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ค าน า 
 

การประกันคุณภาพเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษา เพ่ือให้หน่วยงานสามารถวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพ และบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษา  คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา  และ
เห็นว่าผลของการประเมินตนเองถือเป็นการตรวจสอบภายในจะน ามาสู่การปรับปรุง  และพัฒนาคุณภาพให้มี
มาตรฐาน  

การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  ฉบับนี้จัดท าขึ้นส าหรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  ประจ าปีการศึกษา  
2556  โดยข้อมูลในรายงานนี้เป็นข้อมูลการด าเนินงานของคณะฯ ในช่วงปีการศึกษา 2556  ตั้งแต่วันที่        
1 มิถุนายน  2556 – 31 พฤษภาคม 2557 คณะฯ ได้มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามรายการตรวจสอบ
คุณภาพ  ระดับการพัฒนาคุณภาพ  และข้อมูลตัวบ่งชี้คุณภาพ รวมทั้งได้วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเพ่ือพัฒนา
งานของคณะ ฯ  

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณ คณาจารย์  และบุคลากรทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ
ในการด าเนินการจัดท ารายงานฉบับนี้  และหวังว่ารายงานการประเมินตนเองนี้  นอกจากจะเป็นข้อมูลให้
หน่วยงานได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองแล้วนั้น  ยังเป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานและผู้สนใจได้ทราบการ
ด าเนินการของคณะฯ ในพันธกิจ  และองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของหนว่ยงาน 

 
ชื่อหน่วยงาน  
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
 Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology 
 
ที่ตั้ง  
 ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีส านักงานคณบดี ตั้งอยู่ที่ชั้น 5 อาคาร
อ านวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก  
 เลขที่ 107 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120  
 หมายเลขโทรศัพท ์02-649-5000 ต่อ 2-7167 
 หมายเลขโทรสาร 037-349-984 
 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-453-8578 
 URL: http//apit.swu.ac.th    Email: apit@swu.ac.th 
 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 รวมถึงห้องพักบุคลากรบางส่วน มีที่ตั้งอยู่ที่
ชั้นที่ 1, 4 และ 5 อาคาร 15 และชั้น 14 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ และชั้นลอย คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)  
          คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรจะย้ายไปที่อาคารนวัตกรรม สุขภาวะ อาหารและ
นิติกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก เมื่ออาคารก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาประเทศด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืนจึงจัดตั้ง “คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร” ขึ้นตาม
มติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เพ่ือสร้างบุคลากรที่จ าเป็น
ต่อการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่มีความรู้ทางวิชาการ รู้จักแสวงหาความรู้ตลอดเวลา 
สามารถน าความรู้มาปรับใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับตนเอง และประเทศชาติ อีก
ทั้งมีคณุภาพสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆได้ตลอดเวลา 
 ส าหรับการด าเนินงานในระยะเริ่มต้น สภามหาวิทยาลัยมีมติให้โอนย้ายหลักสูตร ครุภัณฑ์ วัสดุ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการจากคณะวิทยาศาสตร์มาสังกัดคณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และให้คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
รับผิดชอบการเรียนการสอนของนิสิตหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการของคณะ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2529 จนถึงนิสิตคนสุดท้ายส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2555 และในปี
การศึกษา 2554 คณะฯได้เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ รวมทั้ง ในปี 2556 คณะฯได้เปิดสอน
หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
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ปรัชญา  
 สร้างกระบวนการคิด ต่อยอดภูมิปัญญาชุมชน สู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
 
วิสัยทัศน์ 
 แหล่งสร้างกระบวนการคิด ต่อยอดภูมิปัญญาชุมชน สู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรม สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

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

 
 
โครงสร้างการบริหาร 
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รายชื่อผู้บริหาร ประจ าปีการศึกษา 2556 
 (ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2554 - ปัจจุบัน) 

1. คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา  เชาวนลิขิต) 

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

การจัดการ และท านุบ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน และบริการวิชาการ ตลอดจนงานที่
คณะฯ หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

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

กับการเรียนการสอน การจัดการองค์ความรู้ งานที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตร การจัดประชุมวิชาการตลอดจนงาน
ที่คณะฯ หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

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

สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและชุมชน ตลอดจนงานที่คณะฯ หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ (อาจารย์ ดร.วาสินี  จันทร์นวล) 

ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ การติดตามการด า เนินงานของคณะฯตามแผน
ด าเนินงาน งานวิเทศสัมพันธ์ ตลอดจนงานที่คณะฯ หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

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

กิจกรรมของคณะ ตลอดจนงานที่คณะฯ หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
รายชื่อคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  
ประจ าปีการศึกษา 2556 

1. คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร                                                    
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา  เชาวนลิขิต) 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  มิ่งเมือง) 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์สุจินดา  จิตต์ใจฉ่ า) 
4. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ        

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  ศิริสุนทราลักษณ์) 
5. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยวีสัดุพอลิเมอร์                            

(อาจารย์ ดร.ปัญญา  วงศ์พานิช) 
6. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยชีวีภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 

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

คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
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 วางนโยบายและแผนงานของคณะฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์
ทบทวน กลยุทธ์ แผนการด าเนินการ เป้าประสงค์ เป้าหมายกับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจน
สภาพการณ์ปัจจุบันและอนาคต และก าหนดตัวบ่งชี้ ติดตามประเมินผลของการน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือน ามา
ปรับปรุงกลยุทธ์และแผนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการน าแผนจัดการความรู้เพื่อใช้การด าเนินการของคณะฯ 

 พิจารณาและด าเนินการเรื่องที่เก่ียวกับการบริหารเงินรายได้ของส่วนงานตามระเบียบก าหนด
หรือตามท่ีคณะกรรมการบริหารเงินรายได้มอบหมาย 

 พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร รวมทั้งความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตร
ส าหรับคณะฯ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

 พิจารณาวางระเบียบ และออกข้อบังคับภายในคณะฯ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือ
เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

 พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าในคณะฯต่อ
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 ควบคุมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ 
 ก ากับ ดูแล ควบคุมการบริหารการเงิน และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของคณะฯ 
 ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดเพ่ือด าเนินการใดๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของ

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 
รายชื่อคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ 

1. คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร                                        
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา  เชาวนลิขิต) 

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

 ก ากับ ควบคุมและด าเนินการตามนโยบายและแผนงานของคณะ รวมทั้งติดตาม ประเมินผล
ตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติงานและแผนกลยุทธประจ าปี เพ่ือน ามาปรับปรุงแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง และ
ส่งเสริมการใช้แผนจัดการความรู้เพ่ือใช้การด าเนินการของคณะ 
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 พิจารณาและด าเนินการบริหารเงินรายได้ตามท่ีคณะกรรมการประจ าคณะมอบหมาย 
 วางนโยบายและแผนงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะฯวิเคราะห์ และ

ประเมินผลเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของคณะฯหรือตามที่คณบดีหรือคณะกรรมการประจ าคณะ

มอบหมาย 
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2556 ทั้งสิ้น 
3 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ดังแสดงในตาราง 

ล าดับที ่ รายชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ภายใต้การก ากับ
ดูแล 

เกณฑ์มาตรฐาน 2548 เกณฑ์มาตรฐาน TQF เอกสาร 
อ้างอิง 

สาขา 
วิชา 

คณะ 
ปีที่เปิด
สอน 

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน 

ปีที่เปิด
สอน 

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน  

ระดับปริญญาตรี                   

1 
วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหาร
และโภชนาการ  - 2552  - 2555  - 

ผลการ
ประเมิน
ระดับ

หลักสตูร 

2 
วท.บ.เทคโนโลยีวัสด ุ
พอลิเมอร ์  - - - - 2554  - 

3 
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพและ
ผลิตภณัฑ์การเกษตร  - - - - 2556  - 

  
รวมระดับปริญญาตรี 
ทั้งหมด 3 หลักสูตร 

3 - 
 

1 - 
 

3 - 
 

จ านวนนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2556 
ล าดับ

ที ่
หลักสูตร/สาขาวิชา 

จ านวนนิสิตแยกตามระดับการศึกษา 
รวม 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1 หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหาร

และโภชนาการ 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

และโภชนาการ 

263 - - 263 

2 หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวสัดุพอลิเมอร์ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 

136 - - 136 

3 หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชวีภาพและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร 

36 - - 36 
   -  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
และผลิตภัณฑ์การเกษตร 

รวม 435 - - 435 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 
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จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
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. 
- - - - 4 1 - - 12 4 - - 16 5 - - 

รวม 21 
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 

 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจ าแนกตามคุณวุฒิ (คน) รวม 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  

3 8 1 - 12 
รวม 12 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ ์2557 

 
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณ  

   หน่วยนับ : บาท 
หมวดรายจ่าย/แหล่ง

งบประมาณ 
งบประมาณแผ่นดิน 

(2556) 
งบประมาณเงินรายได้ 

(2556) 
รวม 

งบบุคลากร - - - 
งบด าเนินการ 5,781,037.47 4,711,600.00 10,492,637.47 

งบลงทุน 900,000.00 600,000.00 1,500,000.00 
งบเงินอุดหนุน 7,235,200.00 1,234,000.00 8,469,200.00 
งบรายจ่ายอื่น - 600,000.00 600,000.00 

งบกลาง - 120,000.00 120,000.00 
รวม 13,916,237.47 7,265,600 21,181,837.47 
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ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาคารสถานที่                                                         
  (หน่วย : ห้อง) 

อาคาร
สถานที ่

ลักษณะการใช้อาคารสถานที่ 

หมายเหตุ ห้อง
ผู้บริหาร 

ห้องพัก
อาจารย/์
เจ้าหน้าที่ 

ห้องประชุม ห้องเรียน 
ห้อง 

ปฏิบัติการ 

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 - -  - -  
15-524 - - -  -  

อาคาร
สถานที ่

ลักษณะการใช้อาคารสถานที่ 

หมายเหตุ ห้อง
ผู้บริหาร 

ห้องพัก
อาจารย/์
เจ้าหน้าที่ 

ห้องประชุม ห้องเรียน 
ห้อง 

ปฏิบัติการ 

15-525 -  - - -  
19-1402 - - - -   
19-1411 - - - -   

พ้ืนที่ชั้นลอย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ (มศว ประสานมิตร) 
17-225 -  - - -  
17-226 -  - - -  
17-227  - - - -  

อาคารอ านวยการ (มศว องครักษ์) 
ส านักงาน
คณบดี 

 - - - -  

502 -  - - -  
503 -  - - -  
505 -  -  -  
รวม 2 10 1 3 7  



คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลติภัณฑ์การเกษตร  9 
 

 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 
 อัตลักษณ์นิสิต “มีทักษะสื่อสาร” หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษา สื่อสารได้เข้าใจชัดเจน 
(Language) ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ (Teaching) ความสามารถในการใช้ ICT 
(Information Communication Technology) เพ่ือการสื่อสาร อันมาจากรากฐานของ “ความเป็นครู” 
 เอกลักษณ์ คือ การบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน 
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมิน ปีการศึกษา 2556 
ข้อเสนอแนะภาพรวม 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  ผลการด าเนินการพัฒนาปรับปรุง 
- - 

 
ข้อเสนอแนะแยกรายองค์ประกอบ 
องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  ผลการด าเนินการพัฒนาปรับปรุง 
1. ปรับตัวบ่งชี้ในการประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปี
ให้สะท้อนการบรรลุเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ 

มีการปรับแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ
2558-2561 และก าหนดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2556 ที่ สะท้อนการบรรลุ
เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ 

2. ทบทวนประเด็นวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับบริบท
และเงื่อนเวลาที่จะบรรลุ พร้อมทั้งใช้เป็นตัวตั้งในการ
ก าหนดเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์และแผนที่
ทางกลยุทธ์ที่เฉพาะเจาะจงมากข้ึน 

มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯ รอบ 
6 เดือน และติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การตามไตรมาส ทุก 3 เดือน 

3. มีการประเมินทักษะสื่อสารและให้ข้อมูลย้อนกลับ
(Feedback) ส าหรับนิสิตเป็นรายบุคคล เพ่ือกระตุ้น
พัฒนา 

มีการประชุมพิจารณาผลประเมินการฝึกงานจาก
สถานประกอบการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และ
แจ้งผลการประเมินดังนี้  (1) ผลการประเมินใน
ภาพรวม (2) ผลการประเมินรายบุคคลเฉพาะผู้ที่
ได้รับข้อคิดเห็นจากสถานประกอบการในประเด็นที่
ต้องปรับปรุงตนเอง 

4. ควรสนับสนุนให้นิสิตส่วนใหญ่ได้ใช้ทักษะสื่อสารใน
กิจกรรมที่จะก่อผลกระทบที่เป็นประโยชน์และหรือ
สร้างคุณค่าต่อสังคมให้มากข้ึน(สมศ 16.1) 

โครงการเรียนรู้ เ พ่ือแบ่งปัน (เพาะเห็ด สระแก้ว 
อาจารย์ กมลชัย) นิสิตได้ใช้ทักษะสื่อสาร และได้รับ
การประเมินโดยได้สะท้อนถึงประโยชน์และคุณค่าของ
กิจกรรมต่อสังคมหรือผู้รับบริการ 
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องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  ผลการด าเนินการพัฒนาปรับปรุง 

1. การปรับการเรียนการสอนเพ่ือเน้นอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตของคณะฯ 

คณาจารย์ได้น านโยบายการจัดการเรียนการสอนไปใช้
ปรับการเรียนการสอนในชั้นเรียน อย่างต่อเนื่อง สรุป
โดยย่อดังนี้ (1) มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ในการสอนจ านวน 55 วิชา คิดเป็นร้อยละ 91.7 และ
มีผลประเมินปค.003 ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 100 
(2) มีการสอดแทรกความรู้เรื่องอาเซียน 3 วิชา คิด
เป็ น ร้ อยละ  5 . 0  ( 3 )  มี กา รสอดแทรกการ ใช้
ภาษาอังกฤษ 42 วิชา คิดเป็นร้อยละ 70.0 (4) มีการ
สอดแทรกภูมิปัญญาไทย 5 วิชา คิดเป็นร้อยละ 8.3 

2. การส่งเสริมให้คณาจารย์ใช้สื่อสารสนเทศ/A-Tutor 
ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา และมีการ
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุง 

(1) คณะฯ ก าหนดให้การใช้สื่อสารสนเทศ/ A-Tutor 
ในการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่งของ KPI รายบุคคล
ในการประเมินภาระงานของบุคลากร (2) คณาจารย์
ปรับการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสารสนเทศหลาย
รูปแบบเช่น A-Tutor 17 วิชา คิดเป็นร้อยละ 28.3, 
Facebook 10 วิชา คิดเป็นร้อยละ 16.7, website 
19 วิชา คิดเป็นร้อยละ 31.7, Clip VDO 26 วิชา คิด
เป็นร้อยละ 43.3, Powerpoint presentation 44 
วิชา คิดเป็นร้อยละ 73.3, และสื่ออ่ืนๆ 19 วิชา คิด
เป็นร้อยละ 31.7 
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ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  ผลการด าเนินการพัฒนาปรับปรุง 

3. คณะฯปรับหลักสูตรให้เป็นวิชาพ้ืนฐานที่สอดคล้อง
กับวิชาเอก และเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความช านาญมา
สอนในหัวข้อที่อาจารย์ของคณะไม่ช านาญ 

คณะฯ มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องมา
บรรยาย (1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ วิชา FSN344 การประกันคุณภาพอาหาร 
หัวข้อระบบประกันคุณภาพอาหารและการจัดท า วิชา 
FSN414 สารผสมและสารเจือปนอาหาร หัวข้อการใช้
อิมัลซิไฟเออร์ในอาหาร และหัวข้อการใช้แป้งดัดแปร
ในอาหาร และวิชา FSN442 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
หัวข้อการวางแผนการตลาดเบื้องต้น และหัวข้อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร (2) สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ วิชา PMT323 Biomass-
based polymer II หัวข้อ เทคโนโลยียางและ      
พอลิเมอร์เชิงประกอบ (Rubber technology and 
polymer composites), PMT314 Polymer 
processing laboratory (3) สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร วิชา 
BOT101 Introduction to biotechnology หัวข้อ 
DNA fingerprinting and forensic analysis, 
career path in biotechnology: starch ecology 
and its application 

 
องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมพัฒนานิสิต 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  ผลการด าเนินการพัฒนาปรับปรุง 
1. มีหลายกิจกรรมของการบริการวิชาการที่สามารถ
บูรณาการกับการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นิสิต 

โครงการบริการแก่ชุมชน : โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ คณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  

 
องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  ผลการด าเนินการพัฒนาปรับปรุง 
1. มีการก าหนด theme วิจัยของคณะให้เกิด       
ทิศทางการท างานเชิงกลยุทธ์ 

มีงานวิจัยตามแนวทางที่ก าหนด 5 โครงการวิจัย  

2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรมการวิจัยแบบบูรณาการให้มากข้ึน 

มีแนวปฏิบัติในการรับทุนวิจัย 1 แนวทาง และมีการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุน 2 ช่องทาง  
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริการวิชาการแก่สังคม 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  ผลการด าเนินการพัฒนาปรับปรุง 

1. ก าหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของการบริการ
วิชาการของคณะ เพ่ือแตกเป็น KPI ของการบริการ
วิชาการลงสู่การเรียนการสอนและการวิจัย 

ฝ่ายวิจัยได้จัดสรรทุนวิจัยส าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับบริการวิชาการแล้ว โดยมีงานวิจัย 2 เรื่อง ได้มีการ
สนับสนุน ได้แก่  
1. การพัฒนากระบวนการผลิตลอดช่องกึ่งส าเร็จรูป 
และ 2. ผลของบรรจุภัณฑ์แบบสุญญกาศต่อ
คุณลักษณะทางเคมีและประสาทสัมผัสของปลาส้ม
นครนายก 
และก าหนดค่า KPI แล้ว (ในบันทึกข้อตกลงของ
บุคลากรฝ่ายวิชาการในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ) 

2. มองหาหน่วยงานภายนอกร่วมในการจัดท าแผน
บริการวิชาการร่วมกับคณะฯ 

ได้มีการจัดประชุม/พบปะระหว่างคณะและหน่วยงาน
ภายนอก ได้แก่  ผู้ ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันวิ จั ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ และศูนย์การศึกษานอก
ระบบเพ่ือการศึกษาตามอัธยาศัย อ .องครักษ์ จ.
นครนายก เพ่ือร่วมกันให้ความคิดเห็นน าไปสู่ การ
จัดท าแผนบริการวิชาการร่วมกับคณะ 

 
องค์ประกอบที่ 6 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  ผลการด าเนินการพัฒนาปรับปรุง 
1. ประสานกับคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือร่วมกันปรับปรุง
สภาพกายภาพของอาคาร โดยอาจขอความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ 

คณะได้ย้ายส านักงานคณบดีมายังอาคารอ านวยการ
ชั้น 5 มศว องครักษ์ ประมาณเดือน เมษายน พ.ศ.
2556 และมีการจัดการเรียนการสอนส าหรับนิสิตชั้นปี
ที่ 1 ของปีการศึกษา 2557 อยู่ที่ มศว องครักษ์ 
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องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  ผลการด าเนินการพัฒนาปรับปรุง 

1. ผู้บริหารควรได้รับการพัฒนาทักษะเฉพาะต าแหน่ง คณะได้ด าเนินการส่งผู้บริหารอบรมการบริหาร
เพ่ิมเติม โดยคณบดีเข้าร่วม อบรม The Leadership 
Grid ผู้น าการเปลี่ยนแปลงระดับสูง เมื่อวันที่ 27-29 
มิ.ย. 56 และอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาล เพ่ือการ
พัฒนาคณะรุ่นที่ 2 ร่วมกับผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต เมื่อวันที่ 26-29 พ.ย. 56 ทั้งนี้ ได้ส่ง
ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร SWU – 
MDP เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 57 

2. วิเคราะห์ภาระงานจริงภายในคณะและใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการจัดล าดับความส าคัญของภารกิจ
และการมอบหมายงาน เพ่ือให้อาจารย์ได้มีเวลาที่จะ
พัฒนาการเรียนการสอนและผลิตผลงานทางวิชาการ
หรือพัฒนาตนเอง 

มีการปรับ KPI รายบุคคลสายวิชาการ เพ่ือให้
สอดคล้องกับภาระงานที่จะเกิดขึ้นในรอบการประเมิน 
2 / 2 5 5 7  ต า ม ก ร อ บ ก า ร พิ จ า ร ณ า โ ด ย ค ณ ะ
กรรมการบริ หารแผนกลยุทธ์  ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 
12 มี.ค.57, ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 
3/2557 วันที่ 19 มี.ค.57, ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการครั้งที่  3/2557 วันที่ 1 เม.ย.57 และจัด
ประชาพิจารณ์ วันที่ 10 เม.ย.57 ณ ห้องประชามติ 
อาคารอ านวยการชั้น 3 มศว องครักษ์ และเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะในการประชุมครั้ งที่ 
4/2557 วันที่ 23 เม.ย.57 

3. จัดให้มีการด าเนินการเรื่องการจัดการองค์ความรู้ 
ทั้งประเด็นการเรียนการสอนและการวิจัย 

มีการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน โดยก าหนด
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนา
และโครงงานปีการศึกษา 2557 จากโครงการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนระหว่าง
บุคลากรภายในและภายนอก เพ่ือการจัดการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 วันที่ 20 
และ 25 มี.ค.57 ณ ห้องเอกฉันท์ มศว ประสานมิตร 
(2) มีการจัดการความรู้ด้านการวิจัย โดยก าหนด  
แนวปฏิบัติการจัดการห้องปฏิบัติการ จากการศึกษาดู
ง านที่ ห้ อ งปฏิบั ติ ก ารวิ จั ยและทดสอบอาหาร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  ผลการด าเนินการพัฒนาปรับปรุง 

1. ควรมีแผนจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ จัดท าแผนการจัดหารายได้เรียบร้อยแล้ว 
 
องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  ผลการด าเนินการพัฒนาปรับปรุง 
1 .  ควรมีการผสานระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาสู่งานประจ ามากขึ้น 

มีการจัดท าแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมหรือโครงการให้
เป็นไปตามวงจร PDCA 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้คุณภาพ 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลลัพธ์  

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 8 ข้อ 7 ข้อ × 4 

ค่าเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 4 
องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.1 5 ข้อ 5 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.2 ร้อยละ 70 14 ร้อยละ 73.68  5 

19 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.3 ร้อยละ 

6 
0 0 × 0 
19 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.4 7 ข้อ 7 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ มศว 2.5.1 5 ข้อ 5 ข้อ  4 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.6 7 ข้อ 7 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.7 6 ข้อ 6 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.8 4 ข้อ 5 ข้อ  5 

ค่าเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 (สกอ. 7 ตัวบ่งชี้) 4.28 
ค่าเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 (สกอ. + มศว 8 ตัวบ่งชี้) 4.25 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.1 6 ข้อ 7 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.2 6 ข้อ 6 ข้อ  5 

ค่าเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 5 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.1 7 ข้อ 7 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.2 4 ข้อ 4 ข้อ  4 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.3 180,000 

บาท 
5,446,915 320,406.76  5 

17 
ค่าเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 4.67 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1 5 ข้อ 5 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.2 5 ข้อ 5 ข้อ  5 

ค่าเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 5 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลลัพธ์  

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 6.1 5 ข้อ 5 ข้อ  5 

ค่าเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 5 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.1 7 ข้อ 6 ข้อ × 4 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.2 5 ข้อ 5 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.4 6 ข้อ 6 ข้อ  5 

ค่าเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 (สกอ. 3 ตัวบ่งชี้) 4.67 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 8.1 7 ข้อ 7 ข้อ  5 

ค่าเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8 5 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 9.1 8 ข้อ 9 ข้อ  5 

ค่าเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9 5 
องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ มศว 10.1 5 ข้อ 5 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ คณะ 10.2 ร้อยละ 30 ร้อยละ 64.70  5 

ค่าเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบตามอัตลักษณ์ (มศว 1 ตัวบ่งช้ี) 5 
ค่าเฉลี่ยคะแนนตัวบ่งช้ี สกอ. 21 ตัวบ่งชี้ 4.62 

ค่าเฉลี่ยคะแนนตัวบ่งช้ี สกอ. + มศว 23 ตัวบ่งชี้ 4.61 
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้  4.63 
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ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ (หรือปีการศึกษา) 
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                  เบอร์โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27172 
  (อาจารย์สุจินดา  จิตต์ใจฉ่ า) 
ผู้รายงานผล : อาจารย์สุจินดา  จิตต์ใจฉ่ า              เบอร์โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27172 
 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 
 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบันโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

สถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันโดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบันตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที ่2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 
– 2554) 

 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ / แผนยุทธศาสตร์ 
(APIT_56_1.1_1.1) ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัย และ
ระดับคณะฯ  โดยจัดท าขึ้นภายใต้กรอบของแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553-2567) มหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ (APIT_56_1.1_1.2) ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553  และมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการ (APIT_56_1.1_1.3)  เพ่ือ
จัดท าแผนกลยุทธ์/ แผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบาย  และด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ / แผน
ยุทธศาสตร์โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์/ แผนยุทธศาสตร์กับปรัชญาหรือปณิธาน 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  และสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  และแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) 
(APIT_56_1.1_1.4) ซึ่งกิจกรรมในแผนกลยุทธ์/ แผนยุทธศาสตร์คณะฯ มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
15 ปี ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ครบทุกด้าน 
 การจัดท าแผนกลยุทธ์/ แผนยุทธศาสตร์จัดท าโดยการมีส่วนร่วมของประชาคมภายในหน่วยงาน  ด้วยการ
จัดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินผลประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 และปรับ
แผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2556  (APIT_56_1.1_1.5)  โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80.0  
เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินผลประกันคุณภาพในปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2555)  ตลอดจนจุดอ่อน/ จุดแข็ง
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และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ประเมิน  และร่วมกันระดมความคิดในการปรับแผนกลยุทธ์/ แผนยุทธศาสตร์ 
ตลอดจนตัวชี้วัด และกิจกรรม/ โครงการต่างๆ  และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์เพ่ือพิจารณา ใน
การประชุมครั้งที่ 15/2556 วันที่ 7 พ.ย. 2556 (APIT_56_1.1_1.6)  แล้วน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24 ม.ค. 2557 (APIT_56_1.1_1.7) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_1.1_1.1 แผนกลยุทธ์/ แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

ปีงบประมาณ 2557-2560  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2556 
APIT_56_1.1_1.2 แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ.2553-2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
APIT_56_1.1_1.3 ค าสั่งที่ 15/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
APIT_56_1.1_1.4 ผังแสดงความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ / แผนยุทธศาสตร์คณะฯ กับ

ยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 
– 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

APIT_56_1.1_1.5 สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินผลประกันคุณภาพ ปี
การศึกษา 2555 และปรับแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2556 

APIT_56_1.1_1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ครั้งที่ 15/2556 วันที่ 7 พ.ย. 2556 
เรื่องแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ประจ าปีงบประมาณ 2557-2560 

APIT_56_1.1_1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24 ม.ค. 2557 
เรื่อง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร      
ปีการศึกษา 2556 

  
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ให้กับ
บุคลากรทุกฝ่ายด้วยการจัดโครงการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์คณะฯ (APIT_56_1.1_2.1)  โดยมีผู้บริหาร
และบุคลากรเข้าร่วมโครงการร้อยละ 87.9  และบุคลากรทั้งคณะฯ ได้รับมอบเล่มแผนกลยุทธ์ / แผน
ยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีงบประมาณ 2557-2560  แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา 2556 ที่ชี้แจงรายละเอียดของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ คณะฯ (APIT_56_1.1_2.2)  
และได้น าแผนกลยุทธ์/ แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
(http://apit.swu.ac.th) (APIT_56_1.1_2.3) 
  

http://apit.swu.ac.th/
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_56_1.1_2.1 สรุปโครงการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร วันที่ 27 ก.พ.57 ณ ห้องเอกฉันท์ อาคารประสานมิตร  และวันที่ 5 มี.ค.
57 ณ ห้องประชุมประชามติ อาคารอ านวยการ มศว องครักษ์ 

APIT_56_1.1_2.2 แผนกลยุทธ์/ แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีงบประมาณ 2557-2560  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2556 

APIT_56_1.1_2.3 หน้าเว็บไซต์คณะแสดงแผนกลยุทธ์/ แผนยุทธศาสตร์คณะฯ 
 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีกระบวนการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์และ
วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์กับแผนปฏิบัติการประจ าปี ครบทั้ง 4 พันธกิจคือ การเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยมีคณะกรรมการบริหาร
แผนกลยุทธ์ซึ่งประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีผู้รับผิดชอบพันธกิจทุกด้าน เพ่ือด าเนินการ
แปลงแผนกลยุทธ์/ แผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี (APIT_56_1.1_3.1)  และฝ่ายแผนและ
พัฒนารวบรวมและจัดท าแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2556 และปีงบประมาณ 2557 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
5 ด้าน (APIT_56_1.1_3.2 ถึง APIT_56_1.1_3.6) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_1.1_3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ครั้งที่ 15/2556 วันที่ 7 พ.ย. 2556 

เรื่องแผนกลยุทธ์/ แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ประจ าปีงบประมาณ 2557-2560 

APIT_56_1.1_3.2 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 

APIT_56_1.1_3.3 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)  

APIT_56_1.1_3.4 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3) 

APIT_56_1.1_3.5 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4) 

APIT_56_1.1_3.6 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5) 
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4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ีเพื่อวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการจัดท าตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์/ 
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี (APIT_56_1.1_4.1)  โดยคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์
ผู้รับผิดชอบพันธกิจต่างๆ จัดท าแผนกลยุทธ์/ แผนยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ตลอดจนกิจกรรม/ โครงการต่างๆ (APIT_56_1.1_4.2)   
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_1.1_4.1 แผนกลยุทธ์/ แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

ปีงบประมาณ 2557-2560  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2556  
APIT_56_1.1_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 5 ก.พ. 2556 

เรื่องแผนกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ประจ าปีงบประมาณ 2557-2560 แผนปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีการศึกษา 2556 และปีงบประมาณ 2557 

 
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการประจ าปี ครบ 4 พันธกิจ 

 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 
พันธกิจ  โดยผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบแต่ละพันธกิจ สรุปผลการจัดกิจกรรม/ โครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา 2556 (APIT_56_1.1_5.1)  และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ 
(APIT_56_1.1_5.2 ถึง APIT_56_1.1_5.4) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_1.1_5.1 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2556 
APIT_56_1.1_5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ครั้งที่ 11/2556 วันที่ 19 ส.ค. 

2556 เรื่องติดตามผลการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ  
APIT_56_1.1_5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 5 ก.พ.

2557 เรื่องติดตามผลการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ 
APIT_56_1.1_5.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 5 มี.ค. 

2557 เรื่องการปรับงบประมาณโครงการศึกษาดูงานวิชาชีพ 
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6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
 

ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยฝ่ายแผนและพัฒนาติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายไตรมาส 
ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2556 ได้รายงานผลการด าเนินงานครั้งที่ 1 รอบระยะเวลา มี.ค.- ก.ย.56  ครั้งที่ 2 รอบ
ระยะเวลา ต.ค.-ธ.ค.56 และ ม.ค.-มี.ค.57  โดยเสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารแผนกลยุทธ์เพื่อพิจารณา  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ครั้งที่ 14/2556  และครั้งที่ 
5/2557 (APIT_56_1.1_6.1 และ APIT_56_1.1_6.2)  และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาใน
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 4/2557 (APIT_56_1.1_6.3) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_1.1_6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ครั้งที่ 14/2556 วันที่ 8 ต.ค. 

2556 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์ รอบเดือน มี .ค.- 
ก.ย.56  และแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 (มี.ค. – ก.ย.2556) 

APIT_56_1.1_6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 26 มี.ค. 
2557 เรื่องรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์/ แผนยุทธศาสตร์ 
รอบ 6 เดือน (ต.ค.56-มี.ค.57) และแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2556 ปีงบประมาณ 
2557 ไตรมาส 1-2 (ต.ค.56-มี.ค.57) 

APIT_56_1.1_6.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 4/2557 วันที่ 23 เม.ย. 2557 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ รอบ 6 เดือน  
(ต.ค. 56– มี.ค. 57) 

 
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ

ผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์/ แผนยุทธศาสตร์  โดยฝ่ายแผนและพัฒนาประเมินผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของแผน   
กลยุทธ/แผนยุทธศาสตร์ รอบ 6 เดือน  แล้วน าเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
เพ่ือพิจารณา  โดยข้อคิดเห็นทั้งหมดได้ถูกน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนกลยุทธ์ปีการศึกษา 2556  
ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2556 ได้รายงานผลการติดตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์รอบเดือน มี .ค. – ก.ย.56  และเดือน 
ต.ค.56 – มี.ค.57 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ในการประชุมครั้งที่ 14/2556 และครั้งที่ 
5/2557  และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 (APIT_56_1.1_7.1 ถึง 
APIT_56_1.1_7.3)   
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_55_1.1_7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ครั้งที่  14/2556 วันที่ 8 ต.ค. 
2556 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์ รอบเดือน มี .ค.- 
ก.ย.56  และแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 (มี.ค. – ก.ย.2556) 

APIT_55_1.1_7.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 26 มี.ค. 
2557 เรื่องรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์/ แผนยุทธศาสตร์ 
รอบ 6 เดือน (ต.ค.56-มี.ค.57) และแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2556 ปีงบประมาณ 
2557 ไตรมาส 1-2 (ต.ค.56-มี.ค.57) 

APIT_55_1.1_7.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 23 เม.ย. 2557 
เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ / แผนยุทธศาสตร์ รอบ 6 เดือน 
(เดือน ต.ค.56 – มี.ค.57) 

 
8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร น าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะฯ  ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับแผนกลยุทธ์/ แผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีในรอบปีการศึกษา 2556  โดยในการจัดท าแผนกลยุทธ์/ แผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2557 นี้  ฝ่ายแผนและพัฒนาได้รวบรวมข้อคิดเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
แผนกลยุทธ์  และการสังเคราะห์จากผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 
(APIT_56_1.1_8.1 และ APIT_56_1.1_8.2)  มาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแผนกลยุทธ์/ แผนยุทธศาสตร์คณะฯ ให้มี
ความชัดเจน มีตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์/ แผนยุทธศาสตร์ที่สะท้อนพันธกิจของคณะฯ  โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ ในการประชุมครั้งที่ 15 /2556 (APIT_56_1.1_8.3)  
และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์มอบหมายผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ด าเนินการปรับกิจกรรม/ โครงการ
ในแผนกลยุทธ์/ แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ  เพ่ือเสนอแผนฉบับปรับปรุงต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะต่อไป (APIT_56_1.1_8.4) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_56_1.1_8.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 4 มี.ค. 
2556 เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 
2556 รอบ 6 เดือน (ต.ค.55 – ก.พ.56) 

APIT_56_1.1_8.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 
APIT_56_1.1_8.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ครั้งที่ 15/2556 วันที่ 7 พ.ย. 2556 

เรื่องแผนกลยุทธ์/ แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ประจ าปีงบประมาณ 2557-2560 

APIT_56_1.1_8.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24 ม.ค. 2557 
เรื่อง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปี
การศึกษา 2556 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
8 ข้อ 8 ข้อ 

(ข้อ 1-8) 
5  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
8 ข้อ 7 ข้อ 

(ข้อ 2-8) 
4 × 

  



คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลติภัณฑ์การเกษตร  25 
 

 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                   เบอร์โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27172 
  (อาจารย์สุจินดา  จิตต์ใจฉ่ า) 
ผู้รายงานผล : นางสาวจิรภา โชคอาภาสมบัติ          เบอร์โทรศัพท ์0 2649 5000 ต่อ 27172 
 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์
ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 

 
 หมายเหตุ : 

1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษา ลงทะเบียนเรียน
ในรอบปีการศึกษาที่ท าการประเมิน ส าหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับ อนุมัติให้เปิดสอน
ทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภา สถาบันอนุมัติให้ปิด
ด าเนินการแล้ว  

2. การนับจ านวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจ านวนหัวนักศึกษาในปี การศึกษานั้นๆ 
และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกท่ีตั้ง  

3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่ หรือเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไป ตาม
รายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้ 
 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :ข้อ 
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และ
หลักสูตรปรับปรุง  โดยถือแนวทางปฏิบัติตามคู่มือบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (APIT_56_2.1_1.1)  โดย
การจัดท าหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ  แล้ว
เสนอระดับมหาวิทยาลัยโดยเสนอผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เพ่ือเสนอคณะกรรมการการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เพ่ือพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรและให้ความเห็นชอบ (APIT_56_2.1_1.2) ส าหรับหลักสูตรระดับ
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ปริญญาตรี  จากนั้นน าเสนอให้ความเห็นชอบโดยสภาวิชาการ (APIT_56_2.1_1.3)  และพิจารณาอนุมัติโดย
สภามหาวิทยาลัย (APIT_56_2.1_1.4)  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะด าเนินการน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) รับรองภายใน 30 วัน ต่อไป 
 โดยในรอบปีการศึกษา 2556  คณะฯไม่มีการเปิดหลักสูตรใหม่ และไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร  มีการ
ด าเนินการหลักสูตรปัจจุบัน 3 หลักสูตร คือ วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2554)  หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553)  และหลักสูตร วท.บ.
เทคโนโลยีชี วภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสู ตรใหม่  พ .ศ .2554)  (APIT_56_2.1_1 .5 ถึ ง 
APIT_56_2.1_1.7) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_2.1_1.1 คู่มือการบริหารหลักสูตร (หัวข้อระบบและกลไกการเปิดและปรับปรุงหลักสูตร) 
APIT_56_2.1_1.2 ค าสั่ง มศว ที่ 2369/2550, 3060/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 
APIT_56_2.1_1.3 ค าสั่ง มศว ที่ 2164/2555 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ 
APIT_56_2.1_1.4 รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
APIT_56_2.1_1.5 หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 
APIT_56_2.1_1.6 หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553 
APIT_56_2.1_1.7 หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554 

  
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 
ผลการด าเนินการ 
 การปิดหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ด าเนินการตามแนวปฏิบัติที่
ระบุในคู่มือบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (APIT_56_2.1_2.1)  ซึ่งมีขั้นตอนปฏิบัติสอดคล้องกับที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  โดยคณะฯ จะพิจารณาหลักสูตรที่สมควรปิดตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเสนอผ่านคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  และ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ  แล้วเสนอคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(APIT_56_2.1_2.2) ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี  จากนั้นน าเสนอสภาวิชาการ (APIT_56_2.1_2.3) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  และเสนอสภามหาวิทยาลัย (APIT_56_2.1_2.4) พิจารณาให้อนุมัติปิดหลักสูตร  
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะด าเนินการน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรองภายใน 30 วัน 
ต่อไป 
 โดยในรอบปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา คณะฯ มิได้เสนอขอปิดหลักสูตรใด 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_56_2.1_2.1 คู่มือการบริหารหลักสูตร (หัวข้อการปิดหลักสูตร) 
APIT_56_2.1_2.2 ค าสั่ง มศว ที่ 2369/2550, 3060/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 
APIT_56_2.1_2.3 ค าสั่ง มศว ที่ 2164/2552 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ 
APIT_56_2.1_2.4 รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 
3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด า เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวก ก) 
ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย 
(หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 ) 

 
ผลการด าเนินการ 
 ในปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีหลักสูตรที่เปิดสอน จ านวน
ทั้งสิ้น 3 หลักสูตร (APIT_56_2.1_3.1)  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้งหมด ดังนี้ (1) หลักสูตร วท.บ.
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร 
(สมอ.07-02) ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นภาคการศึกษา (APIT_56_2.1_3.2)  ร่วมกับการติดตามการ
ประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดใน มคอ.2 (APIT_56_2.1_3.3) และเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานฯ  (2) หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553) รายงานการ
ประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดใน มคอ.2 (APIT_56_2.1_3.4) และเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานฯ  (3) หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2554) รายงานการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดใน มคอ .2 
(APIT_56_2.1_3.5) และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานฯ 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_56_2.1_3.1 สรุปหลักสูตรคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรที่เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานฯ 

APIT_56_2.1_3.2 รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (สมอ.07-02) วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ ภาคเรียนที่ 1-2/ 2556 

APIT_56_2.1_3.3 รายงานการประชุมหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ครั้งที่ 
1/56 วันที่ 27 ก.พ.56  ครั้งที่2/56 วันที่ 15 พ.ค.56  ครั้งที่ 3/56 วันที่ 13 ส.ค.56  
ครั้งที่ 4/56 วันที่ 30 ต.ค.56  ครั้งที่ 1/57 วันที่ 28 ม.ค.57  ครั้งที่ 2/57 วันที่ 30 
เม.ย.57 เรื่อง การประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้กลางในมคอ.
2 หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554) 

APIT_56_2.1_3.4 รายงานการประชุมหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ครั้งที่ 1/56 วันที่ 7 
มี.ค.56  ครั้งที่ 2/56 วันที่ 5 เม.ย.56  ครั้งที่ 3/56 วันที่ 16 พ.ค.56  ครั้งที่ 4/56 
วันที่ 3 ก.ย.56  เรื่อง การประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้กลาง
ในมคอ.2 หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553) 

APIT_56_2.1_3.5 รายงานการประชุมหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 
4/2557 เมื่อวันที่ 30 เม.ย.57 การประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามตัว
บ่งชี้กลางในมคอ.2 หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 

  
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 

ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่
ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ก าหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
ก ากับให้มีการด าเนินได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาคือ  (1) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (APIT_56_2.1_4.1)  (2) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ (APIT_56_2.1_4.2)  และ (3) คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร(APIT_56_2.1_4.3)  ซึ่งประกอบด้วย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน  และมีคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
(APIT_56_2.1_4.4) ก ากับให้ทุกหลักสูตรด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานฯ และติดตามผลการด าเนินงานและ
การจัดท ารายงาน มคอ.3 ถึง 7  โดย (1) หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการมีการประเมิน
หลักสูตรโดยบัณฑิตทุกปี (APIT_56_2.1_4.5)  เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบเวลาที่ก าหนด
ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  ร่วมกับการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่าน
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เกณฑ์ประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี (APIT_56_2.1_4.6)  (2) 
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์มีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 
ผ่านเกณฑ์ประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี (APIT_56_2.1_4.7)  
และ (3) หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์ประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดใน
แต่ละปี (APIT_56_2.1_4.8) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_2.1_4.1 ค าสั่งคณะที่ 61/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การ

อาหารและโภชนาการ 
APIT_56_2.1_4.2 ค าสั่งคณะที่ 62/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุ

พอลิเมอร์ 
APIT_56_2.1_4.3 ค าสั่งคณะที่ 2/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ

และผลิตภัณฑ์การเกษตร 
APIT_56_2.1_4.4 ค าสั่งคณะที่ 40/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
APIT_56_2.1_4.5 สรุปผลการประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา ปี 2555  
APIT_56_2.1_4.6 รายงานการประชุมหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ครั้งที่ 

1/56 วันที่ 27 ก.พ.56  ครั้งที่2/56 วันที่ 15 พ.ค.56  ครั้งที่ 3/56 วันที่ 13 ส.ค.56  
ครั้งที่ 4/56 วันที่ 30 ต.ค.56  ครั้งที่ 1/57 วันที่ 28 ม.ค.57  ครั้งที่ 2/57 วันที่ 30 
เม.ย.57 เรื่อง การประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้กลางในมคอ.
2 หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554) 

APIT_56_2.1_4.7 รายงานการประชุมหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ครั้งที่ 1/56 วันที่ 7 
มี.ค.56  ครั้งที่ 2/56 วันที่ 5 เม.ย.56  ครั้งที่ 3/56 วันที่ 16 พ.ค.56  ครั้งที่ 4/56 
วันที่ 3 ก.ย.56  เรื่อง การประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้กลาง
ในมคอ.2 หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553) 

APIT_56_2.1_4.8 รายงานการประชุมหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 
4/2557 เมื่อวันที่ 30 เม.ย.57 การประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามตัว
บ่งชี้กลางในมคอ.2 หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
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5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้ อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4กรณี
หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครบทุก
หลักสูตรได้แก่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์  และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ
และผลิตภัณฑ์การเกษตร (APIT_56_2.1_5.1 ถึง APIT_56_2.1_5.3)  เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงาน
หลักสูตร  และมีคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (APIT_56_2.1_5.4) เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบการควบคุมก ากับให้
มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา  โดยมีการประชุมของ
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเป็นประจ าทุกเดือน (APIT_56_2.1_5.5) และน าเสนอผลการติดตาม มคอ.3 ถึง 7 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ และคณะกรรมการประจ าคณะ (APIT_56_2.1_5.6 และ 
APIT_56_2.1_5.7) 
 ทั้งนี้ ปีการศึกษา 2556 คณะฯ ด าเนินการทุกหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานฯ  โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท .บ.
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์  และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท .บ.เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์
การเกษตร ได้ก ากับติดตามให้มีการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในเกณฑ์ข้อ 3 (APIT_56_2.1_5.8)  และมี
การพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินข้อ 4 ด้วยการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในรายวิชา (APIT_56_2.1_5.9) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_56_2.1_5.1 ค าสั่งที่61/2554  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การ
อาหารและโภชนาการ   

APIT_56_2.1_5.2 ค าสั่งที่ 62/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์   
APIT_56_2.1_5.3 ค าสั่งที่ 2/2555แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพและ

ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
APIT_56_2.1_5.4 ค าสั่งที่ 40/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ   
APIT_56_2.1_5.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 13 ก.พ.56  ครั้ง

ที่ 3/2556 วันที่ 30 เม.ย.56 เรื่องผลการจัดท ารายงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
มคอ.3 ถึง 7 

APIT_56_2.1_5.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 12/2556 วันที่ 13 ก.ย.
56 เรื่องผลการจัดท ารายงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3 ถึง 7 

APIT_56_2.1_5.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 19 ก.พ.2556  
ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 21 พ.ค.2556  ครั้งที่ 8/2556 วันที่ 25 ก.ย.2556  เรื่องผลการ
จัดท ารายงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3 ถึง 7 

APIT_56_2.1_5.8 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ฯ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร 

APIT_56_2.1_5.9 รายงานสรุป มคอ.3 ที่มีการปรับปรุง คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร 

 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :ข้อ 
6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

กับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 
 

ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ก าหนดให้ทุกหลักสูตร (APIT_56_2.1_6.1 ถึง 
APIT_56_2.1_6.3)  มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร  ด้วยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา และผู้แทนจากสมาคมวิชาชีพเข้าร่วมเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตร  
ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  อันเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาและบริหารหลักสูตร ทุกหลักสูตร  ทั้งนี้ คณะฯ ไม่มีหลักสูตรวิชาชีพ 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_56_2.1_6.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ 

APIT_56_2.1_6.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 

APIT_56_2.1_6.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์
การเกษตร 

 
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก)  

มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
 
ผลการด าเนินการ 
 ยกเว้นการประเมินเนื่องจากคณะเทคโนโลยีและนวัตกรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ยังไม่มีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 
รายการหลักฐาน   

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
- - 

 
8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก)  

มีจ านวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา 

 
ผลการด าเนินการ 
 ยกเว้นการประเมินเนื่องจากคณะเทคโนโลยีและนวัตกรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ยังไม่มีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
- - 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 5 ข้อ 

(ข้อ1 - 5) 
5  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

http://apit.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7249
http://apit.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7249
http://apit.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7250
http://apit.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7251
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เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 5 ข้อ 

(ข้อ1 - 5) 
5  
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                  เบอร์โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27172 
  (อาจารย์สุจินดา จิตต์ใจฉ่ า) 
ผู้รายงานผล : นางสาวจิรภา โชคอาภาสมบัติ         เบอร์โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27172 
 
เกณฑ์การประเมิน  

 แนวทางที่ 1 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
เท่ากับ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 แนวทางที่ 2 ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
 
วิธีการค านวณ 
 แนวทางท่ี 1 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 
 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 5  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
 แนวทางท่ี 2 

1. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
เท่ากับ ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วยร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าที่ประเมิน 

2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มาท่ีค านวณไดใ้นข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 

 ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ า 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

X 5  ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ า 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน :  
 แนวทางท่ี 1 
 ในปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีอาจารย์ประจ าที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อรวมทั้งสิ้น 19 คน  แยกเป็นระดับการศึกษาปริญญาเอก 14 คน  ระดับปริญญา
โท 5 คน  ไม่มีระดับปริญญาตรี  ดังนั้น ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 
73.68 จากเกณฑ์การประเมินก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 60 ขึ้นไป  เมื่อน าผลการด าเนินงานมา
เทียบเกณฑ์ มีค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 5 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ล าดับ

ที ่
ข้อมูลพื้นฐาน 

หน่วย
วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คน 14 
2 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน 19 
3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีที่ผ่านมา ร้อยละ 73.68 
4 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ร้อยละ 73.68 
5 ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
สัดส่วน 0 

หมายเหตุ : การนับจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. โดยให้นับระยะเวลาการท างาน ดังนี้ 
 9 - 12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถน ามานับได้ 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_2.2_1.1 รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดในปีการศึกษาท่ีประเมิน (2556) 
APIT_56_2.2_1.2 รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา (2555) 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 70 ร้อยละ 73.68 5  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 70 ร้อยละ 73.68 5  
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                  เบอร์โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27172 
  (อาจารย์สุจินดา จิตต์ใจฉ่ า) 
ผู้รายงานผล : นางสาวจิรภา โชคอาภาสมบัติ         เบอร์โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27172 
 
เกณฑ์การประเมิน  

 แนวทางที่ 1 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

 แนวทางที่ 2 ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 6 ขึ้นไป 
 
วิธีการค านวณ 
 แนวทางท่ี 1 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ เท่ากับ 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 

 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 5  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
 แนวทางท่ี 2 

1. ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
เท่ากับ ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วยร้อยละของอาจารย์ประจ า
ทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าที่ประเมิน 

2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา ที่ค านวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 

 ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ า 
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

X 5 
 ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง 

ทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน :  
 แนวทางท่ี 1 
 ในปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีบุคลากรสายวิชาการรวม
ทั้งสิ้น 19 คน (นับรวมลาศึกษาต่อ)  แยกเป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน  และไม่มีต าแหน่งวิชาการ 14 
คน  ดังนั้น ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน คิดเป็นร้อย
ละ 0 (ศูนย์)  จากเกณฑ์การประเมินก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 30 ขึ้นไป  เมื่อน าผลการ
ด าเนินงานมาเทียบเกณฑ์ มีค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 0 (ศูนย)์ 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ล าดับ

ที ่
ข้อมูลพื้นฐาน 

หน่วย
วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์) 

คน 0 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน 19 
3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย ์

และศาสตราจารย์) ในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 
ร้อยละ 0 

4 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย ์
และศาสตราจารย์) ในปีที่ประเมิน 

ร้อยละ 0 

5 ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) เปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา 

สัดส่วน 0 

หมายเหตุ : การนับจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. โดยให้นับระยะเวลาการท างาน ดังนี้ 
 9 - 12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถน ามานับได้ 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_2.3_1.1 รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดในปีการศึกษาท่ีประเมิน (2556) 
APIT_56_2.3_1.2 รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา (2555) 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
6 ร้อยละ 0 0  
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ร้อยละ 0 0  
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายบริหาร                  เบอร์โทรศัพท์   02-649-5000 ต่อ 27174 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญญา มิ่งเมือง) 
ผู้รายงานผล : นางสาวศรีสุดา วันชาดี                 เบอร์โทรศัพท์  02-649-5000 ต่อ 27167 
 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและ 

มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
ผลการด าเนินการ 

 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของ
คณะฯ ซึ่งประกอบด้วยแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (APIT_56_2.4_1.1) 
โดยมีคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ (APIT_56_2.4_1.2) ท าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ 
ระเบียบปฏิบัติด้านบุคลากร (APIT_56_2.4_1.3 และ APIT_55_2.4_1.4) แผนกรอบอัตราก าลัง และ ข้อมูล
ประกอบการจัดท าค าขอก าหนดกรอบอัตราเพ่ิมใหม่ (APIT_56_2.4_1.5) การส ารวจเป้าหมายในการพัฒนา
ตนเอง ด้านการขอต าแหน่งทางวิชาการ และแผนการพัฒนารายบุคคลตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ในรอบปีที่ผ่านมา (APIT_56_2.4_1.6) รวมทั้งมีการระบุตัวชี้วัดที่จะใช้ติดตามประเมินผลด้วย โดยแผนการ
บริหารและพัฒนาฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ประจ าปีของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร (APIT_56_2.4_1.7) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_56_2.4_1.1 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
(2557-2560)   

APIT_56_2.4_1.2 ค าสั่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ 33/2554 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์   

APIT_56_2.4_1.3 ระเบียบปฏิบัติด้านบุคลากร : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย 
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 

APIT_56_2.4_1.4 ระเบียบปฏิบัติด้านบุคลากร: หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การจ้าง การบรรจุแต่งตั้ง 
การท าสัญญาจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2553   

APIT_56_2.4_1.5 ข้อมูลกรอบอัตราก าลัง ประจ าปี 2558-2562 และ ข้อมูลประกอบการจัดท าค าขอ
ก าหนดกรอบอัตราเพ่ิมใหม่ (ปีงบประมาณ 2558-2561)   

APIT_56_2.4_1.6 ผลการส ารวจเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง ด้านการขอต าแหน่งทางวิชาการ และ
แผนการพัฒนารายบุคคลตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการในรอบปีที่ผ่านมา 

APIT_56_2.4_1.7 แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีงบประมาณ 
2557-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 5   

 
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากร
โดยมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ (APIT_56_2.4_2.1) ตามกรอบอัตราก าลังที่ ได้ 
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ    
สรรหา การจ้าง ฯ พศ. 2553 ทุกต าแหน่งมีการก าหนดข้อก าหนดภาระงานไว้ ทั้งนี้ ส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน ได้มีการจัดท าค าอธิบายลักษณะงาน (APIT_56_2.4_2.2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจลักษณะงานที่
ได้ รับมอบหมาย รวมทั้ ง  มีการมอบหมายงานในความรับผิดชอบประจ า เป็นลายลักษณ์ อั กษร 
(APIT_56_2.4_2.3) ในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
โดยในแต่ละปี บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 รอบ 
(ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) โดยคณะฯ มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาระงานของบุคลากร
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน และประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการประเมิน 
(APIT_56_2.4_2.4) บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจะท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล ซึ่งจัดท าโดยใช้ลักษณะของงานที่บุคลากรได้รับมอบหมายเป็นเกณฑ์ หลังจากเสร็จสิ้นการประเมิน 
คณะฯ มีการแจ้งผลการประเมินต่อบุคลากรเป็นรายบุคคลต่อไป รวมทั้ง จากผลการประเมินของบุคลากรได้
น ามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะฯ ด้วย  การด าเนินการด้านการ 
พัฒนาบุคลากร คณะฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรมตามความสนใจเพ่ือพัฒนาด้านวิชาการ วิธีการ
ท างานและพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการท างาน (สรุปการพัฒนาบุคลากร APIT_56_2.4_2.5) โดยคณะได้
จัดสรรงบประมาณไว้เพ่ือให้บุคลากรมีการพัฒนาเป็นประจ าทุกปี (APIT_56_2.4_2.6) งานบุคคลมีการ
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รายงานผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากรเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ (APIT_56_2.4_2.7) เพ่ือติดตาม และมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_2.4_2.1 ตัวอย่างกระบวนการคัดเลือกบุคลากรของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร 
APIT_56_2.4_2.2 ค าอธิบายลักษณะงาน (job description) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
APIT_56_2.4_2.3 บันทึกการมอบหมายงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
APIT_56_2.4_2.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้ข้อมูลและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 

และประกาศ เรื่องปฏิทินการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
APIT_56_2.4_2.5 สรุปการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 2556  
APIT_56_2.4_2.6 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2557 เพ่ือการพัฒนาบุคลากร 
APIT_56_2.4_2.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ประจ าเดือนกันยายน ครั้งที่ 

8/2556, เดือนธันวาคม ครั้งที่ 11/2556, เดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2557 และรายงาน
การประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์  ครั้งที่ 11/2556, ครั้งที่ 
16/2556 

 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการด าเนินการ 

 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการจัดสวัสดิการ เสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยครอบคลุมทั้งข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ และบรรยากาศของความสุขในการปฏิบัติงาน ได้แก่ โครงการกีฬาสัมพันธ์ต้อนรับ
ปีใหม่ พ.ศ.2557  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ โครงการท าความสะอาดและพัฒนาสุนทรียภาพ (Big 
cleaning day) โครงการวันสถาปนาคณะฯ (APIT_56_2.4_3.1) ทั้งนี้เพ่ือเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการ
ท างาน คณะฯ จัดให้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ที่คณะฯ รับผิดชอบที่อาคารอ านวยการ มศว องครักษ์ 
เพ่ือให้มีสถานที่ที่สวยงามมีบรรยากาศที่ดีในการท างาน (APIT_56_2.4_3.2) 

คณะฯ มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสรับทราบนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ และบุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็น เพ่ือการพัฒนาการท างาน ได้แก่ การประชุม
ชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ มศว ประสานมิตร และ 5 มีนาคม 2557 ที่ มศว 
องครักษ์ (APIT_56_2.4_3.3) นอกจากนี้คณะฯ ได้จัดท าประกาศหลักเกณฑ์กองทุนคณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรเพ่ือเป็นหลักเกณฑ์การจ่ายรองรับเงินบริจาค ที่จะใช้สนับสนุนกิจกรรมด้าน
ต่างๆ ของคณะฯ ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและนิสิต การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการเรียนการ
สอน ตลอดจนด้านสวัสดิการของบุคลากรและนิสิต (APIT_56_2.4_3.4) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_56_2.4_3.1 โครงการ และภาพกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ และบรรยากาศของ
ความสุขในการปฏิบัติงาน ได้แก่ โครงการกีฬาสัมพันธ์ต้อนรับปีใหม่ พ .ศ.2557  
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ โครงการท าความสะอาดและพัฒนาสุนทรียภาพ 
(Big cleaning day) โครงการวันสถาปนาคณะฯ 

APIT_56_2.4_3.2 ภาพที่ท าการคณะฯ ห้องเรียน ที่ มศว องครักษ์ 
APIT_56_2.4_3.3 โครงการการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์   
APIT_56_2.4_3.4 กองทุนคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และภาพคณบดีมอบเงิน

สนับสนุนสวัสดิการบุคลากร   
  

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

 
ผลการด าเนินการ 

 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการติดตามและประเมินผลการอบรมการพัฒนา
อาจารย์และบุคลากรโดยคณะฯ มีนโยบายให้คณาจารย์ที่ไปอบรม สัมมนาจะต้องส่งรายงานผลที่ได้จากการ
อบรม โดยจัดท าประกาศของคณะฯ เรื่องมาตรฐานการการรายงานผลการพัฒนาศักยภาพวิชาการ /วิชาชีพ 
สายวิชาการ และเพ่ือให้มีความครอบคลุมบุคลากรทั้งหมด รวมทั้งให้มีการติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คณะฯ จึงมีการปรับแบบฟอร์ม ตามบันทึกข้อความ ที่ศธ 0519.35/บห122 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 
เรื่อง การรายงานการน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา (APIT_56_2.4_4.1) โดยในรอบปี
การศึกษา 2556 มีคณาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาโดยทั้งการอบรมภายนอกและโครงการที่จัดโดย
คณะ/มหาวิทยาลัย จ านวน 32 คน (APIT_56_2.4_4.2) และมีการรายงานผลการน าความรู้และทักษะที่ได้
จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน (APIT_56_2.4_4.3) ทั้งนี้คณะฯ ได้มีการจัดโครงการจัดการองค์ความรู้
ของบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมสัมมนา 
และจากประสบการณ์การท างาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการท างานในส่วนต่างๆ กล่าวคือ สายวิชาการ ในด้าน
การเรียนการสอน ได้แก่ โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน ซึ่ งได้น ามาจัดท าแนว
ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน สายสนับสนุน ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน ได้แก่  การจัดการ
ความรู้ เ พ่ือจัดท าคู่มือเรื่อง “การบริหารโครงการบริการวิชาการ” (APIT_56_2.4_4.4 และ 
APIT_56_2.4_4.5) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_56_2.4_4.1 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการการรายงานผลการพัฒนาศักยภาพวิชาการ/วิชาชีพสาย 
  วิชาการ และบันทึกข้อความเรื่อง การรายงานการน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ดู 
  งาน ประชุม สัมมนา 

APIT_56_2.4_4.2 สรุปการพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 
2556 

APIT_56_2.4_4.3 ตัวอย่างการรายงานการน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา 
APIT_56_2.4_4.4 แนวปฏิบัติด้านการเรียนการสอน   
APIT_56_2.4_4.5  คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง “การบริหารโครงการบริการวิชาการ” 

 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
 

ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากร (คณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุน) โดยประกาศเป็นจรรยาบรรณส าหรับบุคลากรคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร(APIT_56_2.4_5.1) จัดท าคู่มือจรรยาบรรณ (APIT_56_2.4_5.2) และแนวทางปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ ทั้งของสายวิชาการและสายสนับสนุน (APIT_56_2.4_5.3) ที่ได้จากการประชุมส่งเสริม
จรรยาบรรณ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 และการประชุมฝ่ายวิชาการเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรฯ พศ.2556 ทั้งนี้คณะฯ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
รับผิดชอบการก ากับดูแลการการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งคณะฯได้ท าการแจ้ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ ให้อาจารย์ได้ท าความเข้าใจ   (APIT_56_2.4_5.4) และรอง
คณบดีฝ่ายบริหารรับผิดชอบการก ากับดูแลการการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายวิชาการ  (การ
ประชุมคณะกรรมการส านักงานคณบดี) (APIT_56_2.4_5.5) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_2.4_5.1 ประกาศจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร   
APIT_56_2.4_5.2 คู่มือจรรยาบรรณ   
APIT_56_2.4_5.3 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (ตุลาคม 2556) 
APIT_56_2.4_5.4 การแจ้งข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ    
APIT_56_2.4_5.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักงานคณบดี     
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6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร จัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการ

บริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ 2556-2559 (APIT_56_2.4_6.1) โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารด าเนินการติดตามและ
ประเมินการปฏิบัติการตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ (APIT_56_2.4_6.2) โดยมีผล
การประเมินดังสรุปในรายงานผลการประเมิน (APIT_56_2.4_6.3 ถึง APIT_56_2.4_6.4) ทั้งนี้คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาฯ ในปีงบประมาณ 2557-
2560 โดยให้มีการเพิ่ม road map ในการขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ และเพ่ิมตัวชี้วัดของแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร โดยให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการอย่างน้อย 1 เรื่อง   
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_2.4_6.1 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

ปีงบประมาณ 2556-2559   
APIT_56_2.4_6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ประจ าเดือน กันยายน ครั้งที่ 

8/2556 และประจ าเดือนธันวาคม ครั้งที่ 11/2556    
APIT_56_2.4_6.3 สรุปการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 2556    
APIT_56_2.4_6.4 รายงานผลการประเมินความส าเร็จของการด าเนินการแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร

ตามตัวชี้วัด   
  

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

 
ผลการด าเนินการ 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยผู้รับผิดชอบ คือ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้น า
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินไปปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน โดยเพ่ิม
ตัวชี้วัด 2 ตัวในแผนฯ ได้แก่ การให้บุคลกรสายวิชาการมี road map ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ และให้
บุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการอย่างน้อย 1 เรื่อง  (APIT_56_2.4_7.1 และ 
APIT_56_2.4_7.2) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_2.4_7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ประจ าเดือนธันวาคม ครั้งที่ 11 

/2556   
APIT_56_2.4_7.2 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

ปีงบประมาณ 2557-2560   
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 
( ข้อ 1-7 ) 

5   

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
7 ข้อ 7 ข้อ 

( ข้อ 1-7 ) 
5   
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ตัวบ่งชี้ มศว 2.5.1 สื่อ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต   เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 27170 
  (อาจารย์ ดร. ธนัท  อมาตยกุล) 
ผู้รายงานผล : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต   เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 27170 
  (อาจารย์ ดร. ธนัท  อมาตยกุล) 
 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีบริการแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 
ผลการด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดให้มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ จุดบริการ wifi และแหล่งเรียนรู้ผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยส านักคอมพิวเตอร์    คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร จัด
ให้มีบริการแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีการก าหนดในข้อตกลงการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ (APIT_56_2.5.1_1.1) ให้มีการใช้ A-tutor ส าหรบัการเรียนการสอน ซึ่งคณาจารย์จ านวน 7 คน ใช้
วิธีการสอนดังกล่าว สรุปเป็นจ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น 9 
รายวิชา (APIT_56_2.5.1_1.2) นอกจากนี้ยังมีการใช้ website ภายนอก (APIT_56_2.5.1_1.3)  
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_2.5.1_1.1 ตัวอย่างข้อตกลงการปฏิบัติงานของอาจารย์ 
APIT_56_2.5.1_1.2 สรุป A-tutor 
APIT_56_2.5.1_1.3 การใช้ website ภายนอกในการเรียนการสอน 

 
 
2. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้าน

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 
 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรจัดให้มีห้องเรียนและห้องปฏิบติการเพ่ือรองรับการ
จัดการเรียนการสอนของคณะฯ ณ โดยใช้พ้ืนที่ของคณะวิทยาศาสตร์และอาคารอ านวยการ มศว องครักษ์ 
(APIT_56_2.5.1_2.1)  โดยอาคารเรียนของคณะฯ ก าลังด าเนินการก่อสร้างที่ มศว องครักษ์ และเพ่ือ
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ให้บริการห้องเรียนเพียงพอในระหว่างรอการย้าย   คณะฯ ได้ด าเนินการขอใช้ห้องเรียนของมหาวิทยาลัย
เพ่ิมเติม เช่น ห้องเรียนของส านักหอสมุดกลาง (APIT_56_2.5.1_2.2) และ ห้องปฏิบัติการ ณ อาคาร
ปฏิบัติการกลาง องครักษ์ เป็นต้น (APIT_56_2.5.1_2.3)  นอกจากนี้คณะฯยังจัดให้มีบุคลากรท าหน้าที่
ประสานงานจัดการเรียนการสอนและควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการ (APIT_56_2.5.1_2.4-APIT_56_2.5.1_2.5) 
ซึ่งได้จัดให้มีข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ  แสดงไว้หน้าห้องปฏิบัติการ (APIT_55_2.5.1_2.6) รวมทั้งมี
งบประมาณ (APIT_56_2.5.1_2.7) และการจัดซื้ออุปกรณ์เสริมการเรียนการสอน และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ 
(APIT_56_2.5.1_2.8)  ส าหรับจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นผู้ให้บริการ 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_2.5.1_2.1 สรุปจ านวนห้องเรียน 
APIT_56_2.5.1_2.2 เอกสารขอใช้ห้องเรียนส านักหอสมุดกลาง 
APIT_56_2.5.1_2.3 เอกสารขอใช้ห้องปฏิบัติการ ณ อาคารปฏิบัติการกลาง องครักษ์ 
APIT_56_2.5.1_2.4 ค าสั่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่  26/2554 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
APIT_56_2.5.1_2.5 ค าสั่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่  20/2556 เรื่อง แต่งตั้ง

หัวหน้าห้องปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
APIT_56_2.5.1_2.6 ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ 
APIT_56_2.5.1_2.7 งบประมาณเงินรายได้ 2557 
APIT_56_2.5.1_2.8 บันทึกข้อความรายงานการจัดซื้อและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน (ชุดเครื่องเสียงประกอบ

ห้องเรียน) 
 
3. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ เช่น บริการโสตทัศนูปกรณ์ บริการส่งเสริมสุขภาพ หรือ

พื้นที่นันทนาการ เป็นต้น 
 
ผลการด าเนินการ 

 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการด าเนินการขอใช้สถานที่เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมของนิสิต (APIT_56_2.5.1_3.1) เนื่องจากยังไม่มีอาคารสถานที่เป็นของคณะฯเอง  
แต่ทางคณะฯไดจ้ัดให้มีห้องสโมสรนิสิตและห้องค้นคว้าส าหรับนิสิต   คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร เพ่ือเป็นบริเวณให้สโมสรนิสิตฯได้ประชุมและเตรียมการท ากิจกรรมและเป็นห้องค้นคว้า 
(APIT_56_2.5.1_3.2) คณะฯได้จัดให้มีโครงการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นิสิต เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพให้กับนิสิต (APIT_56_2.5.1_3.3) และคณะฯยังได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมศักยภาพ
ด้านกีฬานิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ระหว่าง 15 กรกฎาคม – 
15 สิงหาคม 2556 (APIT_56_2.5.1_3.4) ซึ่งนิสิตยังได้ใช้อุปกรณ์กีฬาภายหลังจากการจัดโครงการนี้อีกด้วย 
(APIT_56_2.5.1_3.5) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_56_2.5.1_3.1 ตัวอย่างการขอใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรม 
APIT_56_2.5.1_3.2 รูปห้องสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และห้อง

ค้นคว้า 
APIT_56_2.5.1_3.3 สรุปโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
APIT_56_2.5.1_3.4 สรุปโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬานิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร 
APIT_56_2.5.1_3.5 เอกสารการขอยืมอุปกรณ์กีฬา 

 
4. มีบริการระบบสาธารณูปโภค การรักษาความสะอาด และการรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน

บริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื่องห้องสุขา ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้ง  
มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีสถานที่ด าเนินงานชั่วคราวอยู่ที่อาคาร 15 คณะ
วิทยาศาสตร์ และคณะฯได้เปิดให้มีการเรียนการสอนนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่องครักษ์เป็นปีแรก  โดยอาคารเรียนของ
คณะฯ ก าลังด าเนินการก่อสร้างที่ มศว องครักษ์  ในระหว่างรอการย้าย คณะฯ จัดการการบริการระบบ
สาธารณูปโภค การรักษาความสะอาด การรักษาความปลอดภัยของอาคารระบบก าจัดของเสีย และการจัดการ
ขยะ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ (APIT_56_2.5.1_4.1)  โดยคณะฯ มอบหมายให้คณะกรรมการก ากับดูแล
อาคารสถานที่และเครื่องมือท าหน้าที่ก าหนดนโยบายด้านอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ การประหยัดพลังงาน 
ควบคุม ก ากับดูแลและประสานงาน ในการซ่อมบ ารุงรักษา ตรวจสอบดูแล พ้ืนที่ใช้สอยของคณะฯ ทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร ทั้งส่วนส านักงานและส่วนบริการนิสิต โดยประสานงานกับหน่วยอาคารสถานที่และซ่อม
บ ารุงของคณะวิทยาศาสตร์ (APIT_56_2.5.1_4.2)  
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_2.5.1_4.1   เอกสารการโอนเงินค่าสาธารณูปโภคให้คณะวิทยาศาสตร์ 
APIT_56_2.5.1_4.2 ค าสั่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ 44/2555 แต่งตั้ง

คณะกรรมการก ากับดูแลอาคารสถานที่และเครื่องมือ และยกเลิกค าสั่งคณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ 49/2554 และค าสั่งคณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ 5/2555 

 
5. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 1–4 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 
ผลการด าเนินการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดท าแบบประเมินคุณภาพของการให้บริการของคณะในหัวข้อข้อ 
1-4 จากนิสิตผู้รับบริการ โดยให้คณะแจกจ่ายให้นิสิตซึ่งเป็นผู้รับบริการได้ประเมิน  และในปีการศึกษา 2556 



คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลติภัณฑ์การเกษตร  49 
 

 

นี้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้น าผลการประเมินการให้บริการของคณะฯต่อนิสิต  ซึ่งมีผู้ประเมินจ านวน 
332 คน จากนิสิตทั้งหมด 424 คนคิดเป็นร้อยละ 78.30 ของนิสิตทั้งหมด  ซึ่งผลการประเมินในข้อ 1-4 เป็น
ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 การบริการแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีค่าการประเมินคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.72. (ค่าเฉลี่ยสูงกว่า 3.51) 
ข้อ 2 การบริการกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย มีค่าการ
ประเมินคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 (ค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 3.51) 
ข้อ 3 บริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ เช่น บริการโสตทัศนูปกรณ์ บริการส่งเสริมสุขภาพ 
หรือพ้ืนที่นันทนาการ เป็นต้น มีค่าการประเมินค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 (ค่าเฉลี่ยสูงกว่า 3.51) 
ข้อ 4 บริการระบบสาธารณูปโภค การรักษาความสะอาด และการรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องห้องสุขา ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 (ค่าเฉลี่ยสูงกว่า 3.51) 

แล้วได้น าเสนอผลของการประเมินในครั้งนี้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร  ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
(APIT_56_2.5.1_5.1) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_2.5.1_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร  ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เรื่อง สรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิต ปีการศึกษา 2556 

 
6. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 5 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ 

ที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 

ผลการด าเนินการ 
 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ได้น าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการของคณะในหัวข้อข้อ 1-4 
จากนิสิตผู้รับบริการ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร  ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการ
จัดบริการด้านกายภาพให้สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ (APIT_56_2.5.1_6.1) ซึ่งที่ประชุมฯมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
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1. คณะฯได้วางแผนและด าเนินการพัฒนาไปบางส่วนแล้ว เช่น การปรับปรุงห้องชั้น 1 อาคารเรียน
รวม มศว องครักษ์ เป็นห้องอเนกประสงค์เพ่ิมเติม รวมทั้งได้ประสานกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และคณะวิทยาศาสตร์ ในการขอใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ เพ่ือรองรับการเรียนการสอนต่อไป ดังนั้น
ขอให้ฝ่ายอาคารสถานที่ประชุมคณะกรรมการอาคารสถานที่และสรุปแผนการพัฒนาเรื่องอาคาร
สถานที่และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาในเดือน
ต่อไป 

2. ฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนิสิต ควรมีการเสนอกระบวนการหรือกิจกรรมในการส่งเสริมทักษะ
สื่อสารของนิสิตเพ่ือด าเนินการในปีการศึกาหน้าน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา
ในเดือนต่อไป 

3. ในเรื่องของระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย คณะฯได้ด าเนินการจัดเตรียมห้องคอมพิวเตอร์ไว้ ณ ห้อง
สโมสร อาคารเรียนรวม ชั้น 1 มศว องครักษ์  

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_2.5.1_6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร  ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เรื่อง สรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิต ปีการศึกษา 2556 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 6 ข้อ 

(ข้อ 1-6) 
5  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 5 ข้อ 

(ข้อ 1-4 และ 6) 
4  
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                  เบอร์โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27172 
  (อาจารย์สุจินดา  จิตต์ใจฉ่ า) 
ผู้รายงานผล : อาจารย์สุจินดา  จิตต์ใจฉ่ า              เบอร์โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27172 
 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
(APIT_56_2.6_1.1 ถึง APIT_56_2.6_1.4) เป็นกรรมการรับผิดชอบในการก ากับ ควบคุมให้การด าเนิน การ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามกลไกที่คณะฯ และมหาวิทยาลัยก าหนด และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 คณะฯ ก าหนดให้การจัดการเรียนการสอนมีลักษณะเป็นการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร  โดยมี
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2556 (APIT_56_2.6_1.5)  และได้เผยแพร่วิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่เว็บไซต์คณะฯ (APIT_56_2.6_1.6)  โดยทุกหลักสูตรมีรายวิชา
ปฏิบัติการ สัมมนา โครงงาน/ โครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้และ
ปฏิบัติงาน เสริมสร้างทักษะในการแสวงหาความรู้ การวางแผน การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การมีส่วนร่วม มี
ความยืดหยุ่นตามความสนใจของผู้เรียน และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนได้ฝึกฝนการ
อภิปราย และน าเสนอผลงานวิชาการด้วยรายงาน วาจา และนิทรรศการ (APIT_56_2.6_1.7 และ 
APIT_56_2.6_1.8)  มีรายวิชาฝึกงาน เพ่ือมุ่งให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเยี่ยมชมสถาน
ประกอบการ และฝึกงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า  250 ชั่ ว โมง (APIT_56_2.6_1.9 ถึ ง 
APIT_56_2.6_1.13) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_56_2.6_1.1 ค าสั่งที่ 61/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การ
อาหารและโภชนาการ   

APIT_56_2.6_1.2 ค าสั่งที่  62/2554   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุ
พอลิเมอร์   

APIT_55_2.6_1.3 ค าสั่งที่ 2/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ
และผลิตภัณฑ์การเกษตร 

APIT_56_2.6_1.4 ค าสั่งที่ 40/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ   
APIT_56_2.6_1.5 แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2556 
APIT_56_2.6_1.6 เว็บไซต์คณะ เรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
APIT_56_2.6_1.7 สรุปการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
APIT_56_2.6_1.8 สรุปการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
APIT_56_2.6_1.9 เค้าโครงรายวิชา วอภ471 ฝึกงาน ปีการศึกษา 2556 
APIT_56_2.6_1.10 โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพ หลักสูตร วท .บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและ

โภชนาการ ปีการศึกษา 2556 
APIT_56_2.6_1.11 โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพ หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ปีการศึกษา 

2556 
APIT_56_2.6_1.12 โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพ หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์

การเกษตร ปีการศึกษา 2556 
APIT_56_2.6_1.13 รายงานสรุปผลการฝึกงาน หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 

ปีการศึกษา 2555 
 
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการ

เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ก าหนดให้ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีการจัดท า
เค้าโครงรายวิชา (Course Syllabus) ที่มีรายละเอียดตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานฯ (APIT_56_2.6_2.1)  
รวมทั้งจัดท า มคอ.2 ของทุกหลักสูตร (APIT_56_2.6_2.2 ถึง APIT_56_2.6_2.4)  มคอ.3 และมคอ.4 ของทุก
รายวิชาก่อนเปิดการเรียนการสอน (APIT_56_2.6_2.5)  โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (APIT_56_2.6_2.6 ถึง APIT_56_2.6_2.9) ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการครบถ้วน   
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_56_2.6_2.1 สรุปเค้าโครงรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2556 และ 2/2556 
APIT_56_2.6_2.2 มคอ. 2 หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553 
APIT_56_2.6_2.3 มคอ. 2 หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2554 
APIT_56_2.6_2.4 มคอ. 2 หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ.2554 
APIT_56_2.6_2.5 สรุป มคอ.3 และ มคอ.4 ภาคเรยีนที่ 1/2556 และ 2/2556 
APIT_56_2.6_2.6 ค าสั่งที่ 61/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์       

การอาหารและโภชนาการ   
APIT_56_2.6_2.7 ค าสั่งที่  62/2554  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุ   

พอลิเมอร์   
APIT_56_2.6_2.8 ค าสั่งที่ 2/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพและ

ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
APIT_56_2.6_2.9 ค าสั่งที่ 40/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
ทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย  โดย
ประกาศเป็นนโยบายของคณะฯ (APIT_56_2.6_3.1)  และแจ้งให้คณาจารย์รับทราบโดยทั่วกัน และเผยแพร่
ในเว็บไซต์คณะฯ (APIT_56_2.6_3.2)  โดยทุกหลักสูตรของคณะฯ ได้ก าหนดให้มีรายวิชาปฏิบัติการ สัมมนา 
โครงงาน/ โครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (APIT_56_2.6_3.3 ถึง 
APIT_56_2.6_3.5)  และผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน หรือจากการท าวิจัย         
ดังปรากฏสรุปการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (APIT_56_2.6_3.6) 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_2.6_3.1 

 
ประกาศคณะเรื่องนโยบายการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีการศึกษา 2556 

APIT_56_2.6_3.2 หน้าเว็บไซต์คณะประกาศนโยบายการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีการศึกษา 2556 

APIT_56_2.6_3.3 มคอ.2 หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2554 

APIT_56_2.6_3.4 มคอ.2 หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553 
APIT_56_2.6_3.5 มคอ.2 หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ.2554 
APIT_56_2.6_3.6 สรุปการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปีการศึกษา 2556 
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4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม  
ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในทุกหลักสูตรโดย
ได้เชิญผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานภายนอก (ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน) เข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอน (APIT_56_2.6_4.1) ได้แก่ การเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต 
(APIT_56_2.6_4.2)  การไปศึกษาดูงานวิชาชีพ (APIT_56_2.6_4.3 ถึง APIT_56_2.6_4.5)  และการฝึกงาน 
(APIT_56_2.6_4.6) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_2.6_4.1 สรุปการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปีการศึกษา 2556 
APIT_56_2.6_4.2 สรุปการเชิญอาจารย์พิเศษ ปีการศึกษา 2556  
APIT_56_2.6_4.3 โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพ หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 

ปีการศึกษา 2556 
APIT_56_2.6_4.4 โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพ หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ปีการศึกษา 

2556 
APIT_56_2.6_4.5 โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพ หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์

การเกษตร ปีการศึกษา 2556 
APIT_56_2.6_4.6 รายงานสรุปผลการฝึกงาน หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ปี

การศึกษา 2555 
  

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 

ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ก าหนดให้แต่ละหลักสูตรมีการวิจัยหรือจัด
กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  ซึ่งในปีการศึกษา 2556 มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนระหว่างบุคลากรภายในและภายนอก เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุก
หลักสูตรและกลุ่มวิชากลาง  การจัดท า มคอ .3 -7  และการทวนสอบผลการเรียนทุกหลักสูตร 
(APIT_56_2.6_5.1)  และน าผลจากกระบวนการจัดการความรู้จากกิจกรรมดังกล่าวไปเป็นข้อมูลประกอบการ
พัฒนาการเรียนการสอน  ดังปรากฏเป็นแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาและโครงงาน ปี
การศึกษา 2557 (APIT_56_2.6_5.2)  และเค้าโครงการสอนรายวิชา วทศ411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ และ 
วทศ.422 โครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2557 (APIT_56_2.6_5.3 และ APIT_56_2.6_5.4)  
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_56_2.6_5.1 โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนระหว่างบุคลากรภายในและ
ภายนอก เพ่ือการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 1 วันที่ 20, 25 มี.ค.2557  เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทุกหลักสูตรและกลุ่มวิชากลาง  การจัดท า มคอ.3-7  และการทวนสอบผลการ
เรียนทุกหลักสูตร 

APIT_56_2.6_5.2 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาและโครงงาน ปีการศึกษา 2557 
APIT_56_2.6_5.3 เค้าโครงการสอนรายวิชา วทศ 411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
APIT_56_2.6_5.4 เค้าโครงการสอนรายวิชา วทศ 422 โครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2557 

 
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ที่เปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา (รวม 2 ภาคการศึกษา)  ด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ปค003/ ปค004) (APIT_56_2.6_6.1)  ซึ่งมีผลการประเมินทุกรายวิชา
ในระดับ 3 .51 คะแนนขึ้นไป โดยมีคะแนนอยู่ ระหว่ าง  3 .62 -4.47คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
(APIT_56_2.6_6.2 และ APIT_56_2.6_6.3) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_2.6_6.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 
APIT_56_2.6_6.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2556 
APIT_56_2.6_6.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2556 
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7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้  
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
 

ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร น าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ปค.003/ ปค.004) ภาคเรียนที่ 1-2/2556 เสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง ในการประชุมครั้งที่ 
15/2556 และครั้งที่ 5/2557 ตามล าดับ (APIT_56_2.6_7.1 และ APIT_56_2.6_7.2)  และทุกรายวิชาน า
ข้อเสนอแนะ หรือประเด็นที่ได้รับการประเมินต่ าสุด ไปก าหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาถัดไป  
(APIT_56_2.6_7.3 และ APIT_56_2.6_7.4) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_2.6_7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ครั้งที่ 15/2556 วันที่ 7 พ.ย. 

2556 วาระผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ปค.003) ภาคเรียนที่ 1/2556 

APIT_56_2.6_7.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 26 มี.ค. 
2557 วาระผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ปค.003) ภาคเรียนที่ 2/2556 

APIT_56_2.6_7.3 มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1/ 2556 
APIT_56_2.6_7.4 มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2/ 2556 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
7 ข้อ 7 ข้อ 

(ข้อ 1 - 7) 
5  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
7 ข้อ 7 ข้อ 

(ข้อ 1 - 7) 
5  
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เบอร์โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 2-7170 
   (อาจารย์ ดร. ธนัท  อมาตยกุล) 
ผู้รายงานผล : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เบอร์โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 2-7170 
   (อาจารย์ ดร. ธนัท  อมาตยกุล) 
 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการครบ 
5 ข้อ ตามเกณฑ์

ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 

 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : ข้อ 
1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับ  

ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 
 
ผลการด าเนินการ 
 ในปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรเปิดให้มีการเรียนการสอนใน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต จ านวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (APIT_56_2.7_1.1) ซึ่งหลักสูตร พ.ศ. 
2554 จะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรปี พ.ศ. 2559 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยี
วัสดุพอลิเมอร์)  หลักสูตรใหม่ 2553 จะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2558 (APIT_56_2.7_1.2)  
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554  
(APIT_56_2.7_1 .3) ทั้ งนี้คณะได้ เปิดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 เป็นปีแรก  อย่างไรก็ตามทั้ง 3 หลักสูตร
ยังไม่ครบวงรอบในการท าการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต แต่
อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2556 ฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ท าการส ารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตส าหรับบัณฑิตที่จบการศึกษาจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ) หลักสูตร พ.ศ. 2552 
(APIT_56_2.7_1.4) ซึ่งเป็นเพียงหลักสูตรเดียวของคณะที่มีนิสิตส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

APIT_56_2.7_1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

APIT_56_2.7_1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2553 

APIT_56_2.7_1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

APIT_56_2.7_1.4 ตัวอย่างแบบส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

 
2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ

สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้ด าเนินการน าผลการประเมินความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 มา
ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์การเกษตร ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
(APIT_56_2.7_2.1 ถึง APIT_56_2.7_2.3)  ตามรอบการปรับปรุงหลักสูตร  อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 
2556 นี้ทั้งสามหลักสูตรข้างต้นยังไม่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร  
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
APIT_56_2.7_2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
APIT_56_2.7_2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2553 
APIT_56_2.7_2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร) 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
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3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สนับสนุนให้อาจารย์ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(A-tutor) ในการเรียนการสอนโดยการก าหนดในข้อตกลงภาระงาน (APIT_56_2.7_3.1) นอกจากนี้ยัง
สนับสนุนให้อาจารย์เข้าอบรมพัฒนาความรู้ด้านการใช้สื่อสารสนเทศ (APIT_56_2.7_3.2) และจัดให้มีบุคลากร
ท าหน้าที่สนับสนุนวิชาการในส่วนต่างๆ  (APIT_56_2.7_3.3) และอาจารย์พิเศษผู้มีความสามารถ 
(APIT_56_2.7_3.4) คณะฯยังสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนานิสิตทั้งทางด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอน และงบประมาณในการจัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร (APIT_56_2.7_3.5 และ APIT_56_2.7_3.6) โดยมี
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตเป็นผู้ดูแล (APIT_56_2.7_3.7) และมีการรายงานการจัดกิจกรรมต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 
2557 (APIT_56_2.7_3.8) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
APIT_56_2.7_3.1 ตัวอย่างข้อตกลงภาระงานผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ 
APIT_56_2.7_3.2 บันทึกข้อความ ขอบคุณอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมการ

เรียนการสอนแบบ E-learning 
APIT_56_2.7_3.3 หน้า website แสดงบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
APIT_56_2.7_3.4 สรุปรายวิชาที่มีการเชิญอาจารย์พิเศษจากภายนอก 
APIT_56_2.7_3.5 ตัวอย่างการจัดซื้อสิ่งสนันบสนุนการเรียนการสอน 
APIT_56_2.7_3.6 งบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

ปีงบประมาณ 2557 
APIT_56_2.7_3.7 ค าสั่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ 37/2556 แต่งตั้ง

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
APIT_56_2.7_3.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เรื่อง ผลการจัดกิจกรรม พัฒนา
นิสิต 

  
4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ  

ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้ก าหนดในแผนปฏิบัติการของคณะให้มีการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ผ่าน
โครงการพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพนิสิต (APIT_56_2.7_4.1 และ APIT_56_2.7_4.2) และใน
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ระดับชั้นเรียน คณะได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา ทนก รายวิชา ทนก 363 โครงการวิจัยเบื้องต้น และ
รายวิชา วทศ 422 โครงงานส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้
กระบวนการท างานวิจัยและได้น าความรู้ที่ได้เรียนรู้มาใช้ในการท าวิจัย ทั้งนี้ ในรายวิชาดังกล่าวได้ก าหนดให้
นิสิตได้จัดท าทั้งโปสเตอร์เพ่ือรายงานผลงานวิจัยในที่สาธารณะและรายงานแบบรูปเล่ม (APIT_56_2.7_4.3 
และ APIT_56_2.7_4.4) โดยใช้งบประมาณจากโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ/ผลงานวิจัยโดยนิสิต 
(APIT_56_2.7_4.5) เพ่ือเป็นกลไกหนึ่งที่จะเตรียมความพร้อมให้นิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่าง สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
APIT_56_2.7_4.1 แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

ปีงบประมาณ 2557-2560  แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา 2556 
APIT_56_2.7_4.2 โครงการพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพของนิสิต 
APIT_56_2.7_4.3 ประมวลการสอนรายวิชา วทศ 363 
APIT_56_2.7_4.4 ประมวลการสอนรายวิชา วทศ 422 
APIT_56_2.7_4.5 สรุปโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ/ผลงานวิจัยโดยนิสิต 

 
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 

 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้มีการวางแผนและจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมแก่นิสิต โดยจัดกิจกรรมดังนี้ (APIT_56_2.7_5.1)  

 โครงการปัจฉิมนิเทศ 
 โครงการปฐมนิเทศ 
 โครงการกีฬาเปิดกระป๋อง 
 โครงการไหว้ครู 
 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า 
 โครงการ AI จิตอาสาปันน้ าใจจากพ่ีสู่น้อง 
 โครงการสอนน้องเรียนหนังสือ 
 โครงการสอนเสริมรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 
 โครงการเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
 โครงการพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพนิสิต 
 โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬานิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
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 โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตรุ่นที่ 1 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร 

 โครงการพัฒนาความเป็นผู้น าส าหรับสโมสรนิสิต 
 โครงการพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล 
 โครงการเพิ่มพูนศักยภาพนิสิตใหม่ 
 โครงการบริษัทจ าลอง 
 โครงการก้าวแรกสู่ APIT 

คณะฯมีการประเมินผลแผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตทุกระดับการศึกษา 
ตามตัวบ่งชี้ของแผน (KPI) และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 (APIT_56_2.7_5.2) เพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
APIT_56_2.7_5.1 แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

ปีงบประมาณ 2557-2560  แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา 2556 
APIT_56_2.7_5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เรื่องผลการด าเนินโครงการ 
พัฒนานิสิต 

 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : ข้อ 
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ

มีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 

ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรยังไม่เปิดให้มีการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา แต่คณะฯ ก็มีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นิสิตระดับบริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ท าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหาคิดค้นกระบวนการหรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้โจทย์จากสถานการณ์หรือปัญหาจริงที่เกิดขึ้น (APIT_56_2.7_6.1) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
APIT_56_2.7_6.1 รายชื่อหัวข้อการท าวิจัยในรายวิชา วทศ 422 โครงงานส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

ภาคเรียนที่ 2/2556 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 
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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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เบอร์โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 2-7170 
   (อาจารย์ ดร. ธนัท  อมาตยกุล) 
ผู้รายงานผล : นางสาวกันย์ชิสา   รักษ์สมบูรณ์       เบอร์โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 2-7167 
 
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 าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : ข้อ 
1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์ -

อักษร 
 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมนิสิต (APIT_56_2.8_1.1) และแจ้งให้นิสิตได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่าน website ของ
คณะฯ (APIT_56_2.8_1.2) และคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (APIT_56_2.8_1.3) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
APIT_56_2.8_1.1 ประกาศคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่องพฤติกรรมด้าน

คุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต 
APIT_56_2.8_1.2 website ของคณะในส่วนที่มีการประกาศคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต 
APIT_56_2.8_1.3 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
 
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตาม  

ข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างท่ัวถึงท้ังสถาบัน 
 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรประกาศพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมนิสิต
ของคณะฯ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ website ของคณะฯ (APIT_56_2.8_2.1 และ APIT_56_2.8_2.2) มี
การแจ้งให้นิสิตชั้นปีที่ 1 คณาจารย์และผู้บริหาร ให้ทราบในวันที่มีกิจกรรมปฐมนิเทศ (APIT_56_2.8_2.3) 
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และมีการกระตุ้นให้ชั้นปีที่ 4 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรตระหนักถึงพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมใน
วันปัจฉิมนิเทศ(APIT_56_2.8_2.4) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
APIT_56_2.8_2.1 ประกาศคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่องพฤติกรรมด้าน

คุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต 
APIT_56_2.8_2.2 website ของคณะในส่วนที่มีการประกาศคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต 
APIT_56_2.8_2.3 Powerpoint น าเสนอ ในโครงการปฐมนิเทศ 2556 
APIT_56_2.8_2.4 Powerpoint น าเสนอ เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตและหลักการ

ท างานในสังคมไทย” โดย หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ในโครงการปัจฉิมนิเทศ 2556 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร . สุดใจ เหล่าสุนทร  ส านักหอสมุดกลาง มศว 
ประสานมิตร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 

 
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุ

ตัวบ่งช้ีและเป้าหมายวัดความส าเร็จ 
 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรวางแผนให้มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 (APIT_56_2.8_3.1 และ APIT_56_2.8_3.2) โดย
ระบุความสอดคล้องกับพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมนิสิต คณะฯ รวมทั้งสิ้น 19 กิจกรรม/โครงการ 
โดยด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 14 โครงการ และก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินการ 1 โครงการ และยังไม่ได้
ด าเนินการ 4 โครงการ พร้อมทั้งมีการก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จ ซึ่งมีโครงการที่ด าเนินการ
แล้วในรอบปีการศึกษา 2556 จ านวน 14 โครงการ (APIT_56_2.8_3.3) ดังนี้ 

 โครงการปัจฉิมนิเทศ 
 โครงการปฐมนิเทศ 
 โครงการกีฬาเปิดกระป๋อง คร้ังที่ 22 
 โครงการไหว้ครู 
 โครงการปรับพื้นฐานสอนน้องเรียนหนังสือ 
 โครงการสอนเสริมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ส าหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 
 โครงการเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
 โครงการพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬานิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
 โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตรุ่นที่ 1 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร 
 โครงการพัฒนาความเป็นผู้น าส าหรับสโมสรนิสิต 
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 โครงการบริษัทจ าลอง 
ทั้งนี้ ได้มีการระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จในทุกโครงการที่จัด อีกทั้ งคณะได้จัดให้มีการ

จัดท าใบรับรองกิจกรรมของนิสิตเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมในฐานะผู้
จัดกิจกรรม (APIT_56_2.8_3.4) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
APIT_56_2.8_3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 18 ตุลาคม 2556 เรื่อง การปรับปรุงแผนและ
พัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรม ในปี 2556 

APIT_56_2.8_3.2 แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีงบประมาณ 2557-2560 

APIT_56_2.8_3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 เรื่อง สรุปผลการด าเนินการจัด
กิจกรรม/โครงการ พัฒนานิสิตปีการศึกษา 2556 

APIT_56_2.8_3.4 ตัวอย่างใบรับรองกิจกรรม 
  

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี ้

 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรก าหนดให้ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตเป็นผู้ดูแลการ
จัดกิจกรรมและการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตในข้อที่ 
3 (APIT_56_2.8_4.1) และประเมินผลแผนการพัฒนานิสิตในส่วนที่เกี่ยวข้องตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด ท าหน้าที่
ประเมินผล และรายงานสรุปผลการด าเนินการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 (APIT_56_2.8_4.2) พบว่า
บรรลุตัวบ่งชี้ร้อยละ 95.34 (บรรลุ 41 จาก 43 ตัวบ่งชี้) ของตัวบ่งชี้ทั้งหมดของโครงการที่ได้ด าเนินการบรรลุ
เสร็จสิ้นไปแล้ว 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
APIT_56_2.8_4.1 ค าสั่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ 37/2556 แต่งตั้ง

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
APIT_56_2.8_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 เรื่อง สรุปผลการด าเนินการจัด
กิจกรรม/โครงการ พัฒนานิสิตปีการศึกษา 2556 
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5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
 

ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรก าหนดให้ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตเป็นผู้ดูแลการ
จัดกิจกรรมและการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตในข้อที่ 
3 (APIT_56_2.8_4.1) และประเมินผลแผนการพัฒนานิสิตในส่วนที่เกี่ยวข้องตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด ท าหน้าที่
ประเมินผล และรายงานสรุปผลการด าเนินการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 (APIT_56_2.8_4.2) พบว่า
บรรลุตัวบ่งชี้ร้อยละ 95.34 (บรรลุ 41 จาก 43 ตัวบ่งชี้) ของตัวบ่งชี้ทั้งหมดของโครงการที่ได้ด าเนินการบรรลุ
เสร็จสิ้นไปแล้ว 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
APIT_56_2.8_5.1 ประกาศคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่องพฤติกรรมด้าน

คุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต 
APIT_56_2.8_5.2 ผลการแข่งขัน การประกวดตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง

อาหาร (FoSTAT-Nesle’ Quiz Bowl 2013) 
APIT_56_2.8_5.3 ผลการแข่งขัน ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 5 (Food Innovation 

Contest 2013) 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
4 ข้อ 5 ข้อ 

(ข้อ 1-5) 
5  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
4 ข้อ 5 ข้อ 

(ข้อ 1-5) 
5  
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต   เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 27170 
  (อาจารย์ ดร. ธนัท  อมาตยกุล) 
ผู้รายงานผล : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต   เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 27170 
  (อาจารย์ ดร. ธนัท  อมาตยกุล) 
 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 
1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
 
ผลการด าเนินการ 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรใช้ระบบฐานข้อมูล supreme 2004 ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีข้อมูลด้านการเรียน ด้านครอบครัว และข้อมูลบุคคลที่หน่วยงานสามารถติดต่อเมื่อนิสิตมี
ปัญหา (APIT_56_3.1_1.1)  คณะฯมีการจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา 
(APIT_56_3.1_1.2) และนักวิชาการศึกษา ประจ าฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต (APIT_56_3.1_1.3)  ซึ่งจะดูแล
นิสิตที่รับเข้าในปีการศึกษานั้นจนส าเร็จการศึกษา โดยให้ค าปรึกษาทั้งเรื่องการเรียน กิจกรรมตามหลักสูตร 
และปัญหาของนิสิตในด้านอ่ืน เช่น ปัญหาสุขภาพร่างกาย จิตใจ ฯลฯ  อาจารย์ที่ปรึกษามีคู่มือของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ (APIT_56_3.1_1.4) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะแจ้งช่อง
ทางการติดต่อและเวลาเข้าพบแก่นิสิตในวันปฐมนิเทศ  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษานิสิตเป็นกลุ่ม ภาค
การศึกษาละอย่างน้อย 1 ครั้ง และเป็นรายบุคคล (APIT_56_3.1_1.5) นอกจากนี้ คณะฯ แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาสโมสรนิสิตและคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตเพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน าในการจัดโครงการ
และการด าเนินงานของสโมสรนิสิต (APIT_56_3.1_1.3)  

คณะฯจัดโครงการปฐมนิเทศและเสริมสร้างความเป็นนิสิต มศว ประจ าปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่            
19 มิถุนายน พ.ศ. 2556  เพ่ือชี้แจงระเบียบปฏิบัติต่างๆ และให้ค าแนะน าแก่นิสิตในการใช้ชีวิตในคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย (APIT_56_3.1_1.6 และ APIT_56_3.1_1.7) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

APIT_55_3.1_1.1 ระบบ supreme 2004 
APIT_56_3.1_1.2 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
APIT_56_3.1_1.3 ค าสั่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ 37/2556 เรื่องแต่งตั้ง

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
APIT_56_3.1_1.4 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
APIT_56_3.1_1.5 ตัวอย่างเอกสารการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
APIT_56_3.1_1.6 สรุปโครงการปฐมนิเทศ 
APIT_56_3.1_1.7 Powerpoint ที่ใช้ในการน าเสนอในวันปฐมนิเทศ 
 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร จัดบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตเกี่ยวกับการเรียน
การสอน ข่าวสารวิชาการ ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การจัดกิจกรรม/โครงการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
การประกวดและแข่ งขั น  การรับสมัครนิสิ ตท า งานพิ เศษ ฯลฯ โดยผ่ านบอร์ดประชาสัม พัน ธ์ 
(APIT_56_3.1_2.1) ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าชั้นปี รวมถึงการส่งข่าวสารผ่านช่องทางสารสนเทศ 
ได้แก่ การส่งข่าวสารถึงนิสิตผ่าน email address facebook และwebsite คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร (APIT_56_3.1_2.2 และ APIT_56_3.1_2.3)   
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
APIT_56_3.1_2.1 ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
APIT_56_3.1_2.2 การประชาสัมพันธ์ผ่านหน้า website คณะ 
APIT_56_3.1_2.3 การประชาสัมพันธ์ผ่าน facebook และ email 

 
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรจัดโครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นิสิตอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยวางแผนให้มีโครงการศึกษาดูงานวิชาชีพ (APIT_56_3.1_3.1) 
และมีการฝึกงานวิชาชีพตามหลักสูตร ในโรงงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ ซึ่งมีการจัดเตรียม
สถานที่ฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ (APIT_56_3.1_3.2) และการประสานงานกับสถานที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (APIT_56_3.1_3.3) เพ่ือให้นิสิตมีประสบการณ์ในการท างาน และมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพที่ต้อง
ท าเมื่อส าเร็จการศึกษา โดยคณะฯได้มอบหมายให้อาจารย์ติดตามผลการฝึกงานเพ่ือประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์ของนิสิต (APIT_56_3.1_3.4) ซึ่งก่อนที่นิสิตจะออกไปฝึกประสบการณ์ คณะยังจัดให้มีโครงการ
อบรมนิสิตก่อนเข้ารับการฝึกงาน (APIT_56_3.1_3.5) นอกจากนี้ คณะฯได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนา
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ทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต (APIT_56_3.1_3.6) เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพให้กับนิสิต 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
APIT_56_3.1_3.1 แผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

ปีงบประมาณ 2557-2560 
แผนปฏิบัติการ ปประจ าปีการศึกษา 2556 

APIT_56_3.1_3.2 รายชื่อสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
APIT_56_3.1_3.3 ตัวอย่างเอกสารการประสานงานกับสถานที่ฝึกงานของนิสิต 
APIT_56_3.1_3.4 ประมวลรายวิชา วอภ 471 ปีการศึกษา 1/2556 / รายงานผลการฝึกงาน 
APIT_56_3.1_3.5 สรุปโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน 
APIT_56_3.1_3.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

 
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
 
ผลการด าเนินการ 
 ในปี พ.ศ. 2556 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีศิษย์เก่าของคณะฯรุ่นที่ 1 และ
คณะฯได้ท าการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์
การอาหารและโภชนาการ ผ่านทาง email address และ facebook ของคณะฯ และ สมาคมศิษย์เก่า
วิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ มศว (APIT_56_3.1_4.1 และ APIT_56_3.1_4.2) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
APIT_56_3.1_4.1 ประชาสัมพันธ์นิสิตและศิษย์เก่าผ่านทาง email และ facebook 
APIT_56_3.1_4.2 ประชาสัมพันธ์นิสิตผ่าน facebook สมาคมศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ การอาหารและ

โภชนาการ มศว และ APIT 
 
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

 
ผลการด าเนินการ 

ในปี พ.ศ. 2556 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีศิษย์เก่าในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ เป็น รุ่นที่ 1 และคณะฯได้วางแผน (APIT_56_3.1_5.1) จัดโครงการ
ต่างๆเพ่ือพัฒนาความรู้ให้ศิษย์เก่าท่ีส าเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ซึ่ง
คณะฯจะได้จัดโครงการให้ตามความต้องการของศิษย์เก่า คือการอบรมท าขนมอบ (APIT_56_3.1_5.2 ) ใน
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 (APIT_56_3.1_5.3) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

APIT_56_3.1_5.1 แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีงบประมาณ 2557-2560   แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา 2556 

APIT_56_3.1_5.2 หนังสือขอเสนอโครงการเพ่ิมเติมความรู้และบริการศิษย์เก่าหลักสูตร วท .บ. 
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 

APIT_56_3.1_5.3 หนังสือขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า 
 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1–3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 
ผลการด าเนินการ 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มอบหมายให้ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
นิสิต (APIT_56_3.1_6.1) จัดให้มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 โดยด าเนินการเก็บข้อมูล
ในช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2557 โดยมีนิสิตตอบแบบประเมินจ านวน 261 คน หรือคิดเป็น 61.99 % 
จากจ านวนนิสิตทั้ งหมด 424 คน พบว่ านิสิ ตมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริ การ 
(APIT_55_3.1_6.2) ข้อ 1-3 สูงกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  แล้วน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 
5/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เพ่ือพิจารณา 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
APIT_56_3.1_6.1 ค าสั่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ 37/2556 แต่งตั้ง

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต  
APIT_56_3.1_6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ผลการประเมินความพึง
พอใจต่อการให้บริการนิสิต 

 
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง

ความต้องการของนักศึกษา 
 

ผลการด าเนินการ 
ในปีการศึกษา 2555 คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตได้น าเสนอผลการประเมินความพึง

พอใจของนิสิตต่อการได้รับการบริการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 (APIT_56_3.1_7.1) ซึ่งพบว่าการ
เผยแพร่ข่าวต่างๆและการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิตได้คะแนนการประเมินต่ า (3.65 และ 3.51 
ตามล าดับ) และเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตจึงได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ครั้ งที่ 
16/2556 (APIT_56_3.1_7.2) โดยที่ประชุมมีมติให้มุ่งพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของคณะฯ โดยการพัฒนา
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บุคลากรผู้ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ดังนั้นในปีการศึกษา 2556 คณะฯได้ส่งบุคลากรเข้าอบรมการ
ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ (APIT_56_3.1_7.3) ส่งผลให้คณะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารถึงนิสิตและ
ศิษย์เก่าที่หลากหลายและทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น (APIT_56_3.1_7.4) นอกจากนี้คณะยังได้ส่งอาจารย์เข้า
ร่วมอบรมการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาที่จัดขึ้นโดยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(APIT_56_3.1_7.5) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษามีทักษะในการให้ค าปรึกษา 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
APIT_56_3.1_7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 สรุปผลการส ารวจ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการนิสิต ปีการศึกษา 2555 

APIT_56_3.1_7.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 16/2556 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การ
ปรับปรุงแก้ไขการให้บริการนิสิต จากคะแนน SAR ปีการศึกษา 2555 

APIT_56_3.1_7.3 เอกสารการส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมด้านการประชาสัมพันธ์ 
APIT_56_3.1_7.4 หน้า facebook ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
APIT_56_3.1_7.5 หนังสือขออนุญาตเข้าร่วมการอบรมการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 7 ข้อ 

(ข้อ 1-7) 
5  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 7 

(ข้อ 1-7) 
5  
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต   เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 27170 
  (อาจารย์ ดร. ธนัท  อมาตยกุล) 
ผู้รายงานผล : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต   เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 27170 
  (อาจารย์ ดร. ธนัท  อมาตยกุล) 
 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ  
 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
(APIT_56_3.2_1.1) ในการจัดท าแผนและด าเนินการการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตได้เสนอแผนการจัด
กิจกรรมต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 9/2556 
(APIT 56_3.2_1.2) เพ่ือพิจารณา ซึ่งแผนดังกล่าวได้ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปี (APIT_56_3.2_1.3) 
ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ซึ่งในรอบปีการศึกษา 2556 มีการจัดกิจกรรมตามแผน
ฯแล้วเสร็จ จ านวน 14 กิจกรรม (APIT_56_3.2_1.4) และยังมีโครงการที่อยู่ในระหว่างด าเนินการอีก 5 
โครงการ 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_3.2_1.1 ค าสั่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ 37/2556 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
APIT_56_3.2_1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 เรื่อง  ก า ร ป รั บ ป รุ ง
แผนและพัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรม ในปี 2556 

APIT_56_3.2_1.3 แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีงบประมาณ 2557-2560   แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา 2556 

APIT_56_3.2_1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 เรื่อง ผลการด าเนินการจัด
กิจกรรม/โครงการ พัฒนานิสิตปีการศึกษา 2556 
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2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
 
ผลการด าเนินการ 

 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรจัดโครงการให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นิสิต เพื่อสนับสนุนให้นิสิตด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ Plan Do Check Act 
(PDCA) โดยคณะฯได้จัดโครงการพัฒนาความเป็นผู้น าส าหรับสโมสรนิสิต และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพในการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต (APIT_56_3.2_2.1) ให้กับสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร นอกจากนี้คณะยังได้ส่งนิสิตเข้าร่วมการอบรม PDCA ของ 3 มหาวิทยาลัย ( 
APIT_56_3.2_2.2)  และคณะยังส่งเสริมให้นิสิตน าหลักการ PDCA มาใช้ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
(APIT_56_3.2_2.3) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_3.2_2.1 สรุปโครงการพัฒนาความเป็นผู้น าส าหรับสโมสรนิสิต 
APIT_56_3.2_2.2 หลักฐานการเข้าร่วมการอบรม PDCA 3 มหาวิทยาลัย 
APIT_56_3.2_2.3 ตัวอย่างโครงการที่นิสิตมีการใช้กระบวนการประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรม 

 
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดย

นักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

  - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
  - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
  - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
  - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ผลการด าเนินการ 
 ในรอบปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรส่งเสริมให้นิสิตจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการด าเนินการ ทั้งหมดจ านวน 19โครงการ/กิจกรรม  และ
ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 14 โครงการ  (APIT_56_3.2_3.1-APIT_56_3.2_3.2-3.15) โดยคณะฯจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนจ านวน 531,000 บาท ทั้งนี้มี 2 โครงการที่ไม่อยู่ในแผนการจัดกิจกรรม เป็นโครงการ
ระดับปริญญาตรี จ านวน 19 โครงการ/กิจกรรม (APIT_55_3.2_3.2)   จ าแนกเป็น  

โครงการสนับสนุนทางด้านวิชาการ จ านวน 11 กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการกีฬาเปิดกระป๋อง 
2. โครงการปัจฉิมนิเทศ 
3. โครงการพัฒนาความเป็นผู้น าส าหรับสโมสรนิสิต 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า 
5. โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
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6. โครงการพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล 
7. โครงการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพนิสิต  
8. โครงการเพิ่มพูนศักยภาพนิสิตใหม่ 
9. โครงการสอนน้องเรียนหนังสือ 
10. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  
11. โครงการสอนเสริมรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 5 กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการกีฬาเปิดกระป๋อง 
2. โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
4. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬานิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  
5. โครงการกีฬา APIT สัมพันธ์  
 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการ AI จิตอาสาปันน้ าใจจากพ่ีสู่น้อง  
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จ านวน 4 กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  
2. โครงการปัจฉิมนิเทศ 
3. โครงการปฐมนิเทศ 
4. โครงการพัฒนาความเป็นผู้น าส าหรับสโมสรนิสิต 
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 5 กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการปฐมนิเทศ 
2. โครงการไหว้ครู 
3. โครงการสืบสาย 
4. โครงการพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล 
5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร   
กิจกรรมส่งเสริมทางด้านันทนาการ จ านวน 4 กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการกีฬาเปิดกระป๋อง 
2. โครงการก้าวแรกสู่  APIT 
3. โครงการพัฒนาความเป็นผู้น าส าหรับสโมสรนิสิต 
4. โครงการสืบสาย 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_56_3.2_3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 เรื่อง พิจารณาพิจารณาผลการ
ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ พัฒนานิสิตปีการศึกษา 2556 

APIT_56_3.2_3.2 สรุปโครงการ apit สัมพันธ์ 
APIT_56_3.2_3.3 สรุปโครงการกีฬาเปิดกระป๋อง 
APIT_56_3.2_3.4 สรุปโครงการไหว้ครู 
APIT_56_3.2_3.5 สรุปโครงการปฐมนิเทศ 
APIT_56_3.2_3.6 สรุปโครงการสืบสาย 
APIT_56_3.2_3.7 สรุปโครงการพัฒนาความเป็นผู้น าส าหรับสโมสรนิสิต 
APIT_56_3.2_3.8 สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศ 
APIT_56_3.2_3.9 สรุปโครงการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร 
APIT_56_3.2_3.10 สรุปโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
APIT_56_3.2_3.11 สรุปโครงการสอนน้องเรียนหนงัสอื 
APIT_56_3.2_3.12 สรุปโครงการเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร 
APIT_56_3.2_3.13 สรุปโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬานิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร 
APIT_56_3.2_3.14 สรุปโครงการ AI จิตอาสา 

ปันน้ าใจจากพ่ีสู่น้อง  
APIT_56_3.2_3.15 สรุปโครงการสอนเสริมรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 

1 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร   
 
4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน และระหว่างสถาบัน และมี

กิจกรรมร่วมกัน 
 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ โดย
สนับสนุนให้จัดกิจกรรมร่วมกับสโมสรนิสิตของคณะอ่ืนภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่โครงการอบรมการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น (APIT_56_3.2_4.1)  ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมและสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในกับ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส าหรับเครื่อข่ายภายนอกนั้นคณะได้ส่งเสริมให้นิสิตสร้าง
เครือข่ายภายนอกกับนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจากการจัดโครงการโครงการพัฒนาความเป็น
ผู้น าส าหรับสโมสรนิสิตและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเครือข่าย (APIT_56_3.2_4.2) ซึ่งจัดร่วมกับคณะ
วิศวกรรมและวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  นอกจากนี้คณะยังส่งเสริมให้นิสิตสร้างเครือข่ายคุณภาพกับ 3 
มหาวิทยาลัย (APIT_56_3.2_4.3)  
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_56_3.2_4.1 สรุปโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
APIT_56_3.2_4.2 สรุปโครงการโครงการพัฒนาความเป็นผู้น าส าหรับสโมสรนิสิต 
APIT_56_3.2_4.3 เอกสารแจ้งรายชื่อบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรม “การเขียนโครงการตาม

หลักวงจรคุณภาพ PDCA”  
 
5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการท าการ
ประเมินผลโครงการตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละโครงการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
และจัดท าสรุปโครงการส่งให้ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตเพ่ือสรุปแล้วได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (APIT_56_3.2_5.1) ซึ่งในปีการศึกษา 2556 ฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิตร่วมกับสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้จัดโครงการ/กิจกรรม
ทั้งหมดรวม 14 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 19 โครงการ มีจ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด 43 ตัวบ่งชี้ ซึ่งจาก
โครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จมีผลการประเมินผ่าน 45 ตัวบ่งชี ้ (จาก 46 ตัวชี้วัด) คิดเป็นความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมร้อยละ 97.83 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_3.2_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เรื่อง พิจารณาผลการ
ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ พัฒนานิสิตปีการศึกษา 2556 

 
6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 
ผลการด าเนินการ 
 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ได้น าผลการประเมินตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละ
โครงการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการที่ได้จัดในปีการศึกษา 2556 เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 
2557 เรื่อง พิจารณาผลการด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ พัฒนานิสิตปีการศึกษา 2556 
(APIT_56_3.2_6.1) ซึ่งที่ประชุมได้เสนอแนะให้มีการปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตดังนี้ 
 1. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ควรท าเป็นปฏิทินการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือให้นิสิตจะได้ทราบ
ก าหนดการของกิจกรรม/โครงการของคณะ 
 2. หลักเกณฑ์การของบประมาณสนับสนุนยการจัดกิจกรรม/โครงการ  หากเป็นกิจกรรม/โครงการที่มี
ผลในการพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิตจะได้รับงบประมาณสนับสนุนมาก 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_3.2_6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เรื่อง พิจารณาผลการ
ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ พัฒนานิสิตปีการศึกษา 2556 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 

(1-6) 
5  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 

(1-6) 
5  
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :  ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา) เบอร์โทรศัพท ์: 02-649500 ต่อ 27167 
ผู้รายงานผล :  ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา) เบอร์โทรศัพท ์: 02-649500 ต่อ 27167 
 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ

สถาบัน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 
ผลการด าเนินการ 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีนโยบาย แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้าน
การวิจัย (APIT_56_4.1_1.1) โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดีและคณะกรรมการฝ่ายวิจัยท าหน้าที่ก ากับดูแลท า
หน้าทีบ่ริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพร้อมทั้งประสานงานกับแหล่ง
ทุนและหน่วยงานอ่ืน (APIT_56_4.1_1.2) มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยเป็นประจ าทุกปี 
(APIT_56_4.1_1.3) โดยมี แนวปฏิบัติในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตรประกาศเป็นแนวทางให้แก่คณาจารย์ที่สนใจ (APIT_56_4.1_1.4) ในปีการศึกษา 2556 มี
ผู้สนใจขอรับการสนับสนุนเป็นจ านวนทั้งสิ้น 5 โครงการ และคณะได้ให้การสนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น 5 
โครงการ (APIT_56_4.1_1.5) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_4.1_1.1 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 
APIT_56_4.1_1.2 ค าสั่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ 11/2557 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการฝ่ายวิจัย 
APIT_56_4.1_1.3 แผนงบประมาณการการวิจัยปีงบประมาณ 2556 
APIT_56_4.1_1.4 แนวปฏิบัติในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
APIT_56_4.1_1.5 สรุปรายชื่อโครงการที่ได้รับทุนวิจัยรายได้คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2556 
 



คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลติภัณฑ์การเกษตร  79 
 

 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
 
ผลการด าเนินการ 
 ในปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการบูรณาการกระบวนการ 
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอนเป็นจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 
 2.1 บูรณาการรายวิชา ทวพ 452 ปฏิบัติการทดสอบและพิสูจน์คุณลักษณะพอลิเมอร์ กับงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง  Effect of nano-scaled styrene butadiene rubber based nucleating agent on 
the thermal, crystallization and physical properties of isotactic polypropylene 
(APIT_56_4.1_2.1) 
  
 2.2 บูรณาการรายวิชา ทวพ 452 ปฏิบัติการทดสอบและพิสูจน์คุณลักษณะพอลิเมอร์ กับงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง  Utilization of ultrafine acrylate rubber particles as a toughening agent for 
poly(lactic acid)  (APIT_56_4.1_2.2) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_4.1_2.1 บทปฏิบัติการเรื่อง Laboratory 2 Polarized optical microscope และผลงานวิจัย

ที่น าไปบูรณาการ 
APIT_56_4.1_2.2 บทปฏิบัติการเรื่อง Laboratory 6 Tensile testing และผลงานวิจัยที่น าไปบูรณาการ 

โครงการวิจัยที่น าไปบูรณาการ  
 
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 
ผลการด าเนินการ 

ในปีการศึกษา 2556 คณะฯมีการจัดโครงการศึกษาดูงานสายวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการท าวิจัย 
การจัดการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิจัย (APIT_56_4.1_3.1) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 นอกจากนี้ คณะ
ยังได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (APIT_56_4.1_3.2) เพ่ือพัฒนามุมมอง
ทางการวิจัยและแสวงหาเครือข่ายวิจัยใหม่ๆ ของคณะ น าไปสู่การผลิตผลงานวิจัยที่มีผู้น าไปใช้ประโยชน์อย่าง
แท้จริง นอกจากนี้ยังมีการประกาศจรรยาบรรณการวิจัยให้แก่คณาจารย์และผู้ที่สนใจทราบผ่านทางเว็บไซต์
ของคณะ (APIT_56_4.1_3.3) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_4.1_3.1 โครงการศึกษาดูงานสายวิชาการ 
APIT_56_4.1_3.2 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์  
APIT_56_4.1_3.3 จรรยาบรรณการวิจัย 
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4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ผลการด าเนินการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะฯ สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยแก่คณาจารย์ที่สนใจ เป็นจ านวน 
333,300 บาท (APIT_56_4.1_4.1 และ APIT_56_4.1_4.2) โดยมีผู้สนใจขอรับการสนับสนุนเป็นจ านวน 5 
โครงการ เป็นเงิน 333,300 บาท  
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_4.1_4.1 แผนงบประมาณด้านการวิจัย 
APIT_56_4.1_4.2 สรุปรายชื่อโครงการที่ได้รับทุนวิจัยรายได้คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2556 
  

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยในประเด็น
ต่อไปนี้ 

 - ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ 

 - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
 - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
 - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การ

จัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
 

ผลการด าเนินการ 
คณะจัดให้มีบริการ กิจกรรม และวัสดุ อุปกรณ์รวมถึงสถานที่ สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ดังนี้ 

 ด้านห้องปฏิบัติการวิจัย คณะจัดให้มีคณะกรรมการก ากับดูแลอาคารสถานที่และเครื่องมือ 
(APIT_56_4.1_5.1) และจัดห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร (15-122) ห้องปฏิบัติการ
ตรวจสอบคุณภาพอาหาร (15-422-424) ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร (15-425) 
ห้องปฏิบัติการเคมีอาหารและ HPLC (15-426-426/1) ห้องปฏิบัติการประเมินอาหาร (19-
1401/2) ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (19-1402) ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ
คุณภาพทางจุลินทรีย์ (19-1411) (APIT_56_4.1_5.2) โดยผู้เข้าใช้ห้องปฏิบัติการจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการปี 2553 (APIT_56_4.1_5.3) 

 ด้านห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ คณะใช้ทรัพยากร คณะเน้นให้
บุคลากรใช้บริการห้องสมุดและข้อมูลสนับสนุนการวิจัยจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 

 ด้านกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ คณะได้จัดโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ
บุคลากรด้านงานวิจัย ได้แก่ โครงการศึกษาดูงานสายวิชาการ (APIT_56_4.1_5.4) ในเดือน
พฤษภาคม 2556 เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกปลี่ยนมาจัดท าแนวปฏิบัติต่อไป 



คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลติภัณฑ์การเกษตร  81 
 

 

 ด้านระบบรักษาความปลอดภัย คณะมีการติดตั้งถังดับเพลิง ณ ห้องปฎิบัติการวิจัย 
(APIT_56_4.1_5.5) พร้อมทั้งมีการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ 
(APIT_56_4.1_5.6) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_4.1_5.1 ค าสั่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ 42/2556 เรื่องแต่งตั้ง

คณะกรรมการก ากับดูแลอาคารสถานที่และเครื่องมือ 
APIT_56_4.1_5.2 ภาพถ่ายสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ 
APIT_56_4.1_5.3 ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ 
APIT_56_4.1_5.4 รายงานการจัดโครงการศึกษาดูงานสายวิชาการ 
APIT_56_4.1_5.5 ภาพถังดับเพลิงที่ได้ด าเนินการติดตั้ง 
APIT_56_4.1_5.6 ภาพการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการวิจัย 

 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

 
ผลการด าเนินการ 
 คณะ/หน่วยงานมีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 ดังนี้ 
 ด้านการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยมีการการติดตาม แผนยุทธศาสตร์ 
(APIT_56_4.1_6.1) และแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและรายงานต่อฝ่ายแผนทุก 3 เดือน (APIT_56_4.1_6.2) 
มีการติดตามโครงการวิจัยที่ ได้ รับการสนับสนุนจากคณะผ่ านที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายวิจั ย 
(APIT_56_4.1_6.3)  

ด้านการสนับสนุนพันธกิจด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยมีการประเมินในด้านต่างๆ รวม 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ด้านกระบวนการ/ขั้ นตอน การให้บริ การ 
(เกี่ยวกับการวิจัย งานสร้างสรรค์ ทั้งภายใน / ภายนอก การจดทรัพย์สินทางปัญญา หรือที่เกี่ยวข้อง) ด้าน
คุณภาพการให้บริการ ด้านบุคลากร (เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ท่ีท่านได้รับบริการ) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก/
สถานที่ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ราย 6 เดือน (APIT_56_4.1_6.4) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_4.1_6.1 รายการการติดตามแผนยุทธศาสตร์ต่อฝ่ายแผน 
APIT_56_4.1_6.2 รายการการติดตามแผนปฏิบัติการต่อฝ่ายแผน 
APIT_56_4.1_6.3 รายงานการประชุมฝ่ายวิจัย ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 แสดงการ

ติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน 
APIT_56_4.1_6.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 26 มีนาคา 

2557 เรื่อง ผลการประเมินการให้ทุนวิจัยและสิ่งสนับสนุนการวิจัย 
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7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
 

ผลการด าเนินการ 
คณะ/หน่วยงาน มีการน าผลการประเมินจากเกณฑ์ข้อ 6 ในปี 2555 มาปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ

ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะในปี 2556 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อที่ได้ผลการประเมินต่ ากว่า 
3.51 ได้แก่ จ านวนเงินทุนวิจัย จ านวนครุภัณฑ์การวิจัยและจ านวนเงินทุนวิจัย (APIT_56_4.1_7.1) ทั้งนี้คณะ
ได้มีการจัดหาครุภัณฑ์จากงบประมาณแผ่นดิน (APIT_56_4.1_7.2) พร้อมทั้งด าเนินการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ทุนทั้งทางเว็บไซต์ของคณะ (APIT_56_4.1_7.3) และช่องทางอ่ืนๆ (APIT_56_4.1_7.4) จนได้รับงบประมาณ
การวิจัยเพิ่มขึ้นจากเดิมถึงร้อยละ 47 (APIT_56_4.1_7.5)  
 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_4.1_7.1 รายงานผลการประเมินการให้ทุนวิจัยและสิ่งสนับสนุนการวิจัย 
APIT_56_4.1_7.2 รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
APIT_56_4.1_7.3 การประชาสัมพันธ์แหล่งทุนทางเว็บไซต์ 
APIT_56_4.1_7.4 ช่องทางอ่ืนๆ ในการประชาสัมพันธ์การวิจัย 
APIT_56_4.1_7.5 ตารางเปรียบเทียบงบประมาณการวิจัยปี 2555 กับปี 2556 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
7 ข้อ 7 ข้อ 

( ข้อ 1-7) 
5  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
7 ข้อ 7 ข้อ 

( ข้อ 1-7) 
5  
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :  ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา) เบอร์โทรศัพท ์: 02-649500 ต่อ 27167 
ผู้รายงานผล :  ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา) เบอร์โทรศัพท ์: 02-649500 ต่อ 27167 
 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการครบ 
5 ข้อ ตามเกณฑ์

ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 

 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :  ข้อ 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
ผลการด าเนินการ 

คณะมีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยจัดสรรงบประมาณการเข้าร่วมประชุมวิชาการของบุคลากร 
(APIT_56_4.2_1.1) ผ่านโครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพ่ือ
เข้าร่วมประชุมวิชาการในต่างประเทศ (APIT_56_4.2_1.2) และในปี พ.ศ. 2556 อาจารย์ในคณะฯมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ เป็นจ านวนรวม 
16 บทความ (APIT_56_4.2_1.3) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_4.2_1.1 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณการเข้าร่วมประชุมวิชาการของบุคลากร 
APIT_56_4.2_1.2 ประกาศคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ

พิจารณาจัดสรรทุนโครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
APIT_56_4.2_1.3 รายชื่อบทความวิจัยที่มีการเผยแพร่ 
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2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 
ผลการด าเนินการ 
 คณะมีคณะกรรมการฝ่ายวิจัยผู้รับผิดชอบในการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ โดยคณะมีกลไกการ รวบรวม คัดสรร 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย (APIT_56_4.2_2.1) เพ่ือคัดสรรผลงานวิจัย (APIT_56_4.2_2.2 
ถึง APIT_56_4.2_2.3) เพ่ือเผยแพร่ผ่าน 2 ช่องทางได้แก่  

1. แผ่นพับการบริการทางวิชาการจ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ โครงการวิจัยเรื่อง “ผลของสูตรการผลิตและ
การใช้สารทดแทนความหวานต่อคุณภาพของแยมมะม่วง” น าไปจัดท าแผ่นพับเรื่อง “แยมผลไม้” 
(APIT_56_4.2_2.4) และโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ านมถั่วเหลืองงอกที่มีสาร GABA 
ส าหรับผู้สูงอายุ” น าไปจัดท าแผ่นพับเรื่อง “น้ าเต้าหู้” (APIT_56_4.2_2.5) 

2. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของคณะของฝ่ายวิจัยและของฝ่ายบริการทางวิชาการ (APIT_56_4.2_2.6) 
นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ผ่านศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.) (APIT_56_4.2_2.7)  
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_4.2_2.1 กลไกการ รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย 
APIT_56_4.2_2.2 รายงานการประชุมฝ่ายวิจัย 2/2556 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557  แสดงการคัดสรร

ผลงานวิจัย 
APIT_56_4.2_2.3 รายงานการประชุมฝ่ายวิจัย 1/2557 วันที่ 7 มิถุนายน 2556 แสดงการคัดสรร

ผลงานวิจัย 
APIT_56_4.2_2.4 แผ่นพับเรื่อง “แยมผลไม”้ 
APIT_56_4.2_2.5 แผ่นพับเรื่อง “น้ าเต้าหู้” 
APIT_56_4.2_2.6 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์คณะ 
APIT_56_4.2_2.7 เผยแพร่ผ่านศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

  
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่

สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
 
ผลการด าเนินการ 

ในปีการศึกษา 2556 คณะได้ท าการเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นจ านวน 4 ชิ้น โดยเผยแพร่ 
1. ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะจ านวน 2 ชิ้น ได้แก่ ได้แก่ โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนากระบวนการ

ผลิตข้าวหุงสุกเร็วเสริมแคลเซียม” น าไปจัดท าบทความเผยแพร่ในเรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพ
ข้าวไทย” (APIT_56_4.2_3.1) และโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจาก
กล้วยน้ าว้าสุกผง” น าไปเผยแพร่ในเรื่อง “ขนมปังกล้วยผง” (APIT_56_4.2_3.2) 
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2. แผ่นพับการบริการทางวิชาการจ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ โครงการวิจัยเรื่อง “ผลของสูตรการผลิต
และการใช้สารทดแทนความหวานต่อคุณภาพของแยมมะม่วง” น าไปจัดท าแผ่นพับเรื่อง “แยม
ผลไม้” (APIT_56_4.2_3.3) และโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ านมถั่ว
เหลืองงอกที่มีสาร GABA ส าหรับผู้สูงอายุ” น าไปจัดท าแผ่นพับเรื่อง “น้ าเต้าหู้” 
(APIT_56_4.2_3.4) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_56_4.2_3.1 การเผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ของคณะเรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพข้าวไทย” 
APIT_56_4.2_3.2 การเผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ของคณะเรื่อง “ขนมปังกล้วยผง” 
APIT_56_4.2_3.3 การเผยแพร่ผลงานทางแผ่นพับเรื่อง “แยมผลไม”้ 
APIT_56_4.2_3.4 การเผยแพร่ผลงานทางแผ่นพับเรื่อง “น้ าเต้าหู้” 

 
4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง

จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
 
ผลการด าเนินการ 

ในปีการศึกษา 2556 มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนน าผลงานวิจัย จ านวน 4 ชิ้นงานไปใช้ประโยชน์ 
(APIT_56_4.2_4.1) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_4.2_4.1 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จริงบางส่วนจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
4 ข้อ 3 ข้อ 

( ข้อ 1, 3, 4) 
3  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
4 ข้อ 4 ข้อ 

( ข้อ 1-4) 
5  
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา) เบอร์โทรศัพท ์: 02-649500 ต่อ 15812 
ผู้รายงานผล : อ.ดร.พิสุทธิ หนักแน่น   เบอร์โทรศัพท ์: 02-649500 ต่อ 15812 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 การแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์
ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 
วิธีการค านวณ 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า เท่ากับ 
 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก  
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  

 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 

 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

X 5 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน :  
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยเป็นเงินสนับสนุนภายใน จ านวน 5,446,915 บาท (ห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพัน
เก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งคณะฯมีจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2556 รวมทั้งสิ้น 17 
คน ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อคิดเป็นเงินทุนสนับสนุนฯ เท่ากับ 320,406.76 บาท/คน คิดเป็น 5 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
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ข้อมูลพื้นฐาน 
ล าดับ

ที ่
ข้อมูลพื้นฐาน 

หน่วย
วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน   
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บาท 3,940,915 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ บาท 0 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บาท 0 
2 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน   
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บาท 1,506,000 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ บาท 0 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บาท 0 
3 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)   
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คน 17 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คน 0 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คน 0 
4 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)   
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คน 0 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คน 0 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คน 0 
5 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ   
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คน 2 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คน 0 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คน 0 
6 จ านวนวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ   
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คน 0 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คน 0 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คน 0 

 
หมายเหตุ :  

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยและนักวิจัยประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงาน
จริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 

2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา ปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณนั้นๆ 
ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน 
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4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
 
รายการหลักฐาน 

ล าดับที ่ ชื่อผู้รับทุน ชื่องานวิจัยท่ีได้รับทุน 
จ านวนเงินสนับสนนุ 

(บาท) 
ระยะเวลาการรับ
ทุน (วันที่รับ-วันที่

สิ้นสุด) ภายใน ภายนอก 
1. ผศ.ดร.พรทิพย์  

ศิริสุนทราลักษณ ์
การพัฒนาแป้งข้าวที่ทนทานต่อการย่อย
ส าหรับผลติภณัฑ์ขนมอบเพื่อสุขภาพ 
(ทุนเงินรายไดม้หาวิทยาลัยฯ) 
(APIT_56_4.3_1) 

84,000 
(สัดส่วน
60%) 

 พ.ค. 2555-เม.ย. 
2556 

2. อ.ดร.ธีรารัตน์ อิทธิ
โสภณกุล 

การศึกษาคุณสมบตัิทางเคมีกายภาพ
และการทนย่อยของแป้งสาเกธรรมชาติ
และแป้งสาเกดัดแปร (ทุนเงินรายได้
คณะฯ) (APIT_56_4.3_2) 

68,000
สัดส่วน 
(100%) 

 ม.ค. 2556-ธ.ค. 
2556 

3.  อ.สมชาย สรุิยะศริิ
บุตร 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์เครื่องดื่มน้ านมถั่ว
เหลืองงอกที่มีสาร GABA ส าหรับ
ผู้สูงอายุ (ทุนเงินรายได้คณะฯ) 
(APIT_56_4.3_3) 
 
 

57,300 
(สัดส่วน
100%) 

 ม.ค. 2556-ธ.ค. 
2556 

4. อ.ดร.พิสุทธิ หนักแน่น การศึกษาการใช้ประโยชน์จากเมล็ด
ขนุนเศษเหลือจากการแปรรูปขนนุโดย
การผลิตสตาร์ชและการดัดแปรสตาร์ช 
(ทุนเงินรายไดค้ณะฯ) 
(APIT_56_4.3_4) 

68,000
สัดส่วน 
(100%) 

 ม.ค. 2556-ธ.ค. 
2556 

5. อ.ดร.วาสินี จันทร์นวล ผลของการตา้นจุลินทรีย์ของฟิล์มที่
ประกอบด้วยพอลิแลคติกแอซิดและ
น้ ามันหอมระเหย (ทุนเงินรายได้คณะฯ) 
(APIT_56_4.3_5) 

68,000
สัดส่วน 
(100%) 

 ม.ค. 2556-ธ.ค. 
2556 

6. อ.ดร.นันทรัตน์ ณ 
นครพนม 

การพัฒนาโครงสร้างประกอบระหว่าง
สตาร์ชข้าวเหนียวและโปรตีนนมเพื่อให้
เป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน
ส าหรับเครื่องดืม่ที่มีสภาวะเป็นกรด 
(ทุนเงินรายไดค้ณะฯ) 
(APIT_56_4.3_6) 

72,000
สัดส่วน 
(100%) 

 พ.ค. 2555-เม.ย. 
2556 

7. อ.ดร.พรรณทิพา 
เจริญไทยกิจ 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหารสุขภาพจาก
กล้วยน้ าว้าสุกผง (ทุนจากเงิน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัย 
(APIT_56_4.3_7) 
 
 

789,500 
สัดส่วน 
(100%) 

 ก.พ. 2556-ม.ค. 
2557 
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ล าดับที ่ ชื่อผู้รับทุน ชื่องานวิจัยท่ีได้รับทุน 
จ านวนเงินสนับสนนุ 

(บาท) 
ระยะเวลาการรับ
ทุน (วันที่รับ-วันที่

สิ้นสุด) ภายใน ภายนอก 
8. ผศ.ดร.อรุษา เชาวน

ลิขิต 
การสร้างมูลค่าของข้าวจากจังหวดั
สระแก้ว (ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลยัฯ) (APIT_56_4.3_8) 

600,000
สัดส่วน 
(100%) 

 ก.ค. 2555-มิ.ย. 
2556 

9. ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิรสิุ
นทราลักษณ ์

การพัฒนาข้าวที่ทนทานต่อการยอ่ย 
(ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลยัฯ) (APIT_56_4.3_9) 

275,200 
(สัดส่วน 
80%) 

 ก.พ. 2556-ม.ค. 
2557 

10. อ.ดร.นันทรัตน์ ณ 
นครพนม 

การพัฒนากะหรี่พัฟเพื่อสุขภาพโยใช้
แป้งกล้วยดิบผสมกล้วยน้ าว้าสุกผงเป็น
ส่วนประกอบในสตูรอาหาร (ทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยฯ) 
(APIT_56_4.3_10) 

130,000 
(สัดส่วน 
100%) 

 ก.ค. 2555-มิ.ย. 
2556 

11. ผศ.ดร.นวดล เพ็ชร
วัฒนา 

การเพิ่มความเหนียวให้แก่พอลิแลคติก
แอสิดส าหรับการประยุกต์ใช้เป็นบรรจุ
ภัณฑ์อาหารแช่แข็ง (ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 
(APIT_56_4.3_17) 

 906,000
สัดส่วน 
(100%) 

เม.ย. 2555-มี.ค. 
2556 

12. อ.ดร.วาสินี จันทร์นวล การพัฒนาพอลิเมอร์ย่อยสลายไดท้าง
ชีวภาพท่ีมีสมบัติในการป้องกันการเกิด
ฝ้าส าหรับผลติผลการเกษตร (ทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยฯ) 
(APIT_56_4.3_12) 

180,000
สัดส่วน 
(60%) 

 พ.ค. 2555-เม.ย. 
2556 

13. อ.ดร.ธนัท อมาตยกลุ การพัฒนานมผงที่มีคณุสมบัตลิดความ
ดันโลหติ (ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลยัฯ) (APIT_56_4.3_13) 

237,575 
(สัดส่วน 
65%) 

 มิ.ย. 2555- พ.ค. 
2556 

14. อ.ดร.พิสุทธิ หนักแน่น การวิจัยและพัฒนาคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลผลติจากน้ าตาลโตนด
และการเพิ่มมลูค่าของผลิตภณัฑ์ (ทุน
เงินงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยฯ) 
(APIT_56_4.3_14) 

326,640 
(สัดส่วน 
80%) 

 ก.ค. 2555-มิ.ย. 
2556 

15. อ.ดร.พิสุทธิ หนักแน่น การดัดแปรพอลิแลคติกแอสิดส าหรับ
งานเป่าขวด 
(ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 
(APIT_56_4.3_15) 

 600,000 
(สัดส่วน 
80%) 

พ.ย. 2555-ต.ค. 
2556 

16. อ.ดร.กมลชัย ชะเอม การย่อยสลายทางชีวภาพของบรรจุ
ภัณฑ์อาหารที่ดดัแปรด้วยสารต้าน
เชื้อจุลินทรีย์กลุ่มซีโอไลต์และเอสเทอร์
ของกรดไขมัน (ทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดินมหาวิทยาลัยฯ) 
(APIT_56_4.3_16) 

984,700 
(สัดส่วน 
70%) 

 ก.พ.2556-ม.ค.2557 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
180,000  
(บาท/คน) 

194,013.44 5  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
180,000  
(บาท/คน) 

320,406.76  
(บาท/คน) 

5  
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายบริหาร                    เบอร์โทรศัพท ์02-649-5000 ต่อ 27174 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา มิ่งเมือง) 
ผู้รายงานผล : นางสาวศรีสุดา วันชาดี                   เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 27167 
 
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 าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ด าเนินการด้านบริการวิชาการแก่สังคม โดยได้รับ
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจากมหาวิทยาลัย ในโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (ปีงบประมาณ 56 และ 57) และมีการก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีด้ านการให้บริการทางวิ ชาการแก่สั งคมเป็นลายลักษณ์ อักษร (APIT_56_5.1_1 .1 และ 
APIT_56_5.1_1.2) โดยมีขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ตามแนวปฏิบัติในการบริการ
วิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และตามระเบียบกระทรวงการคลัง การด าเนินการด้ าน
การบริการวิชาการของคณะฯ มีคณบดี และรองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการก ากับการด าเนินการ 
และมีคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะ (APIT_56_5.1_1.3)  ท าหน้าทีเ่สนอโครงการในแต่ละปี ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินการของโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเป้าหมายในแผนงบประมาณ
ประจ าปี 2556 และ 2557  รวมถึงการแต่งตั้งคณะท างานโครงการ เพ่ือเป็นกลไกในการผลักดันให้โครงการมีการ
ท างานไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนด ทั้งนี้ความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินงาน
จะรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ และที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะ (APIT_56_5.1_1.4) 

คณะได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นประจ าทุกปี 
โดยในงบประมาณ 2557 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 1,886,000 บาทโดยได้น ามาใช้ในการด าเนินการ
จัดโครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ โครงการนี้ แบ่งเป็น
โครงการย่อย 4 โครงการ ได้แก่ โครงการสร้างเสริมเครือข่ายชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้า งสรรค์ 
โครงการเรียนรู้เพ่ือแบ่งปันสู่การพัฒนาศักยภาพชุมชน โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตจากห้องเรียนสู่
ชุมชน และศูนย์การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (APIT_56_5.1_1.5) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_56_5.1_1.1 แผนยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีงปม.2557-
2560 ยุทธศาสตร์ที่ 3 และแผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2556 

APIT_56_5.1_1.2 ปฏิทินกิจกรรมการด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ 

APIT_56_5.1_1.3 ค าสั่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ 23/2556 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริการวิชาการ และค าสั่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ 
06/2557-09/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 

APIT_56_5.1_1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ (รวม)  
APIT_56_5.1_1.5   โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2557   

 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีนโยบายในการก าหนดให้อาจารย์ และบุคลากร 
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการเรียนการสอน (APIT_56_5.1_2.1) โดยมีประกาศของ
คณะฯ เรื่อง นโยบายการจัดการเรียนการสอนฯ ซึ่งได้ใช้เป็นนโยบายในการด าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 
เป็นต้นมา ในปีการศึกษานี้คณะฯ ได้ก าหนดเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจอ่ืนๆ ไว้ในบันทึก
ข้อตกลงเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้การบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานประจ า 
(APIT_56_5.1_2.2) นอกจากนี้ คณะฯยังได้จัดท าแผนโครงการไว้ในโครงการบริการวิชาการท่ีขอสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงการย่อยที่ 3 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตจากห้องเรียนสู่ชุมชน เพ่ือให้มี
การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปีการศึกษานี้  มีการเชื่อมโยง
และบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ โดยน าข้อมูลหรือ
ประสบการณ์ที่ได้จากการบริการวิชาการมาเพ่ิมหัวข้อในการสอน ใช้เป็นกรณีตัวอย่าง หรือน ามาเป็นโจทย์
ปัญหา รายละเอียดการบูรณาการ ได้แก่  
1) การประชุมเครือข่ายชุมชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพการให้บริการ ครั้งที่ 1 (ในโครงการย่อยที่ 1 โครงการ
เสริมสร้างเครือข่ายชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ) ได้มีการประชุมร่วมกับกลุ่มชุมชนที่ ต.ศรีจุฬา 
จ.นครนายก ทางชุมชนต้องการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลาส้ม อาจารย์ผู้สอนวิชา วอภ 141 มาตรฐาน
และกฎหมายควบคุมอาหาร จึงมีการสอนในหัวข้อการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และตัวอย่าง มผช .
ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม เพ่ือให้นิสิตมีความเข้าใจพ้ืนฐานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับชุมชน และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนให้ได้มาตรฐาน  
2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการพัฒนาด้านโภชนาการ (โครงการย่อยที่ 3 โครงการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตจากห้องเรียนสู่ชุมชน) ซึ่งมีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพและปัญหา
โภชนาการของประชาชนในพ้ืนที่ อ .องครักษ์ จ.นครนายก ซึ่งเป็นโครงการที่ท าอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2554 อาจารย์ผู้สอนวิชา วอภ 431หลักโภชนาการในสภาพปกติและพยาธิสภาพ และ วอภ 331 
โภชนาการมนุษย์ ได้น าข้อมูลปัญหาด้านโภชนาการที่ได้จากชุมชนมาเป็นกรณีศึกษาในวิชาดังกล่าว และในปีนี้
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อาจารย์ร่วมกับนิสิตได้น าความรู้จากการเรียนมาใช้เพ่ือแก้ปัญหาทางโภชนาการของชุมชน โดยร่วมกันจัดท า
แผ่นพับในเรื่อง “กินอย่างไรให้หลุดโรค” “กินอย่างไรให้เป็นโรค” “กินดีได้ดี” และ “อาหารกับสุขภาพ” เพ่ือ
ใช้ในการเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการสู่ชุมชน  
3) การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีการพบปะ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการด้านการผลิตอาหารของชุมชน ในพ้ืนที่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ซึ่งได้ข้อมูล
จากชุมชนในการท าผลิตภัณฑ์จากแก่นตะวัน ซึ่งเป็นพืชที่มีประโยชน์และชุมชนต้องการขยายการผลิตแต่ขาด
ข้อมูลในการน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร อาจารย์ผู้สอนวิชา วอภ 101 จึงน าโจทย์
ดังกล่าว มาเป็นกรณีศึกษาเพ่ือให้นิสิตในวิชา วอภ 101 วิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น ได้ศึกษาทดลองการ
ท าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในชั่วโมงปฏิบัติการ และจัดท าเป็นแผ่นพับ เรื่อง “ผลิตภัณฑ์จากแก่นตะวัน: ทอดมัน”  
“ผลิตภัณฑ์จากแก่นตะวัน: แก่นตะวันเชื่อม” “ผลิตภัณฑ์จากแก่นตะวัน: ลูกชุบ” และจัดท าคลิปวีดีโออัพ
โหลดใน www.youtube.com เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากแก่นตะวันได้แก่ How to…ทับทิม (แก่นตะวัน) กรอบ 
โดยนิสิต AISWU, How to…snackbar แก่นตะวัน โดยนิสิต AISWU และ How to…ซุปแก่นตะวัน โดยนิสิต 
AISWU เพ่ือเผยแพร่เป็นความรู้แก่ชุมชนและผู้สนใจทั่วไป (APIT_56_5.1_2.3) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_5.1_2.1 ประกาศคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง นโยบายการจัดการ

เรียนการสอนฯ ปีการศึกษา 2555 
APIT_56_5.1_2.2 ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ 
APIT_56_5.1_2.3 หลักฐานการบูรณาการการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

รายวิชาต่างๆ  
 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีนโยบายในการสนับสนุนให้อาจารย์ มีการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอย่างเป็นระบบ มีการน าความรู้ ประสบการณ์จากการให้บริการมา
พัฒนาต่อยอดเป็นโครงการวิจัย โดยคณะฯ ได้สนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้ให้กับงานวิจัยที่มีโจทย์วิจัยมาจาก
การบริการวิชาการ (APIT_56_5.1_3.1) ได้แก่ โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนากระบวนการผลิตลอดช่องกึ่ง
ส าเร็จรูป” และ โครงการวิจัยเรื่อง “ผลของบรรจุภัณฑ์แบบสุญญากาศต่อคุณภาพทางเคมีและประสาทสัมผัส
ของปลส้มนครนายก” (APIT_55_5.1_3.2) นอกจากนี้ คณะฯยังมีงานวิจัยที่ได้ใช้โจทย์ที่ได้จากชุมชนมาพัฒนา
เป็นงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนส่วนอื่นๆ (APIT_56_5.1_3.3) 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_5.1_3.1 ประกาศคณะฯ เรื่องการสนับสนุนทุนวิจัยที่มีโจทย์วิจัยมาจากการบริการวิชาการ 
APIT_56_5.1_3.2 แบบข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับงานวิจัย (อยู่ระหว่าง

การส่งเอกสารเพื่อท าสัญญา) 
APIT_56_5.1_3.3 สัญญารับทุนของงานวิจัยที่มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับงานวิจัย 

http://www.youtube.com/
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4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 

 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย ตามตัวชี้วัดของปีงบประมาณ 2556 
(APIT_55_5.1_4.1) และได้น าผลการประเมินการให้บริการวิชาการ (APIT_56_5.1_4.2) เข้าเสนอต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 4/2556 และที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 8/2556 
(APIT_56_5.1_4.1) โดยมีข้อเสนอแนะในด้านการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และวิจัย คือ  

การบูรณาการกับการเรียนการสอน ควรมีการประเมินจ านวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 
ควรมีการประเมินนิสิตด้านการพัฒนาการสื่อสารกับชุมชน และควรมีการก าหนดเป้าหมายจ านวนนิสิตที่มีส่วน
ในการบูรณาการ และข้อเสนอเพ่ิมเติมจากการประชุม เห็นว่า ทุกหลักสูตรควรได้พิจารณาการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาที่เป็นเบื้องต้น และให้ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าร่วมโครงการให้มากข้ึน  

การบูรณาการกับงานวิจัย ข้อเสนอเพ่ิมเติมจากการประชุม เห็นว่า ทุกหลักสูตรควรได้พิจารณาการบูร
ณาการกับงานวิจัย และควรมีการน าโจทย์ปัญหาจากชุมชนมาท างานวิจัยและน าไปเผยแพร่ให้ชุมชนด้วย    

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_5.1_4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 4/2556 และที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 8/2556   
APIT_56_5.1_4.2  ผลการประเมินผลการบูรณาการการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ   

  สอน และวิจัย 
 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 
 

ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้น าผลการประเมินการให้บริการวิชาการเข้า
เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 4/2556 และท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้ง
ที่ 8/2556 (APIT_56_5.1_5.1) โดยมีข้อเสนอแนะในด้านการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สั งคมกับการ
เรียนการสอนและวิจัย คือ  

การบูรณาการกับการเรียนการสอน ควรมีการประเมินจ านวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 
ควรมีการประเมินนิสิตด้านการพัฒนาการสื่อสารกับชุมชน และควรมีการก าหนดเป้าหมายจ านวนนิสิตที่มีส่วน
ในการบูรณาการ และข้อเสนอเพ่ิมเติมจากการประชุม เห็นว่า ทุกหลักสูตรควรได้พิจารณาการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาที่เป็นเบื้องต้น และให้ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าร่วมโครงการให้มากข้ึน  

การบูรณาการกับงานวิจัย ข้อเสนอเพ่ิมเติมจากการประชุม เห็นว่า ทุกหลักสูตรควรได้พิจารณาการบูร
ณาการกับงานวิจัย และควรมีการน าโจทย์ปัญหาจากชุมชนมาท างานวิจัยและน าไปเผยแพร่ให้ชุมชนด้วย    
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ทั้งนี้ การด าเนินการในปีงบประมาณ 2557 คณะฯ ได้ก าหนด KPI ของการบูรณาการการบริการ
วิชาการ ปี 2557 และในโครงการที่จะด าเนินการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (APIT_56_5.1_5.2) ได้ก าหนดรายละเอียดของการบูรณาการการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอน ซึ่งมีการจัดท าแผนโครงการย่อยที่ 3 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตจากห้องเรียนสู่ชุมชน 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น และก านดรายละเอียดการบูรณาการการบริการวิชาการกับ
การวิจัย หรือผลงานที่ผ่านกระบวนการวิจัยไว้ในโครงการ รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องได้แก่ การบูรณา
การกับการเรียนการสอน: จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการอบรมด้านความรู้/สื่อสารกับชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเป้าหมาย 100 คน), จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านการสื่อสารกับ
ชุมชนเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85, จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถน าไปพัฒนาการเรียนการสอน อย่าง
น้อย 2 กิจกรรม การบูรณาการกับงานวิจัย หรือผลงานที่ผ่านกระบวนการวิจัย: จ านวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่
เกิดจากโจทย/์ความต้องการของชุมชน ยื่นต่อหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง, งานวิจัยที่ชุมชน
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง, จ านวนชุมชน/หน่วยงานที่น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า 2 ชุมชน นอกจากนี้ ทางคณะฯ โดยฝ่ายวิจัยได้มีนโยบายให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับการบริการ
วิชาการ ตามประกาศคณะฯ (APIT_56_5.1_5.3) 
  
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_5.1_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 4/2556  และรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 8/2556  
APIT_56_5.1_5.2 โครงการที่มีปรับปรุงการบูรณาการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ที่ได้เพ่ิมเติมรายละเอียดของการบูรณาการ และ
ตัวชี้วัดตามข้อเสนอแนะ 

APIT_56_5.1_5.3 ประกาศคณะฯ เรื่องการสนับสนุนทุนวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกับการบริการวิชาการ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ  5 ข้อ 

( ข้อ 1-5) 
5  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ  5 ข้อ 

( ข้อ 1-5) 
5  
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี: กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายบริหาร               เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 27174 
                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา มิ่งเมือง) 
ผู้รายงานผล : นางสาวศรีสุดา วันชาดี              เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 27167 
 
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 าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :  ข้อ 
1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อ

ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 
 
ผลการด าเนินการ 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้ด าเนินการบริการวิชาการในพ้ืนที่ จ.นครนายก 
และ จ.สระแก้ว ตามพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นเป้าหมาย และได้เข้าร่วมโครงการที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงการสัมมนาวิชาการ การสร้างฐานข้อมูลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาตาม
พระราชด าริจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2556 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2556 (APIT_56_5.2_1.1) ซึ่งเป็นการ
รับทราบข้อมูลพ้ืนฐานด้านความต้องการในการพัฒนาของชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย และคณะฯ ได้ส ารวจความ
ต้องการเฉพาะด้านของชุมชนโดยการประชุมพบปะกับชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ได้แก่ อบต .คลองใหญ่    
อ.องครักษ์ และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.องครักษ์ จ.นครนายก เพ่ือให้คณะฯ 
สามารถก าหนดทิศทางและจัดท าแผนโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2557 (APIT_56_5.2_1.2) 
นอกจากนี้ คณะฯยังจัดให้มีกิจกรรมการประชุมเครือข่ายชุมชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพการให้บริการ ณ ชุมชน ใน     
ต.พระอาจารย์ จ.นครนายก และพ้ืนที่ใกล้เคียง และชุมชนในพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้  โรงเรียนบ้านท่าช้าง               
ต.หนองหมากฝ้าย โรงเรียนบ้านท่ากระบาก โรงเรียนร่มเกล้า ผู้แทนชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง จ .สะแก้ว  เพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา ความต้องการของชุมชน เพ่ือการพัฒนาการให้บริการ และติดตามผลการให้การอบรมในปี
ที่แล้ว รวมทั้งการสร้างเครือข่าย เพ่ือการด าเนินการให้ความรู้ อบรมทักษะอย่างต่อเนื่อง(APIT_56_5.2_1.3)  ใน
ส่วนของ จ.นครนายก ชุมชนต้องการให้มีการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ บางชุมชนที่มีวัตถุดิบ
อยู่แล้วต้องการให้อบรมการแปรรูปที่ใช้วัตถุดิบที่มี เช่น ชุมชน ต.ศรีจุฬา ต้องการให้อบรมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปลาน้ าจืดและปลาส้ม ชุมชน ต.ทรายมูล ต้องการให้อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นไก่ เป็น
ต้น ในจ.สระแก้ว ชุมชนต้องการให้คณะฯ บริการในเรื่องต่างๆ เช่น การให้ความรู้ /อบรมเพ่ือพัฒนาการเพาะ
เห็ด และการท าผลิตภัณฑ์จากเห็ดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ชุมชนสามารถท าผลิตภัณฑ์จากเห็ดเป็นสินค้าของ
ชุมชน เป็นต้น และได้น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจดังกล่าว มาใช้ก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการ
ทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ (APIT_56_5.2_1.4 และ APIT_56_5.2_1.5)  
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_56_5.2_1.1 รายงานสรุปข้อมูล พ้ืนฐานความต้องการของชุมชน ในพ้ืนที่ เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย จากโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

APIT_56_5.2_1.2 รูปถ่ายการประชุมร่วมกับ อบต.คลองใหญ่ และกศ.น.อ.องครักษ ์
APIT_56_5.2_1.3 สรุปโครงการสร้างเสริมเครือข่ายชุมชน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ กิจกรรมการ

ประชุมเครือข่ายชุมชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพการให้บริการ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
APIT_56_5.2_1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลติภัณฑ์  ปีงบประมาณ 2557   
APIT_56_5.2_1.5 แผนกลยุทธ/์แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลติภัณฑ์การเกษตร 
 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการสร้างเครือข่ายการให้บริการแก่สังคม โดย
การพบปะและเปิดโอกาสให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างตัวแทนจากคณะฯ และตัวแทนชุมชน เช่น ตัวแทน 
อบต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ ตัวแทน กศ.น. อ.องครักษ์ จ.นครนายก กลุ่มผลิตปลาส้ม ต.ศรีจุฬา จ.นครนายก 
นอกจากนี้ยังมีการประชุมร่วมกับตัวแทนจาก สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับคณะฯ (APIT_56_5.2_2.1) รวมทั้งได้มีกิจกรรม
การประชุมเครือข่ายชุมชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพการให้บริการ (APIT_56_5.2_2.2) ซึ่งท าให้ได้แนวทางที่ใช้ในการ
วางแผนการให้บริการในโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์  ซึ่งเป็น
โครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2557 (APIT_56_5.2_2.3) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_5.2_2.1 หลักฐาน/รูปถ่ายการประชุมร่วมกับชุมชนเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคม 
APIT_56_5.2_2.2 สรุปโครงการสร้างเสริมเครือข่ายชุมชน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ กิจกรรมการ

ประชุมเครือข่ายชุมชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพการให้บริการ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
APIT_56_5.2_2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลติภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2557   

 
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการ โดยมีการสรุปเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ (APIT_56_5.2_3.1 
และ APIT_56_5.2_3.2)  พบว่าการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ ท าให้เกิดประโยชน์ต่อ
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ชุมชนเป้าหมาย เช่น การด าเนินการของคณะฯ ในโครงการศูนย์พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
กิจกรรมอบรมผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ส่งผลให้คนในชุมชนที่สนใจการพัฒนาทักษะอาชีพ มีศักยภาพในการพัฒนา
อาชีพมากขึ้น การด าเนินการในโครงการเรียนรู้เพ่ือแบ่งปันสู่การพัฒนาศักยภาพชุมชน ส่งผลให้คนในชุมชน
เกิดการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ และมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นมา  
โดยการด าเนินงานใน ต.หนองหมากฝ้าย จ.สระแก้ว ซึ่งในปีที่ผ่านมา คณะฯ ได้เข้าไปให้ความรู้ในด้านการท า
โรงเรือน การเพาะเห็ด พบว่า ชุมชนเห็นประโยชน์ของความรู้ที่ได้ และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และ
พบว่า ผลกระทบในภาพรวมต่อชุมชนหรือผู้สนใจที่เข้ามาร่วมโครงการ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ตามท่ีได้มีการประชุมกับชุมชน เช่น โรงเรียนบ้านท่าช้าง สวนธงไชย-ไร่ทักสม ฯ ในแง่การพัฒนาศักยภาพตาม
ความต้องการ เช่น การเพาะเห็ด ที่โรงเรียนบ้านท่าช้าง การอบรมการท าผลิตภัณฑ์จากปลาน้ าจืดที่ สวน
ธงไชย-ไร่ทักสม เป็นต้น ในส่วนผลกระทบต่ออาจารย์ นิสิต บุคลากรที่ร่วมโครงการ เกิดขึ้นจากร่วมกันใช้
ความรู้จากการเรียนการสอนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม และพัฒนาทักษะในการอธิบายข้อมูล ซึ่งได้จากการบูร
ณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน ทั้งนี้จากการประเมินผลกระทบดังกล่าว ยังพบว่า ตัวชี้วัดของ
โครงการบริการวิชาการด้านผลกระทบเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการลดความเหลื่ อมล้ าในสังคมยังไม่
ชัดเจนตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย จึงควรมีการปรับให้ชัดเจนขึ้น และควรมีการให้บริการวิชาการ
แบบต่อเนื่องตลอดปี เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาฝึกทักษะจนช านาญพอที่จะพัฒนาเป็นอาชีพได้ 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_5.2_3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 5/2556  
APIT_56_5.2_3.2 สรุปการด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2556   
 
4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
 
ผลการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2556 คณะฯ ได้ด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และประเมินประโยชน์/ผลกระทบต่อชุมชน พบว่ามีสอดคล้องกับความต้องการ อาทิ การ
พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของชุมชนต่างๆ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งน าไปสู่การด าเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคณะฯ ได้น าผลประเมินมาพัฒนาการให้บริการวิชาการ ในโครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์  ปีงบประมาณ 2557 (APIT_56_5.2_4.1) ดังนี้ 

1. ตัวชี้วัดของโครงการบริการวิชาการด้านผลกระทบเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคมยังไม่ชัดเจน  ท าให้การวัดผลกระทบต่อชุมชนไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ดังนั้นในปีงบประมาณ 
2557 คณะฯ จึงเพ่ิมตัวชี้วัดในโครงการ ได้แก่ ผู้ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 มีเป้าหมายในการประกอบ
อาชีพ และผู้ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 มีรายจ่ายลดลง  

2. เนื่องจากพบว่า แม้การด าเนินการของคณะฯ ในโครงการศูนย์พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร กิจกรรมอบรมผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ส่งผลให้คนในชุมชนที่สนใจการพัฒนาทักษะอาชีพ มีศักยภาพใน
การพัฒนาอาชีพมากขึ้น แต่ชุมชนยังขาดการฝึกทักษะต่อเนื่องจนสามารถประกอบอาชีพได้ ในปีนี้ทางคณะฯ 
จึงเพ่ิมกิจกรรมการพัฒนากลุ่มชุมชนต้นแบบเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตสู่อาชีพ ที่จะคัดเลือกกลุ่มที่มี
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ศักยภาพ 1-2 กลุ่ม เพ่ือจัดอบรม ให้ความรู้ โดยคณะฯ จะร่วมกับกลุ่มในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จน
สามารถท าเป็นอาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนที่มีผลลัพธ์และผลกระทบต่อชุมชนที่เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น 
ในโครงการย่อยที่ 4 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร กิจกรรม การพัฒนากลุ่มชุมชนต้นแบบเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการผลิตสู่อาชีพ  

3. เพ่ือให้เกิดผลต่อนิสิตและอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โครงการบริการวิชาการที่คณะฯ จัดใน
ปีงบประมาณจึงได้จัดให้มีรายวิชาที่บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการอยู่ด้วย ในส่วนของ
โครงการย่อยที่ 3 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตจากห้องเรียนสู่ชุมชน  
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_5.2_4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลติภัณฑ์  ปีงบประมาณ 2557 

 
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ

เผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่ได้
จากการให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดความรู้นี้สู่บุคลากรภายในคณะ นิสิต และสาธารณชน โดย มีการ
เผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการรวบรวม สังเคราะห์ ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ การจัดท าแผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรู้
ต่างๆ บนเว็บไซต์งานบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร การจัดท าคลิปวีดีโอ
เผยแพร่บน www.youtube.com  (APIT_56_5.2_5.1 และ APIT_56_5.2_5.2) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_5.2_5.1 เว็ปไซด์ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่มีการเผยแพร่

เอกสาร และการเผยแพร่คลิปวีดีโอบน www.youtube.com 
APIT_56_5.2_5.2 แผ่นพับที่ได้จากข้อมูล/ประสบการณ์ในการบริการวิชาการ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ  5 ข้อ 

(ข้อ 1-5) 
5  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ  5 ข้อ 

(ข้อ 1-5) 
5  

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา       เบอร์โทรศัพท์   02-6495000 ต่อ 27167 
  (อาจารย์ ดร.วาสินี  จันทร์นวล) 
ผู้รายงานผล : อาจารย์ ดร.วาสินี  จันทร์นวล                      เบอร์โทรศัพท์  02-6495000 ต่อ 27167 
 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
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ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 
ผลการด าเนินการ 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรก าหนดนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  มีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบคือ คณบดีเป็นประธาน  รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีทุกฝ่ายเป็นคณะกรรมการ โดยมีการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินกิจกรรม/โครงการ และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม (APIT_56_6.1_1.1 และ APIT_56_6.1_1.2) บุคลากรและนิสิตมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและน าผลการด าเนินงานไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 โดยในปีการศึกษา 2556 คณะฯ ได้จัดโครงการ/กิจกรรมทางด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ/กิจกรรม  ทั้งนี้ในการด าเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมนั้นมีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) ทุกโครงการ/กิจกรรม เพ่ือน าสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (APIT_56_6.1_1.3) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_6.1_1.1 ค าสั่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ ๔๙/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
APIT_56_6.1_1.2 แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

ปีงบประมาณ 2557-2560 และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2556 ด้าน
อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

APIT_56_6.1_1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 26 พฤษภาคม 
2557 วาระพิจารณาเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีการศึกษา 2556 
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2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 
 
ผลการด าเนินการ 

 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร น าการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณา
การร่วมกับกิจกรรมนิสิต โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตจัดโครงการปฐมนิเทศ มศว ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2556 (APIT_56_6.1_2.1) และโครงการไหว้ครู คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา 2556 (APIT_56_6.1_2.2) ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องทุกปี 

ส าหรับการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการได้
ส่งเสริมให้ทุกรายวิชามีการสอดแทรกและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในชั้นเรียน รวมทั้งเน้นเรื่องการตรงต่อ
เวลา การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อส่วนรวม เช่น ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ ต่อเนื่องมาจากปีการศึกษา 
2555 (APIT_56_6.1_2.3) ยกตัวอย่างเช่น ในรายวิชา ทนก 207 เคมีเชิงฟิสิกส์  (APIT_56_6.1_2.4) และ
รายวิชา ทวพ 211 เคมีพอลิเมอร์ (APIT_56_6.1_2.5)  ซึ่งได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของรายวิชาดังกล่าว 
รวมทั้งได้มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องภูมิปัญญาไทยเข้าไปในการเรียนการสอนด้วย เพ่ือให้นิสิตได้
ทราบถึงความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ในศาสตร์ต่างๆกับภูมิปัญญาไทย โดยยกตัวอย่างรายวิชาที่สอน เช่น 
รายวิชา ทวพ 101 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์เบื้องต้น (APIT_56_6.1_ 2.6) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_6.1_2.1 โครงการปฐมนิเทศ มศว ประจ าปีการศึกษา 2556 
APIT_56_6.1_2.2 โครงการไหว้ครู  ปีการศึกษา 2556 
APIT_56_6.1_2.3 ประกาศคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
APIT_56_6.1_2.4 ประมวลการสอน รายวิชา ทนก 207 เคมีเชิงฟิสิกส์ 
APIT_55_6.1_2.5 ประมวลการสอน รายวิชา ทวพ 211 เคมีพอลิเมอร ์
APIT_55_6.1_2.6 ประมวลการสอน รายวิชา ทวพ 101 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์เบื้องต้น 

 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่อง (APIT_56_6.1_3.1)  และได้
เผยแพร่ข้อมูลการประกอบอาหารไทย การรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยในวันศุกร์ของบุคลากรและงามอย่างไทย
ด้วยการไหว้ของนิสิต รวมทั้งกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ ของคณะผ่านเว็บไซต์คณะฯ 
และ Facebook : คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ด้วย (APIT_56_6.1_3.2)   
  

https://www.facebook.com/apit.swu
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_56_6.1_3.1 สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
APIT_56_6.1_3.2 ข้อมูลการประกอบอาหารไทยผ่านเว็บไซต์คณะฯ  

http://apit.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=1124&tabid=10090 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมผ้าไทยและการไหว้ผ่านเว็บไซด์คณะ 
http://apit.swu.ac.th และ Facebook คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร 

 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของ
การบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนโดยตรวจสอบจากผลการประเมินอาจารย์
ผู้สอนทุกรายวิชา พบว่ามีผลการประเมินในข้อค าถาม เรื่อง อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกและปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมในชั้นเรียน มีคะแนนการประเมินอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 100 ซึ่งชี้ให้เห็นว่า นิสิตรับทราบ เข้าใจ 
และตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรม เช่น เรื่องวินัยและความซื่อสัตย์ที่อาจารย์ผู้สอนได้สอดแทรกและ
ปลูกฝังในชั้นเรียน (APIT_56_6.1_4.1)   ส่วนในรายวิชา ทวพ 101 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์เบื้องต้น ในภาค
เรียนที่ 2/2556 ได้มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ด้วย
การสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องภูมิปัญญาไทยในรายวิชานั้น โดยให้นิสิตน าความรู้ที่ได้จากการเรียนมา
วิเคราะห์ และสืบค้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัสดุพอลิเมอร์ในธรรมชาติและเป็นภูมิปัญญาไทย  และให้นิสิตน าเสนอ
ผลงานในรูปสื่อสิ่งพิมพ์  โดยผู้สอนจะประเมินผลจากคะแนนของชิ้นงานซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการความรู้กับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเมินจากแบบสอบถามความคิดเห็นจากนิสิตในรายวิชานี้ พบว่านิสิตมีความเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยกับสาขาวิชาที่เรียนเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 83.33 และนิสิตมี
ความต้องการที่จะพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาไทย ในระดับมากถึง
มากที่สุด ร้อยละ 91.67 (APIT_56_6.1_4.2) 
 ส าหรับการติดตามและการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับกิจกรรมนิสิตตามวัตถุประสงค์ของการบูรณาการนั้น ได้ตรวจสอบจากผลการประเมินกิจกรรม พบว่า จาก
โครงการปฐมนิเทศ มศว ประจ าปีการศึกษา 2556 นิสิตเกิดความผูกพันกับคณะ อาจารย์ และบุคลากร ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 99 (APIT_56_6.1_4.3) และโครงการไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 นิสิตเกิดความ
กตัญญูกตเวทีและน้อมร าลึกถึงพระคุณครู อันเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนิสิต ในระดับมากถึง
มากที่สุด ร้อยละ 98 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านิสิตตระหนักถึงคุณค่าในเรื่องของศิลปและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
ทีส่อดแทรกในกิจกรรมได้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (APIT_56_6.1_4.4) 
  

http://apit.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=1124&tabid=10090
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_56_6.1_4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 26 พฤษภาคม 
2557 วาระพิจารณาเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีการศึกษา 2556 

APIT_56_6.1_4.2 ผลการประเมิน รายวิชา ทวพ 101 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์เบื้องต้น 
APIT_56_6.1_4.3 ผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศ มศว ประจ าปีการศึกษา 2556 
APIT_56_6.1_4.4 ผลการประเมินโครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2556 
  

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 

ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรน าผลการประเมินตามข้อ 4 ไปพัฒนากระบวนการ
บูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 2555 กล่าวคือ ให้สอดแทรกและปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ในทุกรายวิชา
เพ่ือให้เป็นไปตาม TQF มาปรับปรุงเพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2556 รวมทั้งให้มีรายวิชาที่สอดแทรกเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในการเรียนการสอน (APIT_56_6.1_5.1 และ APIT_56_6.1_5.2) 

ส าหรับการบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต ยกตัวอย่างเช่น โครงการ
ไหว้ครู  ได้มีข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการในปีที่ผ่านมา (ในปีการศึกษา 2555) คือ ควรมี
การซักซ้อมพิธีกรเก่ียวกับข้ันตอนการด าเนินงานในพิธีไหว้ครูก่อนวันงานอย่างน้อย 1 อาทิตย์ ได้มีการปรับปรุง
แก้ไข ตามข้อเสนอแนะ ในปีการศึกษา 2556 คือ ในขั้นตอนการด าเนินโครงการ ได้ก าหนดให้มีการประชุมชี้แจง
รายละเอียดการจัดโครงการและขั้นตอนการด าเนินงานในพิธีไหว้ครูให้กับตัวแทนนิสิตปีที่ 1 - 4 และผู้ด าเนินรายการ 
(พิธีกร) ล่วงหน้าก่อนวันงาน (APIT_56_6.1_5.3) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_6.1_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 21 

มกราคม 2556 วาระพิจารณาเรื่อง ผลการด าเนินงาน ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2555 

APIT_56_6.1_5.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2556 ด้านอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย 

APIT_56_6.1_5.3 โครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2556 
 
6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 
ผลการด าเนินการ 

-ไม่มีการด าเนินการ- 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

- - 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
5 5 5  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 5 

(ข้อ 1-5) 
5  
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : คณบดี                                                เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 27167 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา  เชาวนลิขิต) 
ผู้รายงานผล : นางสาวอมรวรรณ์  นาคะปิณฑ์                   เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 27167 
 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ 

ที่ก าหนดล่วงหน้า 
 
ผลการด าเนินการ 
 การด าเนินการตามนโยบายของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรประกอบด้วย
คณะกรรมการสองชุด คือ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ซึ่งประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี และตัวแทน
คณาจารย์และคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี 
คณะกรรมการทั้งสองชุด ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดและเป็นไปตามค าสั่งแต่งตั้งฯ 
(APIT_56_7.1_1.1 ถึง APIT_56_7.1_1.5) ช่วยก ากับดูแลคณะฯ ไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกันโดยบุคลากร 
ทั้งคณะโดยให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ และทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของโลกนอกจากนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ และคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์
บริหารงานด้วยความโปร่งใส และได้มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้โดยผ่านการประเมินทุกข้อ 
(APIT_56_7.1_1.6 ถึง APIT_56_7.1_1.9 ) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

APIT_56_7.1_1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
APIT_56_7.1_1.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ 
APIT_56_7.1_1.3 พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 
APIT_56_7.1_1.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการประจ า 

พ.ศ.2542 
APIT_56_7.1_1.5 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารส่วนงานในก ากับของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2543 
APIT_56_7.1_1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 3/2556 เรื่อง การประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ประจ าปีการศึกษา 2556 (ข้อมูลเดือนมีนาคม 2557) 

APIT_56_7.1_1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ครั้งที่ 5/2557เรื่องการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ ประจ าปีการศึกษา 2556 (ข้อมูลเดือน
มีนาคม 2557)  

APIT_56_7.1_1.8 ตัวอย่างแบบประเมินตนเอง คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
APIT_56_7.1_1.9 ตัวอย่างแบบประเมินตนเอง คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ 

 
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ  

มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน 

 
ผลการด าเนินการ 
 บุคลากร ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  
ร่วมกันก าหนดนโยบายและจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ และน าสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน 
โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้วัดความส าเร็จของการท างาน (APIT_56_7.1_2.1 และ APIT_56_7.1_2.2) 
 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบายวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์รวมทั้งแผนปฏิบัติ
การให้บุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกันผ่านการประชุม เรื่องการชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะฯ (APIT_56_7.1_2.3 ถึง APIT_56_7.1_2.5) และมีการน าผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) 
(APIT_56_7.1_2.6) มาใช้เพ่ือการตัดสินใจวางแผนและด าเนินงานภายในคณะให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ตัวอย่างเช่น ในการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 26 มิถุนายน 2556 
เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเ กษตร ปีการศึกษา 2556 
(APIT_56_7.1_2.7) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

APIT_56_7.1_2.1 วิสัยทัศน์  ปรัชญา พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติการ ปฏิทินกิจกรรม 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560) 

APIT_56_7.1_2.2 สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินผลประกันคุณภาพ  
ปีการศึกษา 2555 และปรับแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2556 

APIT_56_7.1_2.3 สรุปโครงการชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ปีการศึกษา 2556   

APIT_56_7.1_2.4 ไฟล์ PowerPoint ที่ใช้ในการโครงการชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีการศึกษา 2556   

APIT_56_7.1_2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 23 เมษายน 2557
เรื่อง รายงานผลการด าเนินการตามตัวชี้ วัดแผนกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์และ 
แผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) พร้อมเอกสารแนบ 

APIT_56_7.1_2.6 แผนพัฒนาคุณภาพของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรปีการศึกษา 
2556 และผลการด าเนินการ 

APIT_56_7.1_2.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์  ครั้ งที่  9/2556 วันที่ 
26 มิถุนายน 2556 เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีการศึกษา 2556 

 
3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน

และผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 
 
ผลการด าเนินการ 
 ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการก ากับติดตามผลการน านโยบายและ
แผนกลยุทธ์ ไปสู่ การปฏิบัติ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯอย่างน้อยปีละ 1 -2 ครั้ ง 
(APIT_56_7.1_3.1 ถึง APIT_56_7.1_3.3) พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพ่ือสื่อสารแผนฯ รวมทั้งผลการ
ประเมินการด าเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุกระดับที่เกี่ยวข้องโดยสรุปผลการด าเนินการตามมติ  
ที่ประชุมให้บุคลากรทราบผ่านหนังสือบันทึกข้อความ (APIT_56_7.1_3.4) และ สรุปผลการด าเนินการของ
คณะฯในแต่ละปี การรายงานผลงานเ พ่ือรับการประเมินประกันคุณภาพในแต่ละปีการศึกษา 
(APIT_56_7.1_3.5) อีกทั้งมีการก าหนดให้ผู้บริหารให้สื่อสารแผนยุทธศาสตร์ที่มีการปรับเปลี่ยนให้บุคลากร
ทราบ ในโครงการชี้ แจงแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การ เกษตร 
(APIT_56_7.1_3.6) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

APIT_56_7.1_3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 17 ตุลาคม 2556 
เรื่ อง สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์  ปีการศึกษา 2555 
(ปีงบประมาณ 2556) ครั้งที่ 2 (มีนาคม – กันยายน 2556) พร้อมเอกสารแนบ 

APIT_56_7.1_3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลุยทธ์ ครั้งที่ 14/2556  วันที่ 8 ตุลาคม
2556 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์ รอบเดือนมีนาคม – 
กันยายน 2556 และแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 (มีนาคม – กันยายน 2556) พร้อมเอกสาร
แนบ 

APIT_56_7.1_3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลุยทธ์ ครั้งที่  5/2557  วันที่ 26 มีนาคม
2557 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตร์ รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) และแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2556 ปีงบประมาณ 
2557 ไตรมาส 1 ถึง 2 (ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) พร้อมเอกสารแนบ 

APIT_56_7.1_3.4 ตัวอย่างหนังสือบันทึกข้อความแจ้งมติท่ีประชุมบุคลากร 
APIT_56_7.1_3.5 PowerPoint สรุปผลการด าเนินการของคณะฯ จากการรับประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555  
APIT_56_7.1_3.6 สรุปโครงการชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 

การเกษตร ปีการศึกษา 2556 
 
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่

บุคลากรตามความเหมาะสม 
 
ผลการด าเนินการ 
 ผู้บริหารของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรเปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยแต่งตั้งให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนร่วมเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินการของคณะฯ เช่น คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายวางแผน คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เป็นต้น (APIT_56_7.1_4.1) และยังเปิดช่องทางการสื่อสาร
สองทางเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโดยให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะผ่าน
เฟสบุ๊คของคณะฯ (APIT_56_7.1_4.2) และยังมีการจัดกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร เป็นประจ าทุกปี โดย 
ในปีการศึกษา 2556ได้จัดขึ้นโครงการชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งได้จัดขึ้นทั้ง 2 สถานที่  โดยจัดขึ้นในวันที่ 
27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มศว ประสานมิตร และวันที่ 5 มีนาคม 2557 ณ มศว องครักษ์  (APIT_56_7.1_4.3) 
อันจะท าให้ได้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ และในปี 2556 คณะฯได้มีการ
ปรับโครงสร้างของคณะฯในส่วนงานในการบริหารพัฒนาการเรียนการสอน เป็นการมอบอ านาจในการตัดสินใจ
แก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไปเ พ่ือให้ เกิดประสิทธิภาพในการท างาน (APIT_56_7.1_4.4 ถึง
APIT_56_7.1_4.10) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

APIT_56_7.1_4.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
APIT_56_7.1_4.2 หน้าเว็ปไซด์เฟสบุ๊คของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
APIT_56_7.1_4.3 สรุปโครงการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร ปีการศึกษา 2556 
APIT_56_7.1_4.4 ประกาศคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรเรื่อง ภาระหน้าที่ของรอง

คณบดีและผู้ช่วยคณบดี 
APIT_56_7.1_4.5 แบบฟอร์มต่ างๆ เช่น ใบแจ้ งซ่อม/ติดตั้ ง อุปกรณ์  และแบบฟอร์มการขอใช้

ห้องปฏิบัติการ (ภาษาอังกฤษ) 
APIT_56_7.1_4.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 19 มิถุนายน 

2557 เรื่องการปรับโครงสร้างของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
APIT_56_7.1_4.7 บันทึกข้อความแจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2556 เรื่อง 

การปรับโครงสร้างคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร พร้อมเอกสาร
แนบ 

APIT_56_7.1_4.8 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การแบ่งงานในคณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร พร้อมเอกสารแนบ 

APIT_56_7.1_4.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 10/2556  วันที่13 พฤศจิกายน 
2557 เรื่อง การสรรหาหัวหน้าสาขา    

APIT_56_7.1_4.10 ประกาศคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาหัวหน้าสาขา 

 
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ

สถาบันเต็มตามศักยภาพ 
 

ผลการด าเนินการ 
 ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน 

เช่น การสอนงาน การเล่าประสบการณ์ในการบริหารจัดการระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริหาร  
แผนกลยุทธ์ (APIT_56_7.1_5.1) โดยเน้นการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและบรรลุ
วัตถุประสงค์ นอกจากนี้ ผู้บริหารยังน าหลักการจัดการความรู้มาใช้เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานในสรุปรายงานโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิชาการระหว่าง
บุคลากรภายในและภายนอก เพ่ือการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
ครั้งที่ 1 เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตร การแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นการ
จัดการเรียนการสอน และการทวนสอบ เมื่อวันที่ 20 และ 25 มีนาคม 2557 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้ดี
ยิ่งขึ้นและโครงการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรปีการศึกษา 
2556  และการประชุมส่งเสริมจรรยาบรรณ เพ่ือให้ได้แนวทางปฏิบัติตามจรยาบรรณของคณะฯ 
(APIT_55_7.1_5.2 ถึง APIT_55_7.1_5.4)   
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

APIT_56_7.1_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(มิถุนายน 2556 ถึง มีนาคม 2556) เรื่องการติดตามงานฝ่ายต่างๆ 

APIT_56_7.1_5.2 สรุปรายงานโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิชาการระหว่างบุคลากรภายในและ
ภายนอก เพ่ือการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ครั้ งที่  1  เรื่ องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตร  
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอน และการทวนสอบ 

APIT_56_7.1_5.3 สรุปโครงการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร ปีการศึกษา 2556 

APIT_56_7.1_5.4 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
 
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
ผลการด าเนินการ 
 ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คณะฯมีการก าหนดนโยบายในการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ (APIT_56_7.1_6.1.1 ถึง APIT_56_7.1_6.1.3) ผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (APIT_56_7.1_6.1.4) ของทุกส่วนงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การด าเนินงานในภาพรวม
บรรลุผลส าเร็จเป็นอย่างดี  
 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คณะฯ มีการสร้างกลไกการบริหารจัดการภายในคณะฯ 
ให้มีประสิทธิภาพโดยมีการใช้ระบบสารสนเทศ (APIT_56_7.1_6.2.1 ถึง APIT_56_7.1_6.2.4) ของ
มหาวิทยาลัยในการจัดการ และมีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (APIT_56_7.1_6.2.5) และมีการควบคุม
และติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโดยประหยัดและคุ้มค่า รวมถึงการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันกับมหาวิทยาลัย ดังเห็นได้จากการขอใช้ห้องประชุมของมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดกิจกรรมและการเรียนการ
สอน (APIT_56_7.1_6.2.6 ถึง APIT_56_7.1_6.2.8) 
 3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คณะฯ มีการให้บริการด้านต่างๆ ตามพันธกิจ ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทุกกลุ่มที่มีความหลากหลายได้เป็นอย่างดี 
อาทิเช่น การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน ตัวอย่างเช่น สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษาให้หน่วยงานอบรมการท าเบเกอรี่
ให้กับบุคลากรของสถาบัน เมื่อวันที่ 8 – 9 เมษายน 2557 เพ่ือน าไปท าในการจัดอาหารส าหรับการประชุม
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ได้ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนายกระดับ
มาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่ายสู่มาตรฐาน Primary GMP จังหวัดนครนายก 
ปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ซึ่งคณะฯส่ง 
อ.สมชาย  สุริยะศิริบุตร และ อ.ดร.ธนัท อมาตยกุล เป็นวิทยากรบรรยายให้กับเจ้าหน้าที่คณะท างานพัฒนา
สถานประกอบการผลิตอาหาร และโครงการยกระดับคุณภาพสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนให้ได้
มาตรฐาน จังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
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นครนายก คณะฯได้ส่ง อ.ดร.ธนัท  อมาตยกุล และ อ.ดร.กมลชัย  ชะเอม เป็นวิทยากรให้กับผู้ประกอบการ
ของจังหวัดนครนายก  และโรงพยาบาลองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้เชิญ อ .ดร.นันทรัตน์ ณ นครพนม 
เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในหัวข้อ เรื่อง อาหารเบาหวานและอาหารแลกเปลี่ยน เมื่อวันที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงพยาบาล องครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นต้น (APIT_56_7.1_6.3.1 ถึง 
APIT_56_7.1_6.3.5) 
 4. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) คณะฯ ได้ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและพันธกิจที่ก าหนดไว้ เพ่ือสนองต่อความคาดหวังของชุมชน สังคม โดยได้มีการ
บริหารจัดการ และส่งเสริมผลักดันการด าเนินงานด้านต่างๆ ให้บรรลุผลส าเร็จในพันธกิจด้านต่างๆ อาทิ การ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพออกไปรับใช้สังคม (APIT_56_7.1_6.4.1 และ APIT_56_7.1_6.4.2) การ
ผลิตผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาให้แก่สังคมและชุมชน (APIT_56_7.1_6.4.3) และ
การใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของคณาจารย์และบุคลากรในการบริการวิชาการแก่ชุมชน มีคุณภาพ
มาตรฐาน (APIT_56_7.1_6.4.4) ทั้งนี้ คณะฯได้ก าหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ
เกี่ยวกับการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน เพ่ือให้ส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิตให้ประยุกต์ใช้
ความรู้ทางวิชาการในการพัฒนาสังคม (APIT_56_7.1_6.4.5) 
 5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คณะฯ มีการรายงานสถานภาพทางการเงิน การหา
ผลประโยชน์ และผลการด าเนินงานของคณะต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตรเป็นประจ าทุกเดือน (APIT_56_7.1_6.5.1) นอกจากนั้นยังได้รายงานผลการด าเนินงานใน
ด้านต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรให้บุคลากรนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รับทราบโดยทั่วกันผ่านข่าวสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษต ร
(APIT_56_7.1_6.5.2 ถึง APIT_56_7.1_6.5.4) เพ่ือรายงานกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้บริหารได้ด าเนินการทั้งภายใน
และภายนอกคณะฯ 
 6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คณะฯ มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยมีการแต่งตั้งในคณะกรรมการชุดต่างๆ 
(APIT_56_7.1_6.6.1) และมีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย เป็นต้น (APIT_56_7.1_6.6.2 ถึง APIT_56_7.1_6.6.4) 
นอกจากนั้นยังได้จัดให้มีการสัมมนากลุ่มต่างๆ หรือการจัดประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ เพ่ือระดมความคิดเห็น
ในการพัฒนาคณะร่วมกัน (APIT_56_7.1_6.6.5) รวมทั้งมีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงาน เช่นการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร การจัดโครงการประชุมเสวนา เรื่องมุมมองของหน่วยงานรัฐและเอกชนต่อการพัฒนาคณะ เมื่อวันที่ 
8 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมยุทธกิจ  ชั้น 2 อาคารอ านวยการ มศว องครักษ์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการ
บริหารคณะฯ และการประชุมส่งเสริมจรรยาบรรณ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ มศว องครักษ์ เพ่ือให้
บุคลากรช่วยกันระดมสมองในการจัดท าแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เป็นแนวทางการประพฤติ ปฏิบัติหน้ าที่
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (APIT_56_7.1_6.6.6 ถึง APIT_56_7.1_6.6.8) รวมทั้งมีช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็นของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงาน (APIT_56_7.1_6.6.9) 

 7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) ผู้บริหารคณะฯ ได้มีการกระจายอ านาจไปยัง 
รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือมีการมอบอ านาจให้ผู้บริหารส่วนงานต่างๆ  
มีอ านาจในการบริหารจัดการในหลายด้าน (APIT_56_7.1_6.7.1 ถึง APIT_56_7.1_6.7.3) อาทิเช่น 
การบริหารการเงิน การบริหารงานพัสดุการบริหารงานบุคคล การบริหารพันธกิจต่างๆ  การดูแลอาคารสถานที่ 
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อีกทั้งยังมีการปรับโครงสร้างของคณะ เพ่ือให้เกิดส่วนงานใหม่ในการบริหารงานการเรียนการสอนให้ชัดเจน 
(APIT_56_7.1_6.7.4 ถึง APIT_56_7.1_6.7.6) 
 8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คณะฯ มีการใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน 
การบริหารงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการ
ออกข้อบั งคับ ระเบียบ และประกาศของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การ เกษต ร 
(APIT_56_7.1_6.8.1 และ APIT_56_7.1_6.8.2) เพ่ือถือปฏิบัติร่วมกัน ตัวอย่างเช่น การประชุมส่งเสริม
จรรยาบรรณ  เพ่ือช่วยกันท าแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (APIT_56_7.1_6.8.3) และการประชาพิจารณ์ ร่าง
เกณฑ์ตัวชี้วัดรายบุคคล (สายวิชาการ) ประกอบการพิจารณาเกณฑ์ภาระงานสายวิชาการ เพ่ือการประเมินผล
การปฏิบัติราชการรอบ 2/2557 (1 ก.พ. – 31 ก.ค.57)เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ มศว องครักษ์ 
เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน (APIT_56_7.1_6.8.4) รวมถึงการพิจารณาเรื่องการต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (APIT_56_7.1_6.8.5) ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ข้อบังคับ 
กฎ ระเบียบ และประกาศผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ของคณะฯ อาทิเช่น เว็บไซต์ของคณะฯและบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ (APIT_56_7.1_6.8.6)   
 9. หลักความเสมอภาค (Equity) คณะฯ มีการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
ของคณะฯ โดยยึดหลักความเสมอภาค ปฏิบัติต่อบุคลากรของคณะฯ ทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่มีการแบ่งแยก 
เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง สนับสนุนให้เข้าร่วมฝึกอบรมในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับบุคลากรของคณะฯ เป็นต้น (APIT_56_7.1_6.9.1 
ถึง APIT_56_7.1_6.9.4) 
 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คณะฯ มีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นฉันทามติ 
ยึดหลักการของการมีส่วนร่วมทางความคิดซึ่งกันและกัน โดยมีกระบวนการหาข้อตกลงร่วมกันในการ
ปฏิบัติงานทั้งจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากรของคณะฯ โดยเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นผ่าน
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ การรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ประชุม /
สัมมนาต่างๆ เช่น การสัมมนาเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ซึ่งได้รับฟังความเห็นทั้งจากบุคลากร
ภายในคณะฯและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจ าปี  การประชุมประชาพิจารณ์ ร่างเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และสมรรถนะหลักที่คาดหวังของ
บุคลากรสายวิชาการ  และการประชุมส่งเสริมจรรยาบรรณ  ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและหาข้อสรุปร่วมกัน (APIT_56_7.1_6.10.1 ถึง APIT_56_7.1_6.10.6) 
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รายการหลักฐาน 
1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_7.1_6.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 8/2556 วันที่ 4 มิถุนายน 

2556 เรื่อง สรุปผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
ไตรมาส 2 ประจ าปีงบประมาณ 2556 พร้อมเอกสารแนบ 

APIT_56_7.1_6.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 17 ตุลาคม 2556 
เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา  2555 
(ปีงบประมาณ 2556) ครั้งที่ 2 (มีนาคม – กันยายน 2556) พร้อมเอกสารแนบ 

APIT_56_7.1_6.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลุยทธ์ ครั้งที่ 14/2556  วันที่ 8 ตุลาคม
2556 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 (มีนาคม – กันยายน 
2556) ประจ าปีงบประมาณ 2556 ไตรมาส 3 ถึง 4 พร้อมเอกสารแนบ 

APIT_56_7.1_6.1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 26 มีนาคม 2557  
เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีการศึกษา 2555 

 
2.หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_7.1_6.2.1 ระบบการบริหารงานบุคคล (Huris) 
APIT_56_7.1_6.2.2 ระบบงานการประชุม อิเล็กทรอนิกส์ มศว (E-Meeting) 
APIT_56_7.1_6.2.3 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Document Portal) 
APIT_56_7.1_6.2.4 ตัวอย่างสรุปการเข้าท างานของบุคลากรโดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
APIT_56_7.1_6.2.5 รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจ าปี

งบประมาณ 2556 
APIT_56_7.1_6.2.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 10/2556 วันที่ 13 พฤศจิกายน 

2556  เรื่องการวิเคราะห์การใช้งบประมาณ พร้อมเอกสารแนบ 
APIT_56_7.1_6.2.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 17 ตุลาคม 2556 

เรื่อง รายงานการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
พร้อมเอกสารแนบ  

APIT_56_7.1_6.2.8 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 
3.หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_7.1_6.3.1 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการแก่นิสิต ปีการศึกษา 2555 
APIT_56_7.1_6.3.2 ตัวอย่างโครงการบริการวิชาการท่ีน าผลการส ารวจความต้องการผู้รับบริการมาพิจารณา  
APIT_56_7.1_6.3.3 หนังสือเชิญจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก (6 มีนาคม 2557) 
APIT_56_7.1_6.3.4 หนังสือเชิญจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก (8 เมษายน 2557) 
APIT_56_7.1_6.3.5 หนังสือเชิญจากโรงพยาบาลองครักษ์ จังหวัดนครนายก (21 กุมภาพันธ์ 2557) 
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4.หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_56_7.1_6.4.1 ผลการส ารวจบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ส าเร็จการศึกษาปี 
2555 

APIT_56_7.1_6.4.2 รายงานสรุปการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 
APIT_56_7.1_6.4.3 สรุปงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 2556 
APIT_56_7.1_6.4.4 ตัวอย่าง หนังสือเชิญบุคลากรออกบริการวิชาการ 
APIT_56_7.1_6.4.5 ตัวชี้วัดรายบุคคล (สายวิชาการ) ประกอบการพิจารณาเกณฑ์ภาระงานสายวิชาการ เพ่ือ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 2/2557 (1 ก.พ. – 31 ก.ค.57) 
 
5.หลักความโปร่งใส (Transparency) 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_7.1_6.5.1 สรุปผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์การเกษตร (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 – เมษายน 2557) 
APIT_56_7.1_6.5.2 หน้าเว็ปไซด์คณะฯ:รายงานผลการประเมินตนเอง และผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 
APIT_56_7.1_6.5.3 ตัวอย่างหนังสือบันทึกข้อความแจ้งมติท่ีประชุมถึงบุคลากร 
APIT_56_7.1_6.5.4 หน้าเฟสบุ๊คของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
 
6.หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_7.1_6.6.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
APIT_56_7.1_6.6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
APIT_56_7.1_6.6.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต  
APIT_56_7.1_6.6.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย  
APIT_56_7.1_6.6.5 สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินประกันคุณภาพ  

ปีการศึกษา 2555 และปรับแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2556 
APIT_56_7.1_6.6.6 สรุปโครงการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร ปีการศึกษา 2555 
APIT_56_7.1_6.6.7 สรุปการประชุมเสวนา เรื่อง มุมมองของหน่วยงานรัฐและเอกชนต่อการพัฒนาคณะ  
APIT_56_7.1_6.6.8 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
APIT_56_7.1_6.6.9 หน้าเว็ปไซด์ เฟสบุ๊คของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
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7.หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_56_7.1_6.7.1 ประกาศภาระหน้าที่รองคณบดี และ ผู้ช่วยคณบดี  
APIT_56_7.1_6.7.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
APIT_56_7.1_6.7.3 แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม/สัมมนา แบบฟอร์มขอใช้ห้องโสตทัศนูปกรณ์ และใบแจ้ง

ซ่อม/ติดตั้งอุปกรณ์ และแบบฟอร์มการขอใช้อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ 
APIT_56_7.1_6.7.4 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องการแบ่งส่วนงานของคณะเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
APIT_56_7.1_6.7.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 10/2556 วันที่ 13 พฤศจิกายน 

2556  เรื่อง การสรรหาหัวหน้าสาขา 
APIT_56_7.1_6.7.6 ประกาศคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

สรรหาหัวหน้าสาขา 
 
8.หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_7.1_6.8.1 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
APIT_56_7.1_6.8.2 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และประกาศของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร 
APIT_56_7.1_6.8.3 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
APIT_56_7.1_6.8.4 ตัวชี้วัดรายบุคคล (สายวิชาการ) ประกอบการพิจารณาเกณฑ์ภาระงานสายวิชาการ เพ่ือ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 2/2557 (1 ก.พ. – 31 ก.ค.57) 
APIT_56_7.1_6.8.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม

2557 (วาระลับ) เรื่องการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
APIT_56_7.1_6.8.6 ช่องทางการเผยแพร่กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และประกาศของคณะฯ เช่น ระบบ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document Portal)   เว็ปไซต์ของคณะฯ  และเฟสบุ๊คของ
คณะฯ 

 
9.หลักความเสมอภาค (Equity) 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_7.1_6.9.1 แผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2557 เรื่องค่าลงทะเบียน

การประชุม  
APIT_56_7.1_6.9.2 ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติการเข้าร่วมประชุมของอาจารย์ และ เจ้าหน้าที่  
APIT_56_7.1_6.9.3 ตัวชี้วัดรายบุคคล (สายวิชาการ) ประกอบการพิจารณาเกณฑ์ภาระงานสายวิชาการ เพ่ือ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 2/2557 (1 ก.พ. – 31 ก.ค.57) 
APIT_56_7.1_6.9.4 ประกาศ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง เกณฑ์การ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  
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10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_56_7.1_6.10.1 สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร (เดือนมิถุนายน 2556 – เมษายน 2557) 

APIT_56_7.1_6.10.2 สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ (เดือนมิถุนายน 2556 – 
มีนาคม 2557) 

APIT_56_7.1_6.10.3 สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินประกันคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2555 และปรับแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2556 

APIT_56_7.1_6.10.4 สรุปโครงการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร ปีการศึกษา 2556 

APIT_56_7.1_6.10.5 ตัวชี้วัดรายบุคคล (สายวิชาการ) ประกอบการพิจารณาเกณฑ์ภาระงานสายวิชาการ 
เพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 2/2557 (1 ก.พ. – 31 ก.ค.57) 

APIT_56_7.1_6.10.6 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร 

 
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ผลการด าเนินการ 
 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษต รและคณะกรรม
กรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ ประเมินผลการบริหารงานของคณะฯและผู้บริหารโดยประเมินตนเอง 
(APIT_56_7.1_7.1 และAPIT_56_7.1_7.2) และการพิจารณาจากผลการประเมินการบรรลุเป้าหมายของ 
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของคณะฯ ซึ่งเป็นผลจากการบริหารงานโดยผู้บริหารและมีการน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงคณะฯ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง (APIT_56_7.1_7.3 ถึง 
APIT_56_7.1_7.5) 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
APIT_56_7.1_7.1 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร (ข้อมูลเดือนมีนาคม 2557) 
APIT_56_7.1_7.2 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ (ข้อมูลเดือนมีนาคม 2557) 
APIT_56_7.1_7.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 17 ตุลาคม 

2556 เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา  2555 
(ปีงบประมาณ 2556) ครั้งที่ 2 (มีนาคม – กันยายน 2556) พร้อมเอกสารแนบ 

APIT_56_7.1_7.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลุยทธ์ ครั้งที่ 5/2557  วันที่ 26 มีนาคม
2557 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตร์ รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) และแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2556 ปีงบประมาณ 
2557 ไตรมาส 1 ถึง 2 (ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) พร้อมเอกสารแนบ 

APIT_56_7.1_7.5 ผลการประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะเชิงบริหารจัดการของผู้บริหาร 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 7 ข้อ 
(ข้อ 1-7) 

5  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
7 6 ข้อ 

(ข้อ 1-6) 
4 × 

  



118 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลติภัณฑ์การเกษตร 
 

 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                  เบอร์โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27172 
  (อาจารย์สุจินดา  จิตต์ใจฉ่ า) 
  ผู้ช่วยคณบดี                               เบอร์โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27178 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวดล  เพ็ชรวัฒนา) 
ผู้รายงานผล : อาจารย์สุจินดา  จิตต์ใจฉ่ า              เบอร์โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27172 
 
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 าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน

อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและ
คณะกรรมการฝ่ายวิจัย (APIT_56_7.2_1.1 และ APIT_56_7.2_1.2) โดยได้ก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ที่ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตคือ โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนระหว่างบุคลากรภายในและภายนอก เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตร การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอน และการทวนสอบผล
การเรียนหลักสูตร (APIT_56_7.2_1.3)  เมื่อวันที่ 20, 25 มี.ค. 2557  โดยมุ่งเน้นการพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมทักษะสื่อสารตามอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านรายวิชาสัมมนาและ
โครงงาน (APIT_56_7.2_1.4)  ซึ่งครอบคลุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละ
หลักสูตร  และส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมอบรมโครงการศรีนครินทรวิโรฒศึกษา: ความเป็นครูและทักษะการ
สอน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 ถึง 28 มี.ค. 2557 และรุ่นที่  2 ระหว่างวันที่ 19 ถึง 23 พ.ค. 2557  
(APIT_56_7.2_1.5 และ APIT_56_7.2_1.6)  และก าหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ฯ ครั้งที่ 2 เรื่อง 
เทคนิคการสอน และการท าวิจัยในชั้นเรียน ในเดือนมิถุนายน  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเทคนิคการสอนเพ่ือนิสิต
ยุคใหม่ และด้านการวิจัยคือ การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการวิจัย (APIT_56_7.2_1.7) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_56_7.2_1.1 ค าสั่งคณะฯ ที่ 40/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
APIT_56_7.2_1.2 ค าสั่งคณะฯ ที่ 11/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 
APIT_56_7.2_1.3 สรุปโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนระหว่างบุคลากรภายในและ

ภายนอก เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครั้ง
ที่ 1 เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตร การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอน และการทวนสอบผลการเรียนหลักสูตร 

APIT_56_7.2_1.4 ประกาศคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กรเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาและโครงงาน ประจ าปีการศึกษา 2557 

APIT_56_7.2_1.5 รายงานผลการอบรมพัฒนาหลักสูตร “ศรีนครินทรวิโรฒศึกษา: ความเป็นครูและทักษะ
การสอน” รุ่น 1 

APIT_56_7.2_1.6 รายชื่ออาจารย์สมัครเข้าอบรมหลักสูตร “ศรีนครินทรวิโรฒศึกษา: ความเป็นครูและ
ทักษะการสอน” รุ่น 2 

APIT_56_7.2_1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 4 ก.พ. 
2556 วาระการก าหนดประเด็นความรู้เพ่ือการจัดการองค์ความรู้เพ่ือการผลิตบัณฑิต
และการวิจัย  

 
2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง

ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการก าหนดให้คณาจารย์เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะ
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะตามแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้  ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน
และด้านการวิจัย (APIT_56_7.2_2.1)  โดยจัดโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรภายในและ
ภายนอกเพ่ือจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20, 25 มี.ค.57 และ
น าแนวปฏิบัติที่ได้จากโครงการมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ (APIT_56_7.2_2.2)  และจัด
โครงการศึกษาดูงานสายวิชาการ: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ
วิจัย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556  ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(APIT_56_7.2_2.3) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_56_7.2_2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 4 ก.พ. 2556 
วาระการก าหนดประเด็นความรู้เพ่ือการจัดการองค์ความรู้เพ่ือการผลิตบัณฑิตและการ
วิจัย 

APIT_56_7.2_2.2 ประกาศคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กรเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาและโครงงาน ประจ าปีการศึกษา 2557 

APIT_56_7.2_2.3 รายงานการจัดโครงการศึกษาดูงานสายวิชาการ: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหาร
จัดการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิจัย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ณ 
ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 

เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการจัดโครงการจัดการความรู้ด้านวิชาการ คือ 
โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกเพ่ือจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตร การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอน และการทวนสอบผลการเรียนหลักสูตร วันที่ 20, 25 มี.ค. 
2557 (APIT_56_7.2_3.1)  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ตรงเพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี  โดย
คณาจารย์ได้ร่วมสนทนา แลกเปลี่ยน และแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชากลางคณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  และก าหนดแนวทางส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตด้านทักษะสื่อสาร
ผ่านการน าเสนองานในรายวิชาสัมมนาและโครงงาน จากนั้นได้เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ได้ (APIT_56_7.2_3.2) 
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ระบุในเกณฑ์ข้อ 2 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ (APIT_56_7.2_3.3) และหนังสือเวียน 
(APIT_56_7.2_3.4)  

ด้านการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ ฝ่ายวิจัยได้จัดโครงการศึกษาดูงานสายวิชาการ : การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิจัย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556  ณ 
ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ตันตระ
เธียร รองผู้อ านวยการห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรผู้ให้
ความรู้ เรื่องการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวิจั ยรวมถึงการจัดการของเสียจากสารเคมี 
(APIT_56_7.2_3.5) ซึ่งหลังจากจบโครงการ ฝ่ายวิจัยได้จัดท าแนวปฏิบัติในเรื่องของการจัดการสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย (APIT_56_7.2_3.6) ออกเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ (APIT_56_7.2_3.7) 
หนังสือเวียน (APIT_56_7.2_3.8)  และจัดกิจกรรมจัดการของเสียโดยการติดฉลาก จัดหมวดหมู่ของเสียตาม
แนวปฏิบัติ (APIT_56_7.2_3.9) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_56_7.2_3.1 สรุปโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกเพ่ือจัดการ
เรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 เรื่องการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตร การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการ
จัดการเรียนการสอน และการทวนสอบผลการเรียนหลักสูตร วันที่ 20, 25 มี.ค. 2557 

APIT_56_7.2_3.2 ประกาศคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กรเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาและโครงงาน ประจ าปีการศึกษา 2557 

APIT_56_7.2_3.3 หน้าเว็บไซต์ การเผยแพร่แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนฯ ปีการศึกษา 2557 
APIT_56_7.2_3.4 หนังสือเวียนเรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนฯ  
APIT_56_7.2_3.5 รายงานการจัดโครงการศึกษาดูงานสายวิชาการ: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหาร

จัดการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิจัย 
APIT_56_7.2_3.6 แนวปฏิบัติในเรื่องของการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการวิจัย 
APIT_56_7.2_3.7 หน้าเว็บไซต์ การเผยแพร่แนวปฏิบัติการจัดการสารเคมีฯ ทางเว็บไซต์ 
APIT_56_7.2_3.8 หนังสือเวียนเรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการสารเคมีฯ  
APIT_56_7.2_3.9 กิจกรรมจัดการของเสีย 

 
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  

ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากเอกสารหรือ
ตัวบุคคล ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี  โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการจัดโครงการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ฯ (APIT_56_7.2_4.1) ใน ข้อ 3  มาจัดท าเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
สัมมนาและโครงงานประจ าปีการศึกษา 2557 (APIT_56_7.2_4.2 และ APIT_56_7.2_4.3)  และรวบรวม
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนาหรือโครงงานระดับปริญญาตรี ไว้บนเว็บไซต์ของคณะ เพ่ือให้ผู้สนใจ
สามารถหาความรู้เพิ่มเติม 

ด้านการวิจัย ฝ่ายวิจัย ได้จัดท าแนวปฏิบัติด้านการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการวิจัย 
(APIT_56_7.2_4.5) จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ตันตระเธียร รองผู้อ านวยการห้องปฏิบัติการวิจัยและ
ทดสอบอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยออกเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ (APIT_56_7.2_4.6) 
หนังสือเวียน (APIT_56_7.2_4.7)  และจัดกิจกรรมจัดการของเสียโดยการติดฉลาก จัดหมวดหมู่ของเสียตาม
แนวปฏิบัติ (APIT_56_7.2_4.8) นอกจากนี้ยังมีการรวบรวบแนวทางในการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ
วิจัยซึ่งได้ด าเนินการโดยหน่วยงานอ่ืนๆ ไว้บนเว็บไซต์ของคณะ เพ่ือให้ผู้สนใจสามารถหาความรู้ เพ่ิมเติม 
(APIT_56_7.2_4.9) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_56_7.2_4.1 สรุปโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกเพ่ือจัดการ
เรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 เรื่องการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตร การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการ
จัดการเรียนการสอน และการทวนสอบผลการเรียนหลักสูตร วันที่ 20, 25 มี.ค. 2557 

APIT_56_7.2_4.2 ประกาศคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กรเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาและโครงงาน ประจ าปีการศึกษา 2557 

APIT_56_7.2_4.3 หน้าเว็บไซต์ การเผยแพร่แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนฯ ปีการศึกษา 2557 
APIT_56_7.2_4.4 หน้าเว็บไซต์ การรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนาหรือโครงงานระดับปริญญาตรี 
APIT_56_7.2_4.5 แนวปฏิบัติในเรื่องของการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการวิจัย 
APIT_56_7.2_4.6 หน้าเว็บไซต์ การเผยแพร่แนวปฏิบัติการจัดการสารเคมีฯ  
APIT_56_7.2_4.7 หนังสือเวียนเรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการสารเคมีฯ 
APIT_56_7.2_4.8 กิจกรรมจัดการของเสีย 
APIT_55_7.2_4.9 การรวบรวมแนวปฏิบัติจากแหล่งอื่น 

 
5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย -

ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 

ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการส ารวจผลการน าความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ทั้งในการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยพบว่า  ในปีการศึกษา 2556 อาจารย์ได้น า
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2556 (APIT_56_7.2_5.1) มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา วทศ411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 (APIT_56_7.2_5.2)  โดยนิสิตได้ฝึก
การน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษบางส่วน  และอาจารย์ได้น าความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่รวบรวมจากการ
จัดการความรู้เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตร การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การจัดการเรียนการสอน และการทวนสอบผลการเรียนหลักสูตร เมื่อวันที่ 20, 25 มี.ค. 2557 ไปใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา วทศ411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา 2557 
(APIT_56_7.2_5.3 และ APIT_56_7.2_5.4)   

ในด้านการวิจัย ทางคณะได้น าแนวปฏิบัติด้านการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการมาจัดกิจกรรม
จัดการของเสียโดยการติดฉลาก จัดหมวดหมู่ของเสียตามแนวปฏิบัติ (APIT_56_7.2_5.3) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_56_7.2_5.1 สรุปแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2556 
APIT_56_7.2_5.2 โครงการสอนรายวิชา วทศ411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 
APIT_56_7.2_5.3 ประกาศคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กรเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติในการ

จัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาและโครงงาน ประจ าปีการศึกษา 2557 
APIT_56_7.2_5.4 โครงการสอนรายวิชา วทศ411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
APIT_56_7.2_5.5 กิจกรรมจัดการของเสีย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 3 ข้อ 

(ข้อ 1, 2, 5) 
3  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 5 ข้อ 

(ข้อ 1-5) 
5  
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา     เบอร์โทรศัพท์   02-6495000 ต่อ 27167 
  (อาจารย์ ดร. วาสินี  จันทร์นวล) 
ผู้รายงานผล : อาจารย์ ดร. วาสินี  จันทร์นวล                  เบอร์โทรศัพท์    02-6495000 ต่อ 27167 
 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
 
ผลการด าเนินการ 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
คณะฯ ตามค าสั่งคณะฯ ที่ 50/2556 (APIT_56_7.4_1.1) ซึ่งประกอบด้วยคณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
ที่รับผิดชอบที่ชัดเจน  เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย วางแผนและติดตามระบบบริหารความเสี่ยงของ
คณะฯ โดยก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ (APIT_56_7.4_1.2) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
APIT_56_7.4_1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
APIT_56_7.4_1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  



คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลติภัณฑ์การเกษตร  125 
 

 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
สถาบัน ตัวอย่างเช่น 

 - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
 - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
 - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
 - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ

บุคลากร 
 - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
 - อ่ืนๆ ตามบรบิทของสถาบัน 
 
ผลการด าเนินการ 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการประชุม
ร่วมกันใน ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เพ่ือวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง รวมทั้งปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
เป้าหมายในการบริหารการศึกษา โดยครอบคลุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์
ภายนอก และ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ (APIT_56_7.4_2.1) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
APIT_56_7.4_2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่  5/2555 วันที่  22 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
 
ผลการด าเนินการ 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้ประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ตามเกณฑ์การประเมินของคณะฯ จากนั้นได้จัดล าดับความส าคัญของ
ปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากสูงมายังต่ า และได้พิจารณาเลือกระดับความ
เสี่ยงสูงถึงสูงมาก ได้แก่ความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิต ด้านงานวิจัย ด้านความปลอดภัย  และด้านยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ของคณะ  ในการประชุมครั้งที่  5/2555 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (APIT_56_7.4_3.1 
และ APIT_56_7.4_3.2) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

APIT_56_7.4_3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่  5/2555 วันที่  22 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

APIT_56_7.4_3.2 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2556 
 
4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
 
ผลการด าเนินการ 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง (APIT_56_7.4_4.1) เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ในการประชุมครั้ง
ที่ 5/2555 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  (APIT_56_7.4_4.2) และมีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้าน (APIT_55_7.4_4.3) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
APIT_56_7.4_4.1 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2556 
APIT_56_7.4_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 22 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
APIT_56_7.4_4.3 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 6 และ 12 เดือน 

งบประมาณ พ.ศ. 2556 (ปย. 2) 
 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

ผลการด าเนินการ 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการประชุมเพ่ือ
ติดตามผลการด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  เพ่ือก ากับให้มีการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและจัดท ารายงานสรุปการควบคุมภายในตามแผนฯ และประเมินผลความส าเร็จ ปัญหา 
อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2556 (APIT_56_7.4_5.1) และ ครั้งที่ 8/2556 
เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2556 (APIT_56_7.4_5.2) 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
APIT_56_7.4_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 

2556 
APIT_56_7.4_5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 

2556 
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6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ในรอบปีถัดไป 
 

ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 11/2555 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 (APIT_56_7.4_6.1) เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (APIT_56_7.4_6.2) เพ่ือ
พิจารณาใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณ 2556 โดยพิจารณาระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู่หลังการจัดการความเสี่ยงในข้อ 4 รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบายหรือสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
ที่เปลี่ยนแปลงมาด าเนินการบริหารความเสี่ยงในรอบต่อไป 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
APIT_56_7.4_6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่  20 

พฤศจิกายน 2555 
APIT_56_7.4_6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่  5/2555 วันที่  22 

พฤศจิกายน 2555 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

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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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายบริหาร                   เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 27174 
                         (ผศ.ดร.อรัญญา มิ่งเมือง) 
ผู้รายงานผล : นางสาวฉันทนา  บุญโล่ห์               เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 27171 
 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
 
ผลการด าเนินการ 

คณะเทคโนโลยี และนวั ตกร รมผลิ ตภัณฑ์ก าร เกษตร ก าหนดแผนกลยุทธ์ ทางการ เ งิ น 
(APIT_56_8.1_1.1) ที่ระบุที่มาและการใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของคณะที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์
ของคณะให้สามารถด าเนินการได้ คณะฯ ได้จัดท าค าขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ตามความต้องการในแต่ละปี   
จากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) ใน
แต่ละปี คณะฯ จะพิจารณาการของบประมาณอ่ืนๆ ได้แก่ งบประมาณด้านบริการวิชาการ (โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ) เพ่ือให้คณะฯ สามารถด าเนินงานได้ครบถ้วนตาม    
กลยุทธ  ทั้งนี้ คณะฯมีการวิเคราะห์การใช้งบประมาณ (APIT_56_8.1_1.2) ที่สะท้อนค่าใช้จ่ายที่แท้จริงการ
ด าเนินงาน  เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ และน าไปสู่การขอตั้งงบประมาณ แผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน
จากแหล่งต่างๆ รวมทั้งแผนการใช้เงินที่เหมาะสม 
     แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ในแต่ละปีงบประมาณ 
จะผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือประเมินค่าเป้าหมายผลส าเร็จทางการเงินที่ตั้งไว้ 
และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางการเงินในปีถัดไป (APIT_56_8.1_1.3)  
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
APIT_56_8.1_1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

ปีงบประมาณ 2557-2560  
APIT_56_8.1_1.2 รายงานการวิเคราะห์การใช้งบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ 2556   
APIT_56_8.1_1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ (เพ่ือพิจารณาการประเมินแผนกล

ยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2556-2559 และพิจารณาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ 2557-2560) ประจ าเดือนธันวาคม ครั้งที่ 11/2556 
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2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรจัดท าค าขอตั้งงบประมาณตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและหลักการจัดท างบประมาณในแต่ละปี (APIT_56_8.1_2.1) และตามความเหมาะสมกับ
ลักษณะของค่าใช้จ่ายและเพียงพอส าหรับการบริหารภารกิจของคณะ (APIT_56_8.1_2.2) งานการเงินและ
บัญชีได้จัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณต่างๆ เพ่ือให้สามารถใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย (APIT_56_8.1_2.3)  นอกเหนือจากการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินตามแผน การจัดสรร
เงินเพ่ิมเติมต่างๆ เช่น การส่งเงินยืมคืนมหาวิทยาลัย การจ่ายเงินให้กับคณะร่วมสอน การพิจารณากรอบวงเงิน
ในโครงการพิเศษเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย เป็นต้น จะมีการพิจารณาในคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
(APIT_56_8.1_2.4)  
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
APIT_56_8.1_2.1 นโยบายและหลักการในการจัดท างบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557   
APIT_56_8.1_2.2 ค าขอตั้งงบประมาณแยกตามรายจ่ายต่างๆ   
APIT_56_8.1_2.3 แผนการใช้เงินประจ าปีงบประมาณ 2557 
APIT_56_8.1_2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาการใช้งบประมาณ

นอกเหนือจากการจัดสรร/การใช้เงินตามแผน (ประจ าเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 5/56, 
เดือนสิงหาคม ครั้งที่ 7/56, พฤศจิกายน ครั้งที่ 10/56 และ เดือนธันวาคม 11/56) 

 
3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ

บุคลากร 
 
ผลการด าเนินการ 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการตามพันธกิจ และการพัฒนาบุคลากรตามความเหมาะสม (APIT_56_8.1_3.1 ถึง 
APIT_56_8.1_3.3) รวมทั้ง มีการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณเพ่ือการพัฒนาด้านต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม โดยเสนอผ่านคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อพิจารณา (APIT_56_8.1_3.4) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

APIT_56_8.1_3.1 แผนการใช้เงินประจ าปีงบประมาณ 2557 
APIT_56_8.1_3.2 แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2556-2559   
APIT_56_8.1_3.3 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปี 

2557-2560   
APIT_56_8.1_3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาการใช้งบประมาณ

นอกเหนือจากการจัดสรร/การใช้เงินตามแผน (ประจ าเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 5/56, 
เดือนสิงหาคม ครั้งท่ี 7/56, พฤศจิกายน ครั้งที่ 10/56 และ เดือนธันวาคม 11/56) 

 
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 
ผลการด าเนินการ 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการจัดท ารายงานการเงินประจ าเดือน 
(APIT_56_8.1_4.1) และน ารายงานทางการเงินแก่คณะกรรมการประจ าคณะ (APIT_56_8.1_4.2) เพ่ือจะได้
ทราบถึงสถานะการเงินรายรับ และรายจ่าย 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
APIT_56_8.1_4.1 รายงานการเงินประจ าเดือน ปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – มีนาคม 2557)      
APIT_56_8.1_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – 

มีนาคม 2557)   
 
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคง

ของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
 

ผลการด าเนินการ 
 ผู้บริหารของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรรับทราบและพิจารณาผลการใช้เงิน
ตามแผนหรือกิจกรรมตามที่ก าหนด และจ านวนงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนจากรายงานทางการเงิน 
และผู้บริหารมีการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรอย่าง
ต่อเนื่อง โดยงานการเงินและบัญชีเสนอเป็นวาระพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรทุกเดือน (APIT_56_8.1_5.1) ทั้งนี้งานการเงินฯได้ท าการวิเคราะห์การใช้
งบประมาณ ในปีงบประมาณ 2556 เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ (การประชุมประจ าเดือนธันวาคม 
2556 ครั้งที่ 11/56) เพ่ือเป็นข้อมูลผลการใช้เงิน และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการวาแผนกลยุทธ์
ทางการการเงินของผู้บริหารด้วย (APIT_56_8.1_5.2) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

APIT_56_8.1_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – 
มีนาคม 2557)        

APIT_56_8.1_5.2 รายงานการวิเคราะห์การใช้เงิน ปีงบประมาณ 2556 
 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด 
 

ผลการด าเนินการ 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบการด าเนินการ

ของคณะฯ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด (APIT_56_8.1_6.1) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
APIT_56_8.1_6.1 บันทึก/รายงานการเข้าตรวจของหน่วยตรวจสอบภายใน   

 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

ผลการด าเนินการ 
 ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการติดตามการใช้เงินตามรายงานผลการ
ใช้เงินโดยการออกหนังสือเร่งรัดการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ต้องมีการใช้งบประมาณที่ได้วางแผนไว้ 
(APIT_56_8.1_7.1) และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้วางแผนและตัดสินใจบริหารงาน เช่น การ
ส่งคืนเงินยืมให้กับมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินสะสมของคณะ การพิจารณาการจ่ายเงินให้กับคณะร่วมสอน การ
พิจารณากรอบวงเงินเพ่ือเสนอโครงการพัฒนาคณะฯ เข้าสู่การพิจารณาของมหาวิทยาลัย เป็นต้น  
(APIT_56_8.1_7.2) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
APIT_56_8.1_7.1 หนังสือเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ   
APIT_56_8.1_7.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาการใช้งบประมาณ

นอกเหนือจากการจัดสรร/การใช้เงินตามแผน (ประจ าเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 5/56, 
เดือนสิงหาคม ครั้งท่ี 7/56, พฤศจิกายน ครั้งที่ 10/56 และ เดือนธันวาคม 11/56) 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 
(ข้อ 1-7) 

5  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
7 ข้อ 7 ข้อ 

(ข้อ 1-7) 
5  
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา      เบอร์โทรศัพท์   02-6495000 ต่อ 27167 

    (อาจารย์ ดร. วาสินี  จันทร์นวล) 
ผู้รายงานผล : อาจารย์ ดร. วาสินี  จันทร์นวล                     เบอร์โทรศัพท์  02-6495000 ต่อ 27167 
 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 หรือ 8 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

9 ข้อ 
 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ

ของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 
ผลการด าเนินการ 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้ก าหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจ า
คณะเป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพ (APIT_56_9.1_1.1 และ APIT_56_9.1_1.2)  
เพ่ือก ากับดูแลระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และผลักดันให้มีการประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา (APIT_56_9.1_1.3) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ ที่ได้ระบุระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะที่มีความสอดคล้องกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
(APIT_56_9.1_1.4) นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ และคณะกรรมการประจ าคณะฯ ยังเป็น
กลไกที่ส าคัญในการควบคุมคุณภาพภายใน โดยมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ในวาระเพ่ือพิจารณา และที่ประชุมก าหนดให้คณะจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจากผลการประเมินฯ รวมทั้งติดตามผลการด าเนินการในด้านต่าง ๆ และรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ (APIT_56_9.1_1.5 ถึง APIT_56_9.1_1.7) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_56_9.1_1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ค าสั่งที่ 24/2556 

APIT_56_9.1_1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
APIT_56_9.1_1.3 แผนปฏิบัติการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ประจ าปีการศึกษา 2556 

และปีงบประมาณ 2557 (ต.ค. 2556 – ก.ย. 2557) 
APIT_56_9.1_1.4 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ปีการศึกษา 2556 
APIT_56_9.1_1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 25 มีนาคม 

2556 เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีการศึกษา 2555 

APIT_56_9.1_1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 26 มีนาคม  2556 
เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีการศึกษา 2555 

APIT_56_9.1_1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 9/2556  วันที่ 26 
มิถุนายน 2556 เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2556 

 
2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 
 
ผลการด าเนินการ 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยมีการก าหนดนโยบายและเผยแพร่ไว้ในคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปี พ .ศ. 2556 
(APIT_56_9.1_2.1) และแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดยมีคณบดีเป็นที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพเป็นประธาน บุคลากรสายวิชาการ เป็นกรรมการ และมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
เป็นกรรมการและเลขานุการ (APIT_56_9.1_2.2) เพ่ือด าเนินการทบทวนและก าหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  การจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา  และด าเนินการในเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง   เพ่ือน า
ระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ด าเนินการเป็นประจ า 
โดยใช้หลัก PDCA  และก ากับการด าเนินงานสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารแผน
กลยุทธ์และคณะกรรมการประจ าคณะยังได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
และได้น าผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามาพิจารณาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของ
คณะฯ (APIT_56_9.1_2.3 ถึง APIT_56_9.1_2.5) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_56_9.1_2.1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ปีการศึกษา 2556 
APIT_56_9.1_2.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ค าสั่งที่ 24/2556 
APIT_56_9.1_2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 25 มีนาคม 

2556 เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีการศึกษา 2555 

APIT_56_9.1_2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 26 มีนาคม  2556 
เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีการศึกษา 2555 

APIT_56_9.1_2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 9/2556  วันที่ 26 
มิถุนายน 2556 เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2556 

 
3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 
ผลการด าเนินการ 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์
คณะฯ ก าหนดอัตลักษณ์และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของคณะฯ ซึ่งมีการประชุม ครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 19
ธันวาคม 2556 (APIT_56_9.1_3.1) แล้วเสนอผลการก าหนดอัตลักษณ์และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ให้ที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 (APIT_56_9.1_3.2) โดย
ได้ร่วมกันก าหนดอัตลักษณ์ของคณะฯ  คือ  ทักษะสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ และก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของคณะฯ  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้  คือ การบูรณาการ
งานวิจัยหรือการเรียนการสอนกับบริการวิชาการชุมชน  ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่จะน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาด้าน    
อัตลักษณ์อย่างต่อเนื่อง 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_9.1_3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 19

ธันวาคม 2556 วาระพิจารณา การก าหนดอัตลักษณ์ และก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม
ตามอัตลักษณ์ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีการศึกษา 
2556 

APIT_56_9.1_3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 
2556 วาระพิจารณา เรื่อง การก าหนดอัตลักษณ์ของคณะและก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม
ตามอัตลักษณ์ของคณะ 
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4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็น
รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online 
และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

 
ผลการด าเนินการ 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วนดังนี้ 1) คณะกรรมการประกันคุณภาพ ก าหนดแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยจัดท าปฏิทินการด าเนินงานและจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษา 
(APIT_56_9.1_4.1 และ APIT_56_9.1_4.2)  2) มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินตนเองที่มี
ข้อมูลครบถ้วนตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online (APIT_56_9.1_4.3) 
และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 วันที่ 26 มีนาคม 2556 และครั้งที่ 
6/2556 วันที่ 24 กรกฏาคม 2556 (APIT_56_9.1_4.4 และ APIT_56_9.1_4.5) และส่งรายงานให้ต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด และเปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านช่องทาง เว็บไซต์คณะฯ 
(APIT_56_9.1_4.6) และ 3) มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 ไปพัฒนา
และจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556  และด าเนินการตามแผนฯที่ก าหนดขึ้น 
(APIT_56_9.1_4.7) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_9.1_4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
APIT_56_9.1_4.2 แผนปฏิบัติการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2556 และ

ปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2557) 
APIT_56_9.1_4.3 หน้าจอ CHE QA Online system ที่แสดงผลของคณะ  
APIT_56_9.1_4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 26 มีนาคม  2556 

เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีการศึกษา 2555 

APIT_56_9.1_4.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 24 กรกฎาคม  2556 
เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

APIT_56_9.1_4.6 เว็บไซด์คณะฯ http://apit.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=8702 : รายงานการ
ประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2555 

APIT_56_9.1_4.7 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 
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5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 
 

ผลการด าเนินการ 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

จากปีการศึกษา 2555 ไปใช้ในการปรับปรุงการท างาน โดยฝ่ายแผนและพัฒนาได้จัดท าแผนกลยุทธ์/ แผน
ยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 ประจ าปีงบประมาณ 2557  โดยน าข้อคิดเห็นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินผลประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 เพ่ือปรับแผนยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 
2556  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556  (APIT_56_9.1_5.1 ถึง APIT_56_9.1_5.3) และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ทุกตัวบ่งชี้  อาทิเช่น ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556-มีนาคม 2557) มีผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน บรรลุเป้าหมายร้อยละ 54.54 (APIT_56_9.1_5.4)  
และเม่ือเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 
เดือน (ตุลาคม 2555-มีนาคม 2556) ซึ่งบรรลุเป้าหมายร้อยละ 47.37 (APIT_56_9.1_5.5) จะพบว่าในรอบ 6 
เดือน ของปีการศึกษา 2556 มีการพัฒนาการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าประสงค์ได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากปี
ก่อน นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้ สมศ 16.1 ซึ่งเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตรในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ “ทักษะสื่อสารของนิสิต” เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการประเมินของปี
การศึกษา 2555 และ 2556 พบว่าระดับคะแนนความคิดเห็นจากนิสิตในประเด็นเรื่อง คณะได้สื่อสารให้นิสิตมี
การรับรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของนิสิตอย่างทั่วถึง และ คณะเปิดโอกาสให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างอัต
ลักษณ์นิสิต มีคะแนนสูงขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคณะได้มีการพัฒนาการสื่อสารและให้นิสิตมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาทักษะสื่อสารมากข้ึน จนนิสิตรับรู้ได้อย่างชัดเจน(APIT_56_9.1_5.6) 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_9.1_5.1 สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ผลประกันคุณภาพปีการศึกษา 2555 

และปรับแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2556  
APIT_56_9.1_5.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 
APIT_56_9.1_5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ ครั้งที่  15/56 วันที่ 7 

พฤศจิกายน 2556 วาระพิจารณา เรื่อง แผนกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2557-2560 

APIT_56_9.1_5.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 
วาระพิจารณา เรื่อง รายงานผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ต.ค.56 – มี.ค.57) 

APIT_56_9.1_5.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 4 มีนาคม
2556 วาระพิจารณา เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนยุ ทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2555 – ก.พ. 2556) 

APIT_56_9.1_5.6 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรและนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2555 และ 2556 
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ใน
การเสริมสร้างอัตลักษณ์ “ทักษะสื่อสารของนิสิต”   
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6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้น าระบบสารสนเทศที่จัดบริการโดยมหาวิทยาลัย 
ซึ่งให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพมาใช้ โดยระบบ
ฐานข้อมูลเหล่านี้ สนับสนุนข้อมูลให้แก่การประกันคุณภาพ  และยังใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการตัดสินใจใน
การบริหารงานของผู้บริหาร มีความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคคล 
คณะและสถาบัน (APIT_56_9.1_6.1) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_9.1_6.1 เว็บไซด์คณะฯ  http://apit.swu.ac.th/ : ส่วนงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และ

ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 
 

ผลการด าเนินการ 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้ส่งเสริมให้นิสิต คณาจารย์และบุคลากรของ

คณะฯ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริการวิชาการของคณะฯ และนิสิต เช่น นิสิตให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับคุณภาพ
การบริการ (APIT_56_9.1_7.1) การให้บัณฑิตให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการคุณภาพหลักสูตร 
(APIT_56_9.1_7.2) การให้ผู้ ใช้บัณฑิตให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ ยวกับความพึงพอใจต่อบัณฑิต 
(APIT_56_9.1_7.3) เป็นต้น และการให้ข้อมูลย้อนกลับของผู้ใช้บริการตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการ 
เช่น ให้ผู้เข้ารับการบริการวิชาการ สัมมนา ฝึกอบรม ประเมินคุณภาพการให้บริการ (APIT_56_9.1_7.4) โดย
เข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ ในรูปแบบของการประเมินผลการส ารวจ 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_9.1_7.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2556 ด้านการให้บริการสิ่ง

อ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

APIT_56_9.1_7.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ วิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 วาระพิจารณา เรื่อง สรุปผลการ
ส ารวจความคิดเห็นต่อหลักสูตรฯ ของบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ ส าเร็จการศึกษาปี 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

APIT_56_9.1_7.3 รายงานสรุปการใหผู้้ใช้บัณฑิตให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อบัณฑิต  
APIT_56_9.1_7.4 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  

http://apit.swu.ac.th/
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8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 
 

ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ระหว่างหน่วยงานภายใน โดยให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพเป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร
คุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (APIT_56_9.1_8.1) เพ่ือรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพ และประสานงานกับมหาวิทยาลัย และให้เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพเป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปฏิบัติ งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ 
(APIT_56_9.1_8.2)  รวมทั้งคณะฯ ได้สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายนอก 
โดยมีความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในปีการศึกษา 2555 
(APIT_56_9.1_8.3) ซึ่งในปีนี้คณะฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน 
ด้วยการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของคณะเพ่ือให้เครือข่ายของ
คณะฯ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพต่อไป   นอกจากนี้คณะฯ ได้ร่วมเครือข่ายงาน
ด้านประกันคุณภาพประกันคุณภาพการศึกษา  3  มหาวิทยาลัย ซึ่ งประกอบด้วย มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี โดย
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ  อาทิเช่น  โครงการประชุม/สัมมนา เรื่อง 
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของเครือข่ายมหาวิทยาลัย (Asean University Network : 
AUNQA) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพฯ และโครงการน าร่องการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อาเซียน (AUNQA) : ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน วันที่ 
13 กันยายน 2556 ณ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ (APIT_56_9.1_8.4) 

นอกจากนี้คณะฯ ยังส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ที่ฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นผู้จัด เช่น โครงการบ่มเพาะคนคุณภาพ (รุ่นที่1) ครั้งที่ 1 
: ปฐมบทคนคุณภาพ วันที่ 22-24 สิงหาคม 2556  โครงการบ่มเพาะคนคุณภาพ รุ่นที่ 1 : การบริหารแผน
อย่างคนคุณภาพ วันที่ 14-16 ตุลาคม 2556  การประชุมพิจารณาร่างตัวบ่งชี้คุณภาพส าหรับส านักงานคณบดี 
วันที่ 28 ตุลาคม 2556  โครงการบ่มเพาะคนคุณภาพ (รุ่นที่1) ครั้งที่ 3 การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์แบบ
บูรณาการ วันที่ 16 มกราคม 2557  และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 27-28 มีนาคม 2557 (APIT_56_9.1_8.4) รวมทั้งส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วม
โครงการอบรมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย เรื่อง “การเขียนโครงการตามหลักวงจร
คุณภาพ PDCA” วันที่  2-3 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ 
(APIT_56_9.1_8.5) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

APIT_56_9.1_8.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
APIT_56_9.1_8.2 ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปฏิบัติ งานประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
APIT_56_9.1_8.3 ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี กับคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัย ศรีนครินท
รวิโรฒ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

APIT_56_9.1_8.4 ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 
APIT_56_9.1_8.5 บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งรายชื่อบุคลากรและนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปเข้าร่วม

โครงการ 
 
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ 

ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 

ผลการด าเนินการ 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ในปีการศึกษา 2556 ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน

ของฝ่ายประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการท างานด้านการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยงของ
คณะ (APIT_55_9.1_9.1) และเพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้วยได้ คณะจึงได้เผยแพร่ไปยัง
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (APIT_55_9.1_9.2) โดยหวังว่า
หน่วยงานเหล่านี้จะน าไปเป็นแนวทางในการปรับใช้กับงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานต่อไป 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_55_9.1_9.1 คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายประกันคุณภาพ 
APIT_55_9.1_9.2 บันทึกข้อความ เรื่องการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายประกันคุณภาพ คณะ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

8 ข้อ 9 ข้อ 
(ข้อ 1-9) 

5  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
8 ข้อ 9 ข้อ 

(ข้อ 1-9) 
5  
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องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ 
 

ตัวบ่งชี้ มศว 10.1 การเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต   เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 27170 
  (อาจารย์ ดร. ธนัท  อมาตยกุล) 
ผู้รายงานผล : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต   เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 27170 
  (อาจารย์ ดร. ธนัท  อมาตยกุล) 
 
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 าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่อัตลักษณ์นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง

รับทราบอย่างทั่วถึง 
 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่อัตลักษณ์นิสิต “มี
ทักษะสื่อสาร” ที่เป็นอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยที่ต้องการส่งเสริมไว้ในคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2556 (APIT_56_10.1_1.1) และการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (APIT_56_10.1_1.2) อีกทั้งมีการ
เผยแพร่อัตลักษณ์นิสิตดังกล่าวไปยังผู้บริหาร คณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบโดยทั่วกัน โดยผ่านทาง
website คณะ (APIT_56_10.1_1.3) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_10.1_1.1 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
APIT_56_10.1_1.2 Powerpoint ที่ใช้ในการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2556 
APIT_56_10.1_1.3 Website คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร อัตลักษณ์นิสิต 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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2. มีการระบุรายละเอียดของวิธีการสอนที่อาจารย์สอดแทรกหรือส่งเสริมให้นิสิตมีคุณลักษณะตาม 
อัตลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัยใน Course Syllabus 

 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรส่งเสริมให้นิสิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์นิสิต
ของมหาวิทยาลัย “มีทักษะสื่อสาร” โดยระบุให้นิสิตได้น าเสนอผลงานการศึกษาและวิจัยในรายวิชา วทศ 411 
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ (APIT_56_10.1_2.1) และรายวิชา วทศ 422 โครงงานส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
(APIT_56_10.1_2.2) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_10.1_2.1 ประมวลการสอนรายวิชา วทศ 411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 
APIT_56_10.1_2.2 ประมวลการสอนรายวิชา วทศ 422 โครงงานส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต 
 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้ส่งเสริมให้นิสิตมีอัตลีกษณ์ (ทักษะสื่อสาร) ผ่าน
การบริการวิชาการในโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์: โครงการเรียนรู้
เพ่ือแบ่งปันสู่การพัฒนาศักยภาพชุมชน (โครงการย่อยที่ 2) (APIT_56_10.1_3.1) ซึ่งเป็นการน าประสบการณ์
ที่นิสิต/บุคคลากรได้จากกิจกรรมและน าไปสู่การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ชุมชนต้องการ อาจารย์ และ นิสิต มี
การจัดอบรม/ฝึกปฏิบัติ/แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ/ดูงาน แล้วน าองค์ความรู้ไปอบรมให้กับชุมชน 
อบรมทักษะความรู้ให้กับชุมชน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเน้นด้านเศรษฐกิจ พร้อมกับการพัฒนาจิต
อาสาและส่งเสริมให้นิสิมี “ทักษะสื่อสาร” นอกจากนี้คณะฯยังส่งเสริมให้นิสิตได้น าเสนอผลงานวิจัยระดับ
ปริญญาตรีในรูปแบบของการจัดนิทรรศการอีกด้วย (APIT_56_10.1_3.2)  
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_10.1_3.1 สรุปการด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโลยีและนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์  คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ  ปีงบประมาณ 2557 

APIT_56_10.1_3.3 สรุปโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ/ผลงานวิจัยโดยนิสิต 
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4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการจัดการเรียนการสอน และโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต 

 
ผลการด าเนินการ 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ใน
รายวิชา วทศ 411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ โดยมีการประเมินจากคณาจารย์ผู้เข้าฟังสัมมนา (กรรมการสอบ) 
อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้ประสานงาน (APIT_56_10.1_4.1) และ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์: โครงการเรียนรู้เพื่อแบ่งปันสู่การพัฒนาศักยภาพชุมชน (โครงการย่อยที่ 2) 
(APIT_56_10.1_4.2) ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ถูกแบ่งออกเป็นกิจกรรมย่อยอีก 2 กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมการ
ให้ความรู้การคัดแยกชนิดวัสดุเพ่ือการรีไซเคิ้ลขยะแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนหอย จ .นครนายก และ 
กิจกรรมการผลิตสื่อและการอบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าให้กับชุมชน ณ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ต าบลหนอง
หมากฝา้ย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ผลการประเมินโครงการนี้ถูกน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะปรับปรุง ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 (APIT_56_10.1_4.3) โดยจากการประเมินนั้นนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
ประ เมิน ว่ านิ สิ ตมี กา ร พัฒนาทั กษะสื่ อส าร  โ ดยการท าสื่ อ เ ผยแพร่ ให้ กั บชุ มชน  ร้ อยละ  100 
(APIT_56_10.1_4.2) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_10.1_4.1 คู่มือการเรียนรายวิชาสัมมนา/โครงงานวิทยาศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

แนวปฏิบัติและการประเมินผล 
APIT_56_10.1_4.2 สรุปการด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโลยีและนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์  คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ  ปีงบประมาณ 2557 

APIT_56_10.1_4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 เรื่องสรุปโครงการบริการ
วิชาการ 

 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน และโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต 

 
ผลการด าเนินการ 
 จากการประเมินรายวิชา วทศ 411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะฯได้ออกประกาศคณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมนา /
โครงงาน ปีการศึกษา 2557 (APIT_56_10.1_5.1) เพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ ควบคู่กับการ
ส่งเสริมให้นิสิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัยด้านทักษะการสื่อสาร โดยส่งเสริมให้ นิสิตใช้
ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น และควรจัดอบรมเทคริคการน าเสนอผลงานด้วยสื่อเพาเวอร์พอยท์   
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ส่วนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต ในปีการศึกษา 2556 คณะฯได้ส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะ
สื่อสารผ่านการบริการวิชาการในโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ : 
โครงการเรียนรู้เพ่ือแบ่งปันสู่การพัฒนาศักยภาพชุมชน (โครงการย่อยที่ 2) ซึ่งฝ่ายบริหารได้น าผลการด าเนิน
โครงการการบริการวิชาการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร ครั้งที่ 4/2557 (APIT_56_10.1_5.2) และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มีการบูรณาการการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนานิสิตด้านการสื่อสาร, จิตอาสาและการน าความรู้
จากวิชาที่เรียนมาใช้ในการแก้ปัญหา ทั้งนี้ควรมีแผนการบูรณาการจากแต่ละสาขาวิชา 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_10.1_5.1 ประกาศคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติการ

จัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมนา/โครงงาน ปีการศึกษา 2557 
APIT_56_10.1_5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 เรื่องสรุปโครงการบริการ
วิชาการ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 5 ข้อ 

(ข้อ 1-5) 
5  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 5 ข้อ 

(ข้อ 1-5) 
5  
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ตัวบ่งชี้ที่ คณะ 10.2 : การบูรณาการงานวิจัยหรือการเรียนการสอนกับบริการวิชาการชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เบอร์โทรศัพท ์: 02-6495000 ต่อ 27167 

(อาจารย์ ดร.วาสินี  จันทร์นวล) 
ผู้รายงานผล : อาจารย์ ดร.วาสินี  จันทร์นวล     เบอร์โทรศัพท ์: 02-6495000 ต่อ 27167 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
สูตรการค านวณ:  
 ร้อยละของงานวิจัยหรือการเรียนการสอนที่บริการวิชาการแก่ชุมชนต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเท่ากับ 

 

 
 
ผลการด าเนินงาน : 

ด้วยเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเน้นการบริการทางวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งและ
ยั่งยืน ซึ่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้มุ่งเน้นพัฒนา ตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ซึ่งในปีการศึกษา 2556 นี้ คณะฯ ได้มีการบูรณาการงานวิจัยหรือการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแก่
ชุมชน โดยในด้านการวิจัย คณาจารย์ได้ลงส ารวจพ้ืนที่จังหวัด นครนายก และพบว่าชุมชนต่างๆ มีผลิตผลเป็น
กล้วยน้ าว้าจ านวนมาก และเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าและเพ่ิมการใช้ประโยชน์จากกล้วยน้ าว้ าให้หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น จึงเกิดงานวิจัยที่น าไปสู่การพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ กล่าวคือ การผลิตกล้วยสุกผงส าหรับการ
ประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร และพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเช้าส าเร็จรูปพร้อมบริโภคชนิดแผ่น 
และไอศกรีมโพรไบโอติกส์เสริมกล้วยสุกผง นอกจากการใช้ประโยชน์จากกล้วยน้ าว้าดังที่กล่าวมาแล้ว กล้วย
น้ าว้ายังเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ผู้วิจัยจึงน าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กะหรี่พัฟเพ่ือสุขภาพโดยใช้
แป้งกล้วยน้ าว้าดิบผสมกับกล้วยน้ าว้าสุกผงเป็นส่วนประกอบในสูตรอาหาร  โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้จาก
งานวิจัยเหล่านี้ จะถูกน าไปเผยแพร่ให้ความรู้เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์แก่ชุมชน
ต่อไป ซึ่งผลงานที่เกิดขึ้นมีจ านวน 4 ชิ้น 

ส าหรับในด้านการเรียนการสอนซึ่งสอดแทรกในรายวิชา วอภ 331 วอภ 431 และ วอภ 411 
คณาจารย์และนิสิตได้ร่วมกันเก็บข้อมูลด้านสุขภาพที่ได้จากการส ารวจชุมชนใน อ. องครักษ์ และเทศบาลเมือง
นครนายก จ. นครนายก และน าข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือถ่ายทอดความรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาหารที่
รับประทานกับการเกิดโรคไม่ติดต่อชนิดเรื้อรังชนิดต่างๆ รวมถึงการแนะน าการบริโภคอาหารเพ่ือห่างไกลจาก
การเป็นโรค ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือน ากลับไปเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชนอีกครั้ง นอกจากนี้ในรายวิชา วอภ 
101 ได้น านิสิตไปส ารวจและเก็บข้อมูล ที่ไร่ทักสม อ. องครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งชุมชนดังกล่าวต้องการน า
แก่นตะวันไปเพ่ิมมูลค่า และศึกษาความเป็นไปได้ เพ่ือชุมชนจะเพ่ิมปริมาณการปลูกแก่นตะวันเพ่ือแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไป ซึ่งนิสิตได้น าโจทย์นี้ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ และได้คัดเลือกสูตรอาหาร ไปจัดท า

จ านวนการบูรณาการงานวิจัยหรือการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ   X  100 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 
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เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ และน ากลับไปเผยแพร่ในชุมชนนั้น โดยผลงานที่เกิดข้ึนจากการบูรณาการกับการเรียนการสอน
มีทั้งสิ้นจ านวน 7 ชิ้น 

รวมทั้งสิ้นคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีงานวิจัย และการเรียนการสอนที่
บริการวิชาการแก่ชุมชน ในรูปแบบการเผยแพร่เอกสารวิชาการในการออกไปฝึกอบรม จ านวน 11 เรื่อง โดย
และมีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง ทั้งหมด 17 คน จึงมีจ านวนของงานวิจัยหรือการเรียนการสอนที่บริการ
วิชาการแก่ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 64.70 ดังนั้นคณะจึงประเมินได้ 5 คะแนน 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ปีการศึกษา 
2555 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) คน 17 
2 จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) คน 0 
3 จ านวนเอกสารเผยแพร่จากงานวิจัยหรือการเรียนการสอน ชิ้นงาน 11 

 
รายการหลักฐาน 
งานวิจัยท่ีถูกน าไปบริการวิชาการแก่ชุมชน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_10.2_1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากกล้วยน้ าว้าสุกผง 

(ทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัย) 
โครงการวิจัยที่ 1 การผลิตกล้วยสุกผงโดยเทคนิคการท าแห้งที่แตกต่างกันส าหรับการ
ประยุกต์ใช้ใน ผลิตภัณฑ์อาหาร 
โครงการวิจัยที่ 2 การพัฒนาอาหารเช้าส าเร็จรูปพร้อมบริโภคชนิดแผ่นจากกล้วยสุกผง
และแป้งข้าวกล้อง 
โครงการวิจัยที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโพรไบโอติกส์เสริมกล้วยสุกผง 

APIT_56_10.2_2 การพัฒนากะหรี่พัฟเพ่ือสุขภาพโดยใช้แป้งกล้วยน้ าว้าดิบผสมกับกล้วยน้ าว้าสุกผงเป็น
ส่วนประกอบในสูตรอาหาร (ทุนเงินงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยฯ) 

 
การเรียนการสอนที่ถูกน าไปบริการวิชาการแก่ชุมชน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
APIT_56_10.2_3 กินอย่างไรถึงเป็นโรค 
APIT_56_10.2_4 กินดีได้ดี 
APIT_56_10.2_5 กินอย่างไรให้หลุดโรค   
APIT_56_10.2_6 อาหารกับสุขภาพ 
APIT_56_10.2_7 ผลิตภัณฑ์จากแก่นตะวัน ทอดมัน 
APIT_56_10.2_8 ผลิตภัณฑ์จากแก่นตะวัน ลูกชุบ 
APIT_56_10.2_9 ผลิตภัณฑ์จากแก่นตะวัน แก่นตะวันเชื่อม 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 30 56.25 5  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 30 64.70 5  
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ควรพัฒนา 

 
องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีกระบวนการ พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ และตัวบ่ งชี้ 
ที่สะท้อนพันธกิจได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

 
องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรที่ชัดเจน 
2. ร้อยละของอาจารย์วุฒิปริญญาเอกมีสูง 
3. มีอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิตรงตามหลักสูตรจ านวนมาก 

1. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการสอน  
2. จัดท าโครงการส ารวจความต้องการของภาครัฐและ

เอกชนเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรเดิม 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต้ังแต่รอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปเป็น 0 

2. ผลงานวิชาการด้านการผลิตเอกสารประกอบการสอน 
หนังสือ ต ารา มีน้อย 

3. ไม่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

1. จัดโครงการเพ่ือส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 
2. จัดโครงการส่งเสริมการผลิตเอกสารประกอบการสอน 

หนังสือ และต ารา 
3. ศึกษาค วาม เป็ น ไป ได้ ใ น กา ร เปิ ด หลั กสู ต ร ระดั บ

บัณฑิตศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมพัฒนานิสิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานิสิตจ านวนมาก และ
ครบถ้วน 

2. มีการบูรณาการกิจกรรมพัฒนานิสิตกับการบริการวิชาการ 
3. มีงบประมาณสนับสนุนจากคณะจ านวนมาก 

1. ควรบูรณาการกิจกรรมพัฒนานิสิตกับพันธกิจด้านอื่นๆ 
เช่น การเรียนการสอน การวิจัย / ศิลปวัฒนธรรม เพ่ิม
มากขึ้น 

2. ควรส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. เนื่องจากคณะมีที่ต้ังอยู่ที่ประสานมิตร และองครักษ์ ท าให้
เกิดความล าบากในการจัดกิจกรรม เนื่องจากในบาง
กิจกรรมต้องมีการรวมตัวกันของนิสิต 

2. ยังไม่มีโครงการที่มีความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
มหาวิทยาลัย 

3. มีโครงการส่งเสริมทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมน้อย 
4. กิจกรรมส าหรับศิษย์เก่ายังมีน้อย 

1. ควรเลือกวัน/เวลา/ประเภทกิจกรรม ให้เหมาะสมกับ
สถานที่ในการจัด 

2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมกับองค์กรภายนอก 
3. เพิ่มกิจกรรมทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม 
4. เพิ่มกิจกรรมส าหรับศิษย์เก่า 

 

 
องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีงบประมาณการวิจัยจ านวนมากเมื่อเทียบกับจ านวน
อาจารย ์

 

1. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
รักษามาตรฐานการวิจัยและเสริมในจุดที่อาจารย์ยังขาด 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์มาจากอาจารย์ส่วนน้อย 
2. ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์มีจ านวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ

จ านวนโครงการวิจัย 
3. มีผลงานตีพิมพ์จ านวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ

การวิจัยที่ได้รับ 

4. ไม่มีโครงการวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

1. สร้างระบบและกลไกในการติดตามนักวิจัยในการตีพิมพ์
ผลงาน 

2. สร้างกลไกในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ผ่าน
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนหรือการสร้างเครือข่าย
กับภาคอุตสาหกรรม 

3. จัดโครงการให้ความรู้และประโยชน์ของการขอรับความ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

องค์ประกอบที่ 5 : การบริการวิชาการแก่สังคม 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีโครงการและมีศูนย์บริการวิชาการที่มีระบบปฏิบัติงานที่ดี 
มีการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ให้บริการอย่างชัดเจน 

2. มหาวิทยาลัยและคณะให้ความส าคัญกับการบริการ
วิชาการ โดยมีการจัดสรรงบประมาณให้กับบริการวิชาการ
เป็นจ านวนมาก 

3. มีการด าเนินงานตามแผน และได้ผลดีอย่างแท้จริงต่อ
ชุมชน 

1.  น าผลส ารวจความต้องการของชุมชนมาวางแผนการ
บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและ 
    หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนอย่าง  
    ต่อเนื่อง 
3.  มีการจัดสรรทุนวิจัยส าหรับโจทย์ปัญหาจากชุมชน 
    มากขึ้น 
4.  เพิ่มความหลากหลายของหัวข้อในการอบรมให้ 
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4. มีการด าเนินการด้านนี้อย่างต่อเนื่อง 
5. มีสถานที่ของคณะฯ เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรมบริการ

วิชาการ 

    ครบถ้วนกับความเชี่ยวชาญของบุคลากรในคณะ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คณะยังไม่มีการหารายได้จากโครงการบริการวิชาการ 

โดยคณะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
เป็นส่วนใหญ่ 

1.  ควรเร่งรัดให้มีการหารายได้จากโครงการบริการ 
    วิชาการอย่างเป็นรูปธรรม 

 
องค์ประกอบที่ 6 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. คณะมีการจัดโครงการที่ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2. คณะมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม /
โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.  ควรมีการจัดโครงการ/กิจกรรม/รายวิชาที่ 
    สอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศ 
    Asians ด้วย 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 
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องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. การท างานของผู้บริหารยึกหลักธรรมาพิบาลโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของสถาบัน 

2. ผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาการบริหาร 

3. มีการพัฒนาข้อตกลงการท างานโดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นที่ตั้ง 

1. ควรพัฒนาระบบและกลไกการท างานโดยใช้
ระบบสารสนเทศเพ่ิม 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมทักษะการ
ท างาน 

3. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท างาน
ของทุกฝ่าย 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. มีการหมุนเวียนของอัตราก าลังบ่อยครั้ง ท าให้

การท างานไม่ต่อเนื่อง 

1. วางแผนสร้างระบบภาระงานหลัก และภาระงาน
รองในการท างาน เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องเมื่อมี
การเปลี่ยนบุคลาการ 

 
องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  ระบบการรายงานการใช้เงินชัดเจนและสามารถ 
    ตรวจสอบได ้

1.  มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่เป็นปัจจุบัน  
    เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารการใช้เงินได้เป็นไป 
    ตามแผน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  งบประมาณหลักมาจากงบประมาณเงินรายได้และ 
    งบประมาณแผ่นดิน 

1.  ให้หารายได้เพิ่มเติมจากทรัพยากรที่มีอยู่และ 
    จัดท าโครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ 

 
องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. คณะได้น าระบบวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการด าเนิน
โครงการของคณะ 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรใหม่ไปอบรมหลักในการด าเนินการ
วงจรคุณภาพ PDCA  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 
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องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน (การเรียนการสอน) 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีรายวิชา โครงการ และกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาอัต
ลักษณ์นิสิต 

 

1. ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
ห รื อ เ ป็ น ผู้ ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ที่ ส่ ง เ ส ริ ม 
อัตลักษณ์นิสิตโดยการเพ่ิมการประชาสัมพันธ์/การจัดท า
ฐ า น ข้ อ มู ล ก า ร ป ร ะ ก ว ด ต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ 
อัตลักษณ์ “การมีทักษะสื่อสาร” 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. มีกิจกรรม/โครงการ และรายวิชาจ านวนน้อยที่ส่งเสริม
การพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต 

 

1. ควรเพ่ิมกิจกรรม/โครงการ และรายวิชาที่ส่งเสริมการ
พัฒนาอัตลักษณ์นิสิตให้เพิ่มมากขึ้น 
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ภาคผนวก 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

 
*  ล าดับที่ท่ีปรากฏอาจไม่เรียงล าดับตัวเลข เพราะเป็นล าดับทีต่ามที่ปรากฏในระบบ CHE_QA Online ปีการศึกษา 2556 

ล าดับที่ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 3 
2 - -ระดับอนุปริญญา - 
3 - -ระดับปริญญาตรี 3 
4 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
5 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก - 
6 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข - 
7 - -ระดับปริญญาโท ที่มีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน - 
8 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก - 
9 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
10 - -ระดับปริญญาเอก - 
587 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน - 
25 จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด - 
26 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง - 
27 - -ระดับอนุปริญญา - 
28 - -ระดับปริญญาตรี - 
29 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
30 - -ระดับปริญญาโท - 
31 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
32 - -ระดับปริญญาเอก - 
33 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง  และแจ้งให้คณะกรรมการ

การอุดมศึกษาทราบ 
- 

34 - -ระดับอนุปริญญา - 
35 - -ระดับปริญญาตรี - 
36 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
37 - -ระดับปริญญาโท - 
38 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
39 - -ระดับปริญญาเอก - 
40 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 3 
41 - -ระดับอนุปริญญา 0 
42 - -ระดับปริญญาตรี 3 
43 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
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ล าดับที่ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
44 - -ระดับปริญญาโท - 
45 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
46 - -ระดับปริญญาเอก - 
47 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตาม 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานฯ ครบถ้วน 
3 

48 - -ระดับอนุปริญญา - 
49 - -ระดับปริญญาตรี 3 
50 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
51 - -ระดับปริญญาโท - 
52 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
53 - -ระดับปริญญาเอก - 
11 จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด - 
12 - -ระดับอนุปริญญา - 
13 - -ระดับปริญญาตรี - 
14 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
15 - -ระดับปริญญาโท - 
16 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
17 - -ระดับปริญญาเอก - 
18 จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพ

ทั้งหมด 
0 

19 - -ระดับอนุปริญญา - 
20 - -ระดับปริญญาตรี - 
21 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
22 - -ระดับปริญญาโท - 
23 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
24 - -ระดับปริญญาเอก - 
61 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 
- 

62 - -ระดับอนุปริญญา - 
63 - -ระดับปริญญาตรี - 
64 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
65 - -ระดับปริญญาโท - 
66 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
67 - -ระดับปริญญาเอก - 
      54 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 3 
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ล าดับที่ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานฯ  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี) 

55 - -ระดับอนุปริญญา - 
56 - -ระดับปริญญาตรี 3 
57 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
58 - -ระดับปริญญาโท - 
59 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
60 - -ระดับปริญญาเอก - 
695 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้

ผลการด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ 
3 

696 - -ระดับอนุปริญญา - 
697 - -ระดับปริญญาตรี 3 
698 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
699 - -ระดับปริญญาโท - 
700 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
701 - -ระดับปริญญาเอก - 
68 จ านวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับ

ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 
- 

69 - -ระดับอนุปริญญา - 
70 - -ระดับปริญญาตรี - 
71 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
72 - -ระดับปริญญาโท - 
73 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
74 - -ระดับปริญญาเอก  - 
75 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 435 
76 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา - 
77 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 435 
78 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
79 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท - 
80 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) - 
81 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) - 
82 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
83 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  - 
102 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 19 

   599 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า  

- 
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ล าดับที่ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
600 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า 
5 

601 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  

14 

597 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีท่ี
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละฯ)  

73.68 

107 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 14 
108 - -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า 
0 

109 - -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

4 

110 - -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

10 

111 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  5 
112 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
113 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเท่า 
1 

114 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

4 

115 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 0 
116 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
117 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเท่า 
0 

118 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0 
119 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 0 
120 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
121 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 
122 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0 
595 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปีที่ผ่านมา (กรณีท่ี

เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละฯ) 
0 

123 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 180.36 
124 - -ระดับอนุปริญญา 0 
125 - -ระดับปริญญาตรี 180.36 
126 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 
127 - -ระดับปริญญาโท 0 
128 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
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ล าดับที่ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
129 - -ระดับปริญญาเอก 0 
130 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา 1 
131 จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียน

การใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 
4 

132 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.72 

133 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.49 

134 ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น
อ่ืนๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนาม
กีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.64 

135 ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.62 

84 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ1) 58 
85 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า  58 
86 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่

ประกอบอาชีพอิสระ) 
42 

87 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 0 
88 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 0 
681 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 0 
89 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 8 
682 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 
683 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 0 
90 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
16,000 

669 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2) 58 
670 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2) 0 
671 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2) 0 
93 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
12 

94 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

0 
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ล าดับที่ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
95 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 
3.68 

96 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

0 

97 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

0 

98 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

0 

99 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

0 

100 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

0 

101 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

0 

691 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 44.20 
692 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 12 
602 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญา

ตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 
3.68 

165 จ านวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสาร
นิพนธ์ หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โท ที่ผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็น
กรรมการพิจารณาด้วย] 

0 

672 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  16 
166 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (proceedings) 
0 
 

167 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

2 

170 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 14 
175 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท) 
0 

176 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

0 

177 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 
   178 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
0 

179 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค 0 
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ล าดับที่ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
อาเซียน 

180 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0 
91 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบ

ประเมิน) 
0 

181 จ านวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก) 

0 

183 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่นับซ้ ากับค่าน าหนัก
อ่ืนๆ) 

2 

184 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏใน
ประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่า
น้ าหนักอ่ืนๆ) 

0 

185 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับ
ในค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) 

0 

186 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com)  
หรือ ISI หรือ Scopus (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากับท่ีนับ 
ในค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) 

14 

588 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก) 

0 

589 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

0 

590 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 
591 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
0 

592 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

0 

593 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 
92 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 0 
677 (สบช.)จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 58 
678 (สบช.)จ านวนนักศึกษารับเข้าทั้งหมด (รหัสเดียวกัน) 59 
679 (สบช.)จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี 0 
680 (สบช.)จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษาเดียวกัน 58 
702 จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษานั้น 77 
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ล าดับที่ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
703 - -ระดับอนุปริญญา 0 
704 - -ระดับปริญญาตรี 77 
705 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 
706 - -ระดับปริญญาโท 0 
707 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
708 - -ระดับปริญญาเอก 0 
709 จ านวนรายวิชาที่มีการประเมินความพึงใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนฯ 
77 

710 - -ระดับอนุปริญญา 0 
711 - -ระดับปริญญาตรี 77 
712 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 
713 - -ระดับปริญญาโท 0 
714 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
715 - -ระดับปริญญาเอก 0 
716 จ านวนรายวิชาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนฯ ที่น้อยกว่า 3.51 
77 

717 - -ระดับอนุปริญญา 0 
718 - -ระดับปริญญาตรี 77 
719 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 
720 - -ระดับปริญญาโท 0 
721 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
722 - -ระดับปริญญาเอก 0 
723 (สพล.) จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าตรงสาขาวิชาหรือท างานในสถาน

ประกอบการที่ด าเนินงานเกี่ยวข้องภายใน 1 ปี 
42 

724 (สพล.) การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ 0 
725 (สพล.) ได้รับรางวัลที่ 3 จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติ/ การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ระดับนานาชาติ 
0 

726 (สพล.) ได้รับรางวัลที่ 2 จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติ/ ได้รับรางวัลที่ 3 จากการ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 

0 

727 (สพล.) ได้รับรางวัลที่ 1 จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติ/ ได้รับรางวัลที่ 2 จากการ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 

0 

728 (สพล.) ได้รับรางวัลที่ 1 จากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 0 
   684 ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการ

ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
4.33 

685 ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.94 
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ล าดับที่ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
686 ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ

วิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
3.70 

146 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

14 

147 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 19 
164 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ 

อนุสิทธิบัตร 
0 

148 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 3,940,915 
149 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,940,915 
150 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
151 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
152 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 1,506,000 
153 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,506,000 
154 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
155 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
156 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 17 
157 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 
158 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
159 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
160 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 0 
161 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
162 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
163 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
612 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 2 
613 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 
614 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
615 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 
616 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 0 
617 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   0 
618 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 
619 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

   193 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ 
ชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
(จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากับท่ีนับในค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) 

2 

626 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 
627 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
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ล าดับที่ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
628 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
194 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏใน

ประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับใน 
ค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) 

0 

629 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
630 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
631 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
195 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่

ในประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากับท่ีนับใน
ค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) 

0 

632 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
633 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
634 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
200 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัด

อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI  
หรือ Scopus (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากับท่ีนับในค่า
น้ าหนักอ่ืนๆ) 

14 

647 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 
648 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
649 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
202 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงาน

ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
0 

653 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
654 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
655 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
203 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
0 

656 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
657 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
658 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

   204 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

0 

659 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
660 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
661 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
205 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของ 0 
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ล าดับที่ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

662 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
663 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
664 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
206 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
0 
 

665 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
666 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
667 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
207 จ านวนรวมของผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 5 
208 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 0 
209 จ านวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 0 
210 - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 0 
211 - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 0 
212 - -ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา

ก าหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของชิ้นงาน)  
0 

213 - -ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อย
ละ 50 ของชิ้นงาน) 

0 

9850 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ / นานาชาติ  

2 

9851 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 0 
9852 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน

ประกาศของ สมศ. 
0 

9853 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ที ่3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 

0 

   9854 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. 

0 

9855 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ที ่1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 

0 

9856 จ านวนบทความวิจัยฯ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐาน 0 
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ล าดับที่ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
สากล ISI 

9857 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 0 
9858 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 
9859 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 
9860 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  0 
9861 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 
9862 จ านวนอาจารย์ประจ า (รวมศึกษาต่อ) 19 
9863 จ านวนนักวิจัยประจ า (รวมศึกษาต่อ) 0 
9864 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ / นานาชาติ 
2 

9865 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 0 
9866 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน

ประกาศของ สมศ. 
0 

9867 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ที ่3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 

0 

9868 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. 

0 

9869 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ที ่1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 

0 

9870 จ านวนบทความวิจัยฯ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐาน
สากล ISI 

0 

9871 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 0 
9872 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 
9873 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 
9874 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  0 
9875 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 
9876 จ านวนอาจารย์ประจ า (รวมศึกษาต่อ) 19 
9877 จ านวนนักวิจัยประจ า (รวมศึกษาต่อ) 0 
214 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 5 
215 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียน

การสอน 
2 

216 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 1 
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ล าดับที่ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
594 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
1 

693 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

3.62 

585 คะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)  - 
586 คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนน

เต็ม 5)  
- 

9811 ผลรวมของคะแนนส ารวจความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป  
9812 ผลรวมคะแนนเต็มทั้งหมด  
694 ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม 5) 
4.00 

579 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 12 
580 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์

(คะแนนเต็ม 5) 
3.72 

581 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ - 
582 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

(คะแนนเต็ม 5) 
- 

583 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ - 
584 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

(คะแนนเต็ม 5) 
- 

688 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 44.60 
689 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด 12 
668 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 3.72 
690 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และ

จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
4.09 

222 จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาต่างประเทศทั้งหมด 0 
223 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเกาหลี - 
224 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเขมร - 
225 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาจีนกลาง - 
226 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาญี่ปุ่น - 
227 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาทมิฬ - 
229 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาพม่า - 
230 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาฟิลิปิโน - 
232 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามาเลย์ - 
231 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามลายู - 
233 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาลาว - 
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ล าดับที่ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
234 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเวียดนาม - 
235 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ - 
236 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย - 
237 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ - 
238 จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาต่างประเทศที่ก าหนดทั้งหมด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม) 

- 

239 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
เกาหลีที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

240 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเขมร
ที่ก าหนด(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

241 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน
กลางที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

242 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาญี่ปุ่นที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

243 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาทมิฬ
ที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

245 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาพม่า
ที่ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

246 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา 
ฟิลิปิโนที่ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

247 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
มาเลย์ที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

248 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
มลายูที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

249 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาลาว
ที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

250 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
เวียดนามที่ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

251 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

252 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
อินโดนีเซียที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

253 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตาม
กฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอ่ืนๆ  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 
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ล าดับที่ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
608 จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 2 
609 จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมให้มี

คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 
8 

610 จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจาก 
ยาเสพติดทุกชนิด 

8 

 


