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การด าเนินงานตาม 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจําปี พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร พ.ศ. 2564 ตามพันธกิจของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้แก่ การ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ
หน่วยงาน พร้อมท้ังติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย  

 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาล ทํางานเป็นเครือข่ายและ การมีส่วนร่วม พัฒนางานและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
โดยใช้การจัดการความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือ
สําคัญท่ีทําให้คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สามารถบรรลุตาม เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ในการดําเนินงานทุกด้านตลอดปีท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์จากความร่วมมือ ทุ่มเท
แรงกายแรงใจของทุกภาคส่วน ท้ังจากคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร ผู้บริหาร หัวหน้าสาขา อาจารย์ และบุคลากรสายปฏิบัติการทุกคน คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมและผลักดันให้การดําเนินงาน ตาม
พันธกิจของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรสําเร็จดังจุดมุ่งหมาย และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเช่นนี้ตลอดไป 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  มิ่งเมือง) 
             คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
  

สารจากคณบด ี
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 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดตั้ง “คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร” ขึ้น
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างบุคลากรที่จําเป็นต่อการพัฒนา และเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตรที่มีความรู้ทางวิชาการ รู้จักแสวงหาความรู้ตลอดเวลาสามารถนําความรู้มาปรับใช้กับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับตนเอง และประเทศชาติ การดําเนินงานในระยะเริ่มต้น  
 คณะดําเนินการโดยโอนย้ายหลักสูตร ครุภัณฑ์ วัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการจากคณะวิทยาศาสตร์มาสังกัดคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การ 
เกษตรและให้คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรรับผิดชอบการเรียนการสอนของนิสิตหลักสูตร 
วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการซึ่งเดิมสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (เปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2529)  
 คณะเริ่มรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สังกัดคณะตั้งแต่ปี
การศึกษา 2552 เป็นต้นมา ในปีการศึกษา 2554 คณะได้เปิดสอนหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ในปี
การศึกษา 2556 คณะได้เปิดสอนหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร ในปีการศึกษา 2562 
ได้เปิดหลักสูตร วท.บ.นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ 
 
การด าเนินงานของหลักสูตรปีการศึกษา 2563 

หลักสูตร ประเภทหลักสูตร 
ระดับชั้นป ี

รวม 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 

ปีที่ 
5** 

วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ 

หลักสตูรวิชาการ 
59 73 69 74 8 283 

วท.บ. เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร ์ หลักสตูรวิชาการ   28 32 8 

153 วท.บ. นวัตกรรมพอลิเมอร์และการ
จัดการ 
 

หลักสตูรปฏิบัติการ 
30** 55**    

วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพและ
ผลิตภณัฑ์การเกษตร  

หลักสตูรวิชาการ 
34 21 ย้าย

หลักสูตร - 2 57 

วท.บ.นวัตกรรมอาหารและธุรกจิ หลักสตูรปฏิบัติการ 59  66 57   182 

รวม  152 160 154 106 18 675 
**หมายเหตุ ปีการศึกษา 2563  เป็นตน้ไป เป็นชื่อหลักสูตรจาก เทคโนโลยวีัสดุพอลิเมอร์ เป็นนวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ** 

ข้อมูล ณ วันที่ 27  สิงหาคม  2564 
  

ประวัติคณะเทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลติภัณฑ์การเกษตร 
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 ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีสํานักงานคณบดีตั้งอยู่ที่อาคาร 
อํานวยการ ชั้น 5 มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก ตั้งแต่เดือน เมษายน 2556 เป็นการชั่วคราว 

• มศว องครักษ์ อาคารอํานวยการ ชั้น 5 
  เลขที่ :63 หมู่ 7 ถนนรังสิต – นครนายก อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 
   โทรศัพท์ : 02 – 6495000 ต่อ 27167  
   มือถือ :081 – 453 – 4578  
   โทรสาร :037 – 395089 
   URL :http://ai.swu.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรแผนจะย้ายไปท่ีอาคารนวัตกรรมสุขภาวะและนิติกรรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก เมื่ออาคารก่อสร้างเสร็จ ประมาณปี พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สถานที่ตั้ง 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5  

มศว องครักษ์ 

อาคารนวัตกรรม สุขภาวะ อาหารและ
นิติกรรม 

มศว องครักษ์ 
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ศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร
เพ่ือการพัฒนา 
(ส่วนโรงงาน) 

ศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร
เพ่ือการพัฒนา 
(ส่วนอาคาร) 
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 พัฒนาองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ในระดับชาติไปสู่ระดับสากล ทั้งในการจัดการเรียนการสอน         
การบริการวิชาการ และการวิจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือ
นําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อชุมชน ประเทศและมนุษยชาติ 

 
 

 
 

 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรเ พ่ือความยั่ งยืน (Agricultural Product Innovation for 
Sustainability) : สถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนานวัตกรรมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
 
 
 
 

 1. ผลิตบัณฑิต และพัฒนากําลังคน ที่มีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์การเกษตร มีทักษะในการทํางาน 
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีกระบวนการคิดในการสร้างนวัตกรรม มีแนวคิด (mindset) และทักษะในการ
ริเริ่มกิจการ (startup process) และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneur skill) บนพ้ืนฐานของความ
รับผิดชอบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพ่ือนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีการบูรณาการระหว่าง
สาขาวิชา ความเชี่ยวชาญ และหน่วยงานทั้งในประเทศและนานาชาติรวมทั้งความร่วมมือร่วมสร้างสร รค์กับ    
ภาคส่วน ต่างๆ เพื่อสามารถนําไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
 3. เป็นศูนย์การบริการวิชาการด้านผลิตภัณฑ์การเกษตร ส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วม ใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพให้แก่ชุมชน ภาคการผลิต เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง และโอกาสในการ
แข่งขนั โดยมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและนานาชาติ 
 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญา และการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพ้ืนฐานของความ 
รับผิดชอบต่อชุมชน ประเทศ และมนุษยชาติ 
 5. มีการบริหารจัดการคณะอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

 
 
 

A (Achievement)   = การทํางานโดยมีเป้าหมายคือความสําเร็จ 
I (Innovation)    = การสร้างนวัตกรรมเพ่ือสร้างผลกระทบอย่างยั่งยืน 
 
 
  

เป้าหมาย 

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร 

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 

ค่านิยม 
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แผนยุทธศาสตร ์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์

การเกษตร 
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ตารางที่ 1 ผลการติดตามแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์และแผนกิจกรรมทั้งหมดของคณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 ในไตรมาสที่ 4  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนตัวช้ีวัด จ านวนตัวช้ีวัดท่ี
บรรลุ 

จ านวนตัวช้ีวัดท่ี
ไม่บรรลุ 

ร้อยละของ
ตัวช้ีวัดท่ีบรรลุ 

ร้อยละของ
ตัวช้ีวัดท่ีไม่

บรรลุ 
การผลิตบัณฑิตฯ 38 29 9 76.32 23.68 

การวจิัยฯ 15 9 6 60 40 
การบรกิารวิชาการฯ 6 6 0 100 0 
ทํานุบํารุงศิลปะฯ 3 3 0 100 0 

บริหาร 20 19 1 95 5 
รวม 82 66 16 80.48 19.51 

 
หมายเหต:ุ ประกอบด้วยตวัชี้วัด (1) แผน 15  มศว (2) EdPEx คณะฯ (3) ตัวชีว้ัดสภามหาวิทยาลยั  
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การผลิตบัณฑิตฯ การวิจัยฯ การบริการวิชาการฯ ทํานุบํารุงศิลปะฯ บริหาร รวม

ผลการติดตามแผนกลยุทธ/์แผนยุทธศาสตร์และแผนกิจกรรมทั้งหมดของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 ในไตรมาสที่ 4 

จํานวนตัวชี้วัด จํานวนตัวชี้วัดที่บรรลุ จํานวนตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุ ร้อยละของตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ
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ตารางท่ี 2 ผลการติดตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2564 ในไตรมาสที่ 4 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จ านวน
ตัวช้ีวัด 

จ านวน
ตัวช้ีวัดที่

บรรลุ 

จ านวนตัวช้ีวัดที่
ไม่บรรลุ 

ร้อยละของตัวชี้วัด
ที่บรรลุ 

ร้อยละตัวชี้วัด
ที่ไม่บรรลุ 

การผลิตบัณฑิตฯ 28 20 8 71.43 28.57 
การวิจัยฯ 10 5 5 50 50 

การบริการวิชาการฯ 2 2 0 100 0 
ทํานุบํารุงศิลปะฯ 0 0 0 0 0 

บริหาร 5 5 0 100 0 
รวม 45 32 13 71.11 28.89 
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การผลิตบัณฑิตฯ การวิจัยฯ การบริการวิชาการฯ ทํานุบํารุงศิลปะฯ บริหาร รวม

ผลการติดตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2564

จํานวนตัวชี้วัด จํานวนตัวชี้วัดที่บรรลุ จํานวนตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุ ร้อยละตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ
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ตารางที่ 3 ผลการติดตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ  (EdPEx) ของ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในไตรมาสที่ 4  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จ านวน
ตัวช้ีวัด 

จ านวน
ตัวช้ีวัดที่

บรรลุ 

จ านวนตัวช้ีวัดที่
ไม่บรรลุ 

ร้อยละของตัวชี้วัด
ที่บรรลุ 

ร้อยละตัวชี้วัด
ที่ไม่บรรลุ 

การผลิตบัณฑิตฯ 5 4 1 80 20 
การวิจัยฯ 4 3 1 75 25 

การบริการวิชาการฯ 4 4 0 100 0 
ทํานุบํารุงศิลปะฯ 3 3 0 100 0 

บริหาร 6 5 1 83.33 16.67 
รวม 22 19 3 86.36 16.64 
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การผลิตบัณฑิตฯ การวิจัยฯ การบริการวิชาการฯ ทํานุบํารุงศิลปะฯ บริหาร รวม

ผลการติดตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จํานวนตัวชี้วัด จํานวนตัวชี้วัดที่บรรลุ จํานวนตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุ ร้อยละตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ
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ตารางท่ี 4 ผลการติดตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์สภามหาวิทยาลัย (แบบสมดุล 4 มิติ; BSC) ของคณะเทคโนโลยี
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 ในไตรมาสที่ 4  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จ านวน
ตัวช้ีวัด 

จ านวน
ตัวช้ีวัดที่

บรรลุ 

จ านวนตัวช้ีวัดที่
ไม่บรรลุ 

ร้อยละของตัวชี้วัด
ที่บรรลุ 

ร้อยละตัวชี้วัด
ที่ไม่บรรลุ 

การผลิตบัณฑิตฯ 7 7 0 100 0 
การวิจัยฯ 5 4 1 80 20 

การบริการวิชาการฯ 0 0 0 0 0 
ทํานุบํารุงศิลปะฯ 0 0 0 0 0 

บริหาร 9 9 0 100 0 
รวม 21 20 1 95.24 4.76 
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การผลิตบัณฑิตฯ การวิจัยฯ การบริการวิชาการฯ ทํานุบํารุงศิลปะฯ บริหาร รวม

ผลการติดตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์สภามหาวิทยาลัย (แบบสมดุล 4 มิต;ิ BSC) ของคณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564

จํานวนตัวชี้วัด จํานวนตัวชี้วัดที่บรรลุ จํานวนตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุ ร้อยละตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ
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แผนกลยุทธ์ / แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. ผลิตบัณฑิต และพัฒนาก าลงัคน ที่มีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์การเกษตร มีทักษะในการท างาน และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
มีกระบวนการคิดในการสร้างนวัตกรรม มีแนวคิด (mindset) และทักษะในการริเริ่มกิจการ (startup process) และทักษะการเป็นผูป้ระกอบการ 
(entrepreneur skill) บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม 
เป้าประสงค ์
1. เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาก าลังคนทุกชว่งวัย ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มทีกัษะสอดคล้องกับความต้องการของประเทศในอนาคต 
3. การเตรียมความพร้อมนิสิตสู่เส้นทางอาชีพอย่างมีเป้าหมาย และมีศิลปะการด ารงชีวิตที่ดี 
 

ตัวชี้วดั รหัสตัวชีว้ัด 
เกณฑ์ประเมิน/ 
ค่าเป้าหมาย/ 
ปีงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินการ 
√ บรรล ุ

× ไม่บรรล ุ

รายละเอียด 

1. 1. มีรูปแบบการสอนแบบ active learning 
ที่สามารถพัฒนาให้นิสิตมีทักษะ 3 ด้าน ดังนี้  
1. มีการด าเนินการให้นิสิตมี Foundational literacie 
2. มีการด าเนินงานให้นิสิตมี Competencies 
3. มีการด าเนินการให้นิสิตมี Character Qualities 

EdPEx 1.1/ 
BSC 1.1.3 

มีการด าเนินงาน 
ไม่น้อยกวา่ 3 ขอ้ 

1. การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ทนก 221 
การสร้างนวัตกรรม และ ทนก 222 
แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในทกุหลักสูตร 
2. การก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ active 
learning ที่สามารถพัฒนาให้นิสิตมีทักษะ Foundational 
Literacies / Competencies / Character Qualities  
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านกระบวนการคิด 
เชิงนวัตกรรม  
4. การสื่อสารวัฒนธรรมองค์ให้กับนิสิตผ่าน AI channel (AI is 
LOVE) 
5. กิจกรรม one company one lab 
/กิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีภาคเอกชน 
หน่วยงานที่คณะมี MOU ร่วมออกแบบและด าเนินการสอน 
6. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและ 
การจัดการองค์ความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2563 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ 
ประจ าปกีารศึกษา 2563 
8. โครงการ AI Innovation Sandbox 

หน่วยวิชาการ/ 
หน่วยกิจการนิสิต/ 

สาขาฯ 

√ มีการดําเนินการครบทั้ง 4 ขอ้ 
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2. มีหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้นิสิต 
สามารถใช้ กระบวนการคิด เชิงวิพากษ ์/เชิงออกแบบ 
และมี mindset ของการประกอบการ 

EdPEx 1.2 ทุกหลักสูตร 1. การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ทนก 221 
การสร้างนวัตกรรม และ ทนก 222 
แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในทกุหลักสูตร 
2. การก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ active 
learning ที่สามารถพัฒนาให้นิสิตมีทักษะ Foundational 
Literacies / Competencies / Character Qualities  
3. 
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม 
4. การสื่อสารวัฒนธรรมองค์ให้กับนิสิตผ่าน AI channel (AI is 
LOVE) 
5. กิจกรรม one company one lab / 
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีภาคเอกชน หนว่ยงานที่คณะมี 
MOU รว่มออกแบบและด าเนินการสอน 
6. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการ 
องค์ความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2563 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ 
ประจ าปกีารศึกษา 2563  
8. โครงการ AI Innovation Sandbox 

หน่วยวิชาการ/ 
หน่วยกิจการนิสิต/ 

สาขาฯ 

√ มีการดําเนินการทกุหลักสูตร 

3. มีหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทที่มีความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนในลักษณะบูรณาการการเรียน
การสอนเพื่อเช่ือมโยงภาพการทาํงานตอ่ในอนาคต 

EdPEx 1.3 ทุกหลักสูตร 1.คณะมีหลักสูตรปฏิบัติการได้แก่หลกัสตูรนวัตกรรมพอลิเมอร์
และการจัดการ และ หลกัสูตรนวัตกรรมอาหารและธุรกจิ 
ซ่ึงเป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือ 
กับภาคเอกชน  
2. กิจกรรม one company one lab / 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยมีภาคเอกชน/หน่วยงานที่คณะมี MOU 
ร่วมออกแบบและด าเนินการสอน 
3. 
โครงการปรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  
4. หลักสูตรปริญญาโท 
ซ่ึงเป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับภาคเอกชน 

หน่วยวิชาการ/ 
สาขาฯ 

√ มีการดําเนินการทกุหลักสูตร 

4. มีการวิจยักลุ่มลูกคา้เพื่อพัฒนา 
หลักสูตรระยะสั้นให้เป็นที่ต้องการ 
ของคนทุกช่วงวัย 

EdPEx 1.4 อย่างน้อย 1 เร่ือง 1. โครงการวิจัยเพือ่ศึกษาความต้องการ reskill / upskill 
ของศิษย์เก่า / ประชาชนหรือหนว่ยงานภาครัฐ / บริษัทเอกชน 

หน่วยวิจยั/ 
หน่วยวิชาการ 

×  
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5. มีโปรแกรม Career Development ส าหรับนิสิต EdPEx 1.5 มีการด าเนินการอย่
างน้อย 1 โปรแกรม 

1. การจัด Road Show ของบริษัทที่มีความร่วมมือ 
หรือบริษัทที่ให้ความสนใจในการพัฒนามนุษย ์
2. กิจกรรมบ่มเพาะทักษะ และ character 
พร้อมในการท างานในอนาคต 
3. กิจกรรมการฝกึฝนการมีศิลปะในการด ารงชีวิตที่ดี เช่น 
การฟัง การเข้าใจผู้อื่น หรือการควบคุมอารมณ์ในการท างาน 
และการด ารงชีวิต   
4. โครงการพัฒนานิสิตสู่การท างานอย่างมืออาชีพ (Carreer 
Development) 

หน่วยกิจการนิสิต/
หน่วยวิชาการ/ 

สาขาฯ 
 

√ มีการดําเนินการ 2 กิจกรรม คือ 1. 
กิจกรรมบ่มเพาะทักษะ และ 
character 
พร้อมในการท างานในอนาคต 
2.กิจกรรมการฝึกฝนการมีศิลปะ 
ในการด ารงชีวิตที่ดี เช่น การฟัง 
การเข้าใจผู้อื่น 
หรือการควบคุมอารมณ์ในการ 
ท างาน และการด ารงชีวิต   

6. จ านวนหลกัสูตรระยะสั้น (Short course) 
รายวิชาที่รองรับการศึกษาทุกช่วงวัย 
*หลักสูตรระยะสั้น (Short course) 
ที่รองรับการศึกษาทุกชว่งวัย เป็นหลักสตูรท่ีสร้างขึ้น 
โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงเป็นเร่ืองๆ 
เฉพาะอย่างมีการพัฒนามาจากรายวิชาในหลักสูตรภาค
ปกติระดับปริญญาตรี โท หรือเอก 
และมีระยะเวลาที่เทียบเคียงได้กับจ านวนหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่มีในหลักสูตรภาคปกตินั้นๆ 
และสามารถสะสมในคลังหน่วยกิตได้ 
ซ่ึงเปิดสอนให้กับบุคคลภายในและ/หรอืบุคคลภายนอก
ทุกช่วงวัย 
โดยบุคคลที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 
จะได้รับใบรับรองหรือประกาศนียบัตรจาก 
มหาวิทยาลัย 

K01 ไม่น้อยกวา่  
1 หลักสูตร 

โครงการบริการวิชาการแบบหารายได้ : 
การพัฒนาหลกัสูตรระยะสั้น 
 
 

หน่วยวิจยั/ 
หน่วยวิชาการ/ 

ศูนย์วิจัยฯ 

× วางแผนการดาํเนินการ เตรียม
หลักสูตรระยะสั้นในปีการ ศึกษา 2564 

7. จ านวนคนทุกชว่งวัยที่เขา้ลงทะเบียนเรียน 
ในหลักสูตรระยะสั้น 
*ผู้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรฝึ
กอบรม อาจเป็นได้ทั้งบุคคลภายใน 
และหรือบุคคลภายนอกทกุช่วงวยัที่ลงทะเบียนเข้าศึกษ
าในหลักสูตรระยะสั้นที่มหาวิทยาลยั 
เปิดสอน 

K02 ไม่น้อยกวา่ 30 
คนรวมทุก 
หลักสูตร 

โครงการบริการวิชาการแบบหารายได้: 
การพัฒนาหลกัสูตรระยะสั้น 

หน่วยวิจยั/ 
หน่วยวิชาการ/ 

ศูนย์วิจัยฯ 

× วางแผนการดาํเนินการ เตรียม
หลักสูตรระยะสั้นในปีการ ศึกษา 2564 
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8. จ านวนหลกัสูตรที่มีการส่งนิสิตฝึกงาน K03 ทุกหลักสูตร 1. การจัดการเรียนการสอนแผนฝกึงานในทุกหลักสูตร 
2. โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 
2563 
3. 
โครงการนิเทศนิสิตฝึกงานสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภ
ชนาการ  
ปีการศึกษา 2563 
4. โครงการนิเทศนิสิตฝึกงานสาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 
ปีการศึกษา 2563 
5. โครงการนิเทศฝึกงานสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์ 
การเกษตร ปกีารศึกษา 2563 
6. โครงการนิเทศฝึกงานหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและธุรกิจ 
ปีการศึกษา 2563 

หน่วยวิชาการ/ 
สาขาฯ 

× ในปีการศึกษา 2563 มีหลักสูตรที่ส่ง
นิสิตไปฝึกงาน มีจํานวน 3 หลกัสูตร 
ได้แก่ 
1. FSN จํานวน 61 คน 
2. PMT จาํนวน 51 คน 
3. BOT จาํนวน 16 คน 
4. FIB ไม่มี 

9. จ านวนหลกัสูตรที่มีการส่งนิสิตเข้าร่วม 
สหกิจศึกษา 

K04 ทุกหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนแผนสหกิจในทกุหลักสูตร หน่วยวิชาการ/ 
สาขาฯ 

× . จํานวนหลักสูตรท่ีมีการส่งนิสิต เข้า
ร่วมสหกิจศึกษา (ปกีารศึกษา 2563) 
จํานวน 2 หลักสูตร 
1.1 ชื่อหลักสูตร. 
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์การอาหารและ 
โภชนาการ   
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร ์
1.2 จํานวนนิสิตที่มีการส่งเข้าร่วม สห
กิจศึกษา จํานวน 13 คน 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 
และโภชนาการ จํานวนนิสิตที่มีการส่ง
เข้าสหกิจศึกษา 9คน 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดพุอลิเมอร์ 
จํานวนนิสิตที่มีการส่งเข้าสหกิจ ศึกษา 
4 คน 
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10. ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีรับ 
ได้ตามแผนการรับนิสิต 

K05 ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80 
ในแต่ละ 
หลักสูตร 

โครงการสื่อสารเชิงรุก  
(เข้าร่วม SWU OPEN HOUSE 2020 และกิจกรรมที่ 2 
TCASPR) 

หน่วยกิจการนิสิต/
สาขาฯ/ 

หน่วยประชา 
สัมพันธ ์

× ภาพรวมทั้งคณะ ร้อยละ 70.25 
รายละเอียดดังนี ้

สาขา แผน รับ
จริง 

ร้อย
ละ 

FSN 70 60 85.71 
BOT 60 33 55 
PMT 60 29 48.30 
FIB 60 55 92  

11. ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีกิจกรรม/
โครงการที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (ไม่นับ
รายวิชา SWU) 

K07 ร้อยละ 100 โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยแีละนวัตก
รรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

หน่วยวิชาการ/ 
สาขาฯ/ศูนย์วจิัยฯ 

√ ร้อยละ 100 

12. จ านวนหลกัสูตรที่มีรายวิชาการจัด 
การเรียนการสอนแบบ Active learning ร้อยละ 50 
ขึ้นไป (นับทุกรายวิชาในหลักสูตร) 
*นวัตกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การพัฒนาสิ่งใหม่ๆ 
ที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
อาจอยู่ในรูปของกระบวนการสอนใหม่ 
สื่อการสอนรูปแบบใหม่ 
เพื่อช่วยส่งเสริมให้กระบวนการทางการศึกษามีประสิท
ธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

K08 
 

ทุกหลักสูตร 1. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning 
ในทุกหลักสูตร 
และการก าหนดเป็นหนึ่งในเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติง
าน 
2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการองค์ความรู้ 
ประจ าปกีารศึกษา 2563 

หน่วยวิชาการ/ 
สาขาฯ 

√ ทุกหลักสูตร 

13. จ านวนรายวิชาที่มีนวัตกรรมการเรียนรู้ K09 ไม่น้อยกวา่ 
1รายวิชา 

1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการองค์ความรู้ 
ประจ าปกีารศึกษา 2563 
2. โครงการวิจัยในชั้นเรียน (ทุนรายได้คณะฯ) 

หน่วยวิชาการ/ 
สาขาฯ 

√ 3 รายวิชา 
1. AIT222 Design concept for 
innovation and technology 
2. FSN381 Chemistry of Food 
Components Laboratory  
3. PMT431 Rubber technology 

14. จ านวนอาจารย์ที่มีสมรรถนะตามกรอบ 
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของ สกอ. 
ในระดับที่ 3 

K11 2คน 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ 
ประจ าปกีารศึกษา 2563 
 

หน่วยวิชาการ/ 
สาขาฯ 

× จํานวนอาจารย์ที่มีสมรรถนะตาม 
กรอบมาตรฐานการจัดการเรียนการ
สอนของ สกอ. ในระดับที ่3 จาํนวน 1 
คน ได้แก่ 
 (ผศ.ดร.พัชรกมน หนูเอียด) 
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15. จ านวนอาจารย์ที่ใช้ Active Learning 
ในการจัดการเรียนการสอน 

K12 ทุกคน 1. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning 
ในทุกหลักสูตรและการก าหนดเป็นหนึ่งในเกณฑ์ในการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 
2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการองค์ความรู้ 
ประจ าปกีารศึกษา 2563 

หน่วยวิชาการ/ 
สาขาฯ 

√ 1. จํานวนอาจารย์ที่ใช้ Active 
Learning ในการจัดการเรียนการสอน 
จํานวน 26 คน 

16. จ านวนอาจารย์ที่ใช้ส่ือ Digital 
ในการจัดการเรียนการสอน 

K13 ทุกคน 1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ Digital 
ในทุกหลักสูตรและการก าหนดเป็นหนึ่งในเกณฑ์ในการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการองค์ 
ความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2563 

หน่วยวิชาการ 
/สาขาฯ 

√ 1. จํานวนอาจารย์ที่ใช้ส่ือ Digital ใน
การจัดการเรียนการสอน จํานวน 26 
คน 

17. จ านวนหลกัสูตรบูรณาการ 
*หลักสูตรบูรณาการ มีลักษณะดังนี้ 1) 
เป็นหลักสูตรที่มีการน านโยบายไทยแลนด์ 4.0 
มาใช้พัฒนา/ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 2) 
เป็นหลักสูตรที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ 
มีการฝึกปฏิบัติจริง ไม่จ ากัดเฉพาะทฤษฎีในห้องเรียน 
3) 
เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักและสร้างสรรค์นวัตกร
รม มีความคิดสร้างสรรค์ 
แก้ปัญหาและแสวงหาค าตอบด้วยตัวเอง 
 

K14 ทุกหลักสูตร 1. การจัดการเรียนการสอนของทุกหลักสูตรในคณะที่มีแผนการ 
ฝึกงานและสหกจิศึกษา และการท าโครงงาน 
2. การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ทนก221 
การสร้างนวัตกรรม และ ทนก222 
แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
 

หน่วยวิชาการ/ 
สาขาฯ 

√ 1. จํานวนหลกัสูตรบูรณาการที่นํา ไปสู่
ไทยแลนด์ 4.0 (ปีการศึกษา 2563) 
จํานวน 4 หลักสูตร ที่ได้รับการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยา ลยั 
2. ชื่อหลักสูตร  
2.1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร และ
โภชนาการ 
2.2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการเทคโนโลยีวัสดุ พอลิเมอร ์
2.3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพและ 
ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
2.4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ 
3. มีการนํานโยบายไทยแลนด์ 4.0 มา
ใช้พัฒนา/ปรับปรุงเนื้อหาราย วิชา 
    - BCG โมเดล ในรายวิชาตา่งๆ  
4. มีกระบวนการเรียนรู้ มีการฝึก
ปฏิบัติจริง ไม่จํากัด เฉพาะทฤษฎีใน
ห้องเรียน 
    - ทกุหลักสูตรมีแผนการฝึกงาน 
และแผนสหกจิศึกษา 
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5. มีการเน้นให้ผู้เรียนรู้จักและ 
สร้างสรรค์นวัตกรรม มีความคิด
สร้างสรรค์ แก้ปัญหาและแสวงหา
คําตอบ ด้วยตัวเอง 
    - ทกุหลักสูตรมีรายวิชา 1.การคิด
และสร้างงานนวัตกรรม  2. แนวคิด
การออกแบบและสร้างนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

18. จ านวนหลกัสูตรที่ได้รับการรับรองตาม 
เกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาต ิ
*ASEAN University Network – Quality 
Assurance (AUN-QA) 
เป็นเกณฑ์รับรองคุณภาพที่จัดท าขึ้นโดย 
เครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียน 
เพื่อรองรับการเปิดเสรีด้านการศึกษาใน 
กลุ่มประเทศอาเซียน 

K15 มีการเตรียม 
ความพร้อมโดยการ
ประเมินด้วยเกณฑ์ 
AUN QA Tier 1 

การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ ์AUN QA ในทุก
หลักสูตร 

หน่วยวิชาการ/หนว่
ยประกันฯ/สาขาฯ 

√ มีการเตรียมความพร้อมโดยการ
ประเมินด้วยเกณฑ์ AUN QA Tier 1 

19. จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท า K16 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
85 

1. การจัดการเรียนการสอนของคณะที่เน้น outcome-based 
learning ตามเกณฑ์ AUN QA 
และการน าผลประเมินจากบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตมาปรับปรุงกา
รด าเนินงานของหลักสูตร 
2. โครงการพัฒนานิสิตสู่การท างานอย่างมืออาชีพ (Carreer 
Development) 
3. โครงการ AI Innovation Sandbox 

หน่วยวิชาการ/ 
สาขาฯ/ 

หน่วยกิจการนิสิต/ 
หน่วยวิจยั 

× จํานวนบัณฑิตได้งานทําร้อยละ 75 

20. จ านวนบัณฑิตที่มีความสามารถหลกั 
(Competency) 
เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 

K17 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80 

1. การจัดการเรียนการสอนของคณะที่เน้น outcome-based 
learning ตามเกณฑ์ AUN QA 
และการน าผลประเมินจากบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตมาปรับปรุงกา
รด าเนินงานของหลักสูตร 
2. โครงการพัฒนานิสิตสู่การท างานอย่างมืออาชีพ (Carreer 
Development) 
3. โครงการ AI Innovation Sandbox 

หน่วยวิชาการ/ 
สาขาฯ/ 

หน่วยกิจการนิสิต/
หน่วยวิจยั 

√ จํานวนบัณฑิตที่มีความสามารถหลกั 
(Competency) เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 85 
(คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
4.0 จากคะแนนเต็ม 5) 
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21. ร้อยละของนิสิต/บุคลากรที่เข้ารับการ 
อบรม/พัฒนา 
*พิจารณาจากผู้เขา้รับการอบรมโครงการอบรมภาษาอั
งกฤษส าหรับนิสิต/บุคลากร 

K43 ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 85 

ตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนิสิต 
ประจ าปกีารศึกษา  
2563 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของบุคลากร 
สายปฏบิัติการ 

หน่วยวิชาการ/ 
ฝ่ายบริหาร 

√ ร้อยละ  100 
1.มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ 212 คนจาก
เป้าหมาย 200 คน 
2. บุคลากรสายปฏิบัติเข้ารว่มโครงการ 
16 คน จาก 16 คน 

22. MOU/กิจกรรมความร่วมมอื K44 ไม่น้อยกวา่ 2 ฉบับ การท า MOU กับ หนว่ยงานภายนอกได้แก่ 
1. บริษัท TFG จ ากัด 
2. บริษัท King Fruit จ ากัด 
3. สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน ์

หน่วยวิชาการ/ 
สาขาฯ/ 

หน่วยวิเทศสัมพันธ ์

√ 1. มี MOU/กิจกรรมความร่วมมือทาง
วิชาการ จาํนวน3. ฉบับ  
2. รายละเอียด MOU/กิจกรรมความ
ร่วมมือทางวิชาการ  
2.1) สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน 
ได้ลงนาม เมื่อ 5 ตุลาคม 2563 
2.2) บริษัท คิง ฟรุทส์ จํากัดได้ลงนาม 
เมื่อ 27 ตุลาคม 2563 
2.3) สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ได้ลง
นาม เมื่อ 16 กันยายน 2563 

23. จ านวนกจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และจิตส านึกสาธารณะ 

K46 ไม่น้อยกวา่ 3 
กิจกรรม 

1. โครงการพัฒนานิสิตสู่การท างานอย่างมืออาชีพ (Carreer 
Development) 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนิสิต (AI_student KM) 
3. โครงการปัจฉิมนิเทศ 
4. โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นการฝึกงาน 
ประจ าปกีารศึกษา 2563 

หน่วยกิจการนิสิต/
หน่วยวิชาการ/ 

สาขาฯ 

√ ในปีงบประมาณ 2564 คณะมีการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึก
สาธารณะ 3 โครงการ ได้แก ่ 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนิสิต 
(AI_student KM) 
2. โครงการปัจฉิมนิเทศ 
3. โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นการ
ฝึกงาน ประจาํปีการศึกษา 2563 

24. จ านวนกจิกรรมพัฒนาความเป็นผู้น า K47 ไม่น้อยกวา่ 2 
กิจกรรม 

1. โครงการพัฒนานิสิตสู่การท างานอย่างมืออาชีพ (Carreer 
Development) 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนิสิต (AI_student KM) 

หน่วยกิจการนิสิต/
สาขาฯ 

√ ในปีงบประมาณ 2564 คณะมีการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความ
เป็นผู้นํา 2 โครงการ ได้แก ่ 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนิสิต 
(AI student KM) 
2. โครงการปัจฉิมนิเทศ 
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25. จ านวนกจิกรรมพัฒนาทกัษะสื่อสาร 
และการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ 

K48 ไม่น้อยกวา่ 1 
กิจกรรม 

1. โครงการพัฒนานิสิตสู่การท างานอย่างมืออาชีพ (Carreer 
Development) 
 

หน่วยกิจการนิสิต/
สาขาฯ 

√ ในปีงบประมาณ 2564 คณะมีการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทกัษะ
สื่อสารและการใช้สื่ออยา่งสร้างสรรค์ 
ได้แก่ กิจกรรมการประกวด virtual 
background zoom meeting 
สําหรับคณะ โดยเน้นสื่อสาร
ภาพลักษณ์คณะฯ 

26. จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการงานกิจกรรมนิสิต 
กับรายวิชา 
*หมายถึง 
ในหลักสูตรการเรียนการสอนจ าเป็นต้องมีหนึ่งรายวิชา
ที่สามารถบูรณาการกับงานกจิกรรมนิสติ เช่น 
ในรายวิชานั้น ๆ 
มีกิจกรรม/โครงการที่ก าหนดให้นิสิตต้องเข้าร่วมกิจ 
กรรม/โครงการ เช่น โครงการจิตอาสา 
การลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือหรือพัฒนาชุมชน 
โครงการคัดแยกขยะ เป็นต้น 

K49 ทุกหลักสูตรต้องมีห
นึ่งรายวิชา 

1. กิจกรรมในรายวิชา ทนก222 
แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
โดยบูรณาการกับทุกหลักสูตรในคณะฯ 
2. 
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม 
 

หน่วยวิชาการ/ 
หน่วยกิจการนิสิต/

สาขาฯ 

√ คณะได้มีการจัดกิจกรรมในรายวิชา 
ท น ก 222 แ น ว คิ ด ก า ร อ อ ก แ บ บ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยบูรณา
การกับทุกหลักสูตรในคณะฯ ผ่านการ
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้าน
กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม 
 

30. จ านวนกจิกรรมเสริมสร้างความรู้ทางด้าน 
การเงิน การออม การลงทุน 

K51 ไม่น้อย 
กว่า 1 กจิกรรม 

1. โครงการพัฒนานิสิตสู่การท างานอย่างมืออาชีพ (Carreer 
Development) 
 

หน่วยกิจการนิสิต/
หน่วยวิชาการ/ 

สาขาฯ 

×  

27. ร้อยละของนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่เขา้ร่วมโครงการ 
*การจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานให้กั
บนิสิตชั้นปีสุดท้าย ทีก่ าลังจะจบการศึกษา 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมในการเข้
าสู่ตลาดแรงงานเม่ือจบการศึกษา 
และสร้างเสริมประสบการณ์ 
เพิ่มทักษะในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดงาน 
ความแตกต่างระหว่างโลกการศึกษากับ 
การท างาน คุณสมบัติของบัณฑิตที่สถานประกอบ 
การพึงประสงค์ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฃ
การปฏิบัต ิงานจริง คุณสมบัติพิเศษที่สถาน 
ประกอบการ พจิารณา 

K53 ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80 

ของนิสิตที่เข้า 
ร่วมโครงการ 

โครงการปัจฉิมนิเทศ 
 

หน่วยกิจการนิสิต/
สาขาฯ 

√ คณะมีการจัดโครงการปัจฉิมนิ เทศ
ให้กับนิสิตชั้นปีที่  4 มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อจบการศึกษา 
และสร้างเสริมประสบการณ์ เพิ่มทักษะ
ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ตลาดงาน ความแตกต่างระหว่างโลก
การศึกษากับการทํางาน คุณสมบัติของ
บัณฑติที่สถานประกอบการพึงประสงค์ 
การ เตรี ยมความพร้ อม เข้ า สู่ ก า ร
ปฏิบัติงานจริง คุณสมบัติพิเศษที่สถาน
ประกอบการพิจารณา มีนินิตเข้าร่วม
โครงการมากกว่ าร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
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28. จ านวนกจิกรรมทางด้านกีฬาเพือ่สขุภาพ 
และกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 

K60 ไม่น้อยกวา่ 1 
กิจกรรม 

กิจกรรม AI – Student well being หน่วยกิจการนิสิต/
สาขาฯ 

√ ในปีงบประมาณ 2564  คณะมีการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมทางด้านกีฬา
เพื่อสุขภาพและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ได้แก่  กิจกรรม  AI – Student well 
being 

29. จ านวนกจิกรรมมหาวิทยาลัยสีขาว K61 ไม่น้อยกวา่ 1 
กิจกรรม 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกบัพิษภยัของแอลกอฮอ
ล์ บุหรี่ และยาเสพติดที่เป็นอันตรายต่าง ๆ ผ่านสื่อทั้งออฟไลน์ 
และออนไลน ์
 

หน่วยกิจการนิสิต/
สาขาฯ 

√ คณะมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ใ ห้ ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ พิ ษ ภั ย ข อ ง
แอลกอฮอล์ บุหรี่ และยาเสพติดที่เป็น
อันตรายต่าง ๆ ผ่านสื่อทั้งออฟไลน์ 
และออนไลน์ 

30. จ านวนกจิกรรมส่งเสริมวินัยนิสิต มศว K63 ไม่น้อยกวา่ 1 
กิจกรรม 

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยนิสิต 
ผ่านสื่อทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ 
2. โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นการฝึกงาน 
ประจ าปกีารศึกษา 2563 

หน่วยกิจการนิสิต/
สาขาฯ 

√ ในปีงบประมาณ 2564  คณะมีการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมวินัย
นิสิต มศว ได้แก่ โครงการเตรียมความ
พร้ อมก่ อนก า รฝึ ก ง าน  ประจํ าปี
การศึกษา 2563 

31. จ านวนกจิกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม K65 ไม่น้อยกวา่ 1 
กิจกรรม 

โครงการสถาปนาคณะ 
(จัดให้นิสิตเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมทางด้านศิลปวัฒนธรรม) 

ฝ่ายบริหาร √ ในปีงบประมาณ 2565 คณะมีการ
ดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมคือ โครงการวันสถาปนา
คณะ ในรูปแบบทั้งออนไลน์และออน
ไซต์ โดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการแสดง
ความยินดี และรําลึกถึงคณะในรูปแบบ
ออนไลน์ 

32. จ านวนกจิกรรมความสัมพันธ์ระหวา่ง 
ศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย 
 

K66 ไม่น้อยกวา่ 1 
กิจกรรม 

1. โครงการ AI_Alumni 
2. โครงการพัฒนาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 

หน่วยกิจการนิสิต/
สาขาฯ 

 

√ 1. มีกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่าง 
ศิษย์เก่ากับคณะ/มหาวิทยาลยั (ปี
การศึกษา 2563) จํานวน 1 กจิกรรม  
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์
เก่า โครงการพัฒนาสาขาวิทยาศาสตร์
การอาหารและโภชนาการ 
กิจกรรมแล้วเสร็จเมื่อ 14 ธันวาคม 
2563 
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33. หลักสูตรของคณะตอบสนองต่อความ 
ต้องการของสังคม 

BSC 
1.1.1 

มีการด าเนินการไม่
น้อยกว่า 3 ข้อ 

1. สร้างระบบและกลไกรองรับการสร้างและพัฒนาหลกัสูตร 
ให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
2. การบูรณาการขา้มศาสตร์เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้กับนิสิต 
ในแต่ละสาขา และทุกหลักสูตรต้องบูรณาการกับการปฏิบัติงาน 
(Cooperative and work integrated education: CWIE) 
เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้ชัดปฏิบัติได้จริง 
3. มีหลักสูตรต่อยอดบริการวิชาการต่อสังคม 
หลักสูตรประกาศนียบัตร reskill, upskill 
4. มีการประเมินผลความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้ 
บัณฑิตแต่ละสาขา เพือ่น ามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
หรือปิดหลักสูตรที่ไม่ตรงกับความต้องการของสังคม 

หน่วยวิชาการ/ 
สาขาฯ 

√ มีการดําเนินการครบทั้ง 4 ขอ้ 

34. มีหลักสูตรต่อยอดบริการวิชาการตอ่สังคม 
/หลักสูตรประกาศนียบัตร reskill, upskill 
 

BSC 
1.1.1 

ข้อย่อยที่ 3 

มี โครงการบริการวิชาการแบบหารายได้: 
การพัฒนาหลกัสูตรระยะสั้น 

หน่วยวิชาการ/ 
ศูนย์วิจัยฯ/หน่วยวิ

จัย 

√  คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร ดําเนินการจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
วิชาการ ประจาํปีการศึกษา 2563 ซ่ึง
จัดขึ้นระหวา่งวันที่ 30 มีนาคม 2564 
ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
วางแผนการจัดกิจกรรมและการ
ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลทักษะ 
Character Qualities เบื้องต้น” และ 
เร่ือง “การสร้างเครื่องมือวัด
ประเมินผล เพื่อสร้างทักษะ 
Character Qualities ตามจุดมุ่งหมาย
ของรายวิชา” โดยในโครงการได้ให้แต่
ละหลักสูตรเลือก Character 
Qualities ที่ต้องการให้นิสิตพัฒนา 
และได้ Character Qualities ที่
ต้องการ ได้แก่ Adaptability, 
Persistence, Curiosity, Initiative, 
Social & Cultural Awareness โดย
อาจารย์ได้นําไปใช้ประเมินผลใน
รายวิชาต่างๆ ตัวอยา่งเช่น AIT222 
DESIGN CONCEPT FOR 
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INNOVATION AND TECHNOLOGY 
และรายวิชา FSN381 CHEMISTRY 
OF FOOD COMPONENTS 
LABORATORY คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มกีาร
ดําเนินงานจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมให้
นิสิตมี Character Qualities กลุ่ม
ทักษะที่ใช้ในการจัดการตัวเองกับ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยา่ง
รวดเร็ว เช่น การริเร่ิมสร้างสรรค์ 
(Initiative)  
 

35. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ได้ 
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

BSC 
1.1.2 

มีการด าเนินการคร
บทั้ง 4 ข้อ 

1. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้รูจ้ักกระบวนการคิดและ 
ให้เกิดการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติจริงจัง (Active 
learning/problem-based learning) 
2. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนอยา่ง 
เหมาะสม 
3. การสร้างให้นิสิตมี literacy และเกิดปัญญา (wisdom) 
4. การประเมินผลกระบวนการเรียนการสอนและน าผลการ 
ประเมินมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

หน่วยกิจการนิสิต/
หน่วยวิชาการ/ 

ฝ่ายบริหาร/สาขา 

√ มีการด าเนินการครบทั้ง  
4 ข้อ 

36. ความพึงพอใจของผู้จา้งงาน/ 
ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 

BSC 
1.1.1 

ข้อย่อยที่ 4 

มีการด าเนินการไม่
น้อยกว่า 3 ข้อ 

การน าผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต 
และบัณฑิตรวมถึงผู้ใช้บัณฑิต 
มาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งถัดไป 

หน่วยวิชาการ/ 
สาขาฯ/หนว่ย 

ประกันฯ 

√ มีการดําเนินการครบทั้ง 4 ขอ้ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ 
1.ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
(ภาพรวมทั้งคณะ) 4.05 
2. ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ/การฝึกงาน 4.20 
3. ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ/การฝึกสหกจิศึกษา 4.5 
(ค่าเฉลี่ยรวมของคณะทุกหลกัสูตร) 



 
 

22    ANNUAL REPORT 2021 AI | SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY 
 

37. ผู้สอนมีสมรรถนะในการสอนตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ 
 

BSC 
1.1.4 

มีการด าเนินการไม่
น้อยกว่า 3 ข้อ 

1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนใหม่  
2. การส่งเสริมค่านิยมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
จรรยาบรรณของความเป็นครู และเป็นตัวอยา่งที่ดี 
3. การสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ให้รู้ดีในเรื่องที่สอน วิธีการสอน 
ทักษะความเป็นครูและพร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4. การสนับสนุนให้อาจารย์เขา้ร่วมโครงการการ 
รับรองสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (UKPSF) 

หน่วยวิชาการ/ 
สาขาฯ 

√ มีการดําเนินการครบทั้ง 4 ขอ้ 

38. มีการประเมินผลและการพัฒนาการเรียน 
การสอนอย่างต่อเนื่อง  

BSC 
1.1.5 

มีการด าเนินการไม่
น้อยกว่า 3 ข้อ 

1. การสร้างระบบการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้ง 
ภาคทฤษฏแีละภาคปฏิบัต ิ
2. มีการประเมินผลความกา้วหน้าในระหว่างการเรียน 
(Formative) และเมื่อสิ้นสุดการเรียน (Summative) 
เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตาม outcome-based education 
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
3. การอบรม/ให้ความรู้เทคนิคและรูปแบบของการ 
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
4. การประเมินผลที่เหมาะสมกบัเป้าหมายการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

หน่วยวิชาการ/ 
สาขาฯ 

√ มีการดําเนินการครบทั้ง 4 ขอ้ 
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แผนกลยุทธ์ / แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพ่ือนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่มีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชา ความเชี่ยวชาญ และหน่วยงานทั้งในประเทศและนานาชาติ 
รวมท้ังความร่วมมือร่วมสร้างสร้างสรรค์กับภาคส่วนต่างๆ เพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
เป้าประสงค์ 
1. การพัฒนากลไกงานวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตรงตามความต้องการและใช้ประโยชน์ได้จริง และไดร้ับการยอมรับในระดบัสากล 
2. การพัฒนากลไกงานวิจัยท่ีส่งผลกระทบหรือใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการภายใน มหาวิทยาลัย 
3. การพัฒนากลไกงานวิจัยท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมภายนอก ท่ีสะท้อนการเป็นมหาวิทยาลยัรบัใช้สังคม 
4. การพัฒนากลไกงานวิจัยท่ีส่งผลกระทบหรือใช้ประโยชน์ต่อการบริหารจดัการในส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
 

ตัวชี้วัด 
รหัส

ตัวชี้วัด 

เกณฑ์ประเมิน/ 
ค่าเป้าหมาย/ 
ปีงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินการ 
√ บรรลุ 

× ไม่บรรลุ 

รายละเอียด 

1. จ านวนงานวิจัยที่มกีารตีพิมพ์ในระดับ 
นานาชาต ิ

EdPEx 2.1 
และ 

BSC 2.1 

อย่างน้อย ร้อยละ 
40 ของจ านวน 

บุคลากรสายวิชากา
ร 
 

1. การก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติการประจ าปีเพื่อ 
ยกระดับคุณภาพงานวิจยัให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแ
ละประเทศรวมทั้งยุทธศาสตร์กลุ่มกระทรวง 
2. การก าหนดแผนพัฒนาศักยภาพนักวจิัยให้เป็นไปตาม 
สมรรถนะที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของทีมนักวิจัย 
และเพิ่มเครือข่ายงานวิจัยรว่มกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทย
าลัย เพื่อรองรับงานวิจัยที่ตอบยุทธศาสตร์ของประเทศ 
3. การติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนข้อ 1 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการด าเนินงานวิจัยในปีต่อไป 
4. การมีผลงานวิจยัที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ยอมรับ 
ในระดับสากล และนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการและ 
ใช้ประโยชน์ได้จริง 
5.การจัดสรรทุนวิจัยเงินรายได้คณะ เพือ่ส่งเสริมการตีพิมพ์ 
ในวารสารระดับนานาชาต ิ
6.โครงการ AI Research Expo 
 

หน่วยวิจยั × EdPEx 2.1 
√ BSC 2.1 

 

- มีบุคลากรสายวิชาการได้ตีพิมพ์
ในระดับนานาชาต ิ จาํนวน 6 ราย
คิดเป็น ร้อยละ 23. 08 รายชือ่ดังนี ้
1. ผศ.ดร.พิสุทธิ หนักแน่น 
2. ผศ.ดร.กมลชัย ชะเอม 
3. อ.ดร.ชลินันท์ เพ็งสุข 
4. ผศ.ดร.ปรมาภรณ์  
เกิดทรัพย ์
5. ผศ.ดร.พัชรกมน หนูเอียด 
6. ผศ.ดร.อุลิสาณ์  
พาชีครีพาพล 
-มีการดําเนินการใน BSC 2.1ครบ
ทั้ง 4 ข้อ 
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2. จ านวนงานวิจัยไปสู่นวัตกรรมและการใช้ 
ประโยชน์ได้จริง และได้รับการยอมรับ 
ในระดับสากล 

EdPEx 2.2 
และ 

BSC 2.1 

อย่างน้อย 1 
โครงการ 

และมีการด าเนินกา
รอย่างน้อย 

3 ข้อ 
 

1. การก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติการประจ าปีเพื่อยก 
ระดับคุณภาพงานวจิัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัและ
ประเทศรวมทั้งยุทธศาสตร์กลุ่มกระทรวง 
2. การก าหนดแผนพัฒนาศักยภาพนักวจิัยให้เป็นไปตาม 
สมรรถนะที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของทีมนักวิจัย 
และเพิ่มเครือข่ายงานวิจัยรว่มกันทั้งภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับงานวจิัยที่ตอบยุทธศาสตร์ของประเทศ 
3. การติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนข้อ 1 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการด าเนินงานวิจัยในปีต่อไป 
4. การมีผลงานวิจยัที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ยอมรับ 
ในระดับสากล 
และนวัตกรรมที่ตรงกับความตอ้งการและใช้ประโยชน์ได้จริง 
5. การจัดสรรทุนวิจยัเงินรายได้คณะ 
เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ
6. โครงการสนับสนุนค่าตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ 
(โดยสนับสนุนผ่านสถาบันยุทธศาสตรทางปัญญา และวิจยั) 
7. โครงการ AI Research Expo 

หน่วยวิจยั √ EdPEx 2.2 
√BSC 2.1 

-มี 1 โครงการวจิัยที่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในชุมชนหรือ
จังหวัดในเขตพื้นที่ที่มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบ หรือระดับชาติหรือ
ระดับสากล ซึ่งเป็นทุนสนับสนุน
วิจัยเงินรายได้คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและ
รูปแบบการใช้งานถุงพลาสตกิ
แบบหูหิว้เพื่อนําไปสูก่ารออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตามนโยบายชาติ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรม
และรูปแบบการใช้งานถุงพลาสติก
แบบหูหิว้, เพื่อออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามนโยบายชาติ, เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบถุงพลาสติกแบบ
หูหิ้วที่ไม่สัมผัสอาหารโดยตรงและ
นําผลที่ได้ไปสู่การออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตามนโยบายชาติและ
เพื่อสร้างความยั่งยืน 
หน.โครงการ  
ผศ.ดร.วาสินี จันทร์นวล 
-มีการดําเนินการใน BSC 2.1ครบ
ทั้ง 4 ข้อ 
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3. จ านวนงานวิจัยในชั้นเรียน 
ที่สามารถน าไปสู่การพัฒนาเพื่อยกระดบัคุณภาพการอ
อกแบบ หลักสูตรการจัดการเรียน 
การสอน หรอืการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

EdPEx 2.3 
และ 

BSC 2.2 

อย่างน้อย 2 
เร่ืองและ 

มีการด าเนินการอย่
างน้อย 2 ข้อ 

1. การสร้างงานวิจยัเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
และการจัดการเรียนการสอน 
2. การสร้างงานวิจยัเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ในส่วนงานมหาวิทยาลยั 
3. การน าผลงานวจิัยไปใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน 
หรือระบบการบริหารจัดการอย่างใดอยา่งหนึ่ง 
4. การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการออกแบบหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน หรือการบริหารจัดการ 
5. การจัดสรรทุนวิจยัเงินรายได้คณะเพื่อส่งเสริมงานวิจัย 
ในชั้นเรียน 

หน่วยวิจยั/หน่
วยวิชาการ 

√ EdPEx 2.3 
√BSC 2.2 

-มีโครงการวิจยัในชั้นเรียน 2 เร่ือง 
ดังนี้ 
1.การพัฒนากิจกรรมและแนว
ทางการประเมินผลเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของนิสิตคณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
(ผศ.ดร.ปรมาภรณ์  เกิดทรัพย์) 
2. การเปรียบเทียบผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของการสอนออนไลน์และ
การสอนแบบโมดูลสําหรับนิสิต
ระดับปริญญาตร ี(ผศ.ดร.ปรมาภร์  
เกิดทรัพย์) 
--มีการดําเนินการใน BSC 2.2 
ครบทั้ง 4 ข้อ 

4. จ านวนงานวิจัยทีก่่อให้เกิดผลกระทบ 
ภายนอก เช่น ภาคอุตสาหกรรม, งานเชิงพื้นที่, 
งานนโยบาย  

EdPEx 2.4 
และ 

BSC 2.3 

อย่างน้อย 2 เร่ือง 
และ 

มีการด าเนินการอย่
างน้อย 2 ข้อ 

1. การสร้างงานวิจยัที่ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการวจิัย 
2. การสร้างงานวิจยัที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนหรือ 
จังหวัดในเขตพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบหรือระดับชาตหิรือระ
ดับสากล 
3. การน าผลงานวจิัยไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
อาชีพ การด ารงชีวิต หรือการเพิ่มรายได้ ในระดับชุมชน พื้นที่ 
หรือจังหวัด 
4. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพทีแ่สดงให้เห็นได้ว่าชุมชน พื้นที่ 
หรือจังหวัดที่รับผิดชอบ มีความเป็นอยู่ มีสภาพสังคมที่ดีขึ้น 
มีรายได้เพิ่มขึ้น 
5. การจัดสรรทุนวิจยัเงินรายได้คณะ เพื่อส่งเสริมงานวิจัย 
ที่ส่งผลกระทบหรือใช้ในการบริหารจัดการส่วนงานของ 
มหาวิทยาลัย 

หน่วยวิจยั/ศูน
ย์วิจยัฯ 

√EdPEx 2.4 
และ 

√BSC 2.3 

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
ประเภทดังกล่าว  
4 โครงการ ดังนี้  
1. การพัฒนาสมูทตี้ผงจากมะยง
ชิดและมะปรางหวานเพื่อการต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ของผู้ผลิตใน
จังหวัดนครนายก  
2. การพัฒนามะยงชิดแช่อิ่ม
อบแห้งเสริมพรีไบโอติกส์เพื่อการ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ของผู้ผลิต
มะยงชิดในจังหวัดนครนายก 
 3. การพัฒนาไอศกรีมเพือ่สุขภาพ
จากมะยงชิดเพื่อการต่อยอดเชิง
พาณิชย์ของเกษตรกรรุ่นใหม่ใน
จังหวัดนครนายก  
4. การศึกษาห่วงโซ่คุณค่า
เกษตรกรเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืดใน
กระชังของตําบลสาริกา จังหวัด
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นครนายกเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  
--มีการดําเนินการใน BSC 2.3 
จํานวน 3 ข้อ 

5. มีงานวิจัยที่น าไปสู่นวัตกรรมและก่อให้ 
เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย 

BSC 2.5 มีการด าเนินการไม่
น้อยกว่า 3 ข้อ 

1. การมีผลงานวิจยัที่เป็นนวัตกรรมหรือที่ยื่นขอจดทะเบยีน 
ทรัพย์สินทางปัญญา 
2. การมีผลงานวิจยัที่ได้รับการจดทะเบยีนทรัพย์สินทางปัญญา 
3. การมีผลงานวิจยัไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
4. มหาวิทยาลัยมีรายได้ที่เกิดจากข้อ 3 

หน่วยวิจยั ×  

6. จ านวนบทความที่ตีพิมพ ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล 
SCOPUS 

K20 ไม่น้อยกวา่ 10 
บทความ 

1. โครงการจัดตั้งหน่วยวจิัยที่มีความเปน็เลิศเฉพาะ 
ทางในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพในการท าวิจยั 

หน่วยวิจยั/หน่
วยวิชาการ 

 

× มีจํานวนบทความที่ตีพิมพ ์
เผยแพร่บนฐานข้อมูล SCOPUS 
จํานวน 8 บทความ 

7. ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งของ บทความวิจยั (Article) 
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่บนฐาน ข้อมูล SCOPUS ที่ถูกอ้างอิง 
ต่อจ านวนบทความวิจัย (Article) ทั้งหมด ในรอบ 5 ป ี

K21 ไม่น้อยกวา่ 4.5 1. โครงการจัดตั้งหน่วยวจิัยที่มีความเปน็เลิศเฉพาะทาง 
ในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพในการท าวิจยั 

หน่วยวิจยั √ 524.56 (299/57*100) 
(จํานวนที่ถกูอ้างอิง...299..ครั้ง 
จํานวนบทความวจิัยทั้งหมดใน
รอบ 5 ปี 57 บทความ ) 

8. ร้อยละจ านวนบทความวจิัย (Article) 
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ บนฐานข้อมูล SCOPUS ในระดับ Q1 
และ Q2 

K22 ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 50 
ของจ านวน 

บทความวจิัย 

1. โครงการจัดตั้งหน่วยวจิัยที่มีความเปน็เลิศเฉพาะทางในการ 
สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพในการท าวิจยั 

หน่วยวิจยั √ มีจํานวนบทความวจิัย (Article) ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ บนฐานข้อมูล 
SCOPUS ในระดับ Q1 และ Q2 
ร้อยละ 87.5 (7/8*100) 
(Q1=2, Q2=5, Q3=1) 

9. จ านวนผลงานวจิัยหรือ 
ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาต ิ

K23 ไม่น้อยกวา่ 5 1. โครงการจัดตั้งหน่วยวจิัยที่มีความเปน็เลิศเฉพาะ 
ทางในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพในการท าวิจยั 

หน่วยวิจยั × 0 
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10. จ านวนผลงานวจิัย หรือ ผลงานสร้างสรรค์ ที่มีการ 
น าไปใช้ประโยชน์ใน ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

K24 ไม่น้อยกวา่ 5 1. โครงการจัดตั้งหน่วยวจิัยที่มีความเปน็เลิศเฉพาะทาง 
ในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม 

หน่วยวิจยั × -มี 1 โครงการวจิัยที่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในชุมชนหรือ
จังหวัดในเขตพื้นที่ที่มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบ หรือระดับชาติหรือ
ระดับสากล ซึ่งเป็นทุนสนับสนุน
วิจัยเงินรายได้คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและ
รูปแบบการใช้งานถุงพลาสตกิ
แบบหูหิว้เพื่อนําไปสูก่ารออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตามนโยบายชาติ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรม
และรูปแบบการใช้งานถุงพลาสติก
แบบหูหิว้, เพื่อออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามนโยบายชาติ, เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบถุงพลาสติกแบบ
หูหิ้วที่ไม่สัมผัสอาหารโดยตรงและ
นําผลที่ได้ไปสู่การออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตามนโยบายชาติและ
เพื่อสร้างความยั่งยืน 
หน.โครงการ  
ผศ.ดร.วาสินี จันทร์นวล 

11. ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหรือนักวจิัย 
ที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน 
หรือภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์ 
ประจ าทั้งหมด 

K25 
 

ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 65 

1. โครงการจัดตั้งหน่วยวจิัยที่มีความเปน็เลิศเฉพาะทาง 
ในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม 

หน่วยวิจยั × ร้อยละ 53.84 
(14 คน จาก 26 คน) 
ทุนภายในมหาวิทยาลยั 13  
ทุนภายนอกมหาวิทยาลยั 3 
จํานวนผู้ได้รับทุน 14 คน 
จํานวนสายวิชาการ 26 คน 
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12. จ านวนทุนวจิัยที่สนับสนุนการสร้างผลงาน 
นวัตกรรม 

K26 ไม่น้อยกวา่ 10 1. โครงการจัดตั้งหน่วยวจิัยที่มีความเปน็เลิศเฉพาะทาง 
ในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม 
2. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะตามกรอบนโยบายของคณะ 

หน่วยวิจยั √ มีทั้งหมด 14 ทุน 

13. จ านวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ 
สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ยื่นขอหรือได้รับ 
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหรือการอนุญาตให้ใ
ช้สิทธิในเทคโนโลยีหรือการใช้ 
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

K27 
 

ไม่น้อยกวา่ 1 
ผลงาน 

1. โครงการจัดตั้งหน่วยวจิัยที่มีความเปน็เลิศเฉพาะทาง 
ในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม 
2. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะตามกรอบนโยบายของคณะ 

หน่วยวิจยั × 0 

14. จ านวนผลงานวจิัยเชิงนโยบายสาธารณะ 
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
สังคมหรือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

K28 ไม่น้อยกวา่ 1 
ผลงาน 

 หน่วยวิจยั √ 1 ผลงาน 
การพัฒนาหว่งโซ่คุณค่าของกัญชง 

15. ร้อยละของจ านวนโครงการวจิัยที ่
ตอบสนอง ต่อนโยบาย Thailand 4.0 หรือโมเดล bio 
economy, circular economy, green economy 
(BCG) ตอ่จ านวนโครงการวจิัยทั้งหมดทีไ่ด้รับการสนับ 
สนุนในปีนั้น 

K29 ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80 

1. โครงการจัดตั้งหน่วยวจิัยที่มีความเปน็เลิศเฉพาะทาง 
ในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม 
2. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะตามกรอบนโยบายของคณะ 

หน่วยวิจยั √ ร้อยละ 88 
(14 โครงการ จาก 16 โครงการ) 
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แผนกลยุทธ์ / แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. เป็นศูนย์การบริการวิชาการด้านผลิตภัณฑ์การเกษตร ส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพให้แก่ชุมชน ภาคการผลิต 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง และโอกาสในการแข่งขนั โดยมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและนานาชาติ 
เป้าประสงค์ 
1. เป็นศูนย์การบริการวิชาการด้านผลิตภณัฑ์การเกษตร ใหส้ามารถให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและผู้ประกอบการ 
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพให้แก่ชุมชน ภาคการผลติ 
 

ตัวชี้วัด 
รหัส

ตัวชี้วัด 

เกณฑ์ประเมิน/ 
ค่าเป้าหมาย/ 
ปีงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินการ 
√ บรรลุ 

× ไม่บรรลุ 

รายละเอียด 

1. สร้างเครือข่ายร่วมการบรกิารวิชาการ EdPEx 3.1 
 

เพิ่มขึ้น 
อย่างน้อย 2 
หน่วยงาน 

การเชิญเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัยมาร่วมด าเนินการบริการวชิาการ 

ศูนย์วิจัย/ 
หน่วยวิจยั 

√ 1. เข้าร่วมโครงการ AIC จ.นครนายก มี
เครือข่าย เพิ่มขึ้น 
1. ท้องถิ่นจ.นครนายก 
2. ท่องเที่ยวและกีฬา จ.นครนายก 
3.บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครนายก 
(วิสหกิจเพือ่สังคม) 

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร 
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน / 
ผู้ประกอบการในด้านผลิตภัณฑ์การเกษตร 

EdPEx 
3.2 

 

มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 50 

 

1. การก าหนดกลุ่มลูกค้าและส ารวจความต้องการ 
ของกลุ่มลูกค้า 
2. การสร้างโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อ 
ความต้องการของลูกค้า 
3. การประชาสัมพันธ์โครงการไปยังกลุม่ลูกค้า 
4. การสร้างสื่อความรู้ส้ันๆ VDO clip 
เพื่อเป็นการบริการวิชาการและการประชาสัมพันธ์ 

ศูนย์วิจัย/ 
หน่วยวิจยั 

√ ปี 2563 ให้บริการ จํานวน 3 ราย  
ปี 2564 ให้บริการ จํานวน 10 ราย 

3. ริเริ่มโครงการห้องปฏิบัติการผู้ประกอบ 
การธุรกจิอาหาร ซึ่งสามารถเป็นหอ้งปฏบิัติการ 
ของนิสิตหรือผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
เพื่อเป็นต้นแบบส าหรับศึกษาด้านการบริการ 
อาหารที่ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาศึกษา 
และสามารถเป็นส่วนทีห่ารายได้ของคณะ 

EdPEx 
3.3 

 

พัฒนาโครงการห้อ
งปฏิบัติ 

การธุรกจิอาหาร 
 

1. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการธุรกิจอาหารส าหรับการ 
บริการวิชาการ 
2. สร้างโครงการบริการวิชาการแบบหารายได้เป็น 
ครั้งคราวเพื่อรองรับการเปิดห้องปฏิบัตกิารธุรกจิอาหาร 
 

ศูนย์วิจัย/ 
ฝ่ายบริหาร 

√ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการธุรกิจอาหารส าหรั
บการ 
บริการวิชาการ 
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4. ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพให้แก่ชุมชน 
ภาคการผลิต 

EdPEx 
3.4 

อย่างน้อย 4 เร่ือง 1. ก าหนดกลุ่มลกูค้าและส ารวจความตอ้งการของกลุ่ม 
ลูกค้า 
2. สร้างโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความ 
ต้องการของลูกค้า 
3. ประชาสัมพันธโ์ครงการไปยังกลุ่มลูกค้า 
4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริการ 
วิชาการ 

ศูนย์วิจัย √ กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารจาก
วัตถุดิบจังหวัดนครนายก (การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สรา้งสรรค์จากมะดัน) 
ผู้รับผิดชอบ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
และโภชนาการ 
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารจาก
วัตถุดิบจังหวัดนครนายก (การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารหมกัจากมะดัน) 

ผู้รับผิดชอบ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารจาก
วัตถุดิบจังหวัดนครนายก (การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดบิท้องถิ่นจังหวัด
นครนายก) 

ผู้รับผิดชอบ สาขานวัตกรรมอาหารและ
ธุรกิจ 
กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการและการลด
ขยะพลาสติกเพื่อใช้ในแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนครนายก 
ผู้รับผิดชอบ สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิ
เมอร ์
กิจกรรมที่ 5. การเสวนาและเผยแพร่
ความรู้ตามความต้องการชุมชนเพื่อการ
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 

ผู้รับผิดชอบ ศูนย์วจิัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร 
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5. ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมบรกิาร 
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตอ้งการพัฒนาแ
ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
และสังคมต่อจ านวนโครงการทั้งหมด 

K30 ร้อยละ 100 โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยแีละนวั
ตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

ศูนย์วิจัย √ ร้อยละ 100 

6. ร้อยละของโครงการที่มีประโยชน์ต่อชุมชน 
โดยรวม 

K31 ร้อยละ 100 โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยแีละนวั
ตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

ศูนย์วิจัย √ ร้อยละ 100 
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แผนกลยุทธ์ / แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญา และการพัฒนาที่ย่ังยืนบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อชุมชน ประเทศ และมนุษยชาติ 
เป้าประสงค์ 
1. บูรณาการการอนุรักษ์ และต่อยอดภูมิปญัญาที่เกีย่วข้องกับความเช่ียวชาญของคณะฯ ด้านผลิตภณัฑ์การเกษตร 
2. ส่งเสรมิและผลักดันให้นิสติและบุคลากรมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 

ตัวชี้วดั 
รหัส

ตัวชี้วัด 

เกณฑ์ประเมิน/ 
ค่าเป้าหมาย/ 
ปีงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินการ 
√ บรรลุ 

× ไม่บรรลุ 

รายละเอียด 

1. งานวิจัยของคณะที่ต่อยอดจากวัตถุดบิ/ 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
 

EdPEx 
4.1 

 

อย่างน้อย 2 เร่ือง การจัดสรรทุนวิจยัเงินรายได้คณะเพื่อสนับสนุนกา
รต่อยอดจากวัตถุดิบ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

หน่วยวิจยั/ 
ฝ่ายบริหาร 

√ โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนประเภทดังกล่าว  
4 โครงการ ดังนี้  
1. การพัฒนาสมูทตี้ผงจากมะยงชิดและมะปรางหวาน
เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ของผู้ผลิตในจังหวัด
นครนายก  
2. การพัฒนามะยงชิดแช่อิ่มอบแห้งเสริมพรีไบโอติกส์
เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ของผู้ผลิตมะยงชิดในจังหวัด
นครนายก 
 3. การพัฒนาไอศกรีมเพือ่สุขภาพจากมะยงชิดเพื่อการ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ของเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัด
นครนายก  
4. การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าเกษตรกรเพาะเลี้ยงปลาน้ํา
จืดในกระชังของตําบลสาริกา จังหวัดนครนายกเพื่อการ
พัฒนาอยา่งยั่งยืน  

2. หลักสูตรของคณะ มีรายวิชา 
หรือกิจกรรมที่มีการบูรณาการการอนุรกัษ์ 
และต่อยอดภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญขอ
งคณะฯ ด้านผลิตภัณฑ์การเกษตร 

EdPEx 
4.2 

ร้อยละ 100 
 

การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีเนื้อหาที่
เกี่ยวขอ้ง/ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ต่อยอดภูมปิัญญาชุมชน  
 

ฝ่ายบริหาร/ 
สาขาฯ 

√ ร้อยละ 100 

3. หลักสูตรของคณะ มีรายวิชา 
หรือกิจกรรมที่มีการส่งเสริม / 
ปฏิบัติเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม 
หรือการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 

EdPEx 
4.3 

 

ร้อยละ 100 
 

การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีเนื้อหาที่
เกี่ยวขอ้ง/ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม 
หรือการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
 

ฝ่ายบริหาร/ 
สาขาฯ 

√ ร้อยละ 100 
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แผนกลยุทธ์ / แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
5. มีการบริหารจัดการคณะอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาโครงสร้างและระบบงานที่ตอบสนองต่อพันธกิจหลักและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและส่งผลต่อการพัฒนาและ การ
ยกระดับคุณภาพของ 
มหาวิทยาลยัเพื่อให้มี Ranking ที่สูงข้ึน 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ ใหต้อบสนองต่อการขับเคลื่อนพันธกิจ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ  
3. สร้างความสมดลุของ การท างาน คุณภาพชีวิต ความผูกพัน ขวัญก าลังใจในการท างาน และวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของคณะ 
4. บริหารจัดการคณะฯ โดยอาศยัหลักความคุม้ค่า (cost effectiveness) ยึดถือความประหยัด คุม้ค่า และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อบรรลผุลส าเร็จตามวิสัยทัศน ์
 

ตัวชี้วัด 
รหัส

ตัวชี้วัด 

เกณฑ์ประเมิน/ 
ค่าเป้าหมาย/ 
ปีงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินการ 
√ บรรลุ 

× ไม่บรรลุ 

รายละเอียด 

1. มีระบบ service design 
ที่ได้รับการพัฒนาใหม่หรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองการ
ท างานของคณะฯเพื่อตอบสนองผู้ให้บรกิารในแต่ละกลุ่ม
อย่างมีประสิทธภิาพ 

EdPEx 5.1 
 

มีการพัฒนาระบบ 
ใหม่/หรือปรับปรุงร
ะบบเดิม อยา่งน้อย 

2 ระบบ 

1. การวางแผนอัตราก าลังให้เหมาะสมและสนับสนุน 
งานยุทธศาสตร์ของคณะ 
2. การวางระบบการท างานด้วยการใช้ระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศเพื่อความถูกต้องและลดความผิดพลาด 
 

ฝ่ายบริหาร √ มีระบบ service design จํานวน 2 
ระบบ คือ  
1.การขอนุมัติอาจารยพ์ิเศษ 
2.การรวรวมข้อมูลของพัสด 

 

2. ความพึงพอใจของนิสิต/อาจารย์/ 
บุคลากรภายนอกที่มาใช้บริการ 
ในระดับมากถึงมากที่สุด 

EdPEx 5.2  1. กรวางแผนอัตราก าลังให้เหมาะสมและสนับสนุนงาน 
ยุทธศาสตร์ของคณะ 
2. การวางระบบการท างานด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อความถูกต้องและลดความผิดพลาด 
3. การจัดกิจกรรมและสื่อสารเป็นระยะให้บุคลากร 
ทุกระดับมีความเข้าใจ เข้าถึง 
และร่วมกันพัฒนาเป้าหมายยุทธศาสตร์ของคณะ  
4. จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน (KM) ความเชี่ยวชาญในทุกส่วนงาน 

ฝ่ายบริหาร × -ความพึงพอใจของนิสิต/การจัด
กิจกรรมให้คําปรึกษาทางด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิตในคณะ= 3.67 
-ความพึงพอใจของนิสิต/การ
ให้บริการห้องเรียน = 3.69 
-ความพึงพอใจของนิสิต/การ
ให้บริการด้านหอ้งปฏิบัติการ =3.80  
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3. มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้แก่ 
ข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากร ครุภณัฑ์ วัสดุ 
ศิษย์เก่า งานวิจยั ผลิตภัณฑ์ 
และนวัตกรรมที่พัฒนาโดยคณะฯ 
เพื่อน ามาใช้ในการตัดสินใจในการขับเคลื่อนองค์กร 

EdPEx 5.3 มีฐานข้อมูลที่ก าหน
ดครบทุกฐานข้อมูล 

1. การวางแผนอัตราก าลังให้เหมาะสมและสนับสนุน 
งานยุทธศาสตร์ของคณะ 
2. การวางระบบการท างานด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อความถูกต้องและลดความผิดพลาด 
3. การจัดกิจกรรมและสื่อสารเป็นระยะให้บุคลากร 
ทุกระดับมีความเข้าใจ เข้าถึง 
และร่วมกันพัฒนาเป้าหมายยุทธศาสตร์ของคณะ  
4. จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน (KM) ความเชี่ยวชาญในทุกส่วนงาน 

ฝ่ายบริหาร √  

4. บุคลากรมีทักษะได้แก ่ทักษะด้านสารสนเทศ 
ทักษะการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้น 

EdPEx 5.4 บุคลากรไม่น้อยกว่
าร้อยละ 90 

การอบรมให้ความรู้ทักษะดา้นสารสนเทศ 
และการคิดวิเคราะหแ์ละบุคลากรน าความรู้ที่ได้มา 
ใช้ในการพัฒนางาน 
 

ฝ่ายบริหาร/ 
หน่วยประชา 

สัมพันธ ์

√ ร้อยละ 100 (ทุกคน 43 คน จาก 43 
คน) 
1. มีการจัดอบรมการใช้โปรแกรม 
ZOOM ในการจัดการเรียนการสอน/
การจัดกิจกรรม ให้กบับุคลากรสาย
ปฏิบัติการ ในวันที่ 13 ส.ค. 2564  
2. มีการจัดกิจกรรม one page 
report ให้กบับุคลากรสายปฏบิัติการ
ในวันที่ 21 มิ.ย. 2564 
3. มีการจัดกิจกรรม Design 
Thinking ให้กับบุคลากรสายปฏิบัติ 
ในวันที่ 19 ก.พ. 2564 
4. มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อสร้างกระบวนการคิดและ
กระบวนการทํางานเชิงนวัตกรรม ใน
วันที่ 15 – 16 ส.ค. 2564 

5. ระดับอัตราการคงอยู่ของบุคลากรต่อ 
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

EdPEx 5.5 ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 90 
(40 คน) 

. โครงการ healthy organization 
2. การวางระบบการสร้างขวัญและก าลงัใจในการ 
ปฏิบัติงานยุทธศาสตร์คณะ 
3. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานขอ 
งส านักงานคณบดี 

ฝ่ายบริหาร √ ร้อยละ 100 (43 คน) 

6. ร้อยละของบุคลากรการมีส่วนรว่มในกิจกรรม 
healthy organization 

EdPEx 5.6 ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80 

โครงการ healthy organization  
 

ฝ่ายบริหาร √ ร้อยละ 100 (บุคลากรทุกคนมีส่วร่วม
ในการเข้าร่วมกจิกรรม) 
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7. ร้อยละของส่วนงานที่มกีารน าขอ้มูลจาก 
ระบบ SWU - ERP มาใชป้ระโยชน์ในการตัดสินใจ 
เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนงาน 

K79 มีการน ามาใช ้ การใช้ระบบ ERP อย่างต่อเนื่อง ฝ่ายบริหาร √ ฝ่ายบริหารมกีารนํา ระบบ ERP มาใช้
ในการตัดสินใจ ได้แก่ระบบการเงิน 
ระบบพัสดุ การจัดทําแผนของส่วน
งาน 

8. ร้อยละของส่วนงานที่มกีารรายงาน 
ผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม 
ที่น าไปสู่การจัดการที่เป็น 
มิตรต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 
*การจัดแผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรมของส่วนงานด้านการจัดการการใช้ทรัพยาก
รอย่างคุ้มค่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ซ่ึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ หรือพันธกิจของส่วนงาน เช่น 
โครงการลดการใช้กระดาษ โครงการแยกขยะ 
โครงการลดการใช้น้ า ไฟ 
หรือโครงการอื่นใดที่ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้ม
ค่า และ/หรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

K80 คณะมีการ 
ด าเนินงานโครงการ

/กิจกรรม 
ที่น าไปสู่การจัดการ

ที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการประหยัดทรัพยากร 
(เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร การแยกขยะ) 
2. นโยบายการคัดแยกขยะและลดการใช้พลาสติก 
และโฟม 
3. นโยบายการจัดการเรียนการสอนของคณะที่ 
ส่งเสริมในเร่ืองดังกล่าว 

ฝ่ายบริหาร √ ฝ่ายบริหารมกีารดําเนินโครงการ/
กิจกรรมที่นําไปสู่การจัดการที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การแยกขยะ 
มีนโยบายการคัดแยก และลดการใช้
พลาสติก และโฟม 

9. ร้อยละของกจิกรรม/โครงการที่ด าเนนิการ 
ตามแผนพัฒนาบุคลากร 

K73 ร้อยละ 80 
ของจ านวน 
กิจกรรมหรือ 

โครงการในแผนพั
ฒนาบุคลากร 

การติดตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะ ฯ 
 ปี 2564 

หน่วยบุคคล √ ฝ่ายบริหารมกีารติดตามแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร บุคลากรร้อยละ 
100 มีการพัฒนาตนเองและดําเนิน
โครงการครบทุกโครงการ ร้อยละ 
100 

10. จ านวนผู้บริหารสายวิชาการที่ได้รับ 
การพัฒนา 

K76 ทุกคน การจัดท า ก ากับและติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ฝ่ายบริหาร √ ร้อยละ 100 (ทุกคน) 

11. จ านวนผู้บริหารสายปฏิบัติการที่ได้รับ 
การพัฒนา 

K77 ทุกคน การจัดท า ก ากับและติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ฝ่ายบริหาร √ 1. มีผู้บริหารสายปฏิบัติการที่ได้รับ 
การพัฒนา (ปีงบประมาณ 2564) 
จํานวน 1 คน ได้แก่...นางสาว
อมรวรรณ์ นาคะปิณฑ์ 
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12.ร้อยละของพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ ที่ได้ไปศึกษา/อบรม/สัมมนา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน 
หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการ/นาเสนอผลงาน 
วิชาการ ต่อจานวนพนักงานมหาวิทยาลยั 
สายวิชาการทั้งหมด 

BSC 2.7 ร้อยละ 100 1. การจัดท า ก ากับและติดตามแผนพัฒนาบุคลากร 
รายบุคคล 
2. โครงการพัฒนาสาขาเทคโนโลยีวัสดพุอลิเมอร์ ปีการศึกษา 
2563 
3. โครงการพัฒนาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร 
และโภชนาการ ปีการศึกษา 2563 
4. โครงการพัฒนาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและ 
ผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีการศึกษา 2563 
5. โครงการพัฒนาความร่วมมอืกับองค์กรภายนอก 
ในการบริการวิชาการ 

หน่วยบรหิาร/ 
สาขา/ 

ศูนย์วิจัยฯ 

√ ร้อยละ 100 (ทุกคน  
26 คน จาก 26 คน) 

13.มีระบบการบริหารงบประมาณที่เชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 

BSC 3.1 มีการด าเนินการไม่
น้อยกว่า 3 ข้อ 

1. การด าเนินแผน/โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัตกิารของคณะมีความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ของส่วนงานและแผนปฏิบัตกิารประจ าปีของ 
มหาวิทยาลัย 
2. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ส่วนงานตาม 
แผน/โครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยั 
3. การติดตามผลการใช้จา่ยงบประมาณตาม 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ตามข้อ 2 
และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นอย่าง 
เหมาะสม 
4. การประเมินผลการด าเนินงาน แผน/โครงการ/ 
กิจกรรม ตามข้อ 2 ว่ามปีระสิทธภิาพ ประสิทธิผล 
และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
และใช้ผลการประเมินเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดท าแผนงาน 
แผน/โครงการ/กิจกรรม 

ฝ่ายบริหาร √ มีการดําเนินการครบทั้ง 4 ขอ้  

14. มีการบริหารจัดการด้านการเงินที่โปร่งใส 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

BSC 3.2 มีการด าเนินการคร
บทั้ง 4 ข้อ 

1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
และการบริหารจัดการด้านการเงิน  
2. การก าหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติ/คูม่ือ 
ที่ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเขา้ใจได้อยา่งทั่วถึงและปฏบิัติได้อย่างถูก
ต้อง 

ฝ่ายบริหาร √ มีการดําเนินการครบทั้ง 4 ขอ้  
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3. หัวหน้าผู้รับผิดชอบด้านการเงินของคณะ 
มีมาตรการก ากับติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับ
บัญชา เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินการทกุขั้นตอนมีความโปร่งใส 
4. การบริหารจัดการด้านการเงินที่ ถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ 
มีประสิทธิผล ผู้ปฏบิัติงานและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

15.พัฒนาความสามารถในการจัดหารายได้ของ 
ส่วนงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเร่ือง
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

BSC 3.4 มีการด าเนินการคร
บทั้ง 
4 ข้อ 

1. การจัดท าระบบและระเบยีบในการจดัหารายได้ 
ของคณะ โดยแบ่งรายได้ของคณะเป็นค่าบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยและความสามารถในการควบคุม 
คุณภาพงาน 
2. คณะมีกลยุทธ์และแผนการจัดหารายได้ 
3. คณะมีรายได้ตามแผนที่ก าหนดไว้เพือ่สนับสนุน 
การด าเนินงานของส่วนงานและมหาวิทยาลัยในระยะ 
ยาว 
4. คณะมีการก ากบั ติดตาม ระเมินผลการด าเนินงาน 
รวมทั้งควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามสญัญา ข้อตกลง 
เพื่อไม่ให้กระทบชื่อเสียงชองมหาวิทยาลัย 

ฝ่ายบริหาร √ มีการดําเนินการครบทั้ง 4 ขอ้  

16.คณะมีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติการ 
ประจ าปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
และสามารถยกระดับคุณภาพของมหาวทิยาลัย 

BSC 4.1 มีการด าเนินการคร
บทั้ง 
4 ข้อ 

1. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ของประเทศ กระทรวง และมหาวิทยาลัย 
2. การจัดท าแผนปฏิบัตกิารประจ าปี/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 
มหาวิทยาลัย ซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาและยกระดับ 
คุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มี ranking ที่สูงขึ้น 
3. การติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม และรายงานต่อผูบ้ังคับบัญชาตาม 
ล าดับชั้นอยา่งเหมาะสม 
4. การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามข้อ 2 
และมีแผนงาน/โครงการที่จะยกระดับคณุภาพมหาวิทยาลัยและค
ณะในดีขึ้นในช่วงเวลาถัดไป 

ฝ่ายบริหาร √ มีการดําเนินการครบทั้ง 4 ขอ้  
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17. มีการประเมินและพัฒนาสมรรถนะของ 
บุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดตาม 
สายอาชพีและระดับต าแหน่ง 

BSC 4.2 มีการด าเนินการคร
บทั้ง 
4 ข้อ 

1. การก าหนดสมรรถนะของบุคลากรตามต าแหน่ง/ 
สายอาชพี และประกาศให้ถือปฏิบัติ 
2. การประเมิน Competency gaps 
การจัดท าแผนพัฒนาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
และมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 
3. การสนับสนุนให้บุคลากรมีสมรรถนะที่ก าหนดไว ้
ตามข้อ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของบุคลากรตามต าแหน่ง/สายอาชีพ 
4. การสนับสนุนให้บุคลากรสามารถเข้าสู่ระดับ 
ต าแหน่งหรือต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้จริงและมี
ศักยภาพไปด ารงต าแหน่งผู้บริหารหรอืโยกยา้ยไปด ารงต าแหน่งใน
สายงานอื่น 

ฝ่ายบริหาร √ มีการดําเนินการครบทั้ง 4 ขอ้  

18.มีระบบที่เป็นมาตรฐานและเช่ือมโยงกัน 
ระหว่างระดับมหาวิทยาลยัและส่วนงานต่างๆ 

BSC 4.3 มีการด าเนินการคร
บทั้ง 
4 ข้อ 

1. คณะมีระบบงานตามภารกิจหลักที่เชือ่มโยงและ 
เป็นมาตรฐานเดียวกันกบัระบบงานกลางของมหาวิทยา 
ลัย 
2. การสร้างระบบหรือกระบวนการในการสร้างความ 
เข้าใจในระบบงานร่วมกัน 
3. การติดตาม ประเมินผล และมีระบบการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา 
วิธีการฏิบัติงานร่วมกัน 
4. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน เช่น ลดขั้นตอน 
ลดเวลา ลดข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน 

ฝ่ายบริหาร √ มีการดําเนินการครบทั้ง 4 ขอ้  

19.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ 
การตัดสินใจ 

BSC 4.4 มีการด าเนินการคร
บทั้ง 
4 ข้อ 

1. การก าหนดแผนแม่บทสารสนเทศที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและแผนแม่บทสารสนเทศของ 
ประเทศ 
2. การพัฒนาระบบและจัดหาเทคโนโลยีที่สนับสนุน 
ระบบสารสนเทศให้เป็นไปตามแผนแม่บทของมหาวิทยาลยั 
รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสาร 
สนเทศ มีการเชื่อมโยงระบบที่มีอยู่ในปจัจุบัน 
และการเข้าถึงข้อมูลอยา่งรวดเร็วและถกูต้อง 
3. ผู้บริหาร ผู้ปฏบิัติงาน และผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายร่วมกัน 
พัฒนาและจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ 
โดยพัฒนาเป้นส่วนหนึ่งของระบบงานปกติ 
เพื่อส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงาน 

ฝ่ายบริหาร √ มีการดําเนินการครบทั้ง 4 ขอ้  
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4. การน าระบบทีพ่ัฒนาขึ้นตามข้อ 3 
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหาร  
การตัดสินใจ และการก าหนดนโยบายได้จริง  

20.มีการควบคุมภายในและการบริหาร 
ความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

BSC 4.5 มีการด าเนินการคร
บทั้ง  
4 ข้อ 

1. บุคลากรของส่วนงาน มีความรู้และมสี่วนร่วมในการ 
ประเมินความเส่ียง และก าหนดกิจกรรม 
ควบคุมและจัดท าแผนกิจกรรมควบคุมของส่วนงานที่รับผิดชอบ 
2. การด าเนินการตามแผนปรับปรุงกิจกรรม 
ควบคุมที่ออกแบบไว้ตามขอ้ 1 อย่างจรงิจัง 
3. การติดตามประเมินผลการบริหารความเส่ียง 
และการควบคุมภายในตามข้อ 2 เป็นระยะๆ อยา่งเหมาะสม 
โดยมีการรายงานต่อหวัหนา้ส่วนงานและคณะกรรมการการบริหา
รความเส่ียงของมหาวิทยาลยั 
4. การควบคุมความเส่ียงที่ส าคัญของคณะในรอบปี 
ปัจจุบันให้ลดลงได้ตามเป้าหมายตัวชีว้ัดที่ก าหนดไว ้

ฝ่ายบริหาร √ มีการดําเนินการครบทั้ง 4 ขอ้  
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คณะฯ อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยดําเนินการบริหารผ่านคณะ 
กรรมการประจําคณะโดยมีคณบดีเป็นประธาน  

คณะเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยดําเนินงานภาย 
ใต้พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรี      
นครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฉบับที่ 10/59 เรื่องการแบ่งหน่วยงาน
ภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2555 มีการแบ่งหน่วยงานดังนี้  

 
โครงสร้างองค์กร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 
 

 
  

โครงสร้างการบริหารงาน 
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 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้กําหนดการบริหารงานเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียดการแบ่งส่วนงาน ดังนี้  

 
 

 
 

 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้กําหนดระบบบริหารงานทั่วไปภายใต้
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 พระราชบัญญติมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒฉบับที่ 10/59 เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ.2555 โดยให้มีรองคณบดีตามจํานวนที่คณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมาย  
 ทั้งนี้การแต่งตั้งรองคณบดีของแต่ละส่วนงานให่อธิการบดีแต่งตั้งโดยแนะนําของคณบดีโดยหน้าที่
ของรองคณบดี 4 ฝ่าย รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และรอง
คณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลติภัณฑ์การเกษตร 

การบริหารงานทั่วไป 
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 1.รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
 ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการใช้งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างของคณะ การบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/การทํางาน การบริหารงานของสํานักงานคณบดี รวมทั้ง
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบงานประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ ประสานงานกับฝ่ายวิชาการและ
หลักสูตรในการประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในการรับประเมินและติดตามแผน
บริหารความเสี่ยงของคณะ จัดทําคําขอตั้งงบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ และการติดตามการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ วางแผนและดําเนินการโครงการ / กิจกรรมของฝ่ายบริหาร โดยใช้กระบวนการเพ่ือให้มีการพัฒนา
อย่าง งานที่คณะฯหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
 2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
 ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับ งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารด้านวิชาการของคณะ ดูแลสนับสนุนการ
ปรับหลักสูตร การเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สนับสนุนการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร ประสานกับสาขาวิชาและฝ่ายที่เก่ียวข้องในการรับประเมิน การจัดการความรู้ด้านวิชาการ และสนับสนุน
ให้มีการพัฒนาการสอน สื่อการสอน และการประเมินที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน งานด้านวิเทศสัมพันธ์ การ
แลกเปลี่ยนบุคลากร และนิสิต รวมทั้งการทํา MOU สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์เพ่ือการขอตําแหน่งทางวิชาการ
ตลอดจนงานที่คณะฯ หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
 3.รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต  
 ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับกิจการนิสิต วางแผนและดําเนินการโครงการ / กิจกรรมของฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต โดยใช้กระบวนการเพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริม ประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ดําเนินการด้านทุนการศึกษาการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของนิสิต การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและชุมชน ตลอดจนงานที่คณะฯ หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

4.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
 ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดการทําแผนการดําเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมของคณะ  

ส่งเสริมสนับสนุนระบบการวิจัย/การพัฒนานวัตกรรม และแหล่งทุนวิจัยและทุนพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งความ
ร่วมมือในการวิจัย/พัฒนานวัตกรรมกับหน่วยงานทั้งภายในภายนอก และชุมชน ดําเนินการด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา การนํางานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ระดับประเทศ และต่างประเทศ การจัดหลักสูตรระยะ
สั้น การแข่งขันด้านนวัตกรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบ
ห้องเรียนแบบใหม่ตลอดจนงานที่คณะฯ หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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การบริหารงานวิชาการของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การ เกษตรดํ า เนินการใน รูปแบบของค ณะกรรมการชุดต่ า งๆ 

ประกอบด้วย คณะกรรมการประจําคณะฯ คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต 
คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารบริหาร
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนการทํางาน คณะกรรมการบริหารสํานักงานคณบดี โดยองค์ประกอบ 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. คณะกรรมการประจ าคณะฯ  
 ประกอบด้วย คณบดี เป็นประธานกรรมการ รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
และโภชนาการ หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นกรรมการ และผู้อํานวยการสํานักงานคณบดี เป็น
กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
 1.1. วางนโนบายและแผนงานของคณะฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์
ทบทวน กลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมายกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจน
สภาพการณ์ปัจจุบันและอนาคต และกําหนดตัวบ่งชี้ติดตามประเมินผลของการนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติเพ่ือ
นํามาปรับปรุงปลยุทธ์และแผนกย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการนําแผนจัดการความรู้เพ่ือใช้ในการดําเนินงานของคณะฯ  
 1.2. พิจารณาและดําเนินเรื่องเกี่ยวกับการบริหารเงินรายได้ของส่วนงานตามระเบียบกําหนด 
หรือตามท่ีคณะกรรมการบริหารเงินรายได้มอบหมาย 
 1.3. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร รวมทั้งความพร้อมก่อนการเปิด
หลักสูตรสําหรับคณะฯ เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 1.4. พิจารณาวางระเบียบ และออกข้อบังคับภายในคณะฯ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
หรือเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 1.5. พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจําในคณะฯ ต่อ
มหาวิทยาลัย 
 1.6. จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะฯ  
 1.7. ปฏิบัติหน้าที่เรื่องการบริหารงานบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับพนังงานของส่วนงาน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยรวมทั้งวางนโยบายและ แผนงานทางด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของคณะฯ วิเคราะห์วางแผน ทบทวน กลยุทธ์ ด้านบริหารบุคคล เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ปัจจุบันและอนาคต  
 1.8. กํากับ ดูแล ควบคุม และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งป้องกันหรือหา
แนวทางแก้ไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 1.9 กํากับ ดูแล ควบคุมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ 
 1.10 กํากับ ดูแล ควบคุมการบริหารการเงิน และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของคณะฯ 
 1.11 ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 

 การบริหารงานทั่วไป 
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 1.12 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดเพ่ือดําเนินการใดๆ อันอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจําคณะฯ 

 
 2. คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์ 

 ประกอบด้วย คณบดี เป็นประธานกรรมการ รองคณบดี ผู้ อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร เป็นกรรมการ และผู้อํานวยการสํานักงานคณบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่
ดังนี้ 
 2.1. วางแผน และกรอบการดําเนินการของคณะให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
 2.2. กํากับ ติดตามการดําเนินการของคณะให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และ 
แผนปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
 2.3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะ ฯ 
 
 3. คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต  
 ประกอบด้วย คณบดี เป็นที่ปรึกษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เป็นประธานกรรมการ 
ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
 3.1. วางแผนการจัดกิจกรรม/ โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตของคณะ ฯ และการประชาสัมพันธ์
ของคณะฯ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 3.2. ประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกเพ่ือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
และการประชาสัมพันธ์ 
 3.3. ดูแล ประสานงาน และให้คําปรึกษานิสิตในการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 
 3.4. วางแผนการให้บริการที่จําเป็นแก่นิสิต/ศิษย์เก่า 
 3.5. กํากับดูแลนิสิตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยกิจกรรมและวินัยนิสิต 
และการลงโทษในกรณทีี่นิสิตกระทําผิดข้อบังคับวินัยนิสิต 
 3.6. ส่งเสริมให้นิสิตประพฤติตามพฤติกรรมด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
 3.7. ส่งเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 3.8. ดําเนินการประชาสัมพันธ์คณะ ฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หน้าเวปไซต์คณะฯ  facebook, 
FanPage สถานที่ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
 3.9. ดําเนินการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ ฯ ได้แก่ วิดีทัศน์, แผ่นพับ และหนังสือ เป็นต้น 
 3.10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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4. คณะกรรมการฝ่ายวิจัย  
 ประกอบด้วย คณบดี เป็นที่ปรึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

 4.1. จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยในโครงการต่าง ๆ ประจําปี ดําเนินการตามแผน และ
ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเป็นระยะ 
  4.2. กําหนดประเด็น แผนงาน และชุดโครงการวิจัยที่สอดรับกับยุทธศาสตร์การวิจัยของ
มหาวิทยาลัยและประเทศ  
  4.3. ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยร่วมกันระหว่างคณาจารย์ทั้งภายใน และภายนอก และสร้าง
เครือข่ายการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
  4.4. ดําเนินตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพด้านการวิจัย เพ่ือเสนอคณะกรรมการประจําคณะ ฯ  
  4.5. กลั่นกรองโครงร่างการวิจัยเพ่ือเสนอคณะกรรมการประจําคณะ ฯ ประสานงาน และ
ประชาสัมพันธ์ ด้านแหล่งทุน และแหล่งข้อมูลด้านการวิจัย  
  4.6. งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  
ประกอบด้วย คณบดี เป็นที่ปรึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่

ดังนี้ 
 5.1. กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดําเนินการฝ่ายวิชาการ 
 5.2. ประชุมวางแผน ติดตาม การดําเนินงานหลักสูตรในคณะให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 5.3. จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน 
 5.4. จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 
 5.5. ประสานงานด้านการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ประสานงานด้านการจัดสอบคัดเลือกบุคคล
เพ่ือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ประสานงานการจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
 5.6. จัดเก็บข้อมูลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานหลักสูตร ได้แก่ รายละเอียดวิชา 
(มคอ ๓) ประสบการณ์ภาคสนาม/ฝึกงาน/สหกิจศึกษา (มคอ ๔) รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา (มคอ ๕) 
รายงานผลการดําเนินงานประสบการณ์ ภาคสนาม/ฝึกงาน/สหกิจศึกษา (มคอ ๖) รายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตร ทุกสิ้นปีการศึกษา (มคอ ๗) และ/หรือรายงานข้อมูลการดําเนินงานหลักสูตร (สมอ ๐๗ – ๐๒) เพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 5.7. งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 6. คณะกรรมการบริหารบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนการท างาน  
 ประกอบด้วย คณบดี เป็นที่ปรึกษา รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่
ดังนี้ 
 6.1. กํากับดูแลการใช้สถานที่ที่คณะ ฯ ดูแล และห้องปฏิบัติการให้สามารถใช้สถานที่ อย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า กํากับดูแลการใช้สถานที่ที่คณะดูแล และห้องปฏิบัติการให้สามารถใช้สถานที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า สะดวก ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการของนิสิตและบุคลากร 
 6.2. รวบรวมข้อมูล ให้ความคิดเห็น เกี่ยวกับความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต และ
สิ่งสนับสนุนการทํางานของบุคลากร 
 6.3 ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะรายการ และจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นิสิต และสิ่งสนับสนุนการทํางานของบุคลากร โดยประสานกับหน่วยพัสดุ 
 6.4. กํากับดูแลการใช้พัสดุ ทั้งส่วนสต๊อกกลางของแต่ละห้องปฏิบัติการและวัสดุอ่ืน ๆ เพ่ือให้มี
การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า สะดวก และตอบสนองความต้องการของนิสิตและบุคลากร 
 6.5. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และ ภาระงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  
 7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 ประกอบด้วย คณบดี เป็นที่ปรึกษา รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่
ดังนี้ 
 7.1. กําหนดกรอบนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของสํานักงานคณบดี 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
 7.2. ควบคุมให้ระบบบริหารความเสี่ยงให้มีกลไกด้านการบ่งชี้ การวัด การควบคุม และติดตาม
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 
 7.3. ดูแล ติดตาม และประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนด 
 7.4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะ ฯ หรือมหาวิทยาลัย 
  
 8. คณะกรรมการบริหารบริหารส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การ 
เกษตร  
 ประกอบด้วย คณบดี เป็นที่ปรึกษา รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่
ดังนี้ 
 8.1. พัฒนากระบวนการ ขั้นตอน หรือวิธีการในการปฏิบัติงานที่ เป็นมาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพ 
 8.2. ประเมิน และทบทวน ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 8.3. นําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานในฝ่ายที่รับผิดชอบ เพ่ือให้สามารถให้ 
บริการอย่างที่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
 8.4. ดูแล ติดตามและประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไป ตามนโยบายที่กําหนด 
 8.5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน จํานวนทั้ง

สิน 42 คน โดยแบ่งออกเป็นบุคลากรสายวิชาการ 26 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 16 คน และคุณวุฒิ
ของบุคลากร รายละเอียดดังต่อไปนี้  
จ านวนบุคลากรคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

บุคลากรสายวิชาการ 
จ านวน  
(คน) 

บุคลากรสายปฏิบัติการ 
จ านวน  
(คน) 

พนักงานสายวิชาการ พนักงานสายปฏิบัติการ 

อาจารย์ 10 พนักงานประจํา (งบประมาณแผ่นดิน) 13 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 พนักงานประจํา (งบรายได้) 3 

รองศาสตราจารย์ 1 พนักงานชั่วคราว - 

ศาสตราจารย์    

รวมบุคลากรสายวิชาการ 26 รวมบุคลากรสายปฏิบัติการ 16 

        ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 
 

 
 

คุณวุฒิ 
สายวิชาการ  

(คน) 
สายปฏิบัติการ 

(คน) 
รวมทั้งหมด 

ปริญญาเอก 25 - 25 

ปริญญาโท 1 - 1 

ปริญญาตรี - 14 14 

อนุปริญญา - 2 2 

รวมคุณวุฒิ 26 16 42 

         ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 

จ านวนบุคลากร 

คุณวุฒิของบุคลากร 
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ข้อมูลบุคลากรคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
สายวิชาการ 

สายวิชาการ 
จ านวน
(คน) 

วุฒิการศึกษา อายุ (ปี) ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน (ปี) 

ป.โท ป.เอก 20-39 40- 55 55-60 ≤ 5 5.1 - 15 ≥ 15 

อาจารย์ 10 1 9 8 1 1 3 6 1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 0 15 2 12 1 1 11 3 

รองศาสตราจารย์ 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 26 1 25 10 14 2 4 17 5 
สายปฏิบัติการ 

สายปฏิบัติการ 
จ านวน
(คน) 

วุฒิการศึกษา อายุ (ปี) ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน (ปี) 
ต่ า

กว่า ป 
ตรี 

ป.
ตรี 

ป.โท ป.เอก 20-39 40- 55 55-60 ≤ 5 5.1 - 15 ≥ 15 

พนักงานมหาวิทยาลัย   
(งบรายได้มหาวิทยาลัย) 13 0 13 0 0 8 5 0 4 7 2 
พนักงานมหาวิทยาลัย  
(งบรายได้ส่วนงาน) 3 2 1 0 0 2 1 0 2 0 1 
รวม 16 2 14 0 0 10 6 0 6 7 3 

ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564  
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 คณะผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.อรัญญา  มิ่งเมือง 
คณบดี 

ผศ.ดร.พิสุทธิ  หนักแน่น 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผศ.ดร.ปรมาภรณ์  เกิดทรัพย์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผศ.ดร.พิสิฏฐ์  ธรรมวิถี 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

ผศ.ดร.พรรณทิพา  เจริญไทยกิจ 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
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 หัวหน้าส่วนงานภายใน 

 

รศ.ดร.พรทิพย์  ศิริสุนทราลักษณ์ 
หัวหน้าสาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 

อ.สุจินดา  จิตต์ใจฉ่ า 

หัวหน้าสาขา 

เทคโนโลยีวสัดุพอลิเมอร์ 

ผศ.ดร.สุภาภรณ์  โสภณพัฒนะโภคา 
หัวหน้าสาขาวิชา 

เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
 

ผศ.ดร.ธนัท  อมาตยกุล 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา 

อุตสาหกรรมมเกษตร 
 

น.ส.อมรวรรณ์  นาคะปิณฑ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณบดี 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

1 รศ.ดร.พรทิพย์  ศิริสุนทราลักษณ์ Ph.D.(Post-Harvest and Food Process Enginefing) 
2 ผศ.ดร.พิสุทธิ  หนักแน่น ปร.ด.(เทคโนโลยีอาหาร) 
3 ผศ.ดร.พิสิฏฐ์  ธรรมวิถี ปร.ด.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร) 
4 ผศ.ดร.ธีรารัตน์  อิทธิโสภณกุล Ph.D.(Food Science) 
5 ผศ.ดร.นันทรัตน์  ณ นครพนม ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
6 ผศ.ดร.ศรีวิกรณ์  ดิษฐอุดมโพธิ์ Ph.D.(Food Science and Nutrition) 
7 ผศ.ดร.อุลิสาณ์  พาชีครีพาพล Ph.D.(Food Science) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 
8 อ.สุจินดา  จิตต์ใจฉ่ํา วท.ม.(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) 
9 ผศ.ดร.วาสินี  จันทร์นวล ปร.ด.(เคมี) 
10 อ.ดร.เฉลา  เทพเฉลิม ปร.ด.(เทคโนโลยีพอลิเมอร์) 
11 ผศ.ดร.พัชรกมน  หนูเอียด Ph.D.(Materisls Science and Engineering) 
12 อ.ดร.วิไลพร  ไกรสุวรรณ วท.ด.(ปิโตรเคมี) 
13 อ.ดร.เอกตินัย  จันทร์ศรี วศ.ด. (พลังงานและวัสดุ) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและ ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
14 ผศ.ดร.สุภาภรณ์  โสภณพัฒนะโภคา Ph.D.(Food Science and Technology) 
15 ผศ.ดร.ปรมาภรณ์  เกิดทรัพย์   วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
16 ผศ.ดร.กมลชัย  ชะเอม Ph.D.(Biotechology) 
17 อ.ดร.ชลินันท์  เพ็งสุข ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
18 อ.ดร.ภัคจิรัตน์  สิงหะบุตร ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร 
19 ผศ.ดร.ธนัท  อมาตยกุล Ph.D.(Food Science) 
20 ผศ.ดร.อรัญญา  มิ่งเมือง Ph.D.(Food Technology) 
21 ผศ.ดร.พรรณทิพา  เจริญไทยกิจ ปร.ด.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร) 
22 ผศ.ดร.อรุษา  เชาวนลิขิต Ph.D.(Food Science and Technology) 
23 อ.ดร.ตรีสินธุ์  โพธารส   วท.ด.(ผลิตภัณฑ์ประมง) 
24 อ.ดร.โสรยา  เกตุจรัส ปร.ด.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร) 
25 อ.ดร.สิริฉัตร  ชนะดัง Ph.D.  (Food Science and Technology) 
26  อ.ดร.สุกัญญา  มิ่งใหญ่ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 

ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม  2564 
   

  บุคลากรสายวิชาการ 
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  สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  ศิริสุนทราลักษณ์ 
Ph.D.  (Post – Harvest and Food Process Engineering) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีวิกรณ์  ดิษฐอุดมโพธิ์ 
Ph.D.  (Food Science and Nutrition) 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิฏฐ์  ธรรมวิถี 
ปร.ด.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ  หนักแน่น 

ปร.ด. (เทคโนโลยีการอาหาร) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์  ณ นครพนม 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรารัตน์  อิทธิโสภณกุล 

Ph.D.  (Food Science) 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุลิสาณ์  พาชีครีพาพล 

 Ph.D.  (Food Science) 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลเิมอร ์
 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรกมน  หนูเอียด 

Ph.D.  (Materials Science and Engineering) 
 

อาจารย์สุจินดา  จิตต์ใจฉ่ า 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสินี  จันทร์นวล 

ปร.ด. (เคมี) 
 

อาจารย์ ดร.เฉลา  เทพเฉลิม 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) 
 

อาจารย์ ดร.วิไลพร  ไกรสุวรรณ 

วท.ด. (ปิโตรเคมี) 
 

อาจารย์ ดร.เอกตินัย  จันทร์ศรี 
วศ.ด. (พลังงานและวัสดุ) 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลติภัณฑ์การเกษตร 
 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมาภรณ์  เกิดทรัพย์ 
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  โสภณพัฒนะโภคา 

Ph.D.  (Food Science and Technology) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลชัย  ชะเอม 

Ph.D.  (Biotechnology) 
 

อาจารย์ ดร.ชลินันท์  เพ็งสุข 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 

อาจารย์ ดร.ภัคจิรัตน์  สิงหะบุตร 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัท  อมาตยกุล 

Ph.D.  (Food Science) 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  ม่ิงเมือง 

Ph.D.  (Food Technology) 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพา  เจริญไทยกิจ 

ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร) 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา  เชาวนลิขิต 

Ph.D.  (Food Science and Technology) 
 

 
อาจารย์ ดร.ตรีสินธุ์  โพธารส 

ปร.ด. (ผลิตภัณฑ์ประมง) 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
 

 

 

อาจารย์ ดร.โสรยา  เกตุจรัส 

ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร) 
 

 

อาจารย์ ดร.สิริฉัตร  ชนะดัง 

Ph.D.  (Food Science and Technology) 
 

 
อาจารย์ ดร.สุกัญญา  ม่ิงใหญ่ 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
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ส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งงาน 
งานบริหารและธุรการ 

1 นางสาวอมรวรรณ์  นาคะปิณฑ์  นักจัดการงานทั่วไป 
2 นางสาวนัยนา  ตั้งใจดี นักจัดการงานทั่วไป 
3 นายวีรวัฒน์  มนัสทวี นักจัดการงานทั่วไป 
4 นางศรีสุดา  พันมานิมิตร นักทรัพยากรบุคคล 

งานคลังและพัสดุ 
5 นางสาวกรองกาญจน์  มณีรักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 
6 นางสาวไพจิตรี  ป่าขมิ้น นักวิชาการเงินและบัญชี 
7 นางสาวกมลวรรณ  คะระนันท์ นักวิชาการพัสดุ 
8 นางสาวสุพรรณา   แดงเจริญ นักวิชาการพัสดุ 

งานบริการการศึกษาและสิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
9 นางสาวกันย์ชิสา  รักษ์สมบูรณ์ นักวิชาการศึกษา 
10 นางสาวมริษฎา  รุ่งแสง  นักวิชาการศึกษา 
11 นางสาวขนิษฐา  เรืองวงษ์ นักวิทยาศาสตร์ 
12 นายคเณศ  รอดพูล นักวิทยาศาสตร์ 
13 นางชัยรัมภา   พ่วงศิริ นักวิทยาศาสตร์ 
14 นางสาวอรอนงค์  ใจจุมปู นักวิทยาศาสตร์ 
15 นายยงยุทธ   ศักดิ์ประชาราษฎร์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 
16 นายไพบูรณ์  นวนิธิกร ผู้ปฏิบัติงานช่าง 

 
                     ข้อมูล ณ วันที่  27  สิงหาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บุคลากรสายปฏิบัติการ 
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ส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

 

 งานบริหารและธุรการ 
นางสาวอมรวรรณ์  นาคะปิณฑ์ 

นักจัดการงานทั่วไป 

งานการคลังและพัสด ุ

นางสาวนัยนา  ตั้งใจดี 
นักจัดการงานทั่วไป 

นายวีรวัฒน์  มนัสทวี 
นักจัดการงานทั่วไป 

นางศรีสุดา  พันมานิมิตร 
นักทรัพยากรบุคคล 

ล 

นางสาวกรองกาญจน์  มณีรักษ์ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

นางสาวไพจิตรี  ป่าขม้ิน 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

นางสาวกมลวรรณ  คะระนันท์ 
นักวิชาการพัสดุ 

นางสาวสุพรรณนา  แดงเจริญ 
นักวิชาการพัสดุ 
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ส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

 

 
งานบริการการศึกษาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

นางสาวกันย์ชิสา  รักษ์สมบูรณ์ 
นักวิชาการศึกษา 

นางสาวมริษฎา  รุ่งแสง 
นักวิชาการศึกษา 

นางสาวขนิษฐา  เรืองวงษ์ 
นักวิทยาศาสตร์ 

นายคเณศ  รอดพูล 
นักวิทยาศาสตร์ 

นางชัยรัมภา  พ่วงศิริ 
นักวิทยาศาสตร์ นางสาวอรอนงค์  ใจจุมปู 

นักวิทยาศาสตร์ 

นายยงยุทธ  ศักดิ์ประชาราษฎร์ 
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 

นายไพบูรณ์  นวนิธิกร
ผู้ปฏิบัติงานช่าง 
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การด าเนินงานตามพันธกิจ/ภาพการจัดกิจกรรม 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
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 ผลิตบัณฑิต และพัฒนาก าลังคน ที่ มีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์การเกษตร มีทักษะในการ
ท างาน และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีกระบวนการคิดในการสร้างนวัตกรรม มีแนวคิด (mindset) และ
ทักษะในการริเริ่มกิจการ (startup process)  และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneur skill) บน
พื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม 
เป้าประสงค์ 

1. เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาก าลังคนทุกช่วงวัย ผ่านกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของประเทศในอนาคต 
3. การเตรียมความพร้อมนิสิตสู่เส้นทางอาชีพอย่างมีเป้าหมาย และมีศิลปะการด ารงชีวิตที่ดี 
 

➢ โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 
 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ได้ดําเนินการจัดโครงการ ทั้งสิ้น 8 โครงการ ดังนี้ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม สถานที่จัด
กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย 

1 โครงการแสดงความยินดีกับ
บัณฑิต 

21 พ.ย. 2563 มศว องครักษ์ นิสิตคณะเทคโนโลยี
และนวัตกรร
ผลิตภัณฑ์
การเกษตร 

2 โครงการสื่อสารเชิงรุก 6 พ.ย. 2563 –  
17 ธ.ค. 2563  

มศว ประสาน
มิตร 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้าน
กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม 

1,3,28,31 ต.ค. 2563 
18-19,24-25 พ.ค. 
2564 

มศวองครักษ์ 
และผ่านสื่อ
ออนไลน์ 

4 โครงการปัจฉิมนิเทศ 24 เม.ย. 2564 
 

ผ่านสื่อออนไลน์ 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสร
นิสิต (AI_student KM) 

31 พ.ค. 2564 ผ่านสื่อออนไลน์ 

6 โครงการ AI Student Well-
being 

19 พ.ค. 2564 –  
7 มิ.ย. 2564 

ผ่านสื่อออนไลน์ 

7 โครงการปฐมนิเทศ 4 ส.ค. 2564 
 

ผ่านสื่อออนไลน์ 

8 โครงการ AI SAND BOX 1 พ.ค. 2564- 
30 มิ.ย. 2564 

ผ่านสื่อออนไลน์  

  

  การบริหารงานตามพันธกิจที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
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1. โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต 
 ระยะเวลา : 21  พ.ย 2563 

สถานที่ : มศว องครักษ์ 
วัตถุประสงค์ : 
1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตรุ่นน้องหรือบุคลากรของคณะเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรกับบัณฑิต 
2. เพ่ือสร้างความผูกพันและภาคภูมิใจในคณะและมหาวิทยาลัยให้กับบัณฑิตของคณะเทคโนโลยี

และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ภาพกิจกรรม  :โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ผลการด าเนินการ 



 
 

63    ANNUAL REPORT 2021 AI | SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY 
 

 
 

2. โครงการสื่อสารเชิงรุก 
 ระยะเวลา : 6  พ.ย 2563, 17 ธ.ค. 2563  

สถานที่ : มศว ประสานมิตร 
วัตถุประสงค์ : 

 1. เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นที่รู้จักต่อกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปลาย  

2. เพ่ือให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
ภาพกิจกรรม  โครงการสื่อสารเชิงรุก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

ผลการด าเนินการ 
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3. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม 
 ระยะเวลา :1,3,28,31 ต.ค. 2563 18-19,24-25 พ.ค.2564 

สถานที่ : มศว องครักษ์ และออนไลน์ 
วัตถุประสงค์ :  
1.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
2.  เพ่ือพัฒนาทักษะนิสิตด้านการสื่อสารและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีความสามารถปรับตัวเข้า

กับสังคมและสภาพแวดล้อมได้ 
3.  เพ่ือสร้างความผูกพันและความสามัคคีให้กับนิสิต 

ภาพกิจกรรม 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผลการด าเนินการ 
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4. โครงการปัจฉิมนิเทศ 
 ระยะเวลา : 24  เมษายน  2564  

สถานที่ : ผ่านสื่อออนไลน์ 
วัตถุประสงค์ :  
1. เพ่ือเตรียมความพร้อมแก่นิสิตในการก้าวสู่การทํางาน 
2. เพ่ือให้นิสิตได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่ออาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะฯ และมหาวิทยาลัย 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ผลการด าเนินการ 
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5. โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนิสิต (AI_student KM) 

 ระยะเวลา : 31  พ.ค. 2564  
สถานที่ : ผ่านสื่อออนไลน์ 
วัตถุประสงค์ : 

 1. เพ่ือให้ทีมสโมสรนิสิตใหม่เข้าใจถึงการบริหารงานสโมสรนิสิต บทบาทและหน้าที่ของบุคคลแต่
ละตําแหนง่ในทีมบริหารสโมสรนิสิตและข้ันตอนการดําเนินงานโครงการต่างๆ 
 2. เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง 
ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผลการด าเนินการ 
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6. โครงการ AI Student Well-being 

ระยะเวลา :  วันที่ 19 พ.ค. – 7 มิ.ย.  2564 
สถานที่ : ผ่านสื่อออนไลน์ 
วัตถุประสงค์ :  
1. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพร่างกายนิสิต และเรียนรู้การเป็นผู้มีน้ําใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
2. เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้การทํางานร่วมกันและส่งเสริมความสามัคคี 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผลการด าเนินการ 
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7. โครงการปฐมนิเทศ 

 ระยะเวลา : 4  ส.ค. 2564  
สถานที่ : ผ่านสื่อออนไลน์ 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ผลการด าเนินการ 
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8. โครงการ AI SAND BOX 

 ระยะเวลา : 1 พ.ค. 2564 – 30 มิ.ย. 2564  
สถานที่ : ผ่านสื่อออนไลน์ 
 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผลการด าเนินการ 
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➢ โครงการสายวิชาการ 
 ได้ดําเนินการจัดโครงการ ทั้งสิ้น 5 โครงการ ดังนี้ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม สถานที่จัด
กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย 

1 โครงการเสริมสร้างทักษะทางวชิาการ
ของนิสิต ประจาํปีการศึกษา 2563 

ระหว่างวันที่ 3 ตลุาคม 
2563 – 30 เมษายน 2564 

มศว องครักษ์ นิสิตจาํนวน 50 คน 

2 โครงการเตรียมความพร้อมก่อน 
การฝึกงาน ประจาํปีการศึกษา 2563 

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ออนไลน ์ นิสิตชัน้ปทีี่ 4  
จํานวน 138 คน 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษของนิสิต ประจาํปี
การศึกษา 2563 (Empowering 
English) 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 – 
17 เมษายน 2564 

ออนไลน ์ นิสิต  
จํานวน 100 คน 

4 โครงการปรับพืน้ฐานแก่นิสิตใหม่ 
ประจําปีการศึกษา 2564 

วันที่ 14 สิงหาคม 2564  ออนไลน ์ นิสิตชัน้ปทีี่ 1 ปีการศึกษา 
2564 จํานวน 182 คน 

5 โครงการเสริมสร้างทักษะเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนการฝึกงาน ประจําปี
การศึกษา 2563 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ออนไลน ์ นิสิตชัน้ปทีี่ 1 PIM 58 คน 
นิสิตชัน้ปทีี่ 2 FIB 68 คน 
นิสิตชัน้ปทีี่ 3 FSN PMT 
BOT 113 คน 
รวม 239 คน 
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1. โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิชาการของนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2563 

 ระยะเวลา : ครั้งที่ 1 วันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2563 (จัดครั้งเดียว) 
สถานที่ : มศว องครักษ์ 
วัตถุประสงค์ :   

1. เพ่ือปรับพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ของนิสิต 
2. เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสปรับตัวในการเรียนในมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต คณาจารย์ รุ่นพี่และบุคลากรในคณะ 

ภาพกิจกรรม 

   
 

   
  

ผลการด าเนินการ 
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2. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 2563 
 ระยะเวลา : 1 วัน (วันที่ 22 ตุลาคม 2564) 

สถานที่ : ออนไลน์ 
วัตถุประสงค์ :   

1. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานให้กับนิสิต  
 2. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตในด้านการทํางานและการเข้าสังคมการทํางาน 

3. เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงความสําคัญของการฝึกงาน 

ภาพกิจกรรม 
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3. โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2563 (Empowering English) 
 ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 – 17 เมษายน 2564 

สถานที่ : ออนไลน์ 
วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในทุกด้านที่มีความสําคัญต่อการศึกษาและการทํางาน 
2. เพ่ือสร้างแรงกระตุ้นและใฝ่หาความรู้จากภาษาอังกฤษให้เกิดประโยชน์ต่อนิสิต 
3. เพ่ือให้นิสิตถามข้อสงสัยและเตรียมความพร้อมสําหรับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ โครงสร้าง 

ภาพกิจกรรม 
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4 โครงการปรับพื้นฐานแก่นิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 ระยะเวลา : วันที่ 14 สิงหาคม 2564  

สถานที่ : ออนไลน์ 
วัตถุประสงค์ :  
1. เพ่ือเป็นการปรับพื้นฐานนิสิตที่จะเข้ามาศึกษาชั้นปีที่ 1 ในคณะฯ 
2. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรายวิชา

นวัตกรรมที่นิสิตจะต้องเรียนในชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่นๆ  
3. เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสปรับตัวในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยก่อนการศึกษาจริง 
4. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ 
 

ภาพกิจกรรม 
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5. โครงการเสริมสร้างทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 2563 
 ระยะเวลา : วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 

สถานที่ : ออนไลน์ 
วัตถุประสงค์ :  
1. เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและเสริมทักษะที่จําเป็นก่อนการฝึกงานให้กับนิสิต 
2. เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตในด้านการทํางานและการเข้าสังคมการทํางาน 
3. เพ่ือให้นิสิตตระหนักถึงความสําคัญของการฝึกงาน 
 

ภาพกิจกรรม 
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 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่มีการบูรณาการระหว่าง
สาขาวิชา ความเชี่ยวชาญ และหน่วยงานทั้งในประเทศและนานาชาติ รวมทั้งความร่วมมือร่วม สร้าง
สร้างสรรค์กับภาคส่วนต่างๆ เพื่อสามารถน าไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
เป้าประสงค์ 
 1.การพัฒนากลไกงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตรงตามความต้องการและ 
ใช้ประโยชน์ได้จริง และได้รับการยอมรับในระดับสากล 
 2. การพัฒนากลไกงานวิจัยที่ส่งผลกระทบหรือใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการบริหาร 
จัดการภายใน มหาวิทยาลัย การพัฒนากลไกงานวิจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมภายนอก ที่สะท้อนการเป็น 
มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม 
 3.การพัฒนากลไกงานวิจัยที่ส่งผลกระทบหรือใช้ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการในส่วนงานของ 
มหาวิทยาลัย 

 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

 
1 โครงการนิทรรศการงานวิจัยและ

ผลงานทางวิชาการ (AI Research 
& Innovation Expo 2021)  

7 - 8 เมษายน 2564 
 

ณ ห้องศร 101 
อาคารเรียนรวม 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ 
 

นิสิต บุคลากร
คณะเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์
การเกษตร บริษัท 
วิสาหกิจชุมชน 
และผู้ที่สนใจ
ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  การบริหารงานตามพันธกิจที ่2  การวิจยั 
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1. โครงการนิทรรศการงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (AI Research & Innovation Expo 2021)  

ระยะเวลา วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 
 สถานที ่ณ ห้องศร 101 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑืการเกษตร ได้นําเสนอผลงานวิจัยของนิสิตชั้นปีที่ 4 เพ่ือ
เป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพ โดยจะมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เส้นทางวิจัย
นวัตกรรมสู่ความเป็นอยู่ที่ด”ี 

 

  
  

ผลการด าเนินการ 
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ภาพกิจกรรม 
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ทุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน 

ทุนนวัตกรรม 

ล าดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ 

1 การพัฒนาสมูทตี้ผงจากมะยงชิดและมะปรางหวาน
เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ของผู้ผลิตในจังหวัด
นครนายก 

ผศ.ดร.ธีรารัตน์  
อิทธโิสภณกุล 

ทุนรายได้คณะ 
2564 

120,000 

2 การพัฒนามะยงชิดแช่อ่ิมอบแห้งเสริมพรีไบโอติกส์
เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ของผู้ผลิตมะยงชิดใน
จังหวัดนครนายก 

ผศ.ดร.ศรีวิกรณ ์
 ดิษฐอุดมโพธิ ์

ทุนรายได้คณะ 
2564 

100,000 

3 การพัฒนาไอศกรมีเพื่อสุขภาพจากมะยงชิดเพื่อการ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ของเกษตรกรรุน่ใหม่ในจังหวัด
นครนายก 

ผศ.ดร.อุลสิาณ์  
พาชีครีพาพล 

ทุนรายได้คณะ 
2564 

100,000 

4 การศึกษาห่วงโซ่คณุค่าเกษตรกรเพาะเลี้ยงปลาน้ําจดื
ในกระชังของตําบลสาริกา จังหวัดนครนายกเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

อ.ดร.ตรีสินธุ์ โพธารส ทุนรายได้คณะ 
2564 

110,000 

5 การพัฒนาผ้าจากเส้นใยคอมโพสติพอลิแลคติกแอซดิ
เสรมิแรงด้วยผงทานาคา 

อ.ดร.เอกตินยั จันทร์ศร ี ทุนรายได้คณะ 
2564 

130,000 

6 การพัฒนาห่วงโซ่คณุค่าของกัญชง ผศ.ดร.พิสฏิฐ์ ธรรมวิถี ทุนรายได้คณะ 
2564 

190,000 

7 การศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการใช้งาน
ถุงพลาสติกแบบหหูิ้วเพื่อนําไปสู่การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามนโยบายชาต ิ

ผศ.ดร.วาสินี จันทร์นวล ทุนรายได้คณะ 
2564 

130,000 

8 ศึกษาชนิดของไฮโดรคอลลอยด์และน้ํามันพืชต่อ
คุณสมบัติของซอสครีมผงที่ผ่านการทําแห้งแบบแช่
เยือกแข็ง 

อ.ดร.โสรยา เกตุจรัส ทุนรายได้
มหาวิทยาลยั 2564 

160,000.00 

9 การพัฒนาผงผักจากจิงจูฉ่ายเพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 

ผศ.ดร.อรุษา เชาวนลิขติ ทุนรายได้
มหาวิทยาลยั 2564 

190,000.00 

10 การเตรียมและการวิเคราะหส์มบตัิของฟิล์มบริโภคได้
จากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส-ว่านหางจระเข ้

อ.ดร.วิไลพร ไกรสุวรรณ ทุนรายได้
มหาวิทยาลยั 2564 

100,000.00 

11 การออกแบบและผลติโครงเลี้ยงเซลลส์ามมติิหลาย
ช้ันจากพอลิเมอร์ฐานชีวภาพท่ีมีฟงัก์ชันการ
ปลดปล่อยยาแบบควบคมุเพื่อใช้ประโยชน์ใน
วิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก 

ผศ.ดร.พัชรกมน  
หนูเอียด 

ทุนรายได้
มหาวิทยาลยั 2564 

175,000.00 
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12 การพัฒนาวัสดุกรีนคอมโพสิดจากวัสดุเหลือท้ิงทาง
สิ่งทอเพื่อเป็นบรรจภุัณฑ ์

อ.ดร.เอกตินยั จันทร์ศร ี งบประมาณทุน
รายได้มหาวิทยาลัย 

2564 

150,000.00 

13 การพัฒนาผลิตภณัฑไ์บโอแคลเซียมผงจากกระดูก
ปลาทูน่าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษเหลือจาก
อุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง 

อ.ดร.ตรีสินธุ์ โพธารส งบประมาณทุน
รายได้มหาวิทยาลัย 

2564 

170,000.00 

14 การพัฒนากัมมี่วีแกนเสรมิโปรตีนจากพืช อ.ดร.สริิฉัตร  ชนะดัง งบประมาณทุน
รายได้มหาวิทยาลัย 

2564 

145,000.00 

ทุนวิจัยในชัน้เรียน 
15 การพัฒนากิจกรรมและแนวทางการประเมินผลเพื่อ

เสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของ
นิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลติภณัฑ์
การเกษตร 

ผศ.ดร.ปรมาภรณ์   
เกิดทรัพย ์

เงินงบประมาณ
รายได้คณะ 2564 

40,000 

16 การเปรยีบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ของการสอน
ออนไลน์และการสอนแบบโมดูลสาํหรับนิสติระดับ
ปริญญาตร ี

ผศ.ดร.ปรมาภรณ์   
เกิดทรัพย ์

งบประมาณทุน
รายได้มหาวิทยาลัย 

2564 

70,000 

ทุนพัฒนางานประจ าสู่งานวจิัย (Routine to Research) 
17 การปรับตัวของนิสติชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

นางสาวกันย์ชิสา  
รักษ์สมบรูณ ์

เงินงบประมาณ
รายได้คณะ 2564 

30,000 

18 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของงานการเงินและ
บัญชีท่ีมีต่อการใช้โปรแกรม SAP ในมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

นางสาวกรองกาญจน์ 
มณีรักษ ์

งบประมาณทุน
รายได้มหาวิทยาลัย 

2564 

37,500 

ทุนภายนอก 

19 การสร้างคุณค่าและการออกแบบผลิตภณัฑ์จากเศษ
เหลือจากกระบวนการแปรรูปเนื้อสุกร 

ผศ.ดร.พิสฏิฐ์ ธรรมวิถี บริษัท ไทยฟูดส์ 
กรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) 

927,500 

20 PROPOSAL FOR PROJECT ZEAVITA HOME 
USE TEST 

ผศ.ดร.พิสฏิฐ์ ธรรมวิถี บริษัท ไทยยูเนี่ยน 
จํากัด (มหาชน) 

378,000 

21 การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อสขุภาพจากมัลเบอรี่
ปลอดสารพิษ (2563) 

ผศ.ดร.พิสุทธิ หนักแน่น สนง.พัฒนาการวิจัย
การเกษตร 

828,740 

รวมจ านวมงบประมาณทุนวิจัยทัง้สิ้น (สีล่้านสองแสนแปดหมืน่หนึ่งพันสีส่ิบบาทถ้วน) 4,281,740 
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สัดส่วนทุนวิจัย (ทุนภายในและทุนภายนอก) 

 

สัดส่วนทุนวิจัย (ทุนภายในและทุนภายนอก) 

 

 

  

จ ำนวนทนุทัง้หมด 21 ทนุ

ทนุภำยใน ทนุภำยนอก

จ ำนวนทนุรวมทัง้สิน้ 4,281,740 บำท

ทนุภำยใน ทนุภำยนอก
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ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

ล าดับ เร่ือง วารสาร Quartile เจ้าของผลงาน 

1 Application of antimicrobial 
plates in food packaging as an 
alternative way for food waste 
minimisation 

International Journal 
of Sustainable 

Engineering 

 

Nawadon Petchwattana 
Phisut Naknaen 
Kamonchai Cha-Aim  
Jakkid Sanetuntikul 
  

2 Nanogold-based 
immunochromatographic strip 
test for rapid detection of 
clinical and environmental 
strains of Vibrio cholerae 

Journal of Food 
Safety 

 

Chalinan Pengsuk 
Pradit Wangman 
Parin Chaivisuthangkura 
Paisarn Sithigorngul, 
Siwaporn Longyant  
 

3 Spray-drying microencapsulation 
using whey protein isolate and 
nano-crystalline starch for 
enhancing the survivability and 
stability of Lactobacillus reuteri 
TF-7 

Food Science and 
Biotechnology 

 

Narathip Puttarat,  
Suppasin Thangrongthong,  
Kittiwut Kasemwong,  
Paramaporn Kerdsup   
Malai Taweechotipat 

4 Eco-Friendly Polyvinyl 
Alcohol/Polylactic Acid 
Core/Shell Structured Fibers as 
Controlled-Release Fertilizers 
for Sustainable Agriculture 

Polymers and the 
Environment  

 

Patcharakamon Nooeaid,  
Piyachat Chuysinuan, 
Wiparat Pitakdantham, 
Dumrongsak Aryuwananon,  
Supanna Techasakul &  
Decha Dechtrirat 

5 Novel magnetically 
interconnected 
micro/macroporous structure of 
monolithic porous carbon 
adsorbent derived from sodium 
alginate and wasted black liquor 
and its adsorption performance 

Journal of 
Renewable Materials  

 

• Parichart Onsri,  
• Decha Dechtrirat, 

Patcharakamon Nooeaid, 
Apiluck Eiad-ua,  

• Pongsaton Amornpitoksuk, 
Supanna Techasakul,  

• Ahmad Taufiq,  
• Laemthong Chuenchom 

6 Antioxidant activity of 
Bifidobacterium animalis 
MSMC83 and its application in 
set-style probiotic yoghurt 

Food Bioscience 

 

PorntiphaVitheejongjaroen 
PraphaiphanKanthawang 
FabienLoison 
YamarateeJaisin 
Ulisa Pachekrepapol 
Malai Taweechotipatr  

https://www.tandfonline.com/author/Petchwattana%2C+Nawadon
https://www.tandfonline.com/author/Naknaen%2C+Phisut
https://www.tandfonline.com/author/Cha-Aim%2C+Kamonchai
https://www.tandfonline.com/author/Sanetuntikul%2C+Jakkid
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Chaivisuthangkura%2C+Parin
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Sithigorngul%2C+Paisarn
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Longyant%2C+Siwaporn
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10068-020-00870-z#auth-Narathip-Puttarat
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10068-020-00870-z#auth-Suppasin-Thangrongthong
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10068-020-00870-z#auth-Kittiwut-Kasemwong
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10068-020-00870-z#auth-Paramaporn-Kerdsup
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10068-020-00870-z#auth-Malai-Taweechotipatr
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10924-020-01902-9#auth-Patcharakamon-Nooeaid
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10924-020-01902-9#auth-Piyachat-Chuysinuan
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10924-020-01902-9#auth-Wiparat-Pitakdantham
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10924-020-01902-9#auth-Dumrongsak-Aryuwananon
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10924-020-01902-9#auth-Supanna-Techasakul
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10924-020-01902-9#auth-Decha-Dechtrirat
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212429221003849?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212429221003849?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212429221003849?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212429221003849?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212429221003849?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212429221003849?via%3Dihub#!
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7 Formulation of yogurt-like 
product from coconut milk and 
evaluation of physicochemical, 
rheological, and sensory 
properties 

International Journal 
of Gastronomy and 

Food Science 

 

• Ulisa Pachekrepapol 
• Yanin Kokhuenkhan 
• Jarinya Ongsawat 

8 Physicochemical, rheological, 
and microbiological properties 
of lactose-free functional yogurt 
supplemented with 
fructooligosaccharides 

Journal of Food 
Processing and 
Preservation 

 

• Ulisa Pachekrepapol 
• Nutthaporn Somboonchai 

Warit Krimjai 

 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878450X21000925?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878450X21000925?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878450X21000925?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878450X21000925?via%3Dihub#!
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เป็นศูนย์การบริการวิชาการด้านผลิตภัณฑ์การเกษตร ส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพให้แก่ชุมชน ภาคการผลิต เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และโอกาสในการ
แข่งขัน โดยมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและนานาชาติ  
 
เป้าประสงค์ 
  1. เป็นศูนย์การบริการวิชาการด้านผลิตภัณฑ์การเกษตร ให้สามารถให้บริการ วิชาการแก่ชุมชน 
และผู้ประกอบการ 
  2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพให้แก่ชุมชน ภาคการผลิต 

 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม สถานที่จัด

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย 

1 โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
 

22 ก.พ 2564 – 
30 มิ.ย. 2564 

 

คณะเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์
การเกษตร และ 
พ้ืนที่จังหวัด
นครนายก และ 
ปทุมธานี 
 

วิสาหกิจชุมชน 
ผู้ประกอบการ 
บริษัท และบุคคลที่
สนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การบริหารงานตามพันธกิจที่  3  การบริการวิชาการ 
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1. โครงการบริการวิชาการ 

• การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
• ระยะเวลา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2564 
• สถานที่ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และ พื้นที่จังหวัดนครนายก และ ปทุมธานี 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่โครงการก าหนด 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย บรรลุ ไม่บรรลุ 
เชิงปริมาณ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (มะดัน)  2 ผลิตภัณฑ์ 6 ผลิตภัณฑ์  
เชิงคุณภาพ รายได้ในครัวเรือน/ ชุมชน เพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 มากกว่าร้อยละ 5 (จากการสัมภาษณ์ 2 ราย)  

 
กิจกรรม งบประมาณ ผลิตภัณฑ์ ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
อาหารจากวัตถุดิบจังหวัด
นครนายก (การพัฒนาผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์จากมะดัน) 
ผู้รับผิดชอบ สาขาวิทยาศาสตร์
การอาหารและโภชนาการ 

ได้รับอนุมัติ จํานวน 
33,300 บาท 
 
ใช้ไป จํานวน 
17,572.50 บาท 

น้ําจิ้มซีฟู้ดสูตรมะดัน และเทคนิค
การฆ่าเชื้อด้วยความร้อน  
 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 
ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัด
ปทุมธานี โดยนําตัวแทนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆไปอบรมการขยายการผลิตน้ําจิ้มซีฟูด
สูตรมะดัน 

 

 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินการ 
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กิจกรรม งบประมาณ ผลิตภัณฑ์ ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
อาหารจากวัตถุดิบจังหวัด
นครนายก (การพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารหมักจากมะดัน) 
ผู้รับผิดชอบ สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์
การเกษตร 

ได้รับอนุมัติ จํานวน 
41,600 บาท 
ใช้ไป จํานวน 
15,597 บาท 

ผลไม้ดองสูตรลดโซเดียม  
(ดําเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยง มะดันอาจไม่ออกผลในช่วงที่ทํา
โครงการขยายเวลา หรือ ปรับใช้ผลไม้
รสเปรี้ยวชนิดอื่นเพ่ือเป็นต้นแบบ) 

ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ 
เรื่องสถานการณ์ COVID-19 โดยการจัดทําสื่อ
เผยแพร่การอบรมในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 30 
มิถุนายน 2564 ทดแทนการลงพ้ืนที่ชุมชน 

 

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
อาหารจากวัตถุดิบจังหวัด
นครนายก (การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากวัตถุดิบท้องถิ่นจังหวัด
นครนายก) 
ผู้รับผิดชอบ สาขานวัตกรรม
อาหารและธุรกิจ 

ได้รับอนุมัติ จํานวน 
48,200 บาท 
 
ใช้ไป จํานวน 
28,976 บาท 

1. น้ําเชื่อมมะยงชิด  
2. น้ํามะยงพร้อมดื่ม  
3. มะยงชิดลอยแก้ว  
4. ไอศกรีมมะยงชิด 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 
ณ ห้องปฏิบัติการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ โดยอบรมให้แก่ตัวแทนจากกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดนครนายก                                     
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กิจกรรม งบประมาณ ผลิตภัณฑ์ ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที ่4 อบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรม
การจัดการและการลดขยะ
พลาสติกเพ่ือใช้ในแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก 
ผู้รับผิดชอบ สาขาเทคโนโลยีวัสดุ
พอลิเมอร์ 

ได้รับอนุมัติ จํานวน 
52,700 บาท 
ใช้ไป จํานวน 
37,356.87 บาท 

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

ดําเนินการกิจกรรม 
1. สํารวจและเก็บข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เมื่อ
วันที่ 3 เม.ย.64 
2. เชิญวิทยากรมาอบรมเม่ือวันที่ 16 เม.ย.64 เรื่อง 
“บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ให้แก่นิสิต
เพ่ือนําไปเผยแพร่ให้แก่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
นครนายก 
3. อยู่ระหว่างรอเผยแพร่ให้แก่แหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดนครนายกเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด 19 ดีขึ้น  

กิจกรรมที่ 5. การเสวนาและ
เผยแพร่ความรู้ตามความต้องการ
ชุมชนเพ่ือการพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร 

ได้รับอนุมัติ จํานวน 
40,200 บาท 

 
ใช้ไป จํานวน 0 บาท 

การเสวนา จัดการเสวนาและเผยแพร่ความรู้ให้แก่ชุมชน โดยจะ
จัดทําเป็นคลิปวิดีโอการเสวนาระหว่างคณะเทคโนโลยี
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร กับตัวแทนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนต่างๆในจังหวัดนครนายกเกี่ยวกับการ
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ และนําไป
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของคณะฯและสื่อออนไลน์ต่างๆ
ต่อไป โดยการดําเนินการดังกล่าวไม่ต้องใช้
งบประมาณตามโครงการที่ตั้งไว้ 
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กิจกรรม งบประมาณ ผลิตภัณฑ์ ผลการด าเนินงาน 
รายได้ในครัวเรือน/ ชุมชน 
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 5  จากการเสวนาตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆใน
จังหวัดนครนายกเกี่ยวกับการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
เชิงพาณิชย์  จํานวน 2 ราย พบว่าจากการที่คณะจัด
โครงการและชุมชนมาเข้าร่วมโครงการต่างๆ ตัวแทน
ชุมชนให้ความเห็นว่าสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้
ซึ่งทําให้รายได้เพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 5 
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2. โครงการบริการวิชาการ (หารายได้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผลการด าเนินการ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
วันที่ใช้
บริการ 

เครื่องมือ ค่าบริการ 

1 น.ส.ปารมี ชุมศรี ม.วลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช 3-ส.ค.-63 RVA 2,700 

2 ปุณฑริกา ศรีสุข 

Mead Johmson Nutrion 
(thailand) Ltd 388 อาคารเอ็ก
เชน ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถ.สุขุมวิท 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กทม 10110 

28-ก.ย.-63 FTIR 4,800 

3 
บ.เบรนน์แท็ก อินกรี
เดียส์ 

  Anaerobic jar 1,000 

4 
ผศ.ดร.รวมพร เลี่ยม
แก้ว 

คณะการจัดการธุรกจอาหาร 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

14-ก.ย.-63 
Single screw 

extruder 
9,000 

5 
นส.นิษฐ์วรัทย์ รีน
ณรงค์ 

บ.เวทโปรดักส์ รีเซิร์ช แอนด์ อิน
โนเวชั่น เซ็นเตอร์ จํากัด 

19-ก.ย.-63 Spray Dry 4,800 

6 บมจ.S&P ซินดีเคท 
2,2/1 ซ.62 ถ.สุขุมวิท แขวงบาง
จาก เขตพระโขนง กทม 10260 

2-ต.ค.-63 RVA 3,600 

7 นายพชร ต้นทอง 
บ.ไทยริพัฒน์ สตาร์ช โซลูชั่นส์ 
จํากัด (สํานักงานใหญ่) 1 ม.1 ต.
นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 

20-ส.ค.-63 
Single screw 

extruder 
6,000 

8 นายศิวดล สังทับ 
บ.โปรทานิก้า จํากัด 89/7 ห้อง
เลขที่ 20 ม.5 ต.พันท้ายนรสิงห์ 
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 

10-พ.ย.-63 
Single screw 

extruder 
4,500 

9 
บ.แมกเนติก แอน
เน็กซ์ ซัพพลาย จํากัด 

7/8 ม.5 ซอยคลองสี่ตะวันออก 
22 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี 12120 

15-มิ.ย.-64 FTIR 1,200 

10 
สวนแม่รวย ผลไม้
นครนายก 

18 ม.8 ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.
นครนายก 

19-20 
เครื่องแยกกาก
ผสมน้ําผลไม้ 

1,200 

รวมรายรับทั้งสิ้น (สามหม่ืนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 38,800 

ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 
 
  

ผลการด าเนินการ 
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3. การส่งนิสติเข้าร่วมประกวด แข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. ทีม Helya (รางวัลชนะเลิศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ผลการด าเนินการ 
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3.2. ทีม Brainy Smurf (รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1) 
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3.3. ทีม Ohho Jelly (รางวัลขวัญใจกรรมการ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

94    ANNUAL REPORT 2021 AI | SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY 
 

 
 
4. ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) นครนายก 
 

 
 

 
  

ผลการด าเนินการ 
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ผลการด าเนินการ 
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ผลการด าเนินการ 
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ผลการด าเนินการ 
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 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
 จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

 
วันที่จัดกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

1 โครงการวันสถาปนาคณะ 
 

29 มิถุนายน 2564 ถึง 
30 มิถุนายน  
 

ผ่านสื่อออนไลน์ และ  
คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร มศว 
องครักษ์ 

นิสิต บุคลากรคณะ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร  

2 โครงการรณรงค์สวมใส่ผ้า
ไทยทุกวันศุกร์และใน
โอกาสพิเศษ  

ตลอดปี พ.ศ. 2564  คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร มศว 
องครักษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 การบริหารงานตามพันธกิจที ่ 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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1. โครงการวันสถาปนาคณะ 
 ระยะเวลา : 29  เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 

 สถานที่ : ผ่านสื่อออนไลน์ และ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มศว 
องครักษ์ 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บุคลากรเห็นความสําคัญของคณะ เกิดความรัก ความผูกพัน และความสามัคคีในหมู่

คณะ 
  2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามของบุคลากรในหน่วยงาน 

3. เพ่ือเป็นการปลูกฝังการสืบสานและทํานุบํารุงพุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทย 
 
ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผลการด าเนินการ 
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ผลการด าเนินการ 
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2. โครงการรณรงค์สวมผ้าไทยทุกวันศุกร์และในโอกาสพิเศษ 
 ระยะเวลา : ตลอดปี 2564 

 สถานที่ : คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มศว องครักษ์ 
ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ผลการด าเนินการ 
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 มีการบริหารจัดการคณะอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 

 1. พัฒนาโครงสร้างและระบบงานที่ตอบสนองต่อพันธกิจหลักและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่   
ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและส่งผลต่อการพัฒนาและการยกระดับคุณภาพของ 
มหาวิทยาลัยเพื่อให้มี Ranking ที่สูงขึ้น 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ ให้ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนพันธกิจ ให้บรรลุ                             
วิสัยทัศน์ของคณะฯ 

 3. สร้างความสมดุลของ การทํางาน คุณภาพชีวิต ความผูกพัน ขวัญกําลังใจในการทํางาน และ
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีของคณะ 

 4. บริหารจัดการคณะฯ โดยอาศัยหลักความคุ้มค่า (cost effectiveness) ยึดถือความประหยัด 
คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อบรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศน์ 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  
 จํานวน 14 โครงการ ดังนี้  
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่จัด

กิจกรรม 
สถานที่จัดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

 
1 

โครงการผู้บริหารพบบุคลากรและ
การชี้แจงการดําเนนิงานของคณะ 

9 มี .ค. 2564 ห้องมติธรรม ชั้น 2 
อาคารอํานวยการ 
มศว องครักษ์ 

บุคลากรคณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

2 กิจกรรมประชุมปรึกษาหารือ
เก่ียวกับการสร้างภาพลักษณ์และ
การสื่อสารองค์กรเชิงรุก 

9 มี.ค 2564 ห้องมติธรรม ชั้น 2 
อาคารอํานวยการ 
มศว องครักษ์ 

บุคลากรคณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

3 กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้
เก่ียวกับการเตรียมความพร้อมใน
การเลื่อนตําแหน่งทีสู่งขึ้นของสาย
ปฏิบัติการ 

22 ม.ค. 2564 ห้องมติธรรม ชั้น 2 
อาคารอํานวยการ 
มศว องครักษ์ 

บุคลากรสายปฏบิัติการคณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์
การเกษตร 

4 
กิจกรรม Happy Money Happy 
SWU 

9 ธ.ค. 2563 ห้องมติธรรม ชั้น 2 
อาคารอํานวยการ 
มศว องครักษ์ 

บุคลากรคณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

5 
กิจกรรมวันปีใหม่ 

9 มี.ค 2564 ห้องมติธรรม ชั้น 2 
อาคารอํานวยการ 
มศว องครักษ์ 

บุคลากรคณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

  การบริหารงานตามพันธกิจที่ 5  การบริหารจดัการ 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่จัด
กิจกรรม 

สถานที่จัดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
 

6 
กิจกรรม Healthy Organization 

1 มี.ค. 30 เม.ย. 
2564 

ห้อง 505 ชั้น 5 
อาคารอํานวยการ 
มศว องครักษ์ 

บุคลากรคณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

7 
กิจกรรม Design Thinking 

9 ก.พ. 2564 ห้อง 505 ชั้น 5 
อาคารอํานวยการ 
มศว องครักษ์ 

บุคลากรสายปฏบิัติการคณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์
การเกษตร 

8 
กิจกรรม One page Report 

21 มิ.ย. 2564 ห้อง 505 ชั้น 5 
อาคารอํานวยการ 
มศว องครักษ์ 

บุคลากรสายปฏบิัติการคณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์
การเกษตร 

9 โครงการรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบัหลักสูตรและ
คณะ ประจาํปีการศึกษา 2563 

25 – 26 ส.ค. 
2564 

ผ่านสื่อออนไลน ์ บุคลากรคณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการ (เรียนออนไลน)์ 

1 – 30 ก.ค. 
2564 

ผ่านสื่อออนไลน ์ บุคลากรสายปฏบิัติการคณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์
การเกษตร 

11 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ 
สร้างกระบวนการคิดและ 
กระบวนการทาํงานเชิงนวัตกรรม 

15 – 16 ก.ค.
2564 

ผ่านสื่อออนไลน ์ บุคลากรสายวิชาการคณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์
การเกษตร 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพการทาํวิจัย 
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการ
พัฒนางานวิจัยของคณาจารย์ และ 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ดา้นการวิจัย
ระหว่างคณาจารย์ในแต่ละสาขา 

คร้ังที่ 1   
30 พ.ย.  2563  
 

มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ องครักษ ์
 

บุคลากรสายวิชาการคณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์
การเกษตร 
 คร้ังที่ 2 วันที่ 

19 ก.ค.64  
ผ่านทางระบบ
ออนไลน์ Zoom 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
สายวชิาการ ประจําปีการศึกษา 
2563 

วันที่ 30 
มีนาคม 2564 –  
1 มิถุนายน 
2564 

มศว องครักษ์ และ
ออนไลน ์

บุคลากรสายวิชาการ  
จํานวน 15 คน 

14 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
และการจัดการองค์ความรู้ ประจําปี
การศึกษา 2563 

คร้ังที่ 1  
วันที่ 7 
มกราคม 2564 
คร้ังที่ 2  
วันที่ 28 
พฤษภาคม 
2564 

ออนไลน ์ บุคลากรสายวิชาการ  
จํานวน 26 คน 
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1. โครงการผู้บริหารพบบุคลากรและการชี้แจงการด าเนินงานของคณะ 
 ระยะเวลา : 9 มี.ค. 2564 

 สถานที่ : ห้องมติธรรม ชั้น 2 อาคารอํานวยการ มศว องครักษ์ 
 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือชี้แจงการดําเนินงานของคณะในปีพ.ศ. 2563 และชี้แจงแผนที่จําดําเนินการใน ปี 2564 

ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ผลการด าเนินการ 
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2. กิจกรรมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารองค์กรเชิงรุก 
 ระยะเวลา : 9 มี.ค. 2564 

 สถานที่ : ห้องมติธรรม ชั้น 2 อาคารอํานวยการ มศว องครักษ์ 
 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารองค์กรเชิงรุก 

ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผลการด าเนินการ 
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3. กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้นของสาย
ปฏิบัติการ 
 ระยะเวลา : 22 ม.ค. 2564 

 สถานที่ : ห้องมติธรรม ชั้น 2 อาคารอํานวยการ มศว องครักษ์ 
 วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเลื่อนตําแหน่งที่สูงขึ้นของสายปฏิบัติการ 
ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลการด าเนินการ 
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4. กิจกรรม Happy Money Happy SWU 
  ระยะเวลา : 9 ธ.ค. 2563 

 สถานที่ : ห้องมติธรรม ชั้น 2 อาคารอํานวยการ มศว องครักษ์ 
 วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือให้ความรู้ทางด้านการเงิน การออม และการลงทุน 
ภาพกิจกรรม 

 

  

ผลการด าเนินการ 
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5. กิจกรรมวันปีใหม่ 
  ระยะเวลา : 9  มี.ค. 2564 
  สถานที่ : ห้องมติธรรม ชั้น 2 อาคารอํานวยการ มศว องครักษ์ 

 วัตถุประสงค์ 
  สร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลการด าเนินการ 
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6. กิจกรรม Healthy Organization 
  ระยะเวลา : 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2564 
  สถานที่ : คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มศว องครักษ์ 

 วัตถุประสงค์ 
  สร้างเสริม และส่งเสริมให้บุคลากรออกกําลังกาย 
ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

ผลการด าเนินการ 
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ผลการด าเนินการ 
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7. กิจกรรม Design Thinking   

ระยะเวลา : 19 ก.พ. 2564 
  สถานที่ : ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารอํานวยการ มศว องครักษ์ 
  วัตถุประสงค์ 
  ให้ความรู้ สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรมีหลักการ/แนวคิดโดยใช้หลักการของ Design Thinking 
ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผลการด าเนินการ 
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8. กิจกรรม One page Report  

ระยะเวลา : 21 มิ.ย.  2564 
  สถานที่ : ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารอํานวยการ มศว องครักษ์ 
  วัตถุประสงค์ 
  ให้ความรู้ สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรมีหลักการ/แนวคิดโดยใช้หลักการของ One page 
Report 
 
ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผลการด าเนินการ 
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9. โครงการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตรและคณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 

ระยะเวลา : 25 – 26 ส.ค. 2564 
  สถานที่ : ผ่านสื่อออนไลน ์
  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตรและคณะ ประจาํปีการศึกษา 2563 
ภาพกิจกรรม 

 
 

  

ผลการด าเนินการ 
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10. โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของบุคลากรสายปฏิบัติการ (เรียนออนไลน์) 

ระยะเวลา  1 – 30 ก.ค. 2564  
  สถานที่ : ผ่านสื่อออนไลน ์
  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรสายปฏิบัติการมีความรู้ ภาษาอังกฤษมากขึ้น และนํามา
ประยุกต์ใช้ในการทํางาน 
ภาพกิจกรรม 

 
 
 

 
  

ผลการด าเนินการ 
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11. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างกระบวนการคิดและกระบวนการท างานเชิงนวัตกรรม 

ระยะเวลา  15 – 16  ก.ค. 2564  
  สถานที่ : ผ่านสื่อออนไลน ์
  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ และมีการสร้างกระบวนการคิดและกระบวนการ
ทํางานเชิงนวัตกรรม 
ภาพกิจกรรม 

 
 

 
  

ผลการด าเนินการ 
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12. โครงการพัฒนาศักยภาพการท าวิจัย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์ และ  
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยระหว่างคณาจารย์ในแต่ละสาขา 

ระยะเวลา  ครั้งที่ 1 30 พ.ย. 2564  ครั้งที่ 2 19 ก.ค. 2564  
 สถานที่ : ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ครั้งที่ 2 ผ่านสื่อออนไลน ์
  วัตถุประสงค์ 

  พัฒนาศักยภาพการทําวิจัย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์ และ  
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยระหว่างคณาจารย์ในแต่ละสาขา 
ภาพกิจกรรม 

 

  

ผลการด าเนินการ 
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13. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2564 – 1 มิถุนายน 2564 
สถานที่ : มศว องครักษ์ และออนไลน์ 
วัตถุประสงค์ :  
1. เพ่ือสร้างความเข้าใจในการเชื่อมโยงและปรับปรุงแนวทางการจัดกิจกรรม Active Learning  

ที่อาจารย์ทําอยู่กับทักษะ Character Qualities ของนิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร  

2. เพ่ือพัฒนาทักษะการออกแบบกิจกรรมและการวัดประเมินผลทักษะ Character Qualities  
3. เพ่ือให้นิสิตทุกสาขาวิชาของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้รับการ

พัฒนาทักษะกลุ่ม Character Qualities ตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
ภาพกิจกรรม 

   
 

   

   
  

ผลการด าเนินการ 
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14. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการองค์ความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 ระยะเวลา : ครั้งท่ี 1 วันที่ 7 มกราคม 2564 และครั้งท่ี 2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

สถานที่ : ออนไลน์ 
วัตถุประสงค์ :  
1. เพ่ือเป็นการทวนสอบผลการเรียน ประจําปีการศึกษา 2563  
2. เพ่ือให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยน/แบ่งปันประสบการณ์การบูรณาการเพ่ือใช้ในการเรียนการ

สอน  
3. เพ่ือสร้างแนวปฏิบัติหรือกระบวนการหรือทักษะใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอน 

ภาพกิจกรรม 
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❖ ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อรัญญา มิ่งเมือง 
(คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร) 
 

❖ คณะผู้จัดท า 
1.  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พิสทุธิ หนักแน่น  ประธาน 

            (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 
2. นางสาวอมรวรรณ์ นาคะปิณฑ์    รองประธานกรรมการ  

                        (ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดี)    
3. นางสาวกันย์ชิสา  รักสมบูรณ์     
4. นายคเณศ  รอดพูล 
5. นางสาวมริษฎา  รุ่งแสง 
6. นางสาวนัยนา  ตั้งใจดี 
7. นางศรีสุดา  พันมานิมิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  คณะผู้จัดท า 
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