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คำนำ
รำยงำนกำรประเมินตนเองฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรับรองกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (สกอ.)
ประจำปีกำรศึกษำ 2561 ของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ช่วงระยะเวลำ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2561 ถึงวันที่ 31
กรกฎำคม 2562 ตำมตัวบ่งชี้คุณภำพภำยใน (สกอ.) 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรขอขอบคุณ บุคลำกรทุ กระดั บในคณะ นักศึกษำ ศิษ ย์เก่ำ ผู้ป กครอง ผู้ใช้บั ณ ฑิ ต
ชุมชน หน่วยงำนภำคและเอกชน ที่มีส่วนในกำรดำเนินกำร ร่วมมือเอื้ออำนวยจนเกิดประสิทธิผลดังกล่ำว
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรตระหนักในควำมสำคัญของกำรประเมินตนเองเป็นอย่ำงยิ่งเพรำะผลกำรประเมินจะทำ
ให้ ท รำบถึงจุ ด บกพร่องที่ ค วรน ำไปปรับ ปรุง และทรำบจุ ด เด่ น ที่ ค วรจะส่ งเสริม เพื่ อให้ ผ ลผลิ ต ของคณะได้ ม ำตรฐำ
กำรศึกษำของชำติต่อไป
ลงนำม…………………..……………………........................…….....คณบดี
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง)
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สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ส่วนนา
1. ชื่อหน่วยงำน ทีต่ ั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ
2. ปรัชญำ ปณิธำน เป้ำหมำย นโยบำย และวัตถุประสงค์
3. โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร
4. รำยชื่อผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำรคณะ
5. หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน
6. จำนวนนักศึกษำ
7. จำนวนอำจำรย์และบุคลำกร
8. ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่
9. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถำบัน
10. ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีทผี่ ่ำนมำ
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลกำรบริหำรหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อำจำรย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจยั หรืองำนสร้ำงสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจยั และงำนสร้ำงสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
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สารบัญ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรกำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลกำรประเมินตนเองรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ ระดับคณะ
วิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ
รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้พฒ
ั นำมำจำก
ภำควิชำเกษตรศำสตร์ คณะวิชำวิทยำศำสตร์ วิทยำลัยครูเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปีพุทธศักรำช2528
ปี พ.ศ. 2538 ได้มีพระรำชกฤษฎีกำได้จัดตั้งคณะเกษตรและอุตสำหกรรมในสถำบันรำชภัฏเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ โดย
มีกำรผลิตบัณฑิต สำขำ เกษตรศำสตร์ และเทคโนโลยีกำรเกษตรต่อมำได้ผลิตบัณฑิตเพิ่มขึ้นอีก 2 สำขำวิชำคือ สำขำสัตวบำล
สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร ปี พ.ศ.2542 ได้มีกำรเปลี่ยนชื่อเป็นคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรจนถึงปัจจุบัน
ในปั จ จุ บั น คณะเทคโนโลยี ก ำรเกษตรได้ ป ฏิ บั ติ ภ ำรกิ จ โดยมุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภำพเป็ น ผู้ น ำทำงด้ ำ น
เทคโนโลยีกำรเกษตร เพื่อพัฒนำท้องถิ่น ได้ทำกำรวิจัยโดยมุ่งเน้นหำองค์ควำมรู้ใหม่ และกำรวิจั ย โดยบูรณำกำรกับภูมิ
ปัญญำไทยและภูมิปัญญำสำกล กำรบริกำรวิชำกำรโดยมุ่งเน้นกำรให้ควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรเกษตรแก่ชุมชน และ
สืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกแนวพระรำชดำริเพื่อพัฒ นำคุณภำพชีวิต รวมทั้งกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒ นธรรม ดังนั้น
เพื่ อ ให้ ค วำมสอดคล้ อ งกั บ พระรำชบั ญ ญั ติ ม หำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ พ.ศ. 2547 มำตรำ 7 และมำตรำ 8 คื อ
“สถำบันอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ” อีกทั้งเพื่อตอบสนองนโยบำยของรัฐบำล ปัจจุบันทำงคณะได้เปิดกำรเรียน
กำรสอนระดับปริญญำตรี 4 ปี (วท.บ.) จำนวน 3 สำขำวิชำ คือ สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ (แขนงวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช
และแขนงวิชำสัตวศำสตร์) สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร และสำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิทัศน์ รวมทั้ง ใน
ระดับบัณฑิตศึกษำ (วท.ม.) จำนวน 1 สำขำวิชำ คือสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำรเกษตร คณะมีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำง
สม่ำเสมอ โดยเข้ำร่วมกำรอบรมสัมมนำและศึกษำดู งำนตำมที่ ต่ำง ๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ มี โครงกำรวิจัยทำงด้ำน
เทคโนโลยีกำรเกษตร ทั้งของคณำจำรย์และนักศึกษำในด้ำนกำรเกษตร กำรพัฒนำและแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร
งำนอบรมด้ ำ นกำรพั ฒ นำบุ ค ลิ ก ภำพแก่ นั ก ศึ ก ษำ งำนท ำนุ บ ำรุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ ว มกั บ ศู น ย์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของ
มหำวิทยำลัย งำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่ชุมชนมีหลักสูตรอบรมระยะสั้นตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น รวมทั้งโครงกำร
ตำมแนวพระรำชดำริ เช่น โครงกำรหญ้ำแฝก โครงกำรเพำะเห็ด รวมทั้งได้รับเชิญไปเป็นวิทยำกรในหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้ง
ภำครัฐและเอกชน นอกจำกนี้คณะยังได้จัดทำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์ข้อกำหนดของ
สกอ. สมศ. ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมตัวชี้วัดของ กพร. เพื่อให้ กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพตำมเกณฑ์ และกำรเตรียมควำม
พร้อมไปสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
องค์ประกอบ
จานวนตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1
6
องค์ประกอบที่ 2
3
องค์ประกอบที่ 3
1
องค์ประกอบที่ 4
1
องค์ประกอบที่ 5
2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
13

คะแนนประเมินเฉลี่ย
4.22
4.66
5.00
5.00
5.00
4.56

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมาก

จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงปรับปรุง
1. ควรมีกิจกรรมที่พัฒนำนักศึกษำด้ำนทักษะเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. เพิ่มกำรกำกับ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร และสำย
สนับสนุน
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3. ควรนำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจำคณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภำพดีขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 1 ส่วนนา
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
1.1 ชื่อหน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
1.2 ที่ตั้ง
เลขที่ 1 หมู่ 20 ปณจ.ประตูน้ำพระอินทร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 13180

1.3 ประวัติความเป็นมา
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้พัฒนำมำจำกภำควิชำ
เกษตรศำสตร์ คณะวิชำวิทยำศำสตร์ วิทยำลัยครูเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปีพุทธศักรำช 2528
ปี พ.ศ. 2538 ได้มีพระรำชกฤษฎีกำได้จัดตั้งคณะเกษตรและอุตสำหกรรมในสถำบันรำชภัฏเพชรบุรีวิทยำ
ลงกรณ์ โดยมี กำรผลิ ต บั ณ ฑิ ต สำขำ เกษตรศำสตร์ และเทคโนโลยี กำรเกษตรต่ อมำได้ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต เพิ่ ม ขึ้น อี ก 2
สำขำวิชำคือ สำขำสัตวบำล สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร ปี พ.ศ.2542 ได้มีกำรเปลี่ยนชื่อเป็นคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตรจนถึงปัจจุบัน

ปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบาย และวัตถุประสงค์
2.1 ปรัชญา
สร้ำงสรรค์คนดี เทคโนโลยีกำรเกษตรทันสมัย ส่งเสริมภูมปิ ัญญำไทย ใส่ใจภูมิปญ
ั ญำสำกล
2.2 วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรเกษตรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน โดยกำรบูรณำกำรภูมิปัญญำไทย
และภูมิป้ญญำสำกล
2.3 นโยบาย
1. พัฒนำกำรผลิตบัณฑิตทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรเกษตรให้มีคุณภำพและมีคุณลักษณะตำมปรัชญำของคณะ
และเป็นทีพ่ ึงประสงค์ของสังคม ตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
2. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
3. พัฒนำกำรวิจัยโดยสนับสนุนและส่งเสริมกำรวิจัยพื้นฐำน กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน พัฒนำ
ประเทศและกำรวิจัยประยุกต์ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
4. พัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนในท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมประชำธิปไตยและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กับงำนกิจกำรนักศึกษำ
2.4 วัตถุประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรเกษตรที่มีควำมรู้และคุณธรรม
2. ผลกำรศึกษำและกำรวิจยั ที่เป็นองค์ควำมรู้ใหม่ สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนำท้องถิ่น
3. ท้องถิ่นสำมำรถนำองค์ควำมรู้ทำงเทคโนโลยีกำรเกษตรไปใช้พัฒนำคุณภำพชีวิตและคุณภำพสิ่งแวดล้อม
4. ทำนุบำรุง ศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
5. กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำยในคณะตำมหลักธรรมำภิบำล
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2. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
2.1 โครงสร้างองค์กร
คณบดี
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการประจาคณะ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

xitdyo86I4kr
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหาร

หลักสู ตร

งบประมาณ

ทะเบียนและวัดผล

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และบริการวิชาการ
และวิจัย
กิจกรรมชมรมของ
นักศึกษาและคณะ

หัวหน้ าสานักงานคณบดี

พัสดุ
งานพัฒนานักศึกษา

3.2 โครงสร้างการบริหาร
พัฒนาและปรับปรุง
หลักสู ตร
การฝึ กประสบการณ์ งานสห
กิจศึกษา

งานพัฒนาบุคลากร
โครงการปรับปรุง
ห้ องปฎิบัตกิ าร

บารุงศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์ ทปี่ รึกษา และทุน
งานกีฬา

แผนพัฒนาคณะและ
แผนปฏิบัตริ าชการ

งานบริการวิชาการ

ห้ องคอมพิวเตอร์
งานวิจัย
งานแนะแนวการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการปรับปรุงอาคาร

2.2 โครงสร้ำงกำรบริหำร
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุน
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อัตรากาลัง
งานธุรการ
สถิตขิ ้ อมูล
อาคารสถานที่
สวัสดิการของคณะฯ
ประชาสั มพันธ์
งานการประเมินผล
การเงิน
การเจ้ าหน้ าที่
ยานพาหนะ

3. รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารคณะ
3.1 รายชื่อผู้บริหาร
ผศ.ทรงพลธนฤทธ์
ผศ.สมำพร
อ.ดร.คมกฤษณ์
อ.ดร.พิษณุ
นำงจุฑำมำศ

มฤครัฐอินแปลง
เรืองสังข์
แสงเงิน
แก้วตะพำน
วงศ์แสวง

3.2 คณะกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง
ผศ.สมำพร
เรืองสังข์
อ.ดร.คมกฤษณ์
แสงเงิน
อ.วันอำสำฬห์
พิทักษ์
นำงจุฑำมำศ
วงศ์แสวง
รศ.ดร.ศรีน้อย
ชุ่มคำ
ผศ.ดร.กรรณิกำ
อ้มพุช
ผศ.วัฒนี
บุญวิทยำ
อำจำรย์ศิริวิมล
ศรีมีทรัพย์
อ.ภำคิณ
หมั่นทุ่ง
อ.ธนำ
กั่วพำนิช
อ.ดร.พิษณุ
แก้วตะพำน
อ.วิเชียร
พุทธศรี

คณบดี
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย
รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและบริหำร
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและบริกำรวิชำกำร
หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี
คณบดี
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย
รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและบริหำร
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและบริกำรวิชำกำร
หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี
ประธำนหลักสูตรเทคโนโลยีกำรจัดกำรเกษตร
ประธำนหลักสูตรเกษตรศำสตร์
ประธำนหลักสูตรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
ผู้ช่วยคณบดี/ประธำนหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี

4. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรเปิดสอนระดับ ปริญ ญำตรี จำนวน 3 สำขำวิชำ ได้แก่ สำขำเกษตรศำสตร์
(แขนงเทคโนโลยีกำรผลิตพืช และแขนงสัตวศำสตร์) สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร และสำขำวิชำเทคโนโลยี
ภูมิทัศน์ ระดับปริญญำโท จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำรเกษตร
ระดับปริญญา

ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำโท

ชื่อหลักสูตร

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
เกษตรศำสตร์
เทคโนโลยีภมู ิทัศน์
เทคโนโลยีกำรจัดกำรเกษตร

คุณวุฒิ

ปีที่ปรับปรุง
ล่าสุด

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตร

วันที่ สกอ.
ลงนามรับทราบ
หลักสูตร

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.ม.

2555
2559
2559
2555

4 ต.ค. 55
3 มี.ค. 59
7 มี.ค. 59
4 ต.ค. 55

22 มี.ค. 56
7 ก.ย. 59
3 มิ.ย. 59
28 ต.ค. 56
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5. จานวนนักศึกษา
ในปีกำรศึกษำ 2561 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรมีนักศึกษำรวมทั้งสิ้น 230 คน แบ่งเป็น
ปริญญำตรีจำนวน 220 คน และปริญญำโทจำนวน 10 คน โดยมีรำยละเอียดดังนี้
สาขาวิชา
เกษตรศำสตร์
- แขนงวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช
- แขนงวิชำสัตวศำสตร์
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
เทคโนโลยีภูมิทัศน์
ศูนย์สระแก้ว
เกษตรศำสตร์
รวมทั้งหมด

ปี 1
61

ปี 2
60

ปี 3
59

ปี 4
58

ตกค้าง

รวมทั้งหมด

17
10
4

29
6
11
4

15
10
12
6

35
19
25
-

-

96
35
58
14

31

5
55

7
50

5
84

เข้าปี
61
9
-

เข้าปี
60
-

เข้าปี
59
-

เข้าปี
58
-

17
220

ปริญญาโท
สาขาวิชา
เทคโนโลยีกำรจัดกำรเกษตร
รวม

ตกค้าง

รวมทั้งหมด

1
1

10
10

6. จานวนอาจารย์และบุคลากร
คณะมีอำจำรย์ประจำทั้งหมด 25 คน อำจำรย์ที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้ รองศำสตรำจำรย์ 1 คน (4%) ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ 6 คน (24%) อำจำรย์ 18 คน (72%) แบ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญำเอก 10 คน (40%) และคุณวุฒิปริญญำโท 15
คน (60%)

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
อำจำรย์
สำยสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำยวิชำกำร
สำยสนับสนุน
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

วุฒิการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ
จานวน ต่ากว่า ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ. รศ.
ศ.
ป.ตรี
8
1

-

-

6
1

3
-

2
-

5
-

1
-

-

17
7
5
38

5
5

7
7

10
17

7
10

16
18

1
6

1

0
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ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
6.1 งบประมาณ
งบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งสิ้น
งบประมาณแผ่นดิน รวม
- งบดำเนินงำน : ค่ำตอบแทน : ใช้สอย : วัสดุ
- พัฒนำบุคลำกร
- ศิลปวัฒนธรรม
- ประกันคุณภำพ
-งบประมาณรายได้ รวม
- งบดำเนินงำน : ค่ำตอบแทนใช้สอยวัสดุ
- พัฒนำนักศึกษำ ศิษย์เก่ำด้ำนวิชำกำร
- ประกันคุณภำพ
- สำธำรณูปโภค
- KM
- บริกำรวิชำกำร
อาคารสถานที่
1) อำคำรเรียน
2
หลัง
2) อำคำรสำนักงำน
1
หลัง
3) จำนวนห้องบรรยำย
3
ห้อง
4) ห้องปฏิบัติกำร
15
ห้อง
5) ห้องสมุด
1
ห้อง
6) ห้องคอมพิวเตอร์
1
ห้อง
7) จำนวนห้องประชุม
2
ห้อง
8) แปลงปฏิบัติกำร
1
แปลง
9) โรงเรือนเลี้ยงสัตว์
2
โรง
10) โรงเรือนเพำะชำ
6
หลัง
11) อำคำรกิจกำรนักศึกษำ 1
หลัง

1,682,400
779,600
672,500
40,000
38,000
29,100
602,800
528,310
299,850
34,000
30,600
2,000
8,040

บาท
บาท
บำท
บำท
บำท
บำท
บาท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

7. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน
7.1 เอกลักษณ์
เป็นสถำบันทีน่ ้อมนำแนวทำงกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
7.2 อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอำสำ พัฒนำท้องถิ่น

8. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

การดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา 2561
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.สมำพร เรืองสังข์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สำนักมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและฯ
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)

ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร เปิดสอนทั้งหมด จำนวน 4 หลักสูตร และได้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
หลักสูตรทุกหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ สกอ. กำหนด โดยมีผลกำรประเมินรำยหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้
ผลการประเมิน
ชื่อหลักสูตร
หมายเหตุ
องค์ประกอบ
ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ย
ที่ 1

1) สำขำวิชำเกษตรศำสตร์
2) สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
3) สำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิทัศน์
4) สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำรเกษตร
ผลรวมของค่ำคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
ค่ำเฉลี่ย 3.51
ค่ำเฉลี่ย 3.00

องค์ประกอบที่ 2 - 6

ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน

3.31 คะแนน
3.26 คะแนน
2.61 คะแนน
2.82 คะแนน
12 คะแนน
4 หลักสูตร
คะแนนที่ได้ 3.00 คะแนน

คะแนนการประเมินตนเอง
3.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
1.1(1)
รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในหลักสูตรเกษตรศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561
1.1(2)
รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในหลักสูตรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
ปีกำรศึกษำ 2561
1.1(3)
รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปีกำรศึกษำ 2561
1.1(4)
รำยงำนผลกำรตรวจประเมิ น คุ ณ ภำพกำรศึ กษำภำยในหลั ก สู ต รเทคโนโลยี ก ำรจั ด กำรเกษตร ปี
กำรศึกษำ 2561
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.สมำพร เรืองสังข์
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : งำนกำรเจ้ำหน้ำที่
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)

ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยี กำรเกษตร มี จ ำนวนอำจำรย์ ประจ ำทั้ งหมด (นั บรวมที่ ลำศึ กษำต่ อ) จ ำนวน 25 คน มี
คณำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก มีรำยละเอียดดังนี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพืน้ ฐาน

จานวน

1. จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ)

25

2. จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ) ที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก

10

*หมายเหตุ ไม่นับอำจำรย์ที่ไม่อยู่ในช่วงปีกำรประเมิน เช่น ลำออก เสียชีวิต เกษียนอำยุ
แสดงวิธีการคานวณ
1.คำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีวุฒิปริญญำเอก ตำมสูตร
10
25

x 100 = ร้อยละ 40

2.แปลงค่ำร้อยละที่คำนวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
40

40
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 30

ร้อยละ 40

x 5 = 5 คะแนน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.2(1)
รายชื่อคณาจารย์ปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2561
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.สมำพร เรืองสังข์
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : งำนกำรเจ้ำหน้ำที่
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)

ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มีจำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลำศึกษำต่อ) จำนวน 25 คน มีอำจำรย์
ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรมีรำยละเอียดดังนี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพืน้ ฐาน

จานวน

1. จำนวนอำจำรย์ประจำคณะทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ)

25

2. จำนวนอำจำรย์ประจำคณะทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอำจำรย์

18

3. จำนวนอำจำรย์ประจำคณะทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

6

4. จำนวนอำจำรย์ประจำคณะทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์

1

5. จำนวนอำจำรย์ประจำคณะทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศำสตรำจำรย์

0

รวมจานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

7

*หมายเหตุ ไม่นับอำจำรย์ที่ไม่อยู่ในช่วงปีกำรประเมิน เช่น ลำออก เสียชีวิต เกษียนอำยุ
แสดงวิธีการคานวณ
1.คำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร ตำมสูตร
7
25

x 100 = ร้อยละ28

2.แปลงค่ำร้อยละที่คำนวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
28

60
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 52.15
ร้อยละ 28

x 5 = 2.33 คะแนน

คะแนนที่ได้
2.33 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.3(1)
รายชื่อคณาจารย์ปฏิบัติงานประจาภาคการศึกษา 2/2561
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อำจำรย์ ดร.พิษณุ แก้วตะพำน
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สำนักส่งเสริมวิชำกำรและฯ
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)

ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน
1.จำนวนนักศึกษำทั้งหมด
2.จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อปี (FTES) ต่อจำนวนอำจำรย์ประจำ
3.จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ)
4.สัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำ
5.สัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำตำมเกณฑ์มำตรฐำน
6.ผลต่ำงระหว่ำงสัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำทีเ่ ป็นจริง - สัดส่วนจำนวน
นักศึกษำเต็มเวลำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำตำมเกณฑ์มำตรฐำน
7.ร้อยละค่ำควำมแตกต่ำงจำกเกณฑ์มำตรฐำน

จานวน
220
285.23
25
8.96
20
8.96-20=
-11.04
-55.20

แสดงวิธีการคานวณ
1.คำนวณหำค่ำควำมแตกต่ำงจำกเกณฑ์มำตรฐำนและนำมำคิดเป็นค่ำร้อยละ ตำมสูตร
8.96-20
20

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
-55.2
ร้อยละ <10

x 100 = ร้อยละ-55.2

คะแนนที่ได้
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.4(1)
ข้อมูลค่ำ SCH และ FTES ปีกำรศึกษำ 2561
1.4(2)
รำยงำนจำนวนนักศึกษำ อัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำ และอัตรำกำรสำเร็จกำรศึกษำ
ย้อนหลัง 5 ปี
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ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อำจำรย์ ดร.พิษณุ แก้วตะพำน

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
โทรศัพท์ : 02-523-3002
E-mail : agriculture@vru.ac.th

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : กองพัฒนำนักศึกษำ
โทรศัพท์ : 02-909-1752
E-mail : ransaya@hotmail.com,
room_ab13@hotmail.com
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2561 (1 สิงหำคม 2561- 31 กรกฎำคม 2562)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
ผลกำรดำเนินงำน
ผลกำรดำเนินงำน
- คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและมหำวิทยำลัยจัดให้มีอำจำรย์ที่ปรึกษำคอยให้คำแนะนำทำงวิชำกำรและแนวทำงกำร
ใช้ชีวิตในมหำวิทยำลัยกับนักศึกษำของคณะทุกคน โดยกำหนดให้อำจำรย์ที่ปรึกษำ 1 คนดูแลนักศึกษำ 1 หมู่เรียนและ
อำจำรย์ 1 คนเป็นที่ปรึกษำได้สูงสุด 2 หมู่เรียนเพื่อควบคุมกำกับจำนวนนักศึกษำต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำอยู่ในสัดส่วนเหมำะสม

- คณะชี้แ จงให้ อำจำรย์ ที่ ป รึกษำทุ กท่ ำนให้ ด ำเนิน กำรให้ คำปรึกษำแก่นั กศึกษำตำมระบบอำจำรย์ ที่ ป รึกษำของ
มหำวิทยำลัย โดยมีรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและรองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำร่วมเป็นผู้ประสำนงำนแจ้งกับอำจำรย์ที่
ปรึกษำถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่นักศึกษำควรทรำบ
- อำจำรย์ที่ปรึกษำให้คำปรึกษำทำงวิชำกำรและกำรใช้ชวี ิตแก่นกั ศึกษำนับแต่เข้ำศึกษำจนสำเร็จกำรศึกษำ และมีกำร
รำยงำนกำรปฏิบตั ิงำนของอำจำรย์ที่ปรึกษำแก่ทำงคณะฯ เมื่อสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ
- อำจำรย์ผู้สอนทบทวนเนื้อหำเป็นกรณีพิเศษนอกเวลำเรียน ในรำยวิชำที่นักศึกษำส่วนใหญ่มีปัญหำ
เอกสารหลักฐาน
1.5.1(1) รำยชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำประจำหมู่เรียนต่ำงๆ
1.5.1(2) คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ
1.5.1(3) สรุปผลกำรปฏิบัตงิ ำนของอำจำรย์ที่ปรึกษำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจำปีกำรศึกษำ 2561
 ข้อ 2.มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริ การ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา
ผลกำรดำเนินงำน
- คณะได้มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำและนอกเวลำแก่
นักศึกษำ อำทิ
(1) กองพัฒนำนักศึกษำ 0-2529-0674-7 ต่อ 239
http://dsd.vru.ac.th/
ข้อมูลทุนกำรศึกษำ กองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ แหล่งงำนในและนอกเวลำ กำรผ่อนผันทหำร ประกันอุบัติเหตุ
เป็นต้น
(2) องค์กำรนักศึกษำ และสภำนักศึกษำ
ที่ตั้ง ชัน้ 2 อำคำรกองพัฒนำนักศึกษำ
กิจกรรมนอกหลักสูตร ชมรม ค่ำยอำสำพัฒนำ กิจกรรมจิตอำสำต่ำงๆ เป็นต้น
(3) สำนักวิทยำบริกำรและเทคโนโลยีสำระสนเทศ
02-9091431, ภำยใน 443 http://lib.vru.ac.th/
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กำรค้นหำทรัพยำกร กำรยืมคืน กำรต่ออำยุยืมทรัพยำกร ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ ฐำนข้อมูลงำนวิจัย เป็นต้น
(4) สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
0-2909-1432 , ภำยใน 322 หรือ 323
http://acad.vru.ac.th/about_acad/index.php
https://www.facebook.com/tabianvru?fref=ts
กำหนดกำรลงทะเบียน คู่มอื นักศึกษำ ผลกำรเรียน จองรำยวิชำ ข้อมูลสหกิจศึกษำ เป็นต้น
(5) ศูนย์ภำษำ 0-2529-0674-7 , ภำยใน 456 http://lcvru.com/
ควำมรูเ้ กี่ยวกับอำเซียน กิจกรรมด้ำนภำษำและวัฒนธรรมต่ำงประเทศ เป็นต้น
(6) facebook กยศ. - กรอ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ข้อมูลกำรยื่นเรื่องขอกู้ กยศ.-กรอ. ข่ำวกิจกรรมจิตอำสำ
โดยให้ข้อมูลของหน่วยบริกำรที่ให้บริกำรต่ำงๆ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำและนอกเวลำ
แก่นักศึกษำ ผ่ำนกำรติดประกำศไว้ที่บอร์ดประชำสัมพันธ์ตำมจุดต่ำงๆ ของคณะ, เว็ปไซต์และ facebook fan page
“คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร” และ fan page “VRU Agritech” และกำรแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผำ่ นทำงระบบ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ เช่น กำรรับสมัครทุนกำรศึกษำ กำรรับสมัครงำน โดยคณะได้มอบหมำยให้มผี ู้ที่คอยกำกับดูแลเว็บ
ไซด์และเพจ facebook คืออำจำรย์ตัวแทนของแต่ละหลักสูตรและเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะ
เอกสารหลักฐาน
1.5.2(1) ภำพประกำศตำมบอร์ดประชำสัมพันธ์
1.5.2(2) ภำพหน้ำ facebook ของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
1.5.2(3) เอกสำรกำรรับสมัครทุนกำรศึกษำ
1.5.2(4) เอกสำรประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครงำน
 ข้อ 3.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ปีกำรศึกษำ 2561 คณะมีกำรจัดทำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรทำงำนเมื่อสำเร็จกำรศึกษำแก่
นักศึกษำ อำทิ
(1) มีกำรจัดกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยให้แก่นักศึกษำ
(2) กำรปฏิบัตสิ หกิจศึกษำของนักศึกษำ ชัน้ ปีที่ 4 เป็นเวลำ 4 เดือน
(3) โครงกำรปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ
(4) ฝึกอบรม กำรเขียนแผนธุรกิจ วันที่ 21 มค. 2562
(5) กำรพัฒนำทักษะชีวิต วันที่ 18 พย. 2561
โดยเฉพำะโครงกำรปัจฉิมนิเทศ มีกำรอบรมเตรียมควำมพร้อมในกำรเตรียมตัวสัมภำษณ์งำนโดยเชิญวิทยำกรที่
เป็ นผู้ป ระกอบกำรทำงด้ำนกำรเกษตร คือคุณ วีระวัฒ น์ ศรีสุข กรรมกำรบริษัท แพลนด์ วอลล์ฯ มำให้ มุ มมองของ
ผู้ประกอบกำรต่อกำรจะรับนักศึกษำจบใหม่ และมีกำรอบรมกำรเตรียมพร้อมในกำรสัมภำษณ์งำนเป็นภำษำอังกฤษ
โดยวิทยำกรจำกศูนย์ภำษำ อีกทั้งยังเชิญรุ่นพี่ศิษย์เก่ำของทุกหลักสูตรมำร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำร
ทำงำนเพื่อให้เป็นแนวทำงของรุ่นน้องที่เพิ่งจบใหม่
เอกสารหลักฐาน
1.5.3(1) กนผ 01 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจำปีงบประมำณ 2562
1.5.3(2) คำสั่งโครงกำรพัฒนำทักษะชีวิต
1.5.3(3) คำสั่งคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรที่ 014/2562 อบรมกำรเขียนแผนธุรกิจ
1.5.3(4) กนผ 04 โครงกำรปัจฉิมนิเทศ
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 ข้อ 4.ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
ผลการดาเนินงาน
คณะและมหำวิทยำลัยจัดให้มีกำรประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำร ดังนี้
(1) ด้ำนกำรจัดบริกำรให้คำปรึกษำทำงวิชำกำรและกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำในคณะ
ประเมิ นคุณ ภำพกำรให้คำปรึกษำแก่นักศึกษำโดยพิ จำรณำจำกคะแนนควำมพึ งพอใจของนักศึกษำต่อระบบ
อำจำรย์ที่ปรึกษำผ่ำนกำรประเมินออนไลน์ของมหำวิทยำลัย (CMS) ซึ่งนักศึกษำจะเข้ำมำประเมินทุกสิ้นภำคเรียน โดย
ภำคเรียนที่ 1/2561 และ 2/2561 มีคะแนนควำมพึงพอใจเฉลี่ยเท่ำกับ 4.72 และ 4.67 ตำมลำดับ
(2) ด้ำนกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทัง้ เต็มเวลำและนอกเวลำแก่
นักศึกษำ
เมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำคณะได้ให้นักศึกษำทุกชั้นปีได้ประเมินควำมพึงพอใจ ด้ำนกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่
ให้บริกำรจำกแบบสอบถำม ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 4.42 และช่องทำงกำรรับทรำบข้อมูลที่ได้รับคะแนนมำกที่สุดคือ
รับทรำบข้อมูลจำกอำจำรย์ทปี่ รึกษำ
(3) ด้ำนกำรจัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรทำงำนเมื่อสำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ
โดยพิจำรณำตำมควำมสำเร็จของตัวชี้วัดของแต่ละโครงกำร และจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรม
ต่ำงๆที่เตรียมควำมพร้อมสู่กำรทำงำนเมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำ พบว่ำโครงกำรต่ำงๆสำเร็จตำมตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมำณและ
คุณภำพ โดยโครงกำรปัจฉิมนิเทศ โดยคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 4.41
เอกสารหลักฐาน
1.5.4(1) รำยงำนกำรประชุมโครงกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำงำน กค. 2562
1.5.4(2) กนผ 05 (แบบสรุปโครงกำร) โครงกำรปัจฉิมนิเทศ
 ข้อ 5.นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
เมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 2561 มีกำรสรุปรวบรวมข้อมูล ประเด็นสำคัญและรำยงำนผลกำรประเมินต่ำงๆ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรคณะเพื่อพิจำรณำแนวทำงพัฒนำและปรับปรุงโครงกำร/กิจกรรมต่อไป ดังนี้
(1) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะให้แนวทำงแก่หลักสูตรในด้ำนกำรให้คำปรึกษำแก่นักศึกษำชั้นปีที่หนึ่ง โดยให้
อำจำรย์ ที่ ป รึก ษำและอำจำรย์ ในหลั ก สู ต รร่ว มให้ คำปรึกษำ รวมถึง อำจำรย์ ผู้ ส อนที่ เป็ น อำจำรย์ ภ ำยในคณะให้
คำแนะนำและให้ปรึกษำ นอกจำกนี้ยังให้อำจำรย์ที่ปรึกษำนัดพบนักศึกษำได้ตำมควำมเหมำะสมและสำมำรถตั้งกลุ่ม
line เพื่อพูดคุยกันระหว่ำงอำจำรย์และนักศึกษำที่ปรึกษำ เพื่อเป็น อีกช่องทำงหนึ่งในกำรช่วยเหลือให้คำปรึกษำที่
สะดวกรวดเร็ว
(2) ช่องทำงกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำรต่ำงๆแก่นักศึกษำที่มีประสิทธิภำพมำกสุดคือกำรแจ้งผ่ำนอำจำรย์ที่
ปรึกษำ แต่กำรแจ้งหรือส่งต่อข้อมูลให้ที่ปรึกษำผ่ำนกำรประชุมอำจจะช้ำ คณะจึงมอบหมำยให้รองคณบดีฝ่ ำยกิจกำร
นักศึกษำและหัวหน้ำสำนักงำนพิจำรณำข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษำและแจ้งผ่ำนทำง line กลุ่มอำจำรย์คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร และแจ้งในกลุ่ม line คณะกรรมกำรนักศึกษำซึ่งมีนักศึกษำตัวแทนของทุกหลักสูตรอยู่ร่วมกันใน
กลุ่ม รวมถึงกำรแจ้งผ่ำนเว็บไซด์ของคณะ และสำเนำแจ้งข้อมูลต่ำงๆส่งไปพร้อมกันนั้นด้วย เพื่อให้นักศึกษำได้รับ
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์รวดเร็วมำกที่สุด
(3) คณะให้ทำกำรแชร์ข้อมูลต่ำงๆ ทั้งเรื่องทุน กำรรับสมัครจิตอำสำ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษำ ผ่ำนทำง
facebook และเพิ่มช่องทำงใหม่คือ facebook fan page ของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรซึ่งมี admin เป็นอำจำรย์
ประจำหลักสูตรต่ำงๆและอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วมให้คำปรึกษำ และทำให้แจ้งและตอบข้อมูลที่นักศึกษำปรึกษำผ่ำนทำง
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
ผลการดาเนินงาน
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
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

6 คะแนน

บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อำจำรย์ ดร.พิษณุ แก้วตะพำน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
โทรศัพท์ : 02-529-3002
E-mail : agriculture@vru.ac.th

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : กองพัฒนำนักศึกษำ
โทรศัพท์ : 02-909-1428
E-mail : thiti_aor@hotmail.com
varaporn2548@hotmail.com
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2561 (1 สิงหำคม 2561- 31 กรกฎำคม 2562)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนและการจัดกิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้จัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำประจำปีกำรศึกษำ 2561 ของคณะ ซึ่งกำหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติกำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจำปีงบประมำณ 2561 โดยให้คณะกรรมกำรนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ
2561 มีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนพัฒนำนักศึกษำ
เอกสารหลักฐาน
1.6.1(1) แผนกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจำกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2561
1.6.1(2) กนผ 01 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจำปีงบประมำณ 2562
1.6.1(3) รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรนักศึกษำ
 ข้อ 2.ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) คุณธรรม จริยธรรม
2) ความรู้
3) ทักษะทางปัญญา
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดาเนินงาน
คณะได้ดำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษำมีคุณลักษณะบัณฑิตตำมมำตรฐำน
ผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร ให้ครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยโครงกำร ได้แก่
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) โครงกำรบำยศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษำใหม่
(2) โครงกำรพิธีไหว้ครู
(3) โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมลอยกระทง
(4) โครงกำรทำบุญวันขึ้นปีใหม่
(5) โครงกำรเสริมสร้ำงจิตสำนึกในกำรพัฒนำพุทธศำสนำ
ด้านความรู้
(1) โครงกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำรให้กับนักศึกษำใหม่ ประจำปีกำรศึกษำ
2561
(2) โครงกำรเตรียมควำมพร้อม “ต้อนรับน้องใหม่หัวใจเกษตร”
(3) โครงกำรเตรียมควำมพร้อมของหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์
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(4) โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ
(5) โครงกำร “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเกษตรศำสตร์”
(6) โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรเกษตรระหว่ำงสถำบัน วันที่ 9-11 ก.พ. 2562
(7) โครงกำรอบรม TOEIC
(8) โครงกำรอบรม Academic Reading and Writing
(9) โครงกำรนำเสนอผลงำนเชิงประจักษ์ ASTC 2019
ด้านทักษะทางปัญญา
(1) โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรเกษตรระหว่ำงสถำบัน วันที่ 9-11 ก.พ. 2562
(2) โครงกำรแข่งขันตอบปัญหำทำงวิชำกำร FoSTAT Nestle Quiz Bowl
(3) โครงกำรเสริมสร้ำงทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำรให้กับโรงเรียนในพื้นที่เครือข่ำยภำยนอกของ
มหำวิทยำลัย : สนุกคิดวิทย์อำหำร วันที่ 30 ตุลำคม 2561
(5) กำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรเกษตร
(6) กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์อำหำร
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) โครงกำรบำยศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษำใหม่
(2) โครงกำรแข่งขันกีฬำภำยในคณะ “งำนกีฬำเกษตรสัมพันธ์ต้ำนภัยยำเสพติด”
(3) โครงกำรทำบุญวันขึ้นปีใหม่
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) โครงกำรอบรมกำรใช้งำนสำรสนเทศขั้นพื้นฐำน Microsoft Office
(2) โครงกำรอบรมกำรทำ Poster
(3) โครงกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์อำหำรโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เอกสารหลักฐาน
1.6.2(1) กนผ 01 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจำปีงบประมำณ 2562
 ข้อ 3.จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
- คณะมีกิจกรรมกำรให้ควำมรู้ ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นักศึกษำใหม่ทุกคน 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) คำสั่งงำนปฐมนิเทศและกำหนดกำร
 ข้ อ 4.ทุ กกิจกรรมที่ ดาเนินการมีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุป ระสงค์ข องกิจกรรมและนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
ผลการดาเนินงาน
ทุกโครงกำรที่ดำเนินกำรปีกำรศึกษำ 2561 มีกำรประเมินผลควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร พบว่ำทุกโครงกำร
สำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ100 เนื่องจำกโครงกำรของคณะส่วนใหญ่จะไม่แยกดำเนินกำรเป็นกิจกรรมพัฒนำ
นักศึกษำของหลักสูตรแต่จะรวมเป็นกิจกรรมนักศึกษำทั้งคณะ ทำให้นักศึกษำแต่ละหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำน
กิจกรรมต่ำงๆ และคณะนำผลกำรประเมินและปัญหำที่พบมำพิจำรณำหำแนวทำงพัฒนำปรับปรุงกำรดำเนินงำนครั้งต่อไป
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เอกสารหลักฐาน
1.6.4(1) กนผ.05 ของแต่ละโครงกำร
 ข้อ 5.ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะมี กำรน ำผลกำรด ำเนิน งำนของโครงกำรต่ ำงๆ ที่ แล้วเสร็จในปี กำรศึกษำ 2561 มำประเมิน ควำมสำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนำนักศึกษำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
ประจำปีงบประมำณ 2562 และมีมติดังนี้
พบว่ำคณะดำเนินกำรสำเร็จตำมตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จเป้ำหมำยของแผนกำรพัฒนำนักศึกษำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
ประจำปีงบประมำณ 2561 โดยมีร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรกิจกรรมต่ำงๆของนักศึกษำ ร้อยละ
100 จำกเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ร้อยละ 80 โดยมีหลักสูตรเข้ำร่วมครบทั้ง 3 หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ได้แก่
หลักสูตรเกษตรศำสตร์ หลักสูตรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำรและหลักสูตรภูมิทัศน์
เอกสารหลักฐาน
1.6.5(1) รำยงำนกำรประชุมคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ครั้งที่ 2/2562
 ข้อ 6.นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
มีกำรนำผลกำรประเมินเสนอต่อที่ประชุมกรรมกำรบริหำรคณะเพื่อพิจำรณำแนวทำงกำรปรับปรุงและจัดทำ
แผนพัฒนำคณะในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2561 โดยสรุปดังนี้
- คณะได้นำผลกำรตรวจประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2560 ของคณะด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ
มำเป็นส่วนหนึ่งในกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในเรื่องของกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรทำนุบำรุง
ศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมจิตอำสำให้บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนได้และยังมีควำมเป็นเอกลักษณ์ของคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร โดยกำรจัดตั้งชมรม “ชมรมเกษตรอำสำพัฒนำ” โดยให้นักศึกษำทุกคนในคณะเป็นสมำชิกชมรม
และดำเนินกิจกรรมของชมรมด้วยกำรไปถ่ำยทอดควำมรู้ทำงด้ำนกำรเกษตร จัดทำแปลงเกษตร มอบพันธุ์ปลำและ
เมล็ดพันธุ์ผัก ทำบุญพัฒนำศำนสถำน ณ วัดสะเนพ่อง และจัดทำสื่อกำรเรียนกำรสอนเกี่ยวกับกำรเกษตรและวิชำอื่นๆ
ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนสุนทรเวช (บ้ำนสะเนพ่อง) ต.ไล่โว่ อ.สงัขละบุรี จ.กำญจนบุรี เมื่อวันที่ 7-9 ม.ค.
2562
- จำกกำรส่งนักศึกษำเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรเกษตรระหว่ำงสถำบันฯ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ พบว่ำ
นอกจำกกำรแข่งขันตอบปัญหำทำงวิชำกำรแล้วยังมีกำรประกวดแผนธุรกิจประกวดนวัตกรรม กำรประกวดร้องเพลง
ลูกทุ่งและกำรแข่งขันทักษะทำงด้ำนกำรเกษตรเช่น กำรจัดตู้ปลำสวยงำม กำรมัดถุงแพ็คปลำ เป็นต้น ที่ประชุมจึงมีมติ
ให้ทุกหลักสูตรไปวำงแผนกำรพัฒนำนักศึกษำในด้ำนดังกล่ำวเพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
โครงกำรดังกล่ำวในปีกำรศึกษำ 2562 ต่อไป
เอกสารหลักฐาน
1.6.6(1) รำยงำนกำรประชุมคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ครั้งที่ 2/2562
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปี การศึกษา 2561 : 16

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรมีกิจกรรมที่พัฒนำนักศึกษำด้ำนทักษะเชิงตัวเลขและ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.สมาพร เรืองสังข์
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
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)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
ผลการดาเนินงาน
คณะและสถำบันวิจัยและพัฒนำจัดทำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนวิจัยที่ นักวิจัยสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ระบบฐำนข้อมูลนักวิจัย ระบบฐำนข้อมูลของงำนวิจัย คู่มือกำรวิจัย คู่มือทุนอุดหนุนกำรวิจัย
เอกสารหลักฐาน
2.1.1(1) เวบไซต์สถำบันวิจัยและพัฒนำ
2.1.1(2) เวบไซต์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
 ข้อ 2.สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารหรื อ ห้ อ งปฏิ บั ติ ง านสร้า งสรรค์ หรื อ หน่ ว ยวิ จั ย หรือ ศู น ย์ เครื่ อ งมื อ หรือ ศู น ย์ ใ ห้
คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่ ง อ านวยความสะดวกหรื อ การรั ก ษาความปลอดภั ย ในการวิ จั ย หรื อ การผลิ ต งานสร้ า งสรรค์
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ(visiting professor)
ผลการดาเนินงาน
คณะมีกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยดังนี้
2.1 คณะมีห้องปฏิบัติกำรกลำงและห้องปฏิบัติกำรเฉพำะสำขำวิชำเพื่อกำรวิจัยของอำจำรย์และนักศึกษำ มีระบบ
สำรสนเทศพร้อมใช้งำน จัดเจ้ำหน้ำที่ประจำห้องปฏิบัติกำรในทุกสำขำวิชำ
2.2 คณะมีห้องศึกษำค้นคว้ำและห้องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบอินเตอร์เนตเชื่อมต่อกับสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ซึ่งสำมำรถใช้เป็นแหล่งค้นคว้ำข้อมูลในฐำนข้อมูลต่ำงๆที่สนับสนุนกำรวิจัยนอกเหนือไปจำกกำรค้นคว้ำ
ข้อมูลในห้องสมุดมหำวิทยำลัย นอกจำกนี้ในปีกำรศึกษำ 2561 คณะเพิ่มแหล่งค้นคว้ำข้อมูลงำนวิจัยโดยเป็นสมำชิก
วำรสำร EAU heritage ฉบับวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยอัพโหลดวำรสำรแต่ละฉบับไว้ที่หน้ำเวปไซต์ของคณะ
เพื่อให้อำจำรย์และนักศึกษำสำมำรถดำวน์โหลดไปใช้เป็นแหล่งข้อมูลในกำรศึกษำและวิจัย
2.3 คณะจัดให้มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกได้แก่ อินเตอร์เนต และระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรวิจัยได้แก่ ถัง
ดับเพลิงเพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ นอกจำกนี้ยังจัดทำป้ำยติดไว้ที่หน้ำห้องปฏิบัติกำรทุกห้องที่ระบุถึงเบอร์โทรศัพท์ของ
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักและเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบประจำห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ เพื่อใช้ติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน มีกำร
จัดทำป้ำยประกำศกระตุ้นเตือนถึงข้อควรปฏิบัติในห้องปฏิบัติกำร
2.4 คณะจัดกิจกรรมกำรบรรยำยเรื่อง ห้องปฏิบัติกำรและควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรแก่นักศึกษำใหม่ปีกำรศึ กษำ 2561
ในงำนปฐมนิเทศนักศึกษำ
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2.5 คณะร่วมกับหลักสูตรจัดกิจกรรมส่งเสริมด้ำนกำรวิจัยให้นักศึกษำ เช่น
- หลักสูตรเกษตรศำสตร์ จัดโครงกำร เตรียมควำมพร้อมด้ำนงำนวิจัย ให้นักศึกษำชั้นปีที่ 3
- หลักสูตรปริญญำโท เทคโนโลยีกำรจัดกำรเกษตร จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “เทคนิคกำรสืบค้นและกำรใช้เครื่องมือ
สำหรับ กำรสืบค้นและกำรเขียนอ้ำงอิง” ให้นักศึกษำปริญญำโท
2.6 คณะร่วมกับมหำวิทยำลั ยรังสิตได้ จั ดประชุ มวิชำกำรระดับชำติวิ ทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระหว่ำงสถำบั น ครั้งที่ 7
(ASTC2019) เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมให้นักศึกษำและอำจำรย์ได้ เผยแพร่ผลงำนนวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ ผ่ำนกิจกรรมกำร
นำเสนอผลงำนวิจัย และกำรประกวดนวัตกรรม นอกจำกนี้คณะร่วมกับเครือข่ำยเกษตรรำชภัฏทั่วประเทศได้ จัดกำรแข่งขัน
ทักษะวิชำกำรและวิชำชีพทำงด้ำนกำรเกษตร เครือข่ำยเกษตรรำชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ ซึ่งมี
กิจกรรมกำรประกวดนวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ กำรตอบปัญ หำทำงกำรเกษตรและกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพเกษตร จำก
โครงกำรควำมร่วมมือดังกล่ำว ทำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ทำงวิชำกำร พัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรสร้ำงผลงำนวิจัย
และนวัตกรรมต่ำงๆ ที่อำจำรย์และนักศึกษำสำมำรถนำมำพัฒนำต่อยอด เกิดแรงบันดำลใจที่จะสร้ำงผลงำนในปีต่อไป

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
และกำรใช้เครื่องมือ สำหรับกำรสืบค้นและกำรเขียนอ้ำงอิง
2.1.2(6) คำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรกำรจัดประชุมวิชำกำร “วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระหว่ำงสถำบัน ” ครั้งที่ 7 และ
กำรแข่งขันทักษะวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนกำรเกษตรเครือข่ำยรำชภัฏครั้งที่ 5
 ข้อ 3.จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผลการดาเนินงาน
คณะ/มหำวิท ยำลัยมี กำรจัด สรรงบประมำณโดยเป็น งบประมำณจำกกองทุ นวิจั ยเพื่ อเป็ น ทุ นวิจั ยให้ แก่นักวิจัย ที่
ข้อเสนอโครงกำรผ่ำนควำมเห็น ชอบจำกคณะอนุ กรรมกำรพิ จำรณำทุ น วิจัยระดับ คณะ (กรณี งบประมำณไม่ เกิน
50,000 บำท) และคณะกรรมกำรพิจำรณำทุนสนับสนุนกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย (กรณี งบประมำณเกิน 50,000
บำท) ซึ่งในปีงบประมำณ 2562 อำจำรย์ในคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้รับงบประมำณวิจัยจำกมหำวิทยำลัยจำนวน
ทั้งหมด 12 เรื่องเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,070,000 บำท ได้แก่
- กำรออกแบบโมดูลรองรับน้ำทิ้งแบบรังผึ้งเพื่อปลูกไม้ประดับในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้ง โดย อ.
วิเชียร พุทธศรี 100,000 บำท
- กำรสำรวจ รวบรวม และประเมินผลศัตรูธรรมชำติและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญของพืชเศรษฐกิจ ในพื้นที่
อำเภอเมืองสระแก้ว 50,000 บำท
- โครงกำรพั ฒ นำผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP โดย ผศ.วัฒ นี บุ ญ วิท ยำและคณะ 30,000 บำท ผศ.นั น ท์ ป ภั ท ร์
ทองคำและคณะ 30,000 บำท อ.หรรษำ เวียงวะลัยและคณะ 30,000 บำท อ.ภำสุรี ฤทธิเลิศและคณะ
30,000 บำท และ อ.ดร.สุภณิดำ พัฒธร 30,000 บำท
- โครงกำรแก้ไขปัญ หำควำมยำกจนและยกระดับคุณ ภำพชีวิตของประชำชนตำมยุทธศำสตร์เพื่อกำร
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
- โครงกำรแก้ไขปัญ หำควำมยำกจนและยกระดับคุณ ภำพชีวิตของประชำชนตำมยุทธศำสตร์เพื่อกำร
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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 เพื่อสนับสนุนอำจำรย์และนักศึกษำทุกหลักสูตรจัดทำนวัตกรรมเพื่อ
ประกวดในเวทีต่ำงๆ รวมเป็นเงิน 28,000 บำท ได้แก่
- โครงกำรนวัตกรรมทำงอำหำรสู่เวทีระดับชำติ 12,000 บำท
- โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรเกษตร 6,000 บำท
- โครงกำรพัฒนำวัสดุตกแต่งสำหรับงำนภูมิทัศน์ 10,000 บำท
เอกสารหลักฐาน
2.1.3(1) บันทึกข้อควำมที่ ศธ ๐๕๕๑.๐๘/ว.๓๙๙ ผลกำรพิจำรณำทุนสนับสนุนกำรวิจัย (อ.วิเชียร พุทธศรี)
2.1.3(2) บั น ทึ ก และประกำศเรื่ อ ง กำรให้ ทุ น สนั บ สนุ น กำรวิ จั ย ประจ ำปี ง บประมำณ 2562 ครั้ ง ที่ 1
(อ.ดร.เจนจิรำ นำมี)
2.1.3 (3) บันทึกข้อตกลงระหว่ำงงำนบ่มเพำะธุรกิจ ผู้ประกอบกำรใหม่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ (โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP 5 โครงกำร)
2.1.3 (4) ประกำศเรื่องกำรสนับสนุนกำรศึกษำวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อกำรพัฒนำเชิงพื้นที่โครงกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนตำมยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปทุมธำนีและ
จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมำณ 2562 (อ.ดร.พิษณุ แก้วตะพำน อ.ศิริวิมล คงมีทรัพย์ อ.ปณัท สุขสร้อย อ.นิตยำ
ทองทิพย์ อ.ดร.เจนจิรำ นำมี)
2.1.3(5) แผนงบประมำณคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำปีงบประมำณ 2562 (กนผ 01)
 ข้อ 4.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลการดาเนินงาน
- คณะ/มหำวิทยำลัยมีกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในงำนประชุมวิชำกำร
และสนับสนุนกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติโดยผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
กองทุ นวิจัย โดยในปีงบประมำณ 2562 อำจำรย์ในคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้รับเงินงบประมำณ
สนับสนุนในกำรเผยแพร่งำนวิจัยของ ผศ.สมำพร เรืองสังข์ จำนวน 20,000 บำท ในวำรสำรมหำจุฬำ
นำครทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กันยำยน- ธันวำคม 2561)
- คณะเทคโนโลยี กำรเกษตรได้ จั ด สรรงบประมำณปี 2562 เพื่ อให้ นั กศึก ษำและอำจำรย์ ได้ น ำเสนอ
ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระหว่ำงสถำบัน
(ASTC2019) ณ มหำวิทยำลัยรังสิต เป็นจำนวน 24,650 บำท
- คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้จัดสรรงบประมำณปี 2562 สนับสนุนกำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในกำร
ประกวดนวัตกรรมอำหำรและกำรแข่งขันจัดตู้ปลำในงำนแข่งขันทักษะวิชำกำรเกษตร เครือข่ำยเกษตร
รำชภัฏทั่วประเทศ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ จำนวน 90,760 บำท
เอกสารหลักฐาน
2.1.4(1) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำยเงิน
สนับสุนนกำรนำเสนอผลงำนวิจัยและตีพิมพ์ผลงำนวิจัยในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติหรือนำนำชำติ พ.ศ. 2561
2.1.4(2) แผนงบประมำณคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำปีงบประมำณ 2562 (กนผ 01)
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 ข้อ 5.มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
ผลการดาเนินงาน
คณะมีกำรจัดโครงกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำงำน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย และ
ยกย่องอำจำรย์และนักวิจัยผู้มีแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย มำถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์
ให้แก่อำจำรย์รุ่นใหม่ เป็นแนวทำงสำหรับพัฒนำกำรสอนและกำรวิจัย และมีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยเด่นของคณะเพื่อ
เป็นกำรชื่นชมยกย่องคณะผู้วิจัยผ่ำนเวปไซต์ของคณะ ป้ำยประกำศ และ youtube
เอกสารหลักฐาน
2.1.5(1) ภำพโครงกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำงำน
2.1.5(2) ภำพป้ำยประกำศและเวปไซต์ แสดงรูปกิจกรรมโครงกำรวิจัยเด่นของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
 ข้อ 6.มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน
ในที่ประชุมกรรมกำรบริหำรคณะ (กบ.) ครั้งที่ 2/2561 ได้มอบหมำยให้ อ.ธนำ กั่วพำนิช และ ผศ.สมำพร เรืองสังข์
เป็นผู้ประสำนงำนเรื่องกำรยื่นของจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร ช่วยเหลือและอำนวยควำมสะดวกให้อำจำรย์ที่มีควำม
ประสงค์จะยื่นจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิ์ ซึ่งในปีกำรศึกษำ 2561 มี อ.หรรษำ เวียงวะลัย แจ้งควำมประสงค์ที่จะจดอนุ
สิทธิบัตรผลงำน “ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่จำกไซรัปจำกปลำยข้ำวหมำก” ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงจัดเตรียมข้อมูลและ
เอกสำร ตำมแบบฟอร์ม ที่ กำหนดโดยกรมทรัพ ย์ สิน ทำงปั ญ ญำ และมีกำรเผยแพร่ขั้น ตอนกำรจดสิ ท ธิบั ต ร และ
ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำกำร
จ่ ำ ยเงิ น สนั บ สนุ น และจั ด สรรผลประโยชน์ ในงำนที่ มี สิ ท ธิ บั ต รหรื อ อนุ สิ ท ธิ บั ต ร พ.ศ.2558 ผ่ ำ นป้ ำ ยประกำศ
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)ประกำศมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธำนี เรื่ อ งหลั ก เกณ
ฑ์และอัตรำกำรจ่ำยเงินสนับสนุนและจัดสรรผลประโยชน์ในงำนที่มีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2558
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

6 คะแนน

บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.สมาพร เรืองสังข์
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
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)

ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ได้รับเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในจำกมหำวิทยำลัยจำนวน
1,070,000 บำท จำกคณะให้ทุกหลักสูตรสร้ำงนวัตกรรมรวม 28,000 ภำยนอก จำนวน 100,000 บำท รวมทั้งหมด
จำนวน 1,198,000 บำท มีอำจำรย์ประจำทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษำต่อ) จำนวน 25 คน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน
1. จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภายในสถาบัน

จานวน

- กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

1,098,000

- กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

-

- กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
2. จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภายนอกสถาบัน

-

- กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

100,000

- กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

-

- กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
3. จำนวนอำจำรย์ประจำทีป่ ฏิบตั ิงำนจริง (ไม่นับรวมผูล้ ำศึกษำต่อ)

-

- กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

-

- กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

-

- กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
4.จำนวนอำจำรย์ประจำทีล่ ำศึกษำต่อ

-

- กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

-

- กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

-

- กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

-

วิธีการคานวณ
1.คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกต่อจำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
1,198,000
25

=

47,920 บำท/คน
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2. แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
47,920
60,000

x5

=

3.99 คะแนน

ดังนั้น จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกต่อจำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
ประจำทั้งหมดเท่ำกับ 47,920 บำท/คน เท่ำกับ 3.99 คะแนน
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
สังคมฯ 22,550 บำท/คน
วิทย์ฯ 60,000 บำท/คน
วิทย์สุขภำพฯ 45,100 บำท/คน

47,920 บำท/คน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

3.99 คะแนน

ไม่บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.2(1)
บันทึกข้อควำมที่ ศธ ๐๕๕๑.๐๘/ว.๓๙๙ ผลกำรพิจำรณำทุนสนับสนุนกำรวิจัย (อ.วิเชียร พุทธ
ศรี)
2.2(2)
บันทึกและประกำศเรื่อง กำรให้ทุนสนับสนุนกำรวิจัย ประจำปีงบประมำณ 2562 ครั้งที่ 1
(อ.ดร.เจนจิรำ นำมี)
2.2(3)
บันทึกข้อตกลงระหว่ำงงำนบ่มเพำะธุรกิจ ผู้ประกอบกำรใหม่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP 5 โครงกำร)
2.2(4)
ประกำศเรื่องกำรสนับสนุนกำรศึกษำวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อกำรพัฒนำเชิงพื้นที่โครงกำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจนและยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนตำมยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นในพื้นทีจ่ ังหวัดปทุมธำนีและจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมำณ 2562 (อ.ดร.พิษณุ
แก้วตะพำน อ.ศิริวิมล คงมีทรัพย์ อ.ปณัท สุขสร้อย อ.นิตยำ ทองทิพย์ อ.ดร.เจนจิรำ นำมี)
2.2(5)
แผนงบประมำณคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำปีงบประมำณ 2562 (กนผ 01)
2.2(6)
หนังสือรับรองกำรเป็นผู้ร่วมวิจยั เรื่อง กำรวิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนผลิตสัตว์และอำหำร
สัตว์ขั้นสูง (อ.ดร.รำชำวดี ยอดเศรณี และ อ.ศิริพร นำมเทศ)
ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
กำรออกแบบโมดูลรองรับน้ำทิ้งแบบรังผึ้งเพื่อ
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับในระบบไฮโดรโปนิกส์
แบบแนวตัง้
กำรส ำรวจ รวบรวม และประเมิ น ผลศั ต รู
ธรรมชำติ แ ละแมลงศั ต รู พื ช ที่ ส ำคั ญ ของพื ช
เศรษฐกิจ ในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว
โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP
ขนมถ้วยฟูน้ำมะตูม
โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP
กำรแปรรรูปน้ำพริกนรกปลำย่ำง

จานวนเงิน

ผู้วิจัย

100,000

อ.วิเชียร พุทธศรี

50,000

อ.ดร.เจนจิรำ นำมี

30,000

ผศ.วัฒนี บุญวิทยำและ
คณะ
ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคำ
และคณะ

30,000

ทุน
ทุน
ภายใน ภายนอก
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ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP
กำรแปรรูปน้ำส้มผสมคอลำเจน
โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP
กำรแปรรูปเห็ดถั่งเช่ำ
โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP
ไอศกรีมนมผสมเนื้อตำลสุก
โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและยกระดับ
คุณภำพชีวิตของประชำชนตำมยุทธศำสตร์เพื่อ
กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชนพืชนิมติ เทศบำงเมือง
ท่ำโขลง จ.ปทุมธำนี
และโครงกำรแก้ ไ ขปั ญ หำควำมยำกจนและ
ยกระดั บ คุ ณ ภำพชี วิ ต ของประชำชนตำม
ยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น หมู่ 4 ต.ทุ่ง
มหำเจริญ จ.สระแก้ว
โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและยกระดับ
คุณภำพชีวิตของประชำชนตำมยุทธศำสตร์เพื่อ
กำรพัฒนำท้องถิ่น หมู่ 13 ต.หนองม่วง อ.โคก
สูง จ. สระแก้ว
โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและยกระดับ
คุณภำพชีวิตของประชำชนตำมยุทธศำสตร์เพื่อ
กำรพัฒนำท้องถิ่น หมู่ 6 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง
จ. สระแก้ว
โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและยกระดับ
คุณภำพชีวิตของประชำชนตำมยุทธศำสตร์เพื่อ
กำรพัฒนำท้องถิ่น หมู่ 2 ต.โนนหมำกมุ่น อ.โคก
สูง จ. สระแก้ว
โครงกำรนวัตกรรมทำงอำหำรสู่เวทีระดับชำติ
โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรเกษตร
โครงกำรพัฒนำวัสดุตกแต่งสำหรับงำนภูมิทัศน์
กำรใช้ ส ำรละลำยอิ เล็ ก โทรไลต์ เพื่ อ ปรับ ปรุ ง
คุณภำพเนื้อไก่เนื้อ
กำรวิเครำะห์ปริมำณจุลินทรีย์ ในระบบทำงเดิน
อำหำรสัตว์
รวม

ทุน
ทุน
ภายใน ภายนอก


จานวนเงิน

ผู้วิจัย

30,000

30,000

อ.หรรษำ เวียงวะลัยและ
คณะ
อ.ภำสุรี ฤทธิเลิศและ
คณะ
อ.ดร.สุภณิดำ พัฒธร

154,000

อ.ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์



154,000

อ.ดร.พิษณุ แก้วตะพำน



154,000 บำท

อ.ปณัท สุขสร้อย



154,000

อ.นิตยำ ทองทิพย์



154,000

อ.ดร.เจนจิรำ นำมี



12,000
6,000
10,000
50,000

อ.หรรษำ เวียงวะลัย
อ.ศิริพร นำมเทศ
อ.วิเชียร พุทธศรี
อ.ดร.รำชำวดี ยอดเศรณี
อ.ศิริพร นำมเทศ
อ.ดร.รำชำวดี ยอดเศรณี
อ.ศิริพร นำมเทศ





30,000

50,000




1,198,000
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.สมาพร เรืองสังข์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถำบันวิจัยและพัฒนำ
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและฯ
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)

ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มีผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจำ จำนวน 32 เรื่อง โดยมีรำยละเอียดผลงำนค่ำ
น้ำหนัก ดังนี้
ค่าน้าหนัก
จานวนเรื่อง
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก
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
ผลถ่วงน้าหนักเท่ากับ
16.0
ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ที่

ข้อมูลพืน้ ฐาน

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ
1 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์
ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นรำยงำนสื บ เนื่ อ งจำกกำรประชุ ม
วิชำกำรระดับชำติ

ค่า
น้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์

0.20

อ.ศิริพร นำมเทศ

ไชยวัฒน์ ชัชวำลปรีชำ
ศิริพร นำมเทศ 2561.
กำรเปรียบเทียบปริมำณ
ซำกและคุณภำพเนื้อไก่
พื้นเมืองทำงกำรค้ำ
(พันธุ์ตองหนึ่ง) ระหว่ำง
เพศผู้และเพศเมีย.
แหล่งที่เผยแพร่

2

อ.ดร.สุภณิดำ

กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏกลุ่มศรีอยุธยำ
ครั้งที่ 9 “วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคม”
18-19 ตุลำคม 2561.
ผลของแก่นตะวันผงต่อ
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ที่

ข้อมูลพืน้ ฐาน

ค่า
น้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

พัฒธร

3

ผศ.ดร.อัณนภำ
สุขลิ้ม

4

รศ.ดร.ศรีน้อย
ชุ่มคำ

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์

คุณภำพของสเฟียริคอล
โยเกิร์ต
แหล่งที่เผยแพร่
กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏกลุ่มศรีอยุธยำ
ครั้งที่ 9 “วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคม”
18-19 ตุลำคม 2561
อัณนภำ สุขลิ้ม ศุภวร
รณ ถำวรชินสมบัติ และ
พัชริยำ เศษศิริ. 2561.
คุณภำพทำงเคมีและหุง
ต้มของข้ำวไรซ์เบอรีที่
ผ่ำนกำรฉำยรังสีแกมมำ.
แหล่งที่เผยแพร่
กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏกลุ่มศรีอยุธยำ
ครั้งที่ 9 “วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคม”
18-19 ตุลำคม 2561
รัตญำพร นำกใจ และ
ศรีน้อย ชุ่มคำ. ผลของ
กำรเสริมกวำวเครือขำว
ในอำหำรไก่ไข่ต่อ
คุณภำพเปลือกไข่และ
คุณภำพภำยในของไข่
แหล่งที่เผยแพร่
กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีระหว่ำง
สถำบัน ครั้งที่ 6 . 6
มิถุนำยน 2561
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5

อ.หรรษำ
เวียงวะลัย

6

อ.หรรษำ
เวียงวะลัย

7

ผศ.ดร.อัณนภำ
สุขลิ้ม ภำสุรี
ฤทธิเลิ ศ วรรณิ ภ ำ
พำณิชกรกุล

8

ผศ.ดร.อัณนภำ
สุ ข ลิ้ ม วรรณิ ภ ำ
พ ำ ณิ ช ก ร กุ ล
นันท์ปภัทร์ ทองคำ

กำรใช้ใบเครือหมำน้อย
ทดแทนวุ้นเจลำตินใน
เต้ำฮวยนมสด
แหล่งที่เผยแพร่
กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีระหว่ำง
สถำบัน ครั้งที่ 6 . 6
มิถุนำยน 2561
ผลของกำรเสริมไข่น้ำ
ต่อคุณภำพของบรำวนี่
แหล่งที่เผยแพร่
กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีระหว่ำง
สถำบัน ครั้งที่ 6 . 6
มิถุนำยน 2561
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
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
เต้ำฮวยข้ำวกล้องงอก
แหล่งที่เผยแพร่
กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีระหว่ำง
สถำบัน ครั้งที่ 6 . 6
มิถุนำยน 2561
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9

10

11

ภำสุรี ฤทธิเลิศ

ภำสุรี ฤทธิเลิศ และ
อรรถพล สมบูรณ์. ผล
ของวิธีกำรทำแห้งต่อ
สมบัติทงเคมีกำยภำพ
ของแก่นตะวันผง
แหล่งที่เผยแพร่
กำรประชุมวิชำกำรและ
กำรประกวดนวัตกรรม
บัณฑิตศึกษำระดับชำติ
และนำนำชำติ “งำนวิจัย
และนวัตกรรม
บัณฑิตศึกษำเพื่อควำม
ยั่งยืนทำงเศรษฐกิจและ
สังคม” ณ ศูนย์ประชุม
นำนำชำติดิเอ็มเพรส โรง
แรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่
17-18 พค. 61 หน้ำ
1106-1114.
กรรณิกำ อัมพุช
ผลของกำรทำลำยกำร
พักตัวต่ออัตรำกำรงอก
กำรเจริญเติบโต ผลผลิต
และคุณค่ำทำงโภชนะ
ของถั่วผีสำหรับใช้เป็น
พืชอำหำรสัตว์. ใน กำร
ประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีระหว่ำง
สถำบัน. 6 มิถุนำยน
2561.
รำชำวดี ยอดเศรณี ผลกำรเสริมกระเจี๊ยบ
แดงในน้ำดื่มต่อ
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.
รำชำวดี ยอดเศรณี ผลกำรเสริมกระเจี๊ยบ
แดงในน้ำดื่มต่อคุณภำพ
ซำกและคุณภำพเนื้อของ
ไก่กระทง. ใน กำร
ประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีระหว่ำง
สถำบัน. 6 มิถุนำยน
2561.
หรรษำ เวียงวะลัย ผลของกำรทดแทนแป้ง
นันท์ปภัทร์ ทองคำ ข้ำวสำลีด้วยแป้งข้ำวไรซ์
และวัฒนี
เบอร์รี่ต่อคุณภำพของ
บุญวิทยำ.
ช็อกโกแลตชิฟมัฟฟิน.
ใน กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีระหว่ำง
สถำบัน. 6 มิถุนำยน
2561.

13

14

15

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์
ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นรำยงำนสื บ เนื่ อ งจำกกำรประชุ ม
วิ ช ำกำรระดั บ นำนำชำติ หรื อ ในวำรสำรทำง
วิ ช ำกำรระดั บ ชำติ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นฐำนข้ อ มู ล ตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร
อุ ด มศึ ก ษำว่ ำ ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ ก ำรพิ จ ำรณ ำ
วำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบันนำเสนอสภำ
สถำบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกำศให้ทรำบเป็น
กำรทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน
30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ

0.40

อ.ดร.รำชำวดี
ยอดเศรณี

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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16

- ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร
- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 2

0.40
0.60

อ.ดร.สุภณิดำ
พัฒธร

17

ผศ.ทรงพลธนฤทธ์
มฤครัฐอินแปลง

18

ผศ.ดร.กรรณิกำ
อัมพุช

19

รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ

(IFABL-summer 2018),
17-19 August 2018,
Sapporo, Japan.
สมบัติทำงชีวภำพของ เพกติ
นจำกกระเจี๊ยบเขียวและ
กำรนำไปใช้ในซอร์เบทโปร
ไบโอติก
แหล่งที่เผยแพร่
วำรสำรวิทยำศำสตร์เกษตร
ปีที่ 49 ฉบับที่ 2 (พิเศษ)
มกรำคม – เมษำยน 2561
หน้ำ 173-176.
กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิต
ตะลิงปลิงแช่อิ่มอบแห้งของ
วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้ำน
เกษตรกรคลองสี่ ตำบล
คลองสี่ อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธำนี
แหล่งที่เผยแพร่
วำรสำรวิจัยและพัฒนำ วไล
ยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ สำขำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
(พฤษภำคม – สิงหำคม
2561) หน้ำ 33-44.
อัตรำกำรเจริญเติบโตของ
ลูกโคนมเพศผู้ที่เลี้ยงแบบ
ปล่อยแทะเล็มแปลงหญ้ำ
และแบบให้อำหำรสูตรรม
ทีเอ็มอำร์
แหล่งที่เผยแพร่
วำรสำรวิทยำศำสตร์เกษตร
ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 มกรำคมเมษำยน 2561 หน้ำ 71-87.
ผลกำรเสริมสังกะสีอินทรีย์
ในอำหำรไก่ไข่ต่อ
สมรรถภำพกำรผลิต
คุณภำพไข่และกำรต้ำน
อนุมูลอิสระของไข่แดง
แหล่งที่เผยแพร่
วำรสำรวิจัยและพัฒนำ วไล
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20

อ.วิเชียร พุทธศรี

21

วิเชียร พุทธศรี

22

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ ไม่
อยู่ ใ นฐำนข้ อ มู ล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรื อ
ระเบี ย บคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำว่ ำ ด้ ว ย
หลั ก เกณฑ์ ก ำรพิ จ ำรณำวำรสำรทำงวิ ช ำกำร
ส ำหรั บ กำรเผยแพร่ ผ ลงำนทำงวิ ช ำกำร พ.ศ.
2556 แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและ
จัดท ำเป็ น ประกำศให้ ท รำบเป็ นกำรทั่ วไป และ
แจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 1

0.80

อ.ดร.ณัฐพงศ์
จันจุฬำ

23

อ.ดร.คมกฤษณ์
แสงเงิน

24

อ.ดร.คมกฤษณ์

ยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ สำขำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
1 (3): 86-92.
กำรส่งออกไม้ขดุ ล้อมที่ใช้ใน
งำนภูมิทัศน์ ข้อสังเกต:
มำตรกำรทำงภำษีในกำร
ควบคุมกำรส่งออก
แหล่งที่เผยแพร่
วำรสำรวไลยอลงกรณ์
ปริทัศน์ (มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์)
ปีที่8 ฉบับที่3 กันยำยนธันวำคม 2561
ผลของน้ำทิ้งจำกกำรซักผ้ำ
ด้วยเครื่องต่อกำรรอดชีวิต
ของไม้ดอกไม้ประดับบำง
ชนิด. วำรสำรวิจัยและ
พัฒนำ วไลยอลงณ์ ในพระ
บรมรำชูปถัมภ์ สำขำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
13 (1): 64-74.
กำรเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะ
ทำงสั ณ ฐำนวิ ท ยำของลิ น
เดอเนี ย ที่ ระดั บ พ ลอย ดี
ต่ำงกัน
แหล่งที่เผยแพร่
Thai Journal of Science
andTechnology,
Thammasat University
ปีที่.7 ฉบับที่ 1 มกรำคม –
เมษำยน 2561 หน้ำ 21-31
ผลของกำรใช้ชนิดและอัตรำ
ปุ๋ย ต่อกำรเจริญ เติบ โตและ
ผลผลิตของข้ำวปทุมธำนี 1
ที่ปลูกในชุดดินรังสิต
แหล่งที่เผยแพร่
วำรสำรพืชศำสตร์สงขลำ
นครินทร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
(เมษำยน – มิถุนำยน 2561)
ผลของหั ว เชื้ อ ชนิ ด น้ ำเห็ ด
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แสงเงิน

25

อ.ดร.คมกฤษณ์
แสงเงิน

26

อ.ภำสุรี ฤทธิเลิศ

27

อ.ดร.พิษณุ
แก้วตะพำน

28

29

อ.หรรษำ เวียงวะลัย

ผศ.สมำพร เรืองสังข์

ตั บ เต่ ำ ต่ อ กำรเจริ ญ เติ บ โต
และผลผลิ ต ของพริ ก ขี้ ห นู
ลูกผสมพันธุ์ซุปเปอร์ฮอท
แหล่งที่เผยแพร่
วำรสำรพื ช ศำสตร์ ส งขลำ
นคริ น ทร์ ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 3
(ก รกฎ ำค ม – กั น ย ำย น
2561)
ผลของ TDZ และมันฝรั่งต่อ
กำรเจริ ญ เติ บ โตในหลอด
ทดลองของกล้ ว ยไม้ ส กุ ล
หวำยด่ำง.
แหล่งที่เผยแพร่
วำรสำรพื ช ศำสตร์ ส งขลำ
นครินทร์ ปีที่ 5 (3): 18-22.
ส ม บั ติ ข อ งฟ ล ำ ว ร์ แ ล ะ
สตำร์ชจำกเนื้ อ กล้ วยไข่ ดิ บ
และกำรใช้ประโยชน์ในขนม
ทองม้วน
แหล่งที่เผยแพร่
วำรสำรเกษตร ปีที่ 34 ฉบับ
ที่ 3 กันยำยน – ธันวำคม
2561 . หน้ำ 513-524.
วิธีกำรทำลำยกำรพักตัวใน
เมล็ดซีรเู ลียม
แหล่งที่เผยแพร่
วำรสำรพืชศำสตร์สงขลำ
นครินทร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
(เมษำยน – มิถุนำยน 2561)
ผลของแป้งถั่วแดงที่ทดแทน
แป้งสำลีต่อสมบัติทำงเคมี
กำยภำพและฤทธิ์ต้ำนอนุมลู
อิสระในหมั่นโถว
แหล่งที่เผยแพร่
Thai Journal of Science
and Technology 7(5):
534-543.
ระบบนิเวศเกษตรและกำร
จัดกำรทรัพยำกรของชุมชน
ในพื้นที่รอยต่อชำยแดน
กำญจนบุร-ี ทวำย
แหล่งเผยแพร่
วำรสำรมหำจุฬำนำค
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30

31

อ.วิเชียร พุทธศรี

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์
ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวำรสำรวิ ช ำกำรระดั บ นำนำชำติ ที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ว่ ำ ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ำรพิ จ ำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร
พ.ศ.2556

1.00

รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ

รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ

32

- ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร

รทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3
หน้ำ 689-705
ปัญหำทำงกฎหมำยเกี่ยวกับ
มำตรกำรกำรควบคุมกำร
เคลื่อนย้ำยไม้ขดุ ล้อมที่ใช้ใน
งำนภูมิทัศน์
แหล่งที่เผยแพร่
วำรสำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 เมษำยนมิถุนำยน 2561
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):6676, 2018.
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).
แหล่งทีเ่ ผยแพร่
Journal of Aquaculture
Research &
Development 9(2).
2018.

1.00
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- ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ ได้รับกำรประเมิน
ผ่ำนเกณฑ์กำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว
- ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติ
ว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำร
- ผลงำนค้น พบพัน ธุ์พืช พั นธุ์สัตว์ ที่ค้น พบใหม่
และได้รับกำรจดทะเบียน
- ต ำรำหรื อ หนั ง สื อ หรื อ งำนแปลที่ ไ ด้ รั บ กำร
ประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำร
แล้ว

1.00

- ตำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลทีผ่ ่ำนกำร
พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินตำแหน่งทำง
วิชำกำร แต่ไม่ได้นำมำขอรับกำรประเมิน
ตำแหน่งทำงวิชำกำร
คุณภาพงานสร้างสรรค์
- งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สสู่ ำธำรณะใน
6 ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Online
- งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับ
7
สถำบัน
- งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ
8

1.00

9
10
11
12

1.00
1.00
1.00

0.20
0.40
0.60

- งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับ
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
- งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ

0.80

จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่
ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ
จำนวนนักวิจัยประจำทัง้ หมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำน
จริงและลำศึกษำต่อ

25

1.00

-

วิธีการคานวณ
1.คำนวณค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย ตำมสูตร
16.0
25

= x 100

= 64.0%

x5

5 คะแนน

2. แปลงค่ำร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
64.0

30

=

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
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เป้าหมาย 2559

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

สังคมฯ 18.40 %
วิทย์ฯ 27.60 %
วิทย์สุขภำพฯ 27.60 %

ร้อยละ 64.0

5 คะแนน

บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
2.3 (1)
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดประจำปีภำคกำรศึกษำ 2/2561 (25 คน)
2.3 (2)
รำยชื่องำนวิจัยของอำจำรย์ประจำที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 32 เรื่อง ดังนี้
กรรณิกำ อัมพุช อภิญญำ วิชิตสระน้อย และวิภำวรรณ์ ภำวจันทึก. 2561. ผลของกำรทำลำยกำรพักตัวต่ออัตรำกำร
งอก กำรเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณค่ำทำงโภชนะของถั่วผีสำหรับใช้เป็นพืชอำหำรสัตว์. ใน กำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระหว่ำงสถำบัน. 6 มิถุนำยน 2561.
กรรณิกำ อัมพุช. 2561. อัตรำกำรเจริญเติบโตของลูกโคนมเพศผู้ทเี่ ลี้ยงแบบปล่อยแทะเล็มแปลงหญ้ำและแบบให้
อำหำรสูตรทีเอ็มอำร์. วำรสำรวิทยำศำสตร์เกษตร 49(1): 71-87.
คมกฤษณ์ แสงเงิน พิษณุ แก้วตะพำน และณัฐพงค์ จันจุฬำ. 2561. ผลของกำรใช้ชนิดและอัตรำปุ๋ยต่อกำร
เจริญเติบโตและผลผลิตของข้ำวปทุมธำนี 1 ที่ปลูกในชุดดินรังสิต. วำรสำรพืชศำสตร์สงขลำนครินทร์ 5 (2):
57-61.
คมกฤษณ์ แสงเงิน และบุปผำ อยู่ทิม. 2561. ผลของหัวเชื้อชนิดน้ำเห็ดตับเต่ำต่อกำรเจริญเติบโตและผลผลิตของ
พริกขี้หนูลูกผสมพันธุ์ซุปเปอร์ฮอท. วำรสำรพืชศำสตร์สงขลำนครินทร์ ปีที่ 5 (3): 67-74.
คมกฤษณ์ แสงเงิน. 2651. ผลของ TDZ และมันฝรั่งต่อกำรเจริญเติบโตในหลอดทดลองของกล้วยไม้สกุลหวำยด่ำง.
วำรสำรพืชศำสตร์สงขลำนครินทร์ ปีที่ 5 (3): 18-22.
ฉัตรกมล ปั้นงำม และรำชำวดี ยอดเศรณี. 2561. ผลกำรเสริมกระเจี๊ยบแดงในน้ำดื่มต่อสมรรถภำพกำรผลิตของไก่
กระทง. ใน กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระหว่ำงสถำบัน. 6 มิถุนำยน 2561.
ชลลดำ จันทสอน และพิษณุ แก้วตะพำน. 2561. ผลของควำมชื้นเมล็ดพันธุ์และระยะเวลำกำรเก็บรักษำต่อคุณภำพ
ของเมล็ดพันธุ์ข้ำว กข 69. ใน กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระหว่ำงสถำบัน. 6
มิถุนำยน 2561.
ไชยวัฒน์ ชัชวำลปรีชำ และ ศิริพร นำมเทศ. 2561. กำรเปรียบเทียบปริมำณซำกและคุณภำพเนื้อไก่พื้นเมืองทำง
กำรค้ำ (พันธุ์ตองหนึ่ง) ระหว่ำงเพศผู้และเพศเมีย. ใน กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กลุ่มศรีอยุธยำ ครั้งที่ 9 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” 18-19 ตุลำคม 2561.
ณัฐพงศ์ จันจุฬำ. 2561. กำรเปลีย่ นแปลงลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำของลินเดอเนียที่ระดับพลอยดีต่ำงกัน. Thai
Journal of Science and Technology, Thammasat University 7(1): 21-31.
ณัฐวุฒิ เพียรสุขเหลือ รัตน์ชนก รุง่ กำจัด และรำชำวดี ยอดเศรณี. 2561. ผลกำรเสริมกระเจี๊ยบแดงในน้ำดื่มต่อ
คุณภำพซำกและคุณภำพเนื้อของไก่กระทง. ใน กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่ำงสถำบัน. 6 มิถุนำยน 2561.
ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง. 2561. กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตตะลิงปลิงแช่อิ่มอบแห้งของวิสำหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บ้ำนเกษตรกรคลองสี่ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี. วำรสำรวิจัยและพัฒนำ วไลยอ
ลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 13 (2): 33-44.
นิลำวัลย์ กำรเพียร อัณนภำ สุขลิม้ ภำสุรี ฤทธิเลิศ และวรรณิภำ พำณิชกรกุล. 2561. กำรเสริมแก่นตะวันผงใน
ผลิตภัณฑ์เต้ำฮวยข้ำวไรซ์เบอรี่. ใน กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระหว่ำง
สถำบัน. 6 มิถุนำยน 2561.
พิษณุ แก้วตะพำน. 2561. วิธีกำรทำลำยกำรพักตัวในเมล็ดซีรเู ลียม. วำรสำรพืชศำสตร์สงขลำนครินทร์ 5 (2): 38-41.
เพชรสุวรรณ ถำวรทรัพย์ ขวัญเรือน วิจิตขจี และหรรษำ เวียงวะลัย. 2561. กำรใช้ใบเครือหมำน้อยทดแทนวุ้นเจ
ลำตินในเต้ำฮวยนมสด. ใน กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระหว่ำงสถำบัน. 6
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มิถุนำยน 2561.
ภำสุรี ฤทธิเลิศ และ อรรถพล สมบูรณ์. 2561. ผลของวิธีกำรทำแห้งต่อสมบัติทำงเคมีกำยภำพของแก่นตะวันผง. ใน
กำรประชุมวิชำกำรและกำรประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษำระดับชำติและนำนำชำติ “งำนวิจัยและ
นวัตกรรมบัณฑิตศึกษำเพื่อควำมยั่งยืนทำงเศรษฐกิจและสังคม” ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติดิเอ็มเพรส โรง
แรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ 17-18 พค. 2561 หน้ำ 1106-1114.
ภำสุรี ฤทธิเลิศ. 2561. สมบัติของฟลำวร์และสตำร์ชจำกเนื้อกล้วยไข่ดิบและกำรใช้ประโยชน์ในขนมทองม้วน. วำรสำร
เกษตร 34(3) : 513-524.
รัตญำพร นำกใจ และศรีน้อย ชุ่มคำ. 2561. ผลของกำรเสริมกวำวเครือขำวในอำหำรไก่ไข่ต่อคุณภำพเปลือกไข่และ
คุณภำพภำยในของไข่. ใน กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระหว่ำงสถำบัน. 6
มิถุนำยน 2561.
รำชำวดี ยอดเศรณี. 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. กำรส่งออกไม้ขุดล้อมที่ใช้ในงำนภูมิทัศน์ ข้อสังเกต: มำตรกำรทำงภำษีในกำรควบคุมกำร
ส่งออก. วำรสำรวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์) 8(3): 213-234.
วิเชียร พุทธศรี. 2561. ปัญหำทำงกฎหมำยเกี่ยวกับมำตรกำรกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยไม้ขดุ ล้อมที่ใช้ในงำนภูมิทัศน์.
วำรสำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 เมษำยน-มิถุนำยน 2561
วิเชียร พุทธศรี. 2561. ผลของน้ำทิ้งจำกกำรซักผ้ำด้วยเครื่องต่อกำรรอดชีวิตของไม้ดอกไม้ประดับบำงชนิด. วำรสำร
วิจัยและพัฒนำ วไลยอลงณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 13 (1): 64-74.
ศรีน้อย ชุ่มคำ. 2561. ผลกำรเสริมสังกะสีอินทรีย์ในอำหำรไก่ไข่ต่อสมรรถภำพกำรผลิต คุณภำพไข่และกำรต้ำนอนุมลู
อิสระของไข่แดง. วำรสำรวิจัยและพัฒนำ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 1 (3): 86-92.
ศิริลักษณ์ จันทร์ฤทธิ์ วัฒนี บุญวิทยำ ภำสุรี ฤทธิเลิศ และนันท์ปภัทร์ ทองคำ. 2561. ผลของกำรเสริมไข่น้ำต่อ
คุณภำพของบรำวนี่. ใน กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระหว่ำงสถำบัน. 6
มิถุนำยน 2561.
สมำพร เรืองสังข์. 2561. ระบบนิเวศเกษตรและกำรจัดกำรทรัพยำกรของชุมชนในพื้นที่รอยต่อชำยแดนกำญจนบุร-ี
ทวำย. วำรสำรมหำจุฬำนำครทรรศน์ 5 (3) : 689-705.
สุภณิดำ พัฒธร. 2561. ผลของแก่นตะวันผงต่อคุณภำพของสเฟียริคอลโยเกิร์ต. ใน กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มศรีอยุธยำ ครั้งที่ 9 “วิจัยและนวัตกรรมเพือ่ สังคม” 18-19 ตุลำคม 2561.
สุภณิดำ พัฒธร. 2561. สมบัติทำงชีวภำพของ เพกตินจำกกระเจี๊ยบเขียวและกำรนำไปใช้ในซอร์เบทโปรไบโอติก.
วิทยำศำสตร์เกษตร 49 (2): 173-176.
หรรษำ เวียงวะลัยและกำนติมำ ภูวงษ์. 2561. ผลของแป้งถั่วแดงที่ทดแทนแป้งสำลีต่อสมบัติทำงเคมีกำยภำพและ
ฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระในหมั่นโถว. Thai Journal of Science and Technology 7(5): 534-543.
อัณนภำ สุขลิ้ม กมลชนก เหล่ำถำวร วรรณิภำ พำณิชกรกุล และนันท์ปภัทร์ ทองคำ. 2561. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
เต้ำฮวยข้ำวกล้องงอก. ใน กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระหว่ำงสถำบัน. 6
มิถุนำยน 2561.
อัณนภำ สุขลิ้ม ศุภวรรณ ถำวรชินสมบัติ และพัชริยำ เศษศิริ. 2561. คุณภำพทำงเคมีและหุงต้มของข้ำวไรซ์เบอรีที่
ผ่ำนกำรฉำยรังสีแกมมำ. ใน กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มศรีอยุธยำ ครั้งที่ 9
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” 18-19 ตุลำคม 2561.
อำรีรัตน์ สุวรรณสุข หรรษำ เวียงวะลัย นันท์ปภัทร์ ทองคำ และวัฒนี บุญวิทยำ. 2561. ผลของกำรทดแทนแป้งข้ำว
สำลีด้วยแป้งข้ำวไรซ์เบอร์รี่ต่อคุณภำพของช็อกโกแลตชิฟมัฟฟิน. ใน กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระหว่ำงสถำบัน. 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
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
-

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อำจำรย์ ดร.พิษณุ แก้วตะพำน
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
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ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมกำรบริหำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ได้มีกำรประชุมวำงแผนกำรบริกำรวิชำกำรประจำปีที่สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของสังคม และสอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัย และกำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมสำเร็จในระดับแผน
และโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
โดยคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรพันธกิจสัมพันธ์ ได้มีกำรประชุมวำงแผนจัดทำโครงกำรสำรวจบริบทชุมชน
และจัดทำฐำนข้อมูลในพื้นที่จังหวัดปทุมธำนีและจังหวัดสระแก้ว ภำยใต้โครงกำรยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อ
แก้ไขปัญหำควำมยำกจน ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในจังหวัดปทุมธำนีและจังหวัดสระแก้ว และนำผลกำร
สำรวจพื้นที่และควำมต้องกำรของชุมชน เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรคณะและมหำวิทยำลัยเพื่อ พิจำรณำและ
อนุมัติโครงกำรเพื่อประกอบกำรจัดทำแผนบริกำรวิชำกำรประจำปีงบประมำณ 2562
เอกสารหลักฐาน
3.1.1(1) รำยงำนกำรประชุมกำรบริหำรคณะ ครั้งที่ 1 28 พฤษภำคม 2561
3.1.1(2) (ร่ำง)แผนบริกำรวิชำกำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจำปีงบประมำณ 2562
3.1.1(3) คำสั่งคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร เลขที่ 015/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรพันธกิจ
สัมพันธ์ ประจำปีงบประมำณ 2562
3.1.1(4) ค ำสั่ ง คณะเทคโนโลยี ก ำรเกษตร เลขที่ ค ำสั่ ง 272/2562 เรื่ อ ง ให้ อ ำจำรย์ ข้ ำ รำชกำรและพนั ก งำน
มหำวิทยำลัยไปรำชกำร วันที่27 – 28 มกรำคม 2562
 ข้อ 2.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
ผลการดาเนินงาน
1. โครงกำรสำรวจบริบทชุมชนและจัดทำฐำนข้อมูลในพื้นที่จังหวัดปทุมธำนีและจังหวัดสระแก้ว เพื่อสำรวจบริบทของ
พื้นที่ และควำมต้องกำรของชุ มชน โดยบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ กำรสำรวจภูมิทัศน์ และ หลักกำร
ส่งเสริมกำรเกษตร และซึ่งนักศึกษำได้ฝึกฝนกำรสำรวจชุมชน และกำรเป็นนักส่งเสริมวิชำกำรเกษตรในกำรไปพูดคุย
และสอบถำมข้อมูลและควำมต้องกำรของชุมชน และได้เรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกรในชุมชน และนำผลจำกโครงกำร
มำจัดทำโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบท และควำมต้องกำรของชุมชน
2. โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนภำยใต้โครงกำรสร้ำง
เครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุ มชนท้องถิ่นดำรงอยู่ได้อย่ำง
ยั่งยืน ซึ่งคณะได้ดำเนินกำรดังนี้
2.1 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเสริมควำมรู้ให้กับคนในชุมชนพื้นที่จังหวัดปทุมธำนี ได้แก่
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปี การศึกษา 2561 : 38

1) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรทำฮอร์โมนไข่ สำรวจดิน ปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตมะพร้ำว โดยบูรณำ
กำรกับกำรเรียนกำรสอนวิชำปฐพีวิทยำเพื่องำนภูมิทัศน์ ในวันที่ 19 มิถุนำยน 2562
2) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรทำเต้ำฮวยมะพร้ำวอ่อน โดยบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตร
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร ในวันที่ 19 มิถุนำยน 2562
3) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพำะต้นอ่อนงอก ในวันที่ 19 กรกฏำคม 2562
2.2 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติ กำรเพื่ อเสริม ควำมรู้ให้ กับ คนในชุมชนพื้ น ที่ จังหวัดสระแก้ว โดยบู รณำกำรกับ
รำยวิชำหลักกำรส่งเสริมเกษตร และพืชไร่เศรษฐกิจ ได้แก่
1) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรเก็บตัวอย่ำงดิน กำรวิเครำะห์ดินกำรเตรียมดินปลูกผักปลอดสำรพิษ
2) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง ทำปุ๋ยอินทรีย์ กำรเห็ด และเมล็ดงอก
- ติดตำมประเมินผลโครงกำร (อยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินกำร)
- คณะมีบริการวิขาการเพิ่มเติมจากแผนบริการวิชาการประจาปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
1. โครงกำรกำรบริกำรวิชำกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อกำรสร้ำงอำชีพ และปฏิบัติกำรทำแฮมเบอร์เกอร์ สเต๊ก
ลูกชิ้น และแหนมปีกไก่ ในวันที่ 26 พฤษภำคม 2562 ให้กับชุมชนท้องถิ่น และประชำชนทั่วไป จำนวน 20 คน
โดยบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนวิชำเนื้อสัตว์ และผลิตภัณ ฑ์เนื้อ ซึ่งนักศึกษำได้นำควำมรู้จำกกำรฝึกปฏิบัติใน
รำยวิชำ มำสำธิตวิธีกำรทำผลิตภัณฑ์ด้วย
2. โครงกำรอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์พื้นบ้ำน ร่วมกับ บริษัท เอ็นเอ็มบี -มินีแบ ไทย จำกัด ในวันที่ 8 และ 10
มิถุนำยน 2562 ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 20 คน และ คนในชุมชนวัดพืชนิมิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี จำนวน 20
คน เพื่ อ ถ่ ำ ยทอดควำมรู้แ ละแลกเปลี่ ย นกำรเรีย นรู้ จ ำกภำยในสู่ ชุ ม ชนภำยนอก และเป็ น กำรประชำสั ม พั น ธ์
มหำวิทยำลัย โดยบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนวิชำเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์เนื้อ ซึ่งนักศึกษำได้นำควำมรู้ จำกกำรฝึก
ปฏิบัติในรำยวิชำ มำสำธิตวิธีกำรทำผลิตภัณฑ์ด้วย
3. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพำะต้นอ่อนงอกและกำรแปรรูปสำหรับประกอบอำชีพ ณ บริษัท Minebea Mitsumi
ในวันที่ 14 มิถุนำยน 2562 ให้กับพนักงำนโรงงำนของบริษัท จำนวน 40 คน โดยมีนักศึกษำหลักสูตรเกษตรศำสตร์
ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยำกรในกำรถ่ำยทอดควำมรู้
4. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรออกแบบและดูแลรักษำต้นไม้ใหญ่ในงำนภูมิทัศน์ ร่วมกับ Urban Tree Learning
Center (UTLC) ครั้ง ที่ 1 วั น ที่ 19-23 มกรำคม 2562 ครั้ง ที่ 2 วั น ที่ 2-3 มี น ำคม 2562ครั้ง ที่ 3 ในวั น ที่ 4-5
พฤษภำคม 2562 ให้กับนักศึกษำและบุคคลทั่วไปที่ประกอบอำชีพทำงด้ำนภูมิทัศน์ โดยบูรณำกำรกับกำรเรียนกำร
สอนวิชำกำรดูแลรักษำงำนภูมิ ทัศน์ ซึ่ งนั กศึกษำหลักสูต รเทคโนโลยี ภูมิ ทั ศน์ ชั้ นปี ที่ 2 เป็น ผู้ช่ วยวิทยำกร สำธิต
วิธีกำรใช้อุปกรณ์กำรปีนต้นไม้ในที่สูง และนักศึกษำสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในกำรประกอบอำชีพต่อไป
5. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรไม้ไผ่เพื่องำนภูมิสถำปัตยกรรม บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนวิชำทักษะช่ำงในงำน
ภูมิทัศน์ วันที่ 7-9 ธันวำคม 2562 ให้กับอำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยต่ำงๆ และบุคคลทั่วไปที่ประกอบอำชีพทำงด้ำนภูมิ
ทัศน์และสถำปัตยกรรม
เอกสารหลักฐาน
3.1.2(1) รำยงำนกำรประชุ ม กำรบริ ห ำรคณ ะ สรุ ป แผนกำรใช้ ป ระโยชน์ จ ำกกำรบริ ก ำรวิ ช ำกำร คณ ะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร ประจำปีกำรศึกษำ 2561
3.1.2(2) คำสั่ งมหำวิท ยำลัย รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชู ป ถัม ภ์ เลขที่ คำสั่ ง 2891/2561 เรื่อง แต่ งตั้ ง
คณะกรรมกำรดำเนินโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษำแก้ไขปัญหำชุมชนท้องถิ่น เสริมให้พลัง
ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถดำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปี การศึกษา 2561 : 39

3.1.3(3) คำสั่งคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร เลขที่คำสั่ง 123/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรพันธ
กิจสัมพันธ์พื้นที่จังหวัดปทุมธำนี
3.1.4(4) คำสั่งคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร เลขที่คำสั่ง 120/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรพันธ
กิจสัมพันธ์พื้นที่จังหวัดสระแก้ว
 ข้อ 3.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
ผลการดาเนินงาน
- ในปีการศึกษา 2561 คณะมีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มีโครงการที่บริการแบบให้เปล่าตามแผน จานวน
2 โครงการ
1. โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนภำยใต้โครงกำรสร้ำง
เครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นดำรงอยู่ได้อย่ำง
ยั่งยืน จังหวัดสระแก้ว 1 โครงกำร และจังหวัดปทุมธำนี 1 โครงกำร
- ในปีการศึกษา 2561 คณะมีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มีโครงการที่บริการแบบให้เปล่าเพิ่มเติมจากแผน
จานวน 3 โครงการ
1. โครงกำรกำรบริกำรวิชำกำรแปรรูป ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อกำรสร้ำงอำชีพ และปฏิบัติกำรทำแฮมเบอร์เกอร์ สเต๊ก
ลูกชิ้น และแหนมปีกไก่ ในวันที่ 26 พฤษภำคม 2562 ให้กับชุมชนท้องถิ่น และประชำชนทั่วไป จำนวน 20 คน
2. โครงกำรอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์พื้นบ้ำน ร่วมกับ บริษัท เอ็นเอ็มบี -มินีแบ ไทย จำกัด ในวันที่ 8 และ 10
มิถุนำยน 2562 ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 20 คน และ คนในชุมชนวัดพืชนิมิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี จำนวน 20
คน เพื่ อ ถ่ ำ ยทอดควำมรู้แ ละแลกเปลี่ ย นกำรเรีย นรู้ จ ำกภำยในสู่ ชุ ม ชนภำยนอก และเป็ น กำรประชำสั ม พั น ธ์
มหำวิทยำลัย
3. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพำะต้นอ่อนงอกและกำรแปรรูปสำหรับประกอบอำชีพ ณ บริษัท Minebea Mitsumi
ในวันที่ 14 มิถุนำยน 2562 ให้กับพนักงำนโรงงำนของบริษัท จำนวน 40 คน
เอกสารหลักฐาน
3.1.3(1) แผนบริกำรวิชำกำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจำปีงบประมำณ 2562
 ข้อ 4.ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนาเสนอ
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
คณะมีกำรนำผลกำรดำเนินงำนของโครงกำรต่ำงๆ มำประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนและโครงกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจำปีงบประมำณ 2562 โดยนำเสนอต่อ
กรรมกำรบริหำรคณะเพื่อพิจำรณำ สรุปดังนี้
- เมื่อพิจำรณำตำมตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 2561 พบว่ำสำเร็จทุกตัวบ่งชี้ โดย
(1) จำนวนพื้นที่เป้ำหมำยในกำรดำเนินงำนพันธกิจสัมพันธ์ จ.ปทุมธำนี 1 พื้นที่ และจ.สระแก้ว 1 พื้นที่
ผลกำรดำเนินกำร จำนวนพื้นที่เป้ำหมำยในกำรดำเนินงำนพันธกิจสัมพันธ์ จ.ปทุมธำนี 1 พื้นที่ และจ.สระแก้ว 1 พื้นที่
(2) ระดับควำมสำเร็จของกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติเพือ่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกภำยในหรือภำยนอก
มหำวิทยำลัยเพื่อร่วมกันศึกษำและแก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพืน้ ที่เป้ำหมำยร่วมทีบ่ ูรณำกำรภำรกิจของ
มหำวิทยำลัย ระดับ5
ผลกำรดำเนินกำร ระดับ 3 (เนื่องจำกอยู่ในระหว่ำงกำรสรุปผลกำรเนินงำน)
- โครงกำรที่ ด ำเนิ น กำรเพิ่ ม เติ ม จำกแผนมี กำรประเมิ น ผลควำมส ำเร็จ ตำมวัต ถุป ระสงค์ของโครงกำร พบว่ำ ทุ ก
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โครงกำรสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 100
เอกสารหลักฐาน
3.1.4(1) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะ
 ข้อ 5.นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
ผลการดาเนินงาน
เมื่อสิ้นสุด ภำคเรียน 2/2561 มีกำรนำผลกำรประเมินกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมทีผ่ ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรคณะไปปรับปรุงแผนพัฒนำงำนบริกำรวิชำกำรในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ
2562 สรุปดังนี้
(1) ให้ใช้แนวทำงกำรดำเนินงำนบริกำรวิชำกำรที่เน้นควำมต้องกำรของชุมชนใดชุมชนหนึ่งเพื่อให้ชุมชนนั้นมีควำม
ยั่ ง ยื น ตำมนโยบำยงำนบริกำรสั ง คมของมหำวิ ท ยำลั ย ต่ อ ไป โดยไม่ ล ะทิ้ ง ชุ ม ชนเครือ ข่ ำ ยเดิ ม ของคณะ และให้
ดำเนินกำรงำนกับชุมชนเครือข่ำยเดิมต่อไปด้วย
เอกสารหลักฐาน
3.1.5(1) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะ
3.1.5(2) (ร่ำง) แผนบริกำรวิชำกำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจำปีงบประมำณ 2563
 ข้อ 6.คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน
คณะได้มีส่วนร่วมกับมหำวิทยำลัย คือ
1.โครงกำรมหำวิทยำลัยประชำชน เป็นโครงกำรของมหำวิทยำลัยร่วมกับธนำคำรออมสิน วันที่ 22 พฤษภำคม 2562
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวั ดปรำจีนบุรีมีวัตถุประสงค์ในกำรอบรมพัฒ นำอำชีพ ให้ กับ
ประชำชนผู้มี บั ต รสวัส ดิ กำรแห่ งรัฐปี 2561 และนั กศึกษำมีส่ วนร่วมในกำรบริกำรวิช ำกำรด้ วย ซึ่ งคณะได้จั ดท ำ
โครงกำรทั้งหมด 3 โครงกำรดังนี้
- โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรเพำะต้นอ่อนงอกและกำรแปรรูปสำหรับประกอบอำชีพ
- โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนอำหำรเพื่อสร้ำงรำยได้ : แหนมและข้ำวทอดเพื่อใช้ยำเป็นแหนมคลุก
- โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนอำหำรเพื่อสร้ำงรำยได้ : เยลลี่สุขภำพ
2.โครงกำรร่ว มกับ ศูน ย์ บ่ ม เพำะธุ รกิจ และผู้ ป ระกอบกำรใหม่ โดยบู รณำกำรกับ กำรเรีย นกำรสอนของหลั กสู ต ร
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร มีจำนวน 5 โครงกำร ดังนี้
- โครงกำรแปรรูปเห็ดถังเช่ำ
- โครงกำรขนมถ้วยฟูน้ำมะตูม
- โครงกำรแปรรูปน้ำพริกนรกปลำย่ำง
- โครงกำรแปรรูปน้ำส้มผสมคอลำเจน
- โครงกำรไอศกรีมนมผสมเนื้อตำลสุก
เอกสารหลักฐาน
3.1.6(1) คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เลขที่คำสั่ง 1306/2562 เรื่อง ให้อำจำรย์
และบุคลำกรไปปฏิบัติรำชกำร ณ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.พิษณุ แก้วตะพาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
โทรศัพท์ : 02-5293002 ต่อ 10
E-mail : agriculture@vru.ac.th

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :
โทรศัพท์ : 081-739-3855
E-mail : tong_top3135@hotmail.com
nuntigan_pae@hotmail.com
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2561 (สิงหำคม 2561- กรกฎำคม 2562)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
- รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและบริกำรวิชำกำร เป็นคณะกรรมกำรบริหำรงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัย
มีหน้ำที่กำหนดนโยบำย มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร ส่งเสริมพัฒนำด้ำนศิลปวัฒนธรรม และจัดทำแผนงำนทำนุบำรุง
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมของคณะให้สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย
- รองคณบดี ฝ่ ำ ยกิจ กำรนั กศึ กษำได้ รับ กำรมอบหมำยให้ ท ำหน้ ำ ที่ ให้ กำกับ ดู แลงำนด้ ำนกำรท ำนุ บ ำรุงศิล ปะและ
วัฒ นธรรมของคณะ โดยมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนิน งำนโครงกำรด้ำนศิลปวัฒ นธรรมเป็นผู้ดำเนิ นงำนแต่ละ
โครงกำร
เอกสารหลักฐาน
4.1.1(1) ค ำสั่ งคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรที่ /2561 เรื่อง มอบหมำยงำนในหน้ ำที่ควำมรับ ผิดชอบของผู้บริ หำรและ
คณะกรรมกำรต่ำงๆในคณะ
4.1.1(2) ค ำสั่งคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนิ น งำนโครงกำรด้ ำนท ำนุ บ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
 ข้อ 2.จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
ผลการดาเนินงาน
- มีกำรประชุมคณำจำรย์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร เพื่อจัดทำแผนประจำปีงบประมำณ 2562
กำหนดแผนงำนด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย ในแผนทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจำปีงบประมำณ 2562
- มีกำรกำหนดตัวบ่งชี้และค่ำเป้ำหมำยเพื่อวัดควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒ นธรรมคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร ประจำปีงบประมำณ 2562 โดยยึดตำมมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อคือ
(1) จำนวนผลงำนอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รั บกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ
จำนวน.....1......ผลงำน
(2) ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนบริหำรจัดกำรงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น เป้ำหมำย
ระดับ 5
-ปีกำรศึกษำ 2561 คณะมีกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับจำกมหำวิทยำลัยเพื่อมำดำเนินงำนโครงกำรด้ ำนทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 5 โครงกำร ได้แก่
(1) โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมลอยกระทง 5,100 บำท
(2) โครงกำรทำบุญวันขึน้ ปีใหม่ 16,500 บำท
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(3) โครงกำรบำยศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 4,000 บำท
(4) โครงกำรไหว้ครู 5,600 บำท
(5) โครงกำรสร้ำงจิตสำนึกในกำรพัฒนำพุทธศำสนำ 6,800 บำท
(6) โครงกำรแข่งทักษะวิชำกำรระหว่ำงสถำบัน 90,760 บำท (ประกวดร้องเพลงลูกทุง่ ทำงเกษตร)
และมีโครงกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ไม่ใช้งบประมำณ ได้แก่ (7) โครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์
เอกสารหลักฐาน
4.1.2(1) คำสั่งคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ที่ 184/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรทบทวนแผนกล
ยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ 2562
4.1.2(2) กนผ 01 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจำปีงบประมำณ 2562
 ข้อ 3.กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
-รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและบริกำรวิชำกำรได้รับกำรมอบหมำยหน้ ำที่ ให้กำกับติ ดตำมกำรดำเนิ นงำนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นไปตำมแผน โดยมีผู้ช่วยคณบดีเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ดำเนินงำนโครงกำรและมีเจ้ำหน้ ำที่ เป็น ผู้จัด เก็บข้อมู ลในกำรติดตำมผล โดยรำยงำนผลกำรกำกับติดตำมต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรคณะและอำจำรย์ในคณะเป็นระยะ มีรอบกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนให้กองนโยบำยและ
แผนของมหำวิทยำลัยทุกไตรมำศ ปัจจุบัน โครงกำรด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ดำเนินตำมแผนแล้วเสร็จทุก
โครงกำร (7 โครงกำร) และมีควำมสำเร็จของโครงกำรร้อยละ 100 โดยมีกำรบูรณำกำรกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 3
โครงกำรดังนี้
1) โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมลอยกระทง นักศึกษำทุกหลักสูตรมีส่วนร่วมในกำรจัดทำกระทงเพื่อส่งเข้ำประกวดกระทง
ระดับมหำวิทยำลัย บูรณำกำรกับรำยวิชำ สรีรวิทยำกำรผลิตพืช กำรออกแบบเบื้องต้น
2) โครงกำรไหว้ครู นักศึกษำทุกหลักสูตรจัดทำพำนไหว้ครู บูรณำกำรกับรำยวิชำ หลักกำรผลิตพืช และวิชำวัสดุตกแต่ง
ภูมิทัศน์
3) โครงกำรสร้ำงจิตสำนึกในกำรพัฒนำพุทธศำสนำ บูรณำกำรกับรำยวิชำ วัสดุพืชพรรณและกำรเลือกใช้
เอกสารหลักฐาน
4.1.3(1) รำยงำนกำรประชุมกรรมกำรบริหำรคณะ ครั้งที่ 2/2561
 ข้อ 4.ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่ งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุป ระสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
เดือนพฤษภำคม 2562 มีกำรประชุมคณำจำรย์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ครั้งที่ 3/2561 เพื่อจัดทำแผนปีงบประมำณ
2563 ในที่ประชุมจึงมีกำรรำยงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของคณะในทุกด้ำนของปีงบประมำณ 2562 เพื่ อ
ร่วมกันวิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค และผลกำรดำเนินงำนโดยประเมินตำมตัวบ่งชี้ที่กำหนดในแผนปีงบประมำณ 2562 ผล
กำรประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้มีดังนี้
1. จำนวนผลงำนอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ จำนวน
.....1......ผลงำน
ผลกำรดำเนินกำร ปีกำรศึกษำ 2561 คณะรับสมัครนักศึกษำเพื่อเป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งที่มีเนื้อหำทำง
เกษตรในงำน “กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรและวิชำชีพทำงด้ำนกำรเกษตร เครือข่ำยเกษตรรำชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่
5” ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ มีนักศึกษำสำขำสัตวศำสตร์เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันได้รบั รำงวัลชนะเลิศอันดับ 2
สำมำรถตอบตัวบ่งชี้ตำมแผน
2. ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนบริหำรจัดกำรงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น เป้ำหมำย
ระดับ 5
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คณะมีดำเนินงำนเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนตัวบ่งชี้ที่กำหนดในแผนปีงบประมำณ 2562 ของคณะที่ยึดตำมแนวแผนกล
ยุทธ์ของมหำวิทยำลัยซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่กำหนดในคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดั บอุดมศึกษำ
ได้แก่ 1) กำหนดผู้รับผิดชอบในกำรจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒ นธรรม 2) กำรจัดทำแผนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยบูรณำกำรกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 3)กำรกำกับติดตำมให้มีกำรดำเนินงำนตำมแผน โดยมีรำยละเอียด
ดังได้กล่ำวมำแล้วในข้อ 1-3 สำหรับข้อ 4) กำรประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้ที่วัดควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของ
แผนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5) กำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผน รวมถึง 6) มีกำรเผยแพร่กิจกรรมด้ำน
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ จึงมีกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์ได้ 6 ข้อ เท่ำกับมีระดับ
ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนอยู่ในระดับ 5 ตำมเป้ำหมำย
เอกสารหลักฐาน
4.1.4(1) รำยงำนกำรประเมินผลควำมสำเร็จของแผนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีกำรศึกษำ 2561
4.1.4(2) รำยงำนกำรประชุมคณำจำรย์ ครั้งที่ 3/2561
 ข้อ 5.นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
จำกปี กำรศึ กษำ 2561 คณะมี กำรนำผลกำรประเมิ น ควำมส ำเร็จของโครงกำรและควำมสำเร็จ ของแผนที่ ผ่ ำนกำร
พิจำรณำจำกคณำจำรย์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ในที่ประชุมจัดทำแผนปีงบประมำณ 2563 และทำกำรปรับโครงกำร
เพื่อแก้ไขปัญหำ อุปสรรคที่พบในกำรจัดโครงกำรปี 2562 และเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรจำก
มหำวิทยำลัยน้อยลง บรรจุไว้ในแผนปีงบประมำณ 2563 ของคณะ โดยกำรปรับปรุงแผนพัฒนำงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจำปีกำรศึกษำ 2562 (ปีงบประมำณ 2563) ได้แก่
1) ยังคงโครงกำรเดิม 6 โครงกำร และมีกำรปรับลดงบประมำณเล็กน้อย ได้แก่ โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมลอย
กระทง ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ บำยศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ไหว้ครู กำรแข่งทักษะวิชำกำรระหว่ำงสถำบัน (ประกวดร้อง
เพลงลูกทุ่งทำงเกษตร) และสืบสำนประเพณีสงกรำนต์
จำกกำรประเมินโครงกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมพบอุปสรรคในกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ 2562 (ปีกำรศึกษำ 2561)
คือ ไม่ได้รับควำมสะดวกในกำรติดต่อประสำนงำนกับทำงวัดในพื้นที่ เพื่อขอยืมอุปกรณ์และนิมนต์พระร่วมกิจกรรม ในที่
ประชุมจัดทำแผนปีงบประมำณ 2563 รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและบริกำรวิชำกำรจึงเสนอปรับกิจกรรมและเพิ่ม
งบประมำณโครงกำรเสริมสร้ำงจิตสำนึกพัฒนำพุทธศำสนสถำน ให้มีกำรแห่เทียนวันเข้ำพรรษำเพื่อบูรณำกำรกับกำร
เรียนกำรสอน/วิจัย/บริกำรวิชำกำรของทุกหลักสูตร โดยให้แต่ละหลักสูตรนำเอกลักษณ์ของหลักสูตรมำร่วมกิจกรรม
เช่ น หลักสู ต รวิท ยำศำสตร์และเทคโนโลยี กำรอำหำรน ำน้ ำดื่ ม สมุ น ไพรหรือน้ ำปำนะ หลั กสู ต รเทคโนโลยีภู มิทั ศ น์
ออกแบบจัดสวนหรือตกแต่งสถำนที่วัดด้วยพืชพรรณต่ำงๆ และเพื่อร่วมกิจกรรมกับชุมชนและวัดในพื้นที่ ส่งเสริมให้เกิด
ควำมใกล้ชิดสำมัคคีกัน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จึงกำหนดโครงกำรแห่เทียนวันเข้ำพรรษำบรรจุไว้ในแผนของคณะ
เอกสารหลักฐาน
4.1.5(2) (ร่ำง) กนผ.01 ประจำปีงบประมำณ 2563 (แผนกำรดำเนินงำนกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม)
 ข้อ 6.เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
ผลการดาเนินงาน
- มีกำรนำข้อมูลกิจกรรมงำนศิลปวัฒนธรรมที่คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรดำเนินกำร 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.กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
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ผลการดาเนินงาน
เอกสารหลักฐาน
4.1.7(...) 4.1.7(...) การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ (ข้อ 1-6)

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
-

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจาย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สำนักงำนอธิกำรบดี
สำนักมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ
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)

ผลการดาเนินงาน
 ข้ อ 1.พั ฒนาแผนกลยุทธ์ จากผลการวิ เคราะห์ SWOT โดยเชื่ อมโยงกั บวิ สั ยทั ศน์ ของคณะและสอดคล้ องกั บ
วิสัยทัศน์ของคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
และเสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ผลการดาเนินงาน
คณะได้จัดทำแผนกลยุทธ์ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) วิเครำะห์ SWOT ใน
โครงกำร “ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี 2562 ซึ่งได้มีกำรปรับปรุงแผนกลยุทธ์ตำมแผนคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน แผนกลยุทธ์ฉบับปรับปรุงนี้ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรคณะในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรคณะ และนำเสนอผู้บริหำรมหำวิทยำลัย คณะได้นำกลยุทธ์มำสู่ กำรปฏิบัติโดยนำกลยุทธ์มำแปลงเป็นแผนปฏิบัติกำร
ประจำปี 2562 ซึ่งระบุถึงรำยละเอียดโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะ นอกจำกนี้ ยังได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
ควบคู่ไปกับแผนปฏิบัติกำรเพื่อให้มีกำรวำงแผนกำรใช้-จ่ำยงบประมำณที่พอเพียงต่อกำรดำเนินงำน

เอกสารหลักฐาน
5.1.1(1) โครงกำรทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี 2562
5.1.1(2) แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงปี 2562
5.1.1(3) แผนปฏิบัติกำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจำปีงบประมำณ 2562
5.1.1(4) แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
5.1.1(5) แบบฟอร์มวิเครำะห์ควำมเสี่ยงคณะ

 ข้ อ 2.ดาเนินการวิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงินที่ป ระกอบไปด้ วยต้ นทุ นต่อหน่วยในแต่ ละหลัก สูตร สัด ส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
ผลการดาเนินงาน
คณะมีกำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรตำมที่ระบุไว้ใน มคอ.2 เพื่อนำมำประกอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มี
ประสิ ท ธิภ ำพคุ้ ม ค่ ำ โดยจั ดสรรงบประมำณไปยั งรำยวิชำของแต่ล ะหลั ก สูต รอย่ำงครบถ้ วน มี กำรตรวจสอบกำรใช้ จ่ำ ย
งบประมำณและผลลัพธ์ที่ได้ในกำรบริหำรงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง สนับสนุนครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่ำงครบถ้วนเพื่อ
ส่ งเสริ ม โอกำสในกำรแข่ งขั น กั บ สถำบั น อื่ น ๆ มี ก ำรแต่ งตั้ งคณะกรรมกำรทบทวนแผนและจั ด ท ำ แผนปฏิ บั ติ ก ำรคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร ประจำปีงบประมำณ 2562 มีกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินโดยมีกำรนำข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยเข้ำที่
ประชุมกรรมกำรบริหำรคณะเพื่อพิจำรณำร่วมกัน
จำกกำรวิเครำะห์นำมำวำงแผนเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินกำรจัดทำต้นทุนต่อหน่วยแต่ละหลักสูตรในปีถัดไป ซึ่งจะทำให้
ต้นทุนลดลง โดย
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1. เร่งกำรประชำสัมพันธ์รับนักศึกษำเชิงรุก หลำกหลำยช่องทำงเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษำของแต่ละหลักสูตร
2. ลดกำรใช้กระดำษของในกำรเรียนกำรสอน และสำนักงำนโดยนำระบบกำรจัดส่งเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ รวมทั้ง
ระบบกำรแจ้งข่ำวสำรต่ำงๆ ผ่ำนทำงสื่อสังคมออนไลน์ และแอพลิเคชั่นต่ำงๆ
3. ลดกำรใช้ไฟฟ้ำโดยกำหนดเวลำเปิด-ปิดเครื่องปรับอำกำศ และรณรงค์สร้ำงจิตสำนึกกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ และ
น้ำ
4. ควบคุมกำรใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อลดชั่วโมงกำรใช้ ป้องกันกำรชำรุด
เสียหำย และกำรเสื่อมรำคำ
5. ทบทวนกำรดำเนินงำนบริหำรจัดกำรทั้งระดับหลักสูตร และคณะ โดยจัดทำโครงกำรต่ำงๆ แบบบูรณำกำรที่สำมำรถ
ตอบตัวชี้วัดต่ำงๆ ได้ อย่ำงครบถ้วน
6. แสวงหำคู่ควำมร่วมมือด้ำนกำรเรียนกำรสอน ฝึกงำน วิจัย และแหล่งบริกำรเครื่องมือเครื่องใช้ต่ำงๆ เพิ่มมำกขึ้น
ควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำรหลักสูตร ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรผลิตบัณฑิต และโอกำสในกำรแข่งขันถือได้ว่ำยังอยู่ในจุด
ที่คมุ้ ค่ำ เนื่องจำกคณะมุ่งเน้นกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติซึ่งเป็นกำรสร้ำงบัณฑิตที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถปฏิบัติกำรได้จริง

เอกสารหลักฐาน
5.1.2(1) ตำรำงต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรต่ำงๆ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
5.1.2(2) แผนปฏิบัติกำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจำปีงบประมำณ 2562

 ข้อ 3.ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม
ผลการดาเนินงาน
คณะมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ปีกำรศึกษำ 2562 โดยมีกำรกำหนดบทบำทหน้ำที่ไว้อย่ำงชัดเจน คณะได้
จัดทำคู่มือบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงถูกต้อง มีกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง และ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงร่วมกันประเมิ น วิเครำะห์ระบุควำมเสี่ยงและผลกระทบควำมรุนแรงที่อำจเกิดขึ้น นำมำ
จัดลำดับควำมเสี่ยง โดยควำมเสี่ยงของคณะอยู่ในระดับสูงและสูงมำกลดลงมำอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้ทุกด้ำนที่มีกำรวิเครำะห์
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงร่วมกันหำทำงควบคุม และวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้มี ระดับลดลง อยู่ในระดับที่ปลอดภัย
และมี ก ำรจั ดหำแนวทำงกำรด ำเนิ น กำรก ำหนดให้ มี ผู้ รับ ผิ ด ชอบ และมี ก ำรรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนต่ อคณะ
กรรมกำรบริหำรคณะ อย่ำงเป็นระบบ

เอกสารหลักฐาน
5.1.3(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
5.1.3(2) คู่มือบริหำรควำมเสี่ยงของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำปีกำรศึกษำ 2562
5.1.3(3) แผนบริหำรควำมเสี่ยงของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำปีกำรศึกษำ 2562

 ข้ อ 4.บริ ห ารงานด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าลอย่ า งครบถ้ ว นทั้ ง 10 ประการที่ อ ธิ บ ายการด าเนิ น งาน
อย่างชัดเจน
ผลการดาเนินงาน
กรรมกำรบริหำรคณะปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่กำหนดในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริหำรโดยมีกำร
รำยงำนผลกำรประเมินตนของคณะกรรมกำรบริหำรคณะ ปีกำรศึกษำ 2561 โดยผู้บริหำรคณะมีหลักในกำรบริหำรงำนตำม
หลักธรรมมำภิบำล ได้แก่
1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness) มีกำรบริหำรงำนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบำย และพันธกิจที่ได้วำงไว้
2.หลักประสิท ธิภำพ (Efficiency) มีกำรกำกับดูแลและกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทุกกลุ่มโดยมุ่งเน้นกำรผลิตบัณ ฑิตที่ มี
คุณภำพพร้อมต่อกำรแข่งขันภำยนอก
3.หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) มีกำรบริกำรทีด่ ีกำหนดมำตรฐำนกำรให้บริกำรไว้อย่ำงชัดเจนและมีกำรให้บริกำรแก่
ชุมชนที่ตรงตำมควำมต้องกำรจำกแบบสำรวจที่คณะจัดทำขึ้น
4.หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability) มีกำรรับฟังข้อคิดเห็นจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนต่ำงด้ำนต่ำงๆ ของคณบดี
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และกรรมกำรบริหำรคณะซึ่งเป็นภำพรวมนำมำปรับปรุงกำรบริหำรงำนให้ดียิ่งขึ้นในส่วนของบุคลำกรมีกำรจัดทำคู่มือเพื่อใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน และทำให้ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำในและตระหนักในควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่อย่ำงครอบคลุม
5.หลักควำมโปร่งใส (Transparency) มีควำมโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงตรงไปตรงมำในเว็บไซต์ คณะและมีกำรจัดทำ
สำยด่วนคณบดี มีกำรจัดทำกล่องรับข้อร้องเรียนหน้ำคณะ เพื่อให้ผู้รับบริกำร สำมำรถแจ้งข่ำวสำรข้อร้องเรียน หรือข้อสงสัย
ได้อย่ำงรวดเร็ว
6.หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) จัดให้มีกำรรับฟังข้อคิดเห็นจำกบุคลำกรทุกคนในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
7.หลักกำรกระจำยอำนำจ (Decentralization) มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมบริหำรคณะและมอบหมำยงำนแก่บุคลำกรเพื่อกระจำย
อำนำจหน้ำที่กำรบริหำร
8.หลักนิติธรรม (Rule of Law) มีกำรกำกับติดตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรโดยมีกำรจัดทำคู่มือให้ทุกคนปฏิบัติตำมและมี
กำรกำกับติดตำมในกำรประชุมคณะกรรมกำรกำกับติดตำมจรรยำบรรณ
9.หลักควำมเสมอภำค (Epuity) มีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำรับกำรพัฒนำวิชำกำร และวิชำชีพของตนอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดย
จัดทำไว้ในแผนพัฒนำบุคลำกร และมีกำรส่งเสริมกิจกรรมที่สร้ำงขวัญและกำลังใจในกำรทำงำนของบุคลำกร โดยมีกำรจัด
โครงกำรเชิดชูคนเก่ง คนดี ศรีคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ซึ่งส่งเสริมบุคลำกรที่มีผลงำนดีเด่นเป็นแบบอย่ำงแก่เพื่อนร่วมงำน
ทั้งสำยวิชำกำร และสำยสนับสนุนอย่ำงครบถ้วน
10.หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented) มีกำรจัดประชุมกรรมกำรบริหำรคณะเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่ำง ๆ ในกำร
บริหำรงำน เพื่อพัฒนำคณะร่วมกัน และมีกำรจัดประชุมอำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นส่วนใหญ่จำกที่ประชุม
เปิดโอกำสให้ทุกคนได้แสดงควำมคิดเห็น และรับฟังเสียงส่วนใหญ่ เพื่อหำแนวทำงกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ร่วมกันและเกิดกำร
ยอมรับซึ่งกันและกันอย่ำงมีเหตุมีผล ขจ้ดควำมขัดแย้ง เกิดควำมเป็นเอกภำพ

เอกสารหลักฐาน
5.1.4(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
5.1.4(2) แผนปฏิบัติกำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 2562 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรภำยในคณะ
ตำมหลักธรรมำภิบำล
5.1.4(3) รำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย อธิกำรบดี และคณบดี ประจำปีงบประมำณ
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
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ผลการดาเนินงาน
คณะมีกำรกำหนดกำรจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย โดยมีกำรกำหนดกำรจัดทำในปีงบประมำณ 2562 เพื่อให้
มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกผู้มีประสบกำรณ์และมีผลงำนเป็นที่ยอมรับด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยเพื่อให้อำจำรย์ในคณะนำไป
ปฏิบัติ และเผยแพร่ผ่ำนทำง Website ของคณะ
- ด้ำนกำรเรียนกำรสอน เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรเตรียมตัวนักศึกษำก่อนเข้ำแข่งขันประกวดจัดสวน ของอำจำรย์ประจำหลักสูตร
เทคโนโลยีภูมิทัศน์
ด้ำนกำรวิจัย เรื่อง กำรทำวิจัยร่วมกับงำนบ่มเพำะธุรกิจและผู้ประกอบกำรใหม่ ของอำจำรย์ประจำหลักสูตรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำร

เอกสารหลักฐาน
5.1.5(1) หน้ำเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้
5.1.5(2) สรุปผลกำรดำเนินงำนแผนกำรจัดกำรควำมรู้คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
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 ข้อ 6.การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
ผลการดาเนินงาน
คณะมีมำตรกำรในกำรนำไปสู่กำรปฏิบัติและติดตำมประเมินผลตำมแผนพัฒนำบุคลำกร ทั้งในด้ำนกำรสรรหำบุคลำกร กำรพัฒนำ
บุคลำกรทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ซึ่งดำเนินกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยไตรมำสและมี
กำรวัดผลตำมตัวชี้วัดควำมสำเร็จโครงกำรและรำยงำนผลประเมินทุกโครงกำรที่กำหนดไว้ในแผน เพื่อทำให้ทรำบผลกำรดำเนินงำนที่คณะ
วำงไว้จำกผลกำรดำเนินกำรติดตำมทำให้ทรำบว่ำกำรดำเนินโครงกำรบรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ทุกโครงกำรและบุคลำกรมีกำรอบรม
สัมนำเพิ่มเติม เพื่อพัฒนำทักษะวิชำชีพและเข้ำร่วมโครงกำรซึ่งคณะส่งเสริมให้เข้ำร่วมทุกคน

เอกสารหลักฐาน
5.1.6(1) แผนพัฒนำบุคลำกรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรระยะ 5 ปี
5.1.6(2) ข้อมูลจำนวนอำจำรย์ประจำและรำยชื่ออำจำรย์ประจำทั้งหมดประจำปีกำรศึกษำ 2562 ของสำนักงำนอธิกำรบดี

 ข้อ 7.ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะที่ ได้ปรับให้ การด าเนินงานด้ านการประกั นคุ ณภาพเป็ นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
คณะได้ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมกำรดูแลองค์ประกอบระดับหลักสูตร และระดับคณะ และได้จัดทำคู่มือกำรประกัน
คุณภำพประจำปีกำรศึกษำภำยใน คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภั ฏวไลยอลงกำรณ์ประจำปีกำรศึกษำ 2562
รวมทั้งมีกำรจัดโครงกำรร่วมกับหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยในกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำประกันคุณภำพ และติดตำมกำร
จัดทำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคณะ รอบ 6 เดือน

เอกสารหลักฐาน
5.1.7(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดูแลองค์ประกอบ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
5.1.7(2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2561
5.1.7(3) คู่มือกำรประกันคุณภำพประจำปีกำรศึกษำภำยใน คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกำรณ์
ประจำปีกำรศึกษำ 2562

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

7 ข้อ

5 คะแนน

บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อำจำรย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สำนักมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ
โทรศัพท์ : 02-909-3025
โทรศัพท์ : 02-5293002 ต่อ 10,12
E-mail : sqm@vru.ac.th
E-mail : agriculture@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2561 (1 สิงหำคม 2561- 31 พฤษภำคม 2562)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
คณะมีระบบกลไกและแนวทำงกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึ กษำภำยในระดับหลักสูตร เพื่อกำกับกำรดำเนินงำนด้ำน
กำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตร โดยคณะได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรคณะ เพื่อให้คำปรึกษำ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
มำตรฐำนกำรศึ กษำของคณะ และถ่ำยทอดข้อ มูลไปยังหลัก สูตรภำยในคณะ และแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุ ณ ภำพ
กำรศึกษำภำยใน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนหลักสูตรเพื่อดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตรให้เป็นไปตำมระบบ
และมีประสิทธิภำพ

เอกสารหลักฐาน
5.2.1(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรคณะ
5.2.1(2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประจำหลักสูตร
5.2.1(3) คู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ วไลยอลงกรณ์ฯ ประจำปี
กำรศึกษำ 2562
5.2.1(4) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2561

 ข้อ 2.มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะได้กำกับติดตำม และอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพหลักสูตรตำมกำหนดเวลำ
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประกันคุณ ภำพของทุกหลักสูต ร
เป็นไปตำมระบบและแนวทำงกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรคณะ

เอกสารหลักฐาน
5.2.2(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2561
 ข้อ 3.มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกั น
คุณภาพหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
คณะได้สนับสนุนและจัดสรรทรัพยำกรเพื่อกำรดำเนินงำนตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณ ภำพของแต่ละหลักสูตร ตำม
แผนงำนประจำปี อำนวยควำมสะดวกเรื่องกำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตร สนับสนุนให้คณะกรรมกำร
ดำเนินงำนประกันคุณภำพของหลักสูตรเข้ำรับกำรอบรมจำกมหำวิทยำลัย และได้มีกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรประกัน
คุณภำพ จำนวนเงิน 63,100 บำท

เอกสารหลักฐาน
5.2.3(1)แผนปฏิบัติกำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจำปีงบประมำณ 2562 (งบประมำณคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
ประจำปีงบประมำณ 2562)
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ข้อ 4.มีการประเมินคุณภาพหลักสู ตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจาคณะเพื่อพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
คณะได้กำกับติดตำม และอำนวยควำมสะดวกในกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมกำหนดเวลำ และรวบรวมรำยงำนผลกำร
ประเมินให้กรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำ

เอกสารหลักฐาน
5.2.4(1) รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2561
 ข้อ 5.นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน
คณะได้นำข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับคณะประจำปีกำรศึกษำ 2561 มำจัดทำแผนพัฒ นำ
คุณภำพประจำปีกำรศึกษำ 2562

เอกสารหลักฐาน
5.2.5(1) รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2561
5.2.5(2) แผนพัฒนำคุณภำพประจำปีกำรศึกษำ 2561 (จำกผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2560)
 ข้อ 6.มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
คณะได้ กำกับติ ดตำม และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประเมิ นคุ ณ ภำพหลักสูต ร และรวบรวมรำยงำนผลกำรประเมินให้
กรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำจุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงปรับปรุง

เอกสารหลักฐาน
5.2.6(1)รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2561

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1) เพิ่มกำรกำกับ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำร บริห ำรและแผนพั ฒ นำบุ ค ลำกรสำยวิ ช ำกำร และสำย
สนับสนุน
2) ควรนำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะจำกกรรมกำร
ประจำคณะมำปรับปรุงหลั กสูตรให้มีคุ ณ ภำพดีขึ้น อย่ำง
ต่อเนื่อง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2561

--------------------------------------------------------------------------------------------------------จำกผลกำรดำเนินงำนของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มำตรฐำนตำมที่ สกอ. กำหนด ในรอบปีกำรศึกษำ
2561 ผลกำรประเมินคุณภพกำรศึกษำสรุปได้ดังนี้
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลกำรบริหำร ค่ำเฉลี่ย
จัดกำรหลักสูตรโดยรวม
3.51
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อำจำรย์
ร้อยละ
ประจำคณะที่มคี ุณวุฒิ
30
ปริญญำเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อำจำรย์
ร้อยละ
ประจำคณะทีด่ ำรงตำแหน่ง
42.15
ทำงวิชำกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จำนวน
ร้อยละ
นักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อ ≥10
จำนวนอำจำรย์ประจำ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กำรบริกำร
6 ข้อ
นักศึกษำระดับปริญญำตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
6 ข้อ
นักศึกษำระดับปริญญำตรี

12
4

=

3 คะแนน

ไม่บรรลุ

X100 =

40 %

7
25

X100 =

28 %

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

3 คะแนน
5 คะแนน

ไม่บรรลุ

2.33 คะแนน

X100 = -42.95 %

บรรลุ

5 คะแนน

6 ข้อ (1-6)

บรรลุ

6 ข้อ (1-6)

บรรลุ

6 ข้อ (1-6)

5 คะแนน
5 คะแนน
เฉลี่ยรวม
4.22 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกกำรบริหำรและพัฒนำ
งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งำนวิจัยงำนสร้ำงสรรค์

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

บรรลุ

10
25

11.41
20

การบรรลุ
เป้าหมาย

บรรลุ

5 คะแนน

บรรลุ

5 คะแนน

1,198,000
47,920บำท/คน
25
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ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงำน
วิชำกำรของอำจำรย์ประจำ
และนักวิจัย

สังคม
18.40%
วิทย์ฯ
27.60%
วิทย์สุขภำพ
27.60%

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

บรรลุ

5 คะแนน

16
25

X 100 =

64%

เฉลี่ยรวม
4.66 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 วิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรบริกำร
6 ข้อ
วิชำกำรแก่สังคม

6 ข้อ (1-6)

บรรลุ

เฉลี่ยรวม
5 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกกำรทำนุบำรุงศิลปะ
6 ข้อ (1-6)
6 ข้อ
และวัฒนธรรม

5 คะแนน

บรรลุ

5 คะแนน
เฉลี่ยรวม
5 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรบริหำร
ของคณะเพื่อกำรกำกับ
ติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ
กลุ่มสถำบันและอัตลักษณ์
ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำกับ
กำรประกันคุณภำพหลักสูตร

7 ข้อ

7 ข้อ (1-7)

บรรลุ

5 คะแนน

6 ข้อ

6 ข้อ (1-6)

บรรลุ

5 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

เฉลี่ยรวม
5 คะแนน
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ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
องค์ประกอบ

ตัว
บ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย
องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
รวม
ผลการประเมิน

6
3
1
1
2
13

คะแนนประเมินเฉลีย่
I

4.11
5.00

P

O

5.00
3.99
5.00
5.00
5.00
4.08 5.00
ดี ดีมาก

3.00
5.00

4.00
ดี

คะแนน
เฉลี่ย

4.22
4.66
5.00
5.00
5.00
4.56

ผลการประเมิน

ระดับคุณภำพดี
ระดับคุณภำพดีมำก
ระดับคุณภำพดีมำก
ระดับคุณภำพดีมำก
ระดับคุณภำพดีมำก
ระดับคุณภาพดีมาก

ผลการประเมิน
0.00-1.50 กำรดำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 กำรดำเนินงำนต้องปรับปรุง
2.51-3.50 กำรดำเนินงำนระดับพอใช้
3.51-4.50 กำรดำเนินงำนระดับดี
4.51-5.00 กำรดำเนินงำนระดับดีมำก

ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนาภาพรวม
จุดเด่นและแนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. ควรมีกิจกรรมที่พัฒนำนักศึกษำด้ำนทักษะเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. เพิ่มกำรกำกับ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร และสำย
สนับสนุน
3.ควรนำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจำคณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภำพดีขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง
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