รายงานการประเมินตนเอง
ประจาปีการศึกษา 2556

(ตัวบ่งชี้คุณภาพตามเกณฑ์ สกอ.)
(ฉบับปรับปรุง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557)

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
วันที่ 10 – 13 มิถุนายน 2557

คานา
การประกันคุณภาพเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานสามารถวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพ และบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษา คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และ
เห็นว่าผลของการประเมินตนเองถือเป็นการตรวจสอบภายในจะนามาสู่การปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพให้มี
มาตรฐาน
การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ฉบับนี้จัดทาขึ้นสาหรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจาปีการศึกษา
2556 โดยข้อมูล ในรายงานนี้ เป็ น ข้อมู ลการดาเนินงานของคณะฯ ในช่วงปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่
1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557 คณะฯ ได้มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามรายการตรวจสอบ
คุณภาพ ระดับการพัฒนาคุณภาพ และข้อมูลตัวบ่งชี้คุณภาพ รวมทั้งได้วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเพื่อพัฒนา
งานของคณะ ฯ
สุดท้ายนี้ ในนามของคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณ คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ
ในการดาเนินการจัดทารายงานฉบับนี้ และหวังว่ารายงานการประเมินตนเองนี้ นอกจากจะเป็นข้อมูลให้
หน่วยงานได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองแล้วนั้น ยังเป็นข้อมูลสาหรับหน่ว ยงานและผู้สนใจได้ทราบการ
ดาเนินการของคณะฯ ในพันธกิจ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา เชาวนลิขิต)
คณบดีคณะเทคโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
2 มิถุนายน 2557
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology

ที่ตั้ง
ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีสานักงานคณบดี ตั้งอยู่ที่ชั้น 5 อาคาร
อานวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
เลขที่ 107 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
หมายเลขโทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 2-7167
หมายเลขโทรสาร 037-349-984
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-453-8578
URL: http//apit.swu.ac.th Email: apit@swu.ac.th
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสาหรับนิสิตชั้นปีที่ 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
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาประเทศด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืนจึงจัดตั้ง “คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร” ขึ้นตาม
มติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เพื่อสร้างบุคลากรที่จาเป็น
ต่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่มีความรู้ทางวิช าการ รู้จักแสวงหาความรู้ตลอดเวลา
สามารถนาความรู้มาปรับใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับตนเอง และประเทศชาติ อีก
ทั้งมีคณ
ุ ภาพสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆได้ตลอดเวลา
สาหรับการดาเนินงานในระยะเริ่มต้น สภามหาวิทยาลัยมีมติให้โอนย้ายหลักสูตร ครุภัณฑ์ วัสดุ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการจากคณะวิทยาศาสตร์มาสังกัดคณะ
เทคโนโลยีและนวั ตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และให้คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
รั บ ผิ ดชอบการเรี ย นการสอนของนิ สิ ต หลั ก สู ต ร วท.บ.วิ ทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการของคณะ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2529 จนถึงนิสิตคนสุดท้ายสาเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2555 และในปี
การศึกษา 2554 คณะฯได้เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ รวมทั้ง ในปี 2556 คณะฯได้เปิดสอน
หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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ปรัชญา
สร้างกระบวนการคิด ต่อยอดภูมิปัญญาชุมชน สู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

วิสัยทัศน์
แหล่งสร้างกระบวนการคิด ต่อยอดภูมิปัญญาชุมชน สู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ
คุณธรรม จริยธรรม สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
2. วิจัยโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาเพื่อสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สู่สากล
3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการในผลิตภัณฑ์การเกษตร
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
5. มีการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้องค์กรไปสู่ระดับสากล
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โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหาร

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

3

รายชื่อผู้บริหาร ประจาปีการศึกษา 2556
(ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2554 - ปัจจุบัน)
1. คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา เชาวนลิขิต)
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา มิ่งเมือง)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ งานบริการวิชาการ การบริหารงานบุคคล ทรัพย์สิน
การจัดการ และทานุบารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน และบริการวิชาการ ตลอดจนงานที่
คณะฯ หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์สุจินดา จิตต์ใจฉ่า)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดทาแผนการดาเนินงาน 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)
ปฏิบัติหน้ าที่ดูแลเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ การติดตามการดาเนินงานของคณะฯตามแผน
ดาเนินงาน งานวิเทศสัมพันธ์ ตลอดจนงานที่คณะฯ หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย
6. ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา)
ปฏิบั ติห น้ าที่ดูแลเกี่ย วกับ การบริห ารงานวิจัย การจัดการอาคารสถานที่ การประชาสั มพันธ์
กิจกรรมของคณะ ตลอดจนงานที่คณะฯ หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย

รายชื่อคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ประจาปีการศึกษา 2556
1. คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา เชาวนลิขิต)
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา มิ่งเมือง)
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์สุจินดา จิตต์ใจฉ่า)
4. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์)
5. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์
(อาจารย์ ดร.ปัญญา วงศ์พานิช)
6. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีชวี ภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
(อาจารย์ ดร.กมลชัย ชะเอม)
7. ตัวแทนบุคลากร (อาจารย์ ดร.ธนัท อมาตยกุล)
8. ผู้ช่วยเลขานุการ (นางสาวอมรวรรณ์ นาคะปิณฑ์)
คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
4
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วางนโยบายและแผนงานของคณะฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์
ทบทวน กลยุทธ์ แผนการดาเนินการ เป้าประสงค์ เป้าหมายกับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจน
สภาพการณ์ปัจจุบันและอนาคต และกาหนดตัวบ่งชี้ ติดตามประเมินผลของการนาแผนไปปฏิบัติเพื่อนามา
ปรับปรุงกลยุทธ์และแผนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการนาแผนจัดการความรู้เพื่อใช้การดาเนินการของคณะฯ
 พิจารณาและดาเนินการเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารเงินรายได้ของส่วนงานตามระเบียบกาหนด
หรือตามที่คณะกรรมการบริหารเงินรายได้มอบหมาย
 พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร รวมทั้งความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตร
สาหรับคณะฯ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
 พิจารณาวางระเบียบ และออกข้อบังคับภายในคณะฯ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือ
เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
 พิ จ ารณาเสนอเกี่ ย วกั บ การด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของคณาจารย์ ป ระจ าในคณะฯต่ อ
มหาวิทยาลัย
 จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะฯ
 ปฏิบัติหน้าที่เรื่องการบริหารงานบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงานของส่วนงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งวางนโยบายและแผนงานทางด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะฯวิเคราะห์ วางแผน ทบทวน กลยุทธ์ ด้านบริหารบุคคลเพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ปัจจุบันและอนาคต
 กากับ ดูแล ควบคุม และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งป้องกันหรือหา
แนวทางแก้ไขการกระทาผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
 กากับ ดูแล ควบคุมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ
 กากับ ดูแล ควบคุมการบริหารการเงิน และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของคณะฯ
 ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี
 แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการหรื อบุคคลใดเพื่อดาเนิ น การใดๆ อัน อยู่ในอานาจและหน้ าที่ของ
คณะกรรมการประจาคณะฯ


รายชื่อคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์
1. คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา เชาวนลิขิต)
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา มิ่งเมือง)
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์สุจินดา จิตต์ใจฉ่า)
4. ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวดล เพ็ชรวัฒนา)
5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต (อาจารย์ ดร.ธนัท อมาตยกุล)
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ (อาจารย์ ดร.วาสินี จันทร์นวล)
7. ผู้ช่วยเลขานุการ (นางสาวอมรวรรณ์ นาคะปิณฑ์)
คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
 กากับ ควบคุมและดาเนินการตามนโยบายและแผนงานของคณะ รวมทั้งติดตาม ประเมินผล
ตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติงานและแผนกลยุทธประจาปี เพื่อนามาปรับปรุงแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง และ
ส่งเสริมการใช้แผนจัดการความรู้เพื่อใช้การดาเนินการของคณะ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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พิจารณาและดาเนินการบริหารเงินรายได้ตามที่คณะกรรมการประจาคณะมอบหมาย
 วางนโยบายและแผนงานทางด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของคณะฯวิ เ คราะห์ และ
ประเมินผลเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของคณะฯหรือตามที่ คณบดีหรือคณะกรรมการประจาคณะ
มอบหมาย


หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2556 ทั้งสิ้น
3 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ดังแสดงในตาราง
ภายใต้การกากับ
เกณฑ์มาตรฐาน 2548 เกณฑ์มาตรฐาน TQF เอกสาร
ดูแล
อ้างอิง
ลาดับที่ รายชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
ผลการประเมิ
น
ผลการประเมิ
น
สาขา
ปีที่เปิด
ปีที่เปิด
คณะ
วิชา
สอน ผ่านไม่ผ่าไม่นผ่าน สอน ผ่านไม่ผ่าไม่นผ่าน
ระดับปริญญาตรี
วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหาร
1 และโภชนาการ
- 2552 
2555 

ผลการ
วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุ
ประเมิน
2 พอลิเมอร์
2554 

ระดับ
หลักสูตร
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพและ
3 ผลิตภัณฑ์การเกษตร

2556 
รวมระดับปริญญาตรี
ทั้งหมด 3 หลักสูตร

3

-

1

-

3

-

จานวนนิสิต ประจาปีการศึกษา 2556
ลาดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา
ที่
1 หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหาร
และโภชนาการ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
และโภชนาการ
2 หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
3 หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชวี ภาพและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
และผลิตภัณฑ์การเกษตร
รวม

จานวนนิสิตแยกตามระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

รวม

263

-

-

263

136

-

-

136

36

-

-

36

435

-

-

435

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557
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จานวนอาจารย์และบุคลากร
จานวนอาจารย์ประจา
จานวนอาจารย์จาแนกตามคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ (คน)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ.
- 4 1
- 12 4
รวม

รวม
อ. ผศ. รศ.
16 5
21

ศ.
-

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557

จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจาแนกตามคุณวุฒิ (คน)
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
3
8
1
รวม

รวม
12
12

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณ
หมวดรายจ่าย/แหล่ง
งบประมาณ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
งบกลาง
รวม

งบประมาณแผ่นดิน
(2556)
5,781,037.47
900,000.00
7,235,200.00
13,916,237.47

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

งบประมาณเงินรายได้
(2556)
4,711,600.00
600,000.00
1,234,000.00
600,000.00
120,000.00
7,265,600

หน่วยนับ : บาท
รวม
10,492,637.47
1,500,000.00
8,469,200.00
600,000.00
120,000.00
21,181,837.47
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ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาคารสถานที่
(หน่วย : ห้อง)
ลักษณะการใช้อาคารสถานที่
อาคาร
ห้องพัก
ห้อง
สถานที่
อาจารย์/ ห้องประชุม ห้องเรียน
ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่
พื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ (มศว ประสานมิตร)

15-121
15-122

15-420
15-420/1

15-421
15-422
15-423
15-425
15-426

15-427

15-520

15-523

15-524
ลักษณะการใช้อาคารสถานที่
อาคาร
ห้องพัก
ห้อง
สถานที่
อาจารย์/ ห้องประชุม ห้องเรียน
ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่

15-525
19-1402
19-1411
พื้นที่ชั้นลอย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ (มศว ประสานมิตร)

17-225

17-226

17-227
อาคารอานวยการ (มศว องครักษ์)

สานักงาน
คณบดี

502

503


505
รวม
2
10
1
3
8

ห้อง
ปฏิบัติการ





ห้อง
ปฏิบัติการ

หมายเหตุ

ใช้เป็นห้องสโมสรนิสิต

หมายเหตุ
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อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
อัตลักษณ์นิสิต “มีทักษะสื่อสาร” หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษา สื่อสารได้เข้าใจชัดเจน
(Language) ความสามารถในการถ่ายทอดข้อ มูล /ความรู้ (Teaching) ความสามารถในการใช้ ICT
(Information Communication Technology) เพื่อการสื่อสาร อันมาจากรากฐานของ “ความเป็นครู”
เอกลักษณ์ คือ การบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมิน ปีการศึกษา 2556
ข้อเสนอแนะภาพรวม
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
-

ผลการดาเนินการพัฒนาปรับปรุง
-

ข้อเสนอแนะแยกรายองค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
ผลการดาเนินการพัฒนาปรับปรุง
1. ปรับตัวบ่งชี้ในการประเมินแผนปฏิบัติการประจาปี มีการปรับแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ
ให้สะท้อนการบรรลุเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ 2558-2561 และก าหนดตั ว ชี้ วั ด แผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2556 ที่ ส ะท้ อ นการบรรลุ
เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์
2. ทบทวนประเด็นวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับบริบท มีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯ รอบ
และเงื่อนเวลาที่จะบรรลุ พร้อมทั้งใช้เป็นตัวตั้งในการ 6 เดือน และติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
กาหนดเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์และแผนที่ การตามไตรมาส ทุก 3 เดือน
ทางกลยุทธ์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น
3. มีการประเมินทักษะสื่อสารและให้ข้อมูลย้ อนกลับ มี ก ารประชุ ม พิ จ ารณาผลประเมิ น การฝึ ก งานจาก
(Feedback) สาหรับนิสิตเป็นรายบุคคล เพื่อกระตุ้น สถานประกอบการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พัฒนา
วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และ
แจ้ ง ผลการประเมิ น ดั ง นี้ (1) ผลการประเมิ น ใน
ภาพรวม (2) ผลการประเมิ น รายบุ ค คลเฉพาะผู้ ที่
ได้รับข้อคิดเห็นจากสถานประกอบการในประเด็นที่
ต้องปรับปรุงตนเอง
4. ควรสนับสนุนให้นิสิตส่วนใหญ่ได้ใช้ทักษะสื่อสารใน โครงการเรี ย นรู้ เ พื่ อ แบ่ ง ปั น (เพาะเห็ ด สระแก้ ว
กิจกรรมที่จ ะก่อผลกระทบที่เป็นประโยชน์และหรือ อาจารย์ กมลชัย) นิสิตได้ใช้ทักษะสื่อสาร และได้รับ
สร้างคุณค่าต่อสังคมให้มากขึ้น(สมศ 16.1)
การประเมินโดยได้สะท้อนถึงประโยชน์และคุณค่าของ
กิจกรรมต่อสังคมหรือผู้รับบริการ
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องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
ผลการดาเนินการพัฒนาปรับปรุง
1. การปรับการเรียนการสอนเพื่อเน้นอัตลักษณ์ของ คณาจารย์ได้นานโยบายการจัดการเรียนการสอนไปใช้
บัณฑิตของคณะฯ
ปรับการเรียนการสอนในชั้นเรียน อย่างต่อเนื่อง สรุป
โดยย่อดังนี้ (1) มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ในการสอนจานวน 55 วิชา คิดเป็นร้อยละ 91.7 และ
มีผลประเมินปค.003 ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 100
(2) มีการสอดแทรกความรู้เรื่องอาเซียน 3 วิช า คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 5.0 (3) มี ก ารสอดแทรกการใช้
ภาษาอังกฤษ 42 วิชา คิดเป็นร้อยละ 70.0 (4) มีการ
สอดแทรกภูมิปัญญาไทย 5 วิชา คิดเป็นร้อยละ 8.3
2. การส่งเสริมให้คณาจารย์ใช้สื่อสารสนเทศ/A-Tutor (1) คณะฯ กาหนดให้การใช้สื่อสารสนเทศ/ A-Tutor
ในการจั ด การเรี ย นการสอนทุ กรายวิ ช า และมี ก าร ในการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่งของ KPI รายบุคคล
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุง
ในการประเมินภาระงานของบุคลากร (2) คณาจารย์
ปรั บ การเรี ย นการสอนโดยใช้ สื่ อ สารสนเทศหลาย
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, และสื่ออื่นๆ 19 วิชา คิด
เป็นร้อยละ 31.7
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ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
ผลการดาเนินการพัฒนาปรับปรุง
3. คณะฯปรับหลักสูตรให้เป็นวิชาพื้นฐานที่สอดคล้อง คณะฯ มีการเชิญผู้ เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องมา
กับวิชาเอก และเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความชานาญมา บรรยาย (1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและ
สอนในหัวข้อที่อาจารย์ของคณะไม่ชานาญ
โภชนาการ วิชา FSN344 การประกันคุณภาพอาหาร
หัวข้อระบบประกันคุณภาพอาหารและการจัดทา วิชา
FSN414 สารผสมและสารเจือปนอาหาร หัวข้อการใช้
อิมัลซิไฟเออร์ในอาหาร และหัวข้อการใช้แป้ งดัดแปร
ในอาหาร และวิช า FSN442 การพัฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์
หัวข้อการวางแผนการตลาดเบื้องต้น และหัวข้อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร (2) สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัส ดุพอลิ เมอร์ วิช า PMT323 Biomassbased polymer II หัวข้อ เทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร์เชิงประกอบ (Rubber technology and
polymer composites), PMT314 Polymer
processing
laboratory
(3) สาขาวิ ช า
เทคโนโลยี ชี ว ภาพและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตร วิ ช า
BOT101 Introduction to biotechnology หัวข้อ
DNA fingerprinting and forensic analysis,
career path in biotechnology: starch ecology
and its application
องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมพัฒนานิสิต
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
ผลการดาเนินการพัฒนาปรับปรุง
1. มีหลายกิจกรรมของการบริการวิชาการที่สามารถ โครงการบริการแก่ชุมชน : โครงการพัฒนาศักยภาพ
บู ร ณาการกับ การพั ฒ นาประสบการณ์ ทางวิ ช าการ ชุมชน ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ คณะ
และวิชาชีพแก่นิสิต
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
ผลการดาเนินการพัฒนาปรับปรุง
1. มี ก ารก าหนด theme วิ จั ย ของคณะให้ เ กิ ด มีงานวิจัยตามแนวทางที่กาหนด 5 โครงการวิจัย
ทิศทางการทางานเชิงกลยุทธ์
2. ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค ณาจารย์ เ ข้ า ร่ ว ม มีแนวปฏิบัติในการรับทุนวิจัย 1 แนวทาง และมีการ
กิจกรรมการวิจัยแบบบูรณาการให้มากขึ้น
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุน 2 ช่องทาง
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริการวิชาการแก่สังคม
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
ผลการดาเนินการพัฒนาปรับปรุง
1. ก าหนดเป้ าประสงค์ แ ละตัว ชี้ วั ด ของการบริ ก าร ฝ่ายวิจัยได้จัดสรรทุนวิจัยสาหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิชาการของคณะ เพื่อแตกเป็น KPI ของการบริการ กับบริการวิชาการแล้ว โดยมีงานวิจัย 2 เรื่อง ได้มีการ
วิชาการลงสู่การเรียนการสอนและการวิจัย
สนับสนุน ได้แก่
1. การพัฒนากระบวนการผลิตลอดช่องกึ่งสาเร็จรูป
และ 2.
ผลของบรรจุ ภั ณ ฑ์ แ บบสุ ญ ญกาศต่ อ
คุณลั กษณะทางเคมีและประสาทสั มผั ส ของปลาส้ ม
นครนายก
และกาหนดค่า KPI แล้ ว (ในบันทึกข้อตกลงของ
บุค ลากรฝ่ า ยวิ ช าการในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
ราชการ)
2. มองหาหน่ วยงานภายนอกร่ว มในการจั ดทาแผน ได้มีการจัดประชุม/พบปะระหว่างคณะและหน่วยงาน
บริการวิชาการร่วมกับคณะฯ
ภายนอก ได้ แ ก่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากสถาบั น วิ จั ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย องค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองใหญ่ และศูนย์การศึกษานอก
ระบบเพื่ อ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย อ.องครั ก ษ์ จ.
นครนายก เพื่อ ร่ว มกันให้ ค วามคิดเห็ น นาไปสู่ การ
จัดทาแผนบริการวิชาการร่วมกับคณะ
องค์ประกอบที่ 6 : การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
ผลการดาเนินการพัฒนาปรับปรุง
1. ประสานกับคณะวิทยาศาสตร์เพื่อร่วมกันปรับปรุง คณะได้ย้ายสานักงานคณบดีมายังอาคารอานวยการ
สภาพกายภาพของอาคาร โดยอาจขอความช่วยเหลือ ชั้น 5 มศว องครักษ์ ประมาณเดือน เมษายน พ.ศ.
จากหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ 2556 และมีการจัดการเรียนการสอนสาหรับนิสิตชั้นปี
ที่ 1 ของปีการศึกษา 2557 อยู่ที่ มศว องครักษ์
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องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
ผลการดาเนินการพัฒนาปรับปรุง
1. ผู้บริหารควรได้รับการพัฒนาทักษะเฉพาะตาแหน่ง คณะได้ ด าเนิ น การส่ ง ผู้ บ ริ ห ารอบรมการบริ ห าร
เพิ่มเติม โดยคณบดีเข้าร่วม อบรม The Leadership
Grid ผู้นาการเปลี่ยนแปลงระดับสูง เมื่อวันที่ 27-29
มิ.ย. 56 และอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาล เพื่อการ
พัฒ นาคณะรุ่นที่ 2 ร่ ว มกั บผู้ ช่ ว ยคณบดี ฝ่ ายพัฒ นา
ศักยภาพนิสิต เมื่อวันที่ 26-29 พ.ย. 56 ทั้งนี้ ได้ส่ง
ผู้บริหารเข้าร่ว มโครงการอบรมหลักสู ตร SWU –
MDP เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 57
2. วิ เ คราะห์ ภ าระงานจริ ง ภายในคณะและใช้ เ ป็ น มี ก ารปรั บ KPI รายบุ ค คลสายวิ ช าการ เพื่ อ ให้
ข้อมูลประกอบการจั ดลาดับความสาคัญของภารกิจ สอดคล้องกับภาระงานที่จะเกิดขึ้นในรอบการประเมิน
และการมอบหมายงาน เพื่อให้อาจารย์ได้มีเวลาที่จะ 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
พัฒนาการเรียนการสอนและผลิตผลงานทางวิชาการ กรรมการบริ ห ารแผนกลยุ ท ธ์ ในการประชุ ม
หรือพัฒนาตนเอง
คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ครั้งที่ 4/2557 วันที่
12 มี.ค.57, ประชุมคณะกรรมการประจาคณะครั้งที่
3/2557 วันที่ 19 มี.ค.57, ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
วิ ช าการครั้ ง ที่ 3/2557 วั น ที่ 1 เม.ย.57 และจั ด
ประชาพิจารณ์ วันที่ 10 เม.ย.57 ณ ห้องประชามติ
อาคารอ านวยการชั้ น 3 มศว องครั ก ษ์ และเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะในการประชุ ม ครั้ ง ที่
4/2557 วันที่ 23 เม.ย.57
3. จัดให้มีการดาเนินการเรื่องการจัดการองค์ความรู้ มีการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน โดยกาหนด
ทั้งประเด็นการเรียนการสอนและการวิจัย
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนา
และโครงงานปี ก ารศึ ก ษา 2557 จากโครงการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนระหว่าง
บุคลากรภายในและภายนอก เพื่อการจัดการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 วันที่ 20
และ 25 มี.ค.57 ณ ห้องเอกฉันท์ มศว ประสานมิตร
(2) มีการจัดการความรู้ด้านการวิจัย โดยกาหนด
แนวปฏิบัติการจัดการห้องปฏิบัติการ จากการศึกษาดู
งานที่ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย และทดสอบอาหาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
1. ควรมีแผนจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ

ผลการดาเนินการพัฒนาปรับปรุง
จัดทาแผนการจัดหารายได้เรียบร้อยแล้ว

องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
ผลการดาเนินการพัฒนาปรับปรุง
1. ควรมี ก ารผสานระบบการประกั น คุ ณ ภาพ มีการจัดทาแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมหรือโครงการให้
การศึกษาสู่งานประจามากขึ้น
เป็นไปตามวงจร PDCA
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ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินการตามตัวบ่งชี้คุณภาพ
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลดาเนินการ
ตัวตั้ง/ตัวหาร
ผลลัพธ์

บรรลุ
เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1
8 ข้อ
7 ข้อ
×
ค่าเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.1
5 ข้อ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.2
ร้อยละ 70
14
ร้อยละ 73.68
19
ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.3
ร้อยละ
0
0
×
6
19

ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.4
7 ข้อ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ มศว 2.5.1
5 ข้อ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.6
7 ข้อ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.7
6 ข้อ
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.8
4 ข้อ
5 ข้อ
ค่าเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 (สกอ. 7 ตัวบ่งชี้)
ค่าเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 (สกอ. + มศว 8 ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.1
6 ข้อ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.2
6 ข้อ
6 ข้อ
ค่าเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.1
7 ข้อ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.2
4 ข้อ
4 ข้อ

ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.3
180,000
5,446,915
320,406.76
บาท
17
ค่าเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1
5 ข้อ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.2
5 ข้อ
5 ข้อ
ค่าเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5
16

คะแนน
ประเมิน
4
4
5
5
0
5
4
5
5
5
4.28
4.25
5
5
5
5
4
5
4.67
5
5
5
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ผลดาเนินการ
บรรลุ
ตัวตั้ง/ตัวหาร
ผลลัพธ์
เป้าหมาย
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ สกอ. 6.1
5 ข้อ
5 ข้อ
ค่าเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.1
7 ข้อ
6 ข้อ
×

ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.2
5 ข้อ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.4
6 ข้อ
6 ข้อ
ค่าเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 (สกอ. 3 ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ สกอ. 8.1
7 ข้อ
7 ข้อ
ค่าเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ สกอ. 9.1
8 ข้อ
9 ข้อ
ค่าเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9
องค์ประกอบตามอัตลักษณ์

ตัวบ่งชี้ มศว 10.1
5 ข้อ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ คณะ 10.2 ร้อยละ 30
ร้อยละ 64.70
ค่าเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบตามอัตลักษณ์ (มศว 1 ตัวบ่งชี้)
ค่าเฉลี่ยคะแนนตัวบ่งชี้ สกอ. 21 ตัวบ่งชี้
ค่าเฉลี่ยคะแนนตัวบ่งชี้ สกอ. + มศว 23 ตัวบ่งชี้
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

คะแนน
ประเมิน
5
5
4
5
5
4.67
5
5
5
5
5
5
5
4.62
4.61
4.63

17

ผลการดาเนินการตามตัวบ่งชี้คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ (หรือปีการศึกษา)
ผู้รับผิดชอบ
: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(อาจารย์สุจินดา จิตต์ใจฉ่า)
ผู้รายงานผล
: อาจารย์สุจินดา จิตต์ใจฉ่า
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27172
เบอร์โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27172

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการจัด ทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่ วมของบุค ลากรใน
สถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันโดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบันตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551
– 2554)
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ การเกษตร มีก ารจั ดท าแผนกลยุ ทธ์ / แผนยุ ท ธศาสตร์
(APIT_56_1.1_1.1) ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทั้งระดับ มหาวิทยาลัย และ
ระดั บ คณะฯ โดยจั ด ท าขึ้ น ภายใต้ ก รอบของแผนยุ ท ธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553-2567) มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ (APIT_56_1.1_1.2) ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 และมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา เพื่อรับผิดชอบในการดาเนินการ (APIT_56_1.1_1.3) เพื่อ
จั ดท าแผนกลยุ ทธ์ / แผนยุ ท ธศาสตร์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บนโยบาย และดาเนิ นการจัดท าแผนกลยุ ทธ์ / แผน
ยุทธศาสตร์โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ / แผนยุทธศาสตร์กับปรัชญาหรือปณิธาน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับจุ ดเน้นของกลุ่มสถาบัน 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
การจัดทาแผนกลยุทธ์/ แผนยุทธศาสตร์จัดทาโดยการมีส่วนร่วมของประชาคมภายในหน่วยงาน ด้วยการ
จัดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินผลประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 และปรับ
แผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2556 (APIT_56_1.1_1.5) โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80.0
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินผลประกันคุณภาพในปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2555) ตลอดจนจุดอ่อน/ จุดแข็ง
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และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ประเมิน และร่วมกันระดมความคิดในการปรับแผนกลยุทธ์ / แผนยุทธศาสตร์
ตลอดจนตัวชี้วัด และกิจกรรม/ โครงการต่างๆ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์เพื่อพิจารณา ใน
การประชุมครั้งที่ 15/2556 วันที่ 7 พ.ย. 2556 (APIT_56_1.1_1.6) แล้วนาเสนอคณะกรรมการประจาคณะฯ
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 ประจาปีการศึกษา 2556
APIT_56_1.1_1.2 แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ.2553-2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
APIT_56_1.1_1.3 คาสั่งที่ 15/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
APIT_56_1.1_1.4 ผั งแสดงความสอดคล้ องเชื่อ มโยงของแผนกลยุทธ์ / แผนยุทธศาสตร์ค ณะฯ กั บ
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 สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินผลประกันคุณภาพ ปี
การศึกษา 2555 และปรับแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2556
APIT_56_1.1_1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ครั้งที่ 15/2556 วันที่ 7 พ.ย. 2556
เรื่องแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ประจาปีงบประมาณ 2557-2560
APIT_56_1.1_1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24 ม.ค. 2557
เรื่ อง (ร่ าง) แผนยุ ทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์การเกษตร
ปีการศึกษา 2556
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ให้กับ
บุคลากรทุกฝ่ายด้วยการจัดโครงการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์คณะฯ (APIT_56_1.1_2.1) โดยมีผู้บริหาร
และบุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มโครงการร้ อ ยละ 87.9 และบุ ค ลากรทั้ ง คณะฯ ได้ รั บ มอบเล่ ม แผนกลยุ ท ธ์ / แผน
ยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีงบประมาณ 2557-2560 แผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา 2556 ที่ชี้แจงรายละเอียดของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ คณะฯ (APIT_56_1.1_2.2)
และได้นาแผนกลยุทธ์/ แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
(http://apit.swu.ac.th) (APIT_56_1.1_2.3)
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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 อาคารอานวยการ มศว องครักษ์
APIT_56_1.1_2.2 แผนกลยุทธ์/ แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ปีงบประมาณ 2557-2560 แผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา 2556
APIT_56_1.1_2.3 หน้าเว็บไซต์คณะแสดงแผนกลยุทธ์/ แผนยุทธศาสตร์คณะฯ
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยี แ ละนวัตกรรมผลิ ต ภัณฑ์ การเกษตร มีก ระบวนการจั ดทาแผนที่ยุท ธศาสตร์ และ
วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์กับแผนปฏิบัติการประจาปี ครบทั้ง 4 พันธกิจคือ การเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีคณะกรรมการบริ หาร
แผนกลยุทธ์ซึ่งประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีผู้รับผิดชอบพันธกิจทุกด้าน เพื่อดาเนินการ
แปลงแผนกลยุ ทธ์ / แผนยุทธศาสตร์ เป็ นแผนปฏิบัติการประจาปี (APIT_56_1.1_3.1) และฝ่ายแผนและ
พัฒนารวบรวมและจัดทาแผนปฏิบัติการ 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
ประจาปีงบประมาณ 2557-2560
APIT_56_1.1_3.2 แผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)
APIT_56_1.1_3.3 แผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)
APIT_56_1.1_3.4 แผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3)
APIT_56_1.1_3.5 แผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4)
APIT_56_1.1_3.6 แผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5)
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4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสาเร็จ
ของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการจัดทาตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ /
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปี (APIT_56_1.1_4.1)
โดยคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์
ผู้รับผิดชอบพันธกิจต่างๆ จั ดทาแผนกลยุทธ์ / แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่
กาหนดตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ตลอดจนกิจกรรม/ โครงการต่างๆ (APIT_56_1.1_4.2)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_1.1_4.1 แผนกลยุทธ์ / แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ปีงบประมาณ 2557-2560 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2556
APIT_56_1.1_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 5 ก.พ. 2556
เรื่องแผนกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ประจาปีงบประมาณ 2557-2560 แผนปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีการศึกษา 2556 และปีงบประมาณ 2557
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ครบ 4 พันธกิจ
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4
พันธกิจ โดยผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบแต่ละพันธกิจ สรุปผลการจัดกิจกรรม/ โครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา 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 ประจาปีการศึกษา 2556
APIT_56_1.1_5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ครั้งที่ 11/2556 วันที่ 19 ส.ค.
2556 เรื่องติดตามผลการดาเนินงานฝ่ายต่างๆ
APIT_56_1.1_5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 5 ก.พ.
2557 เรื่องติดตามผลการดาเนินงานฝ่ายต่างๆ
APIT_56_1.1_5.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 5 มี .ค.
2557 เรื่องการปรับงบประมาณโครงการศึกษาดูงานวิชาชีพ
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6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติการประจาปี โดยฝ่ายแผนและพัฒนาติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายไตรมาส
ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2556 ได้รายงานผลการดาเนินงานครั้งที่ 1 รอบระยะเวลา มี.ค.- ก.ย.56 ครั้งที่ 2 รอบ
ระยะเวลา ต.ค.-ธ.ค.56 และ ม.ค.-มี.ค.57 โดยเสนอรายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารแผนกลยุทธ์เพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ครั้งที่ 14/2556 และครั้งที่
5/2557 (APIT_56_1.1_6.1 และ APIT_56_1.1_6.2) และเสนอคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อพิจารณาใน
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะครั้งที่ 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 รายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์ 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 เรื่องรายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ / 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 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะครั้งที่ 4/2557 วันที่ 23 เม.ย. 2557
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ รอบ 6 เดือน
(ต.ค. 56– มี.ค. 57)
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์/ แผนยุทธศาสตร์ โดยฝ่ายแผนและพัฒนาประเมินผลการดาเนินการตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ/แผนยุทธศาสตร์ รอบ 6 เดือน แล้วนาเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ
เพื่อพิจารณา โดยข้อคิดเห็นทั้งหมดได้ถูกนามาใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนกลยุทธ์ปีการศึกษา 2556
ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2556 ได้รายงานผลการติดตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์รอบเดือน มี .ค. – ก.ย.56 และเดือน
ต.ค.56 – มี.ค.57 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ในการประชุมครั้งที่ 14/2556 และครั้งที่
5/2557 และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ 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 รายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์ 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 เรื่องรายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ / 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 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 23 เม.ย. 2557
เรื่ องรายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ / แผนยุทธศาสตร์ รอบ 6 เดือน
(เดือน ต.ค.56 – มี.ค.57)
8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์แ ละ
แผนปฏิบัติการประจาปี
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร นาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจาคณะฯ ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับแผนกลยุทธ์/ แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี ในรอบปี การศึกษา 2556 โดยในการจั ดทาแผนกลยุ ทธ์ / แผนยุ ทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2557 นี้ ฝ่ายแผนและพัฒนาได้รวบรวมข้อคิดเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
แผนกลยุ ท ธ์ และการสั ง เคราะห์ จ ากผลการประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 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 ดาเนินการปรับกิจกรรม/ โครงการ
ในแผนกลยุทธ์/ แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ เพื่อเสนอแผนฉบับปรับปรุงต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจา
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 เรื่ องรายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์ 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
ประจาปีงบประมาณ 2557-2560
APIT_56_1.1_8.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24 ม.ค. 2557
เรื่อง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปี
การศึกษา 2556
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
8 ข้อ
8 ข้อ
5
(ข้อ 1-8)

บรรลุเป้าหมาย


ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ
8 ข้อ
7 ข้อ
(ข้อ 2-8)

บรรลุเป้าหมาย
×

24

คะแนนการประเมินตนเอง
4
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(อาจารย์สุจินดา จิตต์ใจฉ่า)
ผู้รายงานผล
: นางสาวจิรภา โชคอาภาสมบัติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27172
เบอร์โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27172

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์ทั่วไป ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม

หมายเหตุ :
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษา ลงทะเบียนเรียน
ในรอบปีการศึกษาที่ทาการประเมิน สาหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับ อนุมัติให้เปิดสอน
ทุกระดับ ปริญญา โดยนับ รวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสู ตรที่สภา สถาบันอนุมัติให้ปิด
ดาเนินการแล้ว
2. การนับจานวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจานวนหัวนักศึกษาในปี การศึกษานั้นๆ
และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่ หรือเสนอ
ปรั บ ปรุ งหลักสู ตร หรือเสนอปิ ดหลั กสู ตร และคณะกรรมการที่รับผิ ดชอบบริหารหลักสู ตรให้ เป็นไป ตาม
รายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้
ผลการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :ข้อ
1. มี ร ะบบและกลไกการเปิ ด หลั ก สู ต รใหม่ แ ละปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยี และนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์การเกษตร มีระบบและกลไกการเปิดหลั กสู ตรใหม่และ
หลักสูตรปรับปรุง โดยถือแนวทางปฏิบัติตามคู่มือบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (APIT_56_2.1_1.1) โดย
การจัดทาหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะฯ แล้ว
เสนอระดับมหาวิทยาลัยโดยเสนอผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อเสนอคณะกรรมการการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เพื่อพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรและให้ความเห็นชอบ (APIT_56_2.1_1.2) สาหรับหลักสูตรระดับ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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ปริญญาตรี จากนั้นนาเสนอให้ความเห็นชอบโดยสภาวิชาการ (APIT_56_2.1_1.3) และพิจารณาอนุมัติโดย
สภามหาวิทยาลัย (APIT_56_2.1_1.4) ซึ่งมหาวิทยาลัยจะดาเนินการนาเสนอสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) รับรองภายใน 30 วัน ต่อไป
โดยในรอบปีการศึกษา 2556 คณะฯไม่มีการเปิดหลักสูตรใหม่ และไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร มีการ
ดาเนินการหลักสูตรปัจจุบัน 3 หลักสูตร คือ วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2554) หลั กสู ต ร วท.บ.เทคโนโลยี วั ส ดุพอลิ เมอร์ (หลั กสู ตรใหม่ พ.ศ.2553) และหลั กสู ตร วท.บ.
เทคโนโลยี ชี ว ภาพและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตร (หลั ก สู ต รใหม่ 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 คาสั่ ง มศว ที่ 2369/2550, 3060/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
APIT_56_2.1_1.3 คาสั่ง 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. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ผลการดาเนินการ
การปิดหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ดาเนินการตามแนวปฏิบัติที่
ระบุ ใ นคู่ มื อ บริ ห ารหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย (APIT_56_2.1_2.1) ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ส อดคล้ อ งกั บ ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด โดยคณะฯ จะพิจารณาหลักสูตรที่สมควรปิดตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลั กสู ตรเสนอผ่านคณะกรรมการฝ่ ายวิช าการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์การเกษตร และ
คณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี
(APIT_56_2.1_2.2) สาหรับหลักสู ตรระดับปริญญาตรี จากนั้นนาเสนอสภาวิช าการ (APIT_56_2.1_2.3)
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัย (APIT_56_2.1_2.4) พิจารณาให้อนุมัติปิดหลักสูตร
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะดาเนิน การนาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (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 คาสั่ ง มศว ที่ 2369/2550, 3060/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
APIT_56_2.1_2.3 คาสั่ง มศว ที่ 2164/2552 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
APIT_56_2.1_2.4 รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
3. ทุก หลั ก สู ต รมี การด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ กษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดา เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กาหนดในภาคผนวก ก)
สาหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
(หมายเหตุ : สาหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548 )
ผลการดาเนินการ
ในปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีหลักสูตรที่เปิดสอน จานวน
ทั้งสิ้น 3 หลักสู ตร (APIT_56_2.1_3.1) ซึ่งเป็นหลั กสูตรที่มีการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตร
ระดับ อุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุด มศึกษาแห่ งชาติทั้งหมด ดั งนี้ (1) หลั กสู ตร วท.บ.
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร
(สมอ.07-02) ภายใน 30 วัน นั บ จากวัน สิ้ นภาคการศึก ษา (APIT_56_2.1_3.2) ร่ว มกับ การติด ตามการ
ประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการตามตัวบ่งชี้กลางที่กาหนดใน มคอ.2 (APIT_56_2.1_3.3) และเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานฯ (2) หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553) รายงานการ
ประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการตามตัวบ่งชี้กลางที่กาหนดใน มคอ.2 (APIT_56_2.1_3.4) และเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานฯ (3) หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2554) รายงานการประเมิ น ผลตามตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลการด าเนิ น การตามตั ว บ่ ง ชี้ ก ลางที่ ก 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 รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร (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 การประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการตามตัว บ่งชี้กลางในมคอ.
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 การประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการตามตัวบ่งชี้กลาง
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 การประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการตามตัว
บ่งชี้กลางในมคอ.2 หลักสู ตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
4. มีค ณะกรรมการรั บผิด ชอบควบคุมก ากับให้มีการดาเนิน การได้ค รบถ้ว นทั้งข้ อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่
ก าหนดในเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รฯ กรณี ห ลั ก สู ต รที่ ด าเนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กาหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร กาหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
ก ากั บ ให้ มี ก ารด าเนิ น ได้ ค รบถ้ ว นทั้ ง ข้ อ 1 ข้ อ 2 และข้ อ 3 ข้ า งต้ น ตลอดเวลาที่ จั ด การศึ ก ษาคื อ (1)
คณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ตร วท.บ.วิ ทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ (APIT_56_2.1_4.1) (2)
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ (APIT_56_2.1_4.2) และ (3) คณะกรรมการ
บริ หารหลั กสู ตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพและผลิ ตภัณฑ์การเกษตร(APIT_56_2.1_4.3) ซึ่งประกอบด้ว ย
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร/ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร 5 คน และมี ค ณะกรรมการฝ่ า ยวิ ช าการ
(APIT_56_2.1_4.4) กากับให้ทุกหลักสูตรดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานฯ และติดตามผลการดาเนินงานและ
การจัดทารายงาน มคอ.3 ถึง 7 โดย (1) หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการมีการประเมิน
หลักสูตรโดยบัณฑิตทุกปี (APIT_56_2.1_4.5) เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กาหนด
ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ร่วมกับการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่าน
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เกณฑ์ประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กาหนดในแต่ละปี (APIT_56_2.1_4.6) (2)
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์มีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3
ผ่านเกณฑ์ประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กาหนดในแต่ละปี (APIT_56_2.1_4.7)
และ (3) หลักสู ตร วท.บ.เทคโนโลยี ชีวภาพและผลิ ตภัณฑ์การเกษตร มีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์ประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กาหนดใน
แต่ละปี (APIT_56_2.1_4.8)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_2.1_4.1 คาสั่งคณะที่ 61/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การ
อาหารและโภชนาการ
APIT_56_2.1_4.2 คาสั่งคณะที่ 62/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุ
พอลิเมอร์
APIT_56_2.1_4.3 คาสั่งคณะที่ 2/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ
และผลิตภัณฑ์การเกษตร
APIT_56_2.1_4.4 คาสั่งคณะที่ 40/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
APIT_56_2.1_4.5 สรุปผลการประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา 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 การประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการตามตัวบ่งชี้กลางในมคอ.
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 การประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการตามตัวบ่งชี้กลาง
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 การประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการตามตัว
บ่งชี้กลางในมคอ.2 หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
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5. มีค ณะกรรมการรั บผิด ชอบควบคุมก ากับให้มีการดาเนิน การได้ค รบถ้ว นทั้งข้ อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4กรณี
หลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกากับให้การ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
ผลการดาเนินการ
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) เพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินงาน
หลักสูตร และมีคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (APIT_56_2.1_5.4) เพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบการควบคุมกากับให้
มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยมีการประชุมของ
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเป็นประจาทุกเดือน (APIT_56_2.1_5.5) และนาเสนอผลการติดตาม มคอ.3 ถึง 7
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุ ทธ์ และคณะกรรมการประจาคณะ (APIT_56_2.1_5.6 และ
APIT_56_2.1_5.7)
ทั้งนี้ ปีการศึกษา 2556 คณะฯ ดาเนินการทุกหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานฯ โดยคณะกรรมการ
บริ ห ารหลั ก สู ต ร วท.บ.วิ ท ยาศาสตร์ ก ารอาหารและโภชนาการ คณะกรรมการบริห ารหลั กสู ต ร วท.บ.
เทคโนโลยี วั ส ดุ พ อลิ เ มอร์ และคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร วท.บ.เทคโนโลยี ชี ว ภาพและผลิ ต ภั ณ ฑ์
การเกษตร ได้กากับติดตามให้มีการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดในเกณฑ์ข้อ 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 คาสั่ งที่ 61/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การ
อาหารและโภชนาการ
APIT_56_2.1_5.2 คาสั่งที่ 62/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
APIT_56_2.1_5.3 คาสั่งที่ 2/2555แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร
APIT_56_2.1_5.4 คาสั่งที่ 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 เรื่องผลการจัดทารายงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
มคอ.3 ถึง 7
APIT_56_2.1_5.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 12/2556 วันที่ 13 ก.ย.
56 เรื่องผลการจัดทารายงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3 ถึง 7
APIT_56_2.1_5.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ 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
จัดทารายงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3 ถึง 7
APIT_56_2.1_5.8 รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ฯ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร
APIT_56_2.1_5.9 รายงานสรุ ป มคอ.3 ที่ มี การปรั บ ปรุ ง คณะเทคโนโลยี และนวั ต กรรมผลิ ตภั ณ ฑ์
การเกษตร
ผลการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :ข้อ
6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร กาหนดให้ทุกหลักสูตร (APIT_56_2.1_6.1 ถึง
APIT_56_2.1_6.3) มี ค วามร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาและบริ ห ารหลั ก สู ต รระหว่ า งสถาบั น กั บ ภาครั ฐ หรื อ
ภาคเอกชนที่ เกี่ย วข้องกับ วิช าชีพของหลั กสู ตร ด้ว ยการเชิญผู้ ท รงคุณวุฒิ ภ ายนอกซึ่งเป็นผู้ เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา และผู้แทนจากสมาคมวิชาชีพเข้าร่วมเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตร
ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาและบริหารหลักสูตร ทุกหลักสูตร ทั้งนี้ คณะฯ ไม่มีหลักสูตรวิชาชีพ
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รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_2.1_6.1 ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รวท.บ.วิ ท ยาศาสตร์ ก ารอาหารและ
โภชนาการ
APIT_56_2.1_6.2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
APIT_56_2.1_6.3 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์
การเกษตร
7. หลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริ ญญาเอก)
มีจานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
ผลการดาเนินการ
ยกเว้นการประเมินเนื่องจากคณะเทคโนโลยีและนวัตกรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ยังไม่มีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
-

รายการหลักฐาน
-

8. หลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริ ญญาเอก)
มีจานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา
ผลการดาเนินการ
ยกเว้นการประเมินเนื่องจากคณะเทคโนโลยีและนวัตกรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ยังไม่มีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
-

รายการหลักฐาน
-

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
5 ข้อ
5 ข้อ
5
(ข้อ1 - 5)

บรรลุเป้าหมาย


ผลการประเมินตนเองปีนี้
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เป้าหมาย
5 ข้อ

ผลดาเนินการ
5 ข้อ
(ข้อ1 - 5)
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คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(อาจารย์สุจินดา จิตต์ใจฉ่า)
ผู้รายงานผล
: นางสาวจิรภา โชคอาภาสมบัติ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27172
เบอร์โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27172

เกณฑ์การประเมิน
 แนวทางที่ 1 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
เท่ากับ ร้อยละ 60 ขึ้นไป
 แนวทางที่ 2 ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 12 ขึ้นไป
วิธีการคานวณ
แนวทางที่ 1
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ
จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก X 5
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
แนวทางที่ 2
1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
เท่ากับ ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วยร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าที่ประเมิน
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มาที่คานวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจา
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจา X 5
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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ผลการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมิน :
แนวทางที่ 1
ในปี ก ารศึ ก ษา 2556 คณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตร มี อ าจารย์ ป ระจ าที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อรวมทั้งสิ้น 19 คน แยกเป็นระดับการศึกษาปริญญาเอก 14 คน ระดับปริญญา
โท 5 คน ไม่มีระดับปริญญาตรี ดังนั้น ร้ อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ
73.68 จากเกณฑ์การประเมินกาหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 60 ขึ้นไป เมื่อนาผลการดาเนินงานมา
เทียบเกณฑ์ มีค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 5
ข้อมูลพื้นฐาน
ลาดับ
หน่วย
ผลการ
ข้อมูลพื้นฐาน
ที่
วัด
ดาเนินงาน
1 จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
คน
14
2 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
คน
19
3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีที่ผ่านมา
ร้อยละ
73.68
4 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน
ร้อยละ
73.68
5 ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
สัดส่วน
0
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
หมายเหตุ : การนับจานวนอาจารย์ประจาเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. โดยให้นับระยะเวลาการทางาน ดังนี้
 9 - 12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 9 เดือน
คิดเป็น 0.5 คน
 น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่สามารถนามานับได้
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_2.2_1.1 รายงานสรุปจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดในปีการศึกษาที่ประเมิน (2556)
APIT_56_2.2_1.2 รายงานสรุปจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา (2555)
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
ร้อยละ 70
ร้อยละ 73.68
5

บรรลุเป้าหมาย


ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ
ร้อยละ 70
ร้อยละ 73.68

บรรลุเป้าหมาย
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คะแนนการประเมินตนเอง
5
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(อาจารย์สุจินดา จิตต์ใจฉ่า)
ผู้รายงานผล
: นางสาวจิรภา โชคอาภาสมบัติ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27172
เบอร์โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27172

เกณฑ์การประเมิน
 แนวทางที่ 1 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
รวมกันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 30 ขึ้นไป
 แนวทางที่ 2 ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 6 ขึ้นไป
วิธีการคานวณ
แนวทางที่ 1
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ เท่ากับ
จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

แนวทางที่ 2
1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
เท่ากับ ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วยร้อยละของอาจารย์ประจา
ทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าที่ประเมิน
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา ที่คานวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจา
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
36
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ผลการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมิน :
แนวทางที่ 1
ในปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีบุคลากรสายวิชาการรวม
ทั้งสิ้น 19 คน (นับรวมลาศึกษาต่อ) แยกเป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน และไม่มีตาแหน่งวิชาการ 14
คน ดังนั้น ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน คิดเป็นร้อย
ละ 0 (ศูน ย์ ) จากเกณฑ์ การประเมิน กาหนดให้ คะแนนเต็ม 5 เท่ ากั บร้ อยละ 30 ขึ้ นไป เมื่ อน าผลการ
ดาเนินงานมาเทียบเกณฑ์ มีค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 0 (ศูนย์)
ข้อมูลพื้นฐาน
ลาดับ
หน่วย
ผลการ
ข้อมูลพื้นฐาน
ที่
วัด
ดาเนินงาน
1 จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์ คน
0
และศาสตราจารย์)
2 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
คน
19
3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ร้อยละ
0
และศาสตราจารย์) ในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน
4 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ร้อยละ
0
และศาสตราจารย์) ในปีที่ประเมิน
5 ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทาง
สัดส่วน
0
วิชาการ (รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) เปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา
หมายเหตุ : การนับจานวนอาจารย์ประจาเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. โดยให้นับระยะเวลาการทางาน ดังนี้
 9 - 12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 9 เดือน
คิดเป็น 0.5 คน
 น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่สามารถนามานับได้
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_2.3_1.1 รายงานสรุปจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดในปีการศึกษาที่ประเมิน (2556)
APIT_56_2.3_1.2 รายงานสรุปจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา (2555)
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
6
ร้อยละ 0
0
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ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ
6
ร้อยละ 0
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คะแนนการประเมินตนเอง
0

บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : 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
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มี แ ผนการบริ ห ารและการพั ฒ นาคณาจารย์ ทั้ ง ด้ า นวิ ช าการ เทคนิ ค การสอนและการวั ด ผลและ
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของ
คณะฯ ซึ่งประกอบด้วยแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (APIT_56_2.4_1.1)
โดยมีคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ (APIT_56_2.4_1.2) ทาหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่
ระเบียบปฏิบัติด้านบุคลากร (APIT_56_2.4_1.3 และ APIT_55_2.4_1.4) แผนกรอบอัตรากาลัง และ ข้อมูล
ประกอบการจัดทาคาขอกาหนดกรอบอัตราเพิ่มใหม่ (APIT_56_2.4_1.5) การสารวจเป้าหมายในการพัฒนา
ตนเอง ด้านการขอตาแหน่งทางวิชาการ และแผนการพัฒนารายบุคคลตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ในรอบปีที่ผ่านมา (APIT_56_2.4_1.6) รวมทั้งมีการระบุตัวชี้วัดที่จะใช้ติดตามประเมินผลด้วย โดยแผนการ
บริ ห ารและพั ฒ นาฯ ดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ป ระจ าปี ของคณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
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 คาสั่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ 33/2554 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์
APIT_56_2.4_1.3 ระเบีย บปฏิบัติด้านบุคลากร: ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ว ย
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
APIT_56_2.4_1.4 ระเบียบปฏิบัติด้านบุ คลากร: หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การจ้าง การบรรจุแต่งตั้ง
การทาสัญญาจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2553
APIT_56_2.4_1.5 ข้อมูลกรอบอัตรากาลัง ประจาปี 2558-2562 และ ข้อมูลประกอบการจัดทาคาขอ
กาหนดกรอบอัตราเพิ่มใหม่ (ปีงบประมาณ 2558-2561)
APIT_56_2.4_1.6 ผลการสารวจเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง ด้านการขอตาแหน่งทางวิชาการ และ
แผนการพัฒนารายบุคคลตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการในรอบปีที่ผ่านมา
APIT_56_2.4_1.7 แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีงบประมาณ
2557-2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 5
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากร
โดยมี ก ระบวนการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรอย่ า งเป็ น ระบบ (APIT_56_2.4_2.1) ตามกรอบอั ต ราก าลั ง ที่ ไ ด้
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
สรรหา การจ้าง ฯ พศ. 2553 ทุกตาแหน่งมีการกาหนดข้อกาหนดภาระงานไว้ ทั้งนี้ ส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน ได้มีการจัดทาคาอธิบายลักษณะงาน (APIT_56_2.4_2.2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจลักษณะงานที่
ได้ รั บ มอบหมาย รวมทั้ ง มี ก ารมอบหมายงานในความรั บ ผิ ด ชอบประจ าเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั กษร
(APIT_56_2.4_2.3) ในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
โดยในแต่ละปี บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 รอบ
(ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด) โดยคณะฯ มีการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาระงานของบุคลากร
เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน และประกาศขั้ น ตอนและระยะเวลาการด าเนิ น การประเมิ น
(APIT_56_2.4_2.4) บุ ค ลากรทั้ง สายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น จะท าบั น ทึก ข้ อตกลงการปฏิ บัติ ร าชการ
รายบุคคล ซึ่งจัดทาโดยใช้ลักษณะของงานที่บุคลากรได้รับมอบหมายเป็นเกณฑ์ หลังจากเสร็จสิ้นการประเมิน
คณะฯ มีการแจ้งผลการประเมินต่อบุคลากรเป็นรายบุคคลต่อไป รวมทั้ง จากผลการประเมินของบุคลากรได้
นามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะฯ ด้วย การดาเนินการด้านการ
พัฒนาบุคลากร คณะฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรมตามความสนใจเพื่อพัฒนาด้านวิชาการ วิธีการ
ทางานและพัฒ นาทักษะที่จาเป็ นในการทางาน (สรุปการพัฒนาบุคลากร APIT_56_2.4_2.5) โดยคณะได้
จั ด สรรงบประมาณไว้เ พื่อ ให้ บุ ค ลากรมีก ารพั ฒ นาเป็น ประจ าทุ กปี (APIT_56_2.4_2.6) งานบุค คลมีก าร
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รายงานผลการดาเนินการพัฒนาบุคลากรเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ (APIT_56_2.4_2.7) เพื่อติดตาม และมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_2.4_2.1 ตัวอย่างกระบวนการคัดเลือกบุคลากรของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร
APIT_56_2.4_2.2 คาอธิบายลักษณะงาน (job description) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
APIT_56_2.4_2.3 บันทึกการมอบหมายงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
APIT_56_2.4_2.4 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้ข้อมูลและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
และประกาศ เรื่องปฏิทินการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
APIT_56_2.4_2.5 สรุปการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 2556
APIT_56_2.4_2.6 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2557 เพื่อการพัฒนาบุคลากร
APIT_56_2.4_2.7 รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะฯ ประจ าเดื อ นกั น ยายน ครั้ ง ที่
8/2556, เดือนธันวาคม ครั้งที่ 11/2556, เดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2557 และรายงาน
การประชุม ประชุมคณะกรรมการบริห ารแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 11/2556, ครั้งที่
16/2556
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการจัดสวัสดิการ เสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้าง
ขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยครอบคลุมทั้งข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างขวัญและกาลังใจ และบรรยากาศของความสุขในการปฏิบัติงาน ได้แก่ โครงการกีฬาสัมพันธ์ต้อนรับ
ปีใหม่ พ.ศ.2557 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ โครงการทาความสะอาดและพัฒนาสุนทรียภาพ (Big
cleaning day) โครงการวันสถาปนาคณะฯ (APIT_56_2.4_3.1) ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการ
ทางาน คณะฯ จั ดให้ มีการปรั บปรุ งอาคารสถานที่ที่คณะฯ รับผิ ดชอบที่อาคารอานวยการ มศว องครักษ์
เพื่อให้มีสถานที่ที่สวยงามมีบรรยากาศที่ดีในการทางาน (APIT_56_2.4_3.2)
คณะฯ มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสรับทราบนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ และบุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาการทางาน ได้แก่ การประชุม
ชี้แจงแผนยุ ทธศาสตร์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ มศว ประสานมิตร และ 5 มีนาคม 2557 ที่ มศว
องครั กษ์ (APIT_56_2.4_3.3) นอกจากนี้ คณะฯ ได้จัดทาประกาศหลั กเกณฑ์กองทุนคณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อเป็นหลักเกณฑ์การจ่ายรองรับเงินบริจาค ที่จะใช้สนับสนุนกิจกรรมด้าน
ต่างๆ ของคณะฯ ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและนิสิต การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการเรียนการ
สอน ตลอดจนด้านสวัสดิการของบุคลากรและนิสิต (APIT_56_2.4_3.4)
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_2.4_3.1 โครงการ และภาพกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลั งใจ และบรรยากาศของ
ความสุ ขในการปฏิบั ติงาน ได้แก่ โครงการกีฬ าสั มพั นธ์ต้ อนรั บปีใหม่ พ.ศ.2557
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ โครงการทาความสะอาดและพัฒนาสุนทรียภาพ
(Big cleaning day) โครงการวันสถาปนาคณะฯ
APIT_56_2.4_3.2 ภาพที่ทาการคณะฯ ห้องเรียน ที่ มศว องครักษ์
APIT_56_2.4_3.3 โครงการการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์
APIT_56_2.4_3.4 กองทุนคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และภาพคณบดีมอบเงิน
สนับสนุนสวัสดิการบุคลากร
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการติดตามและประเมินผลการอบรมการพัฒนา
อาจารย์และบุคลากรโดยคณะฯ มีนโยบายให้คณาจารย์ที่ไปอบรม สัมมนาจะต้องส่งรายงานผลที่ได้จากการ
อบรม โดยจัดทาประกาศของคณะฯ เรื่องมาตรฐานการการรายงานผลการพัฒนาศักยภาพวิชาการ/วิชาชีพ
สายวิชาการ และเพื่อให้มีความครอบคลุมบุคลากรทั้ งหมด รวมทั้งให้มีการติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะฯ จึงมีการปรับแบบฟอร์ม ตามบันทึกข้อความ ที่ศธ 0519.35/บห122 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
เรื่อง การรายงานการนาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา (APIT_56_2.4_4.1) โดยในรอบปี
การศึกษา 2556 มีคณาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาโดยทั้งการอบรมภายนอกและโครงการที่จัดโดย
คณะ/มหาวิทยาลัย จานวน 32 คน (APIT_56_2.4_4.2) และมีการรายงานผลการนาความรู้และทักษะที่ได้
จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน (APIT_56_2.4_4.3) ทั้งนี้คณะฯ ได้มีการจัดโครงการจัดการองค์ความรู้
ของบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมสัมมนา
และจากประสบการณ์การทางาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาการทางานในส่วนต่างๆ กล่าวคือ สายวิชาการ ในด้าน
การเรี ย นการสอน ได้ แ ก่ โครงการแลกเปลี่ ย นองค์ค วามรู้ ด้ านการเรี ย นการสอน ซึ่ ง ได้ น ามาจั ด ท าแนว
ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน สายสนับสนุน ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน ได้แก่ การจัดการ
ความรู้ เ พื่ อ จั ด ท าคู่ มื อ เรื่ อ ง “การบริ ห ารโครงการบริ ก ารวิ ช าการ”
(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 การรายงานการนาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ดู
งาน ประชุม สัมมนา
APIT_56_2.4_4.2 สรุปการพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ
2556
APIT_56_2.4_4.3 ตัวอย่างการรายงานการนาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา
APIT_56_2.4_4.4 แนวปฏิบัติด้านการเรียนการสอน
APIT_56_2.4_4.5 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง “การบริหารโครงการบริการวิชาการ”
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการกาหนดจรรยาบรรณของบุคลากร (คณาจารย์
และบุ คลากรสายสนั บสนุ น ) โดยประกาศเป็นจรรยาบรรณสาหรับบุคลากรคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร(APIT_56_2.4_5.1) จัดทาคู่มือจรรยาบรรณ (APIT_56_2.4_5.2) และแนวทางปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ ทั้งของสายวิชาการและสายสนับสนุน (APIT_56_2.4_5.3) ที่ได้จากการประชุมส่งเสริม
จรรยาบรรณ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 และการประชุมฝ่ายวิชาการเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรฯ พศ.2556 ทั้งนี้คณะฯ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รับผิดชอบการกากับดูแลการการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งคณะฯได้ทาการแจ้ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ ให้อาจารย์ได้ทาความเข้าใจ (APIT_56_2.4_5.4) และรอง
คณบดีฝ่ายบริหารรับผิดชอบการกากับดูแลการการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายวิชาการ (การ
ประชุมคณะกรรมการสานักงานคณบดี) (APIT_56_2.4_5.5)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
APIT_56_2.4_5.1
APIT_56_2.4_5.2
APIT_56_2.4_5.3
APIT_56_2.4_5.4
APIT_56_2.4_5.5

รายการหลักฐาน
ประกาศจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร
คู่มือจรรยาบรรณ
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (ตุลาคม 2556)
การแจ้งข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสานักงานคณบดี
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6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร จัดให้มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการ
บริ หารและพัฒ นาคณาจารย์และบุ คลากรสายสนับสนุนตามตัว ชี้วัดที่กาหนดไว้ในแผนบริห ารและพัฒ นา
บุคลากร ปีงบประมาณ 2556-2559 (APIT_56_2.4_6.1) โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารดาเนินการติดตามและ
ประเมินการปฏิบัติการตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจาคณะฯ (APIT_56_2.4_6.2) โดยมีผล
การประเมินดังสรุปในรายงานผลการประเมิน (APIT_56_2.4_6.3 ถึง APIT_56_2.4_6.4) ทั้งนี้คณะกรรมการ
ประจาคณะฯ ได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาฯ ในปีงบประมาณ 25572560 โดยให้มีการเพิ่ม road map ในการขอตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ และเพิ่มตัวชี้วัดของแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร โดยให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการอย่างน้อย 1 เรื่อง
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_2.4_6.1 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ปีงบประมาณ 2556-2559
APIT_56_2.4_6.2 รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะฯ ประจ าเดื อ น กั น ยายน ครั้ ง ที่
8/2556 และประจาเดือนธันวาคม ครั้งที่ 11/2556
APIT_56_2.4_6.3 สรุปการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 2556
APIT_56_2.4_6.4 รายงานผลการประเมินความสาเร็จของการดาเนินการแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ตามตัวชี้วัด
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยผู้รับผิดชอบ คือ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้นา
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินไปปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน โดยเพิ่ม
ตัวชี้วัด 2 ตัวในแผนฯ ได้แก่ การให้บุคลกรสายวิชาการมี road map ในการขอตาแหน่งทางวิชาการ 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 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ประจาเดือนธันวาคม ครั้งที่ 11
/2556
APIT_56_2.4_7.2 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ปีงบประมาณ 2557-2560
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
7 ข้อ
7 ข้อ
5
( ข้อ 1-7 )

บรรลุเป้าหมาย


ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ
7 ข้อ
7 ข้อ
( ข้อ 1-7 )

บรรลุเป้าหมาย
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คะแนนการประเมินตนเอง
5
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ตัวบ่งชี้ มศว 2.5.1 สื่อ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
: ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 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
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีบริการแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผลการดาเนินการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดให้มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ จุดบริการ wifi และแหล่งเรียนรู้ผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยสานักคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร จัด
ให้มีบริการแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีการกาหนดในข้อตกลงการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ (APIT_56_2.5.1_1.1) ให้มีการใช้ A-tutor สาหรับการเรียนการสอน ซึ่งคณาจารย์จานวน 7 คน ใช้
วิธีการสอนดังกล่าว สรุปเป็นจานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น 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. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่า งน้อยในด้า น
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรจัดให้มีห้องเรียนและห้องปฏิบติการเพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการสอนของคณะฯ ณ โดยใช้พื้นที่ของคณะวิทยาศาสตร์และอาคารอานวยการ มศว องครักษ์
(APIT_56_2.5.1_2.1) โดยอาคารเรี ย นของคณะฯ ก าลั ง ดาเนิน การก่ อสร้า งที่ มศว องครัก ษ์ และเพื่ อ
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ให้บริการห้องเรียนเพียงพอในระหว่างรอการย้าย คณะฯ ได้ดาเนินการขอใช้ห้องเรียนของมหาวิทยาลัย
เพิ่ ม เติ ม เช่ น ห้ อ งเรี ย นของส านั ก หอสมุ ด กลาง (APIT_56_2.5.1_2.2) และ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ณ อาคาร
ปฏิบั ติก ารกลาง องครั กษ์ เป็ น ต้น (APIT_56_2.5.1_2.3) นอกจากนี้คณะฯยังจัดให้ มีบุคลากรทาหน้าที่
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) สาหรับจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นผู้ให้บริการ
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
APIT_56_2.5.1_2.1
APIT_56_2.5.1_2.2
APIT_56_2.5.1_2.3
APIT_56_2.5.1_2.4
APIT_56_2.5.1_2.5
APIT_56_2.5.1_2.6
APIT_56_2.5.1_2.7
APIT_56_2.5.1_2.8

รายการหลักฐาน
สรุปจานวนห้องเรียน
เอกสารขอใช้ห้องเรียนสานักหอสมุดกลาง
เอกสารขอใช้ห้องปฏิบัติการ ณ อาคารปฏิบัติการกลาง องครักษ์
คาสั่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ 26/2554 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
คาสั่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ 20/2556 เรื่อง แต่งตั้ง
หัวหน้าห้องปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ
งบประมาณเงินรายได้ 2557
บันทึกข้อความรายงานการจัดซื้อและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน (ชุดเครื่องเสียงประกอบ
ห้องเรียน)

3. มีบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่นๆ เช่น บริการโสตทัศนูปกรณ์ บริการส่งเสริมสุขภาพ หรือ
พื้นที่นันทนาการ เป็นต้น
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการดาเนินการขอใช้สถานที่เพื่ออานวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมของนิสิต (APIT_56_2.5.1_3.1) เนื่องจากยังไม่มีอาคารสถานที่เป็นของคณะฯเอง
แต่ทางคณะฯได้จัดให้มีห้องสโมสรนิสิตและห้องค้นคว้าสาหรับนิสิต คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร เพื่ อ เป็ น บริ เ วณให้ ส โมสรนิ สิ ต ฯได้ ป ระชุ ม และเตรี ย มการท ากิ จ กรรมและเป็ น ห้ อ งค้ น คว้ า
(APIT_56_2.5.1_3.2) คณะฯได้จัดให้มีโครงการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นิสิต เพื่อเป็นการ
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 ระบบกาจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้ง
มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีสถานที่ดาเนินงานชั่วคราวอยู่ที่อาคาร 15 คณะ
วิทยาศาสตร์ และคณะฯได้เปิดให้มีการเรียนการสอนนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่องครักษ์เป็นปีแรก โดยอาคารเรียนของ
คณะฯ กาลั งดาเนิ นการก่อสร้ างที่ มศว องครักษ์ ในระหว่างรอการย้าย คณะฯ จัดการการบริการระบบ
สาธารณูปโภค การรักษาความสะอาด การรักษาความปลอดภัยของอาคารระบบกาจัดของเสีย และการจัดการ
ขยะ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ (APIT_56_2.5.1_4.1) โดยคณะฯ มอบหมายให้ค ณะกรรมการกากับดูแล
อาคารสถานที่และเครื่องมือทาหน้าที่กาหนดนโยบายด้านอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ การประหยัดพลังงาน
ควบคุม กากับดูแลและประสานงาน ในการซ่อมบารุงรักษา ตรวจสอบดูแล พื้นที่ใช้สอยของคณะฯ ทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร ทั้งส่วนสานักงานและส่วนบริการนิสิต โดยประสานงานกับหน่วยอาคารสถานที่และซ่อม
บารุงของคณะวิทยาศาสตร์ (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 คาสั่ ง คณะเทคโนโลยีแ ละนวั ต กรรมผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ารเกษตร ที่ 44/2555 แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลอาคารสถานที่ แ ละเครื่ อ งมื อ และยกเลิ ก ค าสั่ ง คณะ
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตร ที่ 49/2554 และค าสั่ ง คณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ 5/2555
5. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 1–4 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ผลการดาเนินการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทาแบบประเมินคุณภาพของการให้บริการของคณะในหัวข้อข้อ
1-4 จากนิสิตผู้รับบริการ โดยให้คณะแจกจ่ายให้นิสิตซึ่งเป็นผู้รับบริการได้ประเมิน และในปีการศึกษา 2556
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นี้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้นาผลการประเมินการให้บริการของคณะฯต่อนิสิต ซึ่งมีผู้ประเมินจานวน
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 (ค่าเฉลี่ยต่ากว่า 3.51)
ข้อ 3 บริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่นๆ เช่น บริการโสตทัศนูปกรณ์ บริการส่งเสริมสุขภาพ
หรือพื้นที่นันทนาการ เป็นต้น มีค่าการประเมินค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 (ค่าเฉลี่ยสูงกว่า 3.51)
ข้อ 4 บริการระบบสาธารณูปโภค การรักษาความสะอาด และการรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องห้องสุขา ประปา ไฟฟ้า ระบบกาจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมทั้งมีร ะบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 (ค่าเฉลี่ยสูงกว่า 3.51)
แล้วได้นาเสนอผลของการประเมินในครั้งนี้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
(APIT_56_2.5.1_5.1)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_2.5.1_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เรื่อง สรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิต ปีการศึกษา 2556
6. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 5 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ
ที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ
ผลการดาเนินการ
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ได้นาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการของคณะในหัวข้อข้อ 1-4
จากนิ สิ ต ผู้ รั บ บริ ก าร เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์
การเกษตร ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการ
จั ดบริ ก ารด้านกายภาพให้ ส นองต่อ ความต้ องการของผู้ รับบริก าร (APIT_56_2.5.1_6.1) ซึ่งที่ประชุมฯมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
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1. คณะฯได้วางแผนและดาเนินการพัฒนาไปบางส่วนแล้ว เช่น การปรับปรุงห้องชั้น 1 อาคารเรียน
รวม มศว องครักษ์ เป็นห้องอเนกประสงค์เพิ่มเติม รวมทั้งได้ประสานกับคณะวิศวกรรมศาสตร์
และคณะวิทยาศาสตร์ ในการขอใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อรองรับการเรียนการสอนต่อไป ดังนั้น
ขอให้ฝ่ายอาคารสถานที่ประชุมคณะกรรมการอาคารสถานที่และสรุปแผนการพัฒนาเรื่องอาคาร
สถานที่และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จเสนอคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาในเดือน
ต่อไป
2. ฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนิสิต ควรมีการเสนอกระบวนการหรือกิจกรรมในการส่งเสริมทักษะ
สื่อสารของนิสิตเพื่อดาเนินการในปีการศึกาหน้านาเสนอคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
ในเดือนต่อไป
3. ในเรื่องของระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย คณะฯได้ดาเนินการจัดเตรียมห้องคอมพิวเตอร์ไว้ ณ ห้อง
สโมสร อาคารเรียนรวม ชั้น 1 มศว องครักษ์
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_2.5.1_6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เรื่อง สรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิต ปีการศึกษา 2556
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
5 ข้อ
6 ข้อ
5
(ข้อ 1-6)

บรรลุเป้าหมาย


ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ
5 ข้อ
5 ข้อ
(ข้อ 1-4 และ 6)

บรรลุเป้าหมาย
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คะแนนการประเมินตนเอง
4
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(อาจารย์สุจินดา จิตต์ใจฉ่า)
ผู้รายงานผล
: อาจารย์สุจินดา จิตต์ใจฉ่า
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27172
เบอร์โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27172

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกหลักสูตร
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ
เรี ย นการสอน โดยก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ และคณะกรรมการฝ่ า ยวิ ช าการ
(APIT_56_2.6_1.1 ถึง APIT_56_2.6_1.4) เป็นกรรมการรับผิดชอบในการกากับ ควบคุมให้การดาเนิน การ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามกลไกที่คณะฯ และมหาวิทยาลัยกาหนด และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
คณะฯ กาหนดให้การจัดการเรียนการสอนมีลักษณะเป็นการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกหลักสูตร โดยมี
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ประจาปีการศึกษา 2556 (APIT_56_2.6_1.5) และได้เผยแพร่วิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญที่เว็บไซต์คณะฯ (APIT_56_2.6_1.6) โดยทุกหลักสูตรมีรายวิชา
ปฏิบัติการ สัมมนา โครงงาน/ โครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อ เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้และ
ปฏิบัติงาน เสริมสร้างทักษะในการแสวงหาความรู้ การวางแผน การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การมีส่วนร่วม มี
ความยื ดหยุ่ น ตามความสนใจของผู้ เรี ยน และส่ งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้ว ยตนเอง ตลอดจนได้ฝึกฝนการ
อภิ ป ราย และน าเสนอผลงานวิ ช าการด้ ว ยรายงาน วาจา และนิ ท รรศการ (APIT_56_2.6_1.7 และ
APIT_56_2.6_1.8) มี ร ายวิ ช าฝึ ก งาน เพื่ อ มุ่ ง ให้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ ประสบการณ์ ต รงจากการเยี่ ย มชมสถาน
ประกอบการ และฝึ ก งานในสถานประกอบการไม่ น้ อ ยกว่ า 250 ชั่ ว โมง (APIT_56_2.6_1.9 ถึ ง
APIT_56_2.6_1.13)

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
APIT_56_2.6_1.1
APIT_56_2.6_1.2
APIT_55_2.6_1.3
APIT_56_2.6_1.4
APIT_56_2.6_1.5
APIT_56_2.6_1.6
APIT_56_2.6_1.7
APIT_56_2.6_1.8
APIT_56_2.6_1.9
APIT_56_2.6_1.10
APIT_56_2.6_1.11
APIT_56_2.6_1.12
APIT_56_2.6_1.13

รายการหลักฐาน
คาสั่งที่ 61/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การ
อาหารและโภชนาการ
คาสั่งที่ 62/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุ
พอลิเมอร์
คาสั่งที่ 2/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ
และผลิตภัณฑ์การเกษตร
คาสั่งที่ 40/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ประจาปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์คณะ เรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สรุปการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สรุปการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เค้าโครงรายวิชา วอภ471 ฝึกงาน ปีการศึกษา 2556
โครงการศึ ก ษาดู ง านวิ ช าชี พ หลั ก สู ต ร วท.บ.วิ ท ยาศาสตร์ ก ารอาหารและ
โภชนาการ ปีการศึกษา 2556
โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพ หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ปีการศึกษา
2556
โครงการศึกษาดูงานวิช าชีพ หลั กสู ตร วท.บ.เทคโนโลยีชีว ภาพและผลิ ตภัณฑ์
การเกษตร ปีการศึกษา 2556
รายงานสรุปผลการฝึกงาน หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา 2555

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร กาหนดให้ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีการจัดทา
เค้าโครงรายวิชา (Course Syllabus) ที่มีรายละเอียดตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานฯ (APIT_56_2.6_2.1)
รวมทั้งจัดทา มคอ.2 ของทุกหลักสูตร (APIT_56_2.6_2.2 ถึง APIT_56_2.6_2.4) มคอ.3 และมคอ.4 ของทุก
รายวิ ช าก่ อ นเปิ ด การเรี ย นการสอน (APIT_56_2.6_2.5) โดยมี ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ และ
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (APIT_56_2.6_2.6 ถึง APIT_56_2.6_2.9) กากับดูแลให้มีการดาเนินการครบถ้วน
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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 ภาคเรียนที่ 1/2556 และ 2/2556
APIT_56_2.6_2.6 ค าสั่ ง ที่ 61/2554 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร วท.บ.วิ ท ยาศาสตร์
การอาหารและโภชนาการ
APIT_56_2.6_2.7 คาสั่งที่ 62/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัส ดุ
พอลิเมอร์
APIT_56_2.6_2.8 คาสั่งที่ 2/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร
APIT_56_2.6_2.9 คาสั่งที่ 40/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
ทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทาวิจัย
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทาวิจัย โดย
ประกาศเป็นนโยบายของคณะฯ (APIT_56_2.6_3.1) และแจ้งให้คณาจารย์รับทราบโดยทั่วกัน และเผยแพร่
ในเว็บไซต์คณะฯ (APIT_56_2.6_3.2) โดยทุกหลักสูตรของคณะฯ ได้กาหนดให้มีรายวิชาปฏิบัติการ สัมมนา
โครงงาน/ โครงงานวิทยาศาสตร์ ป ระยุ กต์ ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้ว ยตนเอง (APIT_56_2.6_3.3 ถึง
APIT_56_2.6_3.5) และผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ ทั้ ง ในและนอกห้ อ งเรี ย น หรื อ จากการท าวิ จั ย
ดังปรากฏสรุปการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (APIT_56_2.6_3.6)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_2.6_3.1 ประกาศคณะเรื่ อ งนโยบายการจั ด การเรี ย นการสอนของคณะเทคโนโลยี แ ละ
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
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

53

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ดาเนินการจัดการเรียนการสอนในทุกหลักสูตรโดย
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 โครงการศึ ก ษาดู ง านวิ ช าชี พ หลั ก สู ต ร วท.บ.เทคโนโลยี ชี ว ภาพและผลิ ต ภั ณ ฑ์
การเกษตร ปีการศึกษา 2556
APIT_56_2.6_4.6 รายงานสรุปผลการฝึกงาน หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ปี
การศึกษา 2555
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมผลิ ต ภัณฑ์ การเกษตร กาหนดให้ แต่ล ะหลั ก สู ตรมีก ารวิจัย หรื อจั ด
กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งในปีการศึกษา 2556 มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนระหว่างบุคลากรภายในและภายนอก เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณวุฒิ ร ะดับ อุดมศึกษา ครั้ งที่ 1 เรื่ องการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรีย นรู้ทุ ก
หลั ก สู ต รและกลุ่ ม วิ ช ากลาง การจั ด ท า มคอ .3-7 และการทวนสอบผลการเรี ย นทุ ก หลั ก สู ต ร
(APIT_56_2.6_5.1) และนาผลจากกระบวนการจัดการความรู้จากกิจกรรมดังกล่าวไปเป็นข้อ มูลประกอบการ
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 เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ครั้งที่ 1 วันที่ 20, 25 มี.ค.2557 เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทุกหลักสูตรและกลุ่มวิชากลาง การจัดทา 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 ทุกภาคการศึก ษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ากว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร กาหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มี ต่อ คุณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนและสิ่ งสนับ สนุน การเรี ยนรู้ทุ ก รายวิ ช า ที่เ ปิด สอนในแต่ล ะภาค
การศึกษา (รวม 2 ภาคการศึกษา) ด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ปค003/ ปค004) (APIT_56_2.6_6.1) ซึ่งมีผลการประเมินทุกรายวิชา
ในระดั บ 3.51 คะแนนขึ้ น ไป โดยมี ค ะแนนอยู่ ร ะหว่ า ง 3.62-4.47คะแนน จากคะแนนเต็ ม 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
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร นาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ปค.003/ ปค.004) ภาคเรียนที่ 1-2/2556 เสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ในการประชุมครั้งที่
15/2556 และครั้งที่ 5/2557 ตามลาดับ (APIT_56_2.6_7.1 และ APIT_56_2.6_7.2) และทุกรายวิชานา
ข้อเสนอแนะ หรือประเด็นที่ได้รับการประเมินต่าสุด ไปกาหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาถัดไป
(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
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
7 ข้อ
7 ข้อ
5
(ข้อ 1 - 7)

บรรลุเป้าหมาย


ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ
7 ข้อ
7 ข้อ
(ข้อ 1 - 7)

บรรลุเป้าหมาย
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คะแนนการประเมินตนเอง
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
: ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 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
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการครบ
4 หรือ 5 ข้อ
5 ข้อ ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์ทั่วไป ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : ข้อ
1. มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสาหรับ
ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาหนดการศึกษาของหลักสูตร
ผลการดาเนินการ
ในปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรเปิดให้มีการเรียนการสอนใน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต จานวน 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 ง นี้ ค ณะได้ เ ปิ ด ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต (สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 เป็นปีแรก อย่างไรก็ตามทั้ง 3 หลักสูตร
ยังไม่ครบวงรอบในการทาการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต แต่
อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2556 ฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทาการสารวจ
คุณลั กษณะของบั ณฑิตที่พึ งประสงค์ตามความต้ องการของผู้ ใช้ บัณฑิต ส าหรับบั ณฑิตที่จ บการศึ กษาจาก
หลั กสู ตรวิท ยาศาสตรบั ณฑิ ต (สาขาวิช าวิ ทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ) หลั กสู ตร พ.ศ. 2552
(APIT_56_2.7_1.4) ซึ่งเป็นเพียงหลักสูตรเดียวของคณะที่มีนิสิตสาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต
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รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
APIT_56_2.7_1.1 หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิช าวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
APIT_56_2.7_1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2553
APIT_56_2.7_1.3 หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิ ตภัณฑ์การเกษตร)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
APIT_56_2.7_1.4 ตัวอย่างแบบสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต
2. มีการนาผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิ ผลทางการเรี ยนที่ส่งเสริ มทักษะอาชีพ และคุณ ลักษณะของบัณ ฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้ดาเนินการนาผลการประเมินความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 มา
ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต (สาขาเทคโนโลยี แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตร) หลั ก สู ต รใหม่ 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 หลั กสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิช าวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
APIT_56_2.7_2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2553
APIT_56_2.7_2.3 หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิ ตภัณฑ์การเกษตร)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
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3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สนับสนุนให้อาจารย์ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
(A-tutor) ในการเรียนการสอนโดยการกาหนดในข้อตกลงภาระงาน (APIT_56_2.7_3.1) นอกจากนี้ยัง
สนับสนุนให้อาจารย์เข้าอบรมพัฒนาความรู้ด้านการใช้สื่อสารสนเทศ (APIT_56_2.7_3.2) และจัดให้มีบุคลากร
ทาหน้ า ที่ส นั บ สนุ น วิช าการในส่ ว นต่า งๆ (APIT_56_2.7_3.3) และอาจารย์ พิเ ศษผู้ มีค วามสามารถ
(APIT_56_2.7_3.4) คณะฯยังสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนานิสิตทั้งทางด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอน และงบประมาณในการจัดทากิจกรรมเสริมหลักสูตร (APIT_56_2.7_3.5 และ APIT_56_2.7_3.6) โดยมี
ฝ่ า ยพั ฒ นาศัก ยภาพนิ สิ ต เป็ น ผู้ ดู แล (APIT_56_2.7_3.7) และมี การรายงานการจัด กิ จกรรมต่ อ ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 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 คาสั่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ 37/2556 แต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
APIT_56_2.7_3.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เรื่อง ผลการจัดกิจกรรม พัฒนา
นิสิต
4. มีร ะบบและกลไกการส่ง เสริ ม ให้ นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญญาตรี แ ละบัณ ฑิต ศึก ษาเข้ า ร่ วมกิจ กรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยี และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้กาหนดในแผนปฏิบัติการของคณะให้ มีการ
จัดสรรงบประมาณสนับ สนุ น นิ สิ ตระดับ ปริ ญญาตรีเข้าร่ว มประชุมวิช าการระดับชาติและนานาชาติ ผ่ าน
โครงการพัฒนาทางด้านวิชาการและวิช าชีพนิสิต (APIT_56_2.7_4.1 และ APIT_56_2.7_4.2) และใน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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ระดับชั้นเรียน คณะได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา ทนก รายวิชา ทนก 363 โครงการวิจัยเบื้องต้น และ
รายวิชา วทศ 422 โครงงานสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้
กระบวนการทางานวิจัยและได้นาความรู้ที่ได้เรียนรู้มาใช้ในการทาวิจัย ทั้งนี้ ในรายวิชาดังกล่าวได้กาหนดให้
นิสิตได้จัดทาทั้งโปสเตอร์เพื่อรายงานผลงานวิจัยในที่สาธารณะและรายงานแบบรูปเล่ม (APIT_56_2.7_4.3
และ APIT_56_2.7_4.4) โดยใช้งบประมาณจากโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ/ผลงานวิจัยโดยนิสิ ต
(APIT_56_2.7_4.5) เพื่อเป็นกลไกหนึ่งที่จะเตรียมความพร้อมให้นิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่าง สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
APIT_56_2.7_4.1 แผนกลยุทธ์ /แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ปีงบประมาณ 2557-2560 แผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา 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
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยี แ ละนวั ตกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ก ารเกษตรได้ มี ก ารวางแผนและจั ด กิจ กรรมเสริ มสร้ า ง
คุณธรรมและจริยธรรมแก่นิสิต โดยจัดกิจกรรมดังนี้ (APIT_56_2.7_5.1)
 โครงการปัจฉิมนิเทศ
 โครงการปฐมนิเทศ
 โครงการกีฬาเปิดกระป๋อง
 โครงการไหว้ครู
 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า
 โครงการ AI จิตอาสาปันน้าใจจากพี่สู่น้อง
 โครงการสอนน้องเรียนหนังสือ
 โครงการสอนเสริมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สาหรับนิสิตชั้นปีที่ 1
 โครงการเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
 โครงการพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพนิสิต
 โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬานิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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 โครงการแสดงความยิ น ดี กับบั ณฑิต รุ่นที่ 1 คณะเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมผลิ ต ภัณ ฑ์
การเกษตร
 โครงการพัฒนาความเป็นผู้นาสาหรับสโมสรนิสิต
 โครงการพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล
 โครงการเพิ่มพูนศักยภาพนิสิตใหม่
 โครงการบริษัทจาลอง
 โครงการก้าวแรกสู่ APIT
คณะฯมีการประเมินผลแผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตทุกระดับการศึกษา
ตามตัวบ่งชี้ของแผน (KPI) และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 (APIT_56_2.7_5.2) เพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
APIT_56_2.7_5.1 แผนกลยุทธ์ /แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ปีงบประมาณ 2557-2560 แผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา 2556
APIT_56_2.7_5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เรื่องผลการดาเนินโครงการ
พัฒนานิสิต
ผลการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : ข้อ
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
มีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตรยั ง ไม่ เ ปิ ด ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนในระดั บ
บัณฑิตศึกษา แต่คณะฯ ก็มีการเรี ย นการสอนที่ส่ งเสริมให้ นิสิ ตระดับบริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิช า
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ทาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาคิดค้นกระบวนการหรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้โจทย์จากสถานการณ์หรือปัญหาจริงที่เกิดขึ้น (APIT_56_2.7_6.1)
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
APIT_56_2.7_6.1 รายชื่อหัวข้อการทาวิจัยในรายวิชา วทศ 422 โครงงานสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ภาคเรียนที่ 2/2556

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
6 ข้อ
6 ข้อ
5
(ข้อ 1-6)
ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ
คะแนนการประเมินตนเอง
6 ข้อ
6 ข้อ
5
(ข้อ 1-6)
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บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
: ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เบอร์โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 2-7170
(อาจารย์ ดร. ธนัท อมาตยกุล)
ผู้รายงานผล
: นางสาวกันย์ชิสา รักษ์สมบูรณ์
เบอร์โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 2-7167
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : ข้อ
1. มีการกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์ อักษร
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยี และนวัตกรรมผลิ ตภัณ ฑ์การเกษตรได้มีก ารกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมและ
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 ประกาศคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์การเกษตร เรื่องพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต
APIT_56_2.8_1.2 website ของคณะในส่วนที่มีการประกาศคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต
APIT_56_2.8_1.3 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตาม
ข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน
ผลการดาเนินการ
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)
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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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 ประกาศคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์การเกษตร เรื่องพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต
APIT_56_2.8_2.2 website ของคณะในส่วนที่มีการประกาศคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต
APIT_56_2.8_2.3 Powerpoint นาเสนอ ในโครงการปฐมนิเทศ 2556
APIT_56_2.8_2.4 Powerpoint นาเสนอ เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตและหลักการ
ทางานในสังคมไทย” โดย หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ในโครงการปัจฉิมนิเทศ 2556
ณ ห้ อ งประชุ ม ศาสตราจารย์ ดร. สุ ด ใจ เหล่ า สุ น ทร ส านั ก หอสมุ ด กลาง มศว
ประสานมิตร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กาหนดในข้อ 1 โดยระบุ
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสาเร็จ
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรวางแผนให้มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กาหนดในข้อ 1 (APIT_56_2.8_3.1 และ APIT_56_2.8_3.2) โดย
ระบุความสอดคล้องกับพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมนิสิต คณะฯ รวมทั้งสิ้น 19 กิจกรรม/โครงการ
โดยดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 14 โครงการ และกาลังอยู่ในระหว่างการดาเนินการ 1 โครงการ และยังไม่ได้
ดาเนินการ 4 โครงการ พร้อมทั้งมีการกาหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสาเร็จ ซึ่งมีโครงการที่ดาเนินการ
แล้วในรอบปีการศึกษา 2556 จานวน 14 โครงการ (APIT_56_2.8_3.3) ดังนี้













โครงการปัจฉิมนิเทศ
โครงการปฐมนิเทศ
โครงการกีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 22
โครงการไหว้ครู
โครงการปรับพื้นฐานสอนน้องเรียนหนังสือ
โครงการสอนเสริมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สาหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1
โครงการเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
โครงการพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬานิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
โครงการแสดงความยิ น ดี กั บ บั ณ ฑิ ต รุ่ น ที่ 1 คณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์
การเกษตร
 โครงการพัฒนาความเป็นผู้นาสาหรับสโมสรนิสิต
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 โครงการบริษัทจาลอง

ทั้งนี้ ได้มีการระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสาเร็จในทุกโครงการที่จัด อีกทั้ งคณะได้จัดให้มีการ
จัดทาใบรับรองกิจกรรมของนิสิตเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมในฐานะผู้
จัดกิจกรรม (APIT_56_2.8_3.4)
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
APIT_56_2.8_3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
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 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 เรื่อง สรุปผลการดาเนินการจัด
กิจกรรม/โครงการ พัฒนานิสิตปีการศึกษา 2556
APIT_56_2.8_3.4 ตัวอย่างใบรับรองกิจกรรม
4. มีก ารประเมิ น ผลโครงการหรื อ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษาตามตั ว บ่ ง ชี้ แ ละ
เป้าหมายที่กาหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรกาหนดให้ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตเป็นผู้ดูแลการ
จัดกิจกรรมและการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนิสิตในข้อที่
3 (APIT_56_2.8_4.1) และประเมินผลแผนการพัฒนานิสิตในส่วนที่เกี่ยวข้องตามตัวบ่งชี้ ที่กาหนด ทาหน้าที่
ประเมินผล และรายงานสรุปผลการดาเนินการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยี
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 (APIT_56_2.8_4.2) พบว่า
บรรลุตัวบ่งชี้ร้อยละ 95.34 (บรรลุ 41 จาก 43 ตัวบ่งชี้) ของตัวบ่งชี้ทั้งหมดของโครงการที่ได้ดาเนินการบรรลุ
เสร็จสิ้นไปแล้ว
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
APIT_56_2.8_4.1 ค าสั่ ง คณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตร ที่ 37/2556 แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
APIT_56_2.8_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 เรื่อง สรุปผลการดาเนินการจัด
กิจกรรม/โครงการ พัฒนานิสิตปีการศึกษา 2556
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5. มีนักศึกษาหรื อกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รั บการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรกาหนดให้ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตเป็นผู้ดูแลการ
จัดกิจกรรมและการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนิสิตในข้ อที่
3 (APIT_56_2.8_4.1) และประเมินผลแผนการพัฒนานิสิตในส่วนที่เกี่ยวข้องตามตัวบ่งชี้ที่กาหนด ทาหน้าที่
ประเมินผล และรายงานสรุปผลการดาเนินการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยี
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 (APIT_56_2.8_4.2) พบว่า
บรรลุตัวบ่งชี้ร้อยละ 95.34 (บรรลุ 41 จาก 43 ตัวบ่งชี้) ของตัวบ่งชี้ทั้งหมดของโครงการที่ได้ดาเนินการบรรลุ
เสร็จสิ้นไปแล้ว
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
APIT_56_2.8_5.1 ประกาศคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์การเกษตร เรื่องพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต
APIT_56_2.8_5.2 ผลการแข่งขัน การประกวดตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
อาหาร (FoSTAT-Nesle’ Quiz Bowl 2013)
APIT_56_2.8_5.3 ผลการแข่งขัน ประกวดนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 5 (Food Innovation
Contest 2013)
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
4 ข้อ
5 ข้อ
5
(ข้อ 1-5)

บรรลุเป้าหมาย


ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ
4 ข้อ
5 ข้อ
(ข้อ 1-5)

บรรลุเป้าหมาย
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
: ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 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
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์การเกษตรใช้ระบบฐานข้อมูล supreme 2004 ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีข้อมูลด้านการเรียน ด้านครอบครัว และข้อมูลบุคคลที่หน่วยงานสามารถติดต่อเมื่อนิสิตมี
ปั ญ หา (APIT_56_3.1_1.1)
คณะฯมีก ารจัด บริ ก ารให้ คาปรึ กษาแก่ นิสิ ต ได้ แก่ อาจารย์ ที่ป รึก ษา
(APIT_56_3.1_1.2) และนักวิชาการศึกษา ประจาฝ่ายพัฒนาศัก ยภาพนิสิต (APIT_56_3.1_1.3) ซึ่งจะดูแล
นิสิตที่รับเข้าในปีการศึกษานั้นจนสาเร็จการศึกษา โดยให้คาปรึกษาทั้งเรื่องการเรียน กิจกรรมตามหลักสูตร
และปั ญ หาของนิ สิ ต ในด้ า นอื่ น เช่ น ปั ญ หาสุ ข ภาพร่ า งกาย จิ ต ใจ ฯลฯ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษามี คู่ มื อ ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ (APIT_56_3.1_1.4) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะแจ้งช่อง
ทางการติดต่อและเวลาเข้าพบแก่นิสิ ตในวันปฐมนิเทศ อาจารย์ที่ปรึกษาให้ คาปรึกษานิสิตเป็นกลุ่ม ภาค
การศึกษาละอย่างน้อย 1 ครั้ง และเป็นรายบุคคล (APIT_56_3.1_1.5) นอกจากนี้ คณะฯ แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาสโมสรนิสิตและคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนาในการจัดโครงการ
และการดาเนินงานของสโมสรนิสิต (APIT_56_3.1_1.3)
คณะฯจัดโครงการปฐมนิเทศและเสริมสร้างความเป็นนิสิต มศว ประจาปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่
19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เพื่อชี้แจงระเบียบปฏิบัติต่างๆ และให้คาแนะนาแก่นิสิตในการใช้ชีวิตในคณะฯ 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 คาสั่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ 37/2556 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
APIT_56_3.1_1.4 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
APIT_56_3.1_1.5 ตัวอย่างเอกสารการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
APIT_56_3.1_1.6 สรุปโครงการปฐมนิเทศ
APIT_56_3.1_1.7 Powerpoint ที่ใช้ในการนาเสนอในวันปฐมนิเทศ
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร จัดบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตเกี่ยวกับการเรียน
การสอน ข่าวสารวิชาการ ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การจัดกิจกรรม/โครงการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
การประกวดและแข่ ง ขั น การรั บ สมั ค รนิ สิ ต ท างานพิ เ ศษ ฯลฯ โดยผ่ า นบอร์ ด ประชาสั ม พั น 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
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรจัดโครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นิสิตอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง 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) เพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์ในการทางาน และมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพที่ต้อง
ทาเมื่ อส าเร็ จ การศึกษา โดยคณะฯได้มอบหมายให้ อาจารย์ติด ตามผลการฝึ ก งานเพื่อ ประเมิน ผลการฝึ ก
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) เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพให้กับนิสิต
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
APIT_56_3.1_3.1 แผนกลยุ ท ธ์ / ยุ ท ธศาสตร์ คณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตร
ปีงบประมาณ 2557-2560
แผนปฏิบัติการ ปประจาปีการศึกษา 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
ผลการดาเนินการ
ในปี พ.ศ. 2556 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีศิษย์เก่าของคณะฯรุ่นที่ 1 และ
คณะฯได้ทาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์
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
ผลการดาเนินการ
ในปี พ.ศ. 2556 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์ การเกษตรมีศิ ษย์เก่ าในสาขาวิช า
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ เป็น รุ่นที่ 1 และคณะฯได้วางแผน (APIT_56_3.1_5.1) จัดโครงการ
ต่างๆเพื่อพัฒนาความรู้ให้ศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ซึ่ง
คณะฯจะได้จัดโครงการให้ตามความต้องการของศิษย์เก่า คือการอบรมทาขนมอบ (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 ประจาปีการศึกษา 2556
APIT_56_3.1_5.2 หนั ง สื อ ขอเสนอโครงการเพิ่ ม เติ ม ความรู้ แ ละบริ ก ารศิ ษ ย์ เ ก่ า หลั ก สู ต ร วท .บ.
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
APIT_56_3.1_5.3 หนังสือขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1–3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มอบหมายให้ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
นิสิต (APIT_56_3.1_6.1) จัดให้มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 โดยดาเนินการเก็บข้อมูล
ในช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2557 โดยมีนิสิตตอบแบบประเมินจานวน 261 คน หรือคิดเป็น 61.99 %
จากจ านวนนิ สิ ต ทั้ ง หมด 424 คน พบว่ า นิ สิ ต มี ผ ลการประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก าร
(APIT_55_3.1_6.2) ข้อ 1-3 สูงกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 แล้วนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่
5/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เพื่อพิจารณา
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
APIT_56_3.1_6.1 คาสั่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ 37/2556 แต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
APIT_56_3.1_6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ผลการประเมินความพึง
พอใจต่อการให้บริการนิสิต
7. มีการนาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง
ความต้องการของนักศึกษา
ผลการดาเนินการ
ในปีการศึกษา 2555 คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตได้นาเสนอผลการประเมินความพึง
พอใจของนิสิตต่อการได้รั บการบริ การต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริห ารแผนกลยุทธ์ คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 (APIT_56_3.1_7.1) ซึ่งพบว่าการ
เผยแพร่ข่าวต่างๆและการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิตได้คะแนนการประเมินต่า (3.65 และ 3.51
ตามลาดับ) และเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตจึงได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารแผนกลยุทธ์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์การเกษตร ครั้ งที่
16/2556 (APIT_56_3.1_7.2) โดยที่ประชุมมีมติให้มุ่งพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของคณะฯ โดยการพัฒนา
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บุ ค ลากรผู้ ท าหน้ า ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ดั ง นั้ น ในปี ก ารศึ ก ษา 2556 คณะฯได้ ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า อบรมการ
ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ (APIT_56_3.1_7.3) ส่งผลให้คณะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารถึงนิสิตและ
ศิษย์เก่าที่หลากหลายและทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น (APIT_56_3.1_7.4) นอกจากนี้คณะยังได้ส่งอาจารย์เข้า
ร่วมอบรมการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาที่จัดขึ้นโดยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(APIT_56_3.1_7.5) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษามีทักษะในการให้คาปรึกษา
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
APIT_56_3.1_7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 สรุปผลการสารวจ
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 หนังสือขออนุญาตเข้าร่วมการอบรมการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
6 ข้อ
7 ข้อ
5
(ข้อ 1-7)

บรรลุเป้าหมาย


ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ
6 ข้อ
7
(ข้อ 1-7)

บรรลุเป้าหมาย
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คะแนนการประเมินตนเอง
5
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
: ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 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
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. สถาบันจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
(APIT_56_3.2_1.1) ในการจัดทาแผนและดาเนินการการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิ ตได้เสนอแผนการจัด
กิจกรรมต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 9/2556
(APIT 56_3.2_1.2) เพื่อพิจารณา ซึ่งแผนดังกล่าวได้ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปี (APIT_56_3.2_1.3)
ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ซึ่งในรอบปีการศึกษา 2556 มีการจัดกิจกรรมตามแผน
ฯแล้ ว เสร็ จ จ านวน 14 กิจ กรรม (APIT_56_3.2_1.4) และยังมีโ ครงการที่อยู่ในระหว่างดาเนินการอีก 5
โครงการ
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_3.2_1.1 คาสั่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ 37/2556 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
APIT_56_3.2_1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
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 ประจาปีการศึกษา 2556
APIT_56_3.2_1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 เรื่อง ผลการดาเนินการจัด
กิจกรรม/โครงการ พัฒนานิสิตปีการศึกษา 2556
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2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรจัดโครงการให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นิสิต เพื่อสนับสนุนให้นิสิตดาเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ Plan Do Check Act
(PDCA) โดยคณะฯได้จัดโครงการพัฒนาความเป็นผู้นาสาหรับสโมสรนิสิต และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพในการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต (APIT_56_3.2_2.1) ให้กับสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร นอกจากนี้คณะยังได้ส่งนิสิตเข้าร่วมการอบรม PDCA ของ 3 มหาวิทยาลัย (
APIT_56_3.2_2.2) และคณะยังส่งเสริมให้นิสิตนาหลักการ PDCA มาใช้ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
(APIT_56_3.2_2.3)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_3.2_2.1 สรุปโครงการพัฒนาความเป็นผู้นาสาหรับสโมสรนิสิต
APIT_56_3.2_2.2 หลักฐานการเข้าร่วมการอบรม PDCA 3 มหาวิทยาลัย
APIT_56_3.2_2.3 ตัวอย่างโครงการที่นิสิตมีการใช้กระบวนการประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรม
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดาเนินการโดย
นั ก ศึ ก ษาอย่ า งน้ อ ย 5 ประเภทส าหรั บ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และอย่ า งน้ อ ย 2 ประเภทส าหรั บ ระดั บ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้
กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินการ
ในรอบปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรส่งเสริมให้นิสิตจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการดาเนินการ ทั้งหมดจานวน 19โครงการ/กิจกรรม และ
ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 14 โครงการ (APIT_56_3.2_3.1-APIT_56_3.2_3.2-3.15) โดยคณะฯจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนจานวน 531,000 บาท ทั้งนี้มี 2 โครงการที่ไม่อยู่ในแผนการจัดกิจกรรม เป็นโครงการ
ระดับปริญญาตรี จานวน 19 โครงการ/กิจกรรม (APIT_55_3.2_3.2) จาแนกเป็น
โครงการสนับสนุนทางด้านวิชาการ จานวน 11 กิจกรรม/โครงการ
1.
โครงการกีฬาเปิดกระป๋อง
2.
โครงการปัจฉิมนิเทศ
3.
โครงการพัฒนาความเป็นผู้นาสาหรับสโมสรนิสิต
4.
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า
5.
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
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6.
โครงการพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล
7.
โครงการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพนิสิต
8.
โครงการเพิ่มพูนศักยภาพนิสิตใหม่
9.
โครงการสอนน้องเรียนหนังสือ
10. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
11. โครงการสอนเสริมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์สาหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ จานวน 5 กิจกรรม/โครงการ
1.
โครงการกีฬาเปิดกระป๋อง
2.
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3.
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
4.
โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬานิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
5.
โครงการกีฬา APIT สัมพันธ์
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จานวน 1 กิจกรรม/โครงการ
1.
โครงการ AI จิตอาสาปันน้าใจจากพี่สู่น้อง
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จานวน 4 กิจกรรม/โครงการ
1.
โครงการเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
2.
โครงการปัจฉิมนิเทศ
3.
โครงการปฐมนิเทศ
4.
โครงการพัฒนาความเป็นผู้นาสาหรับสโมสรนิสิต
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จานวน 5 กิจกรรม/โครงการ
1.
โครงการปฐมนิเทศ
2.
โครงการไหว้ครู
3.
โครงการสืบสาย
4.
โครงการพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล
5.
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
กิจกรรมส่งเสริมทางด้านันทนาการ จานวน 4 กิจกรรม/โครงการ
1.
โครงการกีฬาเปิดกระป๋อง
2.
โครงการก้าวแรกสู่ APIT
3.
โครงการพัฒนาความเป็นผู้นาสาหรับสโมสรนิสิต
4.
โครงการสืบสาย
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รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
APIT_56_3.2_3.1
APIT_56_3.2_3.2
APIT_56_3.2_3.3
APIT_56_3.2_3.4
APIT_56_3.2_3.5
APIT_56_3.2_3.6
APIT_56_3.2_3.7
APIT_56_3.2_3.8
APIT_56_3.2_3.9
APIT_56_3.2_3.10
APIT_56_3.2_3.11
APIT_56_3.2_3.12
APIT_56_3.2_3.13
APIT_56_3.2_3.14
APIT_56_3.2_3.15

รายการหลักฐาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 เรื่อง พิจารณาพิจารณาผลการ
ดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ พัฒนานิสิตปีการศึกษา 2556
สรุปโครงการ apit สัมพันธ์
สรุปโครงการกีฬาเปิดกระป๋อง
สรุปโครงการไหว้ครู
สรุปโครงการปฐมนิเทศ
สรุปโครงการสืบสาย
สรุปโครงการพัฒนาความเป็นผู้นาสาหรับสโมสรนิสิต
สรุปโครงการปั จฉิมนิเทศ
สรุปโครงการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร
สรุปโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
สรุปโครงการสอนน้ องเรียนหนังสือ
สรุปโครงการเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร
สรุปโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬานิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภั ณฑ์
การเกษตร
สรุปโครงการ AI จิตอาสา
ปันน้ าใจจากพี่สู่น้อง
สรุปโครงการสอนเสริมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์สาหรับนิสิตชั้นปีที่
1 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน และระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ โดย
สนับสนุนให้จัดกิจกรรมร่ว มกับสโมสรนิสิตของคณะอื่นภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่โครงการอบรมการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น (APIT_56_3.2_4.1) ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมและสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในกับ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาหรับเครื่อข่ายภายนอกนั้นคณะได้ส่งเสริมให้นิสิตสร้าง
เครือข่ายภายนอกกับนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจากการจัดโครงการโครงการพัฒนาความเป็น
ผู้นาสาหรับสโมสรนิสิตและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่าย (APIT_56_3.2_4.2) ซึ่งจัดร่วมกับคณะ
วิศวกรรมและวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม นอกจากนี้คณะยังส่งเสริมให้นิสิต สร้างเครือข่ายคุณภาพกับ 3
มหาวิทยาลัย (APIT_56_3.2_4.3)
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_3.2_4.1 สรุปโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
APIT_56_3.2_4.2 สรุปโครงการโครงการพัฒนาความเป็นผู้นาสาหรับสโมสรนิสิต
APIT_56_3.2_4.3 เอกสารแจ้งรายชื่อบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรม “การเขียนโครงการตาม
หลักวงจรคุณภาพ PDCA”
5. มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการทาการ
ประเมินผลโครงการตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จของแต่ละโครงการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
และจัดทาสรุปโครงการส่งให้ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อสรุปแล้วได้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (APIT_56_3.2_5.1) ซึ่งในปีการศึกษา 2556 ฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิตร่วมกับสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้จัดโครงการ/กิจกรรม
ทั้งหมดรวม 14 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 19 โครงการ มีจานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด 43 ตัวบ่งชี้ ซึ่งจาก
โครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จมีผลการประเมินผ่าน 45 ตัวบ่งชี้ (จาก 46 ตัวชี้วัด) คิดเป็นความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมร้อยละ 97.83
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_3.2_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เรื่อง พิจารณาผลการ
ดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ พัฒนานิสิตปีการศึกษา 2556
6. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ผลการดาเนินการ
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ได้นาผลการประเมิน ตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จของแต่ละ
โครงการทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของโครงการที่ ไ ด้ จั ด ในปี ก ารศึ ก ษา 2556 เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน
2557
เรื่ อ ง พิ จ ารณาผลการด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรม/โครงการ พั ฒ นานิ สิ ต ปี ก ารศึ ก ษา 2556
(APIT_56_3.2_6.1) ซึ่งที่ประชุมได้เสนอแนะให้มีการปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ควรทาเป็นปฏิทินการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อให้นิสิตจะได้ทราบ
กาหนดการของกิจกรรม/โครงการของคณะ
2. หลักเกณฑ์การของบประมาณสนับสนุนยการจัดกิจกรรม/โครงการ หากเป็นกิจกรรม/โครงการที่มี
ผลในการพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิตจะได้รับงบประมาณสนับสนุนมาก
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รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_3.2_6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เรื่อง พิจารณาผลการ
ดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ พัฒนานิสิตปีการศึกษา 2556
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
6 ข้อ
6 ข้อ
5
(1-6)

บรรลุเป้าหมาย


ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ
6 ข้อ
6 ข้อ
(1-6)

บรรลุเป้าหมาย
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คะแนนการประเมินตนเอง
5

77

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา)
ผู้รายงานผล : ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

เบอร์โทรศัพท์ : 02-649500 ต่อ 27167
เบอร์โทรศัพท์ : 02-649500 ต่อ 27167

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ
สถาบัน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีนโยบาย แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้าน
การวิจัย (APIT_56_4.1_1.1) โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดีและคณะกรรมการฝ่ายวิจัยทาหน้าที่กากับดูแลทา
หน้าทีบ่ ริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพร้อมทั้งประสานงานกับแหล่ง
ทุนและหน่วยงานอื่น (APIT_56_4.1_1.2) มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยเป็นประจาทุกปี
(APIT_56_4.1_1.3) โดยมี แนวปฏิบัติในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตรประกาศเป็นแนวทางให้แก่คณาจารย์ที่สนใจ (APIT_56_4.1_1.4) ในปีการศึกษา 2556 มี
ผู้สนใจขอรับการสนับสนุนเป็นจานวนทั้งสิ้น 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 คาสั่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 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 ประจาปีงบประมาณ 2556
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2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินการ
ในปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการบูรณาการกระบวนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอนเป็นจานวน 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
ที่นาไปบูรณาการ
APIT_56_4.1_2.2 บทปฏิบัติการเรื่อง Laboratory 6 Tensile testing และผลงานวิจัยที่นาไปบูรณาการ
โครงการวิจัยที่นาไปบูรณาการ
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
ผลการดาเนินการ
ในปีการศึกษา 2556 คณะฯมีการจัดโครงการศึกษาดูงานสายวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการทาวิจัย
การจัดการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิจัย (APIT_56_4.1_3.1) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 นอกจากนี้ คณะ
ยังได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (APIT_56_4.1_3.2) เพื่อพัฒนามุมมอง
ทางการวิจัยและแสวงหาเครือข่ายวิจัยใหม่ๆ ของคณะ นาไปสู่การผลิตผลงานวิจัยที่มีผู้นาไปใช้ประโยชน์อย่าง
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
ผลการดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะฯ สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยแก่คณาจารย์ที่สนใจ เป็นจานวน
333,300 บาท (APIT_56_4.1_4.1 และ APIT_56_4.1_4.2) โดยมีผู้สนใจขอรับการสนับสนุนเป็นจานวน 5
โครงการ เป็นเงิน 333,300 บาท
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_4.1_4.1 แผนงบประมาณด้านการวิจัย
APIT_56_4.1_4.2 สรุปรายชื่อโครงการที่ได้รับทุนวิจัยรายได้คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร ประจาปีงบประมาณ 2556
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยในประเด็น
ต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การ
จัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
ผลการดาเนินการ
คณะจัดให้มีบริการ กิจกรรม และวัสดุ อุปกรณ์รวมถึงสถานที่ สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ดังนี้
 ด้านห้องปฏิบัติการวิจัย คณะจัดให้มีคณะกรรมการกากับดูแลอาคารสถานที่และเครื่องมือ
(APIT_56_4.1_5.1) และจั ดห้ อ งปฏิบั ติ ก ารแปรรู ปอาหาร (15-122) ห้ อ งปฏิบั ติ ก าร
ตรวจสอบคุ ณ ภาพอาหาร (15-422-424) ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์ อ าหาร (15-425)
ห้องปฏิบัติการเคมีอาหารและ HPLC (15-426-426/1) ห้องปฏิบัติการประเมินอาหาร (191401/2) ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (19-1402) ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ
คุณภาพทางจุลินทรีย์ (19-1411) (APIT_56_4.1_5.2) โดยผู้เข้าใช้ห้องปฏิบัติการจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการปี 2553 (APIT_56_4.1_5.3)
 ด้านห้ องสมุดหรื อแหล่งค้นคว้าข้อมูล สนับสนุนการวิจัยฯ คณะใช้ทรัพยากร คณะเน้น ให้
บุคลากรใช้บริการห้องสมุดและข้อมูลสนับสนุนการวิจัยจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
 ด้านกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ คณะได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ
บุคลากรด้านงานวิจัย ได้แก่ โครงการศึกษาดูงานสายวิชาการ (APIT_56_4.1_5.4) ในเดือน
พฤษภาคม 2556 เพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกปลี่ยนมาจัดทาแนวปฏิบัติต่อไป
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 ด้ า นระบบรั ก ษาความปลอดภั ย คณะมี ก ารติ ด ตั้ ง ถั ง ดั บ เพลิ ง ณ ห้ อ งปฎิ บั ติ ก ารวิ จั ย
(APIT_56_4.1_5.5) พร้อมทั้งมีการจัดการของเสี ยจากห้ องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ
(APIT_56_4.1_5.6)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_4.1_5.1 คาสั่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ 42/2556 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการกากับดูแลอาคารสถานที่และเครื่องมือ
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 ภาพถังดับเพลิงที่ได้ดาเนินการติดตั้ง
APIT_56_4.1_5.6 ภาพการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการวิจัย
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
ผลการดาเนินการ
คณะ/หน่วยงานมีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 ดังนี้
ด้านการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยมีการการติดตาม แผนยุทธศาสตร์
(APIT_56_4.1_6.1) และแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและรายงานต่อฝ่ายแผนทุก 3 เดือน (APIT_56_4.1_6.2)
มี ก ารติ ด ตามโครงการวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากคณะผ่ า นที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการฝ่ ายวิ จั ย
(APIT_56_4.1_6.3)
ด้านการสนับสนุนพันธกิจด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยมีการประเมินในด้านต่างๆ รวม 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ด้ า นกระบวนการ/ขั้ น ตอน การให้ บ ริ ก าร
(เกี่ยวกับการวิจัย งานสร้างสรรค์ ทั้งภายใน / ภายนอก การจดทรัพย์สินทางปัญญา หรือที่เกี่ยวข้อง) ด้าน
คุณภาพการให้บริการ ด้านบุคลากร (เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ท่านได้รับบริการ) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก/
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. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
ผลการดาเนินการ
คณะ/หน่วยงาน มีการนาผลการประเมินจากเกณฑ์ข้อ 6 ในปี 2555 มาปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะในปี 2556 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อที่ได้ผลการประเมินต่ากว่า
3.51 ได้แก่ จานวนเงินทุนวิจัย จานวนครุภัณฑ์การวิจัยและจานวนเงิ นทุนวิจัย (APIT_56_4.1_7.1) ทั้งนี้คณะ
ได้มีการจัดหาครุภัณฑ์จากงบประมาณแผ่นดิน (APIT_56_4.1_7.2) พร้อมทั้งดาเนินการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ทุนทั้งทางเว็บไซต์ของคณะ (APIT_56_4.1_7.3) และช่องทางอื่นๆ (APIT_56_4.1_7.4) จนได้รับงบประมาณ
การวิจัยเพิ่มขึ้นจากเดิมถึงร้อยละ 47 (APIT_56_4.1_7.5)
รหัสเอกสาร
APIT_56_4.1_7.1
APIT_56_4.1_7.2
APIT_56_4.1_7.3
APIT_56_4.1_7.4
APIT_56_4.1_7.5

รายการหลักฐาน
รายงานผลการประเมินการให้ทุนวิจัยและสิ่งสนับสนุนการวิจัย
รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์
การประชาสัมพันธ์แหล่งทุนทางเว็บไซต์
ช่องทางอื่นๆ ในการประชาสัมพันธ์การวิจัย
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณการวิจัยปี 2555 กับปี 2556

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
7 ข้อ
7 ข้อ
5
( ข้อ 1-7)

บรรลุเป้าหมาย


ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ
7 ข้อ
7 ข้อ
( ข้อ 1-7)

บรรลุเป้าหมาย
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คะแนนการประเมินตนเอง
5
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา)
ผู้รายงานผล : ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ : 02-649500 ต่อ 27167
เบอร์โทรศัพท์ : 02-649500 ต่อ 27167

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการครบ
4 หรือ 5 ข้อ
5 ข้อ ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์ทั่วไป ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : ข้อ
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลการดาเนินการ
คณะมีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยจัดสรรงบประมาณการเข้าร่วมประชุมวิชาการของบุคลากร
(APIT_56_4.2_1.1) ผ่านโครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่ อ
เข้าร่ว มประชุมวิช าการในต่างประเทศ (APIT_56_4.2_1.2) และในปี พ.ศ. 2556 อาจารย์ในคณะฯมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ เป็นจานวนรวม
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 และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ผลการดาเนินการ
คณะมีคณะกรรมการฝ่ายวิจัยผู้รับผิดชอบในการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ค วามรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ โดยคณะมีกลไกการ รวบรวม คัดสรร
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย (APIT_56_4.2_2.1) เพื่อคัดสรรผลงานวิจัย (APIT_56_4.2_2.2
ถึง APIT_56_4.2_2.3) เพื่อเผยแพร่ผ่าน 2 ช่องทางได้แก่
1. แผ่นพับการบริการทางวิชาการจานวน 2 เรื่อง ได้แก่ โครงการวิจัยเรื่อง “ผลของสูตรการผลิตและ
การใช้ ส ารทดแทนความหวานต่ อ คุ ณ ภาพของแยมมะม่ ว ง ” น าไปจั ด ท าแผ่ น พั บ เรื่ อ ง “แยมผลไม้ ”
(APIT_56_4.2_2.4) และโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้านมถั่วเหลืองงอกที่มีสาร GABA
สาหรับผู้สูงอายุ” นาไปจัดทาแผ่นพับเรื่อง “น้าเต้าหู้” (APIT_56_4.2_2.5)
2. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของคณะของฝ่ายวิจัยและของฝ่ายบริการทางวิชาการ (APIT_56_4.2_2.6)
นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ผ่านศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(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 รายงานการประชุมฝ่ ายวิจัย 2/2556 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 แสดงการคัดสรร
ผลงานวิจัย
APIT_56_4.2_2.3 รายงานการประชุ ม ฝ่ า ยวิ จั ย 1/2557 วั น ที่ 7 มิ ถุ น ายน 2556 แสดงการคั ด สรร
ผลงานวิจัย
APIT_56_4.2_2.4 แผ่นพับเรื่อง “แยมผลไม้”
APIT_56_4.2_2.5 แผ่นพับเรื่อง “น้าเต้าหู้”
APIT_56_4.2_2.6 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์คณะ
APIT_56_4.2_2.7 เผยแพร่ผ่านศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินการ
ในปีการศึกษา 2556 คณะได้ทาการเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นจานวน 4 ชิ้น โดยเผยแพร่
1. ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะจานวน 2 ชิ้น ได้แก่ ได้แก่ โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนากระบวนการ
ผลิตข้าวหุงสุกเร็วเสริมแคลเซียม” นาไปจัดทาบทความเผยแพร่ในเรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพ
ข้าวไทย” (APIT_56_4.2_3.1) และโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจาก
กล้วยน้าว้าสุกผง” นาไปเผยแพร่ในเรื่อง “ขนมปังกล้วยผง” (APIT_56_4.2_3.2)
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2. แผ่นพับการบริการทางวิชาการจานวน 2 เรื่อง ได้แก่ โครงการวิจัยเรื่อง “ผลของสูตรการผลิต
และการใช้สารทดแทนความหวานต่อคุณภาพของแยมมะม่วง” นาไปจัดทาแผ่นพับเรื่อง “แยม
ผลไม้” (APIT_56_4.2_3.3) และโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้านมถั่ว
เหลื อ งงอกที่ มี ส าร GABA ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ” น าไปจั ด ท าแผ่ น พั บ เรื่ อ ง “น้ าเต้ า หู้ ”
(APIT_56_4.2_3.4)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
APIT_56_4.2_3.1
APIT_56_4.2_3.2
APIT_56_4.2_3.3
APIT_56_4.2_3.4

รายการหลักฐาน
การเผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ของคณะเรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพข้าวไทย”
การเผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ของคณะเรื่อง “ขนมปังกล้วยผง”
การเผยแพร่ผลงานทางแผ่นพับเรื่อง “แยมผลไม้”
การเผยแพร่ผลงานทางแผ่นพับเรื่อง “น้าเต้าหู้”

4. มีการนาผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
ผลการดาเนินการ
ในปีการศึกษา 2556 มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนนาผลงานวิจัย จานวน 4 ชิ้นงานไปใช้ประโยชน์
(APIT_56_4.2_4.1)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_4.2_4.1 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จริงบางส่วนจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
4 ข้อ
3 ข้อ
3
( ข้อ 1, 3, 4)

บรรลุเป้าหมาย


ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ
4 ข้อ
4 ข้อ
( ข้อ 1-4)

บรรลุเป้าหมาย
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คะแนนการประเมินตนเอง
5
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ ประจาและ
นักวิจัยประจา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา)
ผู้รายงานผล : อ.ดร.พิสุทธิ หนักแน่น

เบอร์โทรศัพท์ : 02-649500 ต่อ 15812
เบอร์โทรศัพท์ : 02-649500 ต่อ 15812

เกณฑ์การประเมิน
การแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์
ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน
วิธีการคานวณ
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา เท่ากับ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
X5
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
ผลการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมิน :
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยเป็นเงินสนับสนุนภายใน จานวน 5,446,915 บาท (ห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพัน
เก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งคณะฯมีจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย ประจาปีการศึกษา 2556 รวมทั้งสิ้น 17
คน ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อคิดเป็นเงินทุนสนับสนุนฯ เท่ากับ 320,406.76 บาท/คน คิดเป็น 5 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
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ข้อมูลพื้นฐาน
ลาดับ
ข้อมูลพื้นฐาน
ที่
1 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 จานวนนักวิจัยประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6 จานวนวิจัยประจาที่ลาศึกษาต่อ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หน่วย
วัด

ผลการ
ดาเนินงาน

บาท
บาท
บาท

3,940,915
0
0

บาท
บาท
บาท

1,506,000
0
0

คน
คน
คน

17
0
0

คน
คน
คน

0
0
0

คน
คน
คน

2
0
0

คน
คน
คน

0
0
0

หมายเหตุ :
1. จานวนอาจารย์และนักวิจัยและนักวิจัยประจา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงาน
จริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ
2. ให้นับจานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา ปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณนั้นๆ
ไม่ใช่จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน
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4. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ดาเนินการ
รายการหลักฐาน
ลาดับที่

ชื่อผู้รับทุน

ชื่องานวิจัยที่ได้รับทุน

1.

ผศ.ดร.พรทิพย์
ศิริสุนทราลักษณ์

2.

อ.ดร.ธีรารัตน์ อิทธิ
โสภณกุล

3.

อ.สมชาย สุริยะศิริ
บุตร

4.

อ.ดร.พิสุทธิ หนักแน่น การศึกษาการใช้ประโยชน์จากเมล็ด
ขนุนเศษเหลือจากการแปรรูปขนุนโดย
การผลิตสตาร์ชและการดัดแปรสตาร์ช
(ทุนเงินรายได้คณะฯ)
(APIT_56_4.3_4)
อ.ดร.วาสินี จันทร์นวล ผลของการต้านจุลินทรีย์ของฟิล์มที่
ประกอบด้วยพอลิแลคติกแอซิดและ
น้ามันหอมระเหย (ทุนเงินรายได้คณะฯ)
(APIT_56_4.3_5)
อ.ดร.นันทรัตน์ ณ
การพัฒนาโครงสร้างประกอบระหว่าง
นครพนม
สตาร์ชข้าวเหนียวและโปรตีนนมเพื่อให้
เป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน
สาหรับเครื่องดืม่ ที่มีสภาวะเป็นกรด
(ทุนเงินรายได้คณะฯ)
(APIT_56_4.3_6)
อ.ดร.พรรณทิพา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจาก
เจริญไทยกิจ
กล้วยน้าว้าสุกผง (ทุนจากเงิน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัย
(APIT_56_4.3_7)

5.

6.

7.
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การพัฒนาแป้งข้าวที่ทนทานต่อการย่อย
สาหรับผลิตภัณฑ์ขนมอบเพื่อสุขภาพ
(ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ)
(APIT_56_4.3_1)
การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ
และการทนย่อยของแป้งสาเกธรรมชาติ
และแป้งสาเกดัดแปร (ทุนเงินรายได้
คณะฯ) (APIT_56_4.3_2)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้านมถั่ว
เหลืองงอกที่มีสาร GABA สาหรับ
ผู้สูงอายุ (ทุนเงินรายได้คณะฯ)
(APIT_56_4.3_3)

จานวนเงินสนับสนุน
(บาท)
ภายใน
ภายนอก
84,000
(สัดส่วน
60%)

ระยะเวลาการรับ
ทุน (วันที่รับ-วันที่
สิ้นสุด)
พ.ค. 2555-เม.ย.
2556

68,000
สัดส่วน
(100%)

ม.ค. 2556-ธ.ค.
2556

57,300
(สัดส่วน
100%)

ม.ค. 2556-ธ.ค.
2556

68,000
สัดส่วน
(100%)

ม.ค. 2556-ธ.ค.
2556

68,000
สัดส่วน
(100%)

ม.ค. 2556-ธ.ค.
2556

72,000
สัดส่วน
(100%)

พ.ค. 2555-เม.ย.
2556

789,500
สัดส่วน
(100%)

ก.พ. 2556-ม.ค.
2557
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ลาดับที่
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

ชื่อผู้รับทุน

ชื่องานวิจัยที่ได้รับทุน

ผศ.ดร.อรุษา เชาวน
ลิขิต

การสร้างมูลค่าของข้าวจากจังหวัด
สระแก้ว (ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยฯ) (APIT_56_4.3_8)
ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิรสิ ุ การพัฒนาข้าวที่ทนทานต่อการย่อย
นทราลักษณ์
(ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยฯ) (APIT_56_4.3_9)
อ.ดร.นันทรัตน์ ณ
การพัฒนากะหรี่พัฟเพื่อสุขภาพโยใช้
นครพนม
แป้งกล้วยดิบผสมกล้วยน้าว้าสุกผงเป็น
ส่วนประกอบในสูตรอาหาร (ทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยฯ)
(APIT_56_4.3_10)
ผศ.ดร.นวดล เพ็ชร
การเพิ่มความเหนียวให้แก่พอลิแลคติก
วัฒนา
แอสิดสาหรับการประยุกต์ใช้เป็นบรรจุ
ภัณฑ์อาหารแช่แข็ง (สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
(APIT_56_4.3_17)
อ.ดร.วาสินี จันทร์นวล การพัฒนาพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพที่มีสมบัติในการป้องกันการเกิด
ฝ้าสาหรับผลิตผลการเกษตร (ทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยฯ)
(APIT_56_4.3_12)
อ.ดร.ธนัท อมาตยกุล การพัฒนานมผงที่มีคณ
ุ สมบัตลิ ดความ
ดันโลหิต (ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยฯ) (APIT_56_4.3_13)
อ.ดร.พิสุทธิ หนักแน่น การวิจัยและพัฒนาคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลผลิตจากน้าตาลโตนด
และการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ (ทุน
เงินงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยฯ)
(APIT_56_4.3_14)
อ.ดร.พิสุทธิ หนักแน่น การดัดแปรพอลิแลคติกแอสิดสาหรับ
งานเป่าขวด
(สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
(APIT_56_4.3_15)
อ.ดร.กมลชัย ชะเอม การย่อยสลายทางชีวภาพของบรรจุ
ภัณฑ์อาหารที่ดดั แปรด้วยสารต้าน
เชื้อจุลินทรีย์กลุ่มซีโอไลต์และเอสเทอร์
ของกรดไขมัน (ทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดินมหาวิทยาลัยฯ)
(APIT_56_4.3_16)
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จานวนเงินสนับสนุน
(บาท)
ภายใน
ภายนอก
600,000
สัดส่วน
(100%)
275,200
(สัดส่วน
80%)
130,000
(สัดส่วน
100%)
906,000
สัดส่วน
(100%)

ระยะเวลาการรับ
ทุน (วันที่รับ-วันที่
สิ้นสุด)
ก.ค. 2555-มิ.ย.
2556
ก.พ. 2556-ม.ค.
2557
ก.ค. 2555-มิ.ย.
2556

เม.ย. 2555-มี.ค.
2556

180,000
สัดส่วน
(60%)

พ.ค. 2555-เม.ย.
2556

237,575
(สัดส่วน
65%)
326,640
(สัดส่วน
80%)

มิ.ย. 2555- พ.ค.
2556
ก.ค. 2555-มิ.ย.
2556

600,000
(สัดส่วน
80%)
984,700
(สัดส่วน
70%)

พ.ย. 2555-ต.ค.
2556
ก.พ.2556-ม.ค.2557
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
180,000
194,013.44
5
(บาท/คน)

บรรลุเป้าหมาย


ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ
180,000
320,406.76
(บาท/คน)
(บาท/คน)

บรรลุเป้าหมาย
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คะแนนการประเมินตนเอง
5
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้: 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
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ดาเนินการด้านบริการวิชาการแก่สังคม โดยได้รับ
การจั ดสรรงบประมาณแผ่ น ดิน จากมหาวิท ยาลั ย ในโครงการพั ฒ นาศั กยภาพชุม ชนด้า นเทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (ปีงบประมาณ 56 และ 57) และมีการกาหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ด้ า นการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คมเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร (APIT_56_5.1_1.1 และ
APIT_56_5.1_1.2) โดยมีขั้นตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ตามแนวปฏิบัติในการบริการ
วิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และตามระเบียบกระทรวงการคลัง การดาเนินการด้ าน
การบริการวิชาการของคณะฯ มีคณบดี และรองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการกากับการดาเนินการ
และมีคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะ (APIT_56_5.1_1.3) ทาหน้าทีเ่ สนอโครงการในแต่ละปี ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบ ติดตามการด าเนิ นการของโครงการให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเป้าหมายในแผนงบประมาณ
ประจาปี 2556 และ 2557 รวมถึงการแต่งตั้งคณะทางานโครงการ เพื่อเป็นกลไกในการผลักดันให้โครงการมีการ
ทางานไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กาหนด ทั้งนี้ความก้าวหน้าหรือผลการดาเนินงาน
จะรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ และที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อพิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะ (APIT_56_5.1_1.4)
คณะได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นประจาทุกปี
โดยในงบประมาณ 2557 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 1,886,000 บาทโดยได้นามาใช้ในการดาเนินการ
จัดโครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ โครงการนี้ แบ่งเป็น
โครงการย่อย 4 โครงการ ได้แก่ โครงการสร้างเสริมเครือข่ายชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้า งสรรค์
โครงการเรียนรู้เพื่อแบ่งปันสู่การพัฒนาศักยภาพชุมชน โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตจากห้องเรียนสู่
ชุมชน และศูนย์การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (APIT_56_5.1_1.5)
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รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_5.1_1.1 แผนยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีงปม.25572560 ยุทธศาสตร์ที่ 3 และแผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2556
APIT_56_5.1_1.2 ปฏิทินกิจกรรมการดาเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์
APIT_56_5.1_1.3 ค าสั่ งคณะเทคโนโลยี และนวั ตกรรมผลิ ตภั ณฑ์ การเกษตร ที่ 23/2556 เรื่ อง แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการบริการวิชาการ และคาสั่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่
06/2557-09/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
APIT_56_5.1_1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ (รวม)
APIT_56_5.1_1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2557
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีนโยบายในการกาหนดให้อาจารย์ และบุคลากร
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการเรียนการสอน (APIT_56_5.1_2.1) โดยมีประกาศของ
คณะฯ เรื่อง นโยบายการจัดการเรียนการสอนฯ ซึ่งได้ใช้เป็นนโยบายในการดาเนินการตั้งแต่ปีการศึ กษา 2555
เป็นต้นมา ในปีการศึกษานี้คณะฯ ได้กาหนดเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจอื่นๆ ไว้ในบันทึก
ข้ อ ตกลงเพื่ อ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ ก ารบู ร ณาการเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของภาระงานประจ า
(APIT_56_5.1_2.2) นอกจากนี้ คณะฯยังได้จัดทาแผนโครงการไว้ในโครงการบริการวิชาการที่ขอสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงการย่อยที่ 3 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตจากห้องเรียนสู่ชุมชน เพื่อให้มี
การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปีการศึกษานี้ มีการเชื่อมโยง
และบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ โดยนาข้อมูลหรือ
ประสบการณ์ที่ได้จากการบริการวิชาการมาเพิ่มหัวข้อในการสอน ใช้เป็นกรณีตัวอย่าง หรือนามาเป็นโจทย์
ปัญหา รายละเอียดการบูรณาการ ได้แก่
1) การประชุมเครือข่ายชุ มชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการ ครั้งที่ 1 (ในโครงการย่อยที่ 1 โครงการ
เสริมสร้างเครือข่ายชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ) ได้มีการประชุมร่วมกับกลุ่มชุมชนที่ ต.ศรีจุฬา
จ.นครนายก ทางชุมชนต้องการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลาส้ม อาจารย์ผู้สอนวิชา วอภ 141 มาตรฐาน
และกฎหมายควบคุมอาหาร จึ งมีการสอนในหั ว ข้อการขอมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ชุมชน และตัว อย่าง มผช .
ผลิ ตภัณฑ์ป ลาส้ ม เพื่อให้ นิ สิ ตมีความเข้าใจพื้นฐานด้านมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ร ะดับชุมชน และการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนให้ได้มาตรฐาน
2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการพัฒนาด้านโภชนาการ (โครงการย่อยที่ 3 โครงการ
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต จากห้ อ งเรี ย นสู่ ชุ ม ชน) ซึ่ ง มี ก ารพบปะแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล สุ ข ภาพและปั ญ หา
โภชนาการของประชาชนในพื้ น ที่ อ.องครั ก ษ์ จ.นครนายก ซึ่ ง เป็ น โครงการที่ ท าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ 2554 อาจารย์ผู้สอนวิชา วอภ 431หลักโภชนาการในสภาพปกติและพยาธิสภาพ และ วอภ 331
โภชนาการมนุษย์ ได้นาข้อมูลปัญหาด้านโภชนาการที่ได้จากชุมชนมาเป็นกรณีศึกษาในวิชาดังกล่าว และในปีนี้
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อาจารย์ร่วมกับนิสิตได้นาความรู้จากการเรียนมาใช้เพื่อแก้ปัญหาทางโภชนาการของชุมชน โดยร่วมกันจัดทา
แผ่นพับในเรื่อง “กินอย่างไรให้หลุดโรค” “กินอย่างไรให้เป็นโรค” “กินดีได้ดี” และ “อาหารกับสุขภาพ” เพื่อ
ใช้ในการเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการสู่ชุมชน
3) การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีการพบปะ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการด้านการผลิตอาหารของชุมชน ในพื้นที่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ซึ่งได้ข้อมูล
จากชุมชนในการทาผลิตภัณฑ์จากแก่นตะวัน ซึ่งเป็นพืชที่มีประโยชน์และชุมชนต้องการขยายการผลิตแต่ขาด
ข้อมูลในการนาไปใช้ประโยชน์เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร อาจารย์ผู้สอนวิชา วอภ 101 จึงนาโจทย์
ดังกล่าว มาเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้นิสิตในวิชา วอภ 101 วิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น ได้ศึกษาทดลองการ
ทาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในชั่วโมงปฏิบัติการ และจัดทาเป็นแผ่นพับ เรื่อง “ผลิตภัณฑ์จากแก่นตะวัน : ทอดมัน”
“ผลิตภัณฑ์จากแก่นตะวัน: แก่นตะวันเชื่อม” “ผลิตภัณฑ์จากแก่นตะวัน: ลูกชุบ” และจัดทาคลิปวีดีโออัพ
โหลดใน www.youtube.com เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากแก่นตะวันได้แก่ How to…ทับทิม (แก่นตะวัน) กรอบ
โดยนิสิต AISWU, How to…snackbar แก่นตะวัน โดยนิสิต AISWU และ How to…ซุปแก่นตะวัน โดยนิสิต
AISWU เพื่อเผยแพร่เป็นความรู้แก่ชุมชนและผู้สนใจทั่วไป (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 ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ
APIT_56_5.1_2.3 หลั กฐานการบู ร ณาการการให้ บริการทางวิช าการแก่สั งคมกั บการเรีย นการสอน
รายวิชาต่างๆ
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีนโยบายในการสนับสนุนให้อาจารย์ มีการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอย่างเป็นระบบ มีการนาความรู้ ประสบการณ์จากการให้บริการมา
พัฒนาต่อยอดเป็นโครงการวิจัย โดยคณะฯ ได้สนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้ให้กับงานวิจัยที่มีโจทย์วิจัยมาจาก
การบริ การวิชาการ (APIT_56_5.1_3.1) ได้แก่ โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนากระบวนการผลิ ตลอดช่องกึ่ ง
สาเร็ จรูป” และ โครงการวิจั ยเรื่ อง “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
การส่งเอกสารเพื่อทาสัญญา)
APIT_56_5.1_3.3 สัญญารับทุนของงานวิจัยที่มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับงานวิจัย
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4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการ
งานบริ การทางวิช าการแก่สั งคมกับ การเรี ยนการสอน และการวิจัย ตามตัว ชี้วัดของปีงบประมาณ 2556
(APIT_55_5.1_4.1) และได้นาผลการประเมินการให้บริการวิชาการ (APIT_56_5.1_4.2) เข้าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ก ารวิช าการ ครั้ ง ที่ 4/2556 และที่ ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 8/2556
(APIT_56_5.1_4.1) โดยมีข้อเสนอแนะในด้านการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และวิจัย คือ
การบูรณาการกับการเรียนการสอน ควรมีการประเมินจานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
ควรมีการประเมินนิสิตด้านการพัฒนาการสื่อสารกับชุมชน และควรมีการกาหนดเป้าหมายจานวนนิสิตที่มีส่วน
ในการบูรณาการ และข้อเสนอเพิ่มเติมจากการประชุม เห็นว่า ทุกหลั กสูตรควรได้พิจารณาการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาที่เป็นเบื้องต้น และให้ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าร่วมโครงการให้มากขึ้น
การบูรณาการกับงานวิจัย ข้อเสนอเพิ่มเติมจากการประชุม เห็นว่า ทุกหลักสูตรควรได้พิจารณาการบูร
ณาการกับงานวิจัย และควรมีการนาโจทย์ปัญหาจากชุมชนมาทางานวิจัยและนาไปเผยแพร่ให้ชุมชนด้วย
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_5.1_4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ การวิ ชาการ ครั้ งที่ 4/2556 และที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 8/2556
APIT_56_5.1_4.2 ผลการประเมินผลการบูรณาการการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอน และวิจัย
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้นาผลการประเมินการให้บริการวิชาการเข้า
เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 4/2556 และที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้ง
ที่ 8/2556 (APIT_56_5.1_5.1) โดยมีข้อเสนอแนะในด้านการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สั งคมกับการ
เรียนการสอนและวิจัย คือ
การบูรณาการกับการเรียนการสอน ควรมีการประเมินจานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
ควรมีการประเมินนิสิตด้านการพัฒนาการสื่อสารกับชุมชน และควรมีการกาหนดเป้าหมายจานวนนิสิตที่มีส่วน
ในการบูรณาการ และข้อเสนอเพิ่มเติมจากการประชุม เห็นว่า ทุกหลักสูตรควรได้พิจารณาการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาที่เป็นเบื้องต้น และให้ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าร่วมโครงการให้มากขึ้น
การบูรณาการกับงานวิจัย ข้อเสนอเพิ่มเติมจากการประชุม เห็นว่า ทุกหลักสูตรควรได้พิจารณาการบูร
ณาการกับงานวิจัย และควรมีการนาโจทย์ปัญหาจากชุมชนมาทางานวิจัยและนาไปเผยแพร่ให้ชุมชนด้วย
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ทั้งนี้ การดาเนินการในปีงบประมาณ 2557 คณะฯ ได้กาหนด KPI ของการบูรณาการการบริการ
วิชาการ ปี 2557 และในโครงการที่จะดาเนินการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (APIT_56_5.1_5.2) ได้กาหนดรายละเอียดของการบูรณาการการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอน ซึ่งมีการจัดทาแผนโครงการย่อยที่ 3 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตจากห้องเรียนสู่ชุมชน
เพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น และกานดรายละเอียดการบูรณาการการบริการวิชาการกับ
การวิจัย หรือผลงานที่ผ่านกระบวนการวิจัยไว้ในโครงการ รวมทั้งกาหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องได้แก่ การบูรณา
การกับการเรียนการสอน: จานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการอบรมด้านความรู้/สื่อสารกับชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเป้าหมาย 100 คน), จานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านการสื่อสารกับ
ชุมชนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85, จานวนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถนาไปพัฒนาการเรียนการสอน อย่าง
น้อย 2 กิจกรรม การบูรณาการกับงานวิจัย หรือผลงานที่ผ่านกระบวนการวิจัย: จานวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่
เกิดจากโจทย์/ความต้องการของชุมชน ยื่นต่อหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง, งานวิจัยที่ชุมชน
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง, จานวนชุมชน/หน่วยงานที่นางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 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
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 8/2556
APIT_56_5.1_5.2 โครงการที่ มี ป รั บ ปรุ ง การบู ร ณาการ ได้ แ ก่ โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชนด้ า น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ที่ได้เพิ่มเติมรายละเอียดของการบูรณาการ และ
ตัวชี้วัดตามข้อเสนอแนะ
APIT_56_5.1_5.3 ประกาศคณะฯ เรื่องการสนับสนุนทุนวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกับการบริการวิชาการ
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
5 ข้อ
5 ข้อ
5
( ข้อ 1-5)

บรรลุเป้าหมาย


ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ
5 ข้อ
5 ข้อ
( ข้อ 1-5)

บรรลุเป้าหมาย
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คะแนนการประเมินตนเอง
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
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : ข้อ
1. มี ก ารส ารวจความต้ อ งการของชุ ม ชน หรื อ ภาครั ฐ หรื อ ภาคเอกชน หรื อ หน่ ว ยงานวิ ช าชี พ เพื่ อ
ประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้ดาเนินการบริการวิชาการในพื้นที่ จ.นครนายก
และ จ.สระแก้ว ตามพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนดเป็นเป้าหมาย และได้เข้าร่วมโครงการที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงการสัมมนาวิชาการ การสร้างฐานข้อมูลโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตาม
พระราชดาริจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2556 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2556 (APIT_56_5.2_1.1) ซึ่งเป็นการ
รับทราบข้อมูลพื้นฐานด้านความต้องการในการพัฒนาของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย และคณะฯ ได้สารวจความ
ต้องการเฉพาะด้านของชุมชนโดยการประชุมพบปะกับชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ได้แก่ อบต.คลองใหญ่
อ.องครักษ์ และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.องครักษ์ จ.นครนายก เพื่อให้คณะฯ
สามารถกาหนดทิศทางและจั ดทาแผนโครงการบริการวิช าการในปีงบประมาณ 2557 (APIT_56_5.2_1.2)
นอกจากนี้ คณะฯยังจัดให้มีกิจกรรมการประชุมเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการ ณ ชุมชน ใน
ต.พระอาจารย์ จ.นครนายก และพื้ น ที่ ใกล้ เ คี ยง และชุ มชนในพื้ นที่ ศู นย์ การเรี ยนรู้ โรงเรี ยนบ้ านท่ าช้ าง
ต.หนองหมากฝ้ าย โรงเรี ยนบ้ านท่ากระบาก โรงเรียนร่มเกล้ า ผู้ แทนชุมชนในพื้ นที่ใกล้ เคียง จ.สะแก้ ว เพื่ อ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา ความต้องการของชุมชน เพื่อการพัฒนาการให้บริการ และติดตามผลการให้การอบรมในปี
ที่แล้ว รวมทั้งการสร้างเครือข่าย เพื่อการดาเนินการให้ความรู้ อบรมทักษะอย่างต่อเนื่อง(APIT_56_5.2_1.3) ใน
ส่วนของ จ.นครนายก ชุมชนต้องการให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ บางชุมชนที่มีวัตถุดิบ
อยู่ แล้ ว ต้ อ งการให้ อ บรมการแปรรู ป ที่ ใ ช้วั ตถุ ดิ บ ที่ มี เช่น ชุ ม ชน ต.ศรี จุฬ า ต้ องการให้ อ บรมการแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์จากปลาน้าจืดและปลาส้ม ชุมชน ต.ทรายมูล ต้องการให้อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นไก่ เป็น
ต้น ในจ.สระแก้ว ชุมชนต้องการให้คณะฯ บริการในเรื่องต่างๆ เช่น การให้ความรู้ /อบรมเพื่อพัฒนาการเพาะ
เห็ด และการทาผลิ ตภัณฑ์จากเห็ดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนสามารถทาผลิตภัณฑ์จากเห็ดเป็นสินค้าของ
ชุมชน เป็นต้น และได้นาข้อมูลที่ได้จากการสารวจดังกล่าว มาใช้กาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการ
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 รายงานสรุ ป ข้ อ มู ล พื้ น ฐานความต้ อ งการของชุ ม ชน ในพื้ น ที่ เ ป้ า หมายของ
มหาวิทยาลัย จากโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน
APIT_56_5.2_1.2 รูปถ่ายการประชุมร่วมกับ อบต.คลองใหญ่ และกศ.น.อ.องครักษ์
APIT_56_5.2_1.3 สรุปโครงการสร้างเสริมเครือข่ายชุมชน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ กิจกรรมการ
ประชุมเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
APIT_56_5.2_1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2557
APIT_56_5.2_1.5 แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
2. มีความร่วมมือด้า นบริ การทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้แ ละเสริมสร้า งความเข้มแข็งของชุมชน หรื อ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการสร้างเครือข่ายการให้บริการแก่สังคม โดย
การพบปะและเปิดโอกาสให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างตัวแทนจากคณะฯ และตัวแทนชุมชน เช่น ตัวแทน
อบต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ ตัวแทน กศ.น. อ.องครักษ์ จ.นครนายก กลุ่มผลิตปลาส้ม ต.ศรีจุฬา จ.นครนายก
นอกจากนี้ ยั งมีการประชุมร่ ว มกับ ตัว แทนจาก สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับคณะฯ (APIT_56_5.2_2.1) รวมทั้งได้มีกิจกรรม
การประชุมเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการ (APIT_56_5.2_2.2) ซึ่งทาให้ได้แนวทางที่ใช้ในการ
วางแผนการให้ บ ริการในโครงการพัฒ นาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์ ซึ่งเป็น
โครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2557 (APIT_56_5.2_2.3)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_5.2_2.1 หลักฐาน/รูปถ่ายการประชุมร่วมกับชุมชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม
APIT_56_5.2_2.2 สรุปโครงการสร้างเสริมเครือข่ายชุมชน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ กิจกรรมการ
ประชุมเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
APIT_56_5.2_2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2557
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการ โดยมีการสรุปเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ (APIT_56_5.2_3.1
และ APIT_56_5.2_3.2) พบว่าการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ ทาให้เกิดประโยชน์ต่อ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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ชุม ชนเป้ าหมาย เช่ น การด าเนิ น การของคณะฯ ในโครงการศู นย์ พั ฒ นานวัต กรรมผลิ ตภั ณฑ์ การเกษตร
กิจกรรมอบรมผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ส่งผลให้คนในชุมชนที่สนใจการพัฒนาทักษะอาชีพ มีศักยภาพในการพัฒนา
อาชีพมากขึ้น การดาเนินการในโครงการเรียนรู้เพื่อแบ่งปันสู่การพัฒนาศักยภาพชุมชน ส่งผลให้คนในชุมชน
เกิดการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ และมีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นมา
โดยการดาเนินงานใน ต.หนองหมากฝ้าย จ.สระแก้ว ซึ่งในปีที่ผ่านมา คณะฯ ได้เข้าไปให้ความรู้ในด้านการทา
โรงเรือน การเพาะเห็ด พบว่า ชุมชนเห็นประโยชน์ของความรู้ที่ได้ และมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และ
พบว่า ผลกระทบในภาพรวมต่อชุมชนหรือผู้สนใจที่เข้ามาร่วมโครงการ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ตามที่ได้มีการประชุมกับชุมชน เช่น โรงเรียนบ้านท่าช้าง สวนธงไชย-ไร่ทักสม ฯ ในแง่การพัฒนาศักยภาพตาม
ความต้องการ เช่น การเพาะเห็ด ที่โรงเรียนบ้านท่าช้าง การอบรมการทาผลิตภัณฑ์จากปลาน้าจืดที่ สวน
ธงไชย-ไร่ทักสม เป็นต้น ในส่วนผลกระทบต่ออาจารย์ นิสิต บุคลากรที่ร่วมโครงการ เกิดขึ้นจากร่วมกันใช้
ความรู้จากการเรียนการสอนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม และพัฒนาทักษะในการอธิบายข้อมูล ซึ่งได้จากการบูร
ณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน ทั้งนี้จากการประเมินผลกระทบดังกล่าว ยังพบว่า ตัวชี้วัดของ
โครงการบริการวิชาการด้านผลกระทบเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการลดความเหลื่ อมล้าในสังคมยังไม่
ชัด เจนตามเป้ า หมายของมหาวิ ทยาลั ย จึ ง ควรมี ก ารปรั บ ให้ ชั ด เจนขึ้ น และควรมี ก ารให้ บ ริก ารวิช าการ
แบบต่อเนื่องตลอดปี เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาฝึกทักษะจนชานาญพอที่จะพัฒนาเป็นอาชีพได้
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_5.2_3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 5/2556
APIT_56_5.2_3.2 สรุปการดาเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ปีงบประมาณ 2556
4. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ
ผลการดาเนินการ
ปี ง บประมาณ 2556 คณะฯ ได้ ด าเนิ น การโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชนด้ า นเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และประเมินประโยชน์/ผลกระทบต่อชุมชน พบว่ามีสอดคล้องกับความต้องการ อาทิ การ
พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของชุมชนต่างๆ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งนาไปสู่การดาเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคณะฯ ได้นาผลประเมินมาพัฒนาการให้บริการวิชาการ ในโครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2557 (APIT_56_5.2_4.1) ดังนี้
1. ตัวชี้วัดของโครงการบริการวิชาการด้านผลกระทบเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการลดความ
เหลื่อมล้าในสังคมยังไม่ชัดเจน ทาให้การวัดผลกระทบต่อชุมชนไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ดังนั้นในปีงบประมาณ
2557 คณะฯ จึงเพิ่มตัวชี้วัดในโครงการ ได้แก่ ผู้ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 มีเป้าหมายในการประกอบ
อาชีพ และผู้ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 มีรายจ่ายลดลง
2. เนื่ อ งจากพบว่ า แม้ ก ารด าเนิ น การของคณะฯ ในโครงการศู น ย์ พั ฒ นานวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์
การเกษตร กิจกรรมอบรมผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ส่งผลให้คนในชุมชนที่สนใจการพัฒนาทักษะอาชีพ มีศักยภาพใน
การพัฒนาอาชีพมากขึ้น แต่ชุมชนยังขาดการฝึกทักษะต่อเนื่องจนสามารถประกอบอาชีพได้ ในปีนี้ทางคณะฯ
จึ ง เพิ่ มกิ จ กรรมการพั ฒ นากลุ่ ม ชุม ชนต้ น แบบเพื่ อพั ฒ นาศัก ยภาพการผลิ ตสู่ อาชีพ ที่ จ ะคั ดเลื อ กกลุ่ ม ที่ มี
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ศักยภาพ 1-2 กลุ่ม เพื่อจัดอบรม ให้ความรู้ โดยคณะฯ จะร่วมกับกลุ่มในการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง จน
สามารถทาเป็นอาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนที่มีผลลัพธ์และผลกระทบต่อชุมชนที่เป็นรู ปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น
ในโครงการย่อยที่ 4 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร กิจกรรม การพัฒนากลุ่มชุมชนต้นแบบเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการผลิตสู่อาชีพ
3. เพื่อให้เกิดผลต่อนิสิตและอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โครงการบริการวิชาการที่คณะฯ จัดใน
ปีงบประมาณจึงได้จัดให้ มีรายวิชาที่บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการอยู่ด้วย ในส่วนของ
โครงการย่อยที่ 3 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตจากห้องเรียนสู่ชุมชน
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_5.2_4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2557
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่ได้
จากการให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดความรู้นี้สู่บุคลากรภายในคณะ นิสิต และสาธารณชน โดย มีการ
เผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการรวบรวม สังเคราะห์ ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ การจัดทาแผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรู้
ต่างๆ บนเว็บไซต์งานบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร การจัดทาคลิปวีดีโอ
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 เว็ป ไซด์ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์การเกษตร ที่มีการเผยแพร่
เอกสาร และการเผยแพร่คลิปวีดีโอบน www.youtube.com
APIT_56_5.2_5.2 แผ่นพับที่ได้จากข้อมูล/ประสบการณ์ในการบริการวิชาการ
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
5 ข้อ
5 ข้อ
5
(ข้อ 1-5)

บรรลุเป้าหมาย


ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ
5 ข้อ
5 ข้อ
(ข้อ 1-5)

บรรลุเป้าหมาย
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คะแนนการประเมินตนเอง
5
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องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
(อาจารย์ ดร.วาสินี จันทร์นวล)
ผู้รายงานผล : อาจารย์ ดร.วาสินี จันทร์นวล
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

เบอร์โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 27167
เบอร์โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 27167
คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยี และนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์การเกษตรกาหนดนโยบายด้านการทานุบารุงศิล ปะและ
วัฒนธรรม กาหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ มีการ
กาหนดผู้รับผิดชอบคือ คณบดีเป็นประธาน รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีทุกฝ่ายเป็นคณะกรรมการ โดยมีการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินกิจกรรม/โครงการ และกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จในการดาเนินงานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม (APIT_56_6.1_1.1 และ APIT_56_6.1_1.2) บุคลากรและนิสิตมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานและนาผลการดาเนินงานไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยในปีการศึกษา 2556 คณะฯ ได้จัดโครงการ/กิจกรรมทางด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ในการดาเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมนั้นมีการดาเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) ทุกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนาสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (APIT_56_6.1_1.3)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_6.1_1.1 คาสั่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ ๔๙/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
APIT_56_6.1_1.2 แผนกลยุทธ์ /แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ปี ง บประมาณ 2557-2560 และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ก ารศึ กษา 2556 ด้ า น
อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
APIT_56_6.1_1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 26 พฤษภาคม
2557 วาระพิจารณาเรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตามตัวบ่งชี้ ประจาปีการศึกษา 2556
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2. มีการบู ร ณาการงานด้ า นทานุบารุ ง ศิลปะและวัฒ นธรรมกับการจัดการเรี ยนการสอนและกิ จกรรม
นักศึกษา
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร นาการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณา
การร่วมกับกิจกรรมนิสิต โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตจัดโครงการปฐมนิเทศ มศว ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจาปี
การศึกษา 2556 (APIT_56_6.1_2.1) และโครงการไหว้ครู คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ปีการศึกษา 2556 (APIT_56_6.1_2.2) ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องทุกปี
สาหรับการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 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 เคมีพอลิ เมอร์ (APIT_56_6.1_2.5) ซึ่งได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของรายวิช าดังกล่ าว
รวมทั้งได้มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่ องภูมิปัญญาไทยเข้าไปในการเรียนการสอนด้วย เพื่อให้นิสิตได้
ทราบถึงความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ในศาสตร์ต่างๆกับภูมิปัญญาไทย โดยยกตัวอย่างรายวิชาที่สอน เช่น
รายวิชา ทวพ 101 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์เบื้องต้น (APIT_56_6.1_ 2.6)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
APIT_56_6.1_2.1
APIT_56_6.1_2.2
APIT_56_6.1_2.3
APIT_56_6.1_2.4
APIT_55_6.1_2.5
APIT_55_6.1_2.6

รายการหลักฐาน
โครงการปฐมนิเทศ มศว ประจาปีการศึกษา 2556
โครงการไหว้ครู ปีการศึกษา 2556
ประกาศคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ประมวลการสอน รายวิชา ทนก 207 เคมีเชิงฟิสิกส์
ประมวลการสอน รายวิชา ทวพ 211 เคมีพอลิเมอร์
ประมวลการสอน รายวิชา ทวพ 101 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์เบื้องต้น

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตร มี ก ารเผยแพร่ แ ละบริ ก ารด้ า นศิ ล ปะและ
วัฒ นธรรม โดยการจั ดทาสื่ อสิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ ที่ส นใจอย่างต่อเนื่อง (APIT_56_6.1_3.1) และได้
เผยแพร่ข้อมูลการประกอบอาหารไทย การรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยในวันศุกร์ของบุคลากรและงามอย่างไทย
ด้วยการไหว้ของนิสิต รวมทั้งกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ ของคณะผ่านเว็บไซต์คณะฯ
และ Facebook : คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ด้วย (APIT_56_6.1_3.2)
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รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_6.1_3.1 สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
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. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยี และนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์การเกษตรมีการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของ
การบูรณาการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนโดยตรวจสอบจากผลการประเมินอาจารย์
ผู้สอนทุกรายวิชา พบว่ามีผลการประเมินในข้อคาถาม เรื่อง อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกและปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมในชั้นเรียน มีคะแนนการประเมิน อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 100 ซึ่งชี้ให้เห็นว่า นิสิตรับทราบ เข้าใจ
และตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรม เช่น เรื่องวินัยและความซื่อสัตย์ที่อาจารย์ผู้สอนได้สอดแทรกและ
ปลูกฝังในชั้นเรียน (APIT_56_6.1_4.1) ส่วนในรายวิชา ทวพ 101 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์เบื้องต้น ในภาค
เรียนที่ 2/2556 ได้มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ด้วย
การสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องภูมิปัญญาไทยในรายวิชานั้น โดยให้นิสิตนาความรู้ที่ได้จากการเรียนมา
วิเคราะห์ และสืบค้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัสดุพอลิเมอร์ในธรรมชาติและเป็นภูมิปัญญาไทย และให้นิสิตนาเสนอ
ผลงานในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ โดยผู้สอนจะประเมินผลจากคะแนนของชิ้นงานซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการความรู้กับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเมินจากแบบสอบถามความคิดเห็นจากนิสิตในรายวิชานี้ พบว่านิสิตมีความเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยกับสาขาวิชาที่เรียนเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 83.33 และนิสิตมี
ความต้องการที่จะพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาไทย ในระดับมากถึง
มากที่สุด ร้อยละ 91.67 (APIT_56_6.1_4.2)
สาหรับการติดตามและการประเมินความสาเร็จของการบูรณาการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับกิจกรรมนิสิตตามวัตถุประสงค์ของการบูรณาการนั้น ได้ตรวจสอบจากผลการประเมินกิจกรรม พบว่า จาก
โครงการปฐมนิเทศ มศว ประจาปีการศึกษา 2556 นิสิตเกิดความผูกพันกับคณะ อาจารย์ และบุคลากร ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 99 (APIT_56_6.1_4.3) และโครงการไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 นิสิตเกิดความ
กตัญญูกตเวทีและน้อมราลึกถึงพระคุณครู อันเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนิสิต ในระดับมากถึง
มากที่สุด ร้อยละ 98 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านิสิตตระหนักถึงคุณค่าในเรื่องของศิลปและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
ทีส่ อดแทรกในกิจกรรมได้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (APIT_56_6.1_4.4)
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รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_6.1_4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 26 พฤษภาคม
2557 วาระพิจารณาเรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตามตัวบ่งชี้ ประจาปีการศึกษา 2556
APIT_56_6.1_4.2 ผลการประเมิน รายวิชา ทวพ 101 เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์เบื้องต้น
APIT_56_6.1_4.3 ผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศ มศว ประจาปีการศึกษา 2556
APIT_56_6.1_4.4 ผลการประเมินโครงการไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2556
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรนาผลการประเมินตามข้อ 4 ไปพัฒนากระบวนการ
บู ร ณาการงานท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน โดยน าผลการประเมิ น และ
ข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 2555 กล่าวคือ ให้สอดแทรกและปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ในทุกรายวิชา
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม TQF มาปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ใช้ ใ นปี ก ารศึ ก ษา 2556 รวมทั้ ง ให้ มี ร ายวิ ช าที่ ส อดแทรกเรื่ อ ง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในการเรียนการสอน (APIT_56_6.1_5.1 และ APIT_56_6.1_5.2)
สาหรับการบูรณาการงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต ยกตัวอย่างเช่น โครงการ
ไหว้ครู ได้มีข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการในปีที่ผ่านมา (ในปีการศึกษา 2555) คือ ควรมี
การซักซ้อมพิธีกรเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินงานในพิธีไหว้ครูก่อนวันงานอย่างน้อย 1 อาทิตย์ ได้มีการปรับปรุง
แก้ไข ตามข้อเสนอแนะ ในปีการศึกษา 2556 คือ ในขั้นตอนการดาเนินโครงการ ได้กาหนดให้มีการประชุมชี้แจง
รายละเอียดการจัดโครงการและขั้นตอนการดาเนินงานในพิธีไหว้ครูให้กับตัวแทนนิสิตปีที่ 1 - 4 และผู้ดาเนินรายการ
(พิธีกร) ล่วงหน้าก่อนวันงาน (APIT_56_6.1_5.3)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_6.1_5.1 รายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารแผนกลยุ ทธ์ ครั้ งที่ 2/2556 วั น ที่ 21
มกราคม 2556 วาระพิจารณาเรื่อง ผลการดาเนินงาน ด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2555
APIT_56_6.1_5.2 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2556 ด้านอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย
APIT_56_6.1_5.3 โครงการไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2556
6. มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ผลการดาเนินการ
-ไม่มีการดาเนินการคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
5
5
5
ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ
5
5
(ข้อ 1-5)
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คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : 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
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. สภาสถาบั น ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎหมายก าหนดครบถ้ ว นและมี ก ารประเมิ น ตนเองตามหลั ก เกณฑ์
ที่กาหนดล่วงหน้า
ผลการดาเนินการ
การดาเนิ นการตามนโยบายของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์การเกษตรประกอบด้ว ย
คณะกรรมการสองชุด คือ คณะกรรมการประจาคณะฯ ซึ่งประกอบด้ว ยคณบดี รองคณบดี และตัว แทน
คณาจารย์ แ ละคณะกรรมการบริ ห ารแผนกลยุ ท ธ์ ซึ่ง ประกอบด้ว ยคณบดี รองคณบดี และผู้ ช่ ว ยคณบดี
คณะกรรมการทั้ ง สองชุ ด ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค รบถ้ ว นตามที่ ก ฎหมายก าหนดและเป็ น ไปตามค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ฯ
(APIT_56_7.1_1.1 ถึง APIT_56_7.1_1.5) ช่วยกากับดูแลคณะฯ ไปสู่ทิศทางที่กาหนดร่วมกันโดยบุคลากร
ทั้ ง คณะโดยให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประเทศ และทั น ต่ อ
การเปลี่ ยนแปลงของโลกนอกจากนี้ คณะกรรมการประจาคณะฯ และคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์
บริหารงานด้วยความโปร่งใส และได้มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้โดยผ่านการประเมินทุกข้อ
(APIT_56_7.1_1.6 ถึง APIT_56_7.1_1.9 )
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รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
APIT_56_7.1_1.1
APIT_56_7.1_1.2
APIT_56_7.1_1.3
APIT_56_7.1_1.4
APIT_56_7.1_1.5
APIT_56_7.1_1.6
APIT_56_7.1_1.7
APIT_56_7.1_1.8
APIT_56_7.1_1.9

รายการหลักฐาน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์
พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ว่ า ด้ ว ยการประชุ ม คณะกรรมการประจ า
พ.ศ.2542
ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ว่ า ด้ ว ย การบริ ห ารส่ ว นงานในก ากั บ ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2543
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 3/2556 เรื่อง การประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ประจาปีการศึกษา 2556 (ข้อมูลเดือนมีนาคม 2557)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ครั้งที่ 5/2557เรื่องการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ ประจาปีการศึ กษา 2556 (ข้อมูลเดือน
มีนาคม 2557)
ตัวอย่างแบบประเมินตนเอง คณะกรรมการประจาคณะฯ
ตัวอย่างแบบประเมินตนเอง คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์

2. ผู้บ ริ ห ารมี วิสั ยทั ศ น์ กาหนดทิ ศ ทางการด าเนิน งาน และสามารถถ่ า ยทอดไปยั งบุ ค ลากรทุก ระดั บ
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน
ผลการดาเนินการ
บุคลากร ผู้บริ หาร และคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ร่วมกันกาหนดนโยบายและจัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ และนาสู่การปฏิ บัติที่เป็นระบบชัดเจน
โดยมีการกาหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้วัดความสาเร็จของการทางาน (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) และมีการนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้คุ ณภาพ (KPI)
(APIT_56_7.1_2.6) มาใช้เพื่อการตัดสินใจวางแผนและดาเนินงานภายในคณะให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
ตัว อย่ างเช่น ในการประชุม คณะกรรมการบริห ารแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 9/2556 วั นที่ 26 มิถุ นายน 2556
เรื่ อ ง แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพของคณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตร ปี ก ารศึ ก ษา 2556
(APIT_56_7.1_2.7)
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รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
APIT_56_7.1_2.1 วิ สั ย ทั ศ น์ ปรั ช ญา พั น ธกิ จ แผนยุ ท ธศาสตร์ แผนปฏิ บั ติ ก าร ปฏิ ทิ น กิ จ กรรม
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560)
APIT_56_7.1_2.2 สรุ ป โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อวิ เคราะห์ ผลการประเมิ นผลประกั นคุ ณภาพ
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 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 23 เมษายน 2557
เรื่ อ ง รายงานผลการด าเนิ น การตามตั ว ชี้ วั ด แผนกลยุ ท ธ์ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
แผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) พร้อมเอกสารแนบ
APIT_56_7.1_2.6 แผนพัฒนาคุณภาพของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรปีการศึกษา
2556 และผลการดาเนินการ
APIT_56_7.1_2.7 รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารแผนกลยุ ท ธ์ ครั้ ง ที่ 9/2556 วั น ที่
26 มิ ถุ น ายน 2556 เรื่ อ ง แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพของคณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีการศึกษา 2556
3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการดาเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
ผลการดาเนินการ
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการกากับติดตามผลการนานโยบายและ
แผนกลยุ ท ธ์ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะฯอย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1-2 ครั้ ง
(APIT_56_7.1_3.1 ถึ ง APIT_56_7.1_3.3) พร้ อ มทั้ ง สร้ า งกลไกภายในเพื่ อ สื่ อ สารแผนฯ รวมทั้ ง ผลการ
ประเมินการดาเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุกระดับที่เกี่ยวข้องโดยสรุปผลการดาเนินการตามมติ
ที่ประชุมให้บุคลากรทราบผ่านหนังสือบันทึกข้อความ (APIT_56_7.1_3.4) และ สรุปผลการดาเนินการของ
คณะฯในแต่ ล ะปี ก ารรายงานผลงานเพื่ อ รั บ การประเมิ น ประกั น คุ ณ ภาพในแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษา
(APIT_56_7.1_3.5) อีกทั้งมีการกาหนดให้ผู้บริหารให้สื่อสารแผนยุทธศาสตร์ที่มีการปรับเปลี่ยนให้บุคลากร
ทราบ ในโครงการชี้ แ จงแผนยุ ท ธศาสตร์ ค ณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตร
(APIT_56_7.1_3.6)

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

107

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
APIT_56_7.1_3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 17 ตุลาคม 2556
เรื่ อ ง สรุ ป ผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด แผนยุ ท ธศาสตร์ ปี ก ารศึ ก ษา 2555
(ปีงบประมาณ 2556) ครั้งที่ 2 (มีนาคม – กันยายน 2556) พร้อมเอกสารแนบ
APIT_56_7.1_3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลุยทธ์ ครั้งที่ 14/2556 วันที่ 8 ตุลาคม
2556 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์ 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 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ/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 ตัวอย่างหนังสือบันทึกข้อความแจ้งมติที่ประชุมบุคลากร
APIT_56_7.1_3.5 PowerPoint สรุปผลการดาเนินการของคณะฯ จากการรับประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555
APIT_56_7.1_3.6 สรุปโครงการชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร ปีการศึกษา 2556
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม
ผลการดาเนินการ
ผู้บริหารของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรเปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยแต่งตั้งให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนร่วมเป็นคณะกรรมการ
ดาเนินการของคณะฯ เช่น คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายวางแผน คณะกรรมการประกัน คุณภาพ
การศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เป็นต้น (APIT_56_7.1_4.1) และยังเปิดช่องทางการสื่อสาร
สองทางเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโดยให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะผ่าน
เฟสบุ๊คของคณะฯ (APIT_56_7.1_4.2) และยังมีการจัดกิจกรรมผู้บริ หารพบบุคลากร เป็นประจาทุกปี 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)
อันจะทาให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ และในปี 2556 คณะฯได้มีการ
ปรับโครงสร้างของคณะฯในส่วนงานในการบริหารพัฒนาการเรียนการสอน เป็นการมอบอานาจในการตัดสินใจ
แก่ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ร ะดั บ ถั ด ไปเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน (APIT_56_7.1_4.4 ถึ ง
APIT_56_7.1_4.10)
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รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
APIT_56_7.1_4.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
APIT_56_7.1_4.2 หน้าเว็ปไซด์เฟสบุ๊คของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
APIT_56_7.1_4.3 สรุ ปโครงการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์
การเกษตร ปีการศึกษา 2556
APIT_56_7.1_4.4 ประกาศคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรเรื่อง ภาระหน้าที่ของรอง
คณบดีและผู้ช่วยคณบดี
APIT_56_7.1_4.5 แบบฟอร์ ม ต่ า งๆ เช่ น ใบแจ้ ง ซ่ อ ม/ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ และแบบฟอร์ ม การขอใช้
ห้องปฏิบัติการ (ภาษาอังกฤษ)
APIT_56_7.1_4.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 19 มิถุนายน
2557 เรื่องการปรับโครงสร้างของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
APIT_56_7.1_4.7 บันทึกข้อความแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2556 เรื่อง
การปรับโครงสร้างคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร พร้อมเอกสาร
แนบ
APIT_56_7.1_4.8 ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศรี นคริ น ทรวิ โ รฒ เรื่ อ ง การแบ่ ง งานในคณะเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร พร้อมเอกสารแนบ
APIT_56_7.1_4.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 10/2556 วันที่13 พฤศจิกายน
2557 เรื่อง การสรรหาหัวหน้าสาขา
APIT_56_7.1_4.10 ประกาศคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาหัวหน้าสาขา
5. ผู้บริ หารถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริ มพัฒนาผู้ร่ วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ
ผลการดาเนินการ
ผู้บริห ารคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่ว มงาน
เช่ น การสอนงาน การเล่ า ประสบการณ์ใ นการบริ ห ารจั ดการระหว่ างการประชุ มคณะกรรมการบริห าร
แผนกลยุทธ์ (APIT_56_7.1_5.1) โดยเน้นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและบรรลุ
วัตถุประสงค์ นอกจากนี้ ผู้บริหารยังนาหลักการจัดการความรู้มาใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และถ่า ยทอด
ประสบการณ์ร่ว มกันระหว่างผู้ ปฏิบัติงานในสรุปรายงานโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิชาการระหว่าง
บุ คลากรภายในและภายนอก เพื่อ การจั ดการเรี ยนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษา
ครั้งที่ 1 เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตร การแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นการ
จัดการเรียนการสอน และการทวนสอบ เมื่อวันที่ 20 และ 25 มีนาคม 2557 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ดี
ยิ่งขึ้นและโครงการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรปีการศึกษา
2556 และการประชุ ม ส่ ง เสริ ม จรรยาบรรณ เพื่ อ ให้ ไ ด้ แ นว ทางปฏิ บั ติ ต ามจรยาบรรณของคณะฯ
(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 รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารแผนกลยุ ท ธ์ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2556
(มิถุนายน 2556 ถึง มีนาคม 2556) เรื่องการติดตามงานฝ่ายต่างๆ
APIT_56_7.1_5.2 สรุ ป รายงานโครงการแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ วิ ช าการระหว่ า งบุ ค ลากรภายในและ
ภายนอก เพื่อการจั ดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
ครั้ ง ที่ 1 เรื่ อ งการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ต ามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ห ลั ก สู ต ร
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอน และการทวนสอบ
APIT_56_7.1_5.3 สรุ ปโครงการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์
การเกษตร ปีการศึกษา 2556
APIT_56_7.1_5.4 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดาเนินการ
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดย
คานึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คณะฯมีการกาหนดนโยบายในการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ (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 ส่งผลให้การดาเนินงานในภาพรวม
บรรลุผลสาเร็จเป็นอย่างดี
2. หลั กประสิ ทธิภ าพ (Efficiency) คณะฯ มีการสร้างกลไกการบริหารจัดการภายในคณะฯ
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยมี ก ารใช้ ร ะบบสารสนเทศ (APIT_56_7.1_6.2.1 ถึ ง APIT_56_7.1_6.2.4) ของ
มหาวิทยาลัยในการจัดการ และมีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (APIT_56_7.1_6.2.5) และมีการควบคุม
และติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโดยประหยัดและคุ้มค่า รวมถึงการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันกับมหาวิทยาลัย ดังเห็นได้จากการขอใช้ห้องประชุมของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดกิจกรรมและการเรี ยนการ
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 และการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน ตัวอย่างเช่น สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษาให้หน่วยงานอบรมการทาเบเกอรี่
ให้กับบุคลากรของสถาบัน เมื่อวันที่ 8 – 9 เมษายน 2557 เพื่อนาไปทาในการจัดอาหารสาหรับการประชุม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ได้ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนายกระดับ
มาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่ายสู่มาตรฐาน Primary GMP จังหวัดนครนายก
ปี งบประมาณ 2557 เมื่อวัน ที่ 6 มีน าคม 2557 ณ ส านักงานสาธารณสุ ขจั งหวัดนครนายก ซึ่งคณะฯส่ ง
อ.สมชาย สุริยะศิริบุตร และ อ.ดร.ธนัท อมาตยกุล เป็นวิทยากรบรรยายให้กับเจ้าหน้าที่คณะทางานพัฒนา
สถานประกอบการผลิตอาหาร และโครงการยกระดับคุณภาพสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนให้ได้
มาตรฐาน จังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
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นครนายก คณะฯได้ส่ง อ.ดร.ธนัท อมาตยกุล และ อ.ดร.กมลชัย ชะเอม เป็นวิทยากรให้กับผู้ประกอบการ
ของจั งหวัดนครนายก และโรงพยาบาลองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้เชิญ อ.ดร.นันทรัตน์ ณ นครพนม
เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในหัวข้อ เรื่อง อาหารเบาหวานและอาหารแลกเปลี่ยน เมื่อวันที่
21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2557 ณ โรงพยาบาล องครั ก ษ์ จั ง หวั ด นครนายก เป็ น ต้ น (APIT_56_7.1_6.3.1 ถึ ง
APIT_56_7.1_6.3.5)
4. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) คณะฯ ได้ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและพันธกิจที่กาหนดไว้ เพื่อสนองต่อความคาดหวังของชุมชน สังคม โดยได้มีการ
บริหารจัดการ และส่งเสริมผลักดันการดาเนินงานด้านต่างๆ ให้บรรลุผลสาเร็จในพันธกิจด้านต่างๆ อาทิ การ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพออกไปรับใช้สังคม (APIT_56_7.1_6.4.1 และ APIT_56_7.1_6.4.2) การ
ผลิตผลงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาให้แก่สังคมและชุมชน (APIT_56_7.1_6.4.3) และ
การใช้ศักยภาพและความเชี่ย วชาญของคณาจารย์และบุคลากรในการบริการวิชาการแก่ชุมชน มีคุณภาพ
มาตรฐาน (APIT_56_7.1_6.4.4) ทั้งนี้ คณะฯได้กาหนดตัว ชี้วัดการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ
เกี่ยวกับการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน เพื่อให้ส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิตให้ประยุกต์ใช้
ความรู้ทางวิชาการในการพัฒนาสังคม (APIT_56_7.1_6.4.5)
5. หลั กความโปร่ งใส (Transparency) คณะฯ มี การรายงานสถานภาพทางการเงิน การหา
ผลประโยชน์ และผลการดาเนินงานของคณะต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตรเป็นประจาทุกเดือน (APIT_56_7.1_6.5.1) นอกจากนั้นยังได้รายงานผลการดาเนินงานใน
ด้านต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก ารเกษตรให้บุคลากรนิสิตและผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย
รับทราบโดยทั่วกันผ่านข่าวสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษต ร
(APIT_56_7.1_6.5.2 ถึง APIT_56_7.1_6.5.4) เพื่อรายงานกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้บริหารได้ดาเนินการทั้งภายใน
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 เพื่อระดมความคิดเห็น
ในการพัฒนาคณะร่วมกัน (APIT_56_7.1_6.6.5) รวมทั้งมีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงาน เช่นการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร การจัดโครงการประชุมเสวนา เรื่องมุมมองของหน่วยงานรัฐและเอกชนต่อการพัฒนาคณะ เมื่อวันที่
8 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมยุทธกิจ ชั้น 2 อาคารอานวยการ มศว องครักษ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการ
บริหารคณะฯ และการประชุมส่งเสริมจรรยาบรรณ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ มศว องครักษ์ เพื่อให้
บุคลากรช่วยกันระดมสมองในการจัดทาแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 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. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) ผู้บริหารคณะฯ ได้มีการกระจายอานาจไปยัง
รองคณบดีและผู้ช่ว ยคณบดีให้ มีส่ว นร่ ว มในการตัดสินใจ หรือมีการมอบอานาจให้ผู้ บริห ารส่ วนงานต่างๆ
มีอานาจในการบริ ห ารจัดการในหลายด้าน (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 เพื่อให้เกิดส่วนงานใหม่ในการบริหารงานการเรียนการสอนให้ชัดเจน
(APIT_56_7.1_6.7.4 ถึง APIT_56_7.1_6.7.6)
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คณะฯ มีการใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบัง คับใน
การบริหารงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการ
ออกข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ และประกาศของคณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเกษต ร
(APIT_56_7.1_6.8.1 และ APIT_56_7.1_6.8.2) เพื่อถือปฏิบัติร่วมกัน ตัวอย่างเช่ น การประชุมส่งเสริม
จรรยาบรรณ เพื่อช่วยกันทาแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (APIT_56_7.1_6.8.3) และการประชาพิจารณ์ ร่าง
เกณฑ์ตัวชี้วัดรายบุคคล (สายวิชาการ) ประกอบการพิจารณาเกณฑ์ภาระงานสายวิชาการ เพื่อการประเมินผล
การปฏิ บั ติร าชการรอบ 2/2557 (1 ก.พ. – 31 ก.ค.57)เมื่ อวั น ที่ 10 เมษายน 2557 ณ มศว องครั ก ษ์
เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน (APIT_56_7.1_6.8.4) รวมถึงการพิจารณาเรื่องการต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (APIT_56_7.1_6.8.5) ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ข้อบังคับ
กฎ ระเบี ย บ และประกาศผ่ านช่ อ งทางสื่ อสารต่า งๆ ของคณะฯ อาทิ เช่ น เว็บ ไซต์ข องคณะฯและบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ (APIT_56_7.1_6.8.6)
9. หลักความเสมอภาค (Equity) คณะฯ มีการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
ของคณะฯ โดยยึดหลักความเสมอภาค ปฏิบัติต่อบุคลากรของคณะฯ ทุกคนอย่างเท่าเที ยม ไม่มีการแบ่งแยก
เช่น การส่ งเสริมให้บุ คลากรทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง สนับสนุนให้ เข้าร่ว มฝึ กอบรมในส่ว นที่
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
ยึ ด หลั ก การของการมี ส่ ว นร่ ว มทางความคิ ด ซึ่ ง กั น และกั น โดยมี ก ระบวนการหาข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ในการ
ปฏิบัติงานทั้งจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากรของคณะฯ โดยเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นผ่าน
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ การรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ประชุม /
สัมมนาต่างๆ เช่น การสัมมนาเพื่อจั ดทาแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ซึ่งได้รับฟังความเห็นทั้งจากบุคลากร
ภายในคณะฯและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษ า
ประจาปี 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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คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

รายการหลักฐาน
1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_7.1_6.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 8/2556 วันที่ 4 มิถุนายน
2556 เรื่อง สรุปผลการติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ไตรมาส 2 ประจาปีงบประมาณ 2556 พร้อมเอกสารแนบ
APIT_56_7.1_6.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 17 ตุลาคม 2556
เรื่ อ ง สรุ ป ผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด แผนยุ ท ธศาสตร์ ปี ก ารศึ ก ษา
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 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 (มีนาคม – กันยายน
2556) ประจาปีงบประมาณ 2556 ไตรมาส 3 ถึง 4 พร้อมเอกสารแนบ
APIT_56_7.1_6.1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 26 มีนาคม 2557
เรื่ อ ง ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของคณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
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 ตัวอย่างสรุปการเข้าทางานของบุคลากรโดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
APIT_56_7.1_6.2.5 รายงานการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน รอบ 12 เดื อ น ประจ าปี
งบประมาณ 2556
APIT_56_7.1_6.2.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 10/2556 วันที่ 13 พฤศจิกายน
2556 เรื่องการวิเคราะห์การใช้งบประมาณ พร้อมเอกสารแนบ
APIT_56_7.1_6.2.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 17 ตุลาคม 2556
เรื่อง รายงานการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
พร้อมเอกสารแนบ
APIT_56_7.1_6.2.8 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3.หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_7.1_6.3.1 สรุปผลการสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการแก่นิสิต ปีการศึกษา 2555
APIT_56_7.1_6.3.2 ตัวอย่างโครงการบริการวิชาการที่นาผลการสารวจความต้องการผู้รับบริการมาพิจารณา
APIT_56_7.1_6.3.3 หนังสือเชิญจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก (6 มีนาคม 2557)
APIT_56_7.1_6.3.4 หนังสือเชิญจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก (8 เมษายน 2557)
APIT_56_7.1_6.3.5 หนังสือเชิญจากโรงพยาบาลองครักษ์ จังหวัดนครนายก (21 กุมภาพันธ์ 2557)
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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4.หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_7.1_6.4.1 ผลการสารวจบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาเร็จการศึกษาปี
2555
APIT_56_7.1_6.4.2 รายงานสรุปการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
APIT_56_7.1_6.4.3 สรุปงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 2556
APIT_56_7.1_6.4.4 ตัวอย่าง หนังสือเชิญบุคลากรออกบริการวิชาการ
APIT_56_7.1_6.4.5 ตัวชี้วัดรายบุคคล (สายวิชาการ) ประกอบการพิจารณาเกณฑ์ภาระงานสายวิชาการ เพื่อ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 2/2557 (1 ก.พ. – 31 ก.ค.57)
5.หลักความโปร่งใส (Transparency)
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_7.1_6.5.1 สรุ ป ผลการด าเนิ น การตามมติคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 – เมษายน 2557)
APIT_56_7.1_6.5.2 หน้ า เว็ ป ไซด์ ค ณะฯ:รายงานผลการประเมิ น ตนเอง และผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษา
APIT_56_7.1_6.5.3 ตัวอย่างหนังสือบันทึกข้อความแจ้งมติที่ประชุมถึงบุคลากร
APIT_56_7.1_6.5.4 หน้าเฟสบุ๊คของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
6.หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_7.1_6.6.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
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 สรุ ป โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ วิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น ประกั น คุ ณ ภาพ
ปีการศึกษา 2555 และปรับแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2556
APIT_56_7.1_6.6.6 สรุ ปโครงการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์
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.หลักการกระจายอานาจ (Decentralization)
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_7.1_6.7.1 ประกาศภาระหน้าที่รองคณบดี และ ผู้ช่วยคณบดี
APIT_56_7.1_6.7.2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
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 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ 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 เพื่อ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 2/2557 (1 ก.พ. – 31 ก.ค.57)
APIT_56_7.1_6.8.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ 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 ประจาปีงบประมาณ 2557 เรื่องค่าลงทะเบียน
การประชุม
APIT_56_7.1_6.9.2 ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติการเข้าร่วมประชุมของอาจารย์ และ เจ้าหน้าที่
APIT_56_7.1_6.9.3 ตัวชี้วัดรายบุคคล (สายวิชาการ) ประกอบการพิจารณาเกณฑ์ภาระงานสายวิชาการ เพื่อ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 2/2557 (1 ก.พ. – 31 ก.ค.57)
APIT_56_7.1_6.9.4 ประกาศ คณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตร เรื่ อ ง เกณฑ์ ก าร
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
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10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_7.1_6.10.1 สรุ ป มติ ร ายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร (เดือนมิถุนายน 2556 – เมษายน 2557)
APIT_56_7.1_6.10.2 สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ (เดือนมิถุนายน 2556 –
มีนาคม 2557)
APIT_56_7.1_6.10.3 สรุ ป โครงการประชุม เชิ ง ปฏิ บั ติ การเพื่ อวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ นประกั นคุ ณ ภาพ
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
เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 2/2557 (1 ก.พ. – 31 ก.ค.57)
APIT_56_7.1_6.10.6 แนวทางปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณของคณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์
การเกษตร
7. สภาสถาบัน ประเมิน ผลการบริหารงานของสถาบัน และผู้บริ หารน าผลการประเมิน ไปปรั บปรุ งการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
ผลการดาเนินการ
คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเกษต รและคณะกรรม
กรรมการบริ ห ารแผนกลยุ ท ธ์ ประเมิ น ผลการบริ ห ารงานของคณะฯและผู้ บ ริ ห ารโดยประเมิ น ตนเอง
(APIT_56_7.1_7.1 และAPIT_56_7.1_7.2) และการพิจารณาจากผลการประเมินการบรรลุเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของคณะฯ ซึ่งเป็นผลจากการบริหารงานโดยผู้บริหารและมีการนาผลการ
ประเมิ น ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง คณะฯ ให้ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (APIT_56_7.1_7.3 ถึ ง
APIT_56_7.1_7.5)
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
APIT_56_7.1_7.1 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร (ข้อมูลเดือนมีนาคม 2557)
APIT_56_7.1_7.2 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ (ข้อมูลเดือนมีนาคม 2557)
APIT_56_7.1_7.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 17 ตุลาคม
2556 เรื่อง สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ 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 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ/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
ผลดาเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
7
7 ข้อ
5
(ข้อ 1-7)

บรรลุเป้าหมาย


ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ
7
6 ข้อ
(ข้อ 1-6)

บรรลุเป้าหมาย
×
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คะแนนการประเมินตนเอง
4
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27172
(อาจารย์สุจินดา จิตต์ใจฉ่า)
ผู้ช่วยคณบดี
เบอร์โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27178
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา)
ผู้รายงานผล
: อาจารย์สุจินดา จิตต์ใจฉ่า
เบอร์โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27172
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตร มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการวิ ช าการและ
คณะกรรมการฝ่ า ยวิจั ย (APIT_56_7.2_1.1 และ APIT_56_7.2_1.2) โดยได้ กาหนดประเด็น ความรู้ แ ละ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ที่ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตคือ โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนระหว่างบุคลากรภายในและภายนอก เพื่อการ
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 รุ่ น ที่ 1 ระหว่ า งวั น ที่ 24 ถึ ง 28 มี . ค. 2557 และรุ่ น ที่ 2 ระหว่ า งวั น ที่ 19 ถึ ง 23 พ.ค. 2557
(APIT_56_7.2_1.5 และ APIT_56_7.2_1.6) และกาหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ฯ ครั้งที่ 2 เรื่อง
เทคนิคการสอน และการทาวิจัยในชั้นเรียน ในเดือนมิถุนายน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคนิคการสอนเพื่อนิสิต
ยุคใหม่ และด้านการวิจัยคือ การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการวิจัย (APIT_56_7.2_1.7)
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รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_7.2_1.1 คาสั่งคณะฯ ที่ 40/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
APIT_56_7.2_1.2 คาสั่งคณะฯ 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 ประกาศคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์กรเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาและโครงงาน ประจาปีการศึกษา 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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 4 ก.พ.
2556 วาระการกาหนดประเด็ นความรู้เพื่อการจัดการองค์ความรู้เพื่อการผลิตบัณฑิต
และการวิจัย
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการกาหนดให้คณาจารย์เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะ
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะตามแผนการดาเนินงานการจัดการความรู้ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน
และด้านการวิจัย (APIT_56_7.2_2.1) โดยจัดโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุค ลากรภายในและ
ภายนอกเพื่อจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20, 25 มี.ค.57 และ
นาแนวปฏิบัติที่ได้จากโครงการมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ (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
วาระการกาหนดประเด็นความรู้เพื่อการจัดการองค์ความรู้เพื่อการผลิตบัณฑิตและการ
วิจัย
APIT_56_7.2_2.2 ประกาศคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์กรเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาและโครงงาน ประจาปีการศึกษา 2557
APIT_56_7.2_2.3 รายงานการจัดโครงการศึกษาดูงานสายวิชาการ: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหาร
จัดการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิจัย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ณ
ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่กาหนด
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการจัดโครงการจัดการความรู้ด้านวิชาการ คือ
โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกเพื่อจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา ครั้งที่ 1 เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลั กสู ตร การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอน และการทวนสอบผลการเรียนหลักสูตร วันที่ 20, 25 มี.ค.
2557 (APIT_56_7.2_3.1) เพื่อแลกเปลี่ ย นเรียนรู้กับผู้ มีประสบการณ์ตรงเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี โดย
คณาจารย์ได้ร่วมสนทนา แลกเปลี่ยน และแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชากลางคณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และกาหนดแนวทางส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตด้านทักษะสื่อสาร
ผ่านการนาเสนองานในรายวิชาสัมมนาและโครงงาน จากนั้นได้เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ได้ (APIT_56_7.2_3.2)
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ระบุในเกณฑ์ข้อ 2 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ (APIT_56_7.2_3.3) และหนังสือเวียน
(APIT_56_7.2_3.4)
ด้านการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ ฝ่ายวิจัยได้จัด โครงการศึกษาดูงานสายวิชาการ: การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิจัย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ณ
ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ตันตระ
เธียร รองผู้อานวยการห้ องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย เป็นวิทยากรผู้ให้
ความรู้ เ รื่ อ งการบริ ห ารจั ด การห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เครื่ อ งมื อ วิ จั ย รวมถึ ง การจั ด การของเสี ย จากสารเคมี
(APIT_56_7.2_3.5) ซึ่งหลังจากจบโครงการ ฝ่ายวิจัยได้จัดทาแนวปฏิบัติในเรื่องของการจัดการสารเคมีใน
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย (APIT_56_7.2_3.6) ออกเผยแพร่ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องคณะ (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 สรุปโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกเพื่อจัดการ
เรี ย นการสอนตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 1 เรื่ อ งการทวนสอบ
ผลสั มฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลั กสู ตร การแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นการ
จัดการเรียนการสอน และการทวนสอบผลการเรียนหลักสูตร วันที่ 20, 25 มี.ค. 2557
APIT_56_7.2_3.2 ประกาศคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์กรเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาและโครงงาน ประจาปีการศึกษา 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. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
ที่เ ป็นแนวปฏิบัติที่ดี มาพัฒนาและจั ด เก็บอย่า งเป็น ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
(explicit knowledge)
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากเอกสารหรือ
ตัวบุคคล ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการจัดโครงการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ฯ (APIT_56_7.2_4.1) ใน ข้อ 3 มาจัดทาเป็นแนวปฏิบัติใ นการจัดการเรียนการสอนรายวิช า
สัมมนาและโครงงานประจาปีการศึกษา 2557 (APIT_56_7.2_4.2 และ APIT_56_7.2_4.3) และรวบรวม
เนื้ อหาที่เกี่ย วข้องกับ การจัดสัมมนาหรื อโครงงานระดับปริญญาตรี ไว้บนเว็บไซต์ของคณะ เพื่อให้ผู้ สนใจ
สามารถหาความรู้เพิ่มเติม
ด้ า นการวิ จั ย ฝ่ า ยวิ จั ย ได้ จั ด ท าแนวปฏิ บั ติ ด้ า นการจั ด การของเสี ย จากห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย
(APIT_56_7.2_4.5) จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ตันตระเธียร รองผู้อานวยการห้องปฏิบัติการวิจัยและ
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
วิจั ย ซึ่งได้ดาเนิ น การโดยหน่ ว ยงานอื่นๆ ไว้บนเว็บไซต์ของคณะ เพื่อให้ ผู้ สนใจสามารถหาความรู้ เพิ่มเติม
(APIT_56_7.2_4.9)
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รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_7.2_4.1 สรุปโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกเพื่อจัดการ
เรี ย นการสอนตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 1 เรื่ อ งการทวนสอบ
ผลสั มฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลั กสู ตร การแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นการ
จัดการเรียนการสอน และการทวนสอบผลการเรียนหลักสูตร วันที่ 20, 25 มี.ค. 2557
APIT_56_7.2_4.2 ประกาศคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์กรเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาและโครงงาน ประจาปีการศึกษา 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. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์ อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ ตรง (tacit
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการสารวจผลการนาความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ทั้งในการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยพบว่า ในปีการศึกษา 2556 อาจารย์ได้นา
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ประจาปีการศึกษา 2556 (APIT_56_7.2_5.1) มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา วทศ411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 (APIT_56_7.2_5.2) โดยนิสิตได้ฝึก
การนาเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษบางส่วน และอาจารย์ได้นาความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่รวบรวมจากการ
จัดการความรู้เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตร การแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
การจัดการเรียนการสอน และการทวนสอบผลการเรียนหลักสูตร เมื่อวันที่ 20, 25 มี.ค. 2557 ไปใช้ในการ
ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช า วทศ411 สั ม มนาทางวิ ท ยาศาสตร์ ปี ก ารศึ ก ษา 2557
(APIT_56_7.2_5.3 และ APIT_56_7.2_5.4)
ในด้านการวิจัย ทางคณะได้นาแนวปฏิบัติด้านการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการมาจัดกิจกรรม
จัดการของเสียโดยการติดฉลาก จัดหมวดหมู่ของเสียตามแนวปฏิบัติ (APIT_56_7.2_5.3)
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รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_7.2_5.1 สรุปแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ประจาปีการศึกษา 2556
APIT_56_7.2_5.2 โครงการสอนรายวิชา วทศ411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
APIT_56_7.2_5.3 ประกาศคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์กรเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาและโครงงาน ประจาปีการศึกษา 2557
APIT_56_7.2_5.4 โครงการสอนรายวิชา วทศ411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
APIT_56_7.2_5.5 กิจกรรมจัดการของเสีย
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
5 ข้อ
3 ข้อ
3
(ข้อ 1, 2, 5)

บรรลุเป้าหมาย


ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ
5 ข้อ
5 ข้อ
(ข้อ 1-5)

บรรลุเป้าหมาย
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คะแนนการประเมินตนเอง
5

123

ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
: ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 27167
(อาจารย์ ดร. วาสินี จันทร์นวล)
ผู้รายงานผล
: อาจารย์ ดร. วาสินี จันทร์นวล
เบอร์โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 27167
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
คณะฯ ตามคาสั่งคณะฯ ที่ 50/2556 (APIT_56_7.4_1.1) ซึ่งประกอบด้วยคณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ที่รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย วางแผนและติดตามระบบบริหารความเสี่ยงของ
คณะฯ โดยกาหนดให้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ (APIT_56_7.4_1.2)
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
APIT_56_7.4_1.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
APIT_56_7.4_1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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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
- อื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน
ผลการดาเนินการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการประชุม
ร่วมกันใน ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เพื่อวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง รวมทั้งปัจจัยที่
ก่อให้ เกิ ดความเสี่ ย งที่ ส่ ง ผลกระทบหรื อสร้า งความเสี ย หาย หรือความล้ ม เหลวหรือลดโอกาสที่ จะบรรลุ
เป้ าหมายในการบริ ห ารการศึกษา โดยครอบคลุ มความเสี่ ยงและปัจจัยเสี่ ยงดังต่อไปนี้ ความเสี่ ยงด้านการ
ปฏิบั ติงาน เช่น ความเสี่ ยงของกระบวนการบริหารหลักสู ตร การบริ หารงานวิจัย ความเสี่ ยงจากเหตุการณ์
ภายนอก และ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ (APIT_56_7.4_2.1)
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
APIT_56_7.4_2.1 รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ครั้ ง ที่ 5/2555 วั น ที่ 22
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
ผลการดาเนินการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้ประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ตามเกณฑ์การประเมินของคณะฯ จากนั้นได้จัดลาดับ ความสาคัญของ
ปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากสูงมายังต่า 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)

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

125

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
APIT_56_7.4_3.1 รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ครั้ ง ที่ 5/2555 วั น ที่ 22
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
APIT_56_7.4_3.2 แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2556
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
ผลการดาเนินการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยง (APIT_56_7.4_4.1) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ในการประชุมครั้ง
ที่ 5/2555 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (APIT_56_7.4_4.2) และมีการติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้าน (APIT_55_7.4_4.3)
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
APIT_56_7.4_4.1 แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2556
APIT_56_7.4_4.2 รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ครั้ ง ที่ 5/2555 วั น ที่ 22
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
APIT_56_7.4_4.3 รายงานการประเมิ นผลและการปรั บปรุ งการควบคุ มภายใน รอบ 6 และ 12 เดื อน
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (ปย. 2)
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
ผลการดาเนินการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการประชุมเพื่อ
ติดตามผลการดาเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อกากับให้มีการดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและจัดทารายงานสรุปการควบคุมภายในตามแผนฯ และประเมินผลความสาเร็จ ปัญหา
อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดาเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจาคณะในการประชุมครั้งที่ 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 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม
2556
APIT_56_7.4_5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 25 กันยายน
2556
126

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจาคณะฯ 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) เพื่อ
พิจารณาใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณ 2556 โดยพิจารณาระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู่หลังการจัดการความเสี่ยงในข้อ 4 รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบายหรือสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
ที่เปลี่ยนแปลงมาดาเนินการบริหารความเสี่ยงในรอบต่อไป
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
APIT_56_7.4_6.1 รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้ ง ที่ 11/2555 เมื่ อ วั น ที่ 20
พฤศจิกายน 2555
APIT_56_7.4_6.2 รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ครั้ ง ที่ 5/2555 วั น ที่ 22
พฤศจิกายน 2555
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
6 ข้อ
6 ข้อ
5
(ข้อ 1-6)

บรรลุเป้าหมาย


ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ
6 ข้อ
6 ข้อ
(ข้อ 1-6)

บรรลุเป้าหมาย
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5
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ สกอ. 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
: รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(ผศ.ดร.อรัญญา มิ่งเมือง)
ผู้รายงานผล
: นางสาวฉันทนา บุญโล่ห์
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 27174
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 27171
คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตร ก าหนดแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น
(APIT_56_8.1_1.1) ที่ระบุที่มาและการใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของคณะที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์
ของคณะให้สามารถดาเนินการได้ คณะฯ ได้จัดทาคาขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ตามความต้องการในแต่ละปี
จากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) ใน
แต่ละปี คณะฯ จะพิจารณาการของบประมาณอื่นๆ ได้แก่ งบประมาณด้านบริการวิชาการ (โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ) เพื่อให้คณะฯ สามารถดาเนินงานได้ครบถ้วนตาม
กลยุทธ ทั้งนี้ คณะฯมีการวิเคราะห์การใช้งบประมาณ (APIT_56_8.1_1.2) ที่สะท้อนค่าใช้จ่ายที่แท้จริงการ
ดาเนินงาน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ และนาไปสู่การขอตั้งงบประมาณ แผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน
จากแหล่งต่างๆ รวมทั้งแผนการใช้เงินที่เหมาะสม
แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ในแต่ละปีงบประมาณ
จะผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อประเมินค่าเป้าหมายผลสาเร็จทางการเงินที่ตั้งไว้
และนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางการเงินในปีถัดไป (APIT_56_8.1_1.3)
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
APIT_56_8.1_1.1 แผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น ของคณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตร
ปีงบประมาณ 2557-2560
APIT_56_8.1_1.2 รายงานการวิเคราะห์การใช้งบประมาณ ประจาปี งบประมาณ 2556
APIT_56_8.1_1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ (เพื่อพิจารณาการประเมินแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2556-2559 และพิจารณาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ปีงบประมาณ 2557-2560) ประจาเดือนธันวาคม ครั้งที่ 11/2556
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2.
มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมผลิ ตภัณ ฑ์ก ารเกษตรจัด ทาคาขอตั้ง งบประมาณตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและหลักการจัดทางบประมาณในแต่ละปี (APIT_56_8.1_2.1) และตามความเหมาะสมกับ
ลักษณะของค่าใช้จ่ายและเพียงพอสาหรับการบริหารภารกิจของคณะ (APIT_56_8.1_2.2) งานการเงินและ
บัญชีได้จัดทาแผนการใช้เงินงบประมาณต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย (APIT_56_8.1_2.3) นอกเหนือจากการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินตามแผน การจัดสรร
เงินเพิ่มเติมต่างๆ เช่น การส่งเงินยืมคืนมหาวิทยาลัย การจ่ายเงินให้กับคณะร่วมสอน การพิจารณากรอบวงเงิน
ในโครงการพิ เ ศษเพื่ อ เสนอมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ต้ น จะมี ก ารพิ จ ารณาในคณะกรรมการประจ าคณะฯ
(APIT_56_8.1_2.4)
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
APIT_56_8.1_2.1 นโยบายและหลักการในการจัดทางบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557
APIT_56_8.1_2.2 คาขอตั้งงบประมาณแยกตามรายจ่ายต่างๆ
APIT_56_8.1_2.3 แผนการใช้เงินประจาปีงบประมาณ 2557
APIT_56_8.1_2.4 รายงานการประชุ มคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อพิจ ารณาการใช้งบประมาณ
นอกเหนือจากการจัดสรร/การใช้เงินตามแผน (ประจาเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 5/56,
เดือนสิงหาคม ครั้งที่ 7/56, พฤศจิกายน ครั้งที่ 10/56 และ เดือนธันวาคม 11/56)
3. มีง บประมาณประจ าปีที่ สอดคล้ องกับ แผนปฏิ บัติ การในแต่ ละพั น ธกิจ และการพั ฒนาสถาบั น และ
บุคลากร
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตร มี ก ารจั ด สรรงบประมาณให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนปฏิ บั ติ ก ารตามพั น ธกิ จ และการพั ฒ นาบุ ค ลากรตามความเหมาะสม (APIT_56_8.1_3.1
ถึ ง
APIT_56_8.1_3.3) รวมทั้ง มีการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาด้านต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม โดยเสนอผ่านคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อพิจารณา (APIT_56_8.1_3.4)
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รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
APIT_56_8.1_3.1 แผนการใช้เงินประจาปีงบประมาณ 2557
APIT_56_8.1_3.2 แผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ บั ติ ก าร คณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์
การเกษตร ประจาปีงบประมาณ 2556-2559
APIT_56_8.1_3.3 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปี
2557-2560
APIT_56_8.1_3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อพิจารณาการใช้งบประมาณ
นอกเหนือจากการจัดสรร/การใช้เงินตามแผน (ประจาเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 5/56,
เดือนสิงหาคม ครั้งที่ 7/56, พฤศจิกายน ครั้งที่ 10/56 และ เดือนธันวาคม 11/56)
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตรมี ก ารจั ด ท ารายงานการเงิ น ประจ าเดื อ น
(APIT_56_8.1_4.1) และนารายงานทางการเงินแก่คณะกรรมการประจาคณะ (APIT_56_8.1_4.2) เพื่อจะได้
ทราบถึงสถานะการเงินรายรับ และรายจ่าย
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
APIT_56_8.1_4.1 รายงานการเงินประจาเดือน ปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – มีนาคม 2557)
APIT_56_8.1_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 –
มีนาคม 2557)
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคง
ของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินการ
ผู้บริหารของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรรับ ทราบและพิจารณาผลการใช้เงิน
ตามแผนหรือกิจกรรมตามที่กาหนด และจานวนงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนจากรายงานทางการเงิน
และผู้บริหารมีการวิเคราะห์ สถานะทางการเงินของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรอย่าง
ต่อเนื่อง โดยงานการเงินและบัญชีเสนอเป็นวาระพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยี
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรทุกเดือน (APIT_56_8.1_5.1) ทั้งนี้งานการเงินฯได้ทาการวิเคราะห์การใช้
งบประมาณ ในปีงบประมาณ 2556 เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะฯ (การประชุมประจาเดือนธันวาคม
2556 ครั้งที่ 11/56) เพื่อเป็นข้อมูลผลการใช้เงิน และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการวาแผนกลยุทธ์
ทางการการเงินของผู้บริหารด้วย (APIT_56_8.1_5.2)
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รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
APIT_56_8.1_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 –
มีนาคม 2557)
APIT_56_8.1_5.2 รายงานการวิเคราะห์การใช้เงิน ปีงบประมาณ 2556
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบการดาเนินการ
ของคณะฯ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด (APIT_56_8.1_6.1)
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
APIT_56_8.1_6.1 บันทึก/รายงานการเข้าตรวจของหน่วยตรวจสอบภายใน
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติ ดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
ผลการดาเนินการ
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการติดตามการใช้เงินตามรายงานผลการ
ใช้เงิน โดยการออกหนั ง สื อเร่ งรั ดการดาเนิ นโครงการ/กิจ กรรมที่ต้องมีการใช้งบประมาณที่ไ ด้ว างแผนไว้
(APIT_56_8.1_7.1) และนาข้อมูลจากรายงานทางการเงิน ไปใช้วางแผนและตัดสินใจบริหารงาน เช่น การ
ส่งคืนเงินยืมให้กับมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินสะสมของคณะ การพิจารณาการจ่ายเงินให้กับคณะร่วมสอน การ
พิ จ ารณากรอบวงเงิ น เพื่ อ เสนอโครงการพั ฒ นาคณะฯ เข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ต้ น
(APIT_56_8.1_7.2)
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
APIT_56_8.1_7.1 หนังสือเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ
APIT_56_8.1_7.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อพิจารณาการใช้งบประมาณ
นอกเหนือจากการจัดสรร/การใช้เงินตามแผน (ประจาเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 5/56,
เดือนสิงหาคม ครั้งที่ 7/56, พฤศจิกายน ครั้งที่ 10/56 และ เดือนธันวาคม 11/56)
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
7 ข้อ
7 ข้อ
5
(ข้อ 1-7)

บรรลุเป้าหมาย


ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ
7 ข้อ
7 ข้อ
(ข้อ 1-7)

บรรลุเป้าหมาย
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คะแนนการประเมินตนเอง
5
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
(อาจารย์ ดร. วาสินี จันทร์นวล)
ผู้รายงานผล : อาจารย์ ดร. วาสินี จันทร์นวล
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

เบอร์โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 27167
เบอร์โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 27167

คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
9 ข้อ

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้กาหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจา
คณะเป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพ (APIT_56_9.1_1.1 และ APIT_56_9.1_1.2)
เพื่อกากับดูแลระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และผลักดันให้มีการประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งเหมาะสมและสอดคล้องกับ พัน ธกิจและพัฒ นาการของคณะ เพื่อพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี โดยคณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการจัดทาแผนงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา (APIT_56_9.1_1.3) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ ที่ได้ระบุระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะที่มีความสอดคล้องกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
(APIT_56_9.1_1.4) นอกจากนี้คณะกรรมการบริห ารแผนกลยุทธ์ และคณะกรรมการประจาคณะฯ ยังเป็น
กลไกที่สาคัญในการควบคุมคุณภาพภายใน โดยมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ในวาระเพื่อพิจารณา และที่ประชุมกาหนดให้คณะจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจากผลการประเมิน ฯ รวมทั้งติดตามผลการดาเนินการในด้านต่าง ๆ และรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ (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 คาสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการฝ่ า ยประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา คณะเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คาสั่งที่ 24/2556
APIT_56_9.1_1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
APIT_56_9.1_1.3 แผนปฏิบัติการฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ประจาปีการศึกษา 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 เรื่ อง ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของคณะเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีการศึกษา 2555
APIT_56_9.1_1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 26 มีนาคม 2556
เรื่ อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีการศึกษา 2555
APIT_56_9.1_1.7 รายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารแผนกลยุ ทธ์ ครั้ งที่ 9/2556 วั น ที่ 26
มิถุนายน 2556 เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2556
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยมี ก ารก าหนดนโยบายและเผยแพร่ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ปี พ .ศ. 2556
(APIT_56_9.1_2.1) และแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดยมีคณบดีเป็ นที่ปรึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพเป็นประธาน บุคลากรสายวิชาการ เป็นกรรมการ และมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เป็นกรรมการและเลขานุการ (APIT_56_9.1_2.2) เพื่อดาเนินการทบทวนและกาหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา แผนการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา การจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา และดาเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ดาเนินการเป็นประจา
โดยใช้หลัก PDCA และกากับการดาเนินงานสู่การปฏิบั ติที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารแผน
กลยุทธ์และคณะกรรมการประจาคณะยังได้ให้ความสาคัญกับการดาเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
และได้นาผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามาพิจารณาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของ
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 คาสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการฝ่ า ยประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา คณะเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คาสั่งที่ 24/2556
APIT_56_9.1_2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 25 มีนาคม
2556 เรื่ อง ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของคณะเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีการศึกษา 2555
APIT_56_9.1_2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 26 มีนาคม 2556
เรื่ อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีการศึกษา 2555
APIT_56_9.1_2.5 รายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารแผนกลยุ ทธ์ ครั้ งที่ 9/2556 วั น ที่ 26
มิถุนายน 2556 เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2556
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์
คณะฯ กาหนดอัตลักษณ์และตัว บ่ งชี้อัตลั กษณ์ของคณะฯ ซึ่งมีการประชุม ครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 19
ธัน วาคม 2556 (APIT_56_9.1_3.1) แล้ วเสนอผลการกาหนดอัตลั กษณ์และตัวบ่งชี้อัตลั กษณ์ให้ ที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณา ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 (APIT_56_9.1_3.2) โดย
ได้ร่วมกันกาหนดอัตลักษณ์ของคณะฯ คือ ทักษะสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่กาหนดโดยมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ และกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ข องคณะฯ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ การบูรณาการ
งานวิจัยหรือการเรียนการสอนกับบริการวิชาการชุมชน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่จะนาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาด้าน
อัตลักษณ์อย่างต่อเนื่อง
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_9.1_3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 19
ธัน วาคม 2556 วาระพิ จารณา การกาหนดอัตลั กษณ์ และก าหนดตัว บ่งชี้ เพิ่ม เติ ม
ตามอัตลั กษณ์ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์การเกษตร ปีการศึกษา
2556
APIT_56_9.1_3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
2556 วาระพิจารณา เรื่อง การกาหนดอัตลักษณ์ของคณะและกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
ตามอัตลักษณ์ของคณะ
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4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม
ติด ตามการดาเนิน งาน และประเมิน คุณ ภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกาหนดเวลา โดยเป็น
รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA Online
และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วนดังนี้ 1) คณะกรรมการประกันคุณภาพ กาหนดแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
โดยจั ด ท าปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานและจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในทุ ก ปี ก ารศึ ก ษา
(APIT_56_9.1_4.1 และ APIT_56_9.1_4.2) 2) มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินตนเองที่มี
ข้อมูลครบถ้วนตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA Online (APIT_56_9.1_4.3)
และนาเสนอคณะกรรมการประจาคณะฯ 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
หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องภายในระยะเวลาที่กาหนด และเปิดเผยต่อสาธารณชนผ่ านช่องทาง เว็บไซต์คณะฯ
(APIT_56_9.1_4.6) และ 3) มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 ไปพัฒนา
และจั ดทาเป็ น แผนพัฒ นาคุณ ภาพการศึ กษา ปีก ารศึกษา 2556 และดาเนิ นการตามแผนฯที่ กาหนดขึ้ น
(APIT_56_9.1_4.7)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_9.1_4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
APIT_56_9.1_4.2 แผนปฏิบัติการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ประจาปีการศึกษา 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 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 26 มีนาคม 2556
เรื่ อง ผลการประเมิน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของคณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีการศึกษา 2555
APIT_56_9.1_4.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ 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 ประจาปีการศึกษา 2555
APIT_56_9.1_4.7 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2556
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5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
จากปีการศึกษา 2555 ไปใช้ในการปรับปรุงการทางาน โดยฝ่ายแผนและพัฒนาได้จัดทาแผนกลยุทธ์ / แผน
ยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 ประจาปีงบประมาณ 2557 โดยนาข้อคิดเห็นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อวิเคราะห์ ผลการประเมินผลประกัน คุณภาพ ปีการศึกษา 2555 เพื่อปรับแผนยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา
2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 (APIT_56_9.1_5.1 ถึง APIT_56_9.1_5.3) และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ทุกตัวบ่งชี้ อาทิเช่น ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556-มีนาคม 2557) มีผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน บรรลุเป้าหมายร้อยละ 54.54 (APIT_56_9.1_5.4)
และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2556 รอบ 6
เดือน (ตุลาคม 2555-มีนาคม 2556) ซึ่งบรรลุเป้าหมายร้อยละ 47.37 (APIT_56_9.1_5.5) จะพบว่าในรอบ 6
เดือน ของปีการศึกษา 2556 มีการพัฒนาการดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าประสงค์ได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากปี
ก่อน นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้ สมศ 16.1 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตรในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ “ทักษะสื่อสารของนิสิต” เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการประเมินของปี
การศึกษา 2555 และ 2556 พบว่าระดับคะแนนความคิดเห็นจากนิสิตในประเด็นเรื่อง คณะได้สื่อสารให้นิสิตมี
การรับรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของนิสิตอย่างทั่วถึง และ คณะเปิดโอกาสให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างอัต
ลักษณ์นิสิต มีคะแนนสูงขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคณะได้มีการพัฒนาการสื่อสารและให้นิสิตมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาทักษะสื่อสารมากขึ้น จนนิสิตรับรู้ได้อย่างชัดเจน(APIT_56_9.1_5.6)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_9.1_5.1 สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ผลประกันคุณภาพปีการศึกษา 2555
และปรับแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2556
APIT_56_9.1_5.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2556
APIT_56_9.1_5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมกรรมการบริห ารแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 15/56 วัน ที่ 7
พฤศจิกายน 2556 วาระพิจารณา เรื่อง แผนกลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจาปีงบประมาณ 2557-2560
APIT_56_9.1_5.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 23 เมษายน 2557
วาระพิจารณา เรื่อง รายงานผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ /แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ต.ค.56 – มี.ค.57)
APIT_56_9.1_5.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ ครั้ง ที่ 5/2556 วันที่ 4 มีนาคม
2556 วาระพิ จ ารณา เรื่ อง รายงานผลการด าเนิ นงานตามตั ว บ่ งชี้ แผนยุ ทธศาสตร์
ปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2555 – ก.พ. 2556)
APIT_56_9.1_5.6 ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรและนิสิต ประจาปีการศึกษา 2555 และ 2556
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ใน
การเสริมสร้างอัตลักษณ์ “ทักษะสื่อสารของนิสิต”
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ ข้อมู ลสนั บสนุ นการประกันคุณภาพการศึ กษาภายในครบทั้ ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้นาระบบสารสนเทศที่จัดบริการโดยมหาวิทยาลัย
ซึ่งให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพมาใช้ โดยระบบ
ฐานข้อมูลเหล่านี้ สนับสนุนข้อมูลให้แก่การประกันคุณภาพ และยังใช้เป็นฐานข้อมูลสาหรับการตัดสินใจใน
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
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้ส่งเสริมให้นิสิต คณาจารย์และบุคลากรของ
คณะฯ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและเปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริการวิชาการของคณะฯ และนิสิต เช่น นิสิตให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับคุณภาพ
การบริ ก าร (APIT_56_9.1_7.1)
การให้ บั ณ ฑิ ต ให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ เกี่ ย วกั บ การคุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร
(APIT_56_9.1_7.2)
การให้ ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจต่ อ บั ณ ฑิ ต
(APIT_56_9.1_7.3) เป็นต้น และการให้ข้อมูลย้อนกลับของผู้ใช้บริการตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการ
เช่น ให้ผู้เข้ารับการบริการวิชาการ สัมมนา ฝึกอบรม ประเมินคุณภาพการให้บริการ (APIT_56_9.1_7.4) โดย
เข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ ในรูปแบบของการประเมินผลการสารวจ
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_9.1_7.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต ประจาปีการศึกษา 2556 ด้านการให้บริการสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ คณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์
การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
APIT_56_9.1_7.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ วิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 วาระพิจารณา เรื่อง สรุป ผลการ
สารวจความคิดเห็ นต่อหลักสูตรฯ ของบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ สาเร็จการศึกษาปี 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
APIT_56_9.1_7.3 รายงานสรุปการให้ผู้ใช้บัณฑิตให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อบัณฑิต
APIT_56_9.1_7.4 รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
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8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้า นการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ระหว่างหน่วยงานภายใน โดยให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพเป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร
คุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (APIT_56_9.1_8.1) เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิ บัติงาน
ประกันคุณภาพ และประสานงานกับมหาวิทยาลัย และให้เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพเป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการเครื อ ข่ า ยผู้ ป ฏิ บั ติ ง านประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
(APIT_56_9.1_8.2) รวมทั้งคณะฯ ได้สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายนอก
โดยมีความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในปีการศึกษา 2555
(APIT_56_9.1_8.3) ซึ่งในปีนี้คณะฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน
ด้วยการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของคณะเพื่อให้เครือข่ายของ
คณะฯ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพต่อไป นอกจากนี้คณะฯ ได้ร่วมเครือข่ายงาน
ด้ า นประกั น คุ ณ ภาพประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา 3 มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี โดย
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ อาทิเช่น โครงการประชุม/สัมมนา เรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของเครื อข่ายมหาวิทยาลัย (Asean University Network :
AUNQA) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพฯ และโครงการนาร่องการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับ หลักสู ตร ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลั ย
อาเซียน (AUNQA) : ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน วันที่
13 กันยายน 2556 ณ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ (APIT_56_9.1_8.4)
นอกจากนี้คณะฯ ยังส่งเสริ มให้บุ คลากรเข้าร่ว มอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ที่ฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นผู้จัด เช่น โครงการบ่มเพาะคนคุณภาพ (รุ่นที่1) ครั้งที่ 1
: ปฐมบทคนคุณภาพ วันที่ 22-24 สิงหาคม 2556 โครงการบ่มเพาะคนคุณภาพ รุ่นที่ 1 : การบริหารแผน
อย่างคนคุณภาพ วันที่ 14-16 ตุลาคม 2556 การประชุมพิจารณาร่างตัวบ่งชี้คุณภาพสาหรับสานักงานคณบดี
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
คุ ณ ภาพ PDCA” วั น ที่ 2-3 กั น ยายน 2556 ณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
(APIT_56_9.1_8.5)
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รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_9.1_8.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
APIT_56_9.1_8.2 ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเครื อ ข่ า ยผู้ ป ฏิ บั ติ ง านประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
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
ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ในปีการศึกษา 2556 ได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการทางานด้านการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยงของ
คณะ (APIT_55_9.1_9.1) และเพื่อให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ด้วยได้ คณะจึงได้เผยแพร่ไปยัง
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (APIT_55_9.1_9.2) โดยหวังว่า
หน่วยงานเหล่านี้จะนาไปเป็นแนวทางในการปรับใช้กับงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานต่อไป
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_55_9.1_9.1 คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายประกันคุณภาพ
APIT_55_9.1_9.2 บัน ทึกข้อความ เรื่ องการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายประกันคุณภาพ คณะ
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
8 ข้อ
9 ข้อ
5
(ข้อ 1-9)

บรรลุเป้าหมาย


ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ
8 ข้อ
9 ข้อ
(ข้อ 1-9)

บรรลุเป้าหมาย
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คะแนนการประเมินตนเอง
5
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องค์ประกอบตามอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ มศว 10.1 การเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
: ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 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
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่อัตลักษณ์นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบอย่างทั่วถึง
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่อัตลักษณ์นิสิต “มี
ทั ก ษะสื่ อ สาร” ที่ เ ป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ ต้ อ งการส่ ง เสริ ม ไว้ ใ นคู่ มื อ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ปี
การศึกษา 2556 (APIT_56_10.1_1.1) และการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (APIT_56_10.1_1.2) อีกทั้งมีการ
เผยแพร่อัตลักษณ์นิ สิตดังกล่าวไปยังผู้บริหาร 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 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์การเกษตร อัตลั กษณ์นิสิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2. มีก ารระบุ ร ายละเอี ย ดของวิ ธี ก ารสอนที่ อ าจารย์ ส อดแทรกหรื อ ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิต มี คุ ณ ลั กษณะตาม
อัตลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัยใน Course Syllabus
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรส่งเสริมให้นิสิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์นิสิต
ของมหาวิทยาลัย “มีทักษะสื่อสาร” โดยระบุให้นิสิตได้นาเสนอผลงานการศึกษาและวิจัยในรายวิชา วทศ 411
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ (APIT_56_10.1_2.1) และรายวิชา วทศ 422 โครงงานสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
(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 โครงงานสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้ส่งเสริมให้นิสิตมีอัตลีกษณ์ (ทักษะสื่อสาร) ผ่าน
การบริการวิชาการในโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ : โครงการเรียนรู้
เพื่อแบ่งปันสู่การพัฒนาศักยภาพชุมชน (โครงการย่อยที่ 2) (APIT_56_10.1_3.1) ซึ่งเป็นการนาประสบการณ์
ที่นิสิต/บุคคลากรได้จากกิจกรรมและนาไปสู่การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ชุมชนต้องการ อาจารย์ และ นิสิต มี
การจัดอบรม/ฝึกปฏิบัติ/แลกเปลี่ยนความรู้กับ ผู้ทรงคุณวุฒิ /ดูงาน แล้วนาองค์ความรู้ไปอบรมให้กับชุมชน
อบรมทักษะความรู้ให้กับชุมชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเน้นด้านเศรษฐกิจ พร้อมกับการพัฒนาจิต
อาสาและส่งเสริมให้นิสิมี “ทักษะสื่อสาร” นอกจากนี้คณะฯยังส่งเสริมให้นิสิตได้นาเสนอผลงานวิจัยระดับ
ปริญญาตรีในรูปแบบของการจัดนิทรรศการอีกด้วย (APIT_56_10.1_3.2)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_10.1_3.1 สรุ ป การด าเนิ น การโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชนด้ า นเทคโลยี แ ละนวั ต กรรม
ผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2557
APIT_56_10.1_3.3 สรุปโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ/ผลงานวิจัยโดยนิสิต
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4. มีการประเมิน ผลความสาเร็ จ ของการดาเนิน การจัดการเรี ยนการสอน และโครงการหรื อกิจกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต
ผลการดาเนินการ
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
ให้ ความรู้ การคัดแยกชนิ ดวั ส ดุเพื่ อการรี ไซเคิ้ ล ขยะแก่นักเรี ยนโรงเรียนบ้านดอนหอย จ.นครนายก และ
กิจกรรมการผลิตสื่อและการอบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าให้กับ ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ตาบลหนอง
หมากฝ้าย อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ผลการประเมินโครงการนี้ถูกนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะปรับปรุง ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 (APIT_56_10.1_4.3) โดยจากการประเมินนั้นนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
ประเมิ น ว่ า นิ สิ ต มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะสื่ อ สาร โ ดยการท าสื่ อ เผยแพร่ ใ ห้ กั บ ชุ ม ช น ร้ อ ยละ 100
(APIT_56_10.1_4.2)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_10.1_4.1 คู่มือการเรียนรายวิชาสัมมนา/โครงงานวิทยาศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
แนวปฏิบัติและการประเมินผล
APIT_56_10.1_4.2 สรุ ป การด าเนิ น การโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชนด้ า นเทคโลยี แ ละนวั ต กรรม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ คณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2557
APIT_56_10.1_4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 เรื่องสรุปโครงการบริการ
วิชาการ
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน และโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต
ผลการดาเนินการ
จากการประเมินรายวิชา วทศ 411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะฯได้ออกประกาศคณะ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิช าสั มนา /
โครงงาน ปีการศึกษา 2557 (APIT_56_10.1_5.1) เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ ควบคู่กับการ
ส่งเสริมให้นิสิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัยด้านทักษะการสื่อสาร โดยส่งเสริมให้ นิสิตใช้
ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น และควรจัดอบรมเทคริคการนาเสนอผลงานด้วยสื่อเพาเวอร์พอยท์
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ส่วนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต ในปีการศึกษา 2556 คณะฯได้ส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะ
สื่อสารผ่ านการบริการวิชาการในโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ :
โครงการเรียนรู้เพื่อแบ่งปันสู่การพัฒนาศักยภาพชุมชน (โครงการย่อยที่ 2) ซึ่งฝ่ายบริหารได้นาผลการดาเนิน
โครงการการบริการวิชาการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร ครั้งที่ 4/2557 (APIT_56_10.1_5.2) และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มีการบูรณาการการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนานิสิตด้านการสื่อสาร, จิตอาสาและการนาความรู้
จากวิชาที่เรียนมาใช้ในการแก้ปัญหา ทั้งนี้ควรมีแผนการบูรณาการจากแต่ละสาขาวิชา
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_10.1_5.1 ประกาศคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมนา/โครงงาน ปีการศึกษา 2557
APIT_56_10.1_5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 เรื่องสรุปโครงการบริการ
วิชาการ
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
5 ข้อ
5 ข้อ
5
(ข้อ 1-5)

บรรลุเป้าหมาย


ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ
5 ข้อ
5 ข้อ
(ข้อ 1-5)

บรรลุเป้าหมาย
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คะแนนการประเมินตนเอง
5
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ตัวบ่งชี้ที่ คณะ 10.2 : การบูรณาการงานวิจัยหรือการเรียนการสอนกับบริการวิชาการชุมชน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P)
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
(อาจารย์ ดร.วาสินี จันทร์นวล)
ผู้รายงานผล : อาจารย์ ดร.วาสินี จันทร์นวล

เบอร์โทรศัพท์ : 02-6495000 ต่อ 27167
เบอร์โทรศัพท์ : 02-6495000 ต่อ 27167

เกณฑ์การประเมิน :
ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน
สูตรการคานวณ:
ร้อยละของงานวิจัยหรือการเรียนการสอนที่บริการวิชาการแก่ชุมชนต่อจานวนอาจารย์ประจาเท่ากับ
จานวนการบูรณาการงานวิจัยหรือการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ X 100
จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
ผลการดาเนินงาน :
ด้วยเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเน้นการบริการทางวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและ
ยั่งยืน ซึ่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้มุ่งเน้นพัฒนา ตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ซึ่งในปีการศึกษา 2556 นี้ คณะฯ ได้มีการบูรณาการงานวิจัยหรือการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแก่
ชุมชน โดยในด้านการวิจัย คณาจารย์ได้ลงสารวจพื้นที่จังหวัด นครนายก และพบว่าชุมชนต่างๆ มีผลิตผลเป็น
กล้วยน้าว้าจานวนมาก และเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มการใช้ประโยชน์จากกล้วยน้าว้ าให้หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น จึงเกิดงานวิจัยที่นาไปสู่การพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ กล่าวคือ การผลิตกล้วยสุกผงสาหรับการ
ประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร และพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสาเร็จรูปพร้อมบริโภคชนิดแผ่น
และไอศกรีมโพรไบโอติกส์เสริมกล้วยสุกผง นอกจากการใช้ประโยชน์จากกล้วยน้าว้าดังที่กล่าวมาแล้ว กล้วย
น้าว้ายังเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ผู้วิจัยจึงนาไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กะหรี่พัฟเพื่อสุขภาพโดยใช้
แป้งกล้ วยน้าว้าดิบ ผสมกับกล้วยน้าว้าสุกผงเป็นส่ วนประกอบในสูตรอาหาร โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้จาก
งานวิจัยเหล่านี้ จะถูกนาไปเผยแพร่ให้ความรู้เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์แก่ชุมชน
ต่อไป ซึ่งผลงานที่เกิดขึ้นมีจานวน 4 ชิ้น
ส าหรั บ ในด้ า นการเรี ย นการสอนซึ่ ง สอดแทรกในรายวิ ช า วอภ 331 วอภ 431 และ วอภ 411
คณาจารย์และนิสิตได้ร่วมกันเก็บข้อมูลด้านสุขภาพที่ได้จากการสารวจชุมชนใน อ. องครักษ์ และเทศบาลเมือง
นครนายก จ. นครนายก และนาข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์เพื่อถ่ายทอดความรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาหารที่
รับประทานกับการเกิดโรคไม่ติดต่อชนิดเรื้อรังชนิดต่างๆ รวมถึงการแนะนาการบริโภคอาหารเพื่อห่างไกลจาก
การเป็นโรค ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อนากลับไปเผยแพร่ ความรู้แก่ชุมชนอีกครั้ง นอกจากนี้ในรายวิชา วอภ
101 ได้นานิสิตไปสารวจและเก็บข้อมูล ที่ไร่ทักสม อ. องครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งชุมชนดังกล่าวต้องการนา
แก่นตะวันไปเพิ่มมูลค่า และศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อชุมชนจะเพิ่มปริมาณการปลูกแก่นตะวันเพื่อแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไป ซึ่งนิสิตได้นาโจทย์นี้ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ และได้คัดเลือกสูตรอาหาร ไปจัดทา
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เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ และนากลับไปเผยแพร่ในชุมชนนั้น โดยผลงานที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการกับการเรียนการสอน
มีทั้งสิ้นจานวน 7 ชิ้น
รวมทั้งสิ้ นคณะเทคโนโลยี และนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์การเกษตรมีงานวิจัย และการเรียนการสอนที่
บริการวิชาการแก่ชุมชน ในรูปแบบการเผยแพร่เอกสารวิชาการในการออกไปฝึกอบรม จานวน 11 เรื่อง โดย
และมีอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง ทั้งหมด 17 คน จึงมีจานวนของงานวิจัยหรือการเรียนการสอนที่บริ การ
วิชาการแก่ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 64.70 ดังนั้นคณะจึงประเมินได้ 5 คะแนน
ข้อมูลพื้นฐาน
ลาดับ
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ที่
1 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)
2 จานวนนักวิจัยประจาทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)
3 จานวนเอกสารเผยแพร่จากงานวิจัยหรือการเรียนการสอน

หน่วยวัด
คน
คน
ชิ้นงาน

ปีการศึกษา
2555
17
0
11

รายการหลักฐาน
งานวิจัยที่ถูกนาไปบริการวิชาการแก่ชุมชน
รหัสเอกสาร
รายการหลักฐาน
APIT_56_10.2_1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากกล้วยน้าว้าสุกผง
(ทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัย)
โครงการวิจัยที่ 1 การผลิตกล้วยสุกผงโดยเทคนิคการทาแห้งที่แตกต่างกันสาหรับการ
ประยุกต์ใช้ใน ผลิตภัณฑ์อาหาร
โครงการวิจัยที่ 2 การพัฒนาอาหารเช้าสาเร็จรูปพร้อมบริโภคชนิดแผ่นจากกล้วยสุกผง
และแป้งข้าวกล้อง
โครงการวิจัยที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโพรไบโอติกส์เสริมกล้วยสุกผง
APIT_56_10.2_2 การพัฒนากะหรี่พัฟเพื่อสุขภาพโดยใช้แป้งกล้วยน้าว้าดิบผสมกับกล้วยน้าว้าสุกผงเป็น
ส่วนประกอบในสูตรอาหาร (ทุนเงินงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยฯ)
การเรียนการสอนที่ถูกนาไปบริการวิชาการแก่ชุมชน
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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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ร้อยละ 30
56.25

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
5

บรรลุเป้าหมาย


ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ร้อยละ 30
64.70

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเป้าหมาย
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ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
จุดแข็ง
1. มี ก ระบวนการพั ฒ นาแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละตั ว บ่ ง ชี้
ที่สะท้อนพันธกิจได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนา
-

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-

องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต
1.
2.
3.
1.
2.
3.

จุดแข็ง
มีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรที่ชัดเจน
ร้อยละของอาจารย์วุฒิปริญญาเอกมีสูง
มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงตามหลักสูตรจานวนมาก
จุดที่ควรพัฒนา
ร้อยละของอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปเป็น 0
ผลงานวิช าการด้า นการผลิตเอกสารประกอบการสอน
หนังสือ ตารา มีน้อย
ไม่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
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แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการสอน
2. จั ด ท าโครงการส ารวจความต้ อ งการของภาครั ฐ และ
เอกชนเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรเดิม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. จัดโครงการเพื่อส่งเสริมการเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ
2. จัดโครงการส่งเสริมการผลิตเอกสารประกอบการสอน
หนังสือ และตารา
3. ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการเปิ ด หลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา
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องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมพัฒนานิสิต
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

จุดแข็ง
มีโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานิสิตจานวนมาก และ
ครบถ้วน
มีการบูรณาการกิจกรรมพัฒนานิสิตกับการบริการวิชาการ
มีงบประมาณสนับสนุนจากคณะจานวนมาก
จุดที่ควรพัฒนา
เนื่องจากคณะมีที่ตั้งอยู่ที่ประสานมิตร และองครักษ์ ทาให้
เกิ ด ความล าบากในการจั ด กิ จ กรรม เนื่ อ งจากในบาง
กิจกรรมต้องมีการรวมตัวกันของนิสิต
ยั ง ไม่ มี โ ครงการที่ มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รภายนอก
มหาวิทยาลัย
มีโครงการส่งเสริมทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมน้อย
กิจกรรมสาหรับศิษย์เก่ายังมีน้อย

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรบูรณาการกิจกรรมพัฒนานิสิตกับพันธกิจด้านอื่นๆ
เช่น การเรียนการสอน การวิจัย / ศิลปวัฒนธรรม เพิ่ม
มากขึ้น
2. ควรส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรเลือ กวัน /เวลา/ประเภทกิจกรรม ให้ เหมาะสมกั บ
สถานที่ในการจัด
2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมกับองค์กรภายนอก
3. เพิ่มกิจกรรมทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
4. เพิ่มกิจกรรมสาหรับศิษย์เก่า

องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มี ง บประมาณการวิ จัย จานวนมากเมื่ อ เทีย บกั บจ านวน 1. จัดโครงการพัฒนาศัก ยภาพนั ก วิจัย อย่า งต่อ เนื่ อ งเพื่ อ
อาจารย์
รักษามาตรฐานการวิจัยและเสริมในจุดที่อาจารย์ยังขาด

1.
2.
3.
4.

จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์มาจากอาจารย์ส่วนน้อย
1. สร้างระบบและกลไกในการติดตามนักวิจัยในการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์มีจานวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลงาน
จานวนโครงการวิจัย
2. สร้ า งกลไกในการน าผลงานวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ ผ่ า น
มีผลงานตีพิมพ์จานวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนหรือการสร้างเครือข่าย
กับภาคอุตสาหกรรม
การวิจัยที่ได้รับ
3. จัดโครงการให้ความรู้และประโยชน์ของการขอรับความ
ไม่มีโครงการวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

องค์ประกอบที่ 5 : การบริการวิชาการแก่สังคม
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีโครงการและมีศูนย์บริการวิชาการที่มีระบบปฏิบัติงานที่ดี 1. น าผลส ารวจความต้ อ งการของชุ ม ชนมาวางแผนการ
บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง
มีการกาหนดขอบเขตพื้นที่ให้บริการอย่างชัดเจน
2. มหาวิ ท ยาลั ย และคณะให้ ค วามส าคั ญ กั บ การบริ ก าร 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนอย่าง
วิชาการ โดยมีการจัดสรรงบประมาณให้กับบริการวิชาการ
ต่อเนื่อง
เป็นจานวนมาก
3. มี การด าเนิ น งานตามแผน และได้ผ ลดีอ ย่ า งแท้ จริงต่ อ 3. มีการจัดสรรทุนวิจัยสาหรับโจทย์ปัญหาจากชุมชน
มากขึ้น
ชุมชน
4. เพิ่มความหลากหลายของหัวข้อในการอบรมให้
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ครบถ้วนกับความเชี่ยวชาญของบุคลากรในคณะ
4. มีการดาเนินการด้านนี้อย่างต่อเนื่อง
5. มีสถานที่ของคณะฯ เพื่อใช้ในการดาเนินกิจกรรมบริการ
วิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. คณะยังไม่ มี การหารายได้จากโครงการบริการวิช าการ 1. ควรเร่งรัดให้มีการหารายได้จากโครงการบริการ
วิชาการอย่างเป็นรูปธรรม
โดยคณะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
เป็นส่วนใหญ่

องค์ประกอบที่ 6 : การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. คณะมีการจัดโครงการที่ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะและ 1. ควรมีการจัดโครงการ/กิจกรรม/รายวิชาที่
วัฒนธรรม
สอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศ
2. คณะมี ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณในการจั ด กิ จ กรรม/
Asians ด้วย
โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
-
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-

151

องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. การทางานของผู้บริหารยึกหลักธรรมาพิบาลโดย 1. ควรพั ฒ นาระบบและกลไกการท างานโดยใช้
คานึงถึงประโยชน์ของสถาบัน
ระบบสารสนเทศเพิ่ม
2. ผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาการบริหาร
2. ส่ งเสริมให้ บุค ลากรเข้ ารับการอบรมทักษะการ
3. มี ก ารพั ฒ นาข้ อ ตกลงการท างานโดยค านึ ง ถึ ง
ทางาน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นที่ตั้ง
3. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทางาน
ของทุกฝ่าย
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. มีการหมุน เวีย นของอัต ราก าลั งบ่ อยครั้ง ท าให้ 1. วางแผนสร้างระบบภาระงานหลัก และภาระงาน
การทางานไม่ต่อเนื่อง
รองในการทางาน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องเมื่อมี
การเปลี่ยนบุคลาการ

องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
1. ระบบการรายงานการใช้เงินชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได้
จุดที่ควรพัฒนา
1. งบประมาณหลักมาจากงบประมาณเงินรายได้และ
งบประมาณแผ่นดิน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่เป็นปัจจุบัน
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารการใช้เงินได้เป็นไป
ตามแผน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ให้หารายได้เพิ่มเติมจากทรัพยากรที่มีอยู่และ
จัดทาโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้

องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. คณะได้นาระบบวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการดาเนิน 1. ส่งเสริมให้บุค ลากรใหม่ไปอบรมหลักในการดาเนิ นการ
วงจรคุณภาพ PDCA
โครงการของคณะ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-
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องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน (การเรียนการสอน)
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีรายวิชา โครงการ และกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาอัต 1. ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
ลักษณ์นิสิต
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
อัตลักษณ์นิสิตโดยการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ /การจัดทา
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 และรายวิชาจานวนน้อยที่ส่งเสริม 1. ควรเพิ่มกิจกรรม/โครงการ และรายวิชาที่ส่งเสริมการ
การพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต
พัฒนาอัตลักษณ์นิสิตให้เพิ่มมากขึ้น
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ภาคผนวก
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
* ลาดับที่ที่ปรากฏอาจไม่เรียงลาดับตัวเลข เพราะเป็นลาดับทีต่ ามที่ปรากฏในระบบ CHE_QA Online ปีการศึกษา 2556

ลาดับที่

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
587
25
26
27
28
29
30
31
32
33

จานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก
- -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข
- -ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน
จานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
จานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด
จานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง และแจ้งให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบ
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
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ผลการ
ดาเนินงาน
3
3
3
0
3
-
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ลาดับที่

รายการ

44
45
46
47

- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตาม
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานฯ ครบถ้วน
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพ
ทั้งหมด
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้

48
49
50
51
52
53
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
61
62
63
64
65
66
67
54
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ผลการ
ดาเนินงาน
3
3
0
3
155

ลาดับที่

55
56
57
58
59
60
695
696
697
698
699
700
701
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
102
599
156

ผลการ
ดาเนินงาน

รายการ
ผลการด าเนิ น งานฯ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น 5 ข้ อ แรก และอย่ า งน้ อ ยร้ อ ย
ละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กาหนดในแต่ละปี)
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
- -จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา
- -จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี
- -จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต
- -จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท
- -จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (แผน ก)
- -จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข)
- -จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า

3
3
3
435
435
19
-
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ลาดับที่

รายการ

600

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์
- -จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า
- -จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า
- -จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
- -จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- -จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า
- -จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
- -จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- -จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า
- -จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
- -จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- -จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า
- -จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการของปีที่ผ่านมา (กรณีที่
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

601
597
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
595
123
124
125
126
127
128
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ผลการ
ดาเนินงาน
5
14
73.68
14
0
4
10
5
0
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180.36
0
180.36
0
0
0
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ลาดับที่

รายการ

129
130
131

- -ระดับปริญญาเอก
จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา
จานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียน
การใช้ Wi-Fi กับสถาบัน
ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5)
ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น
อื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนาม
กีฬา (จากคะแนนเต็ม 5)
ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกาจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สาหรับ สมศ1)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจเรื่องการมีงานทา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาอยู่แล้ว
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สาหรับ สมศ2 16.2)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สาหรับ สมศ2 16.2)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สาหรับ สมศ2 16.2)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)

132
133
134

135

84
85
86
87
88
681
89
682
683
90
669
670
671
93
94
158

ผลการ
ดาเนินงาน
0
1
4
3.72
3.49
3.64

3.62

58
58
42
0
0
0
8
0
0
16,000
58
0
0
12
0
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ลาดับที่
95
96
97
98
99
100
101
691
692
602
165

672
166
167
170
175
176
177
178
179

ผลการ
ดาเนินงาน
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
3.68
ตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
0
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท
0
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
0
โทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
0
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
0
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
0
เอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF
44.20
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด
12
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญา
3.68
ตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
จานวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสาร
0
นิพนธ์ หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โท ที่ผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็น
กรรมการพิจารณาด้วย]
- -จานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
16
- -จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
0
ระดับชาติ (proceedings)
- -จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
2
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
- -จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
14
จานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้สาเร็จ
0
การศึกษาระดับปริญญาโท)
- -จานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือ
0
จังหวัด
- -จานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0
- -จานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
0
ระหว่างประเทศ
- -จานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
0
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รายการ

159

ลาดับที่
180
91
181
183

184
185
186

588
589
590
591
592
593
92
677
678
679
680
702
160

ผลการ
ดาเนินงาน

รายการ
อาเซียน
- -จานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบ
ประเมิน)
จานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก)
- -จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI (จานวนบทความที่นับในค่าน้าหนักนี้ จะต้องไม่นับซ้ากับค่านาหนัก
อื่นๆ)
- -จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏใน
ประกาศของ สมศ. (จานวนบทความที่นับในค่าน้าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ากับที่นับในค่า
น้าหนักอื่นๆ)
- -จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. (จานวนบทความที่นับในค่าน้าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ากับที่นับ
ในค่าน้าหนักอื่นๆ)
- -จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com)
หรือ ISI หรือ Scopus (จานวนบทความที่นับในค่าน้าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ากับที่นับ
ในค่าน้าหนักอื่นๆ)
จานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก)
- -จานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือ
จังหวัด
- -จานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- -จานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
- -จานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน
- -จานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)
(สบช.)จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กาหนดในหลักสูตร
(สบช.)จานวนนักศึกษารับเข้าทั้งหมด (รหัสเดียวกัน)
(สบช.)จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี
(สบช.)จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษาเดียวกัน
จานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษานั้น
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0
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0
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ลาดับที่

รายการ

703
704
705
706
707
708
709

- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จานวนรายวิชาที่มีการประเมินความพึงใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนฯ
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จานวนรายวิชาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนฯ ที่น้อยกว่า 3.51
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
(สพล.) จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาตรงสาขาวิชาหรือทางานในสถาน
ประกอบการที่ดาเนินงานเกี่ยวข้องภายใน 1 ปี
(สพล.) การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
(สพล.) ได้รับรางวัลที่ 3 จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติ/ การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติ
(สพล.) ได้รับรางวัลที่ 2 จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติ/ ได้รับรางวัลที่ 3 จากการ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
(สพล.) ได้รับรางวัลที่ 1 จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติ/ ได้รับรางวัลที่ 2 จากการ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
(สพล.) ได้รับรางวัลที่ 1 จากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
684
685
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ผลการ
ดาเนินงาน
0
77
0
0
0
0
77
0
77
0
0
0
0
77
0
77
0
0
0
0
42
0
0
0
0
0
4.33
3.94
161

626
627

ผลการ
ดาเนินงาน
ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
3.70
วิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย
14
หรืองานสร้างสรรค์
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
19
จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
0
อนุสิทธิบัตร
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
3,940,915
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3,940,915
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
1,506,000
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1,506,000
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
17
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนนักวิจัยประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
0
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
2
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนนักวิจัยประจาที่ลาศึกษาต่อ
0
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
2
ชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
(จานวนบทความที่นับในค่าน้าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ากับที่นับในค่าน้าหนักอื่นๆ)
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-

162
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ลาดับที่
686
146
147
164
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
612
613
614
615
616
617
618
619
193

รายการ

ลาดับที่

รายการ

628
194

- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏใน
ประกาศของ สมศ. (จานวนบทความที่นับในค่าน้าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ากับที่นับใน
ค่าน้าหนักอื่นๆ)
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. (จานวนบทความที่นับในค่าน้าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ากับที่นับใน
ค่าน้าหนักอื่นๆ)
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI
หรือ Scopus (จานวนบทความที่นับในค่าน้าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ากับที่นับในค่า
น้าหนักอื่นๆ)
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงาน
ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา)
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา)
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
(ผลงานของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา)
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของ

629
630
631
195
632
633
634
200

647
648
649
202
653
654
655
203
656
657
658
204
659
660
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205
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ผลการ
ดาเนินงาน
0
0
0
0
0
14

14
0
0
0
0
0
0
0
163

ลาดับที่
662
663
664
206
665
666
667
207
208
209
210
211
212
213

9850
9851
9852
9853

9854
9855

9856
164

ผลการ
ดาเนินงาน

รายการ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา)
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา)
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนรวมของผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
จานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
จานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
- -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
- -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
- -ตาราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา
กาหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของชิ้นงาน)
- -ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตาราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตาแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อย
ละ 50 ของชิ้นงาน)
จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ / นานาชาติ
จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ.
จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ์
จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ.
จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ์
จานวนบทความวิจัยฯ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐาน
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ลาดับที่
9857
9858
9859
9860
9861
9862
9863
9864
9865
9866
9867

9868
9869

9870
9871
9872
9873
9874
9875
9876
9877
214
215
216

รายการ
สากล ISI
จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจา (รวมศึกษาต่อ)
จานวนนักวิจัยประจา (รวมศึกษาต่อ)
จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ / นานาชาติ
จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ.
จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ์
จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ.
จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ์
จานวนบทความวิจัยฯ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐาน
สากล ISI
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจา (รวมศึกษาต่อ)
จานวนนักวิจัยประจา (รวมศึกษาต่อ)
จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ
จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียน
การสอน
จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย
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ผลการ
ดาเนินงาน
0
0
0
0
0
19
0
2
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
19
0
5
2
1
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ลาดับที่
594

รายการ

จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียนการ
สอนและการวิจัย
693 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ต่ากว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
585 คะแนนผลการประเมินผลการดาเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)
586 คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนน
เต็ม 5)
9811 ผลรวมของคะแนนสารวจความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
9812 ผลรวมคะแนนเต็มทั้งหมด
694 ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม 5)
579 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
580 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
(คะแนนเต็ม 5)
581 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
582 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
(คะแนนเต็ม 5)
583 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
584 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
(คะแนนเต็ม 5)
688 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
689 จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด
668 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5)
690 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามจุดเน้น และ
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
222 จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาต่างประเทศทั้งหมด
223 - -จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเกาหลี
224 - -จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเขมร
225 - -จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาจีนกลาง
226 - -จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาญี่ปุ่น
227 - -จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาทมิฬ
229 - -จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาพม่า
230 - -จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาฟิลิปิโน
232 - -จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามาเลย์
231 - -จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามลายู
233 - -จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาลาว
166

ผลการ
ดาเนินงาน
1
3.62
-

4.00
12
3.72
44.60
12
3.72
4.09
0
-
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ลาดับที่

รายการ

234
235
236
237
238

- -จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเวียดนาม
- -จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ
- -จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย
- -จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ
จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศที่กาหนดทั้งหมด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม)
- -จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
เกาหลีที่กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเขมร
ที่กาหนด(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน
กลางที่กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาญี่ปุ่นที่กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาทมิฬ
ที่กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาพม่า
ที่กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
ฟิลิปิโนที่กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
มาเลย์ที่กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
มลายูที่กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาลาว
ที่กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
เวียดนามที่กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษที่กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
อินโดนีเซียที่กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตาม
กฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม)
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ผลการ
ดาเนินงาน
-

167

ลาดับที่
608
609
610

168

รายการ
จานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย
จานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมให้มี
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย
จานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจาก
ยาเสพติดทุกชนิด

ผลการ
ดาเนินงาน
2
8
8
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