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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีคะแนนการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 
2558 รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 5 องค์ประกอบ 
(15 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.56 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับดีมาก โดยมีจ านวน 3 องค์ประกอบ 
(องค์ประกอบที่ 3-5) อยู่ในระดับดีมาก มี 2 องค์ประกอบ (องค์ประกอบที่ 1,2) อยู่ในระดับดี ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ คะแนน 
การประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 4.23 ดี  
องค์ประกอบที่ 2 4.35 ดี  
องค์ประกอบที่ 3 5.00 ดีมาก  
องค์ประกอบที่ 4 5.00 ดีมาก  
องค์ประกอบที่ 5 5.00 ดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ  
(15 ตัวบ่งช้ี) 

4.56 ดีมาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00-1.50การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50  การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50  การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 

 
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 อาหารและ
นิติกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก เมื่ออาคารก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 
ประวัติความเป็นมาโดยยอ่ 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาประเทศด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืนจึงจัดตั้ง “คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร” ขึ้น 
ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เพ่ือสร้างบุคลากร 
ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่มีความรู้ทางวิชาการ รู้จักแสวงหาความรู้
ตลอดเวลา สามารถน าความรู้มาปรับใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับตนเอง และ
ประเทศชาติ อีกท้ังมีคุณภาพสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆได้ตลอดเวลา 
 ส าหรับการด าเนินงานในระยะเริ่มต้น สภามหาวิทยาลัยมีมติให้โอนย้ายหลักสูตร ครุภัณฑ์ วัสดุ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการจากคณะวิทยาศาสตร์มาสังกัดคณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และให้คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
รับผิดชอบการเรียนการสอนของนิสิตหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการของ  
คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2529 จนถึงนิสิตคนสุดท้ายส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2555 ใน
ปีการศึกษา 2554 คณะได้เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ และในปีการศึกษา 2556 คณะได้เปิด
สอนหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
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ปรัชญา  
 สร้างกระบวนการคิด ต่อยอดภูมิปัญญาชุมชน สู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
 
ปณิธาน 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีความมุ่งมั่นที่จะท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล 
 
วิสัยทัศน ์
 แหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรม บูรณาการเทคโนโลยีและภูมิปัญญา สร้างนวัตกรรมสู่สากล 
 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรม สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

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

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



4 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลติภัณฑ์การเกษตร 
 

โครงสร้างองค์กร 
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โครงสร้างการบริหารงาน คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
(ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2554 – 30 กันยายน 2558) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

งานสารบรรณ งานวิชาการ 
งานประกนัคณุภาพ 

รองคณบดี 

ฝ่ายบริหาร 

งานบคุคล 

งานการประชมุ 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 
ผ ูช้่วยคณบดี 

ผ ูช้่วยคณบดี 

ฝ่ายประกนัคณุภาพ 

ผ ูช้่วยคณบดี 

ฝ่ายพฒันา

ศกัยภาพนิสิต 

หวัหนา้สาขาวิชา

วิทยาศาสตร ์

การอาหารและ

โภชนาการ 

หวัหนา้สาขาวิชา

เทคโนโลย ี

วสัดพุอลิเมอร ์

หวัหนา้สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ 

และผลิตภณัฑ์

การเกษตร 

งานแผน 

งานคลงัและ

พสัด ุ

งานบริการ

วิชาการ 

งานวิจยั 

งานอาคาร

สถานท่ีและ

ประชาสมัพนัธ ์

งานพฒันา

ศกัยภาพนิสิต 

งานท านบุ ารงุ

ศิลปวฒันธรรมและ

วิเทศสมัพนัธ ์

คณบดี 
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รายช่ือผู้บริหาร ประจ าปีการศึกษา 2558 
 (ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2554 – 30 กันยายน 2558) 

1. คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา เชาวนลิขิต) 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา มิ่งเมือง) 
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ งานบริการวิชาการ การบริหารงานบุคคล ทรัพย์สิน 

การจัดการ และท านุบ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน และบริการวิชาการ ตลอดจนงานที่
คณะหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์สุจินดา จิตต์ใจฉ่ า) 
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดท าแผนการด าเนินงาน แผนงบประมาณของคณะ งานที่เกี่ยวข้อง

กับการเรียนการสอน การจัดการองค์ความรู้ งานที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตร การจัดประชุมวิชาการ ตลอดจนงาน
ที่คณะหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต (อาจารย์ ดร.ธนัท อมาตยกุล) 
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับกิจการนิสิต ทุนการศึกษา การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของนิสิต        

การสร้างเครือข่ายศษิย์เก่าและชุมชน ตลอดจนงานที่คณะหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ (อาจารย์ ดร.วาสินี จันทร์นวล) 

ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ งานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงาน     
วิเทศสัมพันธ์ ตลอดจนงานที่คณะหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

6. ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา) 
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัย การจัดการอาคารสถานที่ การประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของคณะ ตลอดจนงานที่คณะหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
7. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  ศิริสุนทราลักษณ์) 
ปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ให้ปฏิบัติหน้าที่

ตามนโยบายการบริหารงานของคณะ ในด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรของคณะ และด้านการบริหารบุคคล
และผลักดันนโยบายคณะ 

8. รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ (อาจารย์สุจินดา จิตต์ใจฉ่ า) 
ปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย

การบริหารงานของคณะ ในด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรของคณะ และด้านการบริหารบุคคล และผลักดัน
นโยบายคณะ 

9. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร  
(อาจารย์ ดร.ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์) 
ปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร ให้ปฏิบัติ

หน้าที่ตามนโยบายการบริหารงานของคณะ ในด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรของคณะ และด้านการบริหาร
บุคคล และผลักดันนโยบายคณะ 

10. รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา เชาวนลิขิต) 
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รายชื่อคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจ าปี
การศึกษา 2558 

1. คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  ประธาน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา เชาวนลิขิต) 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา มิ่งเมือง)  กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์สุจินดา จิตต์ใจฉ่ า)   กรรมการ 
4. หัวหน้าส่วนงาน       กรรมการ 

(หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ –  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์) 

5. หัวหน้าส่วนงาน       กรรมการ 
(รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ - อาจารย์สุจินดา จิตต์ใจฉ่ า) 

6. หัวหน้าส่วนงาน       กรรมการ 
(หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร –  
อาจารย์ ดร.ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์) 

7. ตัวแทนบุคลากร (อาจารย์ ดร.ธนัท อมาตยกุล)    กรรมการ 
8. นางสาวอมรวรรณ์ นาคะปิณฑ์      ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
 พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร รวมทั้งความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตร

ส าหรับคณะฯ เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 พิจารณาวางระเบียบ และออกข้อบังคับภายในคณะ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือ

เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าในคณะต่อ

มหาวิทยาลัย 
 จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะฯ 
 ปฏิบัติหน้าที่เรื่องการบริหารงานบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงานของส่วนงานให้เป็นไปตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งวางนโยบายและแผนงานทางด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะฯวิเคราะห์ วางแผน ทบทวน กลยุทธ์ ด้านบริหารบุคคลเพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ปัจจุบันและอนาคต 

 ก ากับ ดูแล ควบคุม และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งป้องกันหรือหา
แนวทางแก้ไขการกระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ก ากับ ดูแล ควบคุมการบริหารความเสี่ยงของคณะ 
 ก ากับ ดูแล ควบคุมการบริหารการเงิน และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของคณะ 
 ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดเพ่ือด าเนินการใดๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของ

คณะกรรมการประจ าคณะ 
 วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ 

ทบทวน กลยุทธ์ แผนการด าเนินการ เป้าประสงค์ เป้าหมายกับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจน
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สภาพการณ์ปัจจุบันและอนาคต และก าหนดตัวบ่งชี้ ติดตาม ประเมินผลของการน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือน ามา
ปรับปรุงกลยุทธ์และแผนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการน าแผนจัดการความรู้เพื่อใช้การด าเนินการของคณะ 

 พิจารณาและด าเนินการเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารเงินรายได้ของส่วนงานตามระเบียบก าหนด
หรือตามท่ีคณะกรรมการบริหารเงินรายได้มอบหมาย 

 วางนโยบายและแผนงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะ วิเคราะห์และ
ประเมินผลเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
รายชื่อกรรมการบริหารแผนกลยุทธ ์

1. คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประธาน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา เชาวนลิขิต) 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา มิ่งเมือง) กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์สุจินดา จิตต์ใจฉ่ า) กรรมการ 
4. ผู้ช่วยคณบดี(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา) กรรมการ 
5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต (อาจารย์ ดร.ธนัท อมาตยกุล) กรรมการ 
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ (อาจารย์ ดร.วาสินี จันทร์นวล) กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวอมรวรรณ์ นาคะปิณฑ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
     คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 

 วางแผนและกรอบการด าเนินการของคณะให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์  แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีและนวักรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

 ก ากับ ติดตามการด าเนินการของคณะให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีและนวักรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

 งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ 
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โครงสร้างการบริหารงาน คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
(ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2562) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

รองคณบดี 

ฝ่ายบริหาร 

งานสารบรรณ 

งานบคุคล 

งานการประชมุ 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 
รองคณบดี 

ฝ่ายวางแผนและพฒันา 

ผ ูอ้ านวยการศนูย์

นวตักรรมและ

ผลิตภณัฑก์ารเกษตร 

รองคณบดี 

ฝ่ายพฒันา

ศกัยภาพนิสิต 

งานวิชาการ 

ประธาน

หลกัสตูร

วิทยาศาสตร ์

การอาหารและ

โภชนาการ 

ประธานหลกัสตูร

เทคโนโลย ี

วสัดพุอลิเมอร ์

ประธานหลกัสตูร

เทคโนโลยีชีวภาพ 

และผลิตภณัฑ์

การเกษตร 

งานแผน 

งานคลงัและ

พสัด ุ

งานบริการ

วิชาการ 

งานวิจยั 

งานอาคาร

สถานท่ีและงาน

กิจการพิเศษ 

งานพฒันา

ศกัยภาพนิสิต 

งานศนูยน์วตักรรม

ผลิตภณัฑ์

การเกษตร 

ศิลปวฒันธรรมและ

วิเทศสมัพนัธ ์

คณบดี 

งาน

ประชาสมัพนัธ ์

งานประกนัคณุภาพ 
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รายชื่อผู้บริหาร ประจ าปีการศึกษา 2558 
 (ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2562) 

1. คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา เชาวนลิขิต) 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา มิ่งเมือง) 
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ งานบริการวิชาการ การบริหารงานบุคคล ทรัพย์สิน 

การจัดการ และท านุบ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน และบริการวิชาการ ตลอดจนงานที่
คณะหรือมหาวิทยาลัยมอบหมายและการจัดการอาคารสถานที่ 

3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์สุจินดา จิตต์ใจฉ่ า) 
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับ งานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การจัดการองค์ความรู้ งานที่

เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตร การจัดประชุมวิชาการ ตลอดจนงานที่คณะหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย งานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและงานวิเทศสัมพันธ์ 

4. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต (อาจารย์ ดร.ธนัท อมาตยกุล) 
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับกิจการนิสิต ทุนการศึกษา การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของนิสิต        

การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและชุมชน ตลอดจนงานที่คณะหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย และการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของคณะ 
 5. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ  หนักแน่น) 
       ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา การจัดท าแผนการด าเนินงานแผน
งบประมาณคณะ การบริหารงานวิจัย ตลอดจนงานที่คณะหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย  

6. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  ศิริสุนทราลักษณ์) 
ปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ให้ปฏิบัติหน้าที่

ตามนโยบายการบริหารงานของคณะ ในด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรของคณะ และด้านการบริหารบุคคล
และผลักดันนโยบายคณะ 

7. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ (อาจารย์ ดร.วาสินี จันทร์นวล) 
ปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย

การบริหารงานของคณะ ในด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรของคณะ และด้านการบริหารบุคคล และผลักดัน
นโยบายคณะ 

8. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร  
(อาจารย์ ดร.ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์) 
ปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร  ให้ปฏิบัติ

หน้าที่ตามนโยบายการบริหารงานของคณะ ในด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรของคณะ และด้านการบริหาร
บุคคล และผลักดันนโยบายคณะ 

9. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร (อาจารย์ ดร.พรรณทิพา เจริญไทยกิจ) 
    ปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลงานของศูนย์วิจัยฯให้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการบริหารงานของคณะฯ 
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รายชื่อคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจ าปี
การศึกษา 2558  

1. คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร   ประธาน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา เชาวนลิขิต) 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา มิ่งเมือง)  กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์สุจินดา จิตต์ใจฉ่ า)   กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา     กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ หนักแน่น) 
5. หัวหน้าส่วนงาน       กรรมการ 

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์) 

6. หัวหน้าส่วนงาน       กรรมการ 
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวสัดุพอลิเมอร์ (อาจารย์ ดร.วาสินี จันทร์นวล) 

 7. หัวหน้าส่วนงาน       กรรมการ 
     หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร  

               (อาจารย์ ดร.ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์) 
8. หัวหน้าส่วนงาน       กรรมการ 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร  
(อาจารย์ ดร.พรรณทิพา เจริญไทยกิจ)     

9. นางสาวอมรวรรณ์ นาคะปิณฑ์      ผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
 พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร รวมทั้งความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตร

ส าหรับคณะฯ เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 พิจารณาวางระเบียบ และออกข้อบังคับภายในคณะ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือ

เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าในคณะต่อ

มหาวิทยาลัย 
 จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะฯ 
 ปฏิบัติหน้าที่เรื่องการบริหารงานบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงานของส่วนงานให้เป็นไปตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งวางนโยบายและแผนงานทางด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะฯวิเคราะห์ วางแผน ทบทวน กลยุทธ์ ด้านบริหารบุคคลเพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ปัจจุบันและอนาคต 

 ก ากับ ดูแล ควบคุม และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งป้องกันหรือหา
แนวทางแก้ไขการกระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ก ากับ ดูแล ควบคุมการบริหารความเสี่ยงของคณะ 
 ก ากับ ดูแล ควบคุมการบริหารการเงิน และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของคณะ 
 ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
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 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดเพ่ือด าเนินการใดๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจ าคณะ 

 วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ 
ทบทวน กลยุทธ์ แผนการด าเนินการ เป้าประสงค์ เป้าหมายกับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจน
สภาพการณ์ปัจจุบันและอนาคต และก าหนดตัวบ่งชี้ ติดตาม ประเมินผลของการน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือน ามา
ปรับปรุงกลยุทธ์และแผนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการน าแผนจัดการความรู้เพื่อใช้การด าเนินการของคณะ 

 พิจารณาและด าเนินการเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารเงินรายได้ของส่วนงานตามระเบียบก าหนด
หรือตามท่ีคณะกรรมการบริหารเงินรายได้มอบหมาย 

 วางนโยบายและแผนงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะ วิเคราะห์และ
ประเมินผลเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
รายชื่อกรรมการบริหารแผนกลยุทธ ์

1. คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประธาน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา เชาวนลิขิต) 

 2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์สุจินดา จิตต์ใจฉ่ า)      กรรมการ 
 3. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต (อาจารย์ ดร.ธนัทอมาตยกุล)     กรรมการ 
 4. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา                  กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ  นักแน่น)   

5. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา มิ่งเมือง) กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวอมรวรรณ์ นาคะปิณฑ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
     คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 

 วางแผนและกรอบการด าเนินการของคณะให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์  แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีและนวักรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

 ก ากับ ติดตามการด าเนินการของคณะให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีและนวักรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 
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จ านวนหลักสูตร และรายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน 
ระดับปริญญาตรี 
ล าดับที่ รายช่ือหลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดสอน 

1 วท.บ .วิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ 

สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 

2 วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 
3 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์

การเกษตร 
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 

รวม 3 หลักสูตร 3 สาขาวิชา 
 
 
จ านวนนิสิต 
ล าดับ

ที ่
หลักสูตร/สาขาวิชา 

จ านวนนิสิตแยกตามระดับการศึกษา 
รวม 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1 หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหาร

และโภชนาการ 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

และโภชนาการ 

258 - - 258 

2 หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 

177 - - 177 

3 หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร 

47 - - 47 
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร 

รวม 482 - - 482 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มกราคม 2559) 
 

จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
จ านวนอาจารย์ประจ า 

จ านวนอาจารย์จ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ (คน) 
รวม 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 
- - - - 2 - - - 13 9 - - 15 9 - - 

รวม 24 
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จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจ าแนกตามคุณวุฒิ (คน) รวม 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  
2 10 - - 12 

รวม 12 
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ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณ 
รวม ร้อยละ (งบเงินอุดหนุน) 

โครงการบริการวิชาการ 
เงินรายได้ 

งบบุคลากร 8828702.25  857,200.00 9685902.25 24 

งบด าเนินงาน 997,400.00 1,413,000.00 6,563,300.00 8973700.00 22 

งบลงทุน 4,695,000.00 5,089,000.00 1,233,000.00 16106000.00 39 
โครงการพัฒนา 0.00 589,000.00 0.00 0.00  

โครงการส่งเสริมฯ 0.00 4,500,000.00 0.00 0.00  

งบเงินอุดหนุน 2,458,200.00 0.00 2,038,000.00 4496200.00 11 

งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 1,400,000.00 1400000.00 3 

งบกลาง 0.00 0.00 419,200.00 419200.00 1 

รวมงบประมาณ 16,979,302.25 11,591,000.00 12,510,700.00 41,081,002.25 100 

ร้อยละ 41 29 30 100  

 
                                                                                                                                หน่วยนับ : บาท  

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 
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ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ 
  (หน่วย:ห้อง) 

อาคารสถานที่ 

ลักษณะการใช้อาคารสถานที่ 

หมายเหตุ ห้อง
ผู้บริหาร 

ห้องพัก
อาจารย/์
เจ้าหน้าที่ 

ห้องประชุม ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติ

การ 

พ้ืนที่คณะวิทยาศาสตร์ (มศว ประสานมิตร) 
15-121 - - -  -  
15-122 - - - -   
15-420 -  - - -  

15-420/1 - - - - - ใช้เป็นห้องสโมสรนิสิต 
15-421 -  - - -  
15-422 - - - -   
15-423 - - - -   
15-425 - - - -   
15-426 - - - -   
15-427 -  - - -  
15-520 -  - - -  
15-523 - - -  -  
15-525 -  - - -  
19-1402 - - - -   
19-1411 - - - -   

อาคารอ านวยการ (มศว องครักษ์) 
ส านักงาน
คณบดี 

 - - - -  

502 -  - - -  
503 -  - - -  
504 -  - - -  
505 - - -  -  
506 -  - - -  
507 - -  - - ใช้ในการประชุมไม่เกิน 

10 คนข้ึนไป 
อาคารสโมสร (มศว องครักษ์) 

AI lab - - -    
ร้านอินทนิล - - -    

อาคารเรียนรวม (มศว องครักษ์) 
AI Center - - -    

อาคารปฏิบัติการพ้ืนฐาน (มศว องครักษ์) 
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504 - - -    
505 - - -    
508 - - -    

อาคารสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ (มศว องครักษ์) 
AI Shop - - -    

อาคารคณะสหเวชศาสตร์ (มศว องครักษ์) 
323 - - -    

       
รวม 2 9 1 11 15  
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ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมิน ปีการศึกษา 2557 แนวทางการพัฒนา/ปรบัปรงุ 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ ผลการด าเนินการพัฒนาปรบัปรงุ 

ข้อเสนอแนะ
เร่งด่วน 

- - - 
- 

องค์ประกอบที่1 
การผลิตบัณฑิต 

1 .  นิ สิ ต บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม
ภาคภูมิใจ และศรัทธาต่อคณะ
และคณาจารย์ 

- ฝ่ายวิชาการ 
 

- 

องค์ประกอบที่ 2  
การวิจยั 

1. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
มาจากอาจารย์ส่วนน้อย 
2. ยังไม่มีโครงการวิจัยที่ได้รับ
การจดสิทธิบัตร 
3. เงินสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอกมีจ านวนน้อย 

1. จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่าย
การวิจัยและส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัยนานาชาติ 
2. ก าหนดทุนวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อ
บูรณาการกับการบริการวิชาการ
หรือในเชิงพานิชย์  
3. ส่งเสริมการท าวิจัยแบบสห
สาขา 

ฝ่ายวจิัย 1. มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการ
ท าวิจัยและโครงการแสดงนิทรรศการ
ด้ านวิชาการและวิจั ย  ( AI Research 
Expo 2016)เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายกา
วิจัยและส่งเสริมการท าวิจัยแบบสหสาขา 
2. มีการก าหนดทุนวิจัยแบบมุ่งเป้าหมาย
เพื่อบูรณาการกับการบริการวิชาการใน
เชิงพาณิชย์ 

องค์ประกอบที่ 3 
การบริการวิชาการ 

1. มีการด าเนินงานด้านบริการ
วิชาการที่ครบวงจร PDCA 

1. จัดท าแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาพันธกิจด้าน
การบริการวิชาการในรอบปี 

- มีแนวปฏบิัติที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาพันธกิจด้านการบริการวิชาการใน
รอบปี 

องค์ประกอบที่ 4 
การท านุบ ารุง

ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - - - 

องค์ประกอบที่ 5 
การบริหารจัดการ 

1 .  ยั ง ไ ม่ มี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
แ ผ น พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร เ ป็ น
ร ายบุ ค คล โดย เฉพ าะสา ย
สนับสนุนวิชาการเพื่อส่งเสริม
ภาระงานตามสายงานและ
ความต้องการของบุคลากรสาย
สนับสนุน 
2. ควรประเมินแผนกลยุทธ์ทาง
ก า ร เ งิ น ค ว บ คู่ กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ ของคณะอย่ า ง
ต่อเนื่องและควรมีการประเมิน
ความต้องการ 
ทรั พ ย า ก ร / งบ ป ระ ม า ณที่
ต้ อ งก ารจั ดห าส า หรั บก า ร
ด าเนินการตามกลยุทธ์แต่ละกล
ยุทธ์ 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเป็น
ร า ย บุ ค ค ล โ ด ย เ ฉ พ า ะ ส า ย
สนับสนุนวิชาการเพื่อส่งเสริม 
ภาระงานตามสายงานและความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุน 
2. ท าการประเมินแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินควบคู่กับแผนยุทธศาสตร์
ข อ งคณะอย่ า งต่ อ เนื่ อ งแล ะ
ประเมินความต้องการทรัพยากร 
และงบประมาณที่ต้องการจัดหา
ส าหรับการด าเนินการตามกลยุทธ์
แต่ละกลยุทธ์ 

ฝ่ายบริหาร 1. คณะฯ มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ใน
ด้านการเข้ าสู่ต าแหน่งที่สู งขึ้ นของง
บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาภาระงานตามสายงานตาม
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยมาตรฐานการ
ก า ห น ด ต า แ ห น่ ง แ ล ะ ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554 
2. มีการประเมินแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ในที่ประชุมประจ าคณะ หลังจากมีการ
ด าเนินงานครบไตรมาส 2 
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ส่วนที่ 2 

สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
ตาราง ส.1 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน 

หมาย
เหต ุตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

การผลิตบัณฑิต 

สกอ.1.1 
ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตร
โดยรวม 

O คะแนน 3.51 9.11 3.00 3.04 / 3.04  

สกอ.1.2
อาจารย์ประจ า
คณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

I ร้อยละ 80.00 22.00 24.00 87.50 / 5.00  

สกอ.1.3
อาจารย์ประจ า
คณะที่ด ารง
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

I ร้อยละ 80.00 9.00 24.00 37.50 x 2.34  

สกอ.1.4 
จ านวนนักศึกษา
เต็มเวลา
เทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์
ประจ า 

I ร้อยละ 15.00   -48.89% x 5.00  

สกอ.1.5 
การบริการ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

P ข้อ 5.00 1,2,3,4,5,6 6.00 / 5.00  

สกอ.1.6
กิจกรรม
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

P ข้อ 5.00 1,2,3,4,5,6 6.00 / 5.00  

คะแนนเฉลี่ย (25.38/6) 4.23  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน 

หมาย
เหต ุตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

การวิจัย 

สกอ.2.1 ระบบ
และกลไกการ
บริหารและ
พัฒนางานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค ์
 

P ข้อ 6.00 1,2,3,4,5,6 6.00 / 5.00  

สกอ.2.2  
เงินสนบัสนุน
งานวิจยัและ
งานสร้างสรรค ์
 

I บาท/คน 220,000.00 
6,253,10

0.00 
24.00 

260,545.
83 

/ 5  

สกอ.2.3 ผลงาน
ทางวชิาการของ
อาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 
 

O ร้อยละ 40.00 8.8 24.00 36.67 / 3.06  

คะแนนเฉลี่ย (13.06/3) 4.35   

การบริการวิชาการ 

สกอ.3.1  
การบริการ
วิชาการแก่สังคม 
 

P ข้อ 6.00 1,2,3,4,5,6 6.00 / 5.00  

คะแนนเฉลี่ย (5/1) 5.00   

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

สกอ.4.1 ระบบ
และกลไกการ
ท านบุ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 
 

P ข้อ 6.00 1,2,3,4,5,6 6.00 / 5.00  

คะแนนเฉลี่ย (5/1) 5.00   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน 

หมาย
เหต ุตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

การบริหารจัดการ 

สกอ.5.1 การ
บริหารของคณะ
เพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบนัและ
เอกลักษณ์ของ
คณะ 

P ข้อ 7.00 1,2,3,4,5,7 7.00 / 5.00  

สกอ. 5.2 ระบบ
ก ากับการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

P ข้อ 6.00 1,2,3,4,5,6 6.00 / 5.00  

มศว.5.1 การ
บริหารจัดการ
แบบลนี (lean 
Management) 
 

P ข้อ 5.00 1,2,3,4,5,6 6.00 / 5.00  

มศว.5.2. การ
ด าเนินการตาม
มาตรการรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงาน 
 

P ข้อ 5.00 1,2,3,4,5 5.00 / 5.00  

คะแนนเฉลี่ย (20/4) 5.00   

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ (68.44/15) 4.56   
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สรุปผลการด าเนินงาน 

ตาราง ส.2 ผลประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปี
การศึกษา 2558 

องค์ประกอบคุณภาพ 
จ านวน 
ตัวบ่งชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

หมาย
เหต ุI P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

1 การผลิตบัณฑิต 6 4.11 5.00 3.04 4.23 
การด าเนินงาน

ระดับพอใช ้
  

2 .การวิจัย 3 5.00 5.00 3.06 4.35 
การด าเนินงาน

ระดับด ี
  

3 การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 
การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

  

4 .การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 
การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

  

5 .การบริหารจัดการ 4 - 5.00 - 5.00 
การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

  

รวม 15 4 9 2 -     

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

4.34 5.00 3.05 4.56 
การด าเนินงาน

ระดับด ี
 

ผลการประเมิน 
 

การ
ด าเนินงาน

ระดับด ี

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี
มาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับ
พอใช้ 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี
มาก 

  

 
  



คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลติภัณฑ์การเกษตร  23 
 

 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์สุจินดา จิตต์ใจฉ่ า) 
ผู้รายงานผล : นางสาวมริษฎา รุ่งแสง 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
วิธีการค านวณ 
  

คะแนนที่ได้= 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จ านวน  
3 หลักสูตร โดยมีค่าคะแนนประเมินของหลักสูตร (APIT_58_1.1_01 ถึง APIT_58_1.1_03) ดังนี้ 

 หลักสูตร คะแนนประเมิน 
1. วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 3.59 
2. วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553 3.30 
3. วท.บ.เทคโนโลยีชวีภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 2.23 

 ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรในคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  
คือ 3.04 โดยมีผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรเท่ากับ 9.12 จากจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
3 หลักสูตร 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_58_1.1_01 ผลการประเมินหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 
APIT_58_1.1_02 ผลการประเมินหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553 
APIT_58_1.1_03 ผลการประเมินหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ.2556 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

3.51 3.25 3.25  
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
3.51 3.04 3.73  
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ตัวบ่งชี้สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์สุจินดา จิตต์ใจฉ่ า) 
ผู้รายงานผล : นางสาวศรีสุดา วันชาดี 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 
เกณฑ์เฉพาะมหาวิทยาลัยกลุ่มค1 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 
 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้= 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 
80 

 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับหลักสูตรในทุกหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 22 คน จากจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 24* คน และค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเท่ากับ (21/24*100) 
87.50 คิดเป็น (87.50/80*5 = 5.47) 5 คะแนน 
(*จ านวนอาจารย ์ณ ก.ค.2559 = 25 คน แต่นับเวลาปฏิบัติงาน ≤ 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คนจ านวน 2 คน) 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_58_1.2_01 ข้อมูลอาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 82.61 5  

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 87.50 5  



26 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลติภัณฑ์การเกษตร 
 

ตัวบ่งชี้สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์สุจินดา จิตต์ใจฉ่ า) 
ผู้รายงานผล : นางสาวศรีสุดา วันชาดี 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 
เกณฑ์เฉพาะมหาวิทยาลัยกลุ่มค1 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร 
 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได้ = 

 
 
 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รวมกัน 9 คน จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 24* คน และค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ (9/24*100) 37.50 คิดเป็น (37.50/80*5) 2.34 คะแนน 
(*จ านวนอาจารย์ ณ ก.ค.2559 = 25 คน แต่นับเวลาปฏิบัติงาน ≤ 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คนจ านวน 2 คน) 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_58_1.3_01 ข้อมูลอาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 30.43 1.90  

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 37.50 2.34  

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 5 

 80 
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ตัวบ่งชี้ สกอ.1.4  จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์สุจินดา จิตต์ใจฉ่ า) 
ผู้รายงานผล : นางสาวมริษฎา รุ่งแสง 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐานและ
น ามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าที่ก าหนดเป็นคะแนน  0 และ 5 คะแนนและใช้การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ดังนี ้

ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 ก าหนดเป็นคะแนน 5 
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 

ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
 
สูตรการค านวณจ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า 

1. ค านวณค่าหน่วยกิตนิสิต (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง
จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา
รวบรวมหลังจากนิสิตลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการค านวณดังต่อไปนี้ 

SCH  = Σnici 
เมื่อ ni = จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนในวิชาที่i 

ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่i 
 
2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สตูรค านวณดังนี้ 
 

จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) = 
Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 

 
การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าใน
ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรีเพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์
ประจ า 

นสิิตเต็มเวลาในหน่วยนบัปริญญาตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ่ มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
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สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สดัส่วนจ านวนนสิิตเต็ม

เวลา 

ต่ออาจารยป์ระจา 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8 : 1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 : 1 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 20 : 1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8 : 1 
5. เกษตรป่าไม้และประมง 20 : 1 
6. บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์บัญชีการจัดการการท่องเที่ยวเศรษฐศาสตร์ 25 : 1 
7. นิติศาสตร์ 50 : 1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30 : 1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8 : 1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25 : 1 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละตามสูตร 
 

 
2. น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 

2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 
 
 

คะแนนที่ได้ = 
(20 – ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 1) 

X 5 10 

 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร
คือ (1) วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (2) วท.บ. เทคโนโลยีวัสดุพอลิ เมอร์  และ 
(3) วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร นิสิตรวม 482 คน มีค่า SCH ปีการศึกษา 2558 เท่ากับ 
8831 คิดเป็นค่า FTES ปีการศึกษา 2558 เท่ากับ 245.31 (8831/36) (APIT_58_1.4_01) มีอาจารย์ประจ า 

 สัดส่วนจ านวนนิสติเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง – สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ตามเกณฑ์มาตรฐาน X 100 

 สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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24* คน (APIT_58_1.4_02) คิดสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริงเท่ากับ 10.22 
(245.31/24) และค านวณค่าร้อยละความต่างจากเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับ -48.89{(10.22-20)/20*100} 

ดังนั้นในปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีค่าจ านวนนิสิตเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจ ากับต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเกินร้อยละ 20 (-48.89) คิดเป็นคะแนนประเมิน 0 
(*จ านวนอาจารย ์ณ ก.ค.2559 = 25 คน แต่นับเวลาปฏิบัติงาน ≤ 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คนจ านวน 2 คน) 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 SCH ปีการศึกษา 2558   8831 
2 จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษา ตามเกณฑ์  36 
3 FTES ปีการศึกษา 2558  245.31 
4 จ านวนอาจารย์ประจ า คน 24 
5 สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง  10.22 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_58_1.4_01 การตรวจสอบรายงานจ านวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และนิสิตเต็มเวลา (FTES) ระดับ

ปริญญาตรี การศึกษา 2558 
APIT_58_1.4_02 ข้อมูลอาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 50 ร้อยละ -51.10 0  

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 15 ร้อยละ -48.89 5  
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ตัวบ่งชี้ สกอ.1.5 : การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต (อ. ดร. ธนัท  อมาตยกุล) 
ผู้รายงานผล : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต (อ. ดร. ธนัท  อมาตยกุล) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดาเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดาเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการดาเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดาเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ 
ผลการด าเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต
แก่นิสิตในคณะ (APIT_58_1.5_1.1)  โดยคณะจัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และมีแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล
นิสิตส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา (APIT_58_1.5_1.2) และจัดให้นิสิตได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 2 ครั้ง ซึ่งหากนิสิตมีปัญหาอ่ืนใดก็สามารถติดต่อขอเข้าพบและขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาได้  นอกจากนี้คณะฯยังได้เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตกับคณะผ่านทางเว็บไซต์ (AI care 
และ สายตรงคณบดี) (APIT_58_1.5_1.3) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_58_1.5_1.1 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

APIT_58_1.5_1.2 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลนิสิตส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 

APIT_58_1.5_1.3 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตกับคณะผ่านทางเว็บไซต์ (AI care และ สาย
ตรงคณบดี) 

 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นิสิต 
ผลการด าเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิตผ่านทางสื่อต่างๆ ประกอบด้วย website ของคณะ 
และ facebook ของคณะ  รวมถึง application line  (APIT_58_1.5_2.1) นอกจากนี้คณะยังส่งผ่านข้อมูล
ผ่านทางหัวหน้าชั้นปี (APIT_58_1.5_2.2) เพ่ือให้ช่วยท าการประชาสัมพันธ์ไปถึงเพ่ือนนิสิตเพ่ือความรวดเร็ว 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_58_1.5_2.1 ตัวอย่างการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง
งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิต 

APIT_58_1.5_2.2 การส่งข้อมูลผ่านทางหัวหน้าชั้นปี (application line) 
 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นิสิต 
ผลการด าเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานส าหรับ
นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4   โดยในนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะฯได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานเพ่ือให้นิสิต
มีความพร้อมก่อนไปฝึกงานในสถานประกอบการ (APIT_58_1.5_3.1) และยังได้จัดโครงการศึกษาดูงาน
วิชาชีพส าหรับนิสิตทั้ง 3 สาขาวิชา (APIT_58_1.5_3.2) เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนิสิตทางด้านการ
ท างานในสายงานที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าท าการฝึกงานจริงในช่วงฤดูร้อน ส าหรับในชั้นปีที่ 4 คณะได้จัดโครงการ
ปัจฉิมนิเทศ ซึ่งได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าท างานมาบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนจบการศึกษา (APIT_58_1.5_3.3) นอกจากนี้คณะยังได้ท าการ
รวบรวมเทคนิคการสัมภาษณ์งานและการเขียนจดหมายสมัครงานเพ่ือเป็นข้อมูลให้กับนิสิตเพ่ือใช้ในการเตรียม
ตัวก่อนสมัครงาน (APIT_58_1.5_3.4) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_58_1.5_3.1 สรุปโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน  
APIT_58_1.5_3.2 สรุปโครงการศึกษาดูงานวิชาชีพ 

APIT_58_1.5_3.3 สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศ  
APIT_58_1.5_3.4 การรวบรวมเทคนิคการสัมภาษณ์งานและการเขียนจดหมายสมัครงาน บนwebsite 

คณะ 

 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะได้ท าการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 พบว่าทั้ง 3 ข้อ  มี
ระดับคะเนนเฉลี่ยรวม 3.76 จากคะแนน 5 โดยมีระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า 3.51ในทุกข้อ (APIT_58_1.5_4.1) 
แบ่งเป็น  
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 ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการแก่นิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตรปีการศึกษา 2558 

ที ่ ประเด็น/เนื้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

เกณฑ์มาตรฐานที่ 1 การจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นิสิตของคณะ/
วิทยาลัย/ส านักวิชา 
1 การให้ค าปรึกษาทางด้านการเรียน 3.81 มาก 
2 การบริการให้ค าปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิต 3.69 มาก 
3 การให้ค าปรึกษาแนะแนวด้านการเข้าสู่อาชีพ 3.78 มาก 
4 อาจารย์/เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์แก่นิสิต สามารถ

น าไปปรับใช้ได้ 
3.89 มาก 

5 ช่องทางในการติดต่อขอรับค าปรึกษา 3.72 มาก 
6 ความพึงพอใจภาพรวม เกณฑ์มาตรฐานที่ 1 3.78 มาก 

เกณฑ์มาตรฐานที่ 2 การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นิสิตของคณะ/วิทยาลัย/ส านักวิชา 

1 การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 3.69 มาก 
2 การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลา 
3.67 มาก 

3 ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 3.74 มาก 
4 ความพึงพอใจภาพรวม เกณฑ์มาตรฐานที่ 2 3.70 มาก 

เกณฑ์มาตรฐานที่ 3 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นิสิตของคณะ/
วิทยาลัย/ส านักวิชา 
1 การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่นิสิตที่จะส าเร็จการศึกษา 3.87 มาก 
2 การจัดอบรม/ให้ความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการสมัครงาน/ 

ท างานให้แก่นิสิต 
3.77 มาก 

3 การจัดหรือประสานให้มีการบริการจัดหางานให้แก่นิสิต 3.75 มาก 
4 ความพึงพอใจภาพรวม เกณฑ์มาตรฐานที่ 3 3.80 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดบริการนิสิตระดับปริญญาตรีของ
คณะเทคโนฯ 

3.76 มาก 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_58_1.5_4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร ครั้งที่ 6/2559 ประชุมวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เรื่อง สรุปผลการส ารวจ
ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการนิสิตระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2558 
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5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต 
ผลการด าเนินงาน 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตรในปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 6/2558 เรื่อง สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการแก่
นิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 (APIT_58_1.5_5.1) ซึ่ง
ผลประเมินมคี่าเฉลี่ยดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการแก่นิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตรปีการศึกษา 2557 

หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 
 1 การจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ 3.78 
 2  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นิสิต  

3.66 

 3  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นิสิต   3.61 
 
ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงดังนี้คือ 
 1.ปรับปรุงห้องเรียน  
 2.จัดให้มีห้องปฏิบัติการเพ่ิมข้ึน  
 3.มีห้องค้นคว้าและห้องจัดกิจกรรมส าหรับนิสิต (ห้อง ศร 105) 
โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  
 1.ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ส าหรับนิสิตให้นิสิตทราบ เช่น 
เครื่องมือต่างๆที่ใช้ สถานที่ส าหรับการค้นคว้า เป็นต้น  
 2.ในการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาส าหรับนิสิต ควรมีการท า แบบฟอร์มสอบถามความต้องการ
ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1  
 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลในปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรจึงได้มีการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล
ดังนี้ คือ  

1. คณะส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับ
ปริญญาตรี" ประจ าปีการศึกษา 2558 (APIT_58_1.5_5.2) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 
2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มศว ประสานมิตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ
เกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา แนวทางการปฏิบัติและข้อควรรู้เกี่ยวกับการบริการด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการ
ที่นิสิตได้รับจากมหาวิทยาลัย และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการของอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา การบริหารด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการ และอ่ืนๆ จากมหาวิทยาลัย 
 2. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรยังได้ส่งเสริมให้บุคลากรที่ท าหน้าที่บริการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิต ได้เข้า
ร่วมอบรมพัฒนาทักษะทางด้านการประชาสัมพันธ์ (APIT_58_1.5_5.3) เพ่ือปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
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ข่าวสารต่างๆและส่งให้นิสิตได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  และเพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ให้เข้าถึงนิสิตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 3. คณะได้ท าการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านหัวหน้าชั้นปี (APIT_58_1.5_5.4) 
 4. คณะยังได้ท าการสอบถามความต้องการได้รับการบริการของนิสิตทั้ง 4 ชั้นปี (APIT_58_1.5_5.5) 
โดยจากการประเมินพบว่านิสิตมีความต้องการการบริการให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ส าหรับในปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้ท าการประเมิน
คุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 และได้น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
9/2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 (APIT_57_1.5_5.6) ซึ่งจากผลการประเมินพบว่านิสิตมีระดับความพึง
พอใจต่อการให้บริการของคณะสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าในหัวข้อ มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิต และ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นิสิต ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการแก่นิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตรปีการศึกษา 2558 

หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 
 1 การจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ  3.78 
 2  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นิสิต  

 3.70 

 3  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นิสิต   3.80 
 
ซึ่งที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงการให้บริการแก่นิสิตเพ่ิมมากข้ึนดังนี้ 
 1. ควรเพิ่มจ านวนครั้งในการท าการสอบถามความต้องการของนิสิตให้มากขึ้น ซึ่งอาจเป็นในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-survey 
 2. ควรจ้างนิสิตช่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของคณะทั้งภายในและภายนอก 
 3. ควรมีการบริการข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงานแยกตามสาขาวิชาที่เก่ียวข้องให้กับนิสิต 
โดยคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรจะได้น าข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปด าเนินการปรับปรุงใน
การด าเนินการในปีการศึกษาต่อไป 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_58_1.5_5.1 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เรื่อง สรุปผลการ
ส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการแก่นิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร  

APIT_58_1.5_5.2 การส่งอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับ
ปริญญาตรี" ประจ าปีการศึกษา 2558 

APIT_58_1.5_5.3 การเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะทางด้านการประชาสัมพันธ์ของบุคลากรผู้ดูแลการ
ประชาสัมพันธ์ของคณะ 

APIT_58_1.5_5.4 ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางหัวหน้าชั้นปี 
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APIT_58_1.5_5.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร ครั้งที่ 11/2558 ประชุมวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เรื่อง สรุปแบบส ารวจ
ความต้องการให้บริการของนิสิต คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ มศว ประจ าปี
การศึกษา 2558/ปีงบประมาณ 2559 

APIT_58_1.5_5.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร ครั้งที่ 6/2559 ประชุมวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เรื่อง สรุปผลการส ารวจ
ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการนิสิตระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
ผลการด าเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้จัดบริการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
แก่ศิษย์เก่าผ่านทาง facebook ของคณะ (APIT_58_1.5_6.1) และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ (APIT_58_1.5_6.2) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_58_1.5_6.1 การเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าผ่านทาง 
facebook ของคณะ 

APIT_58_1.5_6.2 การเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าผ่านทาง 
facebook ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และ สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 6 ข้อ 5  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 6 ข้อ 5  
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ตัวบ่งชี ้สกอ.1.6  กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต (อาจารย์ ดร.ธนัท อมาตยกุล) 
ผู้รายงานผล : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต (อาจารย์ ดร.ธนัท อมาตยกุล) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดาเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดาเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการดาเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดาเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและ
การจัดกิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต

ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยเปิดโอกาสให้ผู้น านิสิตและสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตรได้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมรวมทั้งเสนอกิจกรรมที่ต้องการต่อฝ่าย
พัฒนาศักยภาพนิสิต (APIT_58_1.6_1.1)  จากนั้นฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตได้พิจารณาจัดท าแผนการจัด
กิจกรรม (APIT_58_1.6_1.2) และน าเสนอเพ่ือพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 (APIT_58_1.6_1.3) โดยมีตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตจ านวน 6 ประเด็น ประกอบด้วย  

1. นิสิตได้รับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานิสิตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 (วัดจากปริมาณตัวชี้วัดโครงการคุณลักษณะบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่พัฒนาทั้งหมด) 

2. นิสิตได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ศตวรรษที่21 ในระดับมากและมากที่สุดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
3. ศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพนิสิตไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 
4. มีนิสิตเป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมที่พัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระะดับอุดมศึกษาแห่งชาติไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 10 
5. นิสิตได้รับการพัฒนาทางด้านการรู้กาลเทศะไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 (จากการสอบถามอาจารย์

ภายในคณะ) 
6. ศิษย์เก่า ได้รับบริการหรือได้รับรับการพัฒนาทักษะจากการเข้าร่วมโครงการในระดับมากและมาก

ที่สุดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50  
ทั้งนี้ในส่วนของการด าเนินการจัดกิจกรรมนั้น คณะเปิดโอกาสให้นิสิตเข้ามาร่วมเป็นผู้จัดโครงการ/

กิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการกีฬาเปิดกระป๋อง (APIT_58_1.6_1.4) โครงการไหว้ครู (APIT_58_1.6_1.5) 
โครงการบริษัทจ าลอง (APIT_58_1.6_1.6) โครงการกีฬาประเพณีเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย 
(APIT_58_1.6_1.7) โครงการ AI product champion (APIT_58_1.6_1.8)  
 
รายการหลักฐาน 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_58_1.6_1.1 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าสโมสรนิสิตและการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 
2557  

APIT_58_1.6_1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วาระพิเศษ ครั้งที่ 
1/2558 เรื่อง แผนการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ปีงบประมาณ 
2559 

APIT_58_1.6_1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที ่9/2558 วันที่ 7 ตุลาคม 2558 
เรื่อง แผนการจัดกิจกรรม/โครงการฝ่ายพัฒนาศ กยกาพนิสิตปีงบประมาณพ.ศ. 2559   

APIT_58_1.6_1.4 สรุปโครงการกีฬาเปิดกระป๋อง 

APIT_58_1.6_1.5 สรุปโครงการไหว้ครู 
APIT_58_1.6_1.6 สรุปโครงการบริษัทจ าลอง 

APIT_58_1.6_1.7 สรุปโครงการ Biot game 

APIT_58_1.6_1.8 สรุปโครงการ AI product champion 

 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

1) คุณธรรม จริยธรรม 
2) ความรู้ 
3) ทักษะทางปัญญา 
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการด าเนินงาน 
 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีงบประมาณ 
2559 (ปีการศึกษา 2558) (APIT_58_1.6_2.1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ครบ 5 ประการ  ประกอบด้วยกิจกรรม/โครงการ
ทั้งหมด 16 กิจกรรม/โครงการ  
 

ชื่อโครงการ 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. โครงการปัจฉิมนิเทศ  / /  /  

2. โครงการปฐมนิเทศ / /    

3. โครงการกีฬาเปิดกระป๋อง / / / / / 

4. โครงการไหว้ครู /     
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5. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า  /   / 

6. โครงการส่งเสริมความรู้ภาษาอาเซี่ยน  /   / 

7. โครงการ AI จิตอาสาปันน้ าใจจากพ่ีสู่น้อง /  / /  

8. โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต            
ปีการศึกษา 2557  

   /  

9. โครงการพัฒนาความเป็นผู้น าส าหรับ     
สโมสรนิสิต 

/ /  /  

10. โครงการปีใหม่ กีฬาสัมพันธ์    /  

11. โครงการบริษัทจ าลอง  / / / / 

12. โครงการกีฬา Biot game   / / / / 

13. โครงการ AI product champion  / / / / 

14. กิจกรรมการรณรงค์ความปลอดภัย 
ในการใช้ชีวิตที่องครักษ์ 

/     

15. กิจกรรมการเรียนรู้กาลเทศะของนิสิต 
ผ่านสื่อสารสนเทศ 

   /  

16. โครงการลอยกระทง /  / / / 

รวม 8 9 6 11 7 

 
นอกจากกิจกรรม/โครงการที่อยู่ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต คณะยังได้ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วม

การประกวดแข่งขันทางวิชาการเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้บูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมา ใช้ทักษะทาง
ปัญญาและทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมสร้างทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จากการท ากิจกรรมกลุ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งในปี
การศึกษา 2558 นี้ คณะได้ส่งกลุ่มนิสิตเข้าประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในการประกวดโครงการ
ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที ่8 (Food Innovation Contest 2016) ภายใต้หัวข้อ “Modern 
Thai Health Food” จ านวน 1 ทีม คือทีม แกงแก้วตา ส่งผลงาน Noodle burger (APIT_58_1.6_2.2) และ
การตอบปัญหาทางวิชาการในการแข่งขัน Nestle Quiz Bowl 2016 (APIT_58_1.6_2.3) 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_58_1.6_2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที ่9/2558 วันที่ 7 ตุลาคม 2558 
เรื่อง แผนการจัดกิจกรรม/โครงการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  

APIT_58_1.6_2.2 หน้า facebook สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อ
ทีมท่ีส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวด Food Innovation Contest 2016 

APIT_58_1.6_2.3 การแข่งขัน Nestle Quiz Bowl 2016 
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3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้มีการจัดโครงการพัฒนาความเป็นผู้น าส าหรับ
สโมสรนิสิต (APIT_58_1.6_3.1) ให้กับผู้น านิสิตของคณะเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้น านิสิตใน
สโมสรนิสิตก่อนที่จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต โดยได้มีการจัดกิจกรรมบรรยายและปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ประกันคุณภาพการศึกษาในการด าเนินงานสโมสรนิสิต ” โดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
(APIT_58_1.6_3.2)  
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_58_1.6_3.1 สรุปโครงการพัฒนาความเป็นผู้น าส าหรับสโมสรนิสิตและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

APIT_58_1.6_3.2 เอกสาร PowerPoint ประกอบการอบรม เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาใน
การด าเนินงานสโมสรนิสิต” 

 
 

4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
นิสิตเป็นผู้ควบคุมดูแลหรือด าเนินการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิต  (APIT_58_1.6_4.1) ซึ่งหาก
โครงการที่จะด าเนินการนั้นได้เคยด าเนินการในปีการศึกษาที่ผ่านมาแล้ว  ผู้รับผิดชอบด าเนินการจะได้น า
ข้อเสนอแนะรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคจากการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาที่ผ่านมาใช้เพ่ือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมในปีการศึกษานี้  ซึ่งหลังจากด าเนินการโครงการแล้วนั้นจะมีการประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินการในปี
การศึกษาถัดไป (APIT_58_1.6_4.2) ซึ่งในปีการศึกษา 2558 นี้มีกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นลง
แล้วจ านวน 14 กิจกรรม/โครงการ ประกอบด้วย 
 

1. โครงการปัจฉิมนิเทศ (APIT_58_1.6_4.3) 
2. โครงการปฐมนิเทศ (APIT_58_1.6_4.4) 
3. โครงการกีฬาเปิดกระป๋อง (APIT_58_1.6_4.5) 
4. โครงการไหว้ครู (APIT_58_1.6_4.6) 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า (APIT_58_1.6_4.7) 
6. โครงการส่งเสริมความรู้ภาษาอาเซี่ยน (APIT_58_1.6_4.8) 
7. สรุปโครงการแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า (APIT_58_1.6_4.9) 
8. โครงการพัฒนาความเป็นผู้น าส าหรับสโมสรนิสิต (APIT_58_1.6_4.10) 
9. โครงการปีใหม่ กีฬาสัมพันธ์ (APIT_58_1.6_4.11) 
10. โครงการบริษัทจ าลอง (APIT_58_1.6_4.12) 
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11. โครงการกีฬา Biot game  (APIT_58_1.6_4.13) 
12. โครงการ AI product champion (APIT_58_1.6_4.14) 
13. กิจกรรมการรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตที่องครักษ์ (APIT_58_1.6_4.15) 
14. กิจกรรมการเรียนรู้กาลเทศะของนิสิตผ่านสื่อสารสนเทศ (APIT_58_1.6_4.16) 

 

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตจึงได้รวบรวมผลการด าเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
(APIT_58_1.6_4.17) เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ในการปรับปรุงการจัด
กิจกรรมในปีต่อไป ดังต่อไปนี้คือ  

1.โครงการใดที่ซับซ้อนกัน หรือเป็นโครงการที่คณะจัดอยู่แล้ว ขอให้ปรับลดเป็นโครงการเดียวกัน เช่น 
โครงการบริษัทจ าลอง หรือโครงการ AI Product Champion 

2.ขอให้ทบทวนรายละเอียดโครงการที่จะจัดในแง่ของสถานที่ของเวลา  
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_58_1.6_4.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 

APIT_58_1.6_4.2 ตัวอย่างสรุปโครงการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 

APIT_58_1.6_4.3 สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศ 

APIT_58_1.6_4.4 สรุปโครงการปฐมนิเทศ 

APIT_58_1.6_4.5 สรุปโครงการกีฬาเปิดกระป๋อง 

APIT_58_1.6_4.6 สรุปโครงการไหว้ครู 
APIT_58_1.6_4.7 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า 

APIT_58_1.6_4.8 สรุปโครงการส่งเสริมความรู้ภาษาอาเซี่ยน 

APIT_58_1.6_4.9 สรุปโครงการแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า  
APIT_58_1.6_4.10 สรุปโครงการพัฒนาความเป็นผู้น าส าหรับสโมสรนิสิต 

APIT_58_1.6_4.11 สรุปโครงการสานสัมพันธ์ APIT 

APIT_58_1.6_4.12 สรุปโครงการบริษัทจ าลอง 

APIT_58_1.6_4.13 สรุปโครงการกีฬา Biot game 

APIT_58_1.6_4.14 สรุปโครงการ AI product champion 

APIT_58_1.6_4.15 ตัวอย่างการรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตที่องครักษ์ 
APIT_58_1.6_4.1 ุ6 ตัวอย่างการเรียนรู้กาลเทศะของนิสิตผ่านสื่อสารสนเทศ 

APIT_58_1.6_4.17 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที ่6/2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 
2559 เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ปีงบประมาณ 2559  
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5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

ผลการด าเนินงาน 
 ตามที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้เสนอ

แผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตปีการศึกษา 2558และได้รับการอนุมัติจากการประชุมกรรมการประจ าคณะ
เทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 
(APIT_58_1.6_5.1)  ซึ่งมีตัวชี้วัดของแผนจ านวน 6 ตัวชี้วัด ซึ่งจากการประเมินผลพบว่ามีตัวชี้วัดเพียง 4 ข้อ 
(ข้อ 3, 4, 5 และ 6) ที่ผ่านการเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ ส่วนตัวชี้วัดที่ 1 และ 2 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้ง
ไว้ (APIT_58_1.6_5.2) 
 
1. นิสิตได้รับการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
นิสิต 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
(วัดจากปริมาณตัวชี้วัด
โครงการคุณลักษณะ
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติที่พัฒนา
ทั้งหมด) 

ร้อยละ 67.9 ไม่ผ่าน 

2. นิสิตได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้ศตวรรษที่21  

ระดับมากและมากที่สุด
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

ร้อยละ 49.8 ไม่ผ่าน 

3. ศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาศักยภาพนิสิต 

ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 1 โครงการ 
(โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและ
ศิษย์เก่า) 

ผ่าน 

4. มีนิสิตเป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรม
ที่พัฒนานิสิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระะดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ร้อยละ 18.5 ผ่าน 

5. นิสิตได้รับการพัฒนา
ทางด้านการรู้กาลเทศะ 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
(จากการสอบถาม
อาจารย์ภายในคณะ) 

ร้อยละ 77.3 ผ่าน 

6. ศิษย์เก่า ได้รับบริการหรือ
ได้รับรับการพัฒนาทักษะจาก
การเข้าร่วมโครงการ 

ในระดับมากและมาก
ที่สุดไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 50 

ร้อยละ 94.2 ไม่ผ่าน 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_57_1.6_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที ่9/2558 วันที่ 7 ตุลาคม 2558 

เรื่อง แผนการจัดกิจกรรม/โครงการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

APIT_57_1.6_5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2559  เมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม 2559 เรื่อง ประเมินผลแผนการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ปีงบประมาณ 2559 

 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

ผลการด าเนินงาน 
 จากการประเมินผลการด าเนินโครงการพัฒนานิสิตในปีการศึกษา 2557 ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ
ได้ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานของโครงการรวมทั้งได้เสนอข้อเสนอแนะจากการด าเนินโครงการ  ซึ่ง 
ผลการด าเนินงานเหล่านี้ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตได้รวบรวมและน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรเพ่ือพิจารณาให้ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้ งที่  6/2558 เมื่ อวันที่  8 กรกฎาคม 2558 (APIT_58_1.6_6.1) ทั้ งนี้
คณะกรรมการประจ าคณะได้มีข้อเสนอแนะ คือ  
 1. ในการท ากิจกรรมของนิสิต ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลดี ของใบรับรองกิจกรรม 
 2. ส าหรับโครงการบริษัทจ าลอง มีข้อเสนอแนะ เพ่ิมเติม ดังนี้ 
   2.1 จัดให้มีการจัดอบรมความรู้เรื่องแผนธุรกิจ 
   2.2 จัดท าแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้กับนิสิตในการเข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรมมากขึ้น 
   2.3 ควรจัดโครงการในช่วงเทศกาล เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น 

 

โดยในปีการศึกษา 2558 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ได้น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง  โดยได้จัดโครงการบริษัทจ าลองขึ้น  เปิดโอกาสให้นิสิตได้ใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ของคณะในการผลิตขนมขาย  ทั้งนี้ในการด าเนินการจะมีการได้มีการอบรมการคิดต้นทุน ก าไร การ
วางกลยุทธ์ทางการตลาดเบื้องต้น และการวางแผนธุรกิจให้กับนิสิตก่อนที่จะเริ่มด าเนินการโครงการ 
(APIT_58_1.6_6.2) นอกจากนี้ในการประชาสัมพันธ์โครงการนี้  ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตยังได้จัดท า
แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการ และท าการประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้กับนิสิตในการเข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรมมากขึ้น (APIT_58_1.6_6.3)  อีกทั้งการด าเนินการของโครงการนี้ยังครอบคลุมในช่วง
เทศกาลวาเลไทน์อีกด้วย   ส าหรับการด าเนินการในแต่ละโครงการนั้น  ผู้รับผิดชอบจัดโครงการจะได้น า
ข้อเสนอแนะรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคจากการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมามาปรับปรุงเพ่ือให้การด าเนินโครงการ
เป็นไปได้ดียิ่งขึ้น (APIT_58_1.6_6.4)  
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_57_1.6_6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที ่6/2558 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 
เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานโครงการของฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตปีงบประมาณ 2558 

APIT_57_1.6_6.2 สรุปโครงการบริษัทจ าลอง 

APIT_57_1.6_6.3 เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการบริษัทจ าลอง 

APIT_57_1.6_6.4 ตัวอย่างโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนิสิต 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 6 ข้อ 5  

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 

5 คะแนน  
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ สกอ.2.1  : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา (ผศ.ดร.พิสุทธิ หนักแน่น) 
ผู้รายงานผล : รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา (ผศ.ดร.พิสุทธิ หนักแน่น) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2558 คณะได้ ใช้ ระบบสารสนเทศเ พ่ือการวิจัยของมหาวิทยาลัย  URMS 
(APIT_58_2.1_1.1) และของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ NRMS (APIT_58_2.1_1.2) เข้ามาเพ่ือใช้
ในการส่ง ประเมินและติดตามข้อเสนอโครงการวิจัย ซึ่งระบบ URMS นี้ใช้ในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยซึ่ง
นักวิจัยต้องด าเนินการส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบดังกล่าวเพ่ือรับการประเมินและติดตามสถานะการ
ด าเนินการของโครงการวิจัย นอกจากนี้คณะยังมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่ตีพิมพ์ และ
โครงการวิจัยที่ด าเนินการเผยแพร่ผ่านเวปไซต์ของคณะ (APIT_57_2.1_1.3)  

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_58_2.1_1.1 ระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ URMS 

APIT_58_2.1_1.2 ระบบบริหารงานวิจัย NRMS 

APIT_58_2.1_1.3 ตัวอย่างผลงานวิจัยของอาจารย์น ามาขึ้นเว็บไซต์ของคณะ 
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2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
   - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้

ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
   - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
   - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์เช่น

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
   - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เช่นการจัดประชุมวิชาการการจัดแสดง งาน

สร้างสรรคก์ารจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
 
ผลการด าเนินงาน 
คณะจัดให้มีบริการ กิจกรรม และวัสดุ อุปกรณ์รวมถึงสถานที่ สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ดังนี้ 

ด้านห้องปฏิบัติการวิจัย  คณะจัดให้มีคณะกรรมการก ากับดูแลอาคารสถานที่และเครื่องมือ 
(APIT_58_2.1_2.1) มีหน้าที่ก ากับดูแลห้องปฏิบัติการเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะได้แก่ 
ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร (15-122) ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (19-1402) ห้องปฏิบัติการเคมีและ
วิเคราะห์อาหาร (15-422-426) ณ มศว ประสานมิตร นอกจากนี้คณะยังได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการด้านการ
เรียนการสอนและการวิจัย ณ มศว องครักษ์ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ  ห้องปฏิบัติการทาง
วิศวกรรม/สหเวช ห้องปฏิบัติการบริการวิชาการ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ และห้องปฏิบัติการวิชาการ
พ้ืนฐาน (APIT_58_2.1_2.2) โดยผู้เข้าใช้ห้องปฏิบัติการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการปี 
2558 (APIT_58_2.1_2.3) 

ด้านห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ คณะเน้นให้บุคลากรใช้บริการห้องสมุด
และข้อมูลสนับสนุนการวิจัยจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 

ด้านระบบรักษาความปลอดภัย คณะมีการติดตั้งถังดับเพลิง ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยและห้องเรียน
พร้อมทั้งมีการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ (APIT_58_2.1_2.4) 

ด้านกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ คณะได้จัดโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ
บุคลากรด้านงานวิจัย ได้แก่ กิจกรรม Learn and Lunch เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยของอาจารย์
จากแต่ละสาขา (APIT_58_2.1_2.5) รวมถึงมีการเชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาบรรยายใน
หัวข้อต่างๆเพ่ือส่งเสริมศักยภาพการท าวิจัยให้แก่คณาจารย์ นอกจากนี้คณะยังให้การสนับสนุนส่งเสริมการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากร (APIT_58_2.1_2.6) และมีมาตรการการส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิจัยและวิชาการ (APIT_58_2.1_2.7) ซึ่งมีอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 2 ท่าน (APIT_58_2.1_2.8) โดย
ผลงานจากมาตรการดังกล่าวได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์แล้ว 1 ผลงาน (APIT_58_2.1_2.9) และการจัด
แสดงผลงานทางการวิจัย AI Research Expo 2016 โดยเป็นการแสดงผลงานด้านการวิจัยของคณาจารย์และ
นิสิต รวมถึงมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้ามาบรรยายในหัวข้อ Update trend in Food Science 
and Nutrition/Update trend in Polymer Material Technology/Update trend in Biotechnology 
และการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยของอาจารย์ระหว่างสาขาต่างๆ ในคณะ เพ่ือส่งเสริมงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ (APIT_58_2.1_2.10)   
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_58_2.1_2.1 ค าสั่งคณะฯ ที่ 13/2559 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าห้องปฏิบัติการของคณะฯ  

APIT_58_2.1_2.2 ห้องปฏิบัติการเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะ 

APIT_58_2.1_2.3 ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการปี 2558 

APIT_58_2.1_2.4 การติดตั้งถังดับเพลิงและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ 

APIT_58_2.1_2.5 โครงการพัฒนาศักยภาพการท าวิจัย: กิจกรรม Learn and Lunch 

APIT_58_2.1_2.6 ประกาศการขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมระดับ
นานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

APIT_58_2.1_2.7  มาตรการส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ 

APIT_58_2.1_2.8 หนังสือลาเพื่อเขียนบทความวิจัย 

APIT_58_2.1_2.9 บทความวิจัยที่ตอบรับให้ตีพิมพ์ 

APIT_58_2.1_2.10 โครงการ AI Research Expo 2016 

 
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2558 คณะฯ สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยแก่คณาจารย์ที่สนใจ(APIT_58_2.1_3.1) 
โดยแบ่งทุนวิจัยออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ (1) ทุนวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ พัฒนานวัตกรรม ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) (2) ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมต่อ
ยอดจากการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนหรืออุตสาหกรรม และ (3) โครงการวิจัยที่สนองต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ หรือการวิจัยในชั้นเรียน (APIT_58_2.1_3.2) โดยมี
นักวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจ านวน 8 โครงการ เป็นเงิน 540,000 บาทซึ่งแบ่งเป็นทุนวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
พัฒนานวัตกรรม ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
จ านวน 5 โครงการ และทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมต่อยอดจากการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนหรือ
อุตสาหกรรมจ านวน 3 โครงการทั้งนี้โครงการทั้งหมดได้ผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 2/2559 (APIT_58_2.1_3.3) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_58_2.1_3.1 ค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2559 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร 

APIT_58_2.1_3.2 ประกาศทุนวิจัย คณะฯ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

APIT_57_2.1_3.3 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร ครั้งที ่2/2559 เดือนกุมภาพันธ์ 2559  

 
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
ผลการด าเนินงาน 

คณะฯ มีการสนับสนุนงบประมาณ (APIT_58_2.1_4.1) เพ่ือเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (APIT_58_2.1_4.2) แต่ในปีงบประมาณ 2559 ยังไม่มี
อาจารย์ของบประมาณของคณะเพ่ือไปประชุมวิชาการ อย่างไรก็มีอาจารย์ได้รับงบประมาณสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยในการประชุมวิชาการ The 4th International 
Symposium on Fundamentals and Applied Science ณ ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 4 คน เข้าร่วมประชุม 
วิ ช า ก า ร  The ISEKI-Food Association (European Association for Integrating Food Science and 
Engineering Knowledge Into the Food Chain) ณ ประเทศออสเตรียจ านวน 2 คน เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
IFT16: IFT Annual Meeting and Food Expo ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาจ านวน 1 คน (APIT_58_2.1_4.3) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_58_2.1_4.1 ค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2559 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร 

APIT_57_2.1_4.2 ประกาศการขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมระดับ
นานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

APIT_57_2.1_4.3 ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติไปราชการเพ่ือเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
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5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2558 คณะฯ สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยซึ่งจัดโดย
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง (APIT_57_2.1_5.1) พร้อมทั้งยังจัดโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของ
คณะผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยผ่านกิจกรรม Learn and Lunch (APIT_57_2.1_5.2) 
นอกจากนี้ ยั งมีการจัดโครงการการเผยแพร่ผลงานการวิจัยในโครงการ AI research expo 2016 
(APIT_58_2.1_5.3) และมีการสร้างขวัญและก าลังใจด้วยการมอบรางวัลให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานการตีพิมพ์
สูงสุดของคณะ (APIT_58_2.1_5.4) 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_58_2.1_5.1  ตัวอย่างบันทึกการขอเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย  

APIT_58_2.1_5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการท าวิจัย: กิจกรรม Learn and Lunch 

APIT_58_2.1_5.3 โครงการ AI research expo 2016 

APIT_58_2.1_5.4  การมอบรางวัลให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานการตีพิมพ์สูงสุด 

 
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ใช้ระบบและกลไกการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เกิดขึ้นผ่านระบบการคุ้มครองของสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย โดยมอบหมายให้นางสาว
นัยนา ตั้งใจดีเป็นผู้ดูแลและประสานงานกับ ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย โดยมีการให้ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาไว้บนหน้าเว็บไซต์ของคณะ เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลแก่
คณาจารย์อีกด้วย (APIT_58_2.1_6.1) 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_57_2.1_6.1 การให้ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาบนหน้าเว็บไซต์คณะ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5  
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 6 5  
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ตัวบ่งชี้ สกอ.2.2  : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา (ผศ. ดร.พิสุทธิ หนักแน่น) 
ผู้รายงานผล : รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา (ผศ. ดร.พิสุทธิ หนักแน่น) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่มค1 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 

 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =  
 

 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยเป็นเงินสนับสนุนภายในและภายนอก จ านวน 6,253,100 บาท (หกล้านสอง
แสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งคณะมีจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าปีการศึกษา 2558 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
X 5 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 



50 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลติภัณฑ์การเกษตร 
 

รวมทั้งสิ้น 24 คน ไม่มีผู้ลาศึกษาต่อ คิดเป็นเงินทุนสนับสนุนฯ เท่ากับ 260,545.83 บาท/คน (สองแสนหก
หมื่นห้าร้อยสี่สิบห้าบาทแปดสิบสามสตางค์) คิดเป็น 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ล าดับ

ที ่
ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

บาท 6,053,100 
 

2 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก
สถาบัน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- 
บาท 

200,000 

3 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  คน 24 
4 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  คน 0 
5 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ คน 0 
6 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ คน 0 

 
รายการหลักฐาน 
ล าดับ ชื่อผู้รับทุน ชื่องานวิจัยท่ีได้รับทุน จ านวนเงินสนับสนนุ(บาท) ระยะเวลา 

ที ่   ภายใน ภายนอก การรับทุน 

1 อ.ดร.สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา 
อ.ดร.พัชรกมน หนูเอียด  
(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 100) 
(APIT_57_2.2_1.1) 

ศักยภาพของฟางข้าวไทยใน
การเป็นวัตถุดิบส าหรับการ
สังเคราะห์คาร์บอกซีเมทธิล
เซลลูโลส 
 

623,700  พ.ย.58- 
ต.ค.59 

 

2 อ.ดร.สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา 
อ.ดร.กมลชัย ชะเอม 
(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 100) 
(APIT_57_2.2_1.2) 

การใช้ประโยชน์จากชีวมวล
ผักตบชวา: ตอนที่ 2 วัตถุดิบ
ทางเลือกส าหรับการผลิต
น้ าตาลที่หมักได้และเอทานอล
ชีวภาพ 

155,000  ก.ย.58-  
ส.ค.59 

 

3 ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์ 
ผศ.ดร.นันทรัตน์ ณ นครพนม 
(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 70) 
(APIT_57_2.2_1.3) 

การยืดอายุการเก็บรักษา
น้ าพริกพร้อมบริโภคด้วยการ
ฉายรังสีแกมมา 

105,000  ก.ย.58-  
ส.ค.59 

 

4 ผศ.ดร.นันทรัตน์ ณ นครพนม 
ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์ 
อ.ดร.อุลิสาณ์ พาชีครีพาพล 
(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 100) 
(APIT_57_2.2_1.4) 

การปรับปรุงคุณภาพและความ
ปลอดภัยของน้ าพริกผัดพร้อม
บริโภค 
 

300,000  พ.ย.58- 
ต.ค.59 
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ล าดับ ชื่อผู้รับทุน ชื่องานวิจัยท่ีได้รับทุน จ านวนเงินสนับสนนุ(บาท)  ระยะเวลา 

ที ่   ภายใน ภายนอก การรับทุน 

5 อ.ดร.อุลิสาณ์ พาชีครีพาพล 
ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์ 
ผศ.ดร.นันทรัตน์ ณ นครพนม 
(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 100) 
(APIT_57_2.2_1.5) 

ผลของแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ต่อ
โยเกิร์ตปราศจากไขมัน 
 

160,000  ก.ย.58-
ส.ค.59 

 

6 อ.ดร.อุลิสาณ์ พาชีครีพาพล 
(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 100) 
(APIT_57_2.2_1.6) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
โปรตีนถั่วเหลืองผสมสารสกัด
จากข้าวไรซ์เบอรี่ 

72,500  ก.ค.58-
มิ.ย.59 

 
7 อ.ดร.ธนัท อมาตยกุล 

(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 100) 
(APIT_57_2.2_1.7) 

การศึกษาการยับยั้งโรคขั้วหวี
เน่าในกล้วยหอมด้วยสาร
เคลือบจากแป้งมันส าปะหลังที่
รับประทานได้และเชื้อแลกติก
แอซิดแบคทีเรีย 

72,100  ก.ค.58-
มิ.ย.59 

 

8 อ.ดร.ธนัท อมาตยกุล 
(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 100) 
(APIT_57_2.2_1.8) 

การศึกษาผลของการใช้เอนไซม์
แบบผสมและเอนไซม์ที่ผลิต
จากการเลี้ยงเชื้อราแบบผสมใน
กระบวนการ saccharification
ของต้นกล้วย 

140,000  ก.ย.58-
ส.ค.59 

 

9 อ.ดร.เฉลา เทพเฉลิม 
(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 100) 
(APIT_57_2.2_1.9) 

การเตรียมน้ ายางข้นชนิดครีม
จากแป้งกล้วย  

72,500  ก.ค.58-
มิ.ย.59 

10 อ.ดร.เฉลา เทพเฉลิม 
(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 100) 
(APIT_57_2.2_1.10) 

การใช้ประโยชน์จากผักตบชวา
เพ่ือเตรียมเป็นสารก่อครีมน้ า
ยางพารา 

150,000  ก.ย.58-
ส.ค.59 

 
11 ผศ.ดร.ศรีวิกรณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์ 

(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 60) 
(APIT_57_2.2_1.11) 

การผลิตแป้งร าข้าวสกัดน้ ามัน
ดัดแปรด้วยเครื่องเอ็กซ์ทรูด
เดอร์ 

96,000  ก.ย.58-
ส.ค.59 

12 อ.ดร.ชลินันท์  เพ็งสุข 
อ.ดร.น้ าฝน รักขุมแก้ว 
(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 80) 
(APIT_57_2.2_1.12) 

การพัฒนาและการประเมินวิธี
ตรวจสอบเชื้อ Bibrio spp. 
ด้วยวิธี dot-ELISA โดยใช้โม
โคลนอลแอนติบอดี 

58,000  ก.ค.58-
มิ.ย.59 
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ล าดับ ชื่อผู้รับทุน ชื่องานวิจัยท่ีได้รับทุน จ านวนเงินสนับสนนุ (บาท) ระยะเวลา 

ที ่   ภายใน ภายนอก การรับทุน 

13 อ.ดร.น้ าฝน รักขุมแก้ว 
อ.ดร.ชลินันท์  เพ็งสุข 
(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 100) 
(APIT_57_2.2_1.13) 

ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อ
คุณสมบัติของขนมปังปราศจาก
กลูเตนจากปลายข้าวไรซ์เบอรี่ 

72,500  ก.ค.58-
มิ.ย.59 

 

14 อ.ดร.น้ าฝน รักขุมแก้ว 
อ.ดร.ชลินันท์ เพ็งสุข 
อ.ดร.อุลิสาณ์ พาชีครีพาพล 
(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 100) 
(APIT_57_2.2_1.14) 

การสกัดไคโตซานและไคโตซานที่
ละลายน้ าได้จากเปลือกกุ้งและ
การประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนม
ปังเพ่ือยับยั้งการเจริญของ
เชื้อจุลินทรีย์ 

140,000  ก.ย.58-
ส.ค.59 

 

15 อ.ดร.น้ าฝน รักขุมแก้ว 
(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 100) 
(APIT_57_2.2_1.15) 

การผลิตไคตินจากไวรัสคลอเรลล่า 648,000  พ.ย.58-
ต.ค.59 

16 อ.ดร.พัชรกมน หนูเอียด  
(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 90) 
(APIT_57_2.2_1.16) 

การผลิตโครงร่างเส้นใยนาโนจาก
พอลิเมอร์ชีวภาพแบบแกน-
เปลือกผสมยาปฏิชีวนะ เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในวิศวกรรมเนื้อเยื่อ 

121,000  ก.ย.58-
ส.ค.59 

 

17 อ.ดร.พัชรกมน หนูเอียด  
อ.ดร.ชลินันท์ เพ็งสุข            
(สัดส่วน มศว ร้อยละ 100) 
(APIT_57_2.2_1.17) 

การผลิตโครงร่างเส้นใยนาโนจาก
พอลิเมอร์ชีวภาพผสมยาปฏิชีวนะ
เพ่ือประยุกต์ใช้ในวิศวกรรม
เนื้อเยื่อ 

72,500  ก.ค.58-
มิ.ย.59 

 

18 อ.ดร.พัชรกมน หนูเอียด 
(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 70) 
(APIT_57_2.2_1.18) 
 

การพัฒนาวัสดุโครงสร้างทดแทน
ทางชีวภาพเพ่ือประยุกต์ใช้ใน
วิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน 

285,600  พ.ย.58-
ต.ค.59 

19 ผศ.ดร.พิสุทธิ หนักแน่น 
ผศ.ดร.ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล 
(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 100) 
(APIT_57_2.2_1.19) 

แนวทางการใช้ประโยชน์ฟักข้าว
ในจังหวัดนครนายก : การผลติ
สลัดครีมท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
จากฟักข้าว 

130,000  ก.ย.58-
ส.ค.59 

 

20 ผศ.ดร.ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล 
(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 100) 
(APIT_57_2.2_1.20) 

การพัฒนาเค้กเพ่ือสุขภาพใย
อาหารและสารต้านอนุมูลอิสระสูง
จากซังข้าวโพดม่วง 
 

100,000  ก.ย.58-
ส.ค.59 

 

21 ผศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา 
(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 100) 
(APIT_57_2.2_1.21) 

การใช้สารประสานคู่ควบเพื่อเพ่ิม
แรงยึดติดระหว่างผิวหน้าของวัสดุ
เชิงประกอบจากพอลิไวนิลคลอ
ไรด์และเถ้าแกลบเพื่อประยุกต์ใช้
เป็นวัสดุปูพ้ืน 

130,000  ก.ย.58-
ส.ค.59 
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ล าดับ ชื่อผู้รับทุน ชื่องานวิจัยท่ีได้รับทุน จ านวนเงินสนับสนุน (บาท) ระยะเวลา 
ที ่   ภายใน ภายนอก การรับทุน 
22 อ.ดร.สมชาย สุริยะศิริบุตร 

(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 100) 
(APIT_57_2.2_1.22) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้ก
เพ่ือสุขภาพจากฟักข้าวผง
แห้ง 

200,000  พ.ย.58- 
ต.ค.59 

 
23 อ.ดร.สมชาย สุริยะศิริบุตร 

(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 100) 
(APIT_57_2.2_1.23) 

การพัฒนาขนมกลีบล าดวน
เพ่ือสุขภาพจากแป้งข้าวไรซ์
เบอรี่ 

105,000  ก.ย.58- 
ส.ค.59 

 
24 อ.ดร.วาสินี จันทร์นวล  

(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 100) 
(APIT_57_2.2_1.24) 

การพัฒนาฟิล์มป้องกันการ
เกิดฝ้าเพ่ือยืดอายุการเก็บ
รักษาผลไม้ 

240,000  พ.ย.58- 
ต.ค.59 

 
25 ผศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา 

(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 100) 
(APIT_57_2.2_1.25) 

อิทธิพลของสารต้าน
จุลินทรีย์ชีวภาพต่อสมบัติ
ของบรรจุภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่
เตรียมจากพอลิเมอร์ชีวภาพ
ชนิดพอลิแลคติกแอซิดที่
ผ่านการเพ่ิมความเหนียว
ด้วยอนุภาคยางคอร์เชลล์ 

750,500  พ.ย.58- 
ต.ค.59 

 

26 อ.ดร.ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์ 
(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 80) 
(APIT_57_2.2_1.26) 

ผลของการเตรียมหัวเชื้อ
ด้วยสภาวะที่เป็นกรดต่อ
การรอดชีวิตของ 
Lactobacillus casei ใน
สภาวะกรดและในน้ าผลไม้
จ าลอง 

112,000  ก.ย.58- 
ส.ค.59 

 

27 อ.ดร.กมลชัย ชะเอม 
อ.ดร.สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา 
(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 100) 
(APIT_57_2.2_1.27) 

การย่อยสลายทางชีวภาพ
ของบรรจุภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่
เตรียมจากพอลิเมอร์ชีวภาพ
ชนิดพอลิแลคติกแอซิดที่ดัด
แปรงด้วยอานุภาคยางคอร์
เซลล์ 

153,200  พ.ย.58- 
ต.ค.59 
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ล าดับ ชื่อผู้รับทุน ชื่องานวิจัยท่ีได้รับทุน จ านวนเงินสนับสนุน (บาท) ระยะเวลา 
ที ่   ภายใน ภายนอก การรับทุน 
28 อ.ดร.พรรณทิพา เจริญไทยกิจ 

ผศ.ดร.ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล 
ผศ.ดร.พิสุทธิ หนักแน่น 
(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 100) 
(APIT_57_2.2_1.28) 

การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ปลานิลจังหวัดนครนายก:
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนม
ขบเค้ียวชนิดอบเพ่ือสุขภาพ 

318,000  พ.ย.58- 
ต.ค.59 

29 ผศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา 
(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 80) 
(APIT_57_2.2_1.29) 

ผลของผงขี้เลื่อยไม้ประดู่ต่อ
สมบัติของวัสดุเชิงประกอบ
ไม้พลาสติกท่ีเตรียมจากพอ
ลิบิวทีนซัคซิเนตส าหรับ
ประยุกต์ใช้เป็นของเล่น
ทดแทนไม้ 

60,000   

30 ผศ.ดร.ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล 
(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 80) 
(APIT_57_2.2_1.30) 

การใช้เทคโนโลยีที่ยั่งยืนใน
การแปรรูปกล้วยอบ
สูญญากาศที่ตกเกรดเป็น
ไซรัป 

60,000   

31 ผศ.ดร.ศรีวิกรณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์ 
(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 100) 
(APIT_57_2.2_1.31) 

คุณสมบัติทางรีโอโลจีของ
เต้าหู้นมปราศจากน้ าตาล
แลคโตส 

60,000   

32 อ.ดร.วิไลพร ไกรสุวรรณ 
(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 100) 
(APIT_57_2.2_1.32) 

ฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรีย
ของควอเทอร์ไนซ์เซลลูโลส
ผสมกับพอลิแลคติกแอซิด 

60,000   

33 อ.ดร.น้ าฝน รักขุมแก้ว 
(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 60) 
(APIT_57_2.2_1.33) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนม
ปังปราศจากกลูเตนจาก
แป้งข้าวเจ้าและแป้งปลาย
ข้าวไรซ์เบอรี่ 

30,000   

34 ผศ.ดร.พิสุทธิ หนักแน่น 
(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 80) 
(APIT_57_2.2_1.34) 

การวิจัยต่อยอดภูมิปัญญา
ท้ อ ง ถิ่ น เ พ่ื อ ป รั บ ป รุ ง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์จาก
ตาลโตนด: การผลิตน้ าตาล
โตนดผงที่มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ 

 200,000  

35 อ.ดร.ตรีสินธุ์ โพธารส 
(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 60) 
(APIT_57_2.2_1.35) 

การสร้างมูลค่าเพ่ิมเศษเนื้อ
ปลาหมึกโดยพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลาหมึก
เสริมใยอาหารเพ่ือสุขภาพ 

30,000   
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ล าดับ ชื่อผู้รับทุน ชื่องานวิจัยท่ีได้รับทุน จ านวนเงินสนับสนุน (บาท) ระยะเวลา 
ที ่   ภายใน ภายนอก การรับทุน 
36 อ.ดร.ภัคจิรัตน์ สิงหะบุตร 

(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 80) 
(APIT_57_2.2_1.36) 

การผลิตวุ้นสวรรค์จาก
กล้วย 

85,000   

37 อ.ดร.โสรยา เกตุจรัส 
(สัดส่วน คณะฯ ร้อยละ 100) 
(APIT_57_2.2_1.37) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
มายองเนสลดพลังงานโดย
ใช้กล้วยหอมเพ่ือทดแทน
ไขมัน 

85,000   

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

220,000 บาท/คน 189,698 บาท/คน 4.31 × 
 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
220,000 บาท/คน 260,545.83 บาท/คน 5  
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ตัวบ่งชี้ สกอ.2.3  : ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา (ผศ.ดร.พิสุทธิ หนักแน่น) 
ผู้รายงานผล : รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา (ผศ.ดร.พิสุทธิ หนักแน่น) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 
เกณฑ์เฉพาะกลุ่มค1 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 ตามสูตร 
 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

X 100 
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

X 5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : 

ในปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวนอาจารย์ประจ านับรวมที่ลาศึกษาต่อ จ านวน 24 คน มีผลงานวิจัยของ
อาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์รวม 10 ชิ้น โดยมีค่าผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่เท่ากับ 8.8
ซึ่งคิดเป็นร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตามเกณฑ์ 36.67 มีค่าเท่ากับ 3.06 คะแนน  
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ข้อมูลพื้นฐาน 
ล าดับ

ที ่
ข้อมูลพื้นฐาน 

หน่วย
วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด คน 24 
2 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน 24 
3 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง คน 24 
4 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ คน 0 
5 จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด คน 0 
6 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง คน 0 
7 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ คน 0 
 ระดับคุณภาพงานวิจัย   
8 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.20) 
ชิ้น 0 

9 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

ชิ้น 0 

10 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัย
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไปและแจ้งให้ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

ชิ้น 

2 

11 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัย
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไปและแจ้งให้ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ(ค่าน้ าหนัก 0.40) 

ชิ้น 

0 

12 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (ค่าน้ าหนัก 0.40) ชิ้น 0 
13 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
ชิ้น 0 

14 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

ชิ้น 0 

15 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ ไม่อยู่ ในฐานข้อมูลตามประกาศก .พ .อ . แต่
มหาวิทยาลัยนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ก .พ.อ./กกอ.ทราบ

ชิ้น 

0 
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ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐาน 
หน่วย
วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)(ค่า
น้ าหนัก 0.80) 

16 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก .พ.อ. 
แต่มหาวิทยาลัยนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ก .พ.อ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 
(ค่าน้ าหนัก 0.80) 

ชิ้น 

0 

17 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

ชิ้น 0 

18 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

ชิ้น 0 

19 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ.(ค่าน้ าหนัก 1) 

ชิ้น 
8 

20 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศก.พ.อ.(ค่าน้ าหนัก 1) 

ชิ้น 
0 

21 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (ค่าน้ าหนัก 1.00) ชิ้น 0 
22 จ านวนผลงงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์

การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
ชิ้น 

0 

23 จ านวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดา
เนินการ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

ชิ้น 0 

24 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

ชิ้น 0 

25 จ านวนต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

ชิ้น 0 

26 จ านวนหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

ชิ้น 0 

27 จ านวนงานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

ชิ้น 0 

28 จ านวนต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชิ้น 
0 

29 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชิ้น 
0 
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ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐาน 
หน่วย
วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

30 จ านวนงานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชิ้น 
0 

31 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 8.8 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_58_2.3_1 Nantarat Na Nakornpanom, Sirinta Kullanansiri, Sukanda Chinda. Cooking 

quality and glucose release under in-vitro digestion of gel containing mung 
bean flour, waxy rice flour and milk protein. Proceeding of Food Innovation 
Asia 2015 (FIAC2015), Bangkok, Thailand. 

APIT_58_2.3_2 Teerarat Itthisoponkul, Siripatsorn Prompun. Effect of ultrasonic treatment 
on the properties and antioxidant capacity of purple corn cob. Proceeding of 
The 3rd International Symposium on Fundamental and Applied Sciences 2015 
(ISFAS2015), Osaka, Japan. 

APIT_58_2.3_3 Porntip Sirisoontaralak, Nantarat Na Nakornpanom, Kittiya 
Koakietdumrongkul, Chutima Panumaswiwath. 2015. Development of quick 
cooking germinated brown rice with convenient preparation and containing 
health benefits. LWT-Food Science and Technology. 61: 138-144. [Scimago, 
SCOPUS, ISI] 

APIT_58_2.3_4 Lalintip Boonthamjinda, Nawadon Petchwattana, Sirijutaratana Covavisaruch, 
Wannee Chinsirikul, Noppadon Kerddonfag. 2015. Biaxially-Stretched 
Poly(lactic) Acid (PLA) and Rubber-Toughened PLA Films: Tensile and Physical 
properties. Key Engineering Materials. 659: 363-367. [Scimago, SCOPUS] 

APIT_58_2.3_5 Phisut Naknaen, Keawta Jutasukosol, Theerarat Mankit. 2015. Utilization of 
chitosan as an antimicrobial agent for pasteurized palm sap (Borassus 
flabellifer Linn.) during storage. Journal of Food Science and Technology. 52: 
731-741. [ISI, SCOPUS] 

APIT_58_2.3_6 Phisut Naknaen, Teerarat Itthisoponkul, Phantipha Charoenthaikij. 2015. 
Proximate compositions, nonvolatile taste components and antioxidant 
capacities of some dried edible mushrooms collected from Thailand. Journal 
of Food Measurement and Characterization. 9: 259-268. [ISI, SCOPUS] 

APIT_58_2.3_7 Phisut Naknaen, Mutita Meenune. 2015. Impact of Clarification of Palm Sap and 
Processing Method on the Quality of Palm Sugar Syrup (Borassus Flabellifer 
Linn.). Sugar Tech. 17: 195-203. [ISI, SCOPUS] 
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APIT_58_2.3_8 Phisut Naknaen, Teerarat Itthisoponkul. 2015. Characteristics of cantaloupe 
jams as affected by substitution of sucrose with xylitol. International Journal 
of Fruit Science. 15: 442-455. [Scimago, SCOPUS] 

APIT_58_2.3_9 Nawadon Petchwattana, Phisut Naknaen. 2015. Utilization of thymol as an 
antimicrobial agent for biodegradable poly(butylenes succinate). Materials 
Chemistry and Physics. 163:  369-375. [Scimago, SCOPUS, ISI] 

APIT_58_2.3_10 Damir D. Torrico, Kennet M. Carabante, Kairy D. Pujols, Phantipha 
Charoenthaikij and Witoon Prinyawiwatkul. 2015. Oil and tastant 
concentrations affect saltiness and bitterness perception of oil-in-water 
emulsions. International Journal of Food Science and Technology. 20: 2561-
2571. [Scimago, SCOPUS, ISI] 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 30 ร้อยละ 49.57 4.13  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 40 ร้อยละ 38.26 3.91 × 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

องค์ประกอบที่ 3  : การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ สกอ.3.1  : การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร (อ.ดร.พรรณทิพา  เจริญไทยกิจ) 
ผู้รายงานผล : ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร (อ.ดร.พรรณทิพา  เจริญไทยกิจ) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และก าหนดตัว

บ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
              คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้ด าเนินการบริการวิชาการในพ้ืนที่    จ.
นครนายก และ จ.สระแก้ว ตามพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการให้บริการ โดยมีการจัดท า
แผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนเป้าหมาย โดยใช้ข้อมูล
พ้ืนฐานความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการส ารวจในปีงบประมาณ 2558 
(APIT_58_3.1_1.1) นอกจากนี้คณะฯ มีการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 อีกทั้งมีการติดตามการด าเนินงานของชุมชนที่คณะได้ให้บริการ
วิชาการปีที่ผ่านมา และมีการส ารวจความต้องการของชุมชนอื่น ๆ เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่องเพ่ือสามารถให้บริการ
วิชาการให้แก่ชุมชนที่มีความต้องการอย่างแท้จริง  
              คณะฯ มีการน าข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งผลจาการด าเนินการในปีที่ผ่านมา สรุปเป็นภาพรวมในการวาง
แผนการด าเนินงานเบื้องต้น ดังนี้ ความต้องการของชุมชนในพื้นที่ จ.นครนายก มีความต้องการในด้าน
การดูแลสุขภาพ และโภชนาการของผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน การพัฒนาต่อยอด
การผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชน หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ
ผลิตอาหาร รวมทั้งการจัดการปัญหาขยะในพื้นที่ เป็นต้น ส าหรับความต้องการของชุมชนในพื้นที่ จ.
สระแก้ว จากการติดตามเครือข่ายเดิมที่ชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พบว่า ชุมชนต้องการให้มีการ
ขยายศักยภาพในการผลิตและแปรรูปผลิตผลต่างๆ คณะฯ จึงได้จัดท าเป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2 โครงการ ได้แก่ โครงการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์  และ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการย่อยที่ 1 โครงการสร้างเสริม
เครือข่ายชุมชนและการต่อยอดนวัตกรรมเชิงพานิชย์   โครงการย่อยที่ 2 โครงการเรียนรู้เพ่ือแบ่งปันสู่การ
พัฒนาศักยภาพชุมชน  โครงการย่อยที่ 3 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตจากห้องเรียนสู่ชุมชน และ
โครงการย่อยที่ 4 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร) (APIT_58_3.1_1.2) โดยร่างโครงการดังกล่าวได้
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ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 27 กรกฏาคม 2558 
(APIT_58_3.1_1.3) เพ่ือขอการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการบริการวิชาการดังกล่าว
ได้รับการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินจากมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 (APIT_58_3.1_1.4) 

   ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนปฏิบัติการและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  (APIT_58_3.1_1.5) 
ซึ่งได้เสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตัวชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 1/2559 (APIT_58_3.1_1.6)    
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_58_3.1_1.1 ข้อมูลพ้ืนฐานความต้องการของชุมชน ในพ้ืนที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย จากการ
ส ารวจโดยศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม  

APIT_58_3.1_1.2 โครงการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ และ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย)   

APIT_58_3.1_1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 27 กรกฏาคม 
2558 วาระพิเศษ เรื่อง การปรับแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม และร่างโครงการ
บริการวิชาการท่ีจะเสนอขอการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2559 

APIT_58_3.1_1.4 บันทึกที่  ศธ. 0519.1.15(3)/688 ลงวันที่  27 ตุลาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติ
รายละเอียดงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนปี พ.ศ.2559 

APIT_58_3.1_1.5 แผนปฏิบัติการที่มีตัวชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม   

APIT_58_3.1_1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 มกราคม 
2559 เรื่อง โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2559 ที่ได้
พิจารณาอนุมัติตัวชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
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2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม 

    คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน และสังคม (APIT_58_3.1_2.1) ซึ่งผ่านการรับรองในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 มกราคม 2559  (APIT_58_3.1_2.2) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_58_3.1_2.1 แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

APIT_58_3.1_2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 มกราคม 
2559 เรื่อง โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2559  ที่ได้
พิจารณาเห็นชอบแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

 
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
    โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ด าเนินการโดยคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร ในปีการศึกษา 2558 ทุกโครงการเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบประมาณ
แผ่นดิน และเป็นโครงการที่ให้บริการแบบให้เปล่า (APIT_58_3.1_3.1 และ APIT_58_3.1_3.2) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร   รายการหลักฐาน 

APIT_58_3.1_3.1 โครงการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ และ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย) 

APIT_58_3.1_3.2 บันทึกที่  ศธ. 0519.1.15(3)/688 ลงวันที่  27 ตุลาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติ
รายละเอียดงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนปี พ.ศ.2559 
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4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน และโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

             ปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรด าเนินการโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม ได้แก่ โครงการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ และ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการย่อยที่ 1 โครงการสร้างเสริม
เครือข่ายชุมชนและการต่อยอดนวัตกรรมเชิงพานิชย์  โครงการย่อยที่ 2 โครงการเรียนรู้เพ่ือแบ่งปันสู่การ
พัฒนาศักยภาพชุมชน  โครงการย่อยที่ 3 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตจากห้องเรียนสู่ชุมชน  โครงการ
ย่อยที่ 4 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร) มีผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแต่ละ
โครงการ ซึ่งเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 3/2559 วาระพิเศษ วันที่ 1 
กรกฎาคม 2559 เพ่ือพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
    โครงการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ บรรลุเป้าหมาย 8 ตัวบ่งชี้ จาก 8 ตัวบ่งชี้ (ร้อยละ 100) 

 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์  
โครงการย่อยที่ 1 โครงการสร้างเสริมเครือข่ายชุมชนและการต่อยอดนวัตกรรมเชิงพานิชย์    

บรรลุเป้าหมาย 16 ตัวบ่งชี้ จาก 16 ตัวบ่งชี้ (ร้อยละ 100) 
โครงการย่อยที่ 2 โครงการเรียนรู้เพ่ือแบ่งปันสู่การพัฒนาศักยภาพชุมชน บรรลุเป้าหมาย 13 

ตัวบ่งชี้ จาก 16 ตัวบ่งชี้ (ร้อยละ 81.25) 
โครงการย่อยที่ 3 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตจากห้องเรียนสู่ชุมชน บรรลุเป้าหมาย 

16 ตัวบ่งชี้ จาก 16 ตัวบ่งชี้ (ร้อยละ 100) 
โครงการย่อยที่ 4 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร บรรลุเป้าหมาย 15 ตัวบ่งชี้ จาก 

16 ตัวบ่งชี้ (ร้อยละ 93.75) 
โดยสรุปผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการบริการวิชาการ บรรลุ

เป้าหมาย 15 ตัวบ่งชี้ จาก 16 ตัวบ่งชี้ (ร้อยละ 93.75) 
โดยมีปัญหาและข้อเสนอแนะจากโครงการต่างๆ สรุปได้ ดังนี้ 
 

ปัญหาการด าเนินการในปีงบประมาณ 2559 (ปีการศึกษา 2558) 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ บางโครงการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
2. การด าเนินการด าเนินการโครงการมีการเปลี่ยนแปลง วัน/เวลา มาก 
3. การบูรณาการกับต่างหน่วยงาน ยังมีไม่มากนัก 
4. การเบิกจ่ายยังมีปัญหาความไม่เข้าใจระเบียบในการเบิกจ่ายต่าง ๆ   
5. ชุมชนมีความต้องการที่ไม่แน่นอน และมีความต้องการเปลี่ยนความต้องการในระหว่างที่วางแผนการ
ด าเนินงานไปแล้ว 
6. การติดตามความคืบหน้าของการด าเนินการของกลุ่มชุมชนต้นแบบหรือเครือข่าย เว้นระยะนานท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการ และบางกลุ่มจากท่ีเคยให้ความร่วมมือมีปัจจัยอ่ืนที่ควบคุมไม่ได้เข้ามาเก่ียวข้อง ท า
ให้ไม่สามารถด าเนินงานต่อได้ 
7. การส่งเสริมและการปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในพ้ืนที่ชุมชนวัดใหญ่ทักขิณาราม เริ่มมีข้อจ ากัด
มากขึ้น เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ (65-89 ปี) สิ่งที่พบในรอบปีนี้ คือ มีหลายคนได้
เสียชีวิต รวมถึงเดินไม่ไหวเนื่องจากความชรา และไม่มีกลุ่มคนที่มีอายุน้อยหรือวัยกลางคนเพ่ิมเติม เพื่อให้การ
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ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอย่างเต็มท่ีทั้งในแง่ของการป้องกันการเกิดโรค รวมถึงการดูแลผู้ป่วยควรส่งเสริม
หรือให้ความรู้บุคคลที่มีอายุน้อยหรือวัยกลางคนร่วมด้วย 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง (จากงานบริการวิชาการ) 
1. การติดต่อกับองค์กรหน่วยงานที่มีข้อมูลพ้ืนฐาน และความต้องการเบื้องต้นของชุมชน เพื่อให้เข้าถึงความ
ต้องการที่แท้จริง 
2. การประสานกับชุมชน/วิทยากร/องค์กรต่างๆ ควรท าล่วงหน้าประมาณ 1-2 เดือน และควรประสานงาน
เบื้องต้นก่อนการก าหนดวันในโครงการ 
3. มอบหมายผู้รับผิดชอบก ากับดูแลอย่างจริงจังเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ และมีการจัดอบรมเกี่ยวกับ
ระเบียบการเบิกจ่ายเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการ โดยเฉพาะพนักงานใหม่ที่ยังไม่เคยด าเนิน
โครงการ 
4. เพ่ิมการบูรณาการกับหน่วยงานนอกคณะ เช่น การร่วมวิจัยในโครงการวิจัยที่ต่อเนื่องจากงานบริการ
วิชาการ 
5. การจัดท าเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น โปสเตอร์ขนาดเล็ก เพ่ือประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ราชการ
ต่าง ๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ที่ว่าการอ าเภอ เป็นต้น หรือมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook และ 
website ของคณะเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ 

 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพิ่มเติม (จากที่ประชุมคณะกก.ประจ าคณะ) 
1. โครงการบริการวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการบูรณาการการเรียนการสอนของสาขาวิชาต่าง ๆ ควรแยกออก
จากโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดการด าเนินการ และ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจนมากขึ้น และมีการส่วนร่วมในการบูรณาการของชุมชนเป้าหมายในการน าไปพัฒนาการ
เรียนการสอน 
2. การน าโจทย์จากความต้องการของชุมชนมาใช้ในการท าโครงการวิจัยที่ต่อเนื่องจากงานบริการวิชาการ 
สามารถเขียนขอเสนอรับทุนจากมหาวิทยาลัยในโครงการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร   รายการหลักฐาน 

APIT_58_3.1_4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 3/2559 วาระพิเศษ วันที่ 1 
กรกฎาคม 2559 เรื่อง ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการ 
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5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 

    จากผลการประเมินตามข้อ 4 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้น ามาปรับปรุง
แผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม เพ่ือจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในปีงบประมาณ 2560 
(ปีการศึกษา 2559) ดังนี้  

 
ประเด็นปัญหา/ข้อเสนอแนะ

จากการด าเนินการ
ปีงบประมาณ 2559 (ปี

การศึกษา 2558) ที่น ามา
พัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาแผนการ
บริการวิชาการ 

การด าเนินการพัฒนาแผนการบริการ
วิชาการ ปีงบประมาณ 2560 (ปี

การศึกษา 2559) 

1. การบูรณาการกับต่าง
หน่วยงาน 

1. เพ่ิมการบูรณาการกับ
หน่วยงานนอกคณะ 

1. การร่วมท าโครงการอบรมบริการ
วิ ช า ก า ร กั บ ค ณ ะ อ่ื น ๆ  เ ช่ น  ค ณ ะ
วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ในการให้ความรู้เรื่องการเพาะ
เห็ด รูปแบบต่าง ๆ และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากเห็ด   ที่กลุ่มชุมชนสนใจ 
คณะเภสัชศาสตร์ ในการพัฒนาต่อยอด
ภูมิปัญญาจากวัตถุดิบท้องถิ่น หรือ คณะ
เศรษฐศาสตร์ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การคิดต้นทุนการผลิต เป็นต้น   และ
ร่ ว ม มื อ กั บ อ ง ค์ ก ร วิ ช า ก า ร  เ ช่ น 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย  และหน่วยงานเอกชน
ที่ให้บริการด้านการตรวจประเมินความ
ปลอดภัยอาหารในการเป็นวิทยากร ให้
ความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือเสริมศักยภาพ
ให้กับชุมชน  

2. การบูรณาการกับการเรียน
การสอน  

2. การบูรณาการกับการเรียนการ
สอนวิชาต่างๆ มีการบูรณาการ
ร่วมกับชุมชนเป้าหมาย 

2. ในการบูรณาการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน มีการเชิญชุมชนที่มี
ความต้องการแน่ชัด มาร่วมให้ข้อมูล
ปัญหา หรือความต้องการ เพื่อให้นิสิตเข้า
ใจความต้องการของชุมชน และใช้ความรู้
ในรายวิชาที่เรียนในการแก้ปัญหา หรือ
ตอบความต้องการดังกล่าว และน าวิธีใน
การแก้ปัญหาเผยแพร่ให้กับชุมชน เพ่ือให้
เกิดการแก้ไขต่อไป  
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3. การบูรณาการงานวิจัยจาก
ความต้องการของชุมชน 

3. มีการบูรณาการงานวิจัย
ต่อเนื่องจากการบริการวิชาการ  

3. โดยในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา 
จากการส ารวจความต้องการของชุมชน 
และรวบรวมข้อมูล พบว่า ชุมชนต้องการ
ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจาก
วัตถุดิบท้องถิ่น เช่น ฝาง ล าไย และข้าว 
เป็นต้น ซึ่งสามารถน าเสนอขอรับทุน
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ในโครงการ
ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ โดย
สามารถใช้ เครื่ องมือที่ เ คยได้ รั บทุน
สนับสนุนมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  

 
การปรับปรุงแผนการให้บริการวิชาการสังคมของคณะฯ และแผนการด าเนินโครงการบริการวิชาการท่ี

จะเสนอขอการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2560 ได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 13
กรกฎาคม 2559  (APIT_58_3.1_5.1 และ APIT_58_3.1_5.2) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร   รายการหลักฐาน 

APIT_58_3.1_5.1 แผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม เพ่ือจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ในปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ 2560)  

APIT_58_3.1_5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 13 กรกฎาคม 
2559 เรื่อง การปรับปรุงแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคมฯ  
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6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีจ านวนอาจารย์เข้า
ร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ประจ าในคณะ 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ด าเนินการโดยคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ในปีการศึกษา 2558 ทุกโครงการเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบประมาณแผ่นดิน 
(APIT_58_3.1_6.1) โดยมีอาจารย์เข้าร่วม ร้อยละ 100 ของอาจารย์ประจ าในคณะ (APIT_58_3.1_6.2) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร   รายการหลักฐาน 

APIT_58_3.1_6.1 บันทึกท่ี ศธ. 0519.1.15(3)/688 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติ
รายละเอียดงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนปี พ.ศ.2559 

APIT_58_3.1_6.2 รายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ และบันทึกขออนุมัติไปราชการที่
เกี่ยวข้อง 

  
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.1 : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  : . รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์สุจินดา  จิตต์ใจฉ่ า) 
ผู้รายงานผล  :รองคณบดีฝ่ายวิชาการ(อาจารย์สุจินดา  จิตต์ใจฉ่ า) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6-7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการด าเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรก าหนดนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมและมีการก าหนดผู้รับผิดชอบคือ คณบดีเป็นที่ปรึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกรรมการ 
บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการร่วมเป็นกรรมการ (APIT_58_4.1_1.1) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_58_4.1_1.1 ค าสั่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ 14/2559 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้ วัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

ผลการด าเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรก าหนดนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการโดยมีการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินกิจกรรม/โครงการ และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม (APIT_58_4.1_2.1) โดยปีการศึกษา 2558 ก าหนดโครงการ/ กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ 6 
โครงการพร้อมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 4 ตัวชี้วัด 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_58_4.1_2.1 แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีงบประมาณ 2559 และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2558 ด้านส่งเสริมการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการด าเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้มีการก ากับและติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้าน

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมอบให้แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ด าเนินการตามแผน และฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมท าหน้าที่ติดตามการด าเนินการ เสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา (APIT_58_4.1_3.1 และ 
(APIT_58_4.1_3.2)  โดยในปีการศึกษา 2558 คณะได้ด าเนินการทั้งหมด 6 กิจกรรม/โครงการ คือ  

1) โครงการไหว้ครู จัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดขึ้นเพ่ือให้นิสิตได้
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและน้อมร าลึกถึงพระคุณครูอันเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต 
รวมทั้งร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยไว้ด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างนิสิตกับ
อาจารย์ คณะและมหาวิทยาลัย  โดยมีนิสิตและบุคลากรคณะเข้าร่วมในโครงการ จ านวน 380คน 
(APIT_58_4.1_3.3) 

2) โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้
ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ และเกิดความรักสามัคคี  
โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร จ านวน 34 คน ได้
ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพร้อมผ้าอาบน้ าฝนที่วัดประสิทธิเวช อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เมื่อ
วันที่ 14 ก.ค. 2559 (APIT_58_4.1_3.4) 

3) การรณรงค์กาลเทศะของนิสิตผ่านสื่อสารสนเทศ โดยรณรงค์และจัดช่องทางเผยแพร่ นอกจากนี้ในชั้นเรียน
คณาจารย์สอดแทรกและปลูกฝังเรื่องการตรงต่อเวลา ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่ง
เป็นการรณรงค์ตลอดทั้งปีการศึกษา  โดยคณะได้ประกาศนโยบายการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องมาจากปี
การศึกษา 2555 ส าหรับคณาจารย์เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้นิสิตมีความประพฤติที่ดีงาม 
และเป็นต้นแบบของคนที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป (APIT_58_4.1_3.5) 

4) คณาจารย์สอดแทรกเรื่องศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในรายวิชา ซึ่งมีการรณรงค์ตลอดทั้งปี
การศึกษา  โดยคณะได้มีนโยบายให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเรื่องศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ไทยในรายวิชา  เพ่ือให้นิสิตทราบและสามารถน าความรู้ไปบูรณาการกับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยให้
สามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากภูมิปัญญาไทยได้  นับเป็นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปะและวัฒนธรรมของไทย
ให้คงอยู่ต่อไป  และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมตามยุคสมัย (APIT_58_4.1_3.6)  โดยทุกสาขาวิชามีการ
สอดแทรกศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สอดคล้องตามธรรมชาติของสาขาวิชาเช่น รายวิชา ทนก101 จุลชีววิทยา 
ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่อง การใช้จุลินทรีย์ในอาหารในไทยและอาเซียน  วิชา 
ทนก203 ชีวเคมี ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่อง การน าเอาเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารพ้ืนบ้าน  วิชา วอภ311 การแปรรูปอาหาร 1 ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่อง การใช้หลักการแปรรูปอาหารทางเคมีชีวภาพใน
อาหารพ้ืนบ้าน  วิชา ทนก413 โครงงาน ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ในการท าโครงงาน
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การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติ อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานศึกษาค้นคว้าที่แสดงการเชื่อมโยง
โครงงานวิจัยกับการใช้วัสดุการเกษตรตามวิถีไทย  วิชา ทชว101 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่อง การท าน้ าหมักชีวภาพ 

5) โครงการวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรจัดขึ้นในวันที่29 เม.ย.2559  
โดยคณะได้จัดให้มีพิธีท าบุญถวายภัตตาหารเช้า และสักการะพระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัยและ  
พระภูมิเจ้าที่  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน  และให้บุคลากรในคณะเห็น
ความส าคัญ เกิดความรักความผูกพันกับคณะเพ่ิมขึ้น  และมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 143 คน  โดยในวัน
ดังกล่าว คณบดีได้มอบรางวัลแก่อาจารย์ที่แต่งกายด้วยผ้าไทยได้อย่างสวยงาม (APIT_57_4.1_3.7) 

6) นิสิตและบุคคลากรคณะ ได้เข้าร่วมโครงการสืบสานสงกรานต์ ดอกไม้บาน ณ มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 8 
เม.ย. 2559  ณ อาคารอ านวยการ มศว องครักษ์ เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย  โดยมีการท าบุญใส่บาตรในตอน
เช้า  

นอกจากนี้คณะด าเนินกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งกายผ้าไทย ซึ่งเป็นการรณรงค์แต่งกายผ้า
ไทยตลอดทั้งปี  โดยการสนับสนุนให้บุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทยเข้าร่วมกิจกรรมในวันศุกร์ และโอกาสพิเศษที่
ทางคณะและมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมขึ้น เช่น โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2558 โครงการวัน
สถาปนาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจ าปี 2558 และวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประจ าปี 2558  และรองคณบดีฝ่ายบริหารได้มอบรางวัลเครื่องดื่มร้านอเมซอนส าหรับบุคคลากรที่แต่ง
กายด้วยผ้าไทยประยุกต์ได้อย่างสวยงามทุกสัปดาห์ (APIT_57_4.1_3.8) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_58_4.1_3.1 - รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิเทศและท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ครั้ง

ที่ 1/2559 วันที่ 19 เม.ย. 2559 วาระหารือการจัดโครงการสืบสานประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิเทศและท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ครั้ง
ที่ 2/2559 วันที่ 23 มิ.ย. 2559 วาระรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีการศึกษา 2558 ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

APIT_58_4.1_3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 13 ก.ค. 2559 
วาระพิจารณาเรื่อง สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
การศึกษา 2558 ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

APIT_58_4.1_3.3 สรุปโครงการไหว้ครูปีการศึกษา 2558 
APIT_58_4.1_3.4 สรุปโครงการแห่เทียนพรรษา 14 ก.ค.2559 
APIT_58_4.1_3.5 - สื่อรณรงค์เรื่องกาลเทศะบนเว็บไซต์คณะ 

- สรุปผลประเมิน ปค.003 ข้อ 10 อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใน
ชั้นเรียน เช่นความมีวินัย ความซื่อสัตย์ ฯลฯ 

APIT_58_4.1_3.6 สรุปแบบส ารวจการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558 
APIT_57_4.1_3.7 สรุปโครงการวันสถาปนาคณะ 29 เม.ย.2559 
APIT_57_4.1_3.8 ประมวลภาพกิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทยปีการศึกษา 2558 
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4. ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการด าเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้มีการติดตามและประเมินความผลความส าเร็จ

ตามตัวชี้วัดในแต่ละโครงการดังต่อไปนี้ 
1) โครงการไหว้ครู บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดจ านวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 
2) โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา บรรลุตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67 
3) โครงการรณรงค์กาลเทศะของนิสิตผ่านสื่อสารสนเทศ ไม่บรรลุตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด แต่คณาจารย์ได้สอดแทรก

คุณธรรมและจริยธรรมในชั้นเรียน เช่นความมีวินัย ความซื่อสัตย์ ฯลฯ โดยมีผลประเมินในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 100 
4) นิสิตและบุคคลากรเข้าร่วมโครงการสงกรานต์ ดอกไม้บาน ณ มศว องครักษ์ ไม่บรรลุตัวชี้วัดโครงการ

เนื่องจากไม่ได้จัดโครงการของคณะและไม่มีการประเมิน 
5) โครงการวันสถาปนาคณะบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดจ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ33.33% 
6) คณาจารย์ส่งเสริมและบูรณาการศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในรายวิชา บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด 

ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา/ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 
โดยสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์/ แผนยุทธศาสตร์ คณะ 
ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 2 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00 ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละของโครงการที่คณาจารย์บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมมีจิตส านึกและความเข้าใจใน

เรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ มีคะแนนเฉลี่ยของการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 (ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80) 

ผลการด าเนินงาน คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51จ านวน 3 โครงการจากการเข้าร่วม/ จัดโครงการแล้ว 6 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00  

ตัวชี้วัดที่ 2  มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับพันธกิจด้านการเรียนการ
สอน กิจการนิสิตและบริการวิชาการ (มี/ ไม่มี) 

ผลการด าเนินงาน มีการบูรณาการงานด้านท านุฯ กับพันธกิจการเรียนการสอน กิจการนิสิต และบริการ
วิชาการ ครบทั้งสามพันธกิจ 

- มีการบูรณาการงานด้านท านุฯ กับพันธกิจการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 1 
รายวิชา/ หลักสูตร ครบทุกหลักสูตร 
- มีการบูรณาการงานด้านท านุฯ กับกิจการนิสิต 
- มีการบูรณาการงานด้านท านุฯ กับบริการวิชาการ 

ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมบุคลากร นิสิตให้มีส่วนร่วมในการเกิดวัฒนธรรมที่ดี
และร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่ สืบสานวัฒนธรรมไทยตามแผนประจ าปีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการด าเนินงาน จ านวนกิจกรรม/ โครงการที่ส่งเสริมบุคลากร นิสิตให้มีส่วนร่วม 5 โครงการจาก 6 
โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 83.33 

ตัวชี้วัดที่ 4 บุคลากรและนิสิตมีความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยที่แฝงอยู่ใน
กิจกรรมตามแผนประจ าปีในระดับมากถึงมากท่ีสุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีการประเมิน 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_58_4.1_4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 13 ก.ค.2559 

วาระพิจารณาเรื่อง ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2558 
ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการด าเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้ด าเนินการด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบ

สาน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามวงจรคุณภาพทุกปี  โดยน าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมในปีที่ผ่านมา มาใช้ใน
การปรับแผนกลยุทธ์ปีถัดไป  โดยในปีที่ผ่านมาฝ่ายวิเทศและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีการศึกษา  2557 และ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 9/2558 วันที่  27กรกฎาคม 2558  โดยที่
ประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เช่น ให้มีการประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เพ่ือให้นิสิตมีส่วนร่วม
มากขึ้น ขอความร่วมมือจากสาขาวิชาในการรณรงค์และสอดแทรก ปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
และให้มีโครงการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง (APIT_58_4.1_5.1)  ในปีการศึกษา 2558 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมจึงได้น าข้อเสนอแนะไปจัดท าแผนและกิจกรรมด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม เช่นการรณรงค์กาลเทศะของนิสิตผ่านสื่อสารสนเทศ การก าหนดให้มีกิจกรรม/โครงการที่
บูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต และบริการ
วิชาการลงในแผนกลยุทธ์/ แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
2558 ของคณะ (APIT_58_4.1_5.2) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_58_4.1_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 27

กรกฎาคม 2558 วาระพิจารณาเรื่อง สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตาม ตัวบ่งชี้ ประจ าปีการศึกษา 2557 

APIT_58_4.1_5.2 แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2558 ด้านส่งเสริม
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

ผลการด าเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของคณะ  ด้วยการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่อง เช่นแผ่นพับ
เรื่องก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาสมุนไพร การพัฒนาแป้งกะหรี่พัฟชั้นนอกเพ่ือสุขภาพ (จากแป้ งกล้วย) ปลาเส้นเสริม
ปลาส้ม ฯลฯ (APIT_58_4.1_6.1)  และได้เผยแพร่ข้อมูลการประกอบอาหารไทย การรณรงค์แต่งกายด้วยผ้า
ไทยในวันศุกร์ของบุคลากร  รวมทั้งกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ ของคณะผ่านเว็บไซต์
คณะ และ Facebook คณะด้วย (APIT_58_4.1_6.2) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_58_4.1_6.1 สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้านอาหารกับสมุนไพรไทย เช่น 

ปลาเส้นสมุนไพร ลูกชิ้นสมุนไพร 
APIT_58_4.1_6.2 เว็บไซต์คณะ http://ai.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5361 และ

ข้อมูลประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมผ้าไทยผ่านเว็บไซต์คณะ
http://apit.swu.ac.th และ Facebook คณะ 

 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

ผลการด าเนินงาน 
-ไม่มี- 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

6ข้อ 6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 

5  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
6ข้อ 6 ข้อ 

(ข้อ 1-6) 
5  
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธต์ามพันธกิจ 

กลุ่มสถาบันและเอกลกัษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : คณะผู้บริหาร 
ผู้รายงานผล : คณะผู้บริหาร 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะมหาวิทยาลัยรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและ
พัฒนาไปสู่กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ผลการด าเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการจัดท าแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูล 

SWOT ความต้องการของบุคลากรภายใน ผลการประเมินแผนกลยุทธ์ และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ปีที่ผ่านมา โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 
ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ.2553-2567) (APIT_58_5.1_1.1) โดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนในคณะ ด้วยการจัดโครงการประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินผลประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2557 และปรับแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2558 โดยน าข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมินในปีการศึกษา 2557  ร่วมด้วยผลประเมินรายตัวบ่งชี้ มาใช้ในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ภายใต้
บริบทของคณะ  และสรุปออกมาเป็นกิจกรรม เพ่ือปรับเป็นแผนปฏิบัติการ โดยพิจารณาจากรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในปีการศึกษา 2557ที่ผ่านมาด้วย  (APIT_58_5.1_1.2 
- APIT_58_5.1_1.6) เพ่ือพัฒนาเป็นแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องและครอบคลุมพันธกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยที่มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และได้น าแผนกลยุทธ์/แผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม และ
คณะกรรมการประจ าคณะ (APIT_58_5.1_1.7) 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้อง  
กับแผนกลยุทธ์ โดยจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจต่างๆ ทั้งการผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์ การวิจัย การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ (APIT_58_5.1_1.8) 
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 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีครบตามพันธกิจของคณะ โดยก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายตลอดจนผู้รับผิดชอบทั้งในแผนกลยุทธ์
และในกิจกรรม/โครงการภายใต้พันธกิจทั้ง 5 ด้านที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ.2553-2567) ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
(APIT_58_5.1_1.9) และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติ โดยจัดโครงการชี้แจงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการคณะ และมอบเล่มแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการให้กับบุคลากรทุกคน (APIT_58_5.1_1.10) 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีละ 2 ครั้ง โดยปีการศึกษา 2558 ฝ่ายแผนและพัฒนาได้รายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการไตรมาสที่ 2 (ม.ค. -มี.ค.59) และไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 59)
ส าหรับไตรมาสที่ 4 ยังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพ่ือสรุปรายงาน และรายงานผลต่อกรรมการประจ าคณะ  
เ พ่ื อ พิ จ า ร ณ า ใ ห้ ข้ อ คิ ด เ ห็ น แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ เ พ่ื อ ป รั บ ป รุ ง แ ผ น  ทั้ ง นี้ ไ ด้ มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง 
แผนในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต และการบริการวิชาการ (APIT_58_5.1_1.11- 
APIT_58_5.1_1.12) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_58_5.1_1.1 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(พ.ศ.2553-2567) 
APIT_58_5.1_1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 23 กันยายน2558 

วาระพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ 
APIT_58_5.1_1.3 สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินผลประกันคุณภาพ

การศึกษา ปีการศึกษา 2557 และปรับแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ 
2559) วันที่ 19 ตุลาคม2558 

APIT_58_5.1_1.4 รายงานผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ต.ค.
57-มี.ค.58) 

APIT_58_5.1_1.5 รายงานผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ต.ค.
57-ก.ย.58) 

APIT_58_5.1_1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 11พฤศจิกายน2558 วาระพิจารณาแผนพัฒนา
คุณภาพของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุด
แข็ง จากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินผลประกันคุณภาพปี
การศึกษา 2557 และปรับแผนกลยุทธ์ปีการศึกษา 2558 โดยมีแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินในแต่ละองค์ประกอบ 

APIT_58_5.1_1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 11พฤศจิกายน2558วาระพิจารณาการจัดท า
(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ปีการศึกษา 2558 

APIT_58_5.1_1.8 ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การจัดสรร
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก (SSAP) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว  
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_58_5.1_1.9 แผนกลยุทธ์/ แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

ปีงบประมาณ 2559 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2558 
APIT_58_5.1_1.10 สรุปโครงการชี้แจงแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร ปีการศึกษา 2558 วันที่ 3 ธันวาคม 2558 
APIT_58_5.1_1.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 20เมษายน2559 วาระ

พิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 59-มี.ค. 59) 

APIT_58_5.1_1.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 1กรกฏาคม
2559 วาระพิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2559ในไตรมาสที่ 3 (เม.ษ. 59-มิ.ย. 59) 

 
2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 

สัดส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 

ผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้วิเคราะห์ด าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย เพ่ือพัฒนา
นิสิต อาจารย์ บุคลากร ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (APIT_58_5.1_2.1) จากการวิเคราะห์พบว่า  

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ มีค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตรต่อคนสูงกว่า
ค่าธรรมเนียมต่อหลักสูตรต่อคน ค่าใช้จ่ายของหลักสูตรถูกใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนถึง 98.17% เมื่อ
เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วย ของปี 2557 และ ปี 2558 พบว่า ใน ปี 2558 ค่าใช้จ่ายต่อหลักสู ตรลดลง ถึง 
14,898 บาทเป็นเพราะในปีการศึกษา 2558 สามารถรับนิสิตได้มากกว่าแผน ท าให้รายรับเพ่ิมขึ้น  เมื่อ
เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกับคู่เทียบ พบว่า หลักสูตรมีค่าธรรมเนียมสูงกว่าคู่เทียบ ต้นทุนประสิทธิผลของ
บัณฑิต และ ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่มีงานท า ต่ ากว่าคู่เทียบ คาดว่าเกิดจากจ านวนรับนิสิต จ านวน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท า มีสัดส่วนที่สูงกว่า คู่เทียบ   

2. หลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ มีค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตรต่อคนสูงกว่าค่าธรรมเนียมต่อ
หลักสูตรต่อคน ค่าใช้จ่ายของหลักสูตรถูกใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนถึง 98.17% เมื่อเปรียบเทียบต้นทุน
ต่อหน่วย ของปี 2557 และ ปี 2558 พบว่า ใน ปี 2558 ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตรลดลง ถึง 15 ,572 บาท เป็น
เพราะในปีการศึกษา 2558 สามารถรับนิสิตได้มากกว่าแผน ท าให้รายรับเพ่ิมขึ้น  เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนต่อ
หน่วยกับคู่เทียบ พบว่า หลักสูตรมีค่าธรรมเนียมใกล้เคียงกับคู่เทียบ แต่ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิต และ 
ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่มีงานท าสูงกว่าคู่เทียบ คาดว่าเกิดจาก จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา จ านวน
บัณฑิตที่มีงานท า มีสัดส่วนที่ต่ ากว่า คู่เทียบ   
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ตารางที่ 1 ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ประเภทของค่าใช้จ่าย และ ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ปี 2558 

หลักสูตร 

ค่าธรรมเนียม
ต่อหลักสูตรต่อ

คน (บาท) 
ตลอดหลักสูตร 

ค่าใช้จ่ายต่อ
หลักสูตร 

ต่อคน (บาท) 
ตลอดหลักสูตร 

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร (บาท) 

ความคุ้มค่าของ
การบริหาร
หลักสูตร 
(บาท) 

ค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนา

นิสิต 

ค่าใช้จ่ายเพ่ือ
พัฒนา

อาจารย์และ
บุคลากร 

ค่าใช้จ่ายเพ่ือ
พัฒนาการ

เรียนการสอน  

สัดส่ว
นของ
ค่า 

ธรรม
เนียม 

ผลต่างค่า 
ธรรม
เนียม 

ภาพรวมทั้งคณะ   1,348,563.45 16,331.00 
(1.56%) 

2,818.39 
(0.27%) 

1,031,135.68 
(98.17%) 

  

สาขาวิทยาศาสตร ์
การอาหารและ
โภชนาการ 

140,000 
(17,500 บาท) 

374,254.20 
(46,782 บาท) 

5,924.58 1,022.61 367,306.59 0.37 234,254 

สาขาเทคโนโลยี
วัสดุพอลิเมอร ์

140,000 
(17,500 บาท) 

354,679.36 
(44,335 บาท) 

7,199.17 1,242.36 346,238.00 0.40 214,679 

สาขาเทคโนโลย ี
ชีวภาพและ
ผลิตภณัฑ์
การเกษตร 

160,000 
(40,000 บาท) 

321,351.51* 
(53,559 บาท) 

3,207.61 553.42 317,519.09 0.50 161,352 

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บคือ ค่าธรรมเนยีม หรือ ค่าใช้จ่าย คดิต่อภาคการศึกษา ต่อคน  *เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะปสีาม 
 
ตารางที่ 2 ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ประเภทของค่าใช้ต่าย และ ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประจ าปี 2557 

หลักสูตร 

ค่าธรรมเนียม
ต่อหลักสูตรต่อ

คน (บาท) 
ตลอดหลักสูตร 

ค่าใช้จ่ายต่อ
หลักสูตร 

ต่อคน (บาท) 
ตลอดหลักสูตร 

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร (บาท) 
ความคุ้มค่าของการ

บริหารหลักสูตร 
(บาท) 

ค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนา

นิสิต 

ค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนา
อาจารย์และ

บุคลากร 

ค่าใช้จ่ายเพ่ือ
พัฒนาการ

เรียนการสอน  

สัดส่วน
ของค่า 
ธรรม
เนียม 

ผลต่างค่า 
ธรรม
เนียม 

ภาพรวมทั้งคณะ   1,305,693.49 13,558.78 
(1.04%) 

4,541.01 
(0.36%) 

1,287,563.70 
(98.6%) 

  

สาขาวิทยาศาสตร ์
การอาหารและ
โภชนาการ 

140,000 
(17,500 บาท ) 

493,442.83 
(61,680 บาท) 

6,115.20 2,043.53 485,584.09 0.28 -353,743 

สาขาเทคโนโลยี
วัสดุพอลิเมอร ์

140,000 
(17,500 บาท) 

479,257.58 
(59,907 บาท) 

5,789.39 1,934.66 471,533.52 0.29 -339,258 

สาขาเทคโนโลย ี
ชีวภาพและ
ผลิตภณัฑ์
การเกษตร 

160,000 
(40,000 บาท) 

332,693.08* 
(83,173 บาท) 

1,684.19 562.81 330,446.08 0.48 -172,693 

หมายเหตุ  ตัวเลขในวงเล็บคือ ค่าธรรมเนยีม หรือ ค่าใช้จ่าย คดิต่อภาคการศึกษา ต่อคน  / *เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะปีสอง 
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ตารางที่ 3 ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย จ านวนบัณฑิตทีส าเร็จการศึกษา และจ านวนบัณฑิตที่มีงานท า ปี 2558 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 

หลักสูตร มหาวิทยาลัย ค่า 
ธรรมเนียม 

(บาท) 

ค่าใช้จ่าย
รวมคิดจาก
ค่าธรรม 
เนียม X 

จ านวนนิสิต
ตามแผน 
(บาท) 

บัณฑิ
ตที่

ส าเร็จ
การ 

ศึกษา 
(คน) 

บัณฑิต
ที่ม ี

งานท า
(คน) 

ต้นทุน 
ประสิทธ ิ
ผลของ 
บัณฑิตที่
ส าเร็จ

การศึกษา 
(บาท) 

ต้นทุน
ประสิทธิผ

ลของ
บัณฑิตที่
มีงานท า 
(บาท) 

สาขา
วิทยาศาสตร์

การอาหารและ
โภชนาการ 

มหาวิทยาลยัศรี
นครินทร 

วิโรฒ 

140,000 
 

9,800,000 90 78 108,888 125,641 

สาขาเทคโนโลยี
การอาหาร 

มหาวิทยาลยั 
อุบลราชธาน ี

80,000 5,200,000 31 29 167,741 179,310 

 
 
 
ตารางที่ 4 ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย จ านวนบัณฑติทีส าเร็จการศึกษา และจ านวนบณัฑิตทีม่ีงานท า ปี 2558 หลักสูตร
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร ์

หลักสูตร มหาวิทยาลัย ค่า 
ธรรมเนียม 

(บาท) 

ค่าใช้จ่ายรวม
คิดจากค่า

ธรรม 
เนียม X 

จ านวนนิสิต
ตามแผน 
(บาท) 

บัณฑิต
ที่ส าเร็จ

การ 
ศึกษา 
(คน) 

บัณฑิต
ที่ม ี

งานท า
(คน) 

ต้นทุน 
ประสิทธ ิ
ผลของ 
บัณฑิตที่
ส าเร็จ

การศึกษา 
(บาท) 

ต้นทุน
ประสิทธิผ

ลของ
บัณฑิตที่
มีงานท า 
(บาท) 

สาขาเทคโนโลยี
วัสดุพอลิเมอร ์

มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทร 
วิโรฒ 

140,000 5,600,000 16 12 350,000 466,666 

สาขาเทคโนโลยี
ยางและพอลิ
เมอร ์

มหาวิทยาลยั 
แม่โจ ้

139,200 5,568,000 20 17 278,400 327,529 

 
คณะกรรมการประจ าคณะได้ให้ข้อเสนอแนะให้สาขา ฝ่ายวิขาการและฝ่ายบริหารน าไปพิจารณา

ปรับปรุงการด าเนินงานดังนี้  
1. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าใจถึงสาขาและโอกาสในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
2. สร้างเครือข่ายกับนายจ้างเพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นที่ต้องการของนายจ้าง  
3. จัดท าแผนการบริหารเพ่ือลดความสิ้นเปลืองในการจัดการเรียนการสอน เช่น จัดท าแผนการใช้

ทรัพยากร ทั้งวัสดุ บุคลากร และ สถานที่อย่างคุ้มค่า  
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_58_5.1_2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวาระพิเศษ ครั้งที่2 /2559 วันที่1
กรกฎาคม 2559 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลการเงินของหลักสูตรคณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

 
3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก

ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

ผลการด าเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ

คณะ ตามค าสั่งคณะฯ ที่ 03/2559 (APIT_58_5.1_3.1) ซึ่งประกอบด้วยคณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตรเป็นประธาน รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นรองประธาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
การเกษตรเป็นกรรมการ ท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย วางแผนและติดตามระบบบริหารความเสี่ยงของคณะ
โดยก าหนดให้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานและรายงานต่อมหาวิทยาลัยตามกรอบเวลาที่ก าหนด  
 ในปีงบประมาณ 2559 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง พิจารณาวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้าง
ความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงานของคณะฯ ทั้งที่เป็นปัจจัย
ภายใน ภายนอกคณะหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามพันธกิจของคณะ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 7 ตุลาคม 2558 (APIT_58_5.1_3.2) ในการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ในปีงบประมาณ 2558 มาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2559 และจากการ
วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านกฎระเบียบ ด้าน
การด าเนินการ โดยมีประเด็นที่น ามาวิเคราะห์ทั้งหมด 29 ประเด็น ซึ่งเป็นประเด็นด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ 
5 ประเด็น และคณะกรรมการฯ ท าการประเมินค่าความเสี่ยงโดยพิจารณาผลกระทบ โอกาส ระดับของความ
เสี่ ยง  (APIT_58_5.1_3.3 ) และร่วมกันวิ เคราะห์  ระบุสาเหตุที่ก่อให้ เกิดความเสี่ ยงแต่ละประเด็น 
(APIT_58_5.1_3.4)   

คณะกรรมการฯ พิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก มาจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง (APIT_58_5.1_3.4) ซึ่งผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 
10 กุมภาพันธ์ 2559 (APIT_58_5.1_3.5)  

การก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ 
(Key risk indicators) (APIT_58_5.1_3.6) ด าเนินการโดยรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้ง
ที่ 7/2559 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 (APIT_58_5.1_3.7) เพ่ือพิจารณา ซึ่งจากการด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงพบว่ามีระดับความเสี่ยงลดลง   
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_58_5.1_3.1 ค าสั่งคณะฯ ที่ 03/2559 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ 
APIT_58_5.1_3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะคร้ังที่ 9 /2558  เมื่อวันที่   7   เดือน 

ตุลาคม 2558 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและประเมิน
การปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน :รอบ  12  เดือน) ปีงบประมาณ 2558 

APIT_58_5.1_3.3 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (แบบ RM 7.4-1) 

APIT_58_5.1_3.4 แผนการจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2559 (แบบ RM 7.4-2) 
APIT_58_5.1_3.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะคร้ังที่ 2 /2559  เมื่อวันที่   10 กุมภาพันธ์ 

2559  รายงานแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2559 คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

APIT_58_5.1_3.6 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง งวด 1 รอบ 9 เดือน และรายงานการประเมินผล
และการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 

APIT_58_5.1_3.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7 /2559 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม  
2559 การด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คณะมีการก าหนดนโยบายในการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ (APIT_58_5.1_4.1 และ APIT_58_5.1_4.2) ผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (APIT_58_5.1_4.3) ของทุกส่วนงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การด าเนินงานในภาพรวม
บรรลุผลส าเร็จเป็นอย่างดี  
 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คณะมีการสร้างกลไกการบริหารจัดการภายในคณะให้ 
มีประสิทธิภาพโดยมีการใช้ระบบสารสนเทศ (APIT_58_5.1_4.4 ถึง APIT_58_5.1_4.7) ของมหาวิทยาลัยใน
การจัดการ และมีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (APIT_58_5.1_4.8) และมกีารควบคุมและติดตามการใช้
งบประมาณให้เป็นไปอย่างเหมาะสมโดยประหยัดและคุ้มค่า รวมถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับมหาวิทยาลัย 
ดั งจะ เห็ น ได้ จ ากการขอ ใช้ ห้ อ ง เ รี ยนและห้ อ งประชุ มของมหาวิ ทยาลั ย เ พ่ือจั ดกิ จ กร รมและ 
การเรียนการสอน (APIT_58_5.1_4.9 ถึง APIT_58_5.1_4.12) 
 3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คณะมีการให้บริการด้านต่างๆ ตามพันธกิจที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทุกกลุ่มที่มีความหลากหลายได้เป็นอย่างดี
อาทิเช่น การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน ตัวอย่างเช่น การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ได้มีการบูรณาการการเรียนสอนร่วมกับ
งานบริการวิชาการ เช่น  เนื่องจากผู้สูงอายุบริเวณเทศบาลเมืองนครนายก ส่วนใหญ่จะมีปัญหาสุขภาพได้แก่ 
โรคความดันโลหิตสูง  โรคไต  โรคเบาหวาน โรคอ้วน เป็นต้น คณะฯจึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ โครงการย่อยที่ 3 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตจากห้องเรียน  
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สู่ชุมชน กิจกรรมที่ 3.1 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการพัฒนาด้านโภชนาการ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่  
28 พฤษภาคม 2559  ณ เทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับอาหารที่เหมาะ
กับผู้สูงอายุ  สาธิตการท าอาหารส าหรับผู้สูงอายุ  ตรวจความดัน มวลร่างกาย และแจกแผ่นพับเผยแพร่
เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการ ซึ่งเป็นแผ่นพับที่นิสิตได้จัดท าขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา วอภ 332 หลักโภชนาการ
ในสภาวะปกติและพยาธิสภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (APIT_58_5.1_4.13) งานบริการ
วิชาการได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนโดยจัดโครงการย่อยที่ 2 โครงการเรียนรู้เพ่ือแบ่งปันสู่การพัฒนาศักยภาพชุมชน กิจกรรมที่ 
2.3 การอบรม/เผยแพร่ความรู้ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์แก่ชุมชนที่สนใจจากจังหวัดสระแก้วและพ้ืนที่ใกล้เคียง เมื่อ
วันที่ 4-5 เมษายน 2559 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  อบรมให้
ความรู้และเผยแพร่ความรู้ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ให้แก่ชุมชนต่างในบริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ซึ่ง
ได้อบรมท าซาลาเปา เห็ดสวรรค์  ไอศครีม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากชุมชนบริเวณองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าข้าม อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  (APIT_58_5.1_4.14) โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ โครงการย่อยที่ 4 ศูนย์การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร กิจกรรม
ที่ 4.4 อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผักผลไม้ เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการบริการวิชาการ
ด้านการแปรรูปอาหาร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มศว องครักษ์ โดยได้เชิญ  ดร.ปนิ
ดา บรรจงสินศิริ และ ดร.สุภาภรณ์ เลขวัต จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
เป็นวิทยากร ซึ่งได้อบรมท าแหนมเห็ด  ไอศครีมกระท้อน  วุ้นมังคุด และแยมมะดัน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
จากชุมชนอ.องครักษ์ จ.นครนายก และชุมชนบริเวณใกล้เคียง(APIT_58_5.1_4.15) โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ โครงการย่อยที่ 4  ศูนย์การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร กิจกรรมที่ 4.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐาน GMP ให้กับผู้ประกอบการด้านอาหาร เพ่ือ
มุ่งเป้าหมายสู่อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2559 ณ กลุ่มเกษตรแม่บ้านหนองจิก
พัฒนา ต าบลบ้านพริกอ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2559 ณ 
ห้องปฏิบัติการบริการวิชาการด้านการแปรรูปอาหาร  คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  
มศว องครักษ์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มแม่บ้านหนองจิกพัฒนา และผู้สนใจในพ้ืนที่ จ.นครนายก 
(APIT_58_5.1_4.16) สถานที่ปรึกษาอุตสาหกรรมอาหารภูมิภาคอาเซียน-อเมริกา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับคณะฯ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตผลิตภัณฑ์แช่อ่ิมอบแห้ง” เมื่อ
วันที่ 4-6 มิถุนายน 2559 ณ อาคาร 19 ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (19-1402) คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเผยแพร่ แลกเปลี่ยน และให้บริการวิชาการ รวมทั้งฝึกทักษะการผลิต
ผลิตภัณฑ์แช่อ่ิมอบแห้ง โดยมีผู้เข้าร่วมจากบุคลากรจากสถานที่ปรึกษาอุตสาหกรรมอาหารภูมิภาคอาเซียน-
อเมริกา มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ประกอบการจากภาคเอกชน (APIT_58_5.1_4.17)  และคณะสหเวช
ศาสตร์ มศว ได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีวิกรณ์  ดิษฐอุดมโพธิ์ เป็นวิทยากรบรรยายอภิปราย เรื่อง Aging 
process อาหารส าหรับผู้สูงอายุ  และฝึกปฏิบัติ เรื่อง อาหารส าหรับผู้สูงอายุ ในโครงการครอบครัวสุขภาพดี
ชุมชนมีสุข  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559และ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ  (APIT_58_5.1_4.18) 
 
 4. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) คณะได้ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบใน 
การปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและพันธกิจที่ก าหนดไว้ เพ่ือสนองต่อความคาดหวังของชุมชน สังคม โดยได้มี  
การบริหารจัดการและส่งเสริมผลักดันการด าเนินงานด้านต่างๆ ให้บรรลุผลส าเร็จในพันธกิจด้านต่างๆ เช่น  
การบริการวิชาการชุมชน ดังที่กล่าวมาข้างต้น และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพออกไปรับใช้สังคม
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(APIT_58_5.1_4.19 ถึง APIT_58_5.1_4.21) และการใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ 
และบุคลากรในการบริการวิชาการแก่ชุมชน เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ โครงการย่อยที่ 3 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตจากห้องเรียนสู่ชุมชน กิจกรรมที่ 3.1  
การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการพัฒนาด้านโภชนาการ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559  
ณ เทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับอาหารที่เหมาะกับผู้สูงอายุ  สาธิต 
การท าอาหารส าหรับผู้สูงอายุ  ตรวจความดัน มวลร่างกาย และแจกแผ่นพับเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการ 
ซึ่งเป็นแผ่นพับที่นิสิตได้จัดท าขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา วอภ 332 หลักโภชนาการในสภาวะปกติและพยาธิ
สภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  (APIT_58_5.1_4.22)  ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอองครักษ์  จัดโครงการชุมชนรักการอ่านเพ่ือการพ่ึงตนเอง เมื่อวันที่  
12 พฤษภาคม 2559 และได้ขอความอนุเคราะห์สื่อและบุคลากรของคณะอบรมการท าขนมโดนัทจิ๋ว 
(APIT_58_5.1_4.23 และ APIT_58_5.1_4.24)  และคณะได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยกับที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครนายก และเกษตรจังหวัดเพ่ือร่วมวางแผนนโยบายจังหวัด ปี พ.ศ.2561 (APIT_58_5.1_4.25) 
 5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คณะมีการรายงานสถานภาพทางการเงินทั้งในส่วนของการ
เบิกจ่ายและการจัดซื้อครุภัณฑ์ การหาผลประโยชน์ และผลการด าเนินงานของคณะต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ (APIT_58_5.1_4.26)  นอกจากนั้นยังได้รายงานผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของคณะให้
บุคลากรนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบโดยทั่วกันผ่านเว็ปไซด์คณะ  fanpage คณะ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
ของคณะ (APIT_58_5.1_4.27 ถึง APIT_58_5.1_4.30) เพ่ือรายงานกิจกรรมต่างๆที่ผู้บริหารได้ด าเนินการทั้ง
ภายในและภายนอกคณะ 
 6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คณะมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยมีการแต่งตั้งในคณะกรรมการชุดต่างๆ 
(APIT_58_5.1_4.31) และมีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการ  
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะกรรมการส านักงานคณบดี คณะกรรมการบริหารสาขาสาขาวิทยาศาสตร์การ
อาหารและโภชนาการ คณะกรรมการก ากับดูแลอาคารสถานที่และเครื่องมือ เป็นต้น (APIT_58_5.1_4.32 ถึง
APIT_58_5.1_4.36) นอกจากนั้นยังได้จัดให้มีการสัมมนากลุ่มต่างๆ หรือการจัดประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์
เพ่ือระดมความคิดเห็นในการพัฒนาคณะร่วมกัน (APIT_58_5.1_4.37) รวมทั้งมีช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็นของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงาน เช่น การจัดโครงการชี้แจงแผนยุทธศาสตร์คณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559  (APIT_58_5.1_4.38 และ APIT_58_5.1_4.39) รวมทั้งมีช่องทางการรับฟังความ
คิดเหน็ของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงาน (APIT_58_5.1_4.40 ถึง APIT_58_5.1_4.42) 

 7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) ผู้บริหารสูงสุดของคณะได้มีการกระจายอ านาจ 
ไปยังรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา และผู้อ านวยการศูนย์วิจัยฯ ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือ 
มีการมอบอ านาจให้ผู้บริหารส่วนงานต่างๆ มีอ านาจในการบริหารจัดการในหลายด้าน (APIT_58_5.1_4.43 
ถึง APIT_58_5.1_4.45) เช่น การบริหารการเงิน การบริหารงานพัสดุ การบริหารงานบุคคล การบริหาร 
พันธกิจต่างๆ การดูแลอาคารสถานที่ ทั้งนี้มีการแบ่งโครงสร้างของคณะเพ่ือให้การบริหารงานในด้านต่างๆ 
มีประสิทธิภาพและมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน (APIT_58_5.1_4.46 และ APIT_58_5.1_4.47) 
 8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คณะมีการใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน 
การบริหารงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการ
ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เพ่ือถือปฏิบัติ
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ร่วมกัน(APIT_58_5.1_4.48 และ APIT_58_5.1_4.49) รวมถึงการพิจารณาเรื่องการต่อสัญญาพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (APIT_58_5.1_4.50)   คณะฯจัดโครงการ
ผู้บริหารพบบุคลากร (กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณและแนะน าการปฏิบัติงานในองค์กรด้านการเรียนการสอน
และการท างาน) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 เพ่ือให้ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ แ ละ
จรรยาบรรณของคระและมหาวิทยาลัย (APIT_58_5.1_4.51) ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ข้อบังคับ  กฎ ระเบียบ 
และประกาศผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ของคณะ อาทิเช่น เว็บไซต์ของคณะและบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
(APIT_58_5.1_4.52) 
 9. หลักความเสมอภาค (Equity) คณะมีการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของ
คณะ โดยยึดหลักความเสมอภาค ปฏิบัติต่อบุคลากรของคณะทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่มีการแบ่งแยก เช่น  
การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง  โดยคณะได้เพ่ิมงบพัฒนาบุคลากรจากเดิม 8,000 
บาท เป็น 10,000 บาท เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง สนับสนุนให้เข้าร่วมฝึกอบรมในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับบุคลากรของคณะ  ในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
ของหน่วยงาน ฝ่ายแผนได้ท าแบบฟอร์มแสดงความต้องการครุภัณฑ์ และให้ฝ่ายต่างๆเสนอโครงการที่จะจัด
และครุ ภัณฑ์  เ พ่ื อขอรั บการจั ดสร รงบประมาณเงิ นราย ได้ ฯ   เป็ นต้ น  ( APIT_58_5.1_4.53 ถึ ง 
APIT_58_5.1_4.57) 
 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คณะมีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นฉันทามติ 
ยึดหลักการของการมีส่วนร่วมทางความคิดซึ่งกันและกัน โดยมีกระบวนการหาข้อตกลงร่วมกั นในการ
ปฏิบัติงานทั้งจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากรของคณะ โดยเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นผ่าน  
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ การรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ประชุม/
สัมมนาต่างๆ เช่น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 
2557 และปรับแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2558  โครงการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีการศึกษา 2557  โครงการผู้บริหารพบบุคลากร (กิจกรรมส่งเสริม
จรรยาบรรณและแนะน าการปฏิบัติงานในองค์กรด้านการเรียนการสอนและการท างาน)  โครงการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนระหว่างบุคลากรภายในและภายนอก เพ่ือการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 4 (APIT_58_5.1_4.58 ถึง APIT_58_5.1_4.62) 
  



คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลติภัณฑ์การเกษตร  85 
 

 

รายการหลักฐาน 
1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_58_5.1_4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 20 เมษายน 2559 

เรื่อง สรุปข้อมูลเพ่ือรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
(Acion Plan) คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (ไตรมาส 2 ประจ าปี
การศึกษา 2558) 

APIT_58_5.1_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้ งที่  3/2559 (วาระพิเศษ) 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ผลการด าเนินงานการติดตามแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
ตามไตรมาส 3 ประจ าปีงบประมาณ 2559   

APIT_58_5.1_4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 23 กันยายน 2558 
เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีการศึกษา 2557 

 
2.หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_58_5.1_4.4 ระบบการบริหารงานบุคคล (Huris) 
APIT_58_5.1_4.5 ระบบงานการประชุม อิเล็กทรอนิกส์ มศว (E-Meeting) 
APIT_58_5.1_4.6 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Document Portal) 
APIT_58_5.1_4.7 ตัวอย่างสรุปการเข้าท างานของบุคลากรโดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
APIT_58_5.1_4.8 รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจ าปี

งบประมาณ 2558 
APIT_58_5.1_4.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 มกราคม 

2559  เรื่อง การวิเคราะห์การใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2558 พร้อม
เอกสารแนบ 

APIT_58_5.1_4.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 7 ตุลาคม 2558 
เรื่อง รายงานสรุปการใช้งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 พร้อมเอกสารแนบ  

APIT_58_5.1_4.11 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอใช้ห้องของมหาวิทยาลัย 
APIT_58_5.1_4.12 บันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ให้คณะวิทยาศาสตร์ และ

คณะสหเวชศาสตร์  
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3.หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_58_5.1_4.13 สรุปรายงานผลการด าเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
โครงการย่อยที่ 3 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตจากห้องเรียนสู่ชุมชน กิจกรรมที่ 
3.1 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการพัฒนาด้านโภชนาการ ครั้งที่ 3 

APIT_58_5.1_4.14 สรุปรายงานผลการด าเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
โครงการย่อยที่ 2 โครงการเรียนรู้เพ่ือแบ่งปันสู่การพัฒนาศักยภาพชุมชน กิจกรรมที่ 
2.3 การอบรม/เผยแพร่ความรู้ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์แก่ชุมชนที่สนใจจากจังหวัดสระแก้ว
และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

APIT_58_5.1_4.15 สรุปรายงานผลการด าเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
โครงการย่อยที่ 4  ศูนย์การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร กิจกรรมที่ 4.4 
อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผักผลไม้ 

APIT_58_5.1_4.16 สรุปรายงานผลการด าเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
โครงการย่อยที่ 4  ศูนย์การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร กิจกรรมที่ 4.2 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐาน GMP ให้กับผู้ประกอบการด้านอาหาร เพ่ือมุ่ง
เป้าหมายสู่อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 1 และ 2  

APIT_58_5.1_4.17 สรุปโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตผลิตภัณฑ์แช่อิ่มอบแห้ง”  
APIT_58_5.1_4.18 หนังสือเชิญ ผศ.ดร.ศรีวิกรณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์  เป็นวิทยากร จากคณะสหเวชศาสตร์ มศว 

 
4.หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_58_5.1_4.19 ผลการส ารวจบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการที่ส าเร็จการศึกษา  

ปี 2557 
APIT_58_5.1_4.20 ผลการส ารวจบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ที่ส าเร็จการศึกษาปี 2557 
APIT_58_5.1_4.21 รายงานสรุปการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
APIT_58_5.1_4.22 สรุปรายงานผลการด าเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ.2559 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
โครงการย่อยที่ 3 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตจากห้องเรียนสู่ชุมชน กิจกรรมที่ 
3.1 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการพัฒนาด้านโภชนาการ ครั้งที่ 3 

APIT_58_5.1_4.23 หนังสือจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์จัดบริการวิชาการ 

APIT_58_5.1_4.24 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตบุคลากรเดินทางไปราชการ (12 พฤษภาคม 2559) 
APIT_58_5.1_4.25 ข้อสรุปการประชุมร่วมกับจังหวัดนครนายก  
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5.หลักความโปร่งใส (Transparency) 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_58_5.1_4.26 สรุปผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 – มิถุนายน 2559) 

APIT_58_5.1_4.27 หน้าเว็บไซด์คณะ : รายงานผลการประเมินตนเอง และผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

APIT_58_5.1_4.28 ตัวอย่างหนังสือบันทึกข้อความแจ้งมติท่ีประชุมถึงบุคลากร 
APIT_58_5.1_4.29 หน้าเว็ปไซด์คณะ  
APIT_58_5.1_4.30 หน้า Fanpage facebook คณะ 

 
6.หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_58_5.1_4.31 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
APIT_58_5.1_4.32 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
APIT_58_5.1_4.33 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต  
APIT_58_5.1_4.34 รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักงานคณบดี  
APIT_58_5.1_4.35 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
APIT_58_5.1_4.36 รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลอาคารสถานที่และเครื่องมือ   
APIT_58_5.1_4.37 สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินประกันคุณภาพ  

ปีการศึกษา 2557 และปรับแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2558 
APIT_58_5.1_4.38 สรุปโครงการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร ปีการศึกษา 2557 
APIT_58_5.1_4.39 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  
APIT_58_5.1_4.40 หน้า Fanpage คณะ  
APIT_58_5.1_4.41 หน้า เว็บไซต์ของคณะ 
APIT_58_5.1_4.42 ขออนุมัติโครงการ Ai care 

7.หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_58_5.1_4.43 ประกาศคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง  ภาระหน้าที่รอง
คณบดี 

APIT_58_5.1_4.44 ประกาศคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาหัวหน้าสาขา 

APIT_58_5.1_4.45 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
APIT_58_5.1_4.46 แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม/สัมมนา แบบฟอร์มขอใช้ห้องโสตทัศนูปกรณ์ และใบแจ้ง

ซ่อม/ติดตั้งอุปกรณ์ และแบบฟอร์มการขอใช้อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ 
APIT_58_5.1_4.47 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของคณะเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
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8.หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_58_5.1_4.48 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
APIT_58_5.1_4.49 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และประกาศของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร 
APIT_58_5.1_4.50 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20เมษายน 

2559 (วาระลับ) เรื่อง การเสนอต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 7 ราย 
APIT_58_5.1_4.51 สรุปโครงการผู้บริหารพบบุคลากร (กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณและแนะน าการ

ปฏิบัติงานในองค์กรด้านการเรียนการสอนและการท างาน) 
APIT_58_5.1_4.52 ช่องทางการเผยแพร่กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และประกาศของคณะเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เช่น ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document 
Portal) เว็บไซต์คณะ และ Facebook คณะ 

 
9.หลักความเสมอภาค (Equity) 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_58_5.1_4.53 แผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ 2559  เรื่อง 

ค่าลงทะเบียนการประชุม  
APIT_58_5.1_4.54 หน้าแบบฟอร์มค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2560  

เรื่องงบพัฒนาบุคลากร  
APIT_58_5.1_4.55 บันทึกข้อความเรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอรายการครุภัณฑ์และโครงการเพ่ือขอรับ

การจัดสรรในปีงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2560 พร้อมแบบฟอร์ม
แสดงความต้องการครุภัณฑ์ และตัวอย่าง  

APIT_58_5.1_4.56 ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติการเข้าร่วมประชุมของอาจารย์และเจ้าหน้าที ่
APIT_58_5.1_4.57 ประกาศคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง เกณฑ์การประเมินผล

สัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
 
10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_58_5.1_4.58 สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์การเกษตร (เดือนสิงหาคม 2558 ถึง มิถุนายน 2559) 
APIT_58_5.1_4.59 สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินประกันคุณภาพ 

ปีการศึกษา 2557 และปรับแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2558 
APIT_58_5.1_4.60 สรุปโครงการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร ปีการศึกษา 2558 
APIT_58_5.1_4.61 สรุปโครงการผู้บริหารพบบุคลากร (กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณและแนะน าการ

ปฏิบัติงานในองค์กรด้านการเรียนการสอนและการท างาน)   
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_58_5.1_4.62 สรุปโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนระหว่างบุคลากรภายในและ

ภายนอก เพ่ือการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 1  

APIT_58_5.1_4.63 สรุปโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนระหว่างบุคลากรภายในและ
ภายนอก เพ่ือการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 4 

 
 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการด าเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการก าหนดผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ ที่

ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  โดยมอบหมายผ่านผู้บริหารที่รับผิดชอบ ดังนี้  
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยผู้บริหารสูงสุดได้มอบหมายรองคณบดีฝ่าย

วิชาการ ซึ่งรับผิดชอบงานวิชาการ งานท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบการ
จัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรผ่านการด าเนินกิจกรรม/โครงการฝ่ายวิชาการ ตามพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิต (APIT_58_5.1_5.1 ถึง APIT_58_5.1_5.2) โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ในคณะ  และ
ก าหนดประเด็นโดยค านึงกลุ่มเป้าหมายและข้อเสนอแนะจากผลการจัดกิจกรรม/โครงการในปีที่ผ่านมา  โดยปี
การศึกษา 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการได้ก าหนดประเด็นด้านการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา การจัดท ามคอ.3 – 6 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ เพ่ือให้คณาจารย์จัดท าเอกสารได้อย่าง
ถูกต้อง  ท าให้คณาจารย์มีความเข้าใจและสามารถจัดท าเอกสาร มคอ.3-6 ส่งฝ่ายวิชาการ และรายงาน
มหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา  ในปีการศึกษา 2558 ฝ่ายวิชาการได้ก าหนดประเด็นการจัดการความรู้เรื่อง 
“เทคนิคการสอน” และมีคณาจารย์ในคณะเป็นกลุ่มเป้าหมาย  เนื่องจากคณาจารย์ในคณะล้วนเป็นอาจารย์รุ่น
ใหม่ จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยตรง มีความพร้อมทางด้านวิชาการและมีศักยภาพ
ทางการวิจัย  แต่ยังขาดประสบการณ์ด้านกระบวนการทางการศึกษา ดังนี้ 

(1) โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนระหว่างบุคลากรภายในและภายนอก เพ่ือ
การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้และการทวนสอบผลการเรียน” หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ และ วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร กลุ่มวิชากลางของคณะ 
ระหว่างวันที่ 4-5 ม.ค. 2559 ณ ห้องประชามติ ชั้น 3 อาคารอ านวยการ มศว องครักษ์ ซึ่งคณาจารย์ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน การท า มคอ.3-5 และการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามข้ันตอนของคณะ (APIT_58_5.1_5.3) 

(2) โครงการแลกเปลี่ยนฯ ครั้งที่ 2 “เทคนิคการสอน: สอนอย่างไร ... ให้ถูกใจวัยโจ๋” เมื่อวันที่ 11 
มี.ค. 2559 ณ ห้องมติธรรม อาคารอ านวยการ ชั้น 2 มศว องครักษ์  โดยมี รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี
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คณะศึกษาศาสตร์เป็นวิทยากร เพ่ือให้คณาจารย์ทุกคนได้เข้าใจถึงการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนที่มี
ความแตกต่าง  

โดยผลการจัดกิจกรรมได้แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning: การจัดเรียนรู้เชิง
รุก: การเรียนรู้เชิงลึก ทฤษฎีพหุปัญญา และหลักการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึก
ปฏิบัติตามใบงานเพ่ือเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (APIT_58_5.1_5.4) 

(3) โครงการแลกเปลี่ยนฯ ครั้งที่ 3 “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และการทวน
สอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558” วันที่ 31 พ.ค. - 1 มิ.ย.59  ณ ห้องมติธรรม ชั้น 2 อาคารอ านวยการ 
มศว องครักษ์ ซึ่งคณาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการรายวิชา
ฝึกงาน และได้สรุปแนวทางการด าเนินงานวิชาฝึกงาน ส าหรับปีการศึกษา 2559 (APIT_58_5.1_5.5) 

(4) โครงการแลกเปลี่ยนฯ ครั้งที่ 4 “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร : AIT Workshop” วันที่ 23 มิ.ย. 2559  ณ ห้องมติธรรม ชั้น 2 อาคาร
อ านวยการ มศว องครักษ์  โดยคณาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการบริหารและ
จัดการการเรียนรู้รายวิชากลางของคณะ รหัส ทนก  ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ของคณะ จ านวน 13 รายวิชา  และได้สรุปการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา และจ านวนหน่วยกิต โดยก าหนดให้ใช้
ส าหรับหลักสูตรปรับปรุงของคณะ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป (APIT_58_5.1_5.6) 

ฝ่ายวิชาการมีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นการติดตามผลการด าเนินงาน 
จากแนวปฏิบัติที่ได้ด าเนินการในปี 2557 คณะได้ติดตามผลการจัดการความรู้ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 
โดยคณาจารย์ได้น าแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาและโครงงาน ปีการศึกษา 2557 จาก
โครงการแลกเปลี่ยนฯ ปีที่ผ่านมา (APIT_58_5.1_5.7) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาและ
โครงงานในปีการศึกษา 2558 ต่อเนื่องกับปีที่ผ่านมา (APIT_58_5.1_5.8 และ APIT_58_5.1_5.9)  และทุก
หลักสูตรได้ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามขั้นตอนที่คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรประกาศใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 (APIT_58_5.1_5.10) ส าหรับแนวทางใน
การบริหารรายวิชาฝึกงาน และแนวคิดจากการจัดการเรียนรู้เชิงลึกจากโครงการแลกเปลี่ยนฯ ในปีการศึกษา 
2558 นี้ จะน าไปใช้ในปีการศึกษา 2559 และปรับปรุงรายวิชากลางคณะส าหรับหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 
2560 เป็นต้นไป 

 
พันธกิจด้านการวิจัย 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยผู้บริหารสูงสุดได้มอบหมายรองคณบดีฝ่าย

แผนและพัฒนา ซึ่งรับผิดชอบงานวิจัย งานแผน และประกันคุณภาพ โดยมีบุคลากรในคณะเป็นคณะกรรมการ
ฝ่าย เพ่ือรับผิดชอบด าเนินโครงการ (APIT_57_5.1_5.11) และก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะที่ครอบคลุมพันธกิจการการวิจัย ตลอดจนก าหนดกลุ่มเป้าหมาย มา  
โดยปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัยได้ก าหนดประเด็นการจัดการองค์ความรู้เรื่อง การขอทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก โดยปีการศึกษา 2558 ฝ่ายวิจัยได้ก าหนดประเด็นการจัดการความรู้เรื่อง การท าวิจัยสห
สาขา (APIT_57_5.1_5.12)  และก าหนดให้คณาจารย์เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะตามแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ ดังนี้ 

(1) โครงการพัฒนาศักยภาพการท าวิจัย : กิจกรรม Learn and Lunch (APIT_58_5.1_5.13) เป็น
โครงการที่จัดท าขึ้นตามแผนการจัดการความรู้ จากการก าหนดประเด็นความรู้เรื่องการท าวิจัยสหสาขา โดย
เป็นประเด็นที่สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ของคณะฯ ในพันธกิจด้านการวิจัย (APIT_58_5.1_5.14) เพ่ือ
เป็นการริเริ่มให้คณาจารย์ได้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการท าวิจัยร่วมกันระหว่างสาขา ซึ่งในปี
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การศึกษา 2558 ฝ่ายวิจัยได้จัดกิจกรรม Learn and Lunch 2 ครั้งและเชิญตัวแทนอาจารย์จากทั้ง 4 ส่วนงาน
ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร และศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์
ในการท าวิจัยของตนเองให้แก่คณาจารย์ในสาขาตนเองและสาขาอ่ืนๆฟังเพ่ือเป็นการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากความรู้ที่ตนเองเคยศึกษา และในกิจกรรม learn and lunch ครั้งที่ 3 ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.
พิชญ์ ศุภผล มาบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยรวมถึงแนวทางการท าวิจัยสห
สาขา เพ่ือเป็นแนวทางในคณาจารย์ในคณะในการท าวิจัยแบบสหสาขา 

ฝ่ายวิจัยมีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นการติดตามผลการด าเนินงาน จาก
แนวปฏิบัติที่ได้ด าเนินการในปี 2557 ฝ่ายวิจัยได้จัดท าข้อมูลความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การท าวิจัยของ
อาจารย์แต่ละท่านในคณะให้เป็นข้อมูลปัจจุบันเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการท าวิจัยร่วมกันระหว่างคณาจารย์ในแต่
ละสาขาผ่านทางเวปไซต์ของคณะ (APIT_58_5.1_5.15) มีการประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยในคณะต่างๆ ผ่านเวปไซต์ฐานข้อมูลนักวิจัยของสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 
(APIT_58_5.1_5.16) และได้รวบรวมจัดท าเป็นแนวปฏิบัติด้านการท าวิจัยสหสาขา (APIT_58_5.1_5.17) 
เผยแพร่แนวปฏิบัติผ่านทางเวปไซต์ของคณะ (APIT_58_5.1_5.18) เพ่ือให้คณาจารย์น าแนวปฏิบัติไปใช้ และ
ฝ่ายวิจัยได้มีการติดตามผลที่เกิดขึ้นรวมถึงปัญหาอุปสรรค โดยพบว่าในปีการศึกษา 2558 มีจ านวนทุนวิจัยที่มี
การท าวิจัยแบบสหสาขาจ านวน 1 ทุน (APIT_58_5.1_5.19) และได้รวบรวมข้อคิดเห็นรวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคจากคณาจารย์เพ่ือใช้ในการปรับปรุงในการจัดกิจกรรมต่อไป (APIT_58_5.1_5.20) 

นอกจากนี้ฝ่ายวิจัยยังได้ติดตามผลการด าเนินงานจากแนวปฏิบัติที่ได้ด าเนินการในปี 2557 จาก
ประเด็นการจัดการความรู้เรื่อง การขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งจัดเก็บและเผยแพร่ผ่านเวปไซต์ของ
คณะฯ เพ่ือให้คณาจารย์น ามาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง (APIT_58_5.1_5.21) และได้มีการประเมินผลส าเร็จของ
แผนการจัดการความรู้ตามตัวบ่งชี้ของแผนและรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ในปีต่อไป (APIT_58_5.1_5.22) 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_58_5.1_5.1 ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

- โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนระหว่าง
บุคลากรสายวิชาการ เพ่ือการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

APIT_58_5.1_5.2 ค าสั่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ 46/2558 และ
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 

APIT_58_5.1_5.3 สรุปโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนระหว่าง
บุคลากรภายในและภายนอก เพ่ือการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้และการทวนสอบผลการเรียน”วันที่ 4-5 มกราคม 
2559 ณ ห้องประชามติ ชั้น 3 อาคารอ านวยการ มศว องครักษ์ 

APIT_58_5.1_5.4 สรุปโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนระหว่าง
บุคลากรภายในและภายนอก เพ่ือการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 “เทคนิคการสอน: สอนอย่างไร 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
.. . ให้ถูกใจวัยโจ๋” วันที่  11 มีนาคม 2559 ณ ห้องมติธรรม อาคาร
อ านวยการ ชั้น 2 มศว องครักษ์   

APIT_58_5.1_5.5 สรุปโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนระหว่าง
บุคลากรภายในและภายนอก เพ่ือการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้และการทวนสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่  
2/2558” วันที่ 31 พ.ค. - 1 มิ.ย.59  ณ ห้องมติธรรม ชั้น 2 อาคาร
อ านวยการ มศว องครักษ์ 
 

APIT_58_5.1_5.6 สรุปโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนระหว่าง
บุคลากรภายในและภายนอก เพ่ือการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร : AIT 
Workshop” วันที่  23 มิ .ย. 2559  ณ ห้องมติธรรม ชั้น 2 อาคาร
อ านวยการ มศว องครักษ์ 
 

APIT_58_5.1_5.7 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาและโครงงาน ปี
การศึกษา 2557 

APIT_58_5.1_5.8 CS_AIT414 Seminar_2-2558  
APIT_58_5.1_5.9 CS_AIT413 Project_1-2558 
APIT_58_5.1_5.10 ขั้นตอนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร 
APIT_58_5.1_5.11 ค าสั่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ 44/2557 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 
APIT_58_5.1_5.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2558  

เรื่อง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร ประจ าปี งบประมาณ 2559 (ปีการศึกษา 2558) 

APIT_58_5.1_5.13 รายงานการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการท าวิจัย กิจกรรม Learn and 
Lunch 

APIT_58_5.1_5.14 แผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์คณะฯ ตัวชี้วัดการท าวิจัยสหสาขา 
APIT_58_5.1_5.15 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ข้อมูลความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การท าวิจัย

ของอาจารย์ 
APIT_58_5.1_5.16 หน้าเว็บไซต์ฐานข้อมูลนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 
APIT_58_5.1_5.17 แนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการวิจัยแบบสหสาขา 
APIT_58_5.1_5.18 การเผยแพร่แนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการวิจัยแบบสหสาขาผ่านเวปไซต์ 
APIT_58_5.1_5.19 ตัวอย่างทุนวิจัยที่มีการท าวิจัยแบบสหสาขา 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_58_5.1_5.20 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2559 

วันที่ 1 กรกฏาคม 2559 เรื่องผลการด าเนินการตามแผน KPI ของฝ่าย
วิจัยประจ าปี 2559 ในไตรมาสที่ 3 (เดือน ต.ค. –มิ.ย. 2559) และผลการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
 

APIT_58_5.1_5.21 การรวบรวมแหล่งทุนวิจัยภายนอก และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
APIT_58_5.1_5.22 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2559 วันที่  

16 มิถุนายน 2559 ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง
การขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

 
 
6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของ

คณะ (APIT_58_5.1_6.1) โดยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง – จุดอ่อน ด้านบุคลากร ส่งเสริมการพัฒนาของ
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนตามความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรรายบุคคลและตาม
นโยบายของคณะ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ รวมทั้ง
มีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุน  

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  มีการระบุตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะ (APIT_58_5.1_6.2)  ที่มีเป้าประสงค์ในการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล โดยต้องการให้บุคลากรทุกกลุ่มมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ 

การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะนั้น งานบุคคล ฝ่าย
บริหาร ได้เสนอผลการประเมินตามค่าเป้าหมายของการด าเนินการตามแผนฯ หลังจากการด าเนินการ 2 ไตร
มาส ในปีงบประมาณ 2559 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 18 พฤษภาคม 
2559 (APIT_58_5.1_6.3)    เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  การด าเนินการพบว่า การด าเนินการบรรลุค่า
เป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด จาก 9 ตัวชี้วัด และมีปัญหาคือไม่สามารถติดตามรายงานการพัฒนาตนเองได้ครบถ้วน ซึ่ง
รายงานดังกล่าวบุคลากรต้องรายงานการน าความรู้จากการเข้าร่วมอบรม สัมมนาฯ ไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนางานที่รับผิดชอบ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งนั้น มีเห็นชอบให้มีการปรับแบบฟอร์มการ
รายงานการพัฒนาบุคคลากร โดยขอให้บุคลากรส่งรายงานฯ ที่งานบุคคลภายใน 1 สัปดาห์หลังเข้า ร่วม
กิจกรรม และมีข้อเสนอแนะให้ส ารวจข้อมูลเป้าหมาย (road map) ของการขอต าแหน่งวิชาการ 

จากผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ งานบุคคลได้ปรับแบบฟอร์มรายงานการ
พัฒนาบุคลากร (APIT_58_5.1_6.4) และปรับปรุงขั้นตอนการรายงานเพ่ือให้สอดคล้องกับแบบฟอร์มใหม่ ซึ่ ง
ท าให้สามารถติดตามรายงานได้ครบถ้วนมากขึ้น และได้ปรับเป้าหมาย( road map) ของการขอต าแหน่ง
วิชาการ ให้เป็นข้อมูลปัจจุบันแล้ว (APIT_58_5.1_6.5) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_58_5.1_6.1 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
(2559 - 2562)   
 

APIT_58_5.1_6.2 แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีงบประมาณ 
2559-2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 5   

APIT_58_5.1_6.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 การประเมินตามค่าเป้าหมาย
ผลส าเร็จชองการด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรฯ 

APIT_58_5.1_6.4 แบบฟอร์มรายงานการพัฒนาบุคลากร 
APIT_58_5.1_6.5 เป้าหมาย (road map) ของการขอต าแหน่งวิชาการ 

 

 
7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการ
ประเมินคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน โดยมีการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพภายใน แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (APIT_58_5.1_7.1) และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ โดยมีคณบดีเป็นที่ปรึกษา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นประธาน บุคลากรสายวิชาการ
เป็นกรรมการ และมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นกรรมการและเลขานุการ (APIT_58_5.1_7.2)เพ่ือด าเนินการ
ทบทวนและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา และด าเนินการในเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าระบบประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ด าเนินการเป็นประจ า โดยใช้หลัก 
PDCA และก ากับการด าเนินงานสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และ
คณะกรรมการประจ าคณะยังได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และได้น า
ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามาพิจารณาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของคณะ  

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วนดังนี้  

1) มีการก าหนดแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดท าปฏิทินการด าเนินงานและจัด
ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษา (APIT_58_5.1_7.3) 

2) มีการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด โดยเสนอผลคะแนนประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (APIT_58_5.1_7.4) 
และจัดท ารายงานการประเมินตนเองเปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ คณะ (APIT_58_5.1_7.5)  
ส่ ง ร า ย ง าน ให้ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ภ าย ใน ร ะยะ เ ว ล าที่ ก า หน ด  แ ละ ร า ย ง าน ข้ อ มู ล ค รบ ถ้ ว นต า ม 
ที่ก าหนดในระบบ CHE QA Online (APIT_58_5.1_7.6) 
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หลังจากรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 คณะได้จัด“โครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินผลประกันคุณภาพปีการศึกษา  2557และปรับแผนกลยุทธ์ 
ปีการศึกษา 2558” เมื่อวันที่19ตุลาคม 2558(APIT_58_5.1_7.7) โดยน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2557ไปใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์จุดอ่อนจุด
แข็งและได้น าข้อมูลเหล่านี้ไปด าเนินการจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2557(APIT_58_5.1_7.8) 
โดยได้น าไปเชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะ (APIT_58_5.1_7.1) และจากการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ส่งผลให้มีจ านวนงานวิจัยที่มีการบูรณา
การกับการบริการวิชาการหรือมาจากส่วนหนึ่งของความต้องการจากภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นและมีแนวปฏิบัติที่ดี
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการบริการวิชาการ (APIT_58_5.1_7.9 และ APIT_58_5.1_7.10 ) 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_58_5.1_7.1 แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

ปีงบประมาณ 2559 และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2558 
APIT_58_5.1_7.2 ค าสั่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ 15/2559 เรื่อง แต่งตั้ง 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
APIT_58_5.1_7.3 แผนปฏิบัติการประจ าปีของฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
APIT_58_5.1_7.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 23กันยายน 2558 

วาระสืบเนื่องที่ 3.1ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2557 
ระดับคณะ 

APIT_58_5.1_7.5  http://ai.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5363 
APIT_58_5.1_7.6 ระบบ CHE QA Online ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
APIT_58_5.1_7.7 สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินผลประกันคุณภาพ   

ปีการศึกษา 2557 และปรับแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2558 
APIT_58_5.1_7.8 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2558 
APIT_58_5.1_7.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 1

กรกฏาคม2559 วาระพิจารณาเรื่องผลการด าเนินการตามแผน KPI ของฝ่ายวิจัย
ประจ าปี 2559 ในไตรมาสที่ 3 (เดือน ต.ค. –มิ.ย. 2559) 

APIT_58_5.1_7.10 แนวปฏิบัติในการด าเนินการบริการวิชาการ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
7 ข้อ 6 ข้อ 

(ข้อ 1-5 และ 7) 
4  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
7 ข้อ 7 ข้อ 

(ข้อ 1-7) 
5  
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ตัวบ่งช้ี สกอ.5.2  : ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  :รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา(ผศ.ดร.พิสุทธิ หนักแน่น) 
ผู้รายงานผล  :รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา(ผศ.ดร.พิสุทธิ หนักแน่น) 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมอบหมายให้สาขาวิชาด าเนินการควบคุมและประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไป
ตามคุณภาพหลักสูตร  และคณะก ากับการด าเนินงานโดยมีการชี้แจงเกณฑ์การประเมินและก าหนดปฏิทินการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตร (APIT_58_5.2_1.1- APIT_58_5.2_1.6)  
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_58_5.2_1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 8 ก.ค. 2558 

วาระเพ่ือทราบสรุปผลการประเมินตนเองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร 

APIT_58_5.2_1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 23 ก.ย. 2558 
วาระพิจารณาแผนปฏิบัติงานปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีวัสดุพอลิ
เมอร์ ปีการศึกษา 2558  

APIT_58_5.2_1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 7 ต.ค. 2558 
วาระสืบเนื่องแผนปฏิบัติงานปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร 

APIT_58_5.2_1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 9/2558 วาระพิเศษ วันที่ 27 
ก.ค. 2558วาระพิจารณา แผนปฏิบัติงานปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร วท.บ. 
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 

APIT_58_5.2_1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2559วันที่ 21 ม.ค. 2559
วาระเพ่ือทราบ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 
ระดับหลักสูตร และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 

APIT_58_5.2_1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2559วันที่ 10 ก.พ. 2559
วาระพิจารณา แนวทางการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายประกันคุณภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
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2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงาน

ผลการติดตามให้คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ทุกหลักสูตรในคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา 

เป็นกรรมการบริหารหลักสูตร (APIT_58_5.2_2.1) ท าหน้าที่ในการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ระบบที่ก าหนดในข้อ 1 ดังนี้ 

1. ทุกหลักสูตรได้มีการรายงานการจัดท า มคอ 3 และ มคอ 5 ทุกภาคการศึกษา (APIT_58_5.2_2.2 
- APIT_58_5.2_2.5) และคณะก ากับการด าเนินงานโดยก าหนดเวลาส่ง มคอ.3-5 ถึงคณาจารย์ ที่สอดคล้อง
ตามก าหนดเวลาของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งเมื่อสิ้นปีการศึกษาจะน าเสนอรายงาน มคอ 7 ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา (APIT_58_5.2_2.6 – APIT_58_5.2_2.8) 

2. ทุกหลักสูตรได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2558 เพ่ือรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
และหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ รับการประเมินเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 และหลักสูตร วท.บ.
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร รับการประเมินเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2559 เพ่ือเป็นการประเมิน
คุณภาพ (APIT_58_5.2_2.9)  โดยได้น าร่างรายงานการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
(วาระพิเศษ) ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 (APIT_58_5.2_2.6 – APIT_57_5.2_2.8)  และน าส่ง
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AS3) ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
รวมทั้งทุกหลักสูตรได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมินส่งให้ฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรเพ่ือรวบรวมและใช้ประกอบการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับคณะต่อไป (APIT_58_5.2_2.10 - APIT_58_5.2_2.12)   

3. ทุกหลักสูตรน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 
ไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร เพ่ือเชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธ์และ/หรือแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
คณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 ต่อไป (APIT_58_5.2_2.13) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_58_5.2_2.1 ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 

APIT_58_5.2_2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 23 กันยายน 
2558 เรื่องการน ารายละเอียดรายวิชาตามแบบ มคอ.3-4 ประจ าภาคเรียนที่ 
1/2558 ขึ้นเว็บเพจ  และการปรับปรุงแบบฟอร์มรายละเอียดรายวิชา มคอ.3-4 ของ
คณะ  

APIT_58_5.2_2.3 - บันทึกที่ ศธ0519.35/วช154 ลงวันที่ 14 ธ.ค.2558 เรื่องการส่งผลการเรียน
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ประจ าภาคเรียนที่ 1/2558 

- บันทึกที่ ศธ0519.1.06/3319 ลงวันที่ 9 ต.ค.2558 เรื่องการส่งผลการเรียน
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

http://ai.swu.ac.th/วิชาการ/หลักสูตร/วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ.aspx
http://ai.swu.ac.th/Portals/21/Files%20Folder/BOT/Biotechnology%20and%20Agricultural%20Products_ver2.pdf
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APIT_58_5.2_2.4 - บันทึกที่ ศธ0519.35/วช146 ลงวันที่ 2 ธ.ค.2558 เรื่องก าหนดเวลาส่ง
รายละเอียดรายวิชาตามแบบ มคอ.3-4 ประจ าภาคเรียนที่ 2/2558 

- บันทึกที่ ศธ0519.35/วช009 ลงวันที่ 15 ม.ค.2559 เรื่องการจัดท า มคอ.3/ 
มคอ.4 และ มคอ.5/ มคอ.6 ปีการศึกษา 2558 ออนไลน์ (SWU-TQF) 

APIT_58_5.2_2.5 - บันทึกที่ ศธ0519.35/วช060 ลงวันที่ 20 เม.ย.2559 เรื่องการส่งผลการเรียน
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ประจ าภาคเรียนที่ 2/2558 

- บันทึกที่ ศธ0519.1.06/880 ลงวันที่ 10 มี.ค.2559 เรื่องการส่งผลการเรียน
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  

APIT_58_5.2_2.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 1 
ก.ค.2559 เรื่อง (ร่าง) คะแนนผลประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ระดับหลักสูตรปี
การศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 

APIT_58_5.2_2.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 1 
ก.ค.2559 เรื่อง (ร่าง) คะแนนผลประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ระดับหลักสูตรปี
การศึกษา 2558 หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 

APIT_58_5.2_2.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 1 
ก.ค.2559 เรื่อง (ร่าง) คะแนนผลประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ระดับหลักสูตรปี
การศึกษา 2558 หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 

APIT_58_5.2_2.9 โครงการรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
APIT_58_5.2_2.10 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AS3) ปีการศึกษา 2558 หลักสูตร 

วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
APIT_58_5.2_2.11 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AS3) ปีการศึกษา 2558 หลักสูตร 

วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 
APIT_58_5.2_2.12 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AS3) ปีการศึกษา 2558 หลักสูตร 

หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
APIT_58_5.2_2.13 แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ วท.บ.

เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ และ วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้มีการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการ

ด าเนินงานของหลักสูตร ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร  โดยคณะได้จัดงบประมาณ
ในการพัฒนานิสิต พัฒนาบุคลากร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการประกันคุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเนื่ อง  
และในการจัดท าแผนงบประมาณ คณะได้สอบถามความต้องการครุภัณฑ์ หรือสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
อ่ืนๆ จากแต่ละหลักสูตรส าหรับจัดตั้งงบประมาณ (APIT_58_5.2_3.1)  ซึ่งหลักสูตรได้ด าเนินการส ารวจและ
ประเมินความพร้อมของทรัพยากร ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนและความเพียงพอจากคณาจารย์และนิสิต  และ
แจ้งให้ทางคณะได้รับทราบ (APIT_58_5.2_3.2) เพ่ือจัดตั้งงบประมาณและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และ
งบประมาณส าหรับการซ่อมบ ารุง (APIT_58_5.2_3.3)  ทั้งนี้ หลังจากที่คณะพัฒนาด้านสิ่งสนับสนุนการเรียน
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การสอน นิสิตท าการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในรายวิชา (ปค.004)  และฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิตได้ประเมินความพึงพอใจของนิสิต ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาปรับปรุงผลการด าเนินการในปีถัดไป (APIT_58_5.2_3.4) 

นอกจากนี้คณะได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร ไปอบรมด้านการประกันคุณภาพ
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการอบรมผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 30 เมษายน – 1 
พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ  และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารหลักสูตรให้
ได้มาตรฐานสากล หัวข้ออบรมความรู้ในการบริหารจัดการหลักสูตร สู่คุณภาพตามเกณฑ์ AUNQA  และ 
EdPEx ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ
(APIT_58_5.2_3.5)  

   
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_58_5.2_3.1 บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์เสนอรายการครุภัณฑ์และแบบฟอร์มเสนอความ

ต้องการครุภัณฑ์ 
APIT_58_5.2_3.2 ตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอรายการครุภัณฑ์ 
APIT_58_5.2_3.3 ค าขอตั้งงบประมาณเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 และ ค าขอตั้ง

งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
APIT_58_5.2_3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 9 ธันวาคม 

2558  
วาระพิจารณา สรุปผลส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการแก่นิสิตประจ าปี
การศึกษา 2557 

APIT_58_5.2_3.5 ตัวอย่างบันทึกข้อความส่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมอบรมด้านประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

 
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้

คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการก าหนดปฏิทินประเมินหลักสูตรประจ าปี

การศึกษา 2558 โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการรับการประเมินเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 
2559  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตรรับการประเมิน
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ มศว องครักษ์ (APIT_58_5.2_4.1) และอยู่ระหว่างประสานงานกับ
คณะกรรมการประเมินแต่ละหลักสูตรเพ่ือพิจารณารายงานผลการประเมิน (AS3) เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ
ประจ าคณะพิจารณา ในวาระปกติของเดือนสิงหาคม (APIT_58_5.2_4.2) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_58_5.2_4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 10 ก.พ. 
2559 วาระพิจารณาแนวทางการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายประกัน
คุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

APIT_58_5.2_4.2 แบบเสนอวาระเพ่ือพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
8/2559 เดือนสิงหาคม 

 
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ

ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินงาน 
 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ทั้ง 3 หลักสูตร ได้รายงาน
ผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้ งที่  6/2558 วันที่  8 กรกฎาคม  2558 
(APIT_58_5.2_5.1) โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้น าผลการประเมินไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการท างานในปีการศึกษา 2558  (APIT_58_5.2_5.2) ส าหรับผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 นั้นได้ประเมินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและอยู่
ระหว่างการน าผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะในวาระปกติ ครั้งที่ 8/2559 เดือนสิงหาคม 
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการน ามาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา 2559 ต่อไป 
(APIT_58_5.2_5.3) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_58_5.2_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 8 กรกฎาคม 

2558 เรื่อง สรุปผลการประเมินตนเองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร 

APIT_58_5.2_5.2 แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ วท.บ.
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ และ วท.บ.เทคโนโลยีชวีภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร ปี
การศึกษา 2558 

(APIT_58_5.2_5.3) แบบเสนอวาระพิจารณาเรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2558 
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6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้งหมด 3 หลักสูตร ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

มีผลการประเมินคุณภาพผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (APIT_58_5.2_6.1- APIT_58_5.2_6.3) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_58_5.2_6.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AS3) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 

2558 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 
APIT_58_5.2_6.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AS3) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 

2558 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ 

APIT_58_5.2_6.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AS3) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2558 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์
การเกษตร 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 

(ข้อ 1-6) 
5  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 

(ข้อ 1-6) 
5  
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ตัวบ่งช้ี มศว.5.1  : การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผศ.ดร.อรัญญา มิ่งเมือง) 
ผู้รายงานผล : รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผศ.ดร.อรัญญา มิ่งเมือง) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 หรือ 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ 
1. มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการทางาน (Work Process) ที่มีความ

สูญเสีย (Waste) เพื่อท าการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างน้อย 1 กระบวนการ 
 
ส านักงานคณบดี มีการใช้ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบงานฝ่ายต่างๆ และสารสนเทศ ได้แก่ ผลการประเมิน

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริการของส านักงานคณบดี (APIT_58_มศว5.1_1.1) ในการวิเคราะห์เพ่ือ
คัดเลือกกระบวนการท างานที่มีความสูญเสีย (APIT_58_มศว5.1_1.2) การวิเคราะห์เพ่ือการคัดเลือก
กระบวนการท างานที่มีความสูญเสีย สรุปเป็นตาราง ดังนี้ 

 
งาน กระบวนงาน ปัญหา ผู้เกี่ยวข้อง ความ

ผิดพลาด 
ระยะเวลาใน

การด าเนินการ   
ความ
สูญเสีย 

พัสดุ-
การเงิน 

การเบิกเงิน   การเบิกเงินลา่ช้า   5 3 2-6 สัปดาห์ defect 

สารบรรณ การแจ้งเรื่องด่วน การแจ้งเรื่องไม่ทันเวลา 5 4 1-5 วัน waiting 
บุคคล การส่งรายงานการ

ใช้ประโยชน์จากการ
อบรม สัมมนา ฯ 
ของ บุคลากร 

การรวบรวมข้อมูลไม่
ครบถ้วน 

5 4 รวบรวมได้น้อย
กว่าร้อยละ 20 

Over 
productio
n/ delay 

การประชุม ตารางผู้บริหาร/
กิจกรรมของฝ่าย 

การนัดหมายการประชุมท า
ได้ยาก/กิจกรรมซ้อนวัน 

5 4 - delay 

พัฒนานิสิต การส่งเอกสาร นิสิตผูร้ับผิดชอบโครงการส่ง
เอกสารไม่ถูกต้อง 

3 3 1-3 สัปดาห์ defect 

วิชาการ การจัดตารางสอบ ตารางสอบออกช้า 3 3 2-6 สัปดาห์ Over 
process 

บริการ
วิชาการ 

การเบิกเงินโครงการ
บก. 

การเบิกเงินลา่ช้า 4 3 2-6 สัปดาห์ defect 

ซ่อมบ ารุง การแจ้งซ่อม การแจ้งซ่อมไม่ได้ด าเนินการ 3 4 - delay 
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จากการวิเคราะห์เพ่ือการคัดเลือกกระบวนการท างานที่มีความสูญเสีย เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท างาน ได้คัดเลือกกระบวนงานที่มีความสูญเสีย และจะท าการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน 3 
กระบวนการ ได้แก่ การแจ้งเรื่องด่วน การส่งรายงานการใช้ประโยชน์จากการอบรม สัมมนา ฯ ของบุคลากร 
และตารางผู้บริหาร/กิจกรรมของฝ่าย เนื่องจากเป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้อง และเกิดการสูญเสียบ่อยครั้ง 
(APIT_58_มศว5.1_1.2)  

 
รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_58_มศว5.1_1.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริการของส านักงานคณบดี 

APIT_58_มศว5.1_1.2 รายงานการประชุมส านักงานคณบดี ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 4 มีนาคม 2559 เรื่อง การ
คัดเลือกกระบวนการท างานที่มีความสูญเสีย 

 
2. มีการวิเคราะห์กระบวนการท างานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพื่อระบุสาเหตุของความ

สูญเสีย 
ส านักงานคณบดีได้ท าการวิเคราะห์เพ่ือระบุสาเหตุของความสูญเสีย (APIT_58_มศว5.1_2.1) พบว่า 

สาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้น ดังนี้ 
 

งาน กระบวนงาน ปัญหา สาเหตุของความสูญเสีย 
สารบรรณ การแจ้งเรื่องด่วน การแจ้งเรื่องไม่ทันเวลา 1. เรื่องเข้าจะต้องผ่านขั้นตอนทางสาร

บรรณ ดังนี้ 
- งานสารบรรณรับเรื่อง และ
เกษียนหนังสือ (ภายในวันรับเรื่อง) 
- ผู้อ านวยการส านักงานคณบดี ตรวจสอบ 
และเซ็นผ่านเรื่อง (ภายในวันรับเรื่อง หรือ
ในวันถัดไป กรณีติดภารกิจอ่ืน) 
- คณบดี สั่งการ (ภายในวันรับเรื่อง หรือใน
วันถัดไป กรณีติดภารกิจอ่ืน) 
- งานสารบรรณ แยกเรื่องเพ่ือส่งเข้าฝ่าย 
(ภายใน 2 วัน) 
2. ระยะเวลาที่สั้นที่สุด จะเป็น 1-2 วัน  
3. กรณีคณบดี หรือผู้อ านวยการส านักงาน
คณบดี ไม่ได้อยู่ที่สนง.ในวันนั้น จะท าให้
เรื่องค้างอยู่ หรือกรณีที่เรื่องเข้ามาในวัน
ศุกร์ หรือวันถัดไปป็นวันหยุดยาว จะท าให้
เรื่องถึงฝ่ายล่าช้า ท าให้ฝ่ายเตรียมข้อมูลไม่
ทัน 
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บุคคล การส่งรายงานการ
ใช้ประโยชน์จากการ
อบรม สัมมนา ฯ 
ของ บุคลากร 

การรวบรวมข้อมูลไม่
ครบถ้วน 

1. ขั้นตอนในการรายงานการฝึกอบรม 
ได้แก่ 
- ผู้อบรมกรอกแบบรายงาน (1 สัปดาห์ – 
3 เดือน) 
- ส่งผ่านงานสารบรรณ เพื่อให้คณบดี
รับทราบ (1-7 วัน) 
- ส่งกลับไปยังผู้อบรม เพื่อประเมินการน า
ผลที่ได้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติ (4-8 
สัปดาห์) 
-หัวหน้างานแสดงความคิดเห็น (1-7 วัน) 
-ส่งผ่านงานบุคคล เพื่อเสนอคณบดี
พิจารณา แล้วเก็บข้อมูลที่งานบุคคล 
2. แบบฟอร์มที่ใช้ มีรายละเอียดมาก และ
ขั้นตอนในการเสนอ มีการเสนอเรื่อง
กลับไป-มา ท าให้ใช้เวลามาก บางเรื่องสูญ
หาย หรือผู้อบรมไม่ได้ส่งรายงานกลับมา
อีกครั้งท าให้การรวบรวมข้อมูลท าได้น้อย
มาก  

การประชุม ตารางผู้บริหาร/
กิจกรรมของฝ่าย 

ผู้บริหารเข้าประชุม
ไม่ได้/กิจกรรมของฝ่าย
จัดในวันเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. การนัดหมายผู้บริหารท าได้ค่อนข้างยาก 
เนื่องจากไม่มีตารางรวมซึ่งสามารถ
ตรวจสอบตารางนัดหมายของผู้บริหารทุก
ท่านได้ ต้องใช้วิธีสอบถามทุกครั้ง ท าให้
เกิดความล่าช้า และบางครั้งเกิดความ
ผิดพลาด 
2. กิจกรรมของฝ่ายต่างๆ ที่จัดขึ้น และ
ผู้บริหารต้องเข้าร่วมด้วย มีการจัดในเวลา
เดียวกัน ท าให้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้ 

 
รายการหลักฐาน 

  
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_57_มศว5.1_2.1 รายงานการประชุมส านักงานคณบดี ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 4 มีนาคม 2559 เรื่อง การ
วิเคราะห์เพื่อระบุสาเหตุของความสูญเสีย 
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3. วางแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานที่มีความสูญเสีย โดยก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ที่จะใช้ติดตามและประเมินความส าเร็จของการปรับปรุง 

 
ส านักงานคณบดีได้จัดท าแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานที่มีความสูญเสีย (APIT_58_มศว

5.1_3.1) ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่เป็นปัญหา วิธีการปรับปรุง ตัวชี้วัด 

การแจ้งเรื่องด่วน 
1. ขั้นตอนการผ่านเร่ืองตามปกติ (ผ่าน
ผอ.สนง.คณบดี และการเสนอคณบดี
เพื่อพิจารณาสั่งการ) ใช้เวลานาน ใน
กรณีที่คณบดีติดราชการอ่ืน มิได้เข้ามา
ที่ส านักงานคณบด ี
 

 
1. หากเป็นเร่ืองด่วน หรือเรื่องที่มี
ก าหนดวันที่เพื่อส่งเร่ืองกลับไปยัง
หน่วยงานต้นเร่ือง  
   -  ให้สารบรรณส่งส าเนาเร่ืองไปยัง
ฝ่ายที่รับผิดชอบโดยด่วน  
    - แล้วจึงน าเร่ืองผ่านไปตามปกติ
ภายหลัง  
    - รายงานคณบดีทนัที ผ่านไลน์
กลุ่มงานสารบรรณ 

 
1.  เร่ืองด่วน หรือเร่ืองที่มี
ก าหนดวันที่เพื่อส่ง  ส่งถึงฝา่ย
ที่รับผิดชอบ ภายในวนัรับเรื่อง 
(เป้าหมาย: ร้อยละ 99, ผอ.
สนง.คณบด:ี ผู้ประเมิน)  
   

การส่งรายงานการใช้ประโยชน์จาก
การอบรม สัมมนา ฯ ของ บุคลากร 
1. แบบฟอร์มที่ใช้ มีรายละเอียดมาก  
 
 
2. ขั้นตอนในการเสนอ มีการเสนอเร่ือง
กลับไป-มา ท าให้ใช้เวลามาก  บางเร่ือง
สูญหาย หรือผู้อบรมไม่ได้สง่รายงาน
กลับมาอีกครั้ง (ขั้นตอนเดิมใช้เวลา 1-6 
เดือน หลังการอบรม จนเรื่องถึงงาน
บุคคล) 

 
 
 
1. ปรับแบบฟอร์มให้สั้นลง และมี
รายละเอียดน้อยลง 
     
2. ปรับขั้นตอนให้เหมาะสมยิ่งขึน้ 

 
 
 
1.  มีการปรับแบบฟอร์มใหม่ 
(เป้าหมาย: มีแบบฟอร์มใหม่, 
ผอ.สนง.คณบด:ี ผู้ประเมิน)  
 2. ขั้นตอนที่มีการปรับปรุง 
(เป้าหมาย: ระยะเวลาลดลง
เหลือ ไม่เกิน 6 สัปดาห์, ผอ.
สนง.คณบด:ี ผู้ประเมิน) 

ตารางผู้บริหาร/กิจกรรมของฝา่ย 
1. ไม่มีตารางรวมซึ่งสามารถตรวจสอบ
ตารางนัดหมายของผู้บริหารทุกท่าน 

1. ใช้ระบบสารสนเทศ ทีง่านการ
ประชุม และเลขานุการทุกฝ่าย
สามารถตรวจสอบตารางของผูบ้ริหาร
ได้ รวมทั้งผูบ้ริหารสามารถรับทราบ
ตารางงานของฝา่ยอื่นๆได้ เพื่อให้
สามารถจัดตารางกิจกรรมของฝ่ายได ้

1.  มีตารางของผู้บริหารที่
สามารถดูผา่นระบบออนไลน์ได ้
(เป้าหมาย: มีตารางของ
ผู้บริหาร/กิจกรรมฝ่ายในระบบ
ออนไลน์, ผอ.สนง.คณบด:ี ผู้
ประเมิน)  
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รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_57_มศว5.1_3.1 รายงานการประชุมส านักงานคณบดี ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 1 เมษายน 2559 เรื่อง
แผนการปรับปรุงกระบวนการท างานที่มีความสูญเสีย 

 
 

4. มีการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานตามแผนที่ระบุในเกณฑ์ข้อ 3 
 
การประชุมส านักงานคณบดี ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 1 เมษายน 2559 ได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้อง

ด าเนินการตามแผนการปรับปรุงตามที่มอบหมาย (APIT_58_มศว5.1_4.1 และ APIT_58_มศว5.1_4.2) ทั้งนี้ 
ได้มีการด าเนินการการแจ้งเรื่องด่วน และตารางผู้บริหาร/กิจกรรมของฝ่าย ในช่วงเมษายน-มิถุนายน 2559 
ส่วนการปรับปรุงการส่งรายงานการใช้ประโยชน์จากการอบรม สัมมนา ฯ ของ บุคลากร ได้ด าเนินการ ตั้งแต่ 
พฤษภาคม 2559 เป็นต้นมา 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_58_มศว5.1_4.1 รายงานการประชุมส านักงานคณบดี ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 1 เมษายน 2559 เรื่องการ
ด าเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการท างาน 

APIT_58_มศว5.1_4.2 รูปภาพและเอกสารที่ด าเนินการปรับปรุงการท างาน 

 
5. มีการติดตามผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจ า

คณะหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา 
จากการประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการท างานที่มีความสูญเสีย ตามตัวชี้วัด พบว่า 

1. การแจ้งเรื่องด่วน 
งานสารบรรณด าเนินการส่งส าเนาเรื่องด่วนฯ ถึงฝ่ายต่างๆ ทันทีเม่ือรับเรื่องที่คณะฯ แล้วรายงาน

คณบดีโดยผ่านไลน์กลุ่มสารบรรณ เพ่ือคณบดีสั่งการเพ่ิมเติม    (ไม่บรรลุผลตามตัวชี้วัด เนื่องจากมี 2 กรณี
ที่เกิดความล่าช้า (จากจ านวนเรื่องท้ังหมด < 100 เรื่อง) 
2. การส่งรายงานการใช้ประโยชน์จากการอบรม สัมมนา ฯ ของ บุคลากร 
 งานบุคคลได้จัดท าแบบฟอร์มใหม่เรียบร้อยแล้ว (บรรลุผลตามตัวช้ีวัด) 
 ขั้นตอนที่ปรับปรุงใหม่ ดังนี้ 

- ผู้เข้าอบรมฯ กรอกแบบฟอร์ม (1-4 สัปดาห์) 
- หัวหน้างานประเมินการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (2-7 วัน) 
- ผู้เข้าอบรมฯ ส่งแบบฟอร์มที่งานบุคคล และงานบุคคลผ่านเรื่องมายังรองคณบดีฝ่ายบริหาร เพื่อ
เสนอคณบดี (2-7 วัน) 
- คณบดีรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ (2-7 วัน) 
รวมระยะเวลา ประมาณ 2-7 สัปดาห์ 
(บรรลุผลตามตัวชี้วัด ในส่วนของเวลาด าเนินการ แต่มีกรณีที่ยังขาดการส่ง) 
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3. ตารางผู้บริหาร/กิจกรรมของฝ่าย 
 งานประชุมจัดท า AI calendar โดยใช้ Google calendar และเลขานุการฝ่ายทุกฝ่าย ใช้ระบบนี้ใน
การลงเวลานัดหมายส าหรับผู้บริหาร และตารางกิจกรรมของฝ่าย ซึ่งสามารถตรวจสอบตารางออนไลน์ได้ 
(บรรลุผลตามตัวชี้วัด) 
 
ผลการปรับปรุงกระบวนการท างานที่มีความสูญเสีย 
1. งานสารบรรณด าเนินการส่งส าเนาเรื่องด่วนฯ ถึงฝ่ายต่างๆ ทันทีเมื่อรับเรื่องที่คณะฯ จากการตรวจสอบฝ่าย
ต่างๆ พบว่า ท าให้การด าเนินการเตรียมข้อมูลของฝ่ายต่างๆ ท าได้รวดเร็วขึ้น รวมทั้ง กรณีท่ีคณบดีติดราชการ 
งานสารบรรณจะรายงานเรื่องเข้า เพ่ือคณบดีพิจารณาสั่งการ งานสารบรรณแต่ยังมี 2 กรณีท่ีเรื่องด่วน เกิด
ความล่าช้า  
2. งานบุคคลได้จัดท าแบบฟอร์มใหม่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งท าให้การกรอกข้อมูลสะดวกข้ึน และ ขั้นตอนที่ปรับปรุง
ใหม่ ใช้ระยะเวลาด าเนินการลดลง รวมระยะเวลา ประมาณ 2-7 สัปดาห์ แต่ยังพบว่า ยังมีบุคลากรบางส่วนที่
ยังส่งรายงานไม่ครบถ้วน ซึ่งงานบุคคลจะได้ปรับปรุงขั้นตอนและติดตามต่อไป 

3. งานประชุมจัดท า AI calendar โดยใช้ Google calendar และเลขานุการฝ่ายทุกฝ่าย ใช้ระบบนี้ในการลง
เวลานัดหมายส าหรับผู้บริหาร และตารางกิจกรรมของฝ่าย ซึ่งสามารถตรวจสอบตารางออนไลน์ได้ ท าให้การ
ด าเนินการในการนัดหมายท าได้สะดวกยิ่งขึ้น และฝ่ายต่างๆ สามารถประสานการจัดกิจกรรมไม่ให้เกิดความ
ซ้ าซ้อนได้ดีขึ้น 
 ซึ่งได้รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการท างานที่มีความสูญเสียตามตัวชี้วัด ในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2559 (APIT_58_มศว 5.1_5.1) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_58_มศว5.1_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 

1 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ผลการด าเนินการการปรับปรุงกระบวนการท างานที่มี
ความสูญเสียเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ (การบริหารจัดการ
แบบลีน) 

 
6. มีการน าผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการท างานต่อไป เพื่อให้บรรลุ 

เป้าหมาย หรือปรับให้เป็นกระบวนการท างานใหม่ที่ได้ประสิทธิภาพและท าการเผยแพร่สู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2559 (APIT_58_มศว5.1_6.1) เห็นชอบ

การด าเนินการปรับปรุงกระบวนการท างานที่มีความสูญเสียเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ และมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1. ควรมีการด าเนินการทุกเรื่องอย่างต่อเนื่อง 
2. ควรเพิ่มข้อมูลก าหนดการส่งงานใน AI calendar (Google calendar) เช่น ก าหนดการประเมิน 

ก าหนดการเร่งรัดการใช้งบประมาณ และก าหนดการส่งงานไปยังหน่วยงานอื่นของฝ่ายต่างๆ เป็นต้น 
3. ควรแจ้งเพิ่มการใส่ข้อมูลใน AI calendar (Google calendar) จากสาขาต่างๆ 
4. ควรน าข้อมูลก าหนดการส่งงานของฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดท าเป็นปฏิทินอิเลคโทรนิคของกิจกรรมคณะ ในปี

การศึกษาหน้า 
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ทั้งนี้ ฝ่ายต่างๆ ได้เพ่ิมก าหนดกิจกรรมของฝ่ายในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559 แล้ว 
(APIT_58_มศว5.1_6.2) ซึ่งผู้บริหารและเลขานุการฝ่ายสามารถตรวจสอบ เพิ่มเติมได้ และได้มีบันทึกแจ้ง
เลขานุการฝ่ายทุกฝ่าย เพื่อให้ท าตามแนวปฏิบัติที่ได้จากข้อเสนอแนะในการลงข้อมูลใน AI calendar 
(APIT_58_มศว5.1_6.3) ส่วนการจัดท าปฏิทินอิเลคโทรนิคของกิจกรรมคณะจะทดลองใช้ในปีการศึกษา 2559    
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร   รายการหลักฐาน 

APIT_58_มศว5.1_6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 1 
กรกฎาคม 2559 ผลการด าเนินการการปรับปรุงกระบวนการท างานที่มีความสูญเสีย
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ (การบริหารจัดการแบบลีน)  

APIT_58_มศว5.1_6.2 AI calendar (Google calendar) กรกฎาคม-สิงหาคม 2559 
APIT_58_มศว5.1_6.3 บันทึกเรื่อง แนวปฏิบัติในการใส่ข้อมูลใน AI calendar  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  
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ตัวบ่งชี้ท่ี มศว 5.2 การด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผศ. ดร.อรัญญา มิ่งเมือง)   
ผู้รายงานผล : นางสาวสุพรรณา แดงเจริญ และนายกิตติ จันทวงษ์  
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการด าเนินการ 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการหรือมีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลอาคาร
สถานที่และเครื่องมือ เพ่ือก ากับดูแลด้านอาคารสถานที่ รวมทั้งดูแลมาตรการด้านการรักษาสภาพแวดล้อม 
และประหยัดพลังงาน (SWU_APIT_58_5.2_1.1) ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลอาคาร
สถานที่และเครื่องมือ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 15 มีนาคม 2559 (SWU_APIT_58_5.2_1.2) มีมติมอบหมายผู้รับ
รับผิดชอบด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประหยัดทรัพยากร และรักษาสภาพแวดล้อม คณะเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (SWU_APIT_58_5.2_1.3) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
SWU_APIT_57_5.2_1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลอาคารสถานที่และเครื่องมือ  
SWU_APIT_57_5.2_1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลอาคารสถานที่และเครื่องมือ  ครั้ง

ที่ 1/2559 วันที่ 15 มีนาคม 2559 
SWU_APIT_57_5.2_1.3 แผนปฏิบัติการประหยัดทรัพยากร และรักษาสภาพแวดล้อม 
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2. มีแผนการด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยก าหนดตัวช้ีวัด
ความส าเร็จและค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยคณะกรรมการก ากับดูแลอาคารสถานที่และ
เครื่องมือ ก าหนดการด าเนินงานด้านการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามแผนปฏิบัติการ
ประหยัดทรัพยากร และรักษาสภาพแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
(SWU_APIT_58_5.2_2.1) ซึ่งสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีงบประมาณ 2559 (SWU_APIT_58_5.2_2.2) ซึ่งแผนปฏิบัติการประหยัด
ทรัพยากร และรักษาสภาพแวดล้อม ดังกล่าว ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดของแผน และค่าเป้าหมาย ดังนี้ 
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1. บุคลากรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 มีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และรักษา
สภาพแวดล้อม 

2. การใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
3. มีการด าเนินการรักษาสภาพแวดล้อมโดยการแยกขยะ (มี/ไม่มี) 
4. มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในส านักงาน และห้องปฏิบัติการ โดยใช้หลักการ 5 ส ไม่น้อยกว่า 

4 ครั้ง 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
SWU_APIT_57_5.2_2.1 แผนปฏิบัติการประหยัดทรัพยากร และรักษาสภาพแวดล้อม คณะเทคโนโลยี

และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
SWU_APIT_57_5.2_2.2 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร ปีงบประมาณ 2559 
3. มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผน 

 การด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ได้มีการแจ้งในการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลอาคาร
สถานที่และเครื่องมือ และที่ประชุมส านักงานคณบดี (SWU_APIT_58_5.2_3.1) รวมทั้งการประชาสัมพันธ์
ผ่านแอพพลิเคชันไลน์ อีเมลล์ ส่วนการรณรงค์ มีการติดป้ายรณรงค์ในสถานที่ต่างๆ ได้แก่ ห้องพักอาจารย์ 
ส านักงานคณบดี ห้องน้ า และห้องเรียน เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผน รวมทั้งใน
การด าเนินการได้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้ร่วมกันด าเนินการ ส่วนการแยกขยะ คณะได้
จัดหาถังขยะใสขนาดใหญ่วางในบริเวณท่ีบุคลากรและนิสิตทุกคนสามารถร่วมกิจกรรมได้ 

ทั้งนี้  การจัดโครงการรณรงค์ประหยัดทรัพยากรภายในส านักงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรมี
ทัศนคติ สร้างค่านิยมต่อการประหยัดและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์ รวมทั้งปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างานโดยใช้ 5ส โครงการนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ โดยมีเป้าหมายในการจัดกิจกรรม 
4 ครั้ง โดยมีกิจกรรมได้แก่ การให้ความรู้ด้านการลดปริมาณขยะ การท า 5 ส ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการไปแล้ว 2 
ครั้ง และมีกลุ่มเป้าหมายทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม (SWU_APIT_58_5.2_3.2) 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
SWU_APIT_58_5.2_3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลอาคารสถานที่และเครื่องมือ  ครั้งที่ 

1/2559 วันที่ 15 มีนาคม 2559 และรายงานการประชุมส านักงานคณบดี ครั้งที่ 
2/2559 วันที่ 4 มีนาคม 2559 เรื่อง การจัดโครงการรณรงค์ประหยัดทรัพยากร
ภายในส านักงาน 

SWU_APIT_58_5.2_3.2 โครงการรณรงค์ประหยัดทรัพยากรภายในส านักงาน 
 

4. มีการด าเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผน พร้อมทั้ง
รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

ผลการด าเนินการ 
 ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประหยัดทรัพยากร และรักษาสภาพแวดล้อม คณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้ด าเนินกิจกรรมตามแผน ได้แก่ โครงการรณรงค์ประหยัด
ทรัพยากรภายในส านักงาน และประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรม 5 ส (SWU_APIT_58_5.2_4.1) 
การติดป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน (SWU_APIT_58_5.2_4.2) 3)  การแยกขยะ (SWU_APIT_58_5.2_4.3)  
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คณะกรรมการก ากับดูแลอาคารสถานที่และเครื่องมือ และส านักงานคณบดี  ได้ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดทรัพยากร และรักษาสภาพแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร  (SWU_APIT_58_5.2_4.4) โดยมีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน 
ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดเปา้หมาย ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิการ บรรลุ/ไมบ่รรลุ 
1. บุคลากร มีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด และรักษาสภาพแวดล้อม 
2. การใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ ลดลง  
3 .  บุ คล ากรและนิ สิ ต  ร่ วมกั นรั กษา
สภาพแวดล้อมโดยการแยกขยะ 
 
4. บุคลากรและนิสิต ร่วมกันปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายในส านักงาน และ
ห้องปฏิบัติการ โดยใช้หลักการ 5 ส 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
มี 
 
 
มี 

ร้อยละ 100 
(แบบสอบถาม) 
(อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล) 
มี 
(จัดถังขยะส าหรับแยก
ประเภท) 
มี 
( โ ค ร ง ก า ร ร ณ ร ง ค์
ประหยัดทรัพยากรฯ 
และกิจกรรม 5ส) 

บรรลุ 
 
- 
บรรลุ 
 
 
บรรลุ 

การติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดทรัพยากร และรักษาสภาพแวดล้อม คณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้น าเข้าสู่วาระพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เพ่ือขอข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินการในปีนี้ 
และการก าหนดแนวทางการด าเนินการต่อไป  (SWU_APIT_58_5.2_4.2)   
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
SWU_APIT_57_5.2_4.1 สรุปโครงการรณรงค์ประหยัดทรัพยากรภายในส านักงาน   
SWU_APIT_57_5.2_4.2 การติดป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน 
SWU_APIT_57_5.2_4.3 การแยกขยะ 
SWU_APIT_57_5.2_4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลอาคารสถานที่และเครื่องมือ  ครั้ง

ที่ 3/2559 วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และรายงานการประชุมส านักงานคณบดี 
ครั้งที่  5/2559 วันที่  10 มิถุนายน 2559 การติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดทรัพยากร และรักษาสภาพแวดล้อม 

SWU_APIT_57_5.2_4.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วาระพิเศษ ครั้งที่  3/2559 
วันที่  1 กรกฎาคม 2559 การติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประหยัดทรัพยากร และรักษาสภาพแวดล้อม 

 
5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะมาใช้ในการแก้ไข

ปรับปรุงหรือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในปีต่อไป 
 ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วาระพิเศษ ครั้งที่ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 
เห็นชอบผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การติดหลอดไฟควรปรับโดยการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดพลังงาน ในส่วนที่ต้องติดเพ่ิม 
หรือเปลี่ยนใหม่  
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2. ในการแยกขยะ ควรมีแผนต่อเนื่องว่า ขวดเปล่าที่แยกไว้จะมีการด าเนินการต่ออย่างไร (ขณะนี้มอบ
ให้แม่บ้าน) 

3. ควรมีการรวบรวมเอกสารเก่า ข้อสอบเก่าที่หมดช่วงเวลาที่ต้องเก็บ เพ่ือน ามาย่อยและก าจัดออก 
เช่น อาจเป็นการมอบให้แม่บ้าน หรือน าไปขาย ฯ เพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร  ท าให้สภาพแวดล้อมใน
สนง.ดีขึ้น และกระดาษนั้นอาจน าไป recycle ได้ 

4. การประหยัดการใช้กระดาษ ควรพิจารณา ลดการใช้กระดาษในกิจกรรม เช่น การท าแบบสอบถาม 
เอกสารประกอบการประชุม เป็นต้น 

และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิมเติม ในการปรับปรุงการด าเนินการในปีนี้ กล่าวคือ ให้มีการด าเนินการย่อย
กระดาษโดยเร็ว และ การด าเนินการในปีหน้า ควรด าเนินการประหยัดการใช้กระดาษอย่างจริงจัง และอาจมี
การน าบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายง่ายมาใช้ในหน่วยงาน  (SWU_APIT_58_5.2_5.1)   

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว คณะฯ ได้ส่งบันทึกไปยังบุคลากรเพ่ือรวบรวมเอกสารเก่า ข้อสอบเก่าที่หมด
ช่วงเวลาที่ต้องเก็บ เพ่ือน ามาย่อยในช่วง 15 กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2559  (SWU_APIT_58_5.2_5.2)    

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
SWU_APIT_58_5.2_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 

1 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การติดตาม ประเมินผลตามแผนประหยัดทรัพยากร 
และรักษาสภาพแวดล้อม 

SWU_APIT_58_5.2_5.2 บันทึกเรื่อง การรวบรวมเอกสารที่ไม่ใช้แล้วเพ่ือย่อยกระดาษ 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ : 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 5 ข้อ 

(ข้อ 1-5) 
5  
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ควรพัฒนา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจ าปีการศึกษา 2558
วันที่ 9-10 สิงหาคม พ.ศ. 2559ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวมของคณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีคะแนนเฉลี่ยตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และมศว (15 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.57 ซึ่งผล
การด 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
อาจารย์ได้ใช้ศักยภาพทางด้านวิชาการสร้างผลงานได้เต็มที ่

2. คณะควรเพ่ิมสถานที่ใช้ในการจัดการเรียน การบริหารจัดการ และการท ากิจกรรมนิสิต ให้
เพียงพอกับความต้องการ 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
เตรียมความพร้อมนิสิตไปสู่ภาคอุตสาหกรรม
และการท างานจริงให้มากขึ้น และจัดให้นิสิตทุก
คนได้มีส่วนในกิจกรรมลักษณะนี้ เพ่ือให้นิสิตมี
ความตื่นตัวในการท างานจริง 

3) ส่งเสริมให้เพ่ิมโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนิสิตที่เน้นด้านนวัตกรรมและการก้าวสู่
สากลให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 

 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1) คณาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการยังมี
จ านวนน้อย และไม่มีอาจารย์ด ารงต าแหน่งใน
ระดับ รศ.  

2) ผลการประเมินหลักสูตรของหลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตรใน
บางประเด็นมีคะแนนต่ ามาก  

 

1) เร่งพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ี
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2) จัดแผนการบริหารจัดการหลักสูตรนี้ให้มี
คุณภาพเช่นเดียวกับหลักสูตรอื่น เช่น การ
พัฒนาองค์ประกอบที่ 5 ของเกณฑ์การประเมิน
หลักสูตร 

 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

มีการสนับสนุนการวิจัยครอบคลุมประเด็นที่ส าคัญ
ต่าง ๆ ทั้งด้านงบประมาณ สิ่งอ านวยความสะดวก 
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย เป็นต้น 

1) ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของอาจารย์ที่มีความ
สนใจคล้ายกัน เพ่ือท างานวิจัยร่วมกัน 

2) อาจพิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการท า
วิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือน าผลไป
พัฒนา/ปรับปรุงงาน โดยอาจเริ่มจากการบูรณา
การงานวิจัยกับงานประจ า (Routine to 
research) เช่น งานวิจัยเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ด้าน Lean management และมาตรการรักษ์
สิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงาน 
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จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1) โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอกยังมีน้อย 

2) การตีพิมพ์ผลงานวิจัยมาจากอาจารย์ประมาณ
ร้อยละ 25 ของอาจารย์ทั้งหมด ในขณะที่มี
โครงการวิจัยจ านวนมาก 
 

1) สร้ า งกล ไกสนั บสนุนการ พัฒนาข้ อ เ สนอ
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 กระบวนงานด้านบุคคลในการ
ขออนุมัติไปอบรมสัมมนาและการรายงานการใช้
ประโยชน์จากการสัมมนา 

2) กา รบริ ห า ร แบบ  lean management คว ร
วิ เ คราะห์ กระบวนการท า งาน ให้ ครบทุ ก
กระบวนงาน และด าเนินการปรับปรุงอย่างเป็น
รูปธรรม   

3) ควรเผยแพร่กระบวนงานที่ปรับปรุงสู่ผู้เกี่ยวข้อง
กับกระบวนงานนั้นให้ครบถ้วนนอกเหนือจาก
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้ได้รับความร่วมมือใน
การด าเนินงานและท าให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

4) ควรขยายผลการด าเนินงานสู่นิสิตของคณะและ
ติดตามประเมินผล 
 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1) เนื่ องจากในอนาคตคณะจะมี อาคารใหม่
จ าเป็นต้องมีรายได้เพ่ิมขึ้น แต่ปัจจุบันยังไม่มี
แนวทางการเพิ่มรายได ้

2) ระบบสนับสนุนงานส่วนกลางยังไม่เพียงพอที่จะ
สนับสนุนอาจารย์ให้สามารถท างานด้านวิชาการ
ได้อย่างเต็มศักยภาพ  

1) คณะควรใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุนและระดม
สมอง เพ่ือก าหนดกิจกรรมการหารายได้ส าหรับ
การพัฒนาคณะ 

2) คณะควรพัฒนาสายสนับสนุนวิชาการให้มีความ
เข้มแข็งและมีจ านวนเพียงพอต่อการรองรับ
ภาระงานของอาจารย์ทั้งงานเอกสารและการ
เรียนการสอน 
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ส่วนที่ 4  
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
ข้อมูลพื้นฐานเชิงปริมาณ (Common Data Set : CDS) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร  ปีการศึกษา 2558 

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี ้ 2558 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ 

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 าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตรี   

14 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตรี   

15 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตรี   

16 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท  

17 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท   
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18 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท   

19 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 9 

20 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก   

21 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง ศาสตราจารย ์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   
   - วิทยาศาสตรส์ุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์วิจิตรศลิป์ 

และประยุกต์ศลิป์ (8 : 1) 
  

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1) 24.0 
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)   
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)   
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ บริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การ
ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

  

25 จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) แยกตามกลุม่สาขาวิชา 
  

   - วิทยาศาสตรส์ุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์วิจิตรศลิป์ 
และประยุกต์ศลิป์ (8 : 1) 

  

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1) 245.31 
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)   
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)   

  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ บริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การ
ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

  

26 จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ปรับเป็นปริญญาตร ี
  

   - วิทยาศาสตรส์ุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์วิจิตรศลิป์ 
และประยุกต์ศลิป์ (8 : 1) 

  

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)   
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)   
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)   
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ บริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การ
ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

  

27 จ านวนนิสิตเต็มเวลารวมทุกระดับเท่ากัน แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 
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   - วิทยาศาสตรส์ุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์วิจิตรศลิป์ 
และประยุกต์ศลิป์ (8 : 1) 

  

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1) 245.31 
   - นิติศาสตร์ (50 : 1)   
   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)   
   - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ บริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การ

ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 
  

28 สัดส่วนจ านวนนิสติเตม็เวลาต่ออาจารย์ประจ า 
  

   - วิทยาศาสตรส์ุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์วิจิตรศลิป์ 
และประยุกต์ศลิป์ (8 : 1) 

  

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1) 10.22 
   - นิติศาสตร์ (50 : 1)   
   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)   
   - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ บริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การ

ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 
  

29 สัดส่วนจ านวนนิสติเตม็เวลาต่ออาจารย์ประจ า ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  

   - วิทยาศาสตรส์ุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์วิจิตรศลิป์ 
และประยุกต์ศลิป์ (8 : 1) 

  

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1) 20 
   - นิติศาสตร์ (50 : 1)   
   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)   
   - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ บริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การ

ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 
  

30 ร้อยละของการค านวณคา่ความแตกต่างจากสดัส่วนจ านวนนิสิตเตม็เวลาต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าคณะ 

-48.89 

   - วิทยาศาสตรส์ุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์วิจิตรศลิป์ 
และประยุกต์ศลิป์ (8 : 1) 

  

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1) -48.89 
   - นิติศาสตร์ (50 : 1)   
   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)   

  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ บริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การ
ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

  

31 ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมทุกกลุ่มสาขา 0.00 

  
 - วิทยาศาสตรส์ุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์วิจิตรศลิป์ 
และประยุกต์ศลิป์ (8 : 1) 

  

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1) 0.00 
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   - นิติศาสตร์ (50 : 1)   

   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)   

  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ บริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การ
ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

  

สกอ.1.5  การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี  

32 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของการจัดบรกิารให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิต
ในคณะ 

3.78 

33 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของการให้บรกิาร กิจกรรมพเิศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นิสิต 

3.70 

34 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยการจัดกจิกรรมเตรยีมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นิสติ 

3.80 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  (ปีการศึกษา) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 

35 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับลาศึกษาตอ่ 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   
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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   

43 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 260,545.83 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 260,545.83 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

44 คะแนนท่ีได้แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 5 
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 5.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

สกอ. 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 

45 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 24.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 24.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

46 ค่าน้ าหนักผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยประจ า   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

47 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ(0.20) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

48 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

49 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ  
ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลยัน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตัิและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. (0.40) 

2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
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50 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ  ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนมุัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ.  ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี
ออกประกาศ (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 านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

54 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลยัน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตัิ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยูใ่น Beall’s list) (0.80) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
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55 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลยัน าเสนอสภามหาวิทยาลยั
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) (0.80) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

56 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

57 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

58 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 8 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

59 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (1.00) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

60 จ านวนผลงานได้รบัการจดสิทธิบตัร (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
61 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว (1.00)   
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

62 จ านวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนนิการ (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
63 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่ และไดร้ับการจดทะเบียน (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

64 จ านวนต าราทีไ่ด้รบัการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
65 จ านวนหนังสือท่ีไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

66 จ านวนงานแปลที่ไดร้ับการประเมนิผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

67 จ านวนต าราทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ แต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

68 จ านวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

69  จ านวนงานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

70 ค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ า   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

71 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

72 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลยั (0.40)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

73 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

74 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
(0.80)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

75 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ  (1.00) 
  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
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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 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาขา 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 ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
   

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

สกอ. 5.2   ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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86 มีจ านวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพไมผ่่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับ
มาตรฐาน 

0 

 




