรับปรุงอาคาร 

การเจ้าหน้าที ่

ยานพาหนะ 

งานพฒันานักศึกษา 
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3. รายช่ือผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารคณะ  
3.1 รายชื่อผู้บริหาร 

ผศ.ทรงพลธนฤทธ์   มฤครัฐอินแปลง คณบด ี
ผศ.สมำพร  เรืองสังข์  รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำรและวิจัย 
อ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน  รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและบรหิำร 
อ.ดร.พิษณุ  แก้วตะพำน รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและบริกำรวิชำกำร 
นำงจฑุำมำศ  วงศ์แสวง หัวหน้ำส ำนักงำนคณบด ี

 
3.2 คณะกรรมการบริหารคณะ 

ผศ.ทรงพลธนฤทธ ์ มฤครัฐอินแปลง คณบด ี
ผศ.สมำพร   เรืองสังข์  รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำรและวิจัย 
อ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน  รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและบรหิำร 
อ.วันอำสำฬห ์ พิทักษ์  รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและบริกำรวิชำกำร 
นำงจฑุำมำศ  วงศ์แสวง หัวหน้ำส ำนักงำนคณบด ี
รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มค ำ  ประธำนหลักสูตรเทคโนโลยีกำรจัดกำรเกษตร 
ผศ.ดร.กรรณิกำ อ้มพุช  ประธำนหลักสูตรเกษตรศำสตร ์
ผศ.วัฒน ี  บุญวิทยำ ประธำนหลักสูตรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
อำจำรย์ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดี/ประธำนหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
อ.ภำคิณ  หมั่นทุ่ง  ผู้ช่วยคณบด ี
อ.ธนำ  กั่วพำนิช  ผู้ช่วยคณบด ี
อ.ดร.พิษณุ  แก้วตะพำน ผู้ช่วยคณบด ี
อ.วิเชียร  พุทธศร ี  ผู้ช่วยคณบด ี

 
4. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

                        คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรเปิดสอนระดับปริญญำตรี จ ำนวน  3  สำขำวิชำ  ได้แก่  สำขำเกษตรศำสตร์ 
(แขนงเทคโนโลยีกำรผลิตพืช และแขนงสัตวศำสตร์) สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร และสำขำวิชำเทคโนโลยี
ภูมิทัศน์ ระดับปริญญำโท จ ำนวน  1  หลักสูตร  ได้แก่ สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำรเกษตร 

ระดับปริญญา ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปีท่ีปรับปรุง

ล่าสดุ 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ.      
ลงนามรับทราบ

หลักสูตร 
ปริญญำตร ี วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร วท.บ. 2555 4 ต.ค. 55 22 มี.ค. 56 
ปริญญำตร ี เกษตรศำสตร ์ วท.บ. 2559 3 มี.ค. 59 7 ก.ย. 59 
ปริญญำตร ี เทคโนโลยีภมูิทัศน ์ วท.บ. 2559 7  มี.ค. 59 3 มิ.ย. 59 
ปริญญำโท เทคโนโลยีกำรจดักำรเกษตร วท.ม. 2555 4 ต.ค. 55 28 ต.ค. 56 
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5. จ านวนนักศึกษา 
                        ในปีกำรศึกษำ 2561 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรมีนักศึกษำรวมทั้งสิ้น 230 คน แบ่งเป็น
ปริญญำตรีจ ำนวน 220 คน และปริญญำโทจ ำนวน 10 คน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

สาขาวิชา 
ปี 1 
61 

ปี 2 
60 

ปี 3 
59 

ปี 4 
58 

ตกค้าง รวมทั้งหมด 

เกษตรศำสตร์       
  - แขนงวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช 17 29 15 35 - 96 
  - แขนงวิชำสัตวศำสตร์  6 10 19 - 35 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 10 11 12 25 - 58 
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4 4 6 - - 14 
ศูนย์สระแก้ว       
เกษตรศำสตร์  5 7 5  17 

รวมทั้งหมด 31 55 50 84  220 
 
ปริญญาโท 

สาขาวิชา 
เข้าปี 
61 

เข้าปี  
60 

เข้าปี 
59 

เข้าปี  
58 

ตกค้าง รวมทั้งหมด 

เทคโนโลยีกำรจัดกำรเกษตร 9 - - - 1 10 
รวม - - - - 1 10 

 
6. จ านวนอาจารย์และบุคลากร 

            คณะมีอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 25 คน อำจำรย์ที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้  รองศำสตรำจำรย์ 1 คน  (4%) ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ 6 คน (24%)  อำจำรย์ 18 คน (72%) แบ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญำเอก 10 คน (40%) และคุณวุฒิปริญญำโท 15 
คน (60%)  

ประเภทบุคลากร จ านวน 
วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

ต่ ากว่า  
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

ข้าราชการ 
  อำจำรย์ 8 - - 6 3 2 5 1 - 
  สำยสนับสนุน 1 - - 1 - - - - - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
  สำยวิชำกำร 17 - - 10 7 16 1 - - 
  สำยสนับสนุน 7 - 7 - - - - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว 5 5 - - - - - - - 

รวม 38 5 7 17 10 18 6 1 0 
 
 
 
 



   รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report : SAR )   ปีการศึกษา 2561 :  5  
 

ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
6.1 งบประมาณ 

งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรรปงีบประมาณ 2562 รวมทั้งสิ้น 1,682,400 บาท 
งบประมาณแผ่นดิน รวม 779,600 บาท 
 - งบด ำเนนิงำน : ค่ำตอบแทน : ใช้สอย : วัสด ุ 672,500 บำท 
 - พัฒนำบุคลำกร 40,000 บำท 
 - ศิลปวัฒนธรรม 38,000 บำท 
 - ประกันคุณภำพ 29,100 บำท 
-งบประมาณรายได้ รวม 602,800 บาท 
 - งบด ำเนนิงำน : ค่ำตอบแทนใช้สอยวัสด ุ 528,310 บำท 
 - พัฒนำนักศึกษำ ศิษย์เก่ำดำ้นวิชำกำร 299,850 บำท 
 - ประกันคุณภำพ 34,000 บำท 
 - สำธำรณปูโภค 30,600 บำท 
  - KM 2,000 บำท 
          - บริกำรวิชำกำร 8,040 บำท 

อาคารสถานที่ 
      1)  อำคำรเรียน  2 หลัง 
      2)  อำคำรส ำนักงำน  1 หลัง 
      3)  จ ำนวนห้องบรรยำย 3 ห้อง 
      4)  ห้องปฏิบัติกำร   15 ห้อง 
      5)  ห้องสมุด   1 ห้อง 
      6)  ห้องคอมพิวเตอร์  1 ห้อง 
      7)  จ ำนวนห้องประชุม  2 ห้อง 
      8)  แปลงปฏบิัติกำร  1 แปลง  
      9)  โรงเรือนเลี้ยงสัตว ์  2 โรง   
      10) โรงเรือนเพำะช ำ  6 หลัง 
      11) อำคำรกิจกำรนักศึกษำ 1 หลัง 

 
7. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน 

7.1 เอกลักษณ์ 
      เป็นสถำบันทีน่้อมน ำแนวทำงกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 
7.2 อัตลักษณ์ 

                 บัณฑิตจิตอำสำ  พัฒนำท้องถิ่น 
 

8. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะ 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ปีการศึกษา 2561 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
องค์ประกอบที่ 1  การผลติบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: ผศ.สมำพร เรืองสังข์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : ส ำนกัมำตรฐำนและจดักำรคณุภำพ 

                                  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและฯ 
โทรศัพท์ : 02-529-3002 โทรศัพท์ : 492 , 322-323 
E-mail : samaporn@vru.ac.th E-mail : sqm@vru.ac.th, personnel@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2561 (1 สิงหำคม 2561- 31 กรกฎำคม 2562) 

ผลการด าเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร เปิดสอนทั้งหมด จ ำนวน 4  หลักสูตร และได้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ

หลักสูตรทุกหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ สกอ. ก ำหนด โดยมีผลกำรประเมินรำยหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้  

ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ องค์ประกอบ 
ที่ 1 

ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบท่ี 2 - 6 

1) สำขำวิชำเกษตรศำสตร ์ ผ่ำน 3.31 คะแนน  
2) สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร ผ่ำน 3.26 คะแนน  
3) สำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ผ่ำน 2.61 คะแนน  
4) สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำรเกษตร ผ่ำน 2.82 คะแนน  
ผลรวมของค่ำคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  12 คะแนน  
จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 4 หลักสูตร  

คะแนนที่ได ้ 3.00 คะแนน  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ค่ำเฉลี่ย 3.51 ค่ำเฉลี่ย 3.00  3.00 คะแนน ไม่บรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.1(1) รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในหลักสูตรเกษตรศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561 
1.1(2) รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในหลักสูตรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 

ปีกำรศึกษำ 2561 
1.1(3) รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปีกำรศึกษำ 2561 
1.1(4) รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในหลักสูตรเทคโนโลยีกำรจัดกำรเกษตร ปี

กำรศึกษำ 2561 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  ผศ.สมำพร  เรืองสังข ์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : งำนกำรเจ้ำหนำ้ที่ 
โทรศัพท์ : 02-529-3002 โทรศัพท์ : 02-909-3027 
E-mail : samaporn@vru.ac.th E-mail :  personnel@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2561 (1 สิงหำคม 2561- 31 กรกฎำคม 2562) 

ผลการด าเนินงาน 

 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  มีจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (นับรวมที่ลำศึกษำต่อ) จ ำนวน 25 คน มี
คณำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก มีรำยละเอียดดังนี้  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

1. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ) 25 

2. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ) ที่มีคุณวุฒิปรญิญำเอก 10 

*หมายเหตุ ไม่นับอำจำรย์ที่ไม่อยู่ในช่วงปีกำรประเมิน เช่น ลำออก เสียชีวิต เกษียนอำยุ 

แสดงวิธีการค านวณ  
1.ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีวุฒิปริญญำเอก ตำมสูตร 

 10 
x 100 =  ร้อยละ 40 

 25 
2.แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 40 
x 5 =  5 คะแนน 

 40 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 40  5 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2(1) รายชื่อคณาจารย์ปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2561 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: ผศ.สมำพร  เรืองสังข ์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : งำนกำรเจ้ำหนำ้ที่ 
โทรศัพท์ : 02-529-3002 โทรศัพท์ : 02-909-3027 
E-mail : samaporn@vru.ac.th E-mail :  personnel@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2561 (1 สิงหำคม 2561- 31 กรกฎำคม 2562) 

ผลการด าเนินงาน 

 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มีจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (นับรวมที่ลำศึกษำต่อ) จ ำนวน 25 คน มีอำจำรย์
ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรมีรำยละเอียดดังนี้  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

1. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำคณะทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ) 25 

2. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำคณะทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย ์ 18 

3. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำคณะทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ 6 

4. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำคณะทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ 1 

5. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำคณะทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ 0 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 7 

*หมายเหตุ ไม่นับอำจำรย์ที่ไม่อยู่ในช่วงปีกำรประเมิน เช่น ลำออก เสียชีวิต เกษียนอำยุ 
แสดงวิธีการค านวณ  
1.ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ตำมสูตร 

 7 
x 100 =  ร้อยละ28 

 25 
2.แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 28 
x 5 =  2.33 คะแนน 

 60 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 52.15 ร้อยละ 28  2.33 คะแนน ไม่บรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.3(1) รายชื่อคณาจารย์ปฏิบัติงานประจ าภาคการศึกษา 2/2561 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: อำจำรย์ ดร.พิษณุ แก้วตะพำน ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : ส ำนกัส่งเสริมวิชำกำรและฯ 
โทรศัพท์ : 02-529-3002 โทรศัพท์ : 02-529-0674-7 ต่อ 322-323 
E-mail : samaporn@vru.ac.th E-mail : titigran@vru.ac.th  
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2561 (1 สิงหำคม 2561- 31 กรกฎำคม 2562) 

ผลการด าเนินงาน 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1.จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด 220 
2.จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทยีบเท่ำต่อปี (FTES) ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 285.23 
3.จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ)  25 
4.สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเตม็เวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 8.96 
5.สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเตม็เวลำตอ่จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำตำมเกณฑ์มำตรฐำน 20 
6.ผลต่ำงระหว่ำงสดัส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทีเ่ป็นจริง - สัดส่วนจ ำนวน
นักศึกษำเต็มเวลำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

8.96-20= 
-11.04 

7.ร้อยละคำ่ควำมแตกต่ำงจำกเกณฑ์มำตรฐำน -55.20 

แสดงวิธีการค านวณ  
1.ค ำนวณหำค่ำควำมแตกต่ำงจำกเกณฑ์มำตรฐำนและน ำมำคิดเป็นค่ำร้อยละ ตำมสูตร 

8.96-20 
x 100 =  ร้อยละ-55.2 20 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ <10 -55.2  5 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.4(1) ข้อมูลค่ำ SCH และ FTES ปีกำรศึกษำ 2561 
1.4(2) รำยงำนจ ำนวนนักศึกษำ อัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำ และอัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำ

ย้อนหลัง 5 ปี 
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ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: อำจำรย์ ดร.พิษณุ  แก้วตะพำน ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : กองพัฒนำนักศึกษำ 
โทรศัพท์ : 02-523-3002 โทรศัพท์ : 02-909-1752 
E-mail : agriculture@vru.ac.th E-mail :  ransaya@hotmail.com,      

             room_ab13@hotmail.com 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2561 (1 สิงหำคม 2561- 31 กรกฎำคม 2562) 

ผลการด าเนินงาน 

 ข้อ 1.จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
ผลกำรด ำเนนิงำน 
ผลกำรด ำเนนิงำน 
- คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและมหำวิทยำลัยจัดให้มีอำจำรย์ที่ปรึกษำคอยให้ค ำแนะน ำทำงวิชำกำรและแนวทำงกำร
ใช้ชีวิตในมหำวิทยำลัยกับนกัศึกษำของคณะทุกคน โดยก ำหนดให้อำจำรย์ที่ปรึกษำ 1 คนดูแลนักศึกษำ 1 หมู่เรียนและ
อำจำรย์ 1 คนเป็นท่ีปรึกษำได้สูงสุด 2 หมู่เรียนเพื่อควบคุมก ำกับจ ำนวนนักศึกษำต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำอยู่ในสัดส่วนเหมำะสม 
- คณะชี้แจงให้อำจำรย์ที่ปรึกษำทุกท่ำนให้ด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำตำมระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำของ
มหำวิทยำลัย โดยมีรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและรองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำร่วมเป็นผู้ประสำนงำนแจ้งกับอำจำรย์ที่
ปรึกษำถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่นักศึกษำควรทรำบ  
- อำจำรย์ที่ปรึกษำให้ค ำปรึกษำทำงวชิำกำรและกำรใช้ชวีิตแก่นกัศึกษำนับแต่เข้ำศึกษำจนส ำเร็จกำรศึกษำ และมีกำร
รำยงำนกำรปฏิบตัิงำนของอำจำรย์ที่ปรึกษำแก่ทำงคณะฯ เมื่อสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ 
- อำจำรย์ผู้สอนทบทวนเนื้อหำเป็นกรณีพิเศษนอกเวลำเรียน ในรำยวิชำที่นักศึกษำส่วนใหญ่มีปัญหำ 
เอกสารหลักฐาน 
1.5.1(1) รำยชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำประจ ำหมู่เรียนต่ำงๆ  
1.5.1(2) คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ 
1.5.1(3) สรุปผลกำรปฏิบัตงิำนของอำจำรย์ที่ปรึกษำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 ข้อ 2.มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา 
ผลกำรด ำเนนิงำน 
- คณะได้มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเตม็เวลำและนอกเวลำแก่
นักศึกษำ อำท ิ
(1) กองพัฒนำนักศึกษำ  0-2529-0674-7 ต่อ 239  
http://dsd.vru.ac.th/ 
     ข้อมูลทุนกำรศึกษำ กองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ แหล่งงำนในและนอกเวลำ กำรผ่อนผันทหำร ประกันอุบัติเหตุ   
เป็นต้น 
(2) องค์กำรนักศึกษำ และสภำนักศึกษำ  
ที่ตั้ง ชัน้2 อำคำรกองพัฒนำนักศึกษำ 
     กิจกรรมนอกหลักสูตร ชมรม ค่ำยอำสำพัฒนำ กิจกรรมจิตอำสำตำ่งๆ เปน็ต้น 
(3) ส ำนักวิทยำบริกำรและเทคโนโลยสีำระสนเทศ  
02-9091431, ภำยใน 443 http://lib.vru.ac.th/ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

mailto:ransaya@hotmail.com
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      กำรค้นหำทรัพยำกร กำรยมืคืน กำรต่ออำยุยืมทรัพยำกร ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ ฐำนข้อมลูงำนวิจัย เปน็ต้น 
(4) ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
0-2909-1432 , ภำยใน 322 หรือ 323 
http://acad.vru.ac.th/about_acad/index.php 
https://www.facebook.com/tabianvru?fref=ts 
     ก ำหนดกำรลงทะเบียน คู่มอืนักศึกษำ ผลกำรเรียน จองรำยวิชำ ข้อมูลสหกิจศึกษำ เปน็ตน้ 
(5) ศูนย์ภำษำ 0-2529-0674-7 , ภำยใน 456 http://lcvru.com/ 
      ควำมรูเ้ก่ียวกับอำเซียน กิจกรรมด้ำนภำษำและวฒันธรรมต่ำงประเทศ เปน็ต้น 
(6)  facebook กยศ. - กรอ. มหำวิทยำลยัรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
      ข้อมูลกำรยื่นเรื่องขอกู้ กยศ.-กรอ. ข่ำวกิจกรรมจิตอำสำ 
      โดยให้ข้อมูลของหน่วยบริกำรที่ให้บริกำรต่ำงๆ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำและนอกเวลำ
แก่นักศึกษำ ผ่ำนกำรติดประกำศไว้ที่บอร์ดประชำสัมพันธต์ำมจุดต่ำงๆ ของคณะ, เว็ปไซต์และ facebook fan page 
“คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร” และ fan page “VRU Agritech” และกำรแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผำ่นทำงระบบ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ เช่น กำรรับสมัครทุนกำรศึกษำ กำรรับสมัครงำน โดยคณะได้มอบหมำยให้มผีู้ที่คอยก ำกับดูแลเว็บ
ไซด์และเพจ facebook คืออำจำรย์ตัวแทนของแต่ละหลักสูตรและเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะ 
เอกสารหลักฐาน 
1.5.2(1) ภำพประกำศตำมบอรด์ประชำสัมพนัธ ์
1.5.2(2) ภำพหน้ำ facebook ของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
1.5.2(3) เอกสำรกำรรับสมัครทุนกำรศึกษำ 
1.5.2(4) เอกสำรประชำสัมพันธก์ำรรับสมัครงำน  
 ข้อ 3.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
ปีกำรศึกษำ 2561 คณะมีกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแก่
นักศึกษำ อำท ิ
(1) มีกำรจัดกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยให้แก่นักศึกษำ 
(2) กำรปฏิบัตสิหกิจศึกษำของนักศึกษำ ชัน้ปีที่ 4 เปน็เวลำ 4 เดือน  
(3) โครงกำรปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ 
(4) ฝึกอบรม กำรเขียนแผนธุรกิจ วันที่ 21 มค. 2562 
(5) กำรพัฒนำทักษะชีวิต วันที่ 18 พย. 2561 
      โดยเฉพำะโครงกำรปัจฉิมนิเทศ มีกำรอบรมเตรียมควำมพร้อมในกำรเตรียมตัวสัมภำษณ์งำนโดยเชิญวิทยำกรที่
เป็นผู้ประกอบกำรทำงด้ำนกำรเกษตร คือคุณวีระวัฒน์ ศรีสุข กรรมกำรบริษัทแพลนด์วอลล์ฯ มำให้มุ มมองของ
ผู้ประกอบกำรต่อกำรจะรับนักศึกษำจบใหม่ และมีกำรอบรมกำรเตรียมพร้อมในกำรสัมภำษณ์งำนเป็นภำษำอังกฤษ
โดยวิทยำกรจำกศูนย์ภำษำ อีกทั้งยังเชิญรุ่นพี่ศิษย์เก่ำของทุกหลักสูตรมำร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำร
ท ำงำนเพื่อให้เป็นแนวทำงของรุ่นน้องที่เพิ่งจบใหม่ 
เอกสารหลักฐาน 
1.5.3(1) กนผ 01 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
1.5.3(2) ค ำสั่งโครงกำรพัฒนำทักษะชีวิต 
1.5.3(3) ค ำสั่งคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรที่ 014/2562 อบรมกำรเขียนแผนธุรกิจ 
1.5.3(4) กนผ 04 โครงกำรปัจฉิมนิเทศ 
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 ข้อ 4.ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจดับรกิารในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51                
จากคะแนนเต็ม 5 
ผลการด าเนินงาน 
คณะและมหำวิทยำลัยจัดให้มีกำรประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำร ดังนี้ 
(1) ด้ำนกำรจัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำในคณะ  
     ประเมินคุณภำพกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำโดยพิจำรณำจำกคะแนนควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อระบบ
อำจำรย์ที่ปรึกษำผ่ำนกำรประเมินออนไลนข์องมหำวิทยำลัย (CMS) ซึ่งนักศึกษำจะเข้ำมำประเมินทุกสิ้นภำคเรียน โดย
ภำคเรียนที่ 1/2561 และ 2/2561 มีคะแนนควำมพึงพอใจเฉลี่ยเท่ำกับ 4.72 และ 4.67 ตำมล ำดับ  
(2) ด้ำนกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทัง้เต็มเวลำและนอกเวลำแก่
นักศึกษำ 
    เมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำคณะได้ให้นักศึกษำทุกชั้นปีไดป้ระเมินควำมพึงพอใจ ด้ำนกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่
ให้บริกำรจำกแบบสอบถำม ไดค้ะแนนเฉลี่ยเท่ำกบั 4.42  และช่องทำงกำรรับทรำบข้อมูลที่ไดร้ับคะแนนมำกที่สุดคือ 
รับทรำบข้อมูลจำกอำจำรย์ทีป่รึกษำ 
 (3) ด้ำนกำรจัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ 
    โดยพิจำรณำตำมควำมส ำเร็จของตัวชี้วัดของแต่ละโครงกำร และจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรม
ต่ำงๆที่เตรียมควำมพร้อมสู่กำรท ำงำนเมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำ พบว่ำโครงกำรต่ำงๆส ำเร็จตำมตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมำณและ
คุณภำพ โดยโครงกำรปัจฉิมนิเทศ โดยคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 4.41 
เอกสารหลักฐาน 
1.5.4(1) รำยงำนกำรประชุมโครงกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำงำน กค. 2562  
1.5.4(2) กนผ 05 (แบบสรุปโครงกำร) โครงกำรปัจฉิมนิเทศ 
 ข้อ 5.น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
เมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 2561 มีกำรสรุปรวบรวมข้อมูล ประเด็นส ำคัญและรำยงำนผลกำรประเมินต่ำงๆ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรคณะเพื่อพิจำรณำแนวทำงพัฒนำและปรับปรุงโครงกำร/กิจกรรมต่อไป ดังนี้ 
(1) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะให้แนวทำงแก่หลักสูตรในด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำชั้นปีที่หนึ่ง โดยให้
อำจำรย์ที่ปรึกษำและอำจำรย์ในหลักสูตรร่วมให้ค ำปรึกษำ รวมถึงอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ภำยในคณะให้
ค ำแนะน ำและให้ปรึกษำ นอกจำกนี้ยังให้อำจำรย์ที่ปรึกษำนัดพบนักศึกษำได้ตำมควำมเหมำะสมและสำมำรถตั้งกลุ่ม 
line เพื่อพูดคุยกันระหว่ำงอำจำรย์และนักศึกษำที่ปรึกษำ เพื่อเป็นอีกช่องทำงหนึ่งในกำรช่วยเหลือให้ค ำปรึกษำที่
สะดวกรวดเร็ว 
(2) ช่องทำงกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำรต่ำงๆแก่นักศึกษำที่มีประสิทธิภำพมำกสุดคือกำรแจ้งผ่ำนอำจำรย์ที่
ปรึกษำ แต่กำรแจ้งหรือส่งต่อข้อมูลให้ที่ปรึกษำผ่ำนกำรประชุมอำจจะช้ำ คณะจึงมอบหมำยให้รองคณบดีฝ่ ำยกิจกำร
นักศึกษำและหัวหน้ำส ำนักงำนพิจำรณำข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษำและแจ้งผ่ำนทำง line กลุ่มอำจำรย์คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร และแจ้งในกลุ่ม line คณะกรรมกำรนักศึกษำซึ่งมีนักศึกษำตัวแทนของทุกหลักสูตรอยู่ร่วมกันใน
กลุ่ม รวมถึงกำรแจ้งผ่ำนเว็บไซด์ของคณะ และส ำเนำแจ้งข้อมูลต่ำงๆส่งไปพร้อมกันนั้นด้วย เพื่อให้นักศึกษำได้รับ
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์รวดเร็วมำกที่สุด  
(3) คณะให้ท ำกำรแชร์ข้อมูลต่ำงๆ ทั้งเรื่องทุน กำรรับสมัครจิตอำสำ และเรื่องอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับนักศึกษำ ผ่ำนทำง 
facebook และเพิ่มช่องทำงใหม่คือ facebook fan page ของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรซึ่งมี admin เป็นอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรต่ำงๆและอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วมให้ค ำปรึกษำ และท ำให้แจ้งและตอบข้อมูลที่นักศึกษำปรึกษำผ่ำนทำง 
page ได้อย่ำงรวดเร็วและถูกต้อง 
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เอกสารหลักฐาน 
1.5.5(1) รำยงำนกำรประชุมโครงกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำงำน กค. 2562 
1.5.5(2) ภำพหน้ำ facebook ของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
1.5.5(3) ภำพหน้ำเว็บไซด์ของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร http://agri.vru.ac.th/ 
 ข้อ 6.ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
ผลการด าเนินงาน 
คณะให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพแก่ศิษย์เก่ำทำงเว็บไซต์ของคณะ และ facebook ศิษย์
เก่ำเทคโนโลยีกำรเกษตร มรภ.วไลยอลงกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล กำรศึกษำต่อ กำรรับสมัครงำน ทุนต่ำงๆ และ
กำรจัดอบรมจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน เพื่อไว้ใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดต่อและให้ควำมช่วยเหลือศิษย์
เก่ำในด้ำนต่ำงๆ 
เอกสารหลักฐาน 
1.5.6(1) ภำพหน้ำเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร http://agri.vru.ac.th/ 
1.5.6(2) ภำพหน้ำ Facebook ศิษย์เก่ำเทคโนโลยีกำรเกษตร มรภ.วไลยอลงกรณ์ 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: อำจำรย์ ดร.พิษณุ แก้วตะพำน ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : กองพัฒนำนักศึกษำ 
โทรศัพท์ : 02-529-3002 โทรศัพท์ : 02-909-1428 
E-mail : agriculture@vru.ac.th E-mail : thiti_aor@hotmail.com 

            varaporn2548@hotmail.com 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2561 (1 สิงหำคม 2561- 31 กรกฎำคม 2562) 

ผลการด าเนินงาน 

 ข้อ 1.จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนและการจัดกิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ของคณะ ซึ่งก ำหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติกำรคณะเทคโนโลยกีำรเกษตร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 โดยให้คณะกรรมกำรนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
2561 มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำนักศึกษำ 
เอกสารหลักฐาน 
1.6.1(1) แผนกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจ ำกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2561 
1.6.1(2) กนผ 01 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
1.6.1(3) รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรนักศึกษำ  
 ข้อ 2.ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  
            1) คุณธรรม จริยธรรม  
            2) ความรู้  
            3) ทักษะทางปัญญา  
            4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
            5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการด าเนินงาน 
คณะได้ด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษำมีคุณลักษณะบัณฑิตตำมมำตรฐำน
ผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร ให้ครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยโครงกำร ได้แก่  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) โครงกำรบำยศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษำใหม ่ 
(2) โครงกำรพิธีไหว้คร ู 
(3) โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมลอยกระทง 
(4) โครงกำรท ำบุญวันขึ้นปีใหม่  
(5) โครงกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรพัฒนำพุทธศำสนำ 
ด้านความรู้  
(1) โครงกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำรให้กับนักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2561  
(2) โครงกำรเตรียมควำมพร้อม “ต้อนรับน้องใหม่หัวใจเกษตร”  
(3) โครงกำรเตรียมควำมพร้อมของหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์  



   รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report : SAR )   ปีการศึกษา 2561 :  15  
 

(4) โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ  
(5) โครงกำร “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเกษตรศำสตร์”  
(6) โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรเกษตรระหว่ำงสถำบัน วันที่ 9-11 ก.พ. 2562 
(7) โครงกำรอบรม TOEIC 
(8) โครงกำรอบรม Academic Reading and Writing 
(9) โครงกำรน ำเสนอผลงำนเชิงประจักษ์ ASTC 2019 
ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรเกษตรระหว่ำงสถำบัน วันที่ 9-11 ก.พ. 2562 
(2) โครงกำรแข่งขันตอบปัญหำทำงวชิำกำร FoSTAT Nestle Quiz Bowl  
(3) โครงกำรเสริมสร้ำงทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำรให้กับโรงเรียนในพื้นที่เครือข่ำยภำยนอกของ
มหำวิทยำลัย : สนุกคิดวิทย์อำหำร วันที่ 30 ตุลำคม 2561 
(5) กำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรเกษตร 
(6) กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์อำหำร 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
(1) โครงกำรบำยศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษำใหม่  
(2) โครงกำรแข่งขันกีฬำภำยในคณะ “งำนกีฬำเกษตรสัมพันธ์ต้ำนภัยยำเสพติด”  
(3) โครงกำรท ำบุญวันขึ้นปีใหม่  
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) โครงกำรอบรมกำรใช้งำนสำรสนเทศข้ันพื้นฐำน Microsoft Office  
(2) โครงกำรอบรมกำรท ำ Poster 
(3) โครงกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์อำหำรโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เอกสารหลักฐาน 
1.6.2(1) กนผ 01 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 ข้อ 3.จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
- คณะมีกิจกรรมกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นักศึกษำใหม่ทุกคน โดยจัดเป็นกิจกรรมหนึ่งใน
โครงกำรพัฒนำบุคลิกภำพ คุณธรรม จริยธรรม นักศึกษำใหม่ วันที่ 8-9 ส.ค. 2561 โดยกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้เรื่อง
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นักศึกษำชั้นปีที่ 1  
- คณะกรรมกำรนักศึกษำและหัวหน้ำหมู่เรียนของคณะที่ผ่ำนเข้ำร่วมอบรมด้ำนกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย 
ได้ใช้ทักษะกำรประกันคุณภำพในกำรเขียนโครงกำรด้ำนกิจกำรนักศึกษำ อำทิ โครงกำรแข่งขันกีฬำน้องใหม่ 
เอกสารหลักฐาน 
1.6.3(2) กนผ 04 โครงกำรปฐมนิเทศ 
1.6.3(1) ค ำสั่งงำนปฐมนิเทศและก ำหนดกำร 
 ข้อ 4.ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
ผลการด าเนินงาน 
ทุกโครงกำรที่ด ำเนินกำรปีกำรศึกษำ 2561 มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร พบว่ำทุกโครงกำร
ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ100 เนื่องจำกโครงกำรของคณะส่วนใหญ่จะไม่แยกด ำเนินกำรเป็นกิจกรรมพัฒนำ
นักศึกษำของหลักสูตรแต่จะรวมเป็นกิจกรรมนักศึกษำทั้งคณะ ท ำให้นักศึกษำแต่ละหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน
กิจกรรมต่ำงๆ และคณะน ำผลกำรประเมินและปัญหำที่พบมำพิจำรณำหำแนวทำงพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนครั้งต่อไป 



   รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report : SAR )   ปีการศึกษา 2561 :  16  
 

เอกสารหลักฐาน 
1.6.4(1) กนผ.05 ของแต่ละโครงกำร  
 ข้อ 5.ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
คณะมีกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรต่ำงๆ ที่แล้วเสร็จในปีกำรศึกษำ 2561 มำประเมินควำมส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำนักศึกษำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 และมีมติดังนี้ 
พบว่ำคณะด ำเนินกำรส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จเป้ำหมำยของแผนกำรพัฒนำนักศึกษำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561  โดยมีร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรกิจกรรมต่ำงๆของนักศึกษำ ร้อยละ 
100 จำกเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ร้อยละ 80  โดยมีหลักสูตรเข้ำร่วมครบทั้ง 3 หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ได้แก่
หลักสูตรเกษตรศำสตร์ หลักสูตรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำรและหลักสูตรภูมิทัศน์ 
เอกสารหลักฐาน 
1.6.5(1) รำยงำนกำรประชุมคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ครั้งที่ 2/2562 
 ข้อ 6.น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
มีกำรน ำผลกำรประเมินเสนอตอ่ที่ประชุมกรรมกำรบริหำรคณะเพื่อพิจำรณำแนวทำงกำรปรับปรุงและจัดท ำ
แผนพัฒนำคณะในแผนพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2561  โดยสรุปดังนี ้
-  คณะได้น ำผลกำรตรวจประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2560 ของคณะด้ำนกำรพฒันำนักศึกษำ
มำเป็นสว่นหนึ่งในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนนิงำนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในเร่ืองของกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะวฒันธรรมและกิจกรรมจติอำสำให้บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนได้และยงัมีควำมเปน็เอกลักษณ์ของคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร โดยกำรจดัตั้งชมรม “ชมรมเกษตรอำสำพัฒนำ” โดยให้นักศึกษำทุกคนในคณะเป็นสมำชิกชมรม 
และด ำเนนิกิจกรรมของชมรมด้วยกำรไปถ่ำยทอดควำมรู้ทำงดำ้นกำรเกษตร จัดท ำแปลงเกษตร มอบพันธุ์ปลำและ
เมล็ดพันธุ์ผัก ท ำบุญพฒันำศำนสถำน ณ วัดสะเนพ่อง และจัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอนเก่ียวกับกำรเกษตรและวิชำอ่ืนๆ 
ให้แก่โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนสุนทรเวช (บำ้นสะเนพ่อง) ต.ไล่โว่ อ.สงัขละบุรี จ.กำญจนบุรี เมื่อวันที ่7-9 ม.ค. 
2562 
 
-  จำกกำรส่งนักศึกษำเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะวชิำกำรเกษตรระหว่ำงสถำบันฯ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ พบว่ำ 
นอกจำกกำรแข่งขันตอบปัญหำทำงวชิำกำรแล้วยังมีกำรประกวดแผนธุรกิจประกวดนวัตกรรม กำรประกวดร้องเพลง
ลูกทุ่งและกำรแข่งขันทักษะทำงด้ำนกำรเกษตรเช่น กำรจัดตู้ปลำสวยงำม กำรมัดถุงแพ็คปลำ เป็นตน้ ที่ประชุมจึงมีมติ
ให้ทุกหลักสูตรไปวำงแผนกำรพฒันำนักศึกษำในดำ้นดังกล่ำวเพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
โครงกำรดังกล่ำวในปีกำรศึกษำ 2562 ต่อไป 

เอกสารหลักฐาน 
1.6.6(1) รำยงำนกำรประชุมคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ครั้งที่ 2/2562 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรมีกิจกรรมที่พัฒนำนักศึกษำด้ำนทักษะเชิงตัวเลขและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

- 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
-    
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: ผศ.สมาพร  เรืองสังข์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
โทรศัพท์ : 02-529-3002 โทรศัพท์ : 02-9093036, 331 
E-mail : agriculture@vru.ac.th E-mail : research@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2561 (1 สิงหำคม 2561- 31 กรกฎำคม 2562) 

ผลการด าเนินงาน 

 ข้อ 1.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินงาน 
คณะและสถำบันวิจัยและพัฒนำจัดท ำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนวิจัยที่นักวิจัยสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและ
น ำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ระบบฐำนข้อมูลนักวิจัย ระบบฐำนข้อมูลของงำนวิจัย คู่มือกำรวิจัย คู่มือทุนอุดหนุนกำรวิจัย 
เอกสารหลักฐาน 
2.1.1(1) เวบไซต์สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
2.1.1(2) เวบไซต์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
 ข้อ 2.สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้       
             - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์                                                                                                                                                    
             - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
             - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์                    
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ     
             - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ(visiting professor) 
ผลการด าเนินงาน 
คณะมีกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยดังนี้ 
2.1 คณะมีห้องปฏิบัติกำรกลำงและห้องปฏิบัติกำรเฉพำะสำขำวิชำเพื่อกำรวิจัยของอำจำรย์และนักศึกษำ มีระบบ
สำรสนเทศพร้อมใช้งำน จัดเจ้ำหน้ำที่ประจ ำห้องปฏิบัติกำรในทุกสำขำวิชำ 
2.2 คณะมีห้องศึกษำค้นคว้ำและห้องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบอินเตอร์เนตเชื่อมต่อกับส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ซึ่งสำมำรถใช้เป็นแหล่งค้นคว้ำข้อมูลในฐำนข้อมูลต่ำงๆที่สนับสนุนกำรวิจัยนอกเหนือไปจำกกำรค้นคว้ำ
ข้อมูลในห้องสมุดมหำวิทยำลัย นอกจำกนี้ในปีกำรศึกษำ 2561 คณะเพิ่มแหล่งค้นคว้ำข้อมูลงำนวิจัยโดยเป็นสมำชิก
วำรสำร EAU heritage ฉบับวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยอัพโหลดวำรสำรแต่ละฉบับไว้ที่หน้ำเวปไซต์ของคณะ 
เพื่อให้อำจำรย์และนักศึกษำสำมำรถดำวน์โหลดไปใช้เป็นแหล่งข้อมูลในกำรศึกษำและวิจัย 
2.3 คณะจัดให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกได้แก่ อินเตอร์เนต และระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรวิจัยได้แก่ ถัง
ดับเพลิงเพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ นอกจำกนี้ยังจัดท ำป้ำยติดไว้ที่หน้ำห้องปฏิบัติกำรทุกห้องที่ระบุถึงเบอร์โทรศัพท์ของ
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักและเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบประจ ำห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ เพื่อใช้ติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน มีกำร
จัดท ำป้ำยประกำศกระตุ้นเตือนถึงข้อควรปฏิบัติในห้องปฏิบัติกำร 
2.4 คณะจัดกิจกรรมกำรบรรยำยเรื่อง ห้องปฏิบัติกำรและควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรแก่นักศึกษำใหม่ปีกำรศึกษำ 2561 
ในงำนปฐมนิเทศนักศึกษำ  
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2.5 คณะร่วมกับหลักสูตรจัดกิจกรรมส่งเสริมด้ำนกำรวิจัยให้นักศึกษำ เช่น 
- หลักสูตรเกษตรศำสตร์ จัดโครงกำร เตรียมควำมพร้อมด้ำนงำนวิจัย ให้นักศึกษำชั้นปีที่ 3  
- หลักสูตรปริญญำโท เทคโนโลยีกำรจัดกำรเกษตร จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “เทคนิคกำรสืบค้นและกำรใช้เครื่องมือ 
ส ำหรับ กำรสืบค้นและกำรเขียนอ้ำงอิง” ให้นักศึกษำปริญญำโท 
2.6 คณะร่วมกับมหำวิทยำลัยรังสิตได้จัดประชุมวิชำกำรระดับชำติวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระหว่ำงสถำบัน ครั้งที่ 7 
(ASTC2019) เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมให้นักศึกษำและอำจำรย์ได้เผยแพร่ผลงำนนวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ ผ่ำนกิจกรรมกำร
น ำเสนอผลงำนวิจัย และกำรประกวดนวัตกรรม นอกจำกนี้คณะร่วมกับเครือข่ำยเกษตรรำชภัฏทั่วประเทศได้จัดกำรแข่งขัน
ทักษะวิชำกำรและวิชำชีพทำงด้ำนกำรเกษตร เครือข่ำยเกษตรรำชภัฏทั่วประเทศ ครั้งท่ี 5 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ ซึ่งมี
กิจกรรมกำรประกวดนวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ กำรตอบปัญหำทำงกำรเกษตรและกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพเกษตร จำก
โครงกำรควำมร่วมมือดังกล่ำว ท ำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ทำงวิชำกำร พัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรสร้ำงผลงำนวิจัย
และนวัตกรรมต่ำงๆ ที่อำจำรย์และนักศึกษำสำมำรถน ำมำพัฒนำต่อยอด เกิดแรงบันดำลใจท่ีจะสร้ำงผลงำนในปีต่อไป 
เอกสารหลักฐาน 
2.1.2(1)รูปห้องปฏิบัติกำรกลำง และห้องปฏิบัติกำรเฉพำะสำขำวิชำ โรงเรือนปลูกพืช 
2.1.2(2) รูปห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ และรูปเวปลิงค์วำรสำร EAU heritage 
2.1.2(3) รูปอินเตอร์เนตของคณะ ถังดับเพลิง และป้ำยหน้ำห้องปฏิบัติกำร 
2.1.2(4) บันทึกขออนุมัติโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ 
2.1.2(5) บันทึกขออนุมัติโครงกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนงำนวิจัย และโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เทคนิคกำรสืบค้น
และกำรใช้เคร่ืองมือ ส ำหรับกำรสืบค้นและกำรเขียนอ้ำงอิง 
2.1.2(6) ค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรกำรจัดประชุมวิชำกำร “วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระหว่ำงสถำบัน” ครั้งที่ 7  และ
กำรแข่งขันทักษะวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนกำรเกษตรเครือข่ำยรำชภัฏครั้งที่ 5 
 ข้อ 3.จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินงาน 
คณะ/มหำวิทยำลัยมีกำรจัดสรรงบประมำณโดยเป็นงบประมำณจำกกองทุนวิจัยเพื่อเป็นทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยที่
ข้อเสนอโครงกำรผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำทุนวิจัยระดับคณะ (กรณีงบประมำณไม่เกิน 
50,000 บำท) และคณะกรรมกำรพิจำรณำทุนสนับสนุนกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย (กรณีงบประมำณเกิน 50,000 
บำท) ซึ่งในปีงบประมำณ 2562 อำจำรย์ในคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้รับงบประมำณวิจัยจำกมหำวิทยำลัยจ ำนวน
ทั้งหมด  12 เรื่องเป็นจ ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,070,000 บำท ได้แก่  

- กำรออกแบบโมดูลรองรับน้ ำทิ้งแบบรังผึ้งเพื่อปลูกไม้ประดับในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้ง โดย อ.
วิเชียร พุทธศรี 100,000 บำท 

- กำรส ำรวจ รวบรวม และประเมินผลศัตรูธรรมชำติและแมลงศัตรูพืชที่ส ำคัญของพืชเศรษฐกิจ ในพื้นที่
อ ำเภอเมืองสระแก้ว 50,000 บำท 

- โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP โดย ผศ.วัฒนี บุญวิทยำและคณะ 30 ,000 บำท ผศ.นันท์ปภัทร์  
ทองค ำและคณะ 30,000 บำท อ.หรรษำ เวียงวะลัยและคณะ 30,000 บำท อ.ภำสุรี ฤทธิเลิศและคณะ 
30,000 บำท และ อ.ดร.สุภณิดำ พัฒธร 30,000 บำท  

- โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนตำมยุทธศำสตร์เพื่อกำร
พัฒนำท้องถิ่น ชุมชนพืชนิมิต เทศบำงเมืองท่ำโขลง จ.ปทุมธำนี โดย อ.ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์ 154,000 
บำท และโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนตำมยุทธศำสตร์เพื่อ
กำรพัฒนำท้องถิ่น หมู่ 4 ต.ทุ่งมหำเจริญ จ.สระแก้ว โดย อ.ดร.พิษณุ แก้วตะพำน 154,000 บำท 

- โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนตำมยุทธศำสตร์เพื่อกำร
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พัฒนำท้องถิ่น จังหวัดสระแก้วโดย อ.ปณัท สุขสร้อย 154,000 บำท  อ.นิตยำ ทองทิพย์ 154,000 บำท 
และ อ.ดร.เจนจิรำ นำมี 154,000 บำท 

นอกจำกนี้คณะได้จัดสรรงบประมำณปี 2562 เพื่อสนับสนุนอำจำรย์และนักศึกษำทุกหลักสูตรจัดท ำนวัตกรรมเพื่อ
ประกวดในเวทีต่ำงๆ รวมเป็นเงิน 28,000 บำท ได้แก่  

- โครงกำรนวัตกรรมทำงอำหำรสู่เวทีระดับชำติ 12,000 บำท 
- โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรเกษตร 6,000 บำท  
- โครงกำรพัฒนำวัสดุตกแต่งส ำหรับงำนภูมิทัศน์ 10,000 บำท 

เอกสารหลักฐาน 
2.1.3(1) บันทึกข้อควำมที่ ศธ ๐๕๕๑.๐๘/ว.๓๙๙ ผลกำรพิจำรณำทุนสนับสนุนกำรวิจัย (อ.วิเชียร พุทธศรี) 
2.1.3(2) บันทึ กและประกำศเรื่อง กำรให้ทุ นสนับสนุนกำรวิจัย  ประจ ำปี งบประมำณ  2562 ครั้ งที่  1  
(อ.ดร.เจนจิรำ นำมี) 
2.1.3 (3) บันทึกข้อตกลงระหว่ำงงำนบ่มเพำะธุรกิจ ผู้ประกอบกำรใหม่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ (โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP 5 โครงกำร) 
2.1.3 (4) ประกำศเร่ืองกำรสนับสนุนกำรศึกษำวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อกำรพัฒนำเชิงพื้นที่โครงกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนตำมยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปทุมธำนีและ
จังหวัดสระแก้ว ประจ ำปีงบประมำณ 2562 (อ.ดร.พิษณุ แก้วตะพำน อ.ศิริวิมล คงมีทรัพย์ อ.ปณัท สุขสร้อย อ.นิตยำ 
ทองทิพย์ อ.ดร.เจนจิรำ นำมี) 
2.1.3(5) แผนงบประมำณคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำปีงบประมำณ 2562 (กนผ 01) 
 ข้อ 4.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
ผลการด าเนินงาน 

- คณะ/มหำวิทยำลัยมีกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในงำนประชุมวิชำกำร
และสนับสนุนกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติโดยผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
กองทุนวิจัย โดยในปีงบประมำณ 2562 อำจำรย์ในคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้รับเงินงบประมำณ
สนับสนุนในกำรเผยแพร่งำนวิจัยของ ผศ.สมำพร เรืองสังข์ จ ำนวน 20,000 บำท ในวำรสำรมหำจุฬำ
นำครทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กันยำยน- ธันวำคม 2561)  

- คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้จัดสรรงบประมำณปี 2562 เพื่อให้นักศึกษำและอำจำรย์ได้น ำเสนอ
ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระหว่ำงสถำบัน 
(ASTC2019) ณ มหำวิทยำลัยรังสิต เป็นจ ำนวน 24,650 บำท  

- คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้จัดสรรงบประมำณปี 2562 สนับสนุนกำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในกำร
ประกวดนวัตกรรมอำหำรและกำรแข่งขันจัดตู้ปลำในงำนแข่งขันทักษะวิชำกำรเกษตร เครือข่ำยเกษตร
รำชภัฏทั่วประเทศ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ จ ำนวน 90,760 บำท 

เอกสารหลักฐาน 
2.1.4(1) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำยเงิน
สนับสุนนกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยและตีพิมพ์ผลงำนวิจัยในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติหรือนำนำชำติ พ.ศ. 2561 
2.1.4(2) แผนงบประมำณคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำปีงบประมำณ 2562 (กนผ 01) 
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 ข้อ 5.มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
ผลการด าเนินงาน 
คณะมีกำรจัดโครงกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำงำน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย และ
ยกย่องอำจำรย์และนักวิจัยผู้มีแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย มำถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์
ให้แก่อำจำรย์รุ่นใหม่ เป็นแนวทำงส ำหรับพัฒนำกำรสอนและกำรวิจัย และมีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยเด่นของคณะเพื่อ
เป็นกำรชื่นชมยกย่องคณะผู้วิจัยผ่ำนเวปไซต์ของคณะ ป้ำยประกำศ และ youtube 
เอกสารหลักฐาน 
2.1.5(1) ภำพโครงกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำงำน  
2.1.5(2) ภำพป้ำยประกำศและเวปไซต์ แสดงรูปกิจกรรมโครงกำรวิจัยเด่นของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
 ข้อ 6.มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงาน 
ในที่ประชุมกรรมกำรบริหำรคณะ (กบ.) ครั้งที่ 2/2561 ได้มอบหมำยให้ อ.ธนำ กั่วพำนิช และ ผศ.สมำพร เรืองสังข์ 
เป็นผู้ประสำนงำนเร่ืองกำรยื่นของจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร ช่วยเหลือและอ ำนวยควำมสะดวกให้อำจำรย์ที่มีควำม
ประสงค์จะยื่นจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิ์ ซึ่งในปีกำรศึกษำ 2561 มี อ.หรรษำ เวียงวะลัย แจ้งควำมประสงค์ที่จะจดอนุ
สิทธิบัตรผลงำน “ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่จำกไซรัปจำกปลำยข้ำวหมำก” ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงจัดเตรียมข้อมูลและ
เอกสำร ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนดโดยกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ และมีกำรเผยแพร่ขั้นตอนกำรจดสิทธิบัตร และ
ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำกำร
จ่ำยเงินสนับสนุนและจัดสรรผลประโยชน์ในงำนที่มีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ.2558  ผ่ำนป้ำยประกำศ
ประชำสัมพันธ์ของคณะ และที่ประชุมโครงกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำงำน 
  
เอกสารหลักฐาน 
2.1.6(1) รำยงำนกำรประชุมกรรมกำรบริหำรคณะ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562 
2.1.6(2) เอกสำรเผยแพร่ ขั้นตอนกำรจดสิทธิบัตร 
2.1.6(3)ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนีเรื่องหลักเกณ  
ฑ์และอัตรำกำรจ่ำยเงินสนับสนุนและจัดสรรผลประโยชน์ในงำนที่มีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2558 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: ผศ.สมาพร  เรืองสังข์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
โทรศัพท์ : 02-529-3002 โทรศัพท์ : 02-9093036, 331 
E-mail : agriculture@vru.ac.th E-mail : research@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมำณ (1 ตุลำคม 2561- 30 กันยำยน 2562) 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ได้รับเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในจำกมหำวิทยำลัยจ ำนวน 
1,070,000 บำท จำกคณะให้ทุกหลักสูตรสร้ำงนวัตกรรมรวม 28,000 ภำยนอก จ ำนวน 100,000 บำท รวมทั้งหมด 
จ ำนวน 1,198,000 บำท มีอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษำต่อ) จ ำนวน 25 คน  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1. จ ำนวนเงนิสนบัสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภายในสถาบัน  

- กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 1,098,000 

- กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ - 

- กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 

2. จ ำนวนเงนิสนบัสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภายนอกสถาบัน  

- กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 100,000 

- กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ - 

- กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - 

3. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทีป่ฏิบตัิงำนจริง (ไมน่ับรวมผูล้ำศึกษำต่อ)  

- กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 

- กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ - 

- กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 

4.จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทีล่ำศึกษำต่อ  

- กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

- กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ - 

- กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 

วิธีการค านวณ  
1.ค ำนวณจ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 

1,198,000 
= 47,920 บำท/คน 

25 
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2. แปลงจ ำนวนเงินที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
47,920 x 5 = 3.99  คะแนน 
60,000 

ดังนั้น จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย
ประจ ำทั้งหมดเท่ำกับ 47,920 บำท/คน เท่ำกับ  3.99  คะแนน  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

สังคมฯ 22,550 บำท/คน 
วิทย์ฯ 60,000 บำท/คน 
วิทย์สุขภำพฯ 45,100 บำท/คน  

47,920 บำท/คน 3.99 คะแนน ไม่บรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2(1) บันทึกข้อควำมที่ ศธ ๐๕๕๑.๐๘/ว.๓๙๙ ผลกำรพิจำรณำทุนสนับสนุนกำรวิจัย (อ.วิเชียร พุทธ
ศรี) 

2.2(2) บันทึกและประกำศเรื่อง กำรให้ทุนสนับสนุนกำรวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ครั้งที่ 1  
(อ.ดร.เจนจิรำ นำมี)  

2.2(3) บันทึกข้อตกลงระหว่ำงงำนบ่มเพำะธุรกิจ ผู้ประกอบกำรใหม่ มหำวิทยำลยัรำชภัฏวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมรำชปูถัมภ์ (โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP 5 โครงกำร) 

2.2(4) ประกำศเรื่องกำรสนับสนนุกำรศึกษำวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อกำรพัฒนำเชงิพื้นที่โครงกำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจนและยกระดบัคุณภำพชวีิตของประชำชนตำมยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นในพื้นทีจ่ังหวัดปทุมธำนแีละจังหวัดสระแก้ว ประจ ำปีงบประมำณ 2562 (อ.ดร.พิษณุ 
แก้วตะพำน อ.ศิริวิมล คงมีทรัพย์ อ.ปณัท สุขสร้อย อ.นิตยำ ทองทิพย์ อ.ดร.เจนจิรำ นำมี) 

2.2(5) แผนงบประมำณคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำปงีบประมำณ 2562 (กนผ 01) 
2.2(6) หนังสือรับรองกำรเป็นผู้ร่วมวิจยัเรื่อง กำรวิจัยและพัฒนำองคค์วำมรู้ด้ำนผลิตสัตว์และอำหำร

สัตว์ขั้นสูง (อ.ดร.รำชำวดี ยอดเศรณี และ อ.ศิริพร นำมเทศ) 

 
ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

จ านวนเงิน ผู้วิจัย 
ทุน

ภายใน 
ทุน

ภายนอก 
กำรออกแบบโมดูลรองรับน้ ำทิ้งแบบรังผึ้งเพื่อ
ปลูกไม้ดอกไมป้ระดับในระบบไฮโดรโปนิกส์
แบบแนวตัง้  

100,000 อ.วิเชียร พุทธศรี    

กำรส ำรวจ รวบรวม และประเมินผลศัตรู
ธรรมชำติและแมลงศัตรูพืชที่ส ำคัญของพืช
เศรษฐกิจ ในพื้นที่อ ำเภอเมืองสระแก้ว  

50,000 อ.ดร.เจนจิรำ นำม ี   

โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP  
ขนมถ้วยฟูน้ ำมะตูม 

30,000  ผศ.วัฒนี บุญวิทยำและ
คณะ 

  

โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP  
กำรแปรรรูปน้ ำพริกนรกปลำยำ่ง 

30,000  ผศ.นันทป์ภัทร์  ทองค ำ
และคณะ 
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ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
จ านวนเงิน ผู้วิจัย 

ทุน
ภายใน 

ทุน
ภายนอก 

โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP  
กำรแปรรูปน้ ำส้มผสมคอลำเจน 

30,000  อ.หรรษำ เวียงวะลัยและ
คณะ 

  

โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP  
กำรแปรรูปเห็ดถั่งเช่ำ 

30,000  อ.ภำสุรี ฤทธิเลิศและ
คณะ 

  

โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP  
ไอศกรีมนมผสมเนื้อตำลสุก 

30,000  อ.ดร.สุภณิดำ พัฒธร   

โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและยกระดบั
คุณภำพชีวิตของประชำชนตำมยุทธศำสตร์เพื่อ
กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชนพืชนิมติ เทศบำงเมือง
ท่ำโขลง จ.ปทุมธำนี   

154,000 อ.ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์   

และโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ
ยกระดับคุณ ภำพชีวิตของประชำชนตำม
ยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น หมู่ 4 ต.ทุ่ง
มหำเจริญ จ.สระแก้ว  
 

154,000  อ.ดร.พิษณุ แก้วตะพำน   

โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและยกระดับ
คุณภำพชีวิตของประชำชนตำมยุทธศำสตร์เพื่อ
กำรพัฒนำท้องถิ่น หมู่ 13 ต.หนองม่วง อ.โคก
สูง จ. สระแก้ว   

154,000 บำท   อ.ปณัท สุขสร้อย   

โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและยกระดับ
คุณภำพชีวิตของประชำชนตำมยุทธศำสตร์เพื่อ
กำรพัฒนำท้องถิ่น หมู่ 6 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง 
จ. สระแก้ว   

154,000  อ.นิตยำ ทองทิพย ์   

โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและยกระดับ
คุณภำพชีวิตของประชำชนตำมยุทธศำสตร์เพื่อ
กำรพัฒนำท้องถิ่น หมู่ 2 ต.โนนหมำกมุ่น อ.โคก
สูง จ. สระแก้ว   

154,000 อ.ดร.เจนจิรำ นำม ี   

โครงกำรนวัตกรรมทำงอำหำรสู่เวทีระดับชำติ  12,000 อ.หรรษำ เวียงวะลัย   
โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรเกษตร  6,000 อ.ศิริพร นำมเทศ   
โครงกำรพัฒนำวัสดุตกแต่งส ำหรับงำนภูมิทัศน์  10,000  อ.วิเชียร พุทธศรี   
กำรใช้สำรละลำยอิเล็กโทรไลต์เพื่อปรับปรุง
คุณภำพเนื้อไก่เนื้อ 

50,000 อ.ดร.รำชำวดี ยอดเศรณี  
อ.ศิริพร นำมเทศ 

  

กำรวิเครำะห์ปริมำณจุลินทรีย์ในระบบทำงเดิน
อำหำรสัตว์ 

50,000 อ.ดร.รำชำวดี ยอดเศรณี  
อ.ศิริพร นำมเทศ 

  

รวม 1,198,000    
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: ผศ.สมาพร  เรืองสังข์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

                                  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและฯ 
โทรศัพท์ : 02-529-3002 โทรศัพท์ : 331 , 422 
E-mail : agriculture@vru.ac.th E-mail : research@vru.ac.th, titigran@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน (1 มกรำคม 2561- 31 ธันวำคม 2561) 
 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มีผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ จ ำนวน 32 เรื่อง โดยมีรำยละเอียดผลงำนค่ำ
น้ ำหนัก ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก จ านวนเร่ือง ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 
0.20 14 2.80 
0.40 1 0.40 
0.60 6 3.60 
0.80 9 7.20 
1.00 2 2.00 
รวม 32 16.0 

ผลถ่วงน้ าหนักเท่ากับ                                            16.0 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อ-สกลุอาจารย์ ชื่อผลงานวิชาการ/งาน

สร้างสรรค์ 
คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ 

0.20 อ.ศิริพร นำมเทศ ไชยวัฒน์ ชัชวำลปรชีำ 
ศิริพร นำมเทศ 2561. 
กำรเปรียบเทียบปริมำณ
ซำกและคุณภำพเนื้อไก่
พ้ืนเมืองทำงกำรค้ำ 
(พันธุ์ตองหนึ่ง) ระหว่ำง
เพศผู้และเพศเมีย.  
แหล่งที่เผยแพร่ 
กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏกลุ่มศรีอยุธยำ 
ครั้งที่ 9 “วิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือสังคม” 
18-19 ตุลำคม 2561. 

2   อ.ดร.สุภณิดำ  ผลของแก่นตะวันผงต่อ
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ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อ-สกลุอาจารย์ ชื่อผลงานวิชาการ/งาน

สร้างสรรค์ 
พัฒธร คุณภำพของสเฟียริคอล

โยเกิร์ต 
แหล่งที่เผยแพร่ 
กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏกลุ่มศรีอยุธยำ 
ครั้งที่ 9 “วิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือสังคม” 
18-19 ตุลำคม 2561 

3   ผศ.ดร.อัณนภำ  
สุขลิ้ม 

อัณนภำ สุขลิ้ม ศุภวร
รณ ถำวรชินสมบัติ และ
พัชริยำ เศษศิริ. 2561. 
คุณภำพทำงเคมีและหุง
ต้มของข้ำวไรซ์เบอรีที่
ผ่ำนกำรฉำยรังสีแกมมำ. 
แหล่งที่เผยแพร่ 
กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏกลุ่มศรีอยุธยำ 
ครั้งที่ 9 “วิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือสังคม” 
18-19 ตุลำคม 2561 

4   รศ.ดร.ศรีน้อย  
ชุ่มค ำ 

รัตญำพร นำกใจ และ
ศรีน้อย ชุ่มค ำ. ผลของ
กำรเสริมกวำวเครือขำว
ในอำหำรไก่ไข่ต่อ
คุณภำพเปลือกไข่และ
คุณภำพภำยในของไข่ 
แหล่งที่เผยแพร่ 
กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีระหว่ำง
สถำบัน ครั้งที่ 6 . 6 
มิถุนำยน 2561 
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5   อ.หรรษำ  
เวียงวะลัย 

กำรใช้ใบเครือหมำน้อย
ทดแทนวุ้นเจลำตินใน
เต้ำฮวยนมสด 
แหล่งที่เผยแพร่ 
กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีระหว่ำง
สถำบัน ครั้งที่ 6 . 6 
มิถุนำยน 2561 

6   อ.หรรษำ  
เวียงวะลัย 

ผลของกำรเสริมไข่น้ ำ
ต่อคุณภำพของบรำวนี่ 
แหล่งที่เผยแพร่ 
กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีระหว่ำง
สถำบัน ครั้งที่ 6 . 6 
มิถุนำยน 2561 

7   ผศ.ดร.อัณนภำ  
สุขลิ้ม ภำสุรี  
ฤทธิเลิศ วรรณิภำ 
พำณิชกรกุล 

นิลำวัลย์ กำรเพียร อัณ
นภำ สุขลิ้ม ภำสุรี ฤทธิ
เลิศ วรรณิภำ พำณิชกร
กุล. กำรเสริมแก่นตะวัน
ผงในผลิตภัณฑ์เต้ำฮวย
ข้ำวไรซ์เบอรี่ 
แหล่งที่เผยแพร่ 
กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีระหว่ำง
สถำบัน ครั้งที่ 6 . 6 
มิถุนำยน 2561 

8   ผศ.ดร.อัณนภำ  
สุ ขลิ้ ม  วรรณิ ภ ำ 
พ ำ ณิ ช ก ร กุ ล 
นันท์ปภัทร์ ทองค ำ 

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
เต้ำฮวยข้ำวกล้องงอก 
แหล่งที่เผยแพร่ 
กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีระหว่ำง
สถำบัน ครั้งที่ 6 . 6 
มิถุนำยน 2561 
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9   ภำสุรี ฤทธิเลิศ ภำสุรี ฤทธิเลิศ และ 
อรรถพล สมบูรณ์. ผล
ของวิธีกำรท ำแห้งต่อ
สมบัติทงเคมีกำยภำพ
ของแก่นตะวันผง 
แหล่งที่เผยแพร่ 
กำรประชุมวิชำกำรและ
กำรประกวดนวัตกรรม
บัณฑิตศึกษำระดับชำติ
และนำนำชำติ “งำนวิจัย
และนวัตกรรม
บัณฑิตศึกษำเพ่ือควำม
ยั่งยืนทำงเศรษฐกิจและ
สังคม” ณ ศูนย์ประชุม
นำนำชำติดิเอ็มเพรส โรง
แรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ 
17-18 พค. 61 หน้ำ 
1106-1114. 

10 
  กรรณิกำ อัมพุช  ผลของกำรท ำลำยกำร

พักตัวต่ออัตรำกำรงอก 
กำรเจริญเติบโต ผลผลิต
และคุณค่ำทำงโภชนะ
ของถั่วผีส ำหรับใช้เป็น
พืชอำหำรสัตว์. ใน กำร
ประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีระหว่ำง
สถำบัน. 6 มิถุนำยน 
2561. 

11   รำชำวดี ยอดเศรณี ผลกำรเสริมกระเจี๊ยบ
แดงในน้ ำดื่มต่อ
สมรรถภำพกำรผลิตของ
ไก่กระทง. ใน กำร
ประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีระหว่ำง
สถำบัน. 6 มิถุนำยน 
2561. 
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12   พิษณุ แก้วตะพำน   ผลของควำมชื้นเมล็ด
พันธุ์และระยะเวลำกำร
เก็บรักษำต่อคุณภำพ
ของเมล็ดพันธุ์ข้ำว กข 
69. ใน กำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ 
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่ำง
สถำบัน. 6 มิถุนำยน 
2561.  

13   รำชำวดี ยอดเศรณี  ผลกำรเสริมกระเจี๊ยบ
แดงในน้ ำดื่มต่อคุณภำพ
ซำกและคุณภำพเนื้อของ
ไก่กระทง. ใน กำร
ประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีระหว่ำง
สถำบัน. 6 มิถุนำยน 
2561. 

14   หรรษำ เวียงวะลัย 
นันท์ปภัทร์ ทองค ำ 
และวัฒนี  
บุญวิทยำ.  

ผลของกำรทดแทนแป้ง
ข้ำวสำลีด้วยแป้งข้ำวไรซ์
เบอร์รี่ต่อคุณภำพของ
ช็อกโกแลตชิฟมัฟฟิน. 
ใน กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีระหว่ำง
สถำบัน. 6 มิถุนำยน 
2561. 

15 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับนำนำชำติ  หรือในวำรสำรทำง
วิชำกำรระดับชำติที่ ไม่อยู่ ในฐำนข้อมูล ตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำ
สถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็น
กำรทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 
30 วันนับแต่วันท่ีออกประกำศ 

0.40 อ.ดร.รำชำวดี  
ยอดเศรณ ี

Using of buffalo 
manure as the bedding 
material on productive 
performance of 
earthworm and 
characteristics of 
vermicompost 
แหล่งที่เผยแพร่ 
Proceedings of the 
2018 international 
forum agriculture, 
biology, and life science 
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(IFABL-summer 2018), 
17-19 August 2018, 
Sapporo, Japan. 

- ผลงำนท่ีได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - 
16 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์

ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 อ.ดร.สภุณดิำ   
พัฒธร 

สมบัติทำงชีวภำพของ เพกติ
นจำกกระเจี๊ยบเขียวและ
กำรน ำไปใช้ในซอร์เบทโปร
ไบโอติก 
แหล่งที่เผยแพร่ 
วำรสำรวิทยำศำสตรเ์กษตร 
ปีท่ี 49 ฉบับท่ี 2 (พิเศษ) 
มกรำคม – เมษำยน 2561 
หน้ำ 173-176. 

17   ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ 
มฤครัฐอินแปลง 

กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิต
ตะลิงปลิงแช่อิ่มอบแห้งของ
วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้ำน
เกษตรกรคลองสี่ ต ำบล
คลองสี่ อ ำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธำน ี
แหล่งที่เผยแพร่ 
วำรสำรวิจัยและพัฒนำ วไล
ยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ สำขำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 2 
(พฤษภำคม – สิงหำคม 
2561) หน้ำ 33-44. 

18   ผศ.ดร.กรรณิกำ 
อัมพุช 

อัตรำกำรเจรญิเติบโตของ
ลูกโคนมเพศผู้ที่เลี้ยงแบบ
ปล่อยแทะเล็มแปลงหญ้ำ
และแบบให้อำหำรสตูรรม
ทีเอ็มอำร ์
แหล่งที่เผยแพร่ 
วำรสำรวิทยำศำสตรเ์กษตร 
ปีท่ี 49 ฉบับท่ี 1 มกรำคม-
เมษำยน 2561 หน้ำ 71-87. 

19   รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มค ำ ผลกำรเสริมสังกะสีอินทรยี์
ในอำหำรไกไ่ข่ต่อ
สมรรถภำพกำรผลิต 
คุณภำพไข่และกำรตำ้น
อนุมูลอิสระของไข่แดง 
แหล่งที่เผยแพร่ 
วำรสำรวิจัยและพัฒนำ วไล
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ยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ สำขำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
1 (3): 86-92. 

20   อ.วิเชียร พุทธศรี กำรส่งออกไม้ขดุล้อมท่ีใช้ใน
งำนภูมิทัศน์ ข้อสังเกต: 
มำตรกำรทำงภำษีในกำร
ควบคุมกำรส่งออก 
แหล่งที่เผยแพร่ 
วำรสำรวไลยอลงกรณ์
ปริทัศน์ (มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์) 
ปีท่ี8 ฉบับท่ี3 กันยำยน-
ธันวำคม 2561 

21   วิเชียร พุทธศร ี ผลของน้ ำท้ิงจำกกำรซักผ้ำ
ด้วยเครื่องต่อกำรรอดชีวิต
ของไม้ดอกไม้ประดับบำง
ชนิด. วำรสำรวิจัยและ
พัฒนำ วไลยอลงณ์ ในพระ
บรมรำชูปถัมภ์ สำขำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
13 (1): 64-74. 

22 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ ไม่
อยู่ ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 
2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและ
จัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และ
แจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่
วันท่ีออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 อ.ดร.ณัฐพงศ์   
จันจุฬำ 

กำรเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ทำงสัณฐำนวิทยำของลิน
เดอ เนี ยที่ ระดั บพ ลอยดี
ต่ำงกัน 
แหล่งที่เผยแพร่ 
Thai Journal of Science 
andTechnology, 
Thammasat University 
ปีที่.7 ฉบับที่ 1 มกรำคม  – 
เมษำยน 2561 หน้ำ 21-31 

23   อ.ดร.คมกฤษณ์   
แสงเงิน 

ผลของกำรใช้ชนิดและอัตรำ
ปุ๋ยต่อกำรเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของข้ำวปทุมธำนี 1 
ที่ปลูกในชุดดินรังสิต 
แหล่งที่เผยแพร่ 
วำรสำรพืชศำสตร์สงขลำ
นครินทร์ ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 
(เมษำยน – มิถุนำยน 2561) 

24   อ.ดร.คมกฤษณ์   ผลของหัวเช้ือชนิดน้ ำเห็ด
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แสงเงิน ตับเต่ำต่อกำรเจริญเติบโต
และผลผลิตของพริกขี้หนู
ลูกผสมพันธ์ุซุปเปอร์ฮอท 
แหล่งท่ีเผยแพร่ 
วำรสำรพืชศำสตร์สงขลำ
นครินทร์ ปีที่  5 ฉบับที่  3 
(ก รกฎ ำค ม  – กั น ย ำยน 
2561) 

25   อ.ดร.คมกฤษณ์   
แสงเงิน 

ผลของ TDZ และมันฝรั่งต่อ
กำรเจริญ เติบโตในหลอด
ทดลองของกล้วยไม้สกุล
หวำยด่ำง.  
แหล่งที่เผยแพร่ 
วำรสำรพืชศำสตร์สงขลำ
นครินทร์ ปีท่ี 5 (3): 18-22. 

26   อ.ภำสุรี ฤทธิเลิศ ส ม บั ติ ข อ งฟ ล ำว ร์ แ ล ะ
สตำร์ชจำกเนื้อกล้วยไข่ดิบ
และกำรใช้ประโยชน์ในขนม
ทองม้วน 
แหล่งที่เผยแพร่ 
วำรสำรเกษตร ปีที่ 34 ฉบับ
ที่ 3 กันยำยน – ธันวำคม 
2561 . หน้ำ 513-524. 

27   อ.ดร.พิษณุ   
แก้วตะพำน 

วิธีกำรท ำลำยกำรพักตัวใน
เมลด็ซีรเูลียม 
แหล่งที่เผยแพร่ 
วำรสำรพืชศำสตร์สงขลำ
นครินทร์ ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 
(เมษำยน – มิถุนำยน 2561) 

28 
 
 
 
 
 
 

  อ.หรรษำ เวียงวะลัย ผลของแป้งถั่วแดงท่ีทดแทน
แป้งสำลีต่อสมบตัิทำงเคมี
กำยภำพและฤทธ์ิต้ำนอนุมลู
อิสระในหมั่นโถว 
แหล่งที่เผยแพร ่
Thai Journal of Science 
and Technology 7(5): 
534-543. 

29 
 
 
 
 
 

  ผศ.สมำพร เรืองสังข ์ ระบบนิเวศเกษตรและกำร
จัดกำรทรัพยำกรของชุมชน
ในพื้นที่รอยต่อชำยแดน
กำญจนบุร-ีทวำย 
แหล่งเผยแพร่ 
วำรสำรมหำจุฬำนำค
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รทรรศน์ ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 
หน้ำ 689-705 

30   อ.วิเชียร พุทธศรี ปัญหำทำงกฎหมำยเกี่ยวกับ
มำตรกำรกำรควบคุมกำร
เคลื่อนย้ำยไม้ขดุล้อมท่ีใช้ใน
งำนภูมิทัศน์ 
แหล่งที่เผยแพร่ 
วำรสำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
ปีท่ี 38 ฉบับท่ี 2 เมษำยน-
มิถุนำยน 2561 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
พ.ศ.2556 

1.00 รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มค ำ Supalug Kattakdad, 
Orapint Jintasataporn, 
Wanchai 
Worawattanameteekul 
and Srinoy Chumkam. 
2018. Successful nursing 
of Caridina cantonensis 
larvae with Ca-alginate 
microencapsulated diet 
in the first feeding 
แหล่งเผยแพร่ 
International Journal of 
Aquatic Science 9(2):66-
76, 2018. 

32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มค ำ Supalug Kattakdad, 
Orapint Jintasataporn, 
Wanchai 
Worawattanameteekul 
and Srinoy Chumkam. 
2018. pH 
characterization of 
digestive enzyme and 
In vitro Digestibility of 
Red Bee Shrimp 
Caridina cantonensis 
(Decapoda: Atyidae). 
แหล่งทีเ่ผยแพร่ 
Journal of Aquaculture 
Research & 
Development 9(2). 
2018. 

 - ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร 1.00   
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- ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมิน
ผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 

1.00   

- ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติ
ว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 

1.00   

- ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่
และได้รับกำรจดทะเบียน 

1.00   

- ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ ได้รับกำร
ประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร
แล้ว 

1.00   

- ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลทีผ่่ำนกำร
พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินต ำแหน่งทำง
วิชำกำร แต่ไมไ่ด้น ำมำขอรับกำรประเมิน
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

1.00   

คุณภาพงานสร้างสรรค ์

6 
- งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Online      

0.20   

7 
- งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับ
สถำบัน 

0.40   

8 
- งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำต ิ
 

0.60   

9 
- งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับ
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

0.80   

10 
- งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำต ิ

1.00   

     

11 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่
ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 

25   

12 
จ ำนวนนักวิจัยประจ ำทัง้หมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำน
จริงและลำศึกษำต่อ 

-   

วิธีการค านวณ  
1.ค ำนวณค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย ตำมสูตร 

16.0 
= x 100 = 64.0% 

25 

2. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
64.0 

x 5 = 5 คะแนน 30 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
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เป้าหมาย 2559 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
สังคมฯ 18.40 % 
วิทย์ฯ 27.60 % 
วิทย์สุขภำพฯ 27.60 % 

ร้อยละ 64.0 5 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

2.3 (1) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดประจ ำปีภำคกำรศึกษำ 2/2561 (25 คน) 
2.3 (2) รำยชื่องำนวิจัยของอำจำรย์ประจ ำที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 32 เรื่อง ดังนี ้

 กรรณิกำ อัมพุช อภิญญำ วิชิตสระน้อย และวิภำวรรณ์ ภำวจันทึก. 2561. ผลของกำรท ำลำยกำรพักตวัต่ออัตรำกำร
งอก กำรเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณค่ำทำงโภชนะของถั่วผีส ำหรับใช้เป็นพืชอำหำรสัตว์. ใน กำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระหว่ำงสถำบัน. 6 มถิุนำยน 2561. 

กรรณิกำ อัมพุช. 2561. อัตรำกำรเจริญเติบโตของลูกโคนมเพศผู้ทีเ่ลี้ยงแบบปล่อยแทะเลม็แปลงหญ้ำและแบบให้
อำหำรสตูรทีเอ็มอำร.์ วำรสำรวิทยำศำสตร์เกษตร 49(1): 71-87. 

คมกฤษณ์  แสงเงิน พิษณุ แก้วตะพำน และณัฐพงค์ จันจุฬำ. 2561. ผลของกำรใช้ชนิดและอัตรำปุ๋ยตอ่กำร
เจริญเติบโตและผลผลิตของข้ำวปทุมธำนี 1 ที่ปลูกในชุดดินรังสิต. วำรสำรพืชศำสตร์สงขลำนครินทร์ 5 (2): 
57-61.  

คมกฤษณ์  แสงเงิน และบุปผำ อยู่ทิม. 2561. ผลของหัวเช้ือชนิดน้ ำเห็ดตับเต่ำต่อกำรเจริญเติบโตและผลผลิตของ
พริกข้ีหนูลูกผสมพันธ์ุซุปเปอรฮ์อท. วำรสำรพืชศำสตรส์งขลำนครินทร์ ปีท่ี 5 (3): 67-74. 

คมกฤษณ์ แสงเงิน. 2651. ผลของ TDZ และมันฝรั่งต่อกำรเจรญิเตบิโตในหลอดทดลองของกล้วยไม้สกุลหวำยด่ำง. 
วำรสำรพืชศำสตร์สงขลำนครินทร ์ปีท่ี 5 (3): 18-22. 

ฉัตรกมล ปั้นงำม และรำชำวดี ยอดเศรณี. 2561. ผลกำรเสริมกระเจี๊ยบแดงในน้ ำดื่มต่อสมรรถภำพกำรผลิตของไก่
กระทง. ใน กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระหว่ำงสถำบัน. 6 มิถุนำยน 2561. 

ชลลดำ จันทสอน และพิษณุ แก้วตะพำน. 2561. ผลของควำมช้ืนเมล็ดพันธ์ุและระยะเวลำกำรเก็บรกัษำต่อคุณภำพ
ของเมล็ดพันธ์ุข้ำว กข 69. ใน กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยรีะหว่ำงสถำบัน. 6 
มิถุนำยน 2561.  

ไชยวัฒน์ ชัชวำลปรีชำ และ ศิริพร นำมเทศ. 2561. กำรเปรียบเทียบปริมำณซำกและคณุภำพเนื้อไกพ่ื้นเมืองทำง
กำรค้ำ (พันธุ์ตองหนึ่ง) ระหว่ำงเพศผู้และเพศเมีย. ใน กำรประชุมวชิำกำรระดบัชำติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กลุ่มศรีอยุธยำ ครั้งท่ี 9 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” 18-19 ตุลำคม 2561. 

ณัฐพงศ์  จันจุฬำ. 2561. กำรเปลีย่นแปลงลักษณะทำงสณัฐำนวิทยำของลินเดอเนียท่ีระดับพลอยดตี่ำงกัน. Thai 
Journal of Science and Technology, Thammasat University 7(1): 21-31. 

ณัฐวุฒิ เพียรสุขเหลือ รัตน์ชนก รุง่ก ำจัด และรำชำวดี ยอดเศรณี. 2561. ผลกำรเสริมกระเจี๊ยบแดงในน้ ำดื่มต่อ
คุณภำพซำกและคุณภำพเนื้อของไก่กระทง. ใน กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่ำงสถำบัน. 6 มิถุนำยน 2561. 

ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง. 2561. กำรพัฒนำกระบวนกำรผลติตะลิงปลิงแช่อิ่มอบแห้งของวิสำหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บ้ำนเกษตรกรคลองสี่ ต ำบลคลองสี่ อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี. วำรสำรวิจัยและพัฒนำ วไลยอ
ลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 13 (2): 33-44. 

นิลำวัลย์ กำรเพียร อัณนภำ สุขลิม้ ภำสรุี ฤทธิเลิศ และวรรณภิำ พำณิชกรกุล. 2561. กำรเสริมแก่นตะวันผงใน
ผลิตภณัฑ์เตำ้ฮวยข้ำวไรซเ์บอรี่. ใน กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระหว่ำง
สถำบัน. 6 มิถุนำยน 2561. 

พิษณุ แก้วตะพำน. 2561. วิธีกำรท ำลำยกำรพักตัวในเมลด็ซีรเูลยีม. วำรสำรพืชศำสตร์สงขลำนครินทร์ 5 (2): 38-41. 
เพชรสุวรรณ ถำวรทรัพย์ ขวัญเรือน วิจิตขจี และหรรษำ เวียงวะลัย. 2561. กำรใช้ใบเครือหมำน้อยทดแทนวุ้นเจ

ลำตินในเต้ำฮวยนมสด. ใน กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระหว่ำงสถำบนั. 6 
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มิถุนำยน 2561. 
ภำสรุี ฤทธิเลิศ และ อรรถพล สมบูรณ์. 2561. ผลของวิธีกำรท ำแหง้ต่อสมบัติทำงเคมีกำยภำพของแก่นตะวันผง. ใน 

กำรประชุมวิชำกำรและกำรประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษำระดับชำติและนำนำชำติ “งำนวิจัยและ
นวัตกรรมบัณฑติศึกษำเพื่อควำมยั่งยืนทำงเศรษฐกิจและสังคม” ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำตดิิเอ็มเพรส โรง
แรมดิเอม็เพรสเชียงใหม่ 17-18 พค. 2561 หน้ำ 1106-1114. 

ภำสรุี ฤทธิเลิศ. 2561. สมบัติของฟลำวร์และสตำร์ชจำกเนื้อกล้วยไข่ดิบและกำรใช้ประโยชน์ในขนมทองม้วน. วำรสำร
เกษตร 34(3) : 513-524. 

รัตญำพร นำกใจ และศรีน้อย ชุ่มค ำ. 2561. ผลของกำรเสรมิกวำวเครือขำวในอำหำรไกไ่ข่ต่อคณุภำพเปลือกไข่และ
คุณภำพภำยในของไข่. ใน กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระหวำ่งสถำบัน. 6 
มิถุนำยน 2561. 

รำชำวดี ยอดเศรณ.ี 2018. Using of buffalo manure as the bedding material on productive 
performance of earthworm and characteristics of vermicompost. In Proceedings of the 
2018 international forum agriculture, biology, and life science (IFABL-summer 2018), 17-19 
August 2018, Sapporo, Japan. 

วิเชียร พุทธศรี. 2561. กำรส่งออกไม้ขุดล้อมท่ีใช้ในงำนภูมิทัศน์ ข้อสังเกต: มำตรกำรทำงภำษีในกำรควบคุมกำร
ส่งออก. วำรสำรวไลยอลงกรณ์ปรทิัศน์ (มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์) 8(3): 213-234. 

วิเชียร พุทธศรี. 2561. ปัญหำทำงกฎหมำยเกี่ยวกับมำตรกำรกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยไม้ขดุล้อมท่ีใช้ในงำนภูมิทัศน์. 
วำรสำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย ปีท่ี 38 ฉบับท่ี 2 เมษำยน-มิถุนำยน 2561 

วิเชียร พุทธศรี. 2561. ผลของน้ ำท้ิงจำกกำรซักผ้ำด้วยเครื่องต่อกำรรอดชีวิตของไมด้อกไม้ประดับบำงชนิด. วำรสำร
วิจัยและพัฒนำ วไลยอลงณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 13 (1): 64-74. 

ศรีน้อย ชุ่มค ำ. 2561. ผลกำรเสรมิสังกะสีอินทรีย์ในอำหำรไก่ไขต่่อสมรรถภำพกำรผลิต คณุภำพไข่และกำรต้ำนอนุมลู
อิสระของไข่แดง. วำรสำรวิจัยและพัฒนำ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 1 (3): 86-92. 

ศิริลักษณ์ จันทร์ฤทธิ์ วัฒนี บุญวิทยำ ภำสรุี ฤทธิเลิศ และนันท์ปภทัร์ ทองค ำ. 2561. ผลของกำรเสรมิไข่น้ ำต่อ
คุณภำพของบรำวนี่. ใน กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ วิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีระหว่ำงสถำบัน. 6 
มิถุนำยน 2561. 

สมำพร เรืองสังข์. 2561. ระบบนิเวศเกษตรและกำรจัดกำรทรัพยำกรของชุมชนในพื้นที่รอยต่อชำยแดนกำญจนบุร-ี
ทวำย. วำรสำรมหำจุฬำนำครทรรศน์ 5 (3) : 689-705. 

สุภณิดำ พัฒธร. 2561. ผลของแก่นตะวันผงต่อคณุภำพของสเฟียริคอลโยเกริ์ต. ใน กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
มหำวิทยำลยัรำชภฏักลุ่มศรีอยุธยำ ครั้งท่ี 9 “วิจัยและนวัตกรรมเพือ่สังคม” 18-19 ตุลำคม 2561. 

สุภณิดำ พัฒธร. 2561. สมบัติทำงชีวภำพของ เพกตินจำกกระเจี๊ยบเขียวและกำรน ำไปใช้ในซอร์เบทโปรไบโอติก. 
วิทยำศำสตร์เกษตร 49 (2): 173-176. 

หรรษำ เวียงวะลัยและกำนตมิำ ภวูงษ์. 2561. ผลของแป้งถั่วแดงท่ีทดแทนแป้งสำลีต่อสมบตัิทำงเคมกีำยภำพและ
ฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระในหมั่นโถว. Thai Journal of Science and Technology 7(5): 534-543. 

อัณนภำ สุขลิ้ม กมลชนก เหล่ำถำวร วรรณิภำ พำณิชกรกุล และนันท์ปภัทร์ ทองค ำ. 2561. กำรพัฒนำผลติภณัฑ์
เต้ำฮวยข้ำวกล้องงอก. ใน กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระหวำ่งสถำบัน. 6 
มิถุนำยน 2561. 

อัณนภำ สุขลิ้ม ศภุวรรณ ถำวรชินสมบัติ และพัชริยำ เศษศิริ. 2561. คุณภำพทำงเคมีและหุงต้มของข้ำวไรซ์เบอรีที่
ผ่ำนกำรฉำยรังสีแกมมำ. ใน กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มศรีอยุธยำ ครั้งท่ี 9 
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” 18-19 ตุลำคม 2561. 

อำรีรัตน์ สุวรรณสุข หรรษำ เวยีงวะลัย นันท์ปภัทร์ ทองค ำ และวัฒนี บุญวิทยำ. 2561. ผลของกำรทดแทนแป้งข้ำว
สำลดี้วยแป้งข้ำวไรซ์เบอรร์ี่ต่อคณุภำพของช็อกโกแลตชิฟมัฟฟิน. ใน กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยรีะหวำ่งสถำบัน. 6 มิถุนำยน 2561. 

Supalug Kattakdad, Orapint Jintasataporn, Wanchai Worawattanameteekul and Srinoy Chumkam. 
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2018. Successful nursing of Caridina cantonensis larvae with Ca-alginate microencapsulated 
diet in the first feeding. International Journal of Aquatic Science 9(2):66-76.  

Supalug Kattakdad, Orapint Jintasataporn, Wanchai Worawattanameteekul and Srinoy Chumkam. 
2018. pH characterization of digestive enzyme and In vitro Digestibility of Red Bee Shrimp 
Caridina cantonensis (Decapoda: Atyidae). Journal of Aquaculture Research & 
Development 9(2). 2018. 

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: อำจำรย์ ดร.พิษณุ แก้วตะพำน ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : ส ำนกัส่งเสริมกำรเรียนรู้และฯ 
โทรศัพท์ :  โทรศพัท์ : 02-9093026 
E-mail :  E-mail : learnoffice@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2561 (1 สิงหำคม 2561- 31 พฤษภำคม 2562) 

ผลการด าเนินงาน 

 ข้อ 1.จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ผลการด าเนินงาน 
       คณะกรรมกำรบริหำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ได้มีกำรประชุมวำงแผนกำรบริกำรวิชำกำรประจ ำปีที่สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของสังคม และสอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัย และก ำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จในระดับแผน 
และโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  
      โดยคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรพันธกิจสัมพันธ์ ได้มีกำรประชุมวำงแผนจัดท ำโครงกำรส ำรวจบริบทชุมชน
และจัดท ำฐำนข้อมูลในพื้นที่จังหวัดปทุมธำนีและจังหวัดสระแก้ว ภำยใต้โครงกำรยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อ
แก้ไขปัญหำควำมยำกจน ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในจังหวัดปทุมธำนีและจังหวัดสระแก้ว และน ำผลกำร
ส ำรวจพื้นที่และควำมต้องกำรของชุมชน เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรคณะและมหำวิทยำลัยเพื่อ พิจำรณำและ
อนุมัติโครงกำรเพื่อประกอบกำรจัดท ำแผนบริกำรวิชำกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562  
เอกสารหลักฐาน 
3.1.1(1) รำยงำนกำรประชุมกำรบริหำรคณะ ครั้งที่ 1 28 พฤษภำคม 2561   
3.1.1(2) (ร่ำง)แผนบริกำรวิชำกำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
3.1.1(3) ค ำสั่งคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร เลขที่ 015/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรพันธกิจ
สัมพันธ์ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
3.1.1(4) ค ำสั่งคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร เลขที่ค ำสั่ง 272/2562 เรื่อง ให้อำจำรย์ ข้ำรำชกำรและพนักงำน
มหำวิทยำลัยไปรำชกำร วันที่27 – 28 มกรำคม 2562 
 ข้อ 2.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
ผลการด าเนินงาน 
1. โครงกำรส ำรวจบริบทชุมชนและจัดท ำฐำนข้อมูลในพื้นที่จังหวัดปทุมธำนีและจังหวัดสระแก้ว เพื่อส ำรวจบริบทของ
พื้นที่ และควำมต้องกำรของชุมชน โดยบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ กำรส ำรวจภูมิทัศน์ และ หลักกำร
ส่งเสริมกำรเกษตร และซึ่งนักศึกษำได้ฝึกฝนกำรส ำรวจชุมชน และกำรเป็นนักส่งเสริมวิชำกำรเกษตรในกำรไปพูดคุย
และสอบถำมข้อมูลและควำมต้องกำรของชุมชน และได้เรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกรในชุมชน และน ำผลจำกโครงกำร
มำจัดท ำโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบท และควำมต้องกำรของชุมชน 
2. โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนภำยใต้โครงกำรสร้ำง
เครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นด ำรงอยู่ได้อย่ำง
ยั่งยืน ซึ่งคณะได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
    2.1 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเสริมควำมรู้ให้กับคนในชุมชนพื้นที่จังหวัดปทุมธำนี ได้แก่ 
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        1) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรท ำฮอร์โมนไข่ ส ำรวจดิน ปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตมะพร้ำว โดยบูรณำ
กำรกับกำรเรียนกำรสอนวิชำปฐพีวิทยำเพื่องำนภูมิทัศน์ ในวันที่ 19 มิถุนำยน 2562 
        2) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรท ำเต้ำฮวยมะพร้ำวอ่อน โดยบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตร
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร ในวันที่ 19 มิถุนำยน 2562 
        3) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพำะต้นอ่อนงอก ในวันที่ 19 กรกฏำคม 2562  

      2.2 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเสริมควำมรู้ให้กับคนในชุมชนพื้นที่จังหวัดสระแก้ว  โดยบูรณำกำรกับ
รำยวิชำหลักกำรส่งเสริมเกษตร และพืชไร่เศรษฐกิจ  ได้แก ่
        1) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเร่ืองกำรเก็บตัวอย่ำงดิน กำรวิเครำะห์ดินกำรเตรียมดินปลูกผักปลอดสำรพิษ 
        2) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเร่ือง ท ำปุ๋ยอินทรีย์ กำรเห็ด และเมล็ดงอก 
        - ติดตำมประเมินผลโครงกำร (อยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำร) 

- คณะมีบริการวิขาการเพ่ิมเติมจากแผนบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2562  ดังนี้ 
1. โครงกำรกำรบริกำรวิชำกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อกำรสร้ำงอำชีพ และปฏิบัติกำรท ำแฮมเบอร์เกอร์ สเต๊ก 
ลูกชิ้น และแหนมปีกไก่ ในวันที่ 26 พฤษภำคม 2562 ให้กับชุมชนท้องถิ่น และประชำชนทั่วไป จ ำนวน 20 คน 
โดยบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนวิชำเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์เนื้อ ซึ่งนักศึกษำได้น ำควำมรู้จำกกำรฝึกปฏิบัติใน
รำยวิชำ มำสำธิตวิธีกำรท ำผลิตภัณฑ์ด้วย 

2. โครงกำรอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์พื้นบ้ำน ร่วมกับ บริษัท เอ็นเอ็มบี -มินีแบ ไทย จ ำกัด ในวันที่ 8 และ 10 
มิถุนำยน 2562 ให้กับบุคคลทั่วไป จ ำนวน 20 คน และ คนในชุมชนวัดพืชนิมิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี จ ำนวน 20 
คน เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้และแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้จำกภำยในสู่ชุมชนภำยนอก และเป็นกำรประชำสัมพันธ์
มหำวิทยำลัย โดยบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนวิชำเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์เนื้อ ซึ่งนักศึกษำได้น ำควำมรู้จำกกำรฝึก
ปฏิบัติในรำยวิชำ มำสำธิตวิธีกำรท ำผลิตภัณฑ์ด้วย 

3. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพำะต้นอ่อนงอกและกำรแปรรูปส ำหรับประกอบอำชีพ ณ บริษัท Minebea Mitsumi 
ในวันที่ 14 มิถุนำยน 2562 ให้กับพนักงำนโรงงำนของบริษัท จ ำนวน 40 คน โดยมีนักศึกษำหลักสูตรเกษตรศำสตร์
ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยำกรในกำรถ่ำยทอดควำมรู้  

4. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรออกแบบและดูแลรักษำต้นไม้ใหญ่ในงำนภูมิทัศน์ ร่วมกับ Urban Tree Learning 
Center (UTLC) ครั้งที่ 1 วันที่  19-23 มกรำคม 2562 ครั้งที่ 2 วันที่  2 -3 มีนำคม 2562ครั้งที่  3  ในวันที่ 4 -5 
พฤษภำคม 2562 ให้กับนักศึกษำและบุคคลทั่วไปที่ประกอบอำชีพทำงด้ำนภูมิทัศน์ โดยบูรณำกำรกับกำรเรียนกำร
สอนวิชำกำรดูแลรักษำงำนภูมิทัศน์ ซึ่งนักศึกษำหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ชั้นปีที่ 2 เป็นผู้ช่วยวิทยำกร สำธิต
วิธีกำรใช้อุปกรณ์กำรปีนต้นไม้ในที่สูง และนักศึกษำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรประกอบอำชีพต่อไป 

5. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรไม้ไผ่เพื่องำนภูมิสถำปัตยกรรม บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนวิชำทักษะช่ำงในงำน
ภูมิทัศน์ วันที่ 7-9 ธันวำคม 2562 ให้กับอำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยต่ำงๆ และบุคคลทั่วไปที่ประกอบอำชีพทำงด้ำนภูมิ
ทัศน์และสถำปัตยกรรม 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.2(1) รำยงำนกำรประชุมกำรบริหำรคณะ  สรุปแผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร คณ ะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
3.1.2(2) ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เลขที่ค ำสั่ง 2891/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษำแก้ไขปัญหำชุมชนท้องถิ่น เสริมให้พลัง
ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน 
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3.1.3(3) ค ำสั่งคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร เลขที่ค ำสั่ง 123/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรพันธ
กิจสัมพันธ์พื้นที่จังหวัดปทุมธำนี 
3.1.4(4) ค ำสั่งคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร เลขที่ค ำสั่ง 120/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรพันธ
กิจสัมพันธ์พื้นที่จังหวัดสระแก้ว 
 ข้อ 3.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
ผลการด าเนินงาน 
- ในปีการศึกษา 2561 คณะมีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มีโครงการที่บริการแบบใหเ้ปล่าตามแผน จ านวน 
2 โครงการ 
1. โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนภำยใต้โครงกำรสร้ำง
เครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นด ำรงอยู่ได้อย่ำง
ยั่งยืน จังหวัดสระแก้ว 1 โครงกำร และจังหวัดปทุมธำนี 1 โครงกำร 
 
- ในปีการศึกษา 2561 คณะมีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มีโครงการที่บริการแบบใหเ้ปล่าเพิ่มเติมจากแผน 
จ านวน 3 โครงการ 
1. โครงกำรกำรบริกำรวิชำกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อกำรสร้ำงอำชีพ และปฏิบัติกำรท ำแฮมเบอร์เกอร์ สเต๊ก 
ลูกชิ้น และแหนมปีกไก่ ในวันที่ 26 พฤษภำคม 2562 ให้กับชุมชนท้องถิ่น และประชำชนทั่วไป จ ำนวน 20 คน 

2. โครงกำรอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์พื้นบ้ำน ร่วมกับ บริษัท เอ็นเอ็มบี -มินีแบ ไทย จ ำกัด ในวันที่ 8 และ 10 
มิถุนำยน 2562 ให้กับบุคคลทั่วไป จ ำนวน 20 คน และ คนในชุมชนวัดพืชนิมิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี จ ำนวน 20 
คน เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้และแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้จำกภำยในสู่ชุมชนภำยนอก และเป็นกำรประชำสัมพันธ์
มหำวิทยำลัย  

3. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพำะต้นอ่อนงอกและกำรแปรรูปส ำหรับประกอบอำชีพ ณ บริษัท Minebea Mitsumi 
ในวันที่ 14 มิถุนำยน 2562 ให้กับพนักงำนโรงงำนของบริษัท จ ำนวน 40 คน  
 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.3(1) แผนบริกำรวิชำกำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 ข้อ 4.ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
ผลการด าเนินงาน 
คณะมีกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรต่ำงๆ มำประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนและโครงกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคมที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 โดยน ำเสนอต่อ
กรรมกำรบริหำรคณะเพื่อพิจำรณำ สรุปดังนี้ 
- เมื่อพิจำรณำตำมตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 พบว่ำส ำเร็จทุกตัวบ่งชี้ โดย 
(1) จ ำนวนพื้นที่เป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนพันธกิจสัมพันธ์ จ.ปทุมธำนี 1 พื้นที่ และจ.สระแก้ว 1 พื้นที่  
ผลกำรด ำเนินกำร จ ำนวนพื้นที่เป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนพันธกิจสัมพันธ์ จ.ปทุมธำนี 1 พื้นที่ และจ.สระแก้ว 1 พื้นที่ 
(2) ระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติเพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกภำยในหรือภำยนอก
มหำวิทยำลยัเพื่อร่วมกันศึกษำและแก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพืน้ที่เปำ้หมำยร่วมทีบู่รณำกำรภำรกิจของ
มหำวิทยำลยั ระดับ5  
ผลกำรด ำเนินกำร ระดับ 3 (เนื่องจำกอยู่ในระหว่ำงกำรสรุปผลกำรเนินงำน) 
- โครงกำรที่ด ำเนินกำรเพิ่มเติมจำกแผนมีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร พบว่ำ ทุก
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โครงกำรส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 100 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.4(1) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะ   
 ข้อ 5.น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
ผลการด าเนินงาน 
เมื่อสิ้นสุด ภำคเรียน 2/2561 มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมทีผ่่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรคณะไปปรับปรงุแผนพฒันำงำนบริกำรวชิำกำรในแผนพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562 สรุปดังนี ้
(1) ให้ใช้แนวทำงกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรที่เน้นควำมต้องกำรของชุมชนใดชุมชนหนึ่งเพื่อให้ชุมชนนั้นมีควำม
ยั่งยืนตำมนโยบำยงำนบริกำรสังคมของมหำวิทยำลัยต่อไป  โดยไม่ละทิ้งชุมชนเครือข่ำยเดิมของคณะ และให้
ด ำเนินกำรงำนกับชุมชนเครือข่ำยเดิมต่อไปด้วย 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.5(1) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะ   
3.1.5(2) (ร่ำง) แผนบริกำรวิชำกำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 ข้อ 6.คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย 
ผลการด าเนินงาน 
คณะได้มีส่วนร่วมกับมหำวิทยำลัย คือ 
1.โครงกำรมหำวิทยำลัยประชำชน เป็นโครงกำรของมหำวิทยำลัยร่วมกับธนำคำรออมสิน วันที่ 22 พฤษภำคม 2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเนินหอม อ ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรีมีวัตถุประสงค์ในกำรอบรมพัฒนำอำชีพ ให้กับ
ประชำชนผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐปี 2561 และนักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรบริกำรวิชำกำรด้วย ซึ่งคณะได้จัดท ำ
โครงกำรทั้งหมด 3 โครงกำรดังนี้ 
         - โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง กำรเพำะต้นอ่อนงอกและกำรแปรรูปส ำหรับประกอบอำชีพ  
         - โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนอำหำรเพื่อสร้ำงรำยได้ : แหนมและข้ำวทอดเพื่อใช้ย ำเป็นแหนมคลุก  
         - โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนอำหำรเพื่อสร้ำงรำยได้ : เยลลี่สุขภำพ  

2.โครงกำรร่วมกับศูนย์บ่มเพำะธุรกิจและผู้ประกอบกำรใหม่ โดยบู รณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตร
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร มีจ ำนวน 5 โครงกำร  ดังนี้  
         - โครงกำรแปรรูปเห็ดถังเช่ำ  
         - โครงกำรขนมถ้วยฟูน้ ำมะตูม 
         - โครงกำรแปรรูปน้ ำพริกนรกปลำย่ำง 
         - โครงกำรแปรรูปน้ ำส้มผสมคอลำเจน 
         - โครงกำรไอศกรีมนมผสมเนื้อตำลสุก  
เอกสารหลักฐาน 
3.1.6(1) ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เลขที่ค ำสั่ง 1306/2562 เรื่อง ให้อำจำรย์
และบุคลำกรไปปฏิบัติรำชกำร ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเนินหอม อ ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 



   รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report : SAR )   ปีการศึกษา 2561 :  42  
 

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: อาจารย์ ดร.พิษณุ แก้วตะพาน ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : 
โทรศัพท์ : 02-5293002 ต่อ 10 โทรศัพท์ : 081-739-3855 
E-mail : agriculture@vru.ac.th E-mail : tong_top3135@hotmail.com            

            nuntigan_pae@hotmail.com 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2561 (สิงหำคม 2561- กรกฎำคม 2562) 

ผลการด าเนินงาน 
 

 ข้อ 1.ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ผลการด าเนินงาน 
- รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและบริกำรวิชำกำร เป็นคณะกรรมกำรบริหำรงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัย 
มีหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร ส่งเสริมพัฒนำด้ำนศิลปวัฒนธรรม และจัดท ำแผนงำนท ำนุบ ำรุง
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมของคณะให้สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
- รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำได้รับกำรมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ให้ก ำกับดูแลงำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของคณะ โดยมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้ด ำเนินงำนแต่ละ
โครงกำร  
เอกสารหลักฐาน 
4.1.1(1) ค ำสั่งคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรที่ /2561 เรื่อง มอบหมำยงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและ
คณะกรรมกำรต่ำงๆในคณะ 
4.1.1(2) ค ำสั่งคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 ข้อ 2.จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
ผลการด าเนินงาน 
- มีกำรประชุมคณำจำรย์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร เพื่อจัดท ำแผนประจ ำปีงบประมำณ 2562  
ก ำหนดแผนงำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย ในแผนท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจ ำปีงบประมำณ 2562  
- มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้และค่ำเป้ำหมำยเพื่อวัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 โดยยึดตำมมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อคือ 

(1) จ ำนวนผลงำนอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ 
จ ำนวน.....1......ผลงำน 

   (2) ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น เป้ำหมำย
ระดับ 5  
-ปีกำรศึกษำ 2561 คณะมีกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับจำกมหำวิทยำลัยเพื่อมำด ำเนินงำนโครงกำรด้ ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จ ำนวน 5 โครงกำร ได้แก่ 
   (1) โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมลอยกระทง 5,100 บำท 
   (2) โครงกำรท ำบุญวันขึน้ปีใหม่ 16,500 บำท 

mailto:tong_top3135@hotmail.com
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   (3) โครงกำรบำยศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 4,000 บำท 
   (4) โครงกำรไหว้ครู 5,600 บำท 
   (5) โครงกำรสร้ำงจติส ำนึกในกำรพัฒนำพุทธศำสนำ 6,800 บำท 
   (6) โครงกำรแข่งทักษะวชิำกำรระหว่ำงสถำบัน 90,760 บำท  (ประกวดร้องเพลงลูกทุง่ทำงเกษตร)  

 และมีโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ไม่ใช้งบประมำณ ได้แก่ (7) โครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.2(1) ค ำสั่งคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ที่ 184/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนนิงำนโครงกำรทบทวนแผนกล
ยุทธ์และจัดท ำแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562 
4.1.2(2) กนผ 01 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจ ำปีงบประมำณ 2562  
 ข้อ 3.ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
-รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและบริกำรวิชำกำรได้รับกำรมอบหมำยหน้ำที่ให้ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นไปตำมแผน โดยมีผู้ช่วยคณบดีเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรและมีเจ้ำหน้ำที่ เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลในกำรติดตำมผล โดยรำยงำนผลกำรก ำกับติดตำมต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรคณะและอำจำรย์ในคณะเป็นระยะ มีรอบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนให้กองนโยบำยและ
แผนของมหำวิทยำลัยทุกไตรมำศ ปัจจุบันโครงกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ด ำเนินตำมแผนแล้วเสร็จทุก
โครงกำร (7 โครงกำร) และมีควำมส ำเร็จของโครงกำรร้อยละ 100 โดยมีกำรบูรณำกำรกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 3 
โครงกำรดังนี้ 
1) โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมลอยกระทง นักศึกษำทุกหลักสูตรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำกระทงเพื่อส่งเข้ำประกวดกระทง
ระดับมหำวิทยำลัย บูรณำกำรกับรำยวิชำ สรีรวิทยำกำรผลิตพืช กำรออกแบบเบื้องต้น 
2) โครงกำรไหว้ครู นักศึกษำทุกหลักสูตรจัดท ำพำนไหว้ครู บูรณำกำรกับรำยวิชำ หลักกำรผลิตพืช และวิชำวัสดุตกแต่ง
ภูมิทัศน์ 
3) โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรพัฒนำพุทธศำสนำ บูรณำกำรกับรำยวิชำ วัสดุพืชพรรณและกำรเลือกใช้ 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.3(1) รำยงำนกำรประชุมกรรมกำรบริหำรคณะ ครั้งที่ 2/2561  
 ข้อ 4.ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
เดือนพฤษภำคม 2562 มีกำรประชุมคณำจำรย์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ครั้งที่ 3/2561 เพื่อจัดท ำแผนปีงบประมำณ 
2563 ในที่ประชุมจึงมีกำรรำยงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของคณะในทุกด้ำนของปีงบประมำณ 2562 เพื่อ
ร่วมกันวิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค และผลกำรด ำเนินงำนโดยประเมินตำมตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดในแผนปีงบประมำณ 2562 ผล
กำรประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้มีดังนี้ 
  
1. จ ำนวนผลงำนอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ จ ำนวน
.....1......ผลงำน 
ผลกำรด ำเนนิกำร ปีกำรศึกษำ 2561 คณะรับสมัครนักศึกษำเพื่อเป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งที่มีเนื้อหำทำง
เกษตรในงำน “กำรแข่งขันทักษะทำงวชิำกำรและวชิำชีพทำงด้ำนกำรเกษตร เครือข่ำยเกษตรรำชภัฏทั่วประเทศ คร้ังที่ 
5” ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ มีนักศึกษำสำขำสัตวศำสตร์เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันได้รบัรำงวัลชนะเลิศอันดับ 2 
สำมำรถตอบตัวบ่งชี้ตำมแผน       
2. ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรงำนท ำนบุ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญำท้องถิ่น เปำ้หมำย
ระดับ 5 
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คณะมีด ำเนินงำนเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดในแผนปีงบประมำณ 2562 ของคณะที่ยึดตำมแนวแผนกล
ยุทธ์ของมหำวิทยำลัยซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดในคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดั บอุดมศึกษำ 
ได้แก่ 1) ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำแผนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 2) กำรจัดท ำแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยบูรณำกำรกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 3)กำรก ำกับติดตำมให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผน โดยมีรำยละเอียด
ดังได้กล่ำวมำแล้วในข้อ 1-3 ส ำหรับข้อ 4) กำรประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ที่วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของ
แผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5) กำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผน รวมถึง 6) มีกำรเผยแพร่กิจกรรมด้ำน
ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ จึงมีกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ได้ 6 ข้อ เท่ำกับมีระดับ
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับ 5 ตำมเป้ำหมำย 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.4(1) รำยงำนกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีกำรศึกษำ 2561 
4.1.4(2) รำยงำนกำรประชุมคณำจำรย์ คร้ังที่ 3/2561 
 ข้อ 5.น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
จำกปีกำรศึกษำ 2561 คณะมีกำรน ำผลกำรประเมินควำมส ำเร็จของโครงกำรและควำมส ำเร็จของแผนที่ผ่ำนกำร
พิจำรณำจำกคณำจำรย์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ในที่ประชุมจัดท ำแผนปีงบประมำณ 2563 และท ำกำรปรับโครงกำร
เพื่อแก้ไขปัญหำ อุปสรรคที่พบในกำรจัดโครงกำรปี 2562 และเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรจำก
มหำวิทยำลัยน้อยลง บรรจุไว้ในแผนปีงบประมำณ 2563 ของคณะ โดยกำรปรับปรุงแผนพัฒนำงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 (ปีงบประมำณ 2563) ได้แก ่

1) ยังคงโครงกำรเดิม 6 โครงกำร และมีกำรปรับลดงบประมำณเล็กน้อย ได้แก่ โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมลอย
กระทง ท ำบุญวันขึ้นปีใหม่ บำยศรีสู่ขวัญน้องใหม่  ไหว้ครู กำรแข่งทักษะวิชำกำรระหว่ำงสถำบัน (ประกวดร้อง
เพลงลูกทุ่งทำงเกษตร) และสืบสำนประเพณีสงกรำนต์  

จำกกำรประเมินโครงกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมพบอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2562 (ปีกำรศึกษำ 2561) 
คือ ไม่ได้รับควำมสะดวกในกำรติดต่อประสำนงำนกับทำงวัดในพื้นที่ เพื่อขอยืมอุปกรณ์และนิมนต์พระร่วมกิจกรรม ในที่
ประชุมจัดท ำแผนปีงบประมำณ 2563 รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและบริกำรวิชำกำรจึงเสนอปรับกิจกรรมและเพิ่ม
งบประมำณโครงกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกพัฒนำพุทธศำสนสถำน ให้มีกำรแห่เทียนวันเข้ำพรรษำเพื่อบูรณำกำรกับกำร
เรียนกำรสอน/วิจัย/บริกำรวิชำกำรของทุกหลักสูตร โดยให้แต่ละหลักสูตรน ำเอกลักษณ์ของหลักสูตรมำร่วมกิจกรรม 
เช่น หลักสูตรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำรน ำน้ ำดื่มสมุนไพรหรือน้ ำปำนะ หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ออกแบบจัดสวนหรือตกแต่งสถำนที่วัดด้วยพืชพรรณต่ำงๆ และเพื่อร่วมกิจกรรมกับชุมชนและวัดในพื้นที่ ส่งเสริมให้เกิด
ควำมใกล้ชิดสำมัคคีกัน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จึงก ำหนดโครงกำรแห่เทียนวันเข้ำพรรษำบรรจุไว้ในแผนของคณะ 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.5(2) (ร่ำง) กนผ.01 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 (แผนกำรด ำเนินงำนกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม) 
 ข้อ 6.เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
ผลการด าเนินงาน 
- มีกำรน ำข้อมูลกิจกรรมงำนศิลปวัฒนธรรมที่คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรด ำเนินกำร อำทิ ข้อมูลโครงกำร ภำพถ่ำย มำ
เผยแพร่สู่สำธำรณชนทำงบอร์ดประชำสัมพันธ์ เว็บไซต์ และ Fan page Facebook ของคณะ เช่น ภำพกิจกรรมไหว้ครู 
บำยศรี ประกวดกระทง ชื่นชมผู้ได้รับรำงวัลประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รวมถึงกำรเผยแพร่ในรูปแบบโปสเตอร์กิจกรรมเด่น
ของคณะ 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.6(1) หน้ำเว็บไซต์ของคณะ http://agri.vru.ac.th/ 

 ข้อ 7.ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

http://agri.vru.ac.th/
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ผลการด าเนินงาน 
- 
 
 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.7(...) - 
4.1.7(...) - 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1-6)  5 คะแนน บรรลุ 
 

 
 
 
 
 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
-    
 
 
 

 

 

 

 

 



   รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report : SAR )   ปีการศึกษา 2561 :  46  
 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ   
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: อาจาย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : ส ำนกังำนอธิกำรบด ี

                                  ส ำนักมำตรฐำนและจดักำรคณุภำพ 
โทรศัพท์ : 02-529-3002 โทรศัพท์ : 02-909-3027,  02-909-3025 
E-mail : agriculture@vru.ac.th E-mail : personnel@vru.ac.th,  sqm@vru.ac.th 

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : เกณฑ์ข้อ 1, 2 และ ข้อ 6  : ปีงบประมำณ 2562  (1 ตุลำคม 2561- 30 กันยำยน 2562) 
                                   เกณฑ์ข้อ 3, 4, 5 และ ข้อ 7  : ปีกำรศึกษำ 2561 (1 สิงหำคม 2561- 31 พฤษภำคม 2562) 

ผลการด าเนินงาน 

 ข้อ 1.พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ  มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
และเสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ผลการด าเนินงาน 
คณะได้จัดท ำแผนกลยุทธ์ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) วิเครำะห์ SWOT ใน
โครงกำร “ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 2562 ซึ่งได้มีกำรปรับปรุงแผนกลยุทธ์ตำมแผนคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน แผนกลยุทธ์ฉบับปรับปรุงนี้ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรคณะในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรคณะ และน ำเสนอผู้บริหำรมหำวิทยำลัย คณะได้น ำกลยุทธ์มำสู่กำรปฏิบัติโดยน ำกลยุทธ์มำแปลงเป็นแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 2562 ซึ่งระบุถึงรำยละเอียดโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะ นอกจำกนี้ ยังได้จัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
ควบคู่ไปกับแผนปฏิบัติกำรเพื่อให้มีกำรวำงแผนกำรใช้-จ่ำยงบประมำณที่พอเพียงต่อกำรด ำเนินงำน 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.1(1) โครงกำรทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2562 
5.1.1(2) แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงปี 2562 
5.1.1(3) แผนปฏิบัติกำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
5.1.1(4) แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
5.1.1(5) แบบฟอร์มวิเครำะห์ควำมเสี่ยงคณะ 
 ข้อ 2.ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
ผลการด าเนินงาน 
คณะมีกำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรตำมที่ระบุไว้ใน มคอ.2 เพื่อน ำมำประกอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มี
ประสิทธิภำพคุ้มค่ำ โดยจัดสรรงบประมำณไปยังรำยวิชำของแต่ละหลักสูตรอย่ำงครบถ้วน มีกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำย
งบประมำณและผลลัพธ์ที่ได้ในกำรบริหำรงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง สนับสนุนครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่ำงครบถ้วนเพื่อ
ส่งเสริมโอกำสในกำรแข่งขันกับสถำบันอื่นๆ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนแผนและจัดท ำ แผนปฏิบัติกำรคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินโดยมีกำรน ำข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยเข้ำที่
ประชุมกรรมกำรบริหำรคณะเพื่อพิจำรณำร่วมกัน  
จำกกำรวิเครำะห์น ำมำวำงแผนเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำรจัดท ำต้นทุนต่อหน่วยแต่ละหลักสูตรในปีถัดไป ซึ่งจะท ำให้
ต้นทุนลดลง โดย 
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1. เร่งกำรประชำสัมพันธ์รับนักศึกษำเชิงรุก หลำกหลำยช่องทำงเพื่อเพ่ิมจ ำนวนนักศึกษำของแต่ละหลักสูตร 
2. ลดกำรใช้กระดำษของในกำรเรียนกำรสอน และส ำนักงำนโดยน ำระบบกำรจัดส่งเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ รวมทั้ง

ระบบกำรแจ้งข่ำวสำรต่ำงๆ ผ่ำนทำงสื่อสังคมออนไลน์ และแอพลิเคช่ันต่ำงๆ 
3. ลดกำรใช้ไฟฟ้ำโดยก ำหนดเวลำเปิด-ปิดเครื่องปรับอำกำศ และรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ และ

น้ ำ 
4. ควบคุมกำรใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  เพื่อลดช่ัวโมงกำรใช้ ป้องกันกำรช ำรุด

เสียหำย และกำรเสื่อมรำคำ 
5. ทบทวนกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรทั้งระดับหลักสูตร และคณะ โดยจัดท ำโครงกำรต่ำงๆ แบบบูรณำกำรที่สำมำรถ

ตอบตัวช้ีวัดต่ำงๆ ได้ อย่ำงครบถ้วน 
6. แสวงหำคู่ควำมร่วมมือด้ำนกำรเรียนกำรสอน ฝึกงำน วิจัย และแหล่งบริกำรเครื่องมือเครื่องใช้ต่ำงๆ เพิ่มมำกขึ้น 

ควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำรหลักสูตร ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรผลิตบัณฑิต และโอกำสในกำรแข่งขันถือได้ว่ำยังอยู่ในจุด
ที่คุม้ค่ำ เนื่องจำกคณะมุ่งเน้นกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติซึ่งเป็นกำรสร้ำงบัณฑิตที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถปฏิบัติกำรได้จริง 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.2(1) ตำรำงต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรต่ำงๆ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
5.1.2(2) แผนปฏิบัติกำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 ข้อ 3.ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 
ผลการด าเนินงาน 
คณะมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ปีกำรศึกษำ 2562 โดยมีกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ไว้อย่ำงชัดเจน คณะได้
จัดท ำคู่มือบริหำรควำมเสี่ยง  เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงถูกต้อง มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง   และ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงร่วมกันประเมิน วิเครำะห์ระบุควำมเสี่ยงและผลกระทบควำมรุนแรงที่อำจเกิดขึ้น น ำมำ
จัดล ำดับควำมเสี่ยง โดยควำมเสี่ยงของคณะอยู่ในระดับสูงและสูงมำกลดลงมำอยู่ในระดับต่ ำยอมรับได้ทุกด้ำนท่ีมีกำรวิเครำะห์ 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงร่วมกันหำทำงควบคุม และวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้มีระดับลดลง อยู่ในระดับที่ปลอดภัย
และมีกำรจัดหำแนวทำงกำรด ำเนินกำรก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ และมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรคณะ อย่ำงเป็นระบบ 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.3(1) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
5.1.3(2) คู่มือบริหำรควำมเสี่ยงของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
5.1.3(3) แผนบริหำรควำมเสี่ยงของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 
 ข้อ 4.บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ ง 10  ประการที่ อธิบายการด าเนินงาน                
อย่างชัดเจน 
ผลการด าเนินงาน 
กรรมกำรบริหำรคณะปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดในค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริหำรโดยมีกำร
รำยงำนผลกำรประเมินตนของคณะกรรมกำรบริหำรคณะ ปีกำรศึกษำ 2561 โดยผู้บริหำรคณะมีหลักในกำรบริหำรงำนตำม
หลักธรรมมำภิบำล ได้แก่ 
1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness) มีกำรบริหำรงำนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  นโยบำย และพันธกิจที่ได้วำงไว้ 
2.หลักประสิทธิภำพ (Efficiency) มีกำรก ำกับดูแลและกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทุกกลุ่มโดยมุ่งเน้นกำรผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภำพพร้อมต่อกำรแข่งขันภำยนอก 
3.หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) มีกำรบริกำรทีด่ีก ำหนดมำตรฐำนกำรให้บริกำรไว้อย่ำงชัดเจนและมีกำรให้บริกำรแก่
ชุมชนที่ตรงตำมควำมต้องกำรจำกแบบส ำรวจท่ีคณะจัดท ำข้ึน 
4.หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability) มีกำรรับฟังข้อคิดเห็นจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนต่ำงด้ำนต่ำงๆ ของคณบดี
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และกรรมกำรบริหำรคณะซึ่งเป็นภำพรวมน ำมำปรับปรุงกำรบริหำรงำนให้ดียิ่งขึ้นในส่วนของบุคลำกรมีกำรจัดท ำคู่มือเพ่ือใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน และท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำในและตระหนักในควำมรับผิดชอบต่อหน้ำท่ีอย่ำงครอบคลุม 
5.หลักควำมโปร่งใส (Transparency) มีควำมโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงตรงไปตรงมำในเว็บไซต์คณะและมีกำรจัดท ำ
สำยด่วนคณบดี มีกำรจัดท ำกล่องรับข้อร้องเรียนหน้ำคณะ เพื่อให้ผู้รับบริกำร สำมำรถแจ้งข่ำวสำรข้อร้องเรียน  หรือข้อสงสัย
ได้อย่ำงรวดเร็ว 
6.หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) จัดให้มีกำรรับฟังข้อคิดเห็นจำกบุคลำกรทุกคนในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
7.หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมบริหำรคณะและมอบหมำยงำนแก่บุคลำกรเพื่อกระจำย
อ ำนำจหน้ำที่กำรบริหำร 
8.หลักนิติธรรม (Rule of Law) มีกำรก ำกับติดตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรโดยมีกำรจัดท ำคู่มือให้ทุกคนปฏิบัติตำมและมี
กำรก ำกับติดตำมในกำรประชุมคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมจรรยำบรรณ 
9.หลักควำมเสมอภำค (Epuity) มีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำรับกำรพัฒนำวิชำกำร และวิชำชีพของตนอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดย
จัดท ำไว้ในแผนพัฒนำบุคลำกร และมีกำรส่งเสริมกิจกรรมที่สร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำนของบุคลำกร โดยมีกำรจัด
โครงกำรเชิดชูคนเก่ง คนดี  ศรีคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ซึ่งส่งเสริมบุคลำกรที่มีผลงำนดีเด่นเป็นแบบอย่ำงแก่เพื่อนร่วมงำน
ทั้งสำยวิชำกำร  และสำยสนับสนุนอย่ำงครบถ้วน   
10.หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus  Oriented) มีกำรจัดประชุมกรรมกำรบริหำรคณะเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่ำง ๆ ในกำร
บริหำรงำน เพื่อพัฒนำคณะร่วมกัน  และมีกำรจัดประชุมอำจำรย์  เจ้ำหน้ำที่ เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นส่วนใหญ่จำกที่ประชุม 
เปิดโอกำสให้ทุกคนได้แสดงควำมคิดเห็น และรับฟังเสียงส่วนใหญ่ เพื่อหำแนวทำงกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ร่วมกันและเกิดกำร
ยอมรับซึ่งกันและกันอย่ำงมีเหตุมีผล ขจ้ดควำมขัดแย้ง  เกิดควำมเป็นเอกภำพ 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.4(1) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
5.1.4(2) แผนปฏิบัติกำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 2562 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำกำรบรหิำรและกำรจัดกำรภำยในคณะ
ตำมหลักธรรมำภิบำล  
5.1.4(3) รำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย อธิกำรบดี และคณบดี ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 
5.1.4(4) รำยงำน sar ระดับคณะปีกำรศึกษำ 2561 
5.1.4(5) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะ  ครั้งที่ 1/2562 
5.1.4(6) หน้ำเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  สำยด่วนคณบดี 
5.1.4(7) กล่องรับข้อร้องเรียนคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
5.1.4(8) แผนพัฒนำบุคลำกรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรระยะ 5 ปี  
 ข้อ 5.ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อื่นๆตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
ผลการด าเนินงาน 
คณะมีกำรก ำหนดกำรจัดท ำแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย  โดยมีกำรก ำหนดกำรจัดท ำในปีงบประมำณ 2562 เพื่อให้
มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกผู้มีประสบกำรณ์และมีผลงำนเป็นที่ยอมรับด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยเพื่อให้อำจำรย์ในคณะน ำไป
ปฏิบัติ และเผยแพร่ผ่ำนทำง Website ของคณะ  

- ด้ำนกำรเรียนกำรสอน เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรเตรียมตัวนักศึกษำก่อนเข้ำแข่งขันประกวดจัดสวน ของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
เทคโนโลยีภูมิทัศน ์

ด้ำนกำรวิจัย เรื่อง กำรท ำวิจัยร่วมกับงำนบ่มเพำะธุรกิจและผู้ประกอบกำรใหม่ ของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำร 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.5(1) หน้ำเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ 
5.1.5(2) สรุปผลกำรด ำเนินงำนแผนกำรจัดกำรควำมรู้คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
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 ข้อ 6.การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
ผลการด าเนินงาน 
คณะมีมำตรกำรในกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติและติดตำมประเมินผลตำมแผนพัฒนำบุคลำกร ทั้งในด้ำนกำรสรรหำบุคลำกร กำรพัฒนำ
บุคลำกรทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ซึ่งด ำเนินกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำสและมี
กำรวัดผลตำมตวัช้ีวัดควำมส ำเรจ็โครงกำรและรำยงำนผลประเมินทุกโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผน เพื่อท ำให้ทรำบผลกำรด ำเนินงำนที่คณะ
วำงไว้จำกผลกำรด ำเนินกำรติดตำมท ำให้ทรำบว่ำกำรด ำเนินโครงกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ทุกโครงกำรและบุคลำกรมีกำรอบรม
สัมนำเพิ่มเติม เพื่อพัฒนำทักษะวิชำชีพและเข้ำร่วมโครงกำรซึ่งคณะส่งเสริมให้เข้ำร่วมทุกคน 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.6(1) แผนพัฒนำบุคลำกรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรระยะ 5 ปี 
5.1.6(2) ข้อมูลจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและรำยชื่ออำจำรย์ประจ ำทั้งหมดประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 ข้อ 7.ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน 
คณะได้ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมกำรดูแลองค์ประกอบระดับหลักสูตร และระดับคณะ และได้จัดท ำคู่มือกำรประกัน
คุณภำพประจ ำปีกำรศึกษำภำยใน คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกำรณ์ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
รวมทั้งมีกำรจัดโครงกำรร่วมกับหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยในกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรจัดท ำประกันคุณภำพ และติดตำมกำร
จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคณะ รอบ 6 เดือน 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.7(1) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดูแลองค์ประกอบ ระดับหลักสตูร และระดับคณะ 
5.1.7(2) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคณุภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
5.1.7(3) คู่มือกำรประกันคุณภำพประจ ำปีกำรศึกษำภำยใน คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกำรณ์
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: อำจำรย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : ส ำนกัมำตรฐำนและจดักำรคณุภำพ 
โทรศัพท์ : 02-5293002 ต่อ 10,12 โทรศัพท์ :   02-909-3025 
E-mail : agriculture@vru.ac.th E-mail :  sqm@vru.ac.th 

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2561 (1 สิงหำคม 2561- 31 พฤษภำคม 2562) 
 

ผลการด าเนินงาน 

  ข้อ 1.มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
คณะมีระบบกลไกและแนวทำงกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร เพื่อก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตร โดยคณะได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรคณะ เพื่อให้ค ำปรึกษำ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
มำตรฐำนกำรศึกษำของคณะ และถ่ำยทอดข้อมูลไปยังหลักสูตรภำยในคณะ และแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนหลักสูตรเพื่อด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตรให้เป็นไปตำมระบบ
และมีประสิทธิภำพ 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.1(1) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรคณะ 
5.2.1(2) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร 
5.2.1(3) คู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ วไลยอลงกรณ์ฯ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 
5.2.1(4) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 ข้อ 2.มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
คณะได้ก ำกับติดตำม และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพหลักสูตรตำมก ำหนดเวลำ 
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพของทุกหลักสูต ร
เป็นไปตำมระบบและแนวทำงกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรคณะ 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.2(1) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 ข้อ 3.มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
คณะได้สนับสนุนและจัดสรรทรัพยำกรเพื่อกำรด ำเนินงำนตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพของแต่ละหลักสูตร ตำม
แผนงำนประจ ำปี อ ำนวยควำมสะดวกเรื่องกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร สนับสนุนให้คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพของหลักสูตรเข้ำรับกำรอบรมจำกมหำวิทยำลัย และได้มีกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรประกัน
คุณภำพ จ ำนวนเงิน 63,100 บำท 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.3(1)แผนปฏิบัติกำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 (งบประมำณคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562) 
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ข้อ 4.มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
ผลการด าเนินงาน 
คณะได้ก ำกับติดตำม และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมก ำหนดเวลำ และรวบรวมรำยงำนผลกำร
ประเมินให้กรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำ 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.4(1) รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2561 
 ข้อ 5.น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ   ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินงาน 
คณะได้น ำข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับคณะประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 มำจัดท ำแผนพัฒนำ
คุณภำพประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.5(1) รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
5.2.5(2) แผนพัฒนำคุณภำพประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 (จำกผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560) 
 ข้อ 6.มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน 
คณะได้ก ำกับติดตำม และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประเมินคุณภำพหลักสูตร และรวบรวมรำยงำนผลกำรประเมินให้
กรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำจุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงปรับปรุง 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.6(1)รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2561 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
 
 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1) เพิ่มกำรก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร
บริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร และสำย
สนับสนุน 
2) ควรน ำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะจำกกรรมกำร
ประจ ำคณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภำพดีขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง 

- 
 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
-    
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2561 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จำกผลกำรด ำเนินงำนของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มำตรฐำนตำมที่ สกอ. ก ำหนด ในรอบปีกำรศึกษำ 
2561  ผลกำรประเมินคณุภพกำรศึกษำสรุปได้ดังนี ้

ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ 
  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลกำรบริหำร
จัดกำรหลักสตูรโดยรวม 

ค่ำเฉลี่ย 
3.51 

 

12 = 3 คะแนน 
ไม่บรรล ุ

3 คะแนน 
4 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อำจำรย์
ประจ ำคณะที่มคีุณวุฒิ
ปริญญำเอก 

ร้อยละ 
30 

 

10 X100 = 40 % 
บรรล ุ

5 คะแนน 
25 

ตัวบ่งชี้ที่  1.3 อำจำรย์
ประจ ำคณะทีด่ ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร 

ร้อยละ 
42.15 

 

7 X100 = 28 % 
 

ไม่บรรล ุ 2.33 คะแนน 
25 

ตัวบ่งชี้ที่  1.4 จ ำนวน
นักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อ
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 

ร้อยละ 
≥10 

 
11.41 X100 = -42.95 % บรรล ุ 5 คะแนน 

20 
ตัวบ่งชี้ที่  1.5 กำรบริกำร
นักศึกษำระดับปริญญำตร ี

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรล ุ
5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษำระดับปริญญำตร ี

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรล ุ
5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
เฉลี่ยรวม  

4.22 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกกำรบริหำรและพัฒนำ
งำนวิจัยหรืองำนสรำ้งสรรค ์

6 ข้อ 
 

6 ข้อ (1-6) 
 

บรรล ุ
 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งำนวิจัยงำนสร้ำงสรรค ์

สังคมฯ 
22,550  
วิทย์ฯ 
54,140 
วิทย์ฯ
สุขภำพ 
45,100 

 
1,198,000 

 47,920บำท/คน 

 
 
 

บรรล ุ
 
 
 

 
 
 

5 คะแนน 

    25 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงำน
วิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ
และนักวิจัย 

สังคม
18.40% 
วิทย์ฯ
27.60% 
วิทย์สุขภำพ
27.60% 

16 
X 100 = 64% 

 
 

บรรล ุ

 
 

5 คะแนน 
25 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 
เฉลี่ยรวม 

4.66 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม 

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรล ุ
5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกกำรท ำนุบ ำรุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

 
6 ข้อ 

 
6 ข้อ (1-6) 

 
บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที ่5.1 กำรบริหำร
ของคณะเพื่อกำรก ำกับ
ตดิตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ 
กลุ่มสถำบันและอตัลักษณ์
ของคณะ 

 
 

7 ข้อ  

 
 

7 ข้อ (1-7) 

 
 

บรรล ุ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่5.2 ระบบก ำกับ
กำรประกันคณุภำพหลักสูตร 
 

 
6 ข้อ 

 
6 ข้อ (1-6) 

 
บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 

 

 

 

 

 

 



   รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report : SAR )   ปีการศึกษา 2561 :  54  
 

ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องค์ประกอบ ตัว
บ่งชี ้

คะแนนประเมินเฉลีย่ 
ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 6 4.11 5.00 3.00 4.22 ระดับคณุภำพด ี
องค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 3 5.00 3.99 5.00 4.66 ระดับคณุภำพดีมำก 
องค์ประกอบท่ี 3 บริการวิชาการ 1  5.00  5.00 ระดับคณุภำพดีมำก 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1  5.00  5.00 ระดับคณุภำพดีมำก 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 2  5.00  5.00 ระดับคณุภำพดีมำก 

รวม 13 4.08 5.00 4.00 4.56 ระดับคุณภาพดีมาก 
ผลการประเมิน  ดี ดีมาก ดี   

 

ผลการประเมิน  
0.00-1.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรบัปรุง 
2.51-3.50 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
3.51-4.50 กำรด ำเนินงำนระดับด ี
4.51-5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดมีำก 

ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จดุที่ควรพัฒนาภาพรวม 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. ควรมีกิจกรรมที่พัฒนำนักศึกษำด้ำนทักษะเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2. เพิ่มกำรก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร และสำย
สนับสนุน 
3.ควรน ำผลกำรประเมิน และขอ้เสนอแนะจำกกรรมกำรประจ ำคณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภำพดีขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

 


