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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2558 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒเรื่อง ประกาศองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2558 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่ง
เป็นการประกาศองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในระดับหลักสูตร ระดับคณะหรือหน่วยงานการเรียนการสอน หน่วยงาน
สนับสนุนวิชาการ และระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 9-10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ 
สกอ. และ มศว (จ านวน 15 ตัวบ่งชี้) มีผลการประเมินดังนี้ 
 

องค์ประกอบ 

คะแนนประเมนิ
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
ตนเอง กรรมการ 

0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

1. การผลิตบัณฑิต     

สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลกัสูตรโดยรวม 3.04 3.04 การด าเนินงานระดับพอใช ้  
สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 5 การด าเนินงานระดับดีมาก  
สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2.34 2.34 การด าเนินงานต้องปรับปรุง  
สกอ. 1.4  จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

0 5 การด าเนินงานระดับดีมาก  

สกอ. 1.5  การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 5 5 การด าเนินงานระดับดีมาก  

สกอ. 1.6  กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตร ี 5 5 การด าเนินงานระดับดีมาก  

2. การวิจัย      
สกอ. 2.1ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ 

5 5 
การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

สกอ. 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5 5 การด าเนินงานระดับดีมาก  
สกอ. 2.3ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3.06 3.06 การด าเนินงานระดับด ี  
3. การบริการวิชาการ     
สกอ. 3.1การบริการวชิาการแก่สังคม 5 5 การด าเนินงานระดับดีมาก  
4. การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม      
สกอ.  4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 5 
การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

5.การบริหารจัดการ     
สกอ. 5.1  การบริหารของคณะเพือ่การก ากับติดตามผลลพัธ ์
ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลกัษณ์ของคณะ 

5 5 
การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

สกอ. 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลกัสูตร 5 5 การด าเนินงานระดับดีมาก  
มศว  5.1  การบริหารจัดการแบบลีน  (Lean Management ) 5 5   การด าเนินงานระดับดีมาก  
มศว  5.2  การด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และประหยัดพลังงาน 
 

5 5 
  การด าเนินงานระดับดีมาก 
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คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 
ตามตัวบ่งชี้ สกอ. (13 ตัวบ่งชี้) 

 4.50 
การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 
ตามตัวบ่งชี้ มศว(2 ตัวบ่งชี้) 

 5 
การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 
รวมทุกตัวบ่งชี้ (15 ตัวบ่งชี้) 

4.23 4.56 
การด าเนินงานระดับดีมาก 
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บทน า 
 

ชื่อหน่วยงาน  
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
 Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology 

 
ที่ตั้ง  
 ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีส านักงานคณบดีตั้งอยู่ที่ชั้น 5 อาคาร
อ านวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก  
 เลขที่ 63 หมู่ 7  ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120  
 หมายเลขโทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 2-7167 
 หมายเลขโทรสาร 037-349-984 
 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-453-8578 
 URL: http//apit.swu.ac.th     
 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่ประสานมิตร มีที่ตั้งอยู่ที่ชั้นที่ 1, 4 และ 5 อาคาร 15 และชั้น 14 อาคาร 
19 คณะวิทยาศาสตร์  
 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่องครักษ์ มีที่ตั้งอยู่ที่ชั้น 5 อาคารอ านวยการ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 5 
อาคารปฏิบัติการพ้ืนฐาน ชั้น 1 อาคารสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์และชั้น 3 คณะสหเวชศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรจะย้ายไปที่อาคารนวัตกรรม สุขภาวะ อาหารและนิติ
กรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก เมื่ออาคารก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 
ประวัติความเป็นมาโดยยอ่ 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาประเทศด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืนจึงจัดตั้ง “คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร” ขึ้น 
ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เพ่ือสร้างบุคลากร 
ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่มีความรู้ทางวิชาการ รู้จักแสวงหาความรู้ตลอดเวลา 
สามารถน าความรู้มาปรับใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับตนเอง และประเทศชาติ อีกทั้งมี
คุณภาพสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆได้ตลอดเวลา 
 ส าหรับการด าเนินงานในระยะเริ่มต้น สภามหาวิทยาลัยมีมติให้โอนย้ายหลักสูตร ครุภัณฑ์ วัสดุ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการจากคณะวิทยาศาสตร์มาสังกัดคณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และให้คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
รับผิดชอบการเรียนการสอนของนิสิตหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการของ  
คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2529 จนถึงนิสิตคนสุดท้ายส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2555 ในปี
การศึกษา 2554 คณะได้เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ และในปีการศึกษา 2556 คณะได้เปิดสอน
หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
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ปรัชญา  
 สร้างกระบวนการคิด ต่อยอดภูมิปัญญาชุมชน สู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
 
ปณิธาน 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีความมุ่งมั่นที่จะท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม สามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล 
 
วิสัยทัศน ์
 แหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรม บูรณาการเทคโนโลยีและภูมิปัญญา สร้างนวัตกรรมสู่สากล 
 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรม สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

2. วิจัยโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาเพ่ือสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สู่สากล 
3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการในผลิตภัณฑ์การเกษตร 
4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
5. มีการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้องค์กรไปสู่ระดับสากล 

 
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 
 อัตลักษณ์นิสิต “มีทักษะสื่อสาร” หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษา สื่อสารได้เข้าใจชัดเจน 
(Language) ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ (Teaching) ความสามารถในการใช้ ICT (Information 
Communication Technology) เพ่ือการสื่อสาร อันมาจากรากฐานของ “ความเป็นคร”ู 
 เอกลักษณ์ คือ การบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน 
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วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ตามระบบ

คุณภาพและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

2. ให้คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ทราบสถานภาพของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนด
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้ 

3. ให้คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ทราบจุดแข็งจุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุงตลอดจน
ได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของคณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร อย่างต่อเนื่อง 

 

 
การด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
2. ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 

4.1 การสัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากรนิสิตหรือศิษย์เก่าของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร และจดบันทึก 

4.2 การตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
4.3 การศึกษาจากเอกสาร หลักฐานประกอบการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ 
 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 เกณฑ์การประเมินผลระดับตัวบ่งชี้ ก าหนดให้ค่าน้ าหนักของตัวบ่งชี้ทุกตัวเท่ากัน โดยแต่ละตัวบ่งชี้  
มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน  ใช้ค่าคะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 5 คะแนน ในการค านวณตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ค่าคะแนนเฉลี่ยใช้
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง  หากทศนิยมต าแหน่งที่สามมีค่าตั้งแต่ .005 จะปัดขึ้น นอกเหนือจากนี้จะปัดเศษทิ้ง และ
ตัวหารจะลดลงไปเท่าจ านวนตัวบ่งชี้ที่ไม่ประเมิน 
 
 ความหมายของระดับคุณภาพ  ค่าคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้หรือในภาพรวม แปลความหมาย 
ระดับคุณภาพ ดังนี้ 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51– 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  คณะเทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีการศึกษา 2558

  
  

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร รับการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ จ านวน 5 
องค์ประกอบประกอบด้วยจ านวน 15 ตัวบ่งชี้  ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของ สกอ. จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของ มศว 
จ านวน 2 ตัวบ่งชี้โดยใช้เกณฑ์การประเมิน มีคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และมศว เท่ากับ 4.56 คะแนน (การด าเนินงานในระดับดีมาก) และตัว
บ่งชี้ของ สกอ. เท่ากับ 4.50 คะแนน (การด าเนินงานในระดับดี)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตาราง ป.1 (1) สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบ ปีการศึกษา 2558(ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว) 
 
 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หน่วย
นับ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(คะแนน
เต็ม 5) 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต  คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 6 ตัวบ่งชี ้ 4.23 
สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรโดยรวม 
O คะแนน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุก
หลักสูตร 

3.51 9.11 3.00 3.04 / 3.04 

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

I ร้อยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ร้อยละ 80

เท่ากับ 5 
80.00 22.00 24.00 87.50 / 5.00 

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

I ร้อยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ร้อยละ 80

เท่ากับ 5 
80.00 9.00 24.00 37.50 x 2.34 

สกอ. 1.4 จ านวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

I คะแนน 
เทียบเกณฑ์มาตรฐานตามกลุ่ม

สาขาวิชา 15.00 -9.78 20 -48.89% / 5.00 

สกอ. 1.5 การบริการนิสิตระดับ
ปริญญาตร ี

P ข้อ 
1 
ข้อ 

5.00 1,2,3,4,5,6 6.00 / 5.00 1,2,3,4,5,6 6.00 5.00 

สกอ. 1.6  กิจกรรมนิสิตระดับ
ปริญญาตร ี

P ข้อ 
1 
ข้อ 

5.00 1,2,3,4,5,6 6.00 / 5.00 1,2,3,4,5,6 6.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 3 ตัวบ่งชี ้ 4.35 
สกอ 2.1 ระบบและกลไกการ

บริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

P ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 ข้อ 
5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

6.00 1,2,3,4,5,6 6.00 / 5.00 

สกอ2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

I 
บาท/
คน 

เทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามกลุ่ม
สาขาวิชา 

220,000.00 6,253,100.00 24.00 260,545.83 / 5.00 

สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจยั 
 

O ร้อยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามกลุ่ม

สาขาวิชา 
40.00 8.8 24.00 36.67 / 3.06 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 1 ตัวบ่งชี ้ 5 
สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่

สังคม 
P ข้อ 

1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 ข้อ 
5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

6.00 1,2,3,4,5,6 6.00 / 5.00 

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 1 ตัวบ่งชี ้ 5 
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หน่วย
นับ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(คะแนน
เต็ม 5) 

สกอ 4.1 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

P ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 ข้อ 
5 
ข้อ 

6,7 
ข้อ 

6.00 1,2,3,4,5,6 6.00 / 5.00 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ 

       คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 4 ตัวบ่งชี ้ 5 

สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อ
การก ากับ ติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ 

P ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 ข้อ 
5,6 
ข้อ 

7 
ข้อ 

7.00 1,2,3,4,5,7 7.00 / 5.00 

สกอ. 5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

P ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 ข้อ 
5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

6.00 1,2,3,4,5,6 6.00 / 5.00 

มศว 5.1 การบริหารจัดการแบบ
ลีน 
(Lean Management) 

P ข้อ 
1,2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 ข้อ 
5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

5.00 1,2,3,4,5,6 6.00 / 5.00 

มศว 5.2 การด าเนินการตาม
มาตรการรักษ์
สิ่งแวดล้อม และ
ประหยัดพลังงาน 

P ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 ข้อ 
4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

5.00 1,2,3,4,5 5.00 / 5.00 

    คะแนนเฉลี่ย (เฉพาะตัวบ่งชี ้สกอ.) = 13 ตัวบ่งชี ้ 4.50 
    คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบง่ชี้(ตัวบ่งชี้ สกอ. และ มศว) = 2 ตัวบ่งชี ้ 4.56 

 
 จากตาราง ป.1 (1) ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้(ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว) พบว่า คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 
(15 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.56 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก เมื่อจ าแนกรายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่ 1 (การ
ผลิตบัณฑิต) มีคะแนนเฉลี่ย  4.23 คะแนน และ องค์ประกอบที่ 2 (การวิจัย) มีคะแนนเฉลี่ย  4.35 คะแนน ซึ่งอยู่ใน
ระดับคุณภาพดี องค์ประกอบที่ 3 (การบริการวิชาการ) องค์ประกอบที่ 4 (การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 
และ องค์ประกอบที่ 5 (การบริหารจัดการ) มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  
 
ตาราง ป.1 (2) สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบปีการศึกษา 2558(ตัวบ่งชี้ของ สกอ.) 
 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หน่วย
นับ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(คะแนน
เต็ม 5) 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต  คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 6 ตัวบ่งชี ้ 4.23 
สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรโดยรวม 
O คะแนน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ทุกหลักสูตร 

3.51 9.11 3.00 3.04 / 3.04 

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

I ร้อยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ร้อยละ 

80เท่ากับ 5 
80.00 22.00 24.00 87.50 / 5.00 

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

I ร้อยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ร้อยละ 

80เท่ากับ 5 
80.00 9.00 24.00 37.50 x 2.34 

สกอ. 1.4 จ านวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

I คะแนน 
เทียบเกณฑ์มาตรฐานตาม

กลุ่มสาขาวิชา 15.00 -9.78 20 -48.89% / 5.00 
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หน่วย
นับ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(คะแนน
เต็ม 5) 

สกอ. 1.5 การบริการนิสิตระดับ
ปริญญาตร ี

P ข้อ 1 ข้อ 
2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

5.00 1,2,3,4,5,6 / 5.00 

สกอ. 1.6  กิจกรรมนิสิตระดับ
ปริญญาตร ี

P ข้อ 1 ข้อ 
2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

5.00 1,2,3,4,5,6 / 5.00 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 3 ตัวบ่งชี ้ 4.35 
สกอ 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร

และพัฒนางานวจิัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

P ข้อ 1 ข้อ 
2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

6.00 1,2,3,4,5,6 6.00 / 5.00 

สกอ2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

I บาท/คน 
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ตาม

กลุ่มสาขาวิชา 
220,000.00 6,253,100.00 24.00 260,545.83 / 5 

สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 

O ร้อยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ตาม

กลุ่มสาขาวิชา 
40.00 8.8 24.00 36.67 / 3.06 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 1 ตัวบ่งชี ้ 5 
สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่

สังคม 
P ข้อ 1 ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

6.00 1,2,3,4,5,6 6.00 / 5.00 

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 1 ตัวบ่งชี ้ 5 
สกอ 4.1 ระบบและกลไกการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
P ข้อ 1 ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6,7 
ข้อ 

6.00 1,2,3,4,5,6 6.00 / 5.00 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ              คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 2ตัวบ่งชี ้ 5 
สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อ

การก ากับ ติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกจิกลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

P ข้อ 1 ข้อ 
2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5,6 
ข้อ 

7 
ข้อ 

7.00 1,2,3,4,5,7 7.00 / 5.00 

สกอ. 5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

P ข้อ 1 ข้อ 
2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

6.00 1,2,3,4,5,6 6.00 / 5.00 

    คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบง่ชี้(ตัวบ่งชี้ สกอ.) = 13 ตัวบ่งชี ้ 4.50 

 
 จากตาราง ป.1 (2) ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ของ สกอ.) พบว่า คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 
(13 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.50ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดี เมื่อจ าแนกรายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่ 1 (การผลิต
บัณฑิต) มีคะแนนเฉลี่ย  4.23 คะแนน และ องค์ประกอบที่ 2 (การวิจัย) มีคะแนนเฉลี่ย  4.35 คะแนน ซึ่งอยู่ใน
ระดับคุณภาพดี องค์ประกอบที่ 3 (การบริการวิชาการ) องค์ประกอบที่ 4 (การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 
และ องค์ประกอบที่ 5 (การบริหารจัดการ) มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  คณะเทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีการศึกษา 2558

  
  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  
 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแต่ละองค์ประกอบคุณภาพของคณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ดังรายละเอียดในตาราง ป.2 (1) และตาราง ป.2 (2)  
 

ตาราง ป.2 (1) สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบคุณภาพ (ตัวบ่งช้ี สกอ. และ มศว) 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน I 
(4 ตัวบ่งขี้) 

P 
(9 ตัวบ่งขี้) 

O 
(2 ตัวบ่งขี้) 

รวม 
(15 ตัวบ่งขี้) 

1. การผลิตบณัฑิต 
(1.2,1.3,1.4) 

5,2.34,5 
(1.5,1.6) 

5,5 
(1.1) 
3.04 

4.23 การด าเนินงานด ี

2. การวิจัย 
(2.2) 

5 
(2.1) 

5 
(2.3) 
3.06 

4.35 การด าเนินงานด ี

3. การบริการวิชาการ  5  5 การด าเนินงานดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศลิปะ

และวัฒนธรรม 
 5  5 การด าเนินงานดีมาก 

5. การบริหารจัดการ  5,5,5,5  5 การด าเนินงานดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

4.34 5 3.05 4.56 การด าเนินงานดีมาก 

ผลการประเมิน 
การ

ด าเนินงาน 
ด ี

การ
ด าเนินงาน 

ดีมาก 

การ
ด าเนินงาน

พอใช้ 

การ
ด าเนินงาน 

ดีมาก 

 
0.00-1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50  การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

 
 จากตาราง ป.2 (1) สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบ (ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว) พบว่า คะแนน
เฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ (15 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.56 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก เมื่อพิจารณาตามปัจจัยน าเข้า (Input) 
กระบวนการ (Process)และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output/Outcome) พบว่า คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร มีผลการด าเนินงานด้านปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ได้แก่ ตัวบ่งชี้ 1.2,1.3,1.4, 2.2  
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 อยู่ในระดับคุณภาพดี ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย 9 ตัวบ่งชี้ได้แก่ ตัวบ่งชี้ 
1.5,1.6,2.1, 3.1,4.1,5.1,5.2,มศว5.1,มศว5.2  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ด้านผลผลิต
หรือผลลัพธ์ ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ได้แก่ ตัวบ่งชี้ 1.1,2.3  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ 
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ตาราง ป.2 (2) สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบคุณภาพ (ตัวบ่งช้ี สกอ.) 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน I 
(4 ตัวบ่งขี้) 

P 
(7 ตัวบ่งขี้) 

O 
(2 ตัวบ่งขี้) 

รวม 
(13 ตัวบ่งขี้) 

1. การผลิตบณัฑิต 
1.2,1.3,1.4 
5,2.34,5 

1.5,1.6 
5,5 

1.1 
3.04 

4.23 การด าเนินงานด ี

2. การวิจัย 
2.2 
5 

2.1 
5 

2.3 
3.06 

4.35 การด าเนินงานด ี

3. การบริการวิชาการ  5  5 การด าเนินงานดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศลิปะ

และวัฒนธรรม 
 5  5 การด าเนินงานดีมาก 

5. การบริหารจัดการ  5,5  5 การด าเนินงานดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

4.34 5 3.05 4.50 การด าเนินงานดีมาก 

ผลการประเมิน 
การ

ด าเนินงาน 
ด ี

การ
ด าเนินงาน 

ดีมาก 

การ
ด าเนินงาน

พอใช้ 

การ
ด าเนินงาน 

ด ี

 
0.00-1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50  การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

  
 จากตาราง ป.2 (1) สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบ (ตัวบ่งชี้ของ สกอ.) พบว่า คะแนนเฉลี่ยทุกตัว
บ่งชี้ (13 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.50 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดี เมื่อพิจารณาตามปัจจัยน าเข้า ( Input) กระบวนการ 
(Process)และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output/Outcome) พบว่า คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร มีผลการด าเนินงานด้านปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ได้แก่ ตัวบ่งชี้ 1.2,1.3,1.4, 2.2  มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.34 อยู่ในระดับคุณภาพดี ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้ได้แก่ ตัวบ่งชี้ 1.5,1.6,2.1, 
3.1,4.1,5.1,5.2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ ประกอบด้วย 2 ตัว
บ่งชี้ได้แก่ ตัวบ่งชี้ 1.1,2.3  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ 
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจ าปีการศึกษา 2558
วันที่ 9-10 สิงหาคม พ.ศ. 2559ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวมของคณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีคะแนนเฉลี่ยตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และมศว (15 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.57 ซึ่งผลการ
ด าเนินการอยู่ในระดับดีมาก และคะแนนเฉลี่ยตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (13 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.51 ซึ่งผลการ
ด าเนินการอยู่ในระดับดีมาก 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวมและข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือการพัฒนาตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
1. คณะควรน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยเรื่องภาระงานเอกสารของอาจารย์ โดยจัดสรรบุคลากรสาย

สนับสนุนให้สามารถแบ่งเบาภาระเรื่องเอกสาร งานอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานวิชาการได้  เพ่ือให้
อาจารย์ได้ใช้ศักยภาพทางด้านวิชาการสร้างผลงานได้เต็มท่ี 

2. คณะควรเพ่ิมสถานที่ใช้ในการจัดการเรียน การบริหารจัดการ และการท ากิจกรรมนิสิต ให้เพียงพอ
กับความต้องการ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้นิสิตและบุคลากร 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 การเขียนรายงานและการน าเสนอหลักฐานประกอบรายงานการประเมินตนเองยังขาดความชัดเจน  ไม่
สามารถสะท้อนวงจรคุณภาพ PDCA ที่ชัดเจนครบถ้วน ข้อมูลในการประเมินได้เพ่ิมเติมจากการสอบถาม
ผู้เกี่ยวข้อง 
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามรายองค์ประกอบ  
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1) อาจารย์มีความเอาใจใส่ในการดูแลนิสิตได้อย่าง
ทั่วถึง 

2) มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
นิสิตที่เป็นการเตรียมความพร้อมนิสิตไปสู่
ภาคอุตสาหกรรมและการท างานจริงได้ดี (เช่น 
โครงการบริษัทจ าลอง โครงการAI product 
champion การเข้าร่วมประกวดแข่งขันเชิง
วิชาการ เป็นต้น) 

 
 
 
 
 

1) ภาพรวมอัตราส่วน FTES ต่ออาจารย์ต่ ากว่า
เกณฑ์มาก แต่ควรวิเคราะห์ในระดับหลักสูตร 

2) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตเชิง
เตรียมความพร้อมนิสิตไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
การท างานจริงให้มากข้ึน และจัดให้นิสิตทุกคนได้
มีส่วนในกิจกรรมลักษณะนี้ เพ่ือให้นิสิตมีความ
ตื่นตัวในการท างานจริง 

3) ส่งเสริมให้เพ่ิมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นิสิตที่เน้นด้านนวัตกรรมและการก้าวสู่สากลให้
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 

 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1) คณาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการยังมีจ านวน
น้อย และไม่มีอาจารย์ด ารงต าแหน่งในระดับ รศ.  

2) ผลการประเมินหลักสูตรของหลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตรใน
บางประเด็นมีคะแนนต่ ามาก  

 

1) เร่งพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ี
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2) จัดแผนการบริหารจัดการหลักสูตรนี้ให้มีคุณภาพ
เช่นเดียวกับหลักสูตรอ่ืน เช่น การพัฒนา
องค์ประกอบที่ 5 ของเกณฑ์การประเมินหลักสูตร 

 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

มีการสนับสนุนการวิจัยครอบคลุมประเด็นที่ส าคัญ
ต่าง ๆ ทั้งด้านงบประมาณ สิ่งอ านวยความสะดวก 
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย เป็นต้น 

1) ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของอาจารย์ที่มีความ
สนใจคล้ายกัน เพ่ือท างานวิจัยร่วมกัน 

2) อาจพิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการท าวิจัย
ของบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือน าผลไปพัฒนา/
ปรับปรุงงาน โดยอาจเริ่มจากการบูรณาการ
งานวิจัยกับงานประจ า (Routine to research) 
เช่น งานวิจัยเกี่ยวกับการด าเนินงานด้าน Lean 
management และมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประหยัดพลังงาน 
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จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1) โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอกยังมีน้อย 

2) การตีพิมพ์ผลงานวิจัยมาจากอาจารย์ประมาณร้อย
ล ะ  25 ข อ ง อ า จ า ร ย์ ทั้ ง ห ม ด  ใ น ข ณ ะ ที่ มี
โครงการวิจัยจ านวนมาก 
 

1) ส ร้ า ง กล ไก สนั บ ส นุ น ก า ร พัฒ นา ข้ อ เ ส น อ
โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ/
เป้าประสงค์ของแหล่งทุนภายนอก เพ่ือน าเสนอ
ต่อแหล่งทุน 

2) คณะควรมีงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก
เพ่ิมข้ึน 

3) กระตุ้นให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากอาจารย์ใน
วงกว้างข้ึน และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

คณะมีการด าเนินการบริการวิชาการอย่างเข้มแข็ง มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอน 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างรายวิชา เพ่ือก าหนด
ทิศทางและขนาดของโครงการให้ใหญ่ขึ้น ได้ผลิตภัณฑ์
หรือนวัตกรรมที่ชัดเจน สามารถน าไปสู่การสร้างแบรนด์
ของชุมชนที่ได้มาตรฐาน 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1) การท างานร่วมกับชุมชน/องค์กรภายนอกเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยังไม่ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ เป็น
รูปธรรม 

2) คณะประชาสัมพันธ์คณะให้เป็นที่รู้จักน้อยเกินไป 

1) ควรขยายเครือข่ายในการบริการวิชาการเพ่ิมข้ึน 
2) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์คณะต่อองค์กรภายนอก 

 
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

มีการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
พันธกิจการเรียนการสอน และการบริการวิชาการที่
เข้มแข็ง 

ควรมีการต่อยอดไปสู่การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต งานวิจัย 
และการบริการวิชาการที่เป็นรูปธรรม เช่น ได้ผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น น าไปสู่การสร้างแบรนด์
ที่สามารถขายได้จริง 

องค์กรมีความร่วมมือร่วมใจกันในการท ากิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- - 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1) ส านักงานคณบดีมีความตระหนักและร่วมมือใน
การด าเนินงานบริหารจัดการปรับกระบวนงาน
อย่างตั้งใจ 

2) คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านมาตรการรักษ์
สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง 
 
 

1) ควรลดขั้นตอนและภาระการท าเอกสารของ
คณาจารย์ เช่น กระบวนงานด้านบุคคลในการขอ
อนุมัติไปอบรมสัมมนาและการรายงานการใช้
ประโยชน์จากการสัมมนา 

2) กา ร บ ริ ห า ร แ บ บ  lean management ค ว ร
วิ เ ค ร า ะห์ ก ร ะบวนก า รท า ง าน ให้ ค รบทุ ก
กระบวนงาน และด าเนินการปรับปรุงอย่างเป็น
รูปธรรม   

3) ควรเผยแพร่กระบวนงานที่ปรับปรุงสู่ผู้เกี่ยวข้อง
กับกระบวนงานนั้นให้ครบถ้วนนอกเหนือจาก
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้ได้รับความร่วมมือในการ
ด าเนินงานและท าให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

4) ควรขยายผลการด าเนินงานสู่นิสิตของคณะและ
ติดตามประเมินผล 
 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1) เ นื่ อ ง จ าก ในอนาคตคณะจะมี อ าค าร ใหม่
จ าเป็นต้องมีรายได้เพ่ิมขึ้น แต่ปัจจุบันยังไม่มีแนว
ทางการเพิ่มรายได ้

2) ระบบสนับสนุนงานส่วนกลางยังไม่เพียงพอที่จะ
สนับสนุนอาจารย์ให้สามารถท างานด้านวิชาการ
ได้อย่างเต็มศักยภาพ  

1) คณะควรใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุนและระดม
สมอง เพ่ือก าหนดกิจกรรมการหารายได้ส าหรับ
การพัฒนาคณะ 

2) คณะควรพัฒนาสายสนับสนุนวิชาการให้มีความ
เข้มแข็งและมีจ านวนเพียงพอต่อการรองรับภาระ
งานของอาจารย์ทั้งงานเอกสารและการเรียนการ
สอน 
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ภาคผนวก  
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/ข้อมลู 2558 

องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 

สกอ. 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
1 จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ประเมิน 3 
2 จ านวนหลักสตูรระดับปริญญาตร ี 3 
3 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดบัปรญิญาตรี 9.11 
4 จ านวนหลักสตูรระดับปริญญาโท 0 
5 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดบัปรญิญาโท 0.00 
6 จ านวนหลักสตูรระดับปริญญาเอก 0 
7 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดบัปรญิญาเอก 0.00 
8 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 9.11 

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
9 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 24.0 
10 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 22.0 

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
11 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 24.0 
12 อาจารย์ประจ าคณะทีไ่ม่มตี าแหนง่ทางวิชาการ 15.0 
13 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตรี  
14 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตรี  
15 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตรี  
16 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท  
17 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท  
18 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท  
19 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 9 
20 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  
21 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  
22 ผลรวมจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 9 

สกอ.1.4 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  (ตามรายงานการวิเคราะห์ของกองแผนงาน) 
23 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 24.0 
24 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะในแตล่ะกลุม่สาขาวิชา  

  - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  
- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  
 - วิทยาศาสตรส์ุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
(8 : 1) 

 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1) 24.0 
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/ข้อมลู 2558 

 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บรหิารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บญัชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 
(25 : 1) 

 

25 จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) แยกตามกลุม่สาขาวิชา  
  - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  
 - วิทยาศาสตรส์ุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
(8 : 1) 

 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1) 245.31 
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บรหิารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บญัชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 
(25 : 1) 

 

26 จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ปรับเป็นปริญญาตร ี  
  - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  
 - วิทยาศาสตรส์ุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
(8 : 1) 

 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)  
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บรหิารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บญัชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 
(25 : 1) 

 

27 จ านวนนิสิตเต็มเวลารวมทุกระดับเท่ากันแยกตามกลุ่มสาขาวิชา  
  - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  
 - วิทยาศาสตรส์ุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
(8 : 1) 

 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1) 245.31 
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บรหิารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บญัชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 
(25 : 1) 

 

28 สัดส่วนจ านวนนิสติเตม็เวลาต่ออาจารย์ประจ า  
  - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  
 - วิทยาศาสตรส์ุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
(8 : 1) 

 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1) 10.22 
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  
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 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บรหิารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บญัชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 
(25 : 1) 
 

 

29 สัดส่วนจ านวนนิสติเตม็เวลาต่ออาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน  
  - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  
 - วิทยาศาสตรส์ุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
(8 : 1) 

 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1) 20 
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บรหิารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บญัชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 
(25 : 1) 

 

30 ร้อยละของการค านวณคา่ความแตกต่างจากสดัส่วนจ านวนนิสิตเตม็เวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าคณะ -48.89 
  - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  
 - วิทยาศาสตรส์ุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
(8 : 1) 

-48.89 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)  
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บรหิารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บญัชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 
(25 : 1) 

 

31 ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมทุกกลุ่มสาขา 0.00 
  - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  
 - วิทยาศาสตรส์ุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
(8 : 1) 

0.00 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)  
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บรหิารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บญัชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 
(25 : 1) 

 

สกอ.1.5  การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 
32 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ 3.78 
33 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของการให้บรกิารกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา

แก่นิสิต 
3.70 

34 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นิสิต 3.80 
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องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์(ปีการศึกษา) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 

35 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับลาศึกษาต่อ 24 

  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 24 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

36 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายใน 6,053,100 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 6,053,100 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

37 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัจากภายใน 6,053,100 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 6,053,100 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

38 จ านวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายใน  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

39 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอก  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

40 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัจากภายนอก 200,000 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 200,000 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

41 จ านวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายนอก  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

42 ผลรวมจ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 6,253,100 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 6,253,100 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  



21 
 

  
รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  คณะเทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีการศึกษา 2558

  
  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/ข้อมลู 2558 

43 
 

ค่าเฉลี่ยของเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัย
ประจ า 

260,545.83 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 260,545.83 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

44 
 

คะแนนท่ีได้แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 5 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 5.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 
45 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 24.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 24.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

46 ค่าน้ าหนักผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยประจ า  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

47 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

48 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(0.20) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

49 
 
 

จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ.แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ. (0.40) 

2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
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50 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศก.พ.อ.แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอ
สภามหาวิทยาลยัอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ.ทราบภายใน 30 
วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (0.40) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

51 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

52 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  
(0.60) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

53 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
(0.60) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

54 
 
 

จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศก.พ.อ.แตม่หาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ในBeall’s list) (0.80) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

55 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศก.พ.อ.แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) (0.80) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

56 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

57 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
(0.80) 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/ข้อมลู 2558 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

58 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลู
ระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. (1.00) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 8 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

59 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศก.พ.อ.  (1.00) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

60 จ านวนผลงานได้รบัการจดสิทธิบตัร (1.00)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

61 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

62 จ านวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนนิการ (1.00)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

63 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และไดร้ับการจดทะเบียน (1.00)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

64 จ านวนต าราทีไ่ด้รบัการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

65 จ านวนหนังสือท่ีไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/ข้อมลู 2558 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

66 จ านวนงานแปลที่ไดร้ับการประเมนิผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

67 จ านวนต าราทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนง่ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

68 จ านวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรบั
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
69 จ านวนงานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับ

การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

70 ค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ า  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

71 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
online (0.20) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

72 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลยั (0.40)  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

73 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/ข้อมลู 2558 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
74 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  (0.80)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

75 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ  (1.00)  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

76 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (1.00)  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

77 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 8.80 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 8.80 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

78 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 36.67 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

79 คะแนนเฉลีย่รวมทุกกลุ่มสาขา 3.06 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3.06 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

80 จ านวนอาจารย์ที่มสี่วนร่วมในการบริการวิชาการแกส่ังคมในระดับมหาวิทยาลัย 24 
81 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง 24 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุม่สถาบนัและเอกลักษณ์ของคณะ 

82 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต  (บาท/คน)  
83 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์  (บาท/คน)  
84 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร (บาท/คน)  
85 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการจดัการเรยีนการสอน(บาท/คน)  

สกอ. 5.2 ระบบก ากับการประกนัคุณภาพหลักสูตร 
86 มีจ านวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพไมผ่่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน  
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ข้อมูลจากการสมัภาษณ์และการตรวจเย่ียม 
 

1) เกณฑ์การประเมินภาระงานสายวิชาการควรให้น้ าหนักในการประเมินด้านการเรียนการสอนและการวิจัยเป็น
หลัก  

2) นิสิตและศิษย์เก่าต้องการให้คณะส่งเสริมกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษ และกิจกรรมพัฒนาวิชาการ เช่น การไป
ร่วมสัมมนาภายนอก กิจกรรมเกี่ยวกับพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพราะจะช่วยเพ่ิมโอกาสในการหางานและศึกษาต่อ 

3) นิสิตอยากให้คณะเพ่ิมพ้ืนที่ในการเรียนการสอนให้เพียงพอกับจ านวนนิสิต  และอยากให้มีการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาเลือกให้กับนิสิตฝั่งองครักษ์ให้มากขึ้น  

4) สายสนับสนุนต้องการได้รับการสนับสนุนพ้ืนที่ในการจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ส่วนกลางให้เพียงพอ 
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

วันที่ 9 สิงหาคม 2559    

เวลา กิจกรรม สถานที ่
08.30 – 09.00 น. การประชุมคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน  

(Desktop Assessment) 
ห้องมติธรรม ช้ัน 2 

อาคารอ านวยการ 

มศว องครักษ์ 09.00 – 12.00 น. การตรวจหลักฐานและสัมภาษณผ์ูร้ับผิดชอบแตล่ะตัวบ่งช้ี 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องเสวนา ช้ัน 2 

อาคารอ านวยการ 

มศว องครักษ์ 
13.00 – 16.00 น.  การตรวจหลักฐานและสัมภาษณผ์ูร้ับผิดชอบแตล่ะตัวบ่งช้ี (ต่อ) ห้องมติธรรม ช้ัน 2 

อาคารอ านวยการ 

มศว องครักษ ์
16.00 – 16.30 น. ผู้ประเมินประชุมสรุปผลการประเมินประจ าวัน 

 
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 

เวลา กิจกรรม สถานที ่
08.30-12.00 น. ลงตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยฯี 

และสมัภาษณ์ผู้บริหาร  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต 
ห้องมติธรรม ช้ัน 2  
อาคารอ านวยการ  มศว 
องครักษ์ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องเสวนา  ช้ัน 2 อาคาร
อ านวยการ  มศว 
องครักษ์ 

13.00 – 15.00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน – จัดท า 
presentation น าเสนอผลการประเมิน 

ห้องมติธรรม ช้ัน 2  
อาคารอ านวยการ  มศว 
องครักษ์ 15.00 น. เป็นต้นไป น าเสนอผลการประเมิน 

 
 

 
 
 
 
 



28 
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ภาพถ่ายกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ภาพถ่ายกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ภาพถ่ายกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ภาพถ่ายกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ภาพถ่ายกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 
 

 

 

 

 

 




