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ค ำน ำ 
 

 จากการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าหนดนโยบายให้ คณะวิชาฯ ส านักและสถาบัน มุ่งเน้นเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมาตรฐานการศึกษาและคุณภาพเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล คณะอุตสาหกรรมเกษตร จึงได้ด าเนินการพัฒนางาน
ด้านประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดมา 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ก าหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของงานประจ าของ
บุคลากรทุกฝ่าย ที่ทุกคนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติให้เป็นไปตามดัชนีประกันคุณภาพ และได้พัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 รายงานประเมินตนเองฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการประเมินตนเองของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
โดยยึดตามตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 38 ตัว
บ่งชี้ ทั้งนี้คณะได้ด าเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จ านวน 38 ตัวบ่งชี้ ยกเว้น
เฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 ซึ่งด าเนินการระดับมหาวิทยาลัยและได้น าข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการตรวจประเมิน ประจ าปี 2554 
มาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ 
รวมทั้งคณาจารย์ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องของภาควิชาฯ และส านักงานเลขานุการ ที่อุทิศเวลาอันมีค่า ทุ่มเทก าลัง
กาย และก าลังใจ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของคณะฯให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อันจะน าพา  
คณะอุตสาหกรรมเกษตรก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการสาขาอุตสาหกรรมเกษตรต่อไป 

 
 

 
 

                    (รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี  ชัยเสรี) 
     คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
             29  มิถุนายน  2555 
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บทน ำ 
บทสรุปผู้บริหำร 

 

         คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีพันธกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR) เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 คณะได้ด าเนินการประกันคุณภาพ โดยยึดตามตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 
และ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 38 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้คณะได้ด าเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย สกอ. 
และ สมศ. จ านวน 38 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2 ซึ่งด าเนินการ
ระดับมหาวิทยาลัย 
 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จ านวน
38 ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2554  พบว่า ผลการประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

กลุ่มของตัวบ่งชี้ ผลกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) ระดับคุณภำพ 

ตัวบ่งชี้ของ มก. 23+1 ตัวบ่งชี้ 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 9.1 

4.83 

ตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1, 
7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 9.1 

4.87 

ตัวบ่งชี้ของ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 4.79 
ภำพรวม 38 ตัวบ่งชี้  4.82 

  ส าหรับผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ สรุปผลได้ดังนี้ 
1. ตัวบ่งชีท้ี่มีคุณภาพอยู่ในระดบัดมีำก  (คะแนนผลการประเมนิ 4.51-5.00) รวม 31 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน  
(เต็ม 5) 

สกอ. 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ 5.00 
2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 81.19 % 5.00 
2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 31.68 % 5.00 
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน 7 ข้อ 5.00 
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 7 ข้อ 5.00 
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7 ข้อ 5.00 
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 6 ข้อ 5.00 
2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กบันิสิต 5 ข้อ 5.00 
3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบรกิารด้านข้อมูลขา่วสาร 7 ข้อ 5.00 
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 6 ข้อ 5.00 
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 6 ข้อ 5.00 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัประจ า 856,774.24 / คน 5.00 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 5.00 
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ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน  
(เต็ม 5) 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 5 ข้อ 5.00 
6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6 ข้อ 5.00 
7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารทกุระดับของคณะ 7 ข้อ 5.00 
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ 5 ข้อ 5.00 
7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 6 ข้อ 5.00 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 5.00 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9 ข้อ 5.00 

สมศ. 
1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 90.91 % 4.55 
3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 69.92 % 5.00 
4   ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 700 % 5.00 
5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่ 63.35 % 5.00 
6 งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน ์ 20.79 % 5.00 
7   ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 23.27 % 5.00 
8   ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ

สอนและ/หรือการวิจยั 
41.18 % 5.00 

9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 5 ข้อ 5.00 
10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00 
11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00 
14 การพัฒนาคณาจารย ์ 5.78 % 4.82 
15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 4.87 4.87 

2. ตัวบ่งชีท้ี่มีคุณภาพอยู่ในระดบัด ี (คะแนนผลการประเมนิ 3.51-4.50) รวม 4 ตัวบ่งชี้ ดงันี ้
ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ. 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 6 ข้อ 4.00 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 6 ข้อ 4.00 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 4 ข้อ 4.00 

มก. 
3.3 ระบบการให้ค าปรกึษาวิชาการระดับปรญิญาตรี 4 ข้อ 4.00 

สมศ. 
2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
3.65 3.65 

3. ตัวบ่งชีท้ี่มีคุณภาพอยู่ในระดบัพอใช้  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม - ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
ตัวบ่งชี้ที่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ. 
- - - - 

สมศ. 
- - - - 
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4. ตัวบ่งชีท้ี่มีคุณภาพอยู่ในระดบัตอ้งปรับปรุง  (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) รวม - ตัวบ่งชี้ดังนี ้
ตัวบ่งชี้ที่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ. 
- - - - 

สมศ. 
- - - - 

5. ตัวบ่งชีท้ี่มีคุณภาพอยู่ในระดบัตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50) รวม - ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
ตัวบ่งชี้ที่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ. 
- - - - 

สมศ. 
- - - - 

จำกกำรวิเครำะห์ตนเองตำมผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก พบว่ำ คณะอุตสำหกรรม
เกษตร มีจุดแข็ง 14 ข้อ และจุดอ่อน 6 ข้อ ซึ่งคณะได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุงไว้ดังนี้ 

จุดแข็ง แนวทำงกำรพัฒนำเพ่ือเสริมจุดแข็ง 
1. ผู้บริหารใหค้วามส าคัญในการมสี่วนร่วมของบุคลากรในการจดัท าแผน
ยุทธศาสตร ์

- 

2. มีการพัฒนาศักยภาพของนิสติจนไดร้ับรางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาติ - 
3. อาจารย์มีคณุวุฒิระดับปรญิญาเอกคิดเป็นสัดส่วนท่ีสูง - 
4. มีความพร้อมด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

- 

5. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของ
นิสิตที่หลากหลาย 

- 

6. มีระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัยท่ีเข้มแข็ง - 
7. คณาจารย์มีศักยภาพในการหาแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกใน
ระดับทีสู่ง 

สนับสนุนให้อาจารย์หาแหล่งทุนจากภาคเอกชนให้
มากขึ้น 

8. มีการบริการวิชาการแก่สังคมทีห่ลากหลาย ตรงตามความต้องการของ
สังคม 

- 

9. ผู้บริหารมีศักยภาพในการพัฒนาองค์กร - 
10. มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ - 
11. หน่วยงานมีศักยภาพในการแสวงหางบประมาณจากภายนอก - 
12. มีระบบการบริหารจัดการด้านการเงินท่ีคล่องตัว - 
13. มีการน าระบบและกลไกการประกันคณุภาพมาใช้ท าให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี
ในหลายหน่วยงาน 

- 

14. มีการพัฒนาปรับปรุงตามกระบวนการประกันคณุภาพ (PDCA) อย่าง
ต่อเนื่อง 

- 
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จุดอ่อน แนวทำงกำรพัฒนำเพ่ือแก้ไขจุดอ่อน 
1. ควรมีระบบการตดิตามผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 1. จัดให้มีผู้รบัผิดชอบในการติดตามผลการ

ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
2. ควรมีการทบทวนแผนการปฏิบตัิราชการประจ าปีใหส้อดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบัน 

2. คณะกรรมการประจ าคณะ ควรมีการทบทวน
แผนการปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบัน 

3. หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัย มีจ านวนนสิิตน้อยกว่าร้อยละ 
30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมด 

3. ควรเพิ่มจ านวนนิสติในหลักสูตรบัณฑติศึกษาท่ี
เน้นวิจัย ให้ถึงร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมด 

4. การส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรสายสนับสนนุท่ี
ช่วยงานด้านการเรยีนการสอนใหม้ากขึ้น 

4. ควรส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะของ
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีช่วยงานดา้นการเรยีนการ
สอนให้มากข้ึน 

5. ขาดการน าผลการประเมินระบบการให้ค าปรึกษามาพัฒนาปรับปรุง 5. ควรน าผลการประเมินระบบการให้ค าปรึกษามา
พัฒนาปรับปรุง 

6. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบรหิารงานด้านต่าง ๆ ให้
ครบถ้วน 

6. จัดท าระบบสารสนเทศท่ีสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
กับหน่วยงานภายใน และภายนอก 
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บทท่ี 1  
ข้อมูลพื้นฐำนของคณะอุตสำหกรรมเกษตร 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
 สืบเนื่องจากนโยบายส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 – 2519) จึงได้มีการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่ 
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 ตามประกาศการแบ่งส่วนราชการในราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2523 โดยมี
ประวัติความเป็นมาตั้งแต่ก่อนก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
 พ.ศ. 2507  ก่อตั้งแผนกวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะเกษตร 
 พ.ศ. 2523  ก่อตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน คือ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ  
  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาพฒันาผลติภัณฑ์ ส านักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรม 
  เกษตร และโอนย้ายภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะเกษตรมาเป็นภาควชิาหนึง่ของคณะ 
  อุตสาหกรรมเกษตร โดยใช้ชื่อว่าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และมีการ 
  สอน 2 หลักสูตร คือหลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) และหลักสูตร วท.ม.  
  (วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
 พ.ศ. 2525  อนุมัติหลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2525 
 พ.ศ. 2526 อนุมัติหลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2526 และหลักสูตร วทบ.  
  (พัฒนาผลิตภัณฑ์) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2526 
 พ.ศ. 2527  อนุมัติหลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2527 
 พ.ศ. 2528 อนุมัติหลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2528 
 พ.ศ. 2530 อนุมัติหลักสูตร วท.ม.  (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2530 
 พ.ศ. 2532 อนุมัติหลักสูตร วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2533 
 พ.ศ. 2533 อนุมัติหลักสูตร วท.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2533 
  อนุมัติหลักสูตร วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2533 
 พ.ศ. 2534 อนุมัติหลักสูตร วท.บ. (วิศวกรรมอาหาร) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2534 
 พ.ศ. 2535 อนุมัติจัดตั้งภาควชิาวทิยาการสิง่ทอ 
 พ.ศ. 2538 อนุมัติหลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2538 
 พ.ศ.  2540 อนุมัติหลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสกิส์) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน  
  2540 
 พ.ศ. 2543 อนุมัติหลักสูตร ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) เมื่อวันที่  17 ตุลาคม 2543 
 พ.ศ. 2544  อนุมัติหลักสูตร ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) เมื่อวันที่  17 ตุลาคม 2544 และ 
  หลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการบรรจุ) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2544 
 พ.ศ. 2546 อนุมัติหลักสูตร วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 
 พ.ศ. 2547 อนุมัติหลักสูตร ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2547 



รายงานการประเมินตนเองคณะอตุสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2554   6 
 

 พ.ศ. 2551 อนุมัติหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) นานาชาติ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 
  2551 
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1.2 ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
ปรัชญำคณะอุตสำหกรรมเกษตร 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จะผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐานการศึกษา มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสามารถทางวชิาชีพ 

ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเกษตร มีคุณธรรม 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

วิสัยทัศน์ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จะเป็นที่ยอมรับในระดบันานาชาติ 

ว่าเป็นผู้น าทางวิชาการและการวิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตรในเอเชีย 

วัตถุประสงค ์
1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดบัสากล มีคุณธรรมและจริยธรรม 
2.  พัฒนางานวจิัยที่เปน็องค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตร เป็นที่ยอมรับในระดบันานาชาติและผลติงานวิจัยที่

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
3.  เสริมสร้างให้คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและสรา้งแหล่งวิชาการ

ด้านอุตสาหกรรมเกษตรที่เข้มแข็ง 
4.  ถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
5.  จัดหาเงินทุนนอกเหนือจากงบประมาณของรัฐให้เพียงพอต่อการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสารสนเทศ เพื่อการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และ

ตรวจสอบได ้
7.  พัฒนาความสัมพนัธ์กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดบันานาชาต ิ

1.3 เอกลักษณ์ของคณะอุตสำหกรรมเกษตร 
 อัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 

- ส ำนึกดี (Integrity) มีจิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม 
- มุ่งม่ัน (Determination) มีความตั้งใจมั่น มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ

ท างานและในการปฏิบัติใด ๆ 
- สร้ำงสรรค์ (Knowledge Creation) เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความขวนขวายแสวงหาความรู้ มีความสามารถในการ

สร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม 
- สำมัคคี (Unity) มีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถบูรณา

การเชื่อมโยงในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 เอกลักษณ์ของคณะ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มุ่งสร้างสรรค์สรรพศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือความกินดี อยู่ดีของประเทศชาติ 
 



รายงานการประเมินตนเองคณะอตุสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2554   8 
 

 



รายงานการประเมินตนเองคณะอตุสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2554   6 
 

1.4 แผนงำนประจ ำปีของคณะอุตสำหกรรมเกษตร 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ แผน / โครงการ ดัชนีช้ีวัด เปา้หมาย ระยะเวลา

 (Stralegic Issues) (Goals) ด าเนินการ

1. การสร้างโอกาส 1. เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาส 1.1 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก -ประชาสัมพันธห์ลักสูตรให้เข้าถึงกลุม่นักเรียน 1.1.1.1 โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญาตรี 1.1.1.1 จ านวนนิสติทีส่ าเร็จการศึกษาระดับ ป. ตรี 507  คน มิ.ย. 54

ทางการศึกษาและ

การเรียนรู้ตลอดชีวติ

ศึกษาหาความรู้จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ในวิธีการทีห่ลากหลายทัง้การ
ทีมี่ความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านอุตสาหกรรม

และนิสิตเป้าหมาย 1.1.1.2 โครงการผลิตบัณฑิตระดับมหาบัณฑิต 1.1.1.2 จ านวนนิสติทีส่ าเร็จการศึกษาระดับ ป. โท 160 คน มิ.ย. 54

ศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยทีเ่ป็นความต้องการของ

-พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้กับ

นิสิต

1.1.1.3 โครงการผลิตบัณฑิตระดับดุษฎีบัณฑิต 1.1.1.3 จ านวนนิสติทีส่ าเร็จการศึกษาระดับ ป. เอก 10 คน มิ.ย. 54

เยาวชนและประชาชนและเกดิประโยชน์ต่อ

ชุมชน

-จัดการสอนหรือสัมมนาโดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญ

จากต่างประเทศเป็นผูบ้รรยาย

1.1.1.4 โครงการผลิตบัณฑิตระดับประกาศนียบัตร 1.1.1.4 จ านวนบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่

ส าเร็จการศึกษา
19 คน มิ.ย. 54

1.1.1.5 โครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรมหาบัณฑิต,ดุษฎี

บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ

1.1.1.5 จ านวนนิสติทีส่ าเร็จการศึกษาโครงการผลติ

บัณฑิตหลกัสตูรมหาบัณฑิต,ดุษฎีบัณฑิต หลกัสตูร

นานาชาติ

3 คน มิ.ย. 54

-จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 1.1.1.6  โครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิต 1.1.1.6 จ านวนนิสติทีเ่ขา้ร่วมโครงการ  9,000 คน มิ.ย.54- พ.ค.55

-รับนิสิตโควต้าจากต่างจังหวดัเพ่ิมขึ้น 1.1.2 การรับนิสิตโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษา 1.1.2.1 จ านวนนิสิตทีรั่บเข้าศึกษา ไม่เกิน 10 คน/ปี ม.ค. 55

ในมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ส าหรับนักเรียน

โรงเรียนในท้องถิ่น เฉพาะภาคกลาง ยกเวน้

กรุงเทพฯ (โควต้าพิเศษ)

1.1.3 โครงการรับผูมี้ความสามารถทางวชิาการ 1.1.3.1 จ านวนนิสิตทีรั่บเข้าศึกษา ไม่น้อยกวา่ 40 คน/ปี ม.ค. 55

เข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร (โดยวธิรัีบตรง สว.กอ.)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ แผน / โครงการ ดัชนีช้ีวัด เปา้หมาย ระยะเวลา

 (Stralegic Issues) (Goals) ด าเนินการ

1.2 เปิดรับนิสิตปริญญาตรีภาคพิเศษ -เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญา 1.2.1 โครงการเปิดสอนป.ตรีภาคพิเศษ 1.2.1.1 จ านวนนิสิตใหม่ในโครงการ  ไม่น้อยกวา่  300 คน มิ.ย.54- พ.ค.55

เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา เอกในสาขาทีเ่กี่ยวข้องเพ่ิมขึ้น และเพ่ิมจ านวน

1.3 เปิดรับนิสิตปริญญาโทภาคพิเศษ นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา 1.3.1 โครงการเปิดสอนป.โทภาคพิเศษ 1.3.1.1 จ านวนนิสิตใหม่ในโครงการ  ไม่น้อยกวา่ 57  คน มิ.ย.54- พ.ค.55

เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูท้ีป่ระกอบอาชีพแล้ว -เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญาโท

สามารถเรียนควบคูไ่ปกับการท างานได้ และปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น

-มีห้องปฏิบัติการเฉพาะทางส าหรับการวจัิย

ของนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

1.4 จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับผูท้ี่ 1.4.1  โครงการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับผูท้ี่ 1.4.1 จ านวนผูเ้ข้ารับการอบรม  30 คน มิ.ย.54- พ.ค.55

จบการศึกษาแล้ว จบการศึกษาแล้ว

1.5 ผลิตต าราด้านอุตสาหกรรมเกษตร 1.5.1  โครงการผลิตต าราด้านอุตสาหกรรมเกษตร 1.5.1 จ านวนต ารา/เอกสารทางวชิาการด้าน 1 เล่ม มิ.ย.54- พ.ค.55

อุตสาหกรรมเกษตร

2.  การยกระดับ 2. ผลิตผลงานทีมี่คุณภาพ 2.1 พัฒนาความเป็นระดับนานาชาติระดับ 2.1.1 โครงการแลกเปลีย่นนิสิตระดับปริญญาโท เอก 2.1.1.1 จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ 4 คน มิ.ย.54- พ.ค.55

คุณภาพและมาตรฐาน บัณฑิตศึกษาในรูป Sandwich Program กับมหาวทิยาลัยช้ันน าในต่างประเทศ

การศึกษา หรือหลักสูตรนานาชาติหรือ Joint Degree

2.1.2 โครงการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ/joint  - - -

Degree program 

2.1.3 โครงการสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเสนอ 2.1.3.1 จ านวนนิสิตทีเ่ดินทางไปเสนอผลงาน  4 คน มิ.ย.54- พ.ค.55

ผลงานวจัิยในการประชุม ณ ต่างประเทศ วจัิย ณ ต่างประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ แผน / โครงการ ดัชนีช้ีวัด เปา้หมาย ระยะเวลา

 (Stralegic Issues) (Goals) ด าเนินการ

2.2 แลกเปลีย่นนิสิตระดับปริญญาตรีกับ - 2.2.1  โครงการแลกเปลีย่นนิสิตระดับปริญญาตรีกับ 2.2.1.1  จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรีทีแ่ลกเปลีย่น  3 คน มิ.ย.54- พ.ค.55

มหาวทิยาลัยช้ันน าในต่างประเทศ มหาวทิยาลัยช้ันน าในต่างประเทศ หรือท าวจัิยระยะสัน้

2.3 พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งความรู้ที่ -ปรับปรุงห้องสมุด  ให้มีขีดความสามารถใน 2.3.1  โครงการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งความรู้ที่ 2.3.1.1  งบประมาณทีใ่ช้ในการจัดซ้ือหนังสือและ 400,000 บาทต.ค.53-ก.ย.54

ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม การเผยแพร่ความรู้เพ่ิมขึ้น ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม วารสารใหม่ด้านอุตสาหกรรมเกษตร 

สิง่ทอ และอุตสาหกรรมฐานวตัถุดิบการเกษตร สิง่ทอ และอุตสาหกรรมฐานวตัถุดิบการเกษตร

2.4 จัดการประชุมวชิาการระดับชาติและนานา 2.4.1 โครงจัดการประชุมวชิาการระดับชาติและนานา 2.4.1.1 จ านวนการจัดประชุมวชิาการระดับชาติและ 1 คร้ัง มิ.ย.54- พ.ค.55

ชาติ ชาติ นานาชาติ 

2.5 ปรับปรุงอาคารสถานที ่อุปกรณโ์สต - 2.5.1  โครงการปรับปรุงอาคารสถานที ่อุปกรณโ์สต 2.5.1.1  งบประมาณทีใ่ช้ปรับปรุงอาคารสถานที ่ 36.10 ล้าน ต.ค.53-ก.ย.54

ทัศนูปกรณ ์และเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ให้ ทัศนูปกรณ ์และเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ให้ อุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ ์และเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ บาท/ปี

ทันสมัย มีประสิทธภิาพต่อการเรียนการ ทันสมัย มีประสิทธภิาพต่อการเรียนการ

สอนและการวจัิยด้านอุตสาหกรรมอาหาร สอนและการวจัิยด้านอุตสาหกรรมอาหาร

อุตสาหกรรมสิง่ทอ อุตสาหกรรมฐานวตัถุดิบ อุตสาหกรรมสิง่ทอ อุตสาหกรรมฐานวตัถุดิบ

การเกษตรอ่ืน ๆ การเกษตรอ่ืน ๆ

3.การพัฒนาขีด 3.สร้างองค์ความรู้และพัฒนาถ่ายทอด 3.1 จัดการอบรมถ่ายทอดผลงานวจัิยและ -รวบรวมข้อมูล จัดฝึกอบรม จัดสัมมนา ให้ค าปรึกษา3.1.1 โครงการจัดการอบรมถ่ายทอดผลงานวจัิยและ 3.1.1.1  จ านวนผูเ้ข้ารับการอบรม 140 คน มิ.ย.54- พ.ค.55

ความสามารถของ เทคโนโลยีในสาขาวชิาต่าง ๆ องค์ความรู้ให้กับผูป้ระกอบการทุกระดับ เผยแพร่และท าการวจัิยร่วมกับภาครัฐและเอกชน องค์ความรู้ให้กับผูป้ระกอบการทุกระดับ

ประเทศโดยใช้ เป็นแหล่งความรู้ทีส่ามารถช้ีน าเพ่ือการ -จัดพิมพ์เอกสารวชิาการ

ความรู้เป็นฐาน พัฒนาประเทศและพัฒนาชุมชนให้ -จัดโครงการฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมเกษตร

สามารถพ่ึงพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

3.2 ส่งเสริมการวจัิยร่วมกับภาคเอกชนเพ่ือ 3.2.1 โครงการส่งเสริมการวจัิยร่วมกับภาคเอกชนเพ่ือ 3.2.1.1 จ านวนโครงการวจัิยร่วมกับภาคเอกชน 15  โครงการ มิ.ย.54- พ.ค.55

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ แผน / โครงการ ดัชนีช้ีวัด เปา้หมาย ระยะเวลา

 (Stralegic Issues) (Goals) ด าเนินการ

3.3 การจัดหน่วยวจัิยเฉพาะทาง -จัดตัง้โครงการหน่วยวจัิยเฉพาะทาง 3.3.1 โครงการจัดหน่วยวจัิยเฉพาะทาง
3.3.1.1จ านวนงานวจัิย/กลุม่ 2 เร่ือง/กลุม่ มิ.ย.54- พ.ค.55

-จัดหาพ้ืนทีห่้องปฏิบัติการเฉพาะทาง 3.3.1.2 ผลงานตีพิมพ์/น าเสนอ/นวตักรรม 2 เร่ือง มิ.ย.54- พ.ค.55

-จัดท าแผนงานวจัิย

-สนับสนุนการท าวจัิยเป็นชุดโครงการ

3.4 การจัดการอบรมเพ่ือถ่ายทอดองค์ความ -จัดตัง้หน่วยบริการวชิาการ 3.4.1 โครงการจัดการอบรมทางวชิาการเพ่ือถ่ายทอด 3.4.1.1 จ านวนผูเ้ข้าร่วมอบรม 200 คน มิ.ย.54- พ.ค.55

รู้และเทคโนโลยี และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือเป็น องค์ความรู้และเทคโนโลยี

แหล่งรวบรวมข้อมูลทางเทคโนโลยี ด าเนิน

การเผยแพร่ความรู้ และเป็นกลไกของการท า

วจัิยร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน

-สนับสนุนการท าวจัิยในลักษณะทีเ่ป็นความ

ร่วมมือระหวา่งภาควชิา และระหวา่งหน่วย

งานทัง้ภาครัฐและเอกชน

-จัดหาผูช่้วยวจัิย

-สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวจัิยในวารสารต่าง

ประเทศ

-จัดสร้างระบบสารสนเทศและห้องสมุดทันสมัย

เพ่ือการค้นควา้สืบค้นข้อมูลและผลงานวจัิย

-สนับสนุนการจัดหาวารสารวชิาการในประเทศ

และต่างประเทศ

3.5 จัดหาอุปกรณว์ทิยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา 3.5.1  โครงการจัดหาอุปกรณว์ทิยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา 3.5.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออุปกรณว์จัิย 3.0 ล้านบาท ต.ค.53-ก.ย.54

งานวจัิย งานวจัิย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ แผน / โครงการ ดัชนีช้ีวัด เปา้หมาย ระยะเวลา

 (Stralegic Issues) (Goals) ด าเนินการ

4.การพัฒนาการ 4.ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือฟ้ืนฟูความเช่ือม่ัน 4.1 อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีทุกระดับเพ่ือ - 4.1.1 โครงการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ 4.1.1.1  จ านวนผูเ้ข้ารับการอบรม  120 คน มิ.ย.54- พ.ค.55

ศึกษาเพ่ือความม่ันคงของประเทศและความม่ังคงของรัฐ ความม่ันคงด้านอาหารและเคร่ืองนุง่ห่ม ความม่ันคงด้านอาหาร

ของรัฐ 4.1.2 อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ 4.1.2.1  จ านวนผูเ้ข้ารับการอบรม 30 คน มิ.ย.54- พ.ค.55

ความม่ันคงด้านเคร่ืองนุง่ห่ม

5.การพัฒนาระบบ 5.เป็นองค์กรทีมี่ธรรมมาภิบาล 5.1 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือ - 5.1.1  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ 5.1.1.1 จ านวนผูเ้ข้ารับการอบรมด้านการบริหารจัดการ 5  คน มิ.ย.54- พ.ค.55

บริหารจัดการและ  บริหารงานอย่างมีประสิทธภิาพ มี พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการและการ

กฎหมายด้าน ความโปร่งใสและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ท างานอย่างมีระบบ

การศึกษา

5.2 ส่งเสริมการเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากร -เน้นการรับบุคลากรใหม่ทีจ่บปริญญาเอกแล้ว 5.2.1 โครงการส่งเสริมการเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากร 5.2.1.1 จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทีเ่ชิญจากต่างประเทศ 2 คน มิ.ย.54- พ.ค.55

สายวชิาการ ในสาขาทีภ่าควชิาก าหนด สายวชิาการ 5.2.1.2 จ านวนอาจารย์ทีน่ าเสนอผลงานวจัิยระดับชาติ 30 คน มิ.ย.54- พ.ค.55

-จัดหาทุนดูงาน ฝึกอบรม และวจัิยเฉพาะด้าน และนานาชาติ

ทีห่น่วยงานต่างประเทศ 5.2.1.3 จ านวนอาจารย์ทีมี่การแลกเปลีย่นเพ่ือพัฒนา 1 คน มิ.ย.54- พ.ค.55

-จัดหาทุนวจัิยทีต่รงตามสาขาความช านาญ งานวจัิยกับมหาวทิยาลัยต่างประเทศ

ของอาจารย์

-จัดหาเคร่ืองมือและผูช่้วยวจัิยให้เพียงพอ เพ่ือ

ให้อาจารย์สามารถด าเนินการวจัิยในสาขาที่

ช านาญได้อย่างต่อเนือ่ง

-เชิญผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวชิาทัง้ในประเทศและ

จากต่างประเทศ มาบรรยายและแลกเปลีย่น

ความรู้ทางด้านวชิาการ และพัฒนาความ

สัมพันธ ์ความร่วมมือด้านการศึกษาและการวจัิย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ แผน / โครงการ ดัชนีช้ีวัด เปา้หมาย ระยะเวลา

 (Stralegic Issues) (Goals) ด าเนินการ

6.ส่งเสริมและ 6.พัฒนาการศึกษาและวจัิยในสาขาวทิยา 6.1 ท าการวจัิยด้านอาหารเพ่ือสุขภาพและ - 6.1.1 โครงการท าการวจัิยด้านอาหารเพ่ือสุขภาพและ 6.1.1.1 จ านวนงานวจัิยด้านอาหารเพ่ือสุขภาพ     10  โครงการ มิ.ย.54- พ.ค.55

สนับสนุนการศึกษา ศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกับวทิยาศาสตร์สุขภาพ อาหารส าหรับผูป้่วยเฉพาะโรค ตลอดจนกลุม่ อาหารส าหรับผูป้่วยเฉพาะโรค ตลอดจนกลุม่

และวจัิยเพ่ือให้ วทิยาศาสตร์การกีฬาโภชนศาสตร์ และ เด็ก คนชรา ฯลฯ เด็ก คนชรา ฯลฯ

บริการรักษาพยาบาลสาขาทีเ่กี่ยวข้องกับคุณภาพชีวติประชาชน

และส่งเสริมสุขภาพ

7. การศึกษาและวจัิย 7.ส่งเสริมการจัดการศึกษาและวจัิย 7.1 จัดโครงการนอกหลักสูตร เพ่ือพัฒนา - จัดกิจกรรมนอกหลักสูตร 7.7.1.1  โครงการนอกหลักสูตร เพ่ือพัฒนา 7.7.1.1 จ านวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ  3,700 คน มิ.ย.54- พ.ค.55

เพ่ือท านุบ ารุงศิลป สร้างจิตส านึกและค่านิยมทีด่ีในการอนุรักษ์ ความรู้ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม ความรู้ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม

วฒัธรรมไทย และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทย
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1.5 แผนงำนประกันคุณภำพของคณะอุตสำหกรรมเกษตร 
 แผนงำนประกันคุณภำพ (ปีกำรศึกษำ 2554) 

กิจกรรม 

ปีกำรศึกษำ 2554 

มิ.
ย.

 5
4 

ก.
ค.

 5
4 

ส.
ค.

 5
4 

ก.
ย.

 5
4 

ต.
ค.

 5
4 

พ.
ย.

 5
4 

ธ.ค
. 5

4 
ม.

ค.
 5

5 
ก.

พ.
 5

5 
มี.

ค.
 5

5 
เม

.ย
. 5

5 
พ.

ค.
 5

5 
มิ.

ย.
 5

5 
ก.

ค.
 5

5 
ส.

ค.
 5

5 
ก.

ย.
 5

5 

1.  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ  
     (กลุ่มพัฒนาระบบ และกลุ่มด าเนินงาน) 

                

2.  ประเมินผูบ้ริหารคณะ ประจ าปีการศึกษา  
     2554 

                

3.  ประสานงานในการรวบรวมข้อมูล 

    ด้าน การเงิน บุคคล นิสติ วิจัย บริการ  
    วิชาการ  วิเทศสัมพันธ์  

                

4.  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR  

    ของภาควิชาฯ / ส านักงานเลขานุการ 

                

5.  ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ  
    และปรับปรุงแก้ไขจากผลการตรวจ 
    ประเมินฯ 

                

6.  จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการตรวจ 

     ประเมินคุณภาพภายในคณะฯ 

                

7.  จัดท ารายงานการตรวจประเมนิตนเอง  
    SAR ของคณะฯ 

                

8.  ตรวจประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย                 

9.  จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการ 

    ตรวจประเมินฯ ระดับมหาวิทยาลัย 
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1.6 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของคณะอุตสำหกรรมเกษตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เส้นทึบ    หมายถึง   การบริหารงานแนวดิ่งโดยตรงตามสายการบังคับบัญชา  
 เส้นประ   หมายถึง   การบริหารงานแนวราบโดยการประสานงานระหว่างบุคลากรต่างหน่วยงาน 

 

  

คณะกรรมการ 
ประจ าคณะ 

 

คณบด ี

คณะกรรมการระดับคณะ
ชุดต่าง ๆ  

 รองคณบดี  

ผู้ช่วยคณบดี  

  หัวหน้าภาค หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

คณะกรรมการระดับ
ภาคชุดต่าง ๆ 

อาจารย ์

บุคลากรสนับสนุน
วิชาการ 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

หัวหน้างานบริหาร
และธุรการ 

หัวหน้างาน 
คลังและพสัด ุ

หัวหน้างานบริการ
วิชาการ 

คณะกรรมการ
ระดับส านักงาน

ชุดต่าง ๆ 

คณะกรรมการ 

ประจ าภาควิชา 
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1.7 รำยนำมผู้บริหำรงำน และคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ของคณะอุตสำหกรรมเกษตร 
 คณะผู้บริหำรคณะอุตสำหกรรมเกษตร  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี   ชยัเสรี  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุขเกษม  สทิธิพจน ์  รองคณบดีฝ่ายพฒันาทรัพยากร 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วาณี   ชนเห็นชอบ  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.มังกร  โรจน์ประภากร  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร  หงสประภาส  รองคณบดีฝ่ายวิจยั 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา   สุวรรณาภรณ์  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนิีนาถ    จริยโชติเลิศ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา   ไวศรายุทธ ์ รองคณบดีฝ่ายธุรกิจสัมพนัธ ์  
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาศอุบล    ทองงาม  ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกิจการนิสติ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์  นิตยพัธน ์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยประชาสัมพันธ์ 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์  วาณิชย์ศรีรัตนา  ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยสารสนเทศ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญญารัตน ์   จิญกาญจน์  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สนุีย์    นธิิสินประเสริฐ  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร  แจ้งชัด  หัวหน้าภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะบูลย์    สัจจาอนนัตกุล   หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อโนทยั  ชลชาติภิญโญ  หัวหน้าภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิพิมพ์   ฉวีสุข  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
18. นางสุภาวดี   เศรษฐฐิต ิ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 คณะกรรมกำรระดับคณะ  

คณะกรรมการต่าง ๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2554 
- คณะกรรมการประจ าคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
- คณะกรรมการวิชาการ คณะอตุสาหกรรมเกษตร 

   - คณะกรรมการวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
- คณะกรรมการกิจการนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

   - คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
    - คณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
    - คณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  - คณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
    - คณะกรรมการสโมสรนิสิตและอาจารย์ทีป่รึกษาสโมสรนสิิต คณะอตุสาหกรรมเกษตร 

- คณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  - คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  -  คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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1.8 ผลงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 ที่คณะภำคภูมิใจ 

 1. ความภาคภูมิใจในศักยภาพและผลงานของอาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 2. ความภาคภูมิใจในความสามารถของนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

1.9 ข้อมูลสถิติ  

 1.9.1 งบประมำณแผ่นดิน และงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2552-2554 

 ข้อมูลงบประมาณท้ังหมดของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภท        ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 

รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ 
งบประมาณแผ่นดิน 94,456,100 101,531,130.19 (7,075,030.19) 36,231,600 35,975,860 255,740 40,892,600 41,037,552.62 (144,953) 

งบประมาณเงินรายได้ 104,437,732 73,708,518 30,729,214 124,113,140 144,455,759 (20,342,619) 174,470,432.78 125,701,690.30 48,768,742.48 

รวม (บำท) 198,893,832 175,239,648.19 23,654,183.81 160,344,740 180,431,619 (20,086,879) 215,363,032.78 166,739,242.92 48,623,789.86 

 

 ข้อมูลการเงินและงบประมาณของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รำยกำร ปีงบประมำณ (บำท) 

2552 2553 2554 
รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน 198,893,832.00  160,344,740.00  215,363,033.00 
รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 25,709,685.92 32,307,195.00 21,340,805.00 
ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหน่วยงาน โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ีและท่ีดิน 107,343,760.00 156,129,200.80  180,014,140.99 
ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และท่ีดิน 107,343,760.00  156,129,200.90  22,231,472.53 
ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 28,627,578.92 39,968,165.00 21,457,724.50 
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ 2,889,037.30 1,923,852.00 3,425,629.10 
ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ 2,119,242.00 2,452,001.00 2,889,176.50 
เงินเหลือจ่ายสุทธิ 23,654,183.81  (20,086,879.00) 48,623,789.86 
สินทรัพย์ถาวร 126,349,799.43  326,091,042.10  300,060,970.52 

 

 รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รำยรับ (บำท) รำยจ่ำย (บำท) 

แหล่งรำยรับ ประมำณกำรรำยรับ ประเภทรำยจ่ำย ประมำณกำรรำยจ่ำย 
1. เงินงบประมาณ 108,627,500.00 1. งบบุคลากร 57,442,714.00 
2. เงินรายได ้ 105,452,822.00 2. งบด าเนินงาน 44,612,600.00 
3.  3. งบลงทุน 43,105,700.00 
4.  4. งบอุดหนุน 24,214,000.00 
5.   5. งบอ่ืนๆ 14,985,000.00 
รวมประมำณกำรรำยรับ (บำท) 214,080,322.00 รวมประมำณกำรรำยจ่ำย (บำท) 184,360,014.00 
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1.9.2 จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด  ปีกำรศึกษำ 2552-2554 คณะอุตสำหกรรมเกษตร 

หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2552 ปีกำรศึกษำ 2553 ปีกำรศึกษำ 2554 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม 

ปริญญำตรี (รวม) 7 - 7 6 - 6 6 - 6 
- หลักสูตรภาษาไทย 7 - (5) 7 (5) 6 - (5) 6 (5) 6 (5) 6 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ประกำศนียบตัรบณัฑิต (รวม) - 1 1 - 1 1 - 1 1 
- หลักสูตรภาษาไทย - 1 1 - 1 1 - 1 1 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญำโท (รวม) 9 - 9 9 - 9 9 - 9 
- หลักสูตรภาษาไทย 7 - (2) 7 (2) 7 - (2) 7 (2) 7 (2) 7 (2) 
- หลักสูตรนานาชาต ิ 2 - 2 2 - 2 2 - 2 
ปริญญำเอก (รวม) 6 - 6 6 - 6 6 - 6 
- หลักสูตรภาษาไทย 4 - 4 4 - 4 4 - 4 
- หลักสูตรนานาชาต ิ 2 - 2 2 - 2 2 - 2 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 22 1 (7) 23 (7) 21 2 (7) 22 (7) 21 1 (7) 22 (7) 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย 18 1 (7) 19 (7) 17 1 (7) 18 (7) 17 1 (7)  18 (7) 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ 4 - 4 4 - 4 4 - 4 

 

* ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง จ านวนหลักสูตรภาคพิเศษท่ีใช้หลักสูตรในการเรียนการสอนภาคปกติ 

 จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 คณะอุตสำหกรรมเกษตร 

ชื่อหลักสูตรทั้งหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิดสอน 
() 

ไม่เปิดสอน 
(X) 

ภำคปกต ิ
() 

ภำคพิเศษ 
() ภำษำไทย 

() 
นำนำชำติ

() 
ภำควิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุและวัสดุ 
1.หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยกีารบรรจ ุ ปริญญาตรี  -  -   
2.หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีการบรรจ ุ ปริญญาโทแผน ก  -  -  - 
3.หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีการบรรจ ุ ปริญญาเอก  -  -  - 
ภำควิชำเทคโนโลยีชีวภำพ 
1.หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีชวีภาพ ปริญญาตรี  -  -   
2.ป.บัณฑิต เทคโนโลยีของน้ าตาล ป.บัณฑิต  -  - -  
3.หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีชวีภาพ ปริญญาโทแผน ก  -  -  - 
4.หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีชวีภาพ (นานาชาติ) ปริญญาโทแผน ก -   -  - 
5.หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาเอก  -  -  - 
6.หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) ปริญญาเอก -   -  - 
ภำควิชำพัฒนำผลิตอุตสำหกรรมเกษตร 
1.หลักสูตร วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร 

ปริญญาตรี  -  -   

2.หลักสูตร วท.ม. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร 

ปริญญาโทแผน ก 
และ ข 

 -  -   

3.หลักสูตร ปร.ด. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปริญญาเอก  -  -  - 
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ชื่อหลักสูตรทั้งหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิดสอน 
() 

ไม่เปิดสอน 
(X) 

ภำคปกต ิ
() 

ภำคพิเศษ 
() ภำษำไทย 

() 
นำนำชำติ

() 
เกษตร 
ภำควิชำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีกำรอำหำร 
1.หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

ปริญญาตรี  -  -   

2.หลักสูตร วท.บ. วิศวกรรมอาหาร ปริญญาตรี  -  -  - 
3.หลักสูตร วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร ปริญญาโทแผน ก  -  -  - 
4.หลักสูตร วท.ม. วิศวกรรมอาหาร ปริญญาโทแผน ก  -  -  - 
5.หลักสูตร วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร 
(นานาชาติ) 

ปริญญาโทแผน ก -   -  - 

5.หลักสูตร ปร.ด. วิทยาศาสตร์การอาหาร ปริญญาเอก  -  -  - 
6.หลักสูตร ปร.ด. วิทยาศาสตร์การอาหาร 
(นานาชาติ) 

ปริญญาเอก -   -  - 

ภำควิชำวิทยำกำรสิ่งทอ 
1.หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ ปริญญาตรี  -  -   
2.หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และการจัดการสินค้าสิ่งทอ 

ปริญญาโท 
แผน ก และ ข 

 -  -   

ภำควิชำวิทยำกำรสิ่งทอ        
1.หลักสูตร วท.ม. การจัดการเทคโนโลย ี
อุตสาหกรรมเกษตร 

ปริญญาโท 
แผน ก และ ข 

 -  -  - 

รวม 22 18 4 22  21 8 

หมำยเหตุ : หลักสูตรระดับปรญิญาโท ให้ระบุ แผน ก หรือ แผน ข ไว้ด้วย 

1.9.3 จ ำนวนรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละภำควิชำ/สำขำวิชำ (ตำมหลักสูตรที่เปิดสอน) 

ภำควิชำ/สำขำวิชำ ระดับปริญญำตรี ระดับบัณฑิตศึกษำ รวม 
ป.โท ป.เอก 

ภำควิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ     
หลักสูตรวท.บ.เทคโนโลยีการบรรจุ 30 - - 30 
หลักสูตรวท.ม.เทคโนโลยีการบรรจุ - 14 - 14 
หลักสูตรปร.ด.เทคโนโลยีการบรรจุ - - 8 8 
ภำควิชำเทคโนโลยีชีวภำพ     
หลักสูตรวท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 24 - - 24 
หลักสูตรวท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ - 21 - 21 
หลักสูตรปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ - - 9 9 
ภำควิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์     
หลักสูตรวท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 43 - - 43 
หลักสูตรวท.ม.พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร - 30 - 30 
หลักสูตรปร.ด.พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร - - 11 11 
ภำควิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร     
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ภำควิชำ/สำขำวิชำ ระดับปริญญำตรี ระดับบัณฑิตศึกษำ รวม 
ป.โท ป.เอก 

หลักสูตรวท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 36 - - 36 
หลักสูตรวท.บ.วิศวกรรมอาหาร 22 - - 22 
หลักสูตรวท.ม.วิทยาศาสตร์การอาหาร - 15 - 15 
หลักสูตรวท.ม.วิศวกรรมอาหาร - 10 - 10 
หลักสูตรปร.ด.วิทยาศาสตร์การอาหาร - - 7 7 
ภำควิชำวิทยำกำรสิ่งทอ     
หลักสูตรวท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 50 - - 50 
หลักสูตรวท.ม.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ - 19 - 19 
ภำควิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตร     
หลักสูตรวท.ม.การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร - 19 - 19 

รวม 205 128 35 368 
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1.9.4 จ ำนวนบุคลำกร  
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลกองกำรเจ้ำหน้ำที่) 

ประเภทบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 
2553 2554 

1. บุคลากรสายวิชาการ 1.1 สัญชาติไทย ปริญญาตรี - - 
ปริญญาโท 20 19 
ปริญญาเอก 74 82 
รวม 94 101 

1.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตรี - - 
ปริญญาโท - - 
ปริญญาเอก - - 
รวม - - 

รวมบุคลากรสายวิชาการ ปริญญาตรี - - 
ปริญญาโท 20 19 
ปริญญาเอก 74 82 
รวมทั้งหมด 94 101 

2.  นักวจิัย 2.1 สัญชาติไทย ปริญญาตรี 2 - 
ปริญญาโท - - 
ปริญญาเอก - - 
รวม 2 - 

2.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตรี - - 
ปริญญาโท - - 
ปริญญาเอก - - 
รวม - - 

รวมนักวิจยั ปริญญาตรี 2 - 
ปริญญาโท - - 
ปริญญาเอก - - 
รวมทั้งหมด 2 - 

3.  บุคลากรสนับสนุนอื่น 107 108 
4.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศกึษาต่อ) 194 202 
5.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  9 7 
6.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 203 209 

 หมำยเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 

- ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป  คิดเป็น 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้
 

 จ ำนวนอำจำรย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำรและ
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2554  

วุฒิกำรศึกษำ ป.ตรี ป.โท ป.เอก ผลรวมจ ำนวน 
(คน) 

ผลรวมค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ค่ำน้ ำหนัก จ ำนวน 
(คน) 

ค่ำน้ ำหนัก จ ำนวน 
(คน) 

ค่ำน้ ำหนัก จ ำนวน 
(คน) 

อาจารย์ 0 0 2 8 5 23 31 131 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 0 3 8 6 30 38 204 
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รองศาสตราจารย์ 3 0 5 3 8 28 31 239 
ศาสตราจารย์ 6 0 8 0 10 1 1 10 
ผลรวมจ ำนวน (คน) 0 19 82 101  
ผลรวมค่ำถ่วงน้ ำหนัก (คะแนน) 10 52 529  584 

ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์  
(ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของอำจำรย์ประจ ำ หำรด้วย จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมด) 

= 584/101  = 5.78 

คะแนนผลกำรประเมิน คะแนนเต็ม 5  
(ก ำหนดให้ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์ 6 คะแนน เท่ำกับ 5 คะแนน) 

= 5.78 x 5     =  4.82 
              6 

หมำยเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 

- ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้

 จ ำนวนอำจำรย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำรและ
คุณวุฒิกำรศึกษำ คณะอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (ใช้ข้อมูลกองกำรเจ้ำหน้ำที่) 

ภำคิวชำ/สำขำวิชำ อำจำรย ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ รองศำสตรำจำรย ์ ศำสตรำจำรย ์ รวม 
ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

ภาควิชาเทคโนโลยีการ
บรรจแุละวัสด ุ

- - 2 2 - 4 6 10 - - 3 3 - - - - - 4 11 15 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ - 1 5 6 - - 5 5 - - 9 9 - - - - - 2 19 20 
ภาควิชาพัฒนาผลติภัณฑ์ - - 4 4 - - 3 3 - 2 9 11 - - - - - 2 16 18 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

- 1 10 11 - - 7 7 - - 7 7 - - 1 1 - 1 25 26 

ภาควิชาวิทยาการ 
สิ่งทอ 

- 4 2 6 - 4 2 6 - 1 - 1 - - - - - 9 4 13 

ภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร 

- 2 - 2 - - 6 6 - - - - - - - - - 2 6 8 

ส านักงานเลขานกุาร - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 
รวมท้ังหมด  8 23 31 - 8 30 38 - 3 28 31 - - 1 1 - 19 82 101 

 
ล ำดับ ระยะเวลำกำรท ำงำน คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ (คน) ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (คน) 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม (คน) อ. ผศ. รศ. ศ. รวม (คน) 
1 9 เดือน ขึ้นไป - 19 75 94 27 35 31 1 94 
2 6-9 เดือน - - - - - - - - - 
3 น้อยกว่า 6 เดือน - - - - - - - - - 
4 ลาศึกษาต่อ  - - 7 7 4 3 - - 7 
5 ลาเขียนต ารา - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมด - 19 82 101 31 38 31 1 101 
ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 - 19 82 101 31 38 31 1 101 

หมำยเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) ค านวณตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์
พนักงาน รวมทั้งอาจารย์ที่มีสญัญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาท้ังปีการศึกษา ที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 
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- ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้
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 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน แยกตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2554 
คณะอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (ใช้ข้อมูลกองกำรเจ้ำหน้ำที่) 

หน่วยงำน ช ำนำญงำน ช ำนำญงำนพิเศษ ปฏิบัติงำน ปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร อื่นๆ รวม 
<ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท 

ส านักงานเลขานุการ - 1 - - - - 4 1 - - 19 1 - 4 - 19 - - 23 23 - 
ภาควิชาเทคโนโลยีการ
บรรจุและวัสดุ 

- - - - - - 2 1 - - 1 1 - - - 2 1 - 4 3 1 

ภาควิชาเทคโนโลย ี
ชีวภาพ 

- 1 - - 1 - - - - - 4 - - - 1 3 - - 3 6 1 

ภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

- - - - 1 - 2 2 - - 7 2 - - 1 3 - - 5 10 . 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

- - - - - - - 1 - - 5 2 - 1 - 6 - - 6 7 2 

ภาควิชาวิทยาการ 
สิ่งทอ 

- - - - - - 1 - - - 3 - - - - 1 - - 2 3 - 

ภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร 

- - - - - - - - - - 2 1 - - - - - - - 2 1 

รวม - 2 - - 2 - 9 5 - - 41 7 - 5 2 34 1 - 43 56 9 

 หมำยเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 

- ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้

 จ ำนวนบุคลำกรเข้ำร่วมพัฒนำตนเองโดยกำรประชุม สัมมนำ ฝึกอบรม ดูงำน ปีกำรศึกษำ 2554 
คณะอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (ใช้ข้อมูลคณะ) 

หน่วยงำน จ ำนวนทั้งหมด จ ำนวนที่พัฒนำ % 
ส านักงานเลขานุการ 34 34 100 
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ 5 5 100 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 7 7 100 
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 16 12 75 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 13 12 90 
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ 4 4 100 
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 3 3 100 

รวม 82 77 72 
 

หมำยเหตุ บุคลากรไม่นับรวมหมวดแรงงาน 
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1.9.5  จ ำนวนนิสิตทั้งหมด (นับจ ำนวนหัวนิสิตจริง) 

 จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(ใช้ข้อมูลวันที่ 30 มิถุนำยน 2554 จำกกองแผนงำน) 

ภำควิชำ/สำขำวิชำ จ ำนวนนิสิตปริญญำตรี รวมท้ังหมด 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5-6 

ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม 

ภำควิชำเทคโนโลยีกำร
บรรจุและวัสดุ (รวม) 

128 - 128 119 - 119 94 - 94 90 - 90 - - - 431 - 431 

- หลักสูตรวท.บ.เทคโนโลยี
การบรรจ ุ

                  

- ภาคปกต ิ 68 - 68 64 - 64 45 - 45 37 - 37 - - - 214 - 214 
- ภาคพิเศษ 60 - 60 55 - 55 49 - 49 53 - 53 - - - 217 - 217 
- นานาชาต ิ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ภำควิชำเทคโนโลยีชีวภำพ 
(รวม) 

124 - 124 96 - 96 75 - 75 76 - 76 - - - 371 - 371 

- หลักสูตรวท.บ.
เทคโนโลยีชีวภาพ 

                  

- ภาคปกต ิ 65 - 65 48 - 48 38 - 38 40 - 40 - - - 191 - 191 
- ภาคพิเศษ 59 - 59 48 - 48 37 - 37 36 - 36 - - - 180 - 180 
- นานาชาต ิ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ภำควิชำพัฒนำผลิตภัณฑ ์
(รวม) 

103 - 103 97 - 97 87  87 80 - 80 - - - 367 - 367 

- หลักสูตรวท.บ.พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร 

                  

- ภาคปกต ิ 43 - 43 45 - 45 41 - 41 29 - 29 - - - 158 - 158 
- ภาคพิเศษ 60 - 60 52 - 52 46 - 46 51 - 51 - - - 209 - 209 
- นานาชาต ิ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ภำควิชำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรอำหำร 
(รวม) 

179 - 179 141 - 141 157 - 157 148 - 148 - - - 625 - 625 

- หลักสูตรวท.บ.
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
การอาหาร 

                  

- ภาคปกต ิ 96 - 96 69 - 69 81 - 81 75 - 75 - - - 321 - 321 
- ภาคพิเศษ 60 - 60 51 - 51 49 - 49 49 - 49 - - - 209 - 209 
- นานาชาต ิ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร                   
- ภาคปกต ิ 23 - 23 21 - 21 27 - 27 24 - 24 - - - 95 - 95 
- ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- นานาชาต ิ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ภำควิชำวิทยำกำรสิ่งทอ 
(รวม) 

124 - 124 69 - 69 80 - 80 72 - 72 - - - 345 - 345 

- หลักสูตรวท.บ.
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
สิ่งทอ 
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ภำควิชำ/สำขำวิชำ จ ำนวนนิสิตปริญญำตรี รวมท้ังหมด 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5-6 

ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม 

- ภาคปกต ิ 70 - 70 33 - 33 33 - 33 25 - 25 - - - 161 - 161 
- ภาคพิเศษ 54 - 54 36 - 36 47 - 47 47 - 47 - - - 184 - 184 
- นานาชาต ิ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รวมท้ังหมด 658 - 658 522 - 522 493 - 493 466 - 466 - - - 2139 - 2139 
- ภาคปกต ิ 365 - 365 280 - 280 265 - 265 230 - 230 - - - 1140 - 1140 
- ภาคพิเศษ 293 - 293 242 - 242 228 - 228 236 - 236 - - - 999 - 999 
- นานาชาต ิ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 จ านวนนิสิตระดับปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ภำควิชำ/สำขำวิชำ จ ำนวนนิสิตระดับปริญญำโท ปี 1 รวมจ ำนวนนิสิตระดับปริญญำโทท้ังหมด 

แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม 
ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม 

ภำควิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุและวัสดุ (รวม) 9 - 9 - - - 9 - 9 39 - 39 - - - 39 - 39 
- หลักสูตรวท.ม.เทคโนโลยีการบรรจ ุ                   

- ภาคปกต ิ 9 - 9 - - - 9 - 39 39 - 39 - - - 39 - 39 
- ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- นานาชาติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ภำควิชำเทคโนโลยีชีวภำพ (รวม) 13 - 13 - - - 13 - 71 71 - 71 - - - 71 - 71 
- หลักสูตรวท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ                   

- ภาคปกต ิ 13 - 13 - - - 13 - 71 71 - 71 - - - 71 - 71 
- ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- นานาชาติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ภำควิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์ (รวม) 24 - 24 19 - 19 43 - 43 91 - 91 48 - 48 139 - 139 
- หลักสูตรวท.ม.พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

                  

- ภาคปกต ิ 24 - 24 - - - 24 - 24 91 - 91 - - - 91 - 91 
- ภาคพิเศษ - - - 19 - 19 19 - 19 - - - 48 - 48 48 - 48 
- นานาชาติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ภำควิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำร
อำหำร (รวม) 

24 3 24 - - - 24 3 27 114 4 118 - - - 114 4 118 

- หลักสูตรวท.ม.วิทยาศาสตร์การอาหาร                   
- ภาคปกต ิ 19 - 19 - - - 19 - 19 98 - 98 - - - 98 - 98 
- ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- นานาชาติ - 3 - - - - - 3 3 - - - - - - - - - 

- หลักสูตรวท.ม.วิศวกรรมอาหาร                   
- ภาคปกต ิ 5 - 5 - - - 5 - 5 16 - 16 - - - 16 - 16 
- ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- นานาชาติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ภำควิชำวิทยำกำรสิ่งทอ (รวม) 4 - 4 1 - 1 5 - 5 11 - 11 4 - 4 15 - 15 
- หลักสูตรวท.ม.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการสินค้าสิ่งทอ 

                  

- ภาคปกต ิ 4 - 4 1 - 1 5 - 5 11 - 11 4 - 4 15 - 15 
- ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- นานาชาติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ภำควิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตร 
(รวม) 

13 - 13 28 - 28 41 - 41 43 - 43 61 - 61 104 - 104 

- หลักสูตรวท.ม.การจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร 

                  

- ภาคปกต ิ 13 - 13 - - - 13 - 33 42 - 42 1 - 1 43 - 43 
- ภาคพิเศษ - - - 28 - 28 28 - 28 1 - 1 60 - 60 61 - 60 
- นานาชาติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รวมท้ังหมด 87 3 90 48 - 48 135 3 138 369 4 373 113 - 113 482 4 486 
- ภำคปกติ 87 - 87 1 - 1 88 - 88 368 - 368 5 - 5 373 - 373 
- ภำคพิเศษ - - - 47 - 47 47 - 47 1 - 1 108 - 108 109 - 109 
- นำนำชำติ - 3 3 - - - - 3 3 - 4 4 - - - - 4 4 
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 จ านวนนิสิตระดับปริญญาเอก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ภำควิชำ/สำขำวชิำ จ ำนวนนิสิตระดับปริญญำเอก ปี 1 รวมจ ำนวนนิสิต 

ระดับปริญญำเอกทั้งหมด 
ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม 

ภำควิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุและวัสดุ (รวม) 3 - 3 19 - 19 
- หลักสูตรปร.ด.เทคโนโลยีการบรรจ ุ       

- ภาคปกต ิ 3 - 3 19 - 19 
- ภาคพิเศษ - - - - - - 
- นานาชาต ิ - - - - - - 

ภำควิชำเทคโนโลยีชีวภำพ (รวม) 3 - 3 33 5 38 
- หลักสูตรปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ       

- ภาคปกต ิ 3 - 3 33 - 33 
- ภาคพิเศษ - - - - - - 
- นานาชาต ิ - 5 5 - 5 5 

ภำควิชำพัฒนำผลิตภัณฑ ์(รวม) 3 - 3 27 - 27 
- หลักสูตรปร.ด.พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร       

- ภาคปกต ิ 3 - 3 27 - 27 
- ภาคพิเศษ - - - - - - 
- นานาชาต ิ - - - - - - 

ภำควิชำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีกำรอำหำร (รวม) 7 - 7 50 - 50 
- หลักสตูรปร.ด.วทิยาศาสตรก์ารอาหาร       

- ภาคปกต ิ 7 - 7 50 - 50 
- ภาคพิเศษ - - - - - - 
- นานาชาต ิ - - - - - - 

รวมทั้งหมด 16 - 16 129 5 134 
- ภำคปกต ิ 16 - 16 129 - 129 
- ภำคพิเศษ - - - - - - 
- นำนำชำต ิ - - - - 5 5 

 จ านวนนิสิตออกกลางคัน ปีการศึกษา 2552 – 2554 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ใช้ข้อมูลคณะ) 
หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2552 ปีกำรศึกษำ 2553 ปีกำรศึกษำ 2554 

ภำคปกต ิ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกต ิ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกต ิ ภำคพิเศษ รวม 
ปริญญำตรี (รวม) 35 87 122 34 60 94 36 51 87 
- ลาออก 20 34 54 21 26 47 10 43 53 
- คัดชื่อออก 15 53 68 13 34 47 26 8 34 
ปริญญำโท (รวม) 19 4 23 7 5 12 5 2 7 
- ลาออก 9 4 13 6 5 11 4 2 6 
- คัดชื่อออก 10 0 10 1 0 1 1 0 1 
ปริญญำเอก (รวม) 2 0 2 1 0 1 1 0 1 
- ลาออก 2 0 2 1 0 1 1 0 1 
- คัดชื่อออก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 56 91 147 42 65 107 41 53 95 
- ลาออก 31 38 69 28 31 59 14 45 60 
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หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2552 ปีกำรศึกษำ 2553 ปีกำรศึกษำ 2554 
ภำคปกต ิ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกต ิ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกต ิ ภำคพิเศษ รวม 

- คัดชื่อออก 25 53 78 14 34 48 27 8 35 

(ใช้ข้อมูลนับถึงวันที่ 30 มีนาคม 2553, 2554, 2555 ตามล าดับ) 

 อัตราผลสัมฤทธิ์ (ร้อยละของจ านวนนิสิตจบตามเวลาที่ก าหนดของหลักสูตร) ปีการศึกษา 2552-2554 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลคณะ) 

หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2552 ปีกำรศึกษำ 2553 ปีกำรศึกษำ 2554 
ภำคปกต ิ ภำคพิเศษ เฉลี่ย ภำคปกต ิ ภำคพิเศษ เฉลี่ย ภำคปกต ิ ภำคพิเศษ เฉลี่ย 

ปริญญำตรี (รวม) 89.69 56.67 84.47 82.77 73.33 80.87 82.12 50.63 68.27 
- หลักสูตรภาษาไทย 89.69 56.67 84.47 82.77 73.33 80.87 82.12 50.63 68.27 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ประกำศนียบตัรบณัฑิต (รวม) - 95.24 95.24 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 
- หลักสูตรภาษาไทย - 95.23 95.23 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญำโท (รวม) 12.05 80.95 41.78 13.13 76.56 38.04 18.52 77.59 39.16 
- หลักสูตรภาษาไทย 12.05 80.95 41.78 13.13 76.56 38.04 18.52 77.59 39.16 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญำเอก (รวม) 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- หลักสูตรภาษาไทย 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 

 ระยะเวลาศึกษาเฉลี่ยของบัณฑิตจบปีการศึกษา 2554 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลคณะ) 

หลักสูตร ภำคปกต ิ
(ปี-เดือน) 

ภำคพิเศษ 
(ปี-เดือน) 

เฉลี่ย 
(ปี-เดือน) 

ระยะเวลำศึกษำที่
ก ำหนดในหลักสูตร 

ปริญญำตรี (รวม) 4 ปี 4 ปี 4 ปี 4 ป ี
-หลักสูตรวท.บ.เทคโนโลยกีารบรรจ ุ 4 ปี  4 ปี 4 ปี 4 ปี 
-หลักสูตรวท.บ.เทคโนโลยีชวีภาพ 4 ปี 4 ปี 4 ปี 4 ปี 
-หลักสูตรวท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 4 ปี 4 ปี 4 ปี 4 ปี 
-หลักสูตรวท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี 4 ปี 4 ปี 4 ปี 
-หลักสูตรวท.บ.วิศวกรรมอาหาร 4 ปี - 4 ปี 4 ปี 
-หลักสูตรวท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 4 ปี - 4 ปี 4 ปี 
ประกำศนียบตัรบณัฑิต (รวม) 1 ปี 1 ปี 1 ปี 1 ป ี
-ป.บัณฑิต เทคโนโลยีของน้ าตาล 1 ปี 1 ปี 1 ปี 1 ปี 
ปริญญำโท (รวม) 3 ป ี 2 ปี 3 เดือน 2 ปี 7 เดือน 2 ป ี
-หลักสูตรวท.ม.เทคโนโลยีการบรรจ ุ 2 ปี - 2 ปี 6 เดือน 2 ปี 
-หลักสูตรวท.ม.เทคโนโลยีชวีภาพ 4 ปี - 4 ปี 2 ปี 
-หลักสูตรวท.ม.พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 4 ปี 2 ปี 4 เดือน 3 ปี 4 เดือน 2 ปี 
-หลักสูตรวท.ม.วิทยาศาสตร์การอาหาร 3 ปี - 3 ปี 2 ปี 
-หลักสูตรวท.ม.วิศวกรรมอาหาร 3 ปี - 3 ปี 2 ปี 
-หลักสูตรวท.ม.การจัดการเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตร 2 ปี 2 ปี 2 ปี 2 ปี 



รายงานการประเมินตนเองคณะอตุสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2554   27 
 

หลักสูตร ภำคปกต ิ
(ปี-เดือน) 

ภำคพิเศษ 
(ปี-เดือน) 

เฉลี่ย 
(ปี-เดือน) 

ระยะเวลำศึกษำที่
ก ำหนดในหลักสูตร 

ปริญญำเอก (รวม) 4 ป ี4 เดือน - 4 ป ี4 เดือน 3 ป ี
-หลักสูตรปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ 4 ปี  - 4 ปี 3 ปี 
-หลักสูตรปร.ด.พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 6 ปี - 6 ปี 3 ปี 
-หลักสูตรปร.ด.วิทยาศาสตร์การอาหาร 4 ปี - 4 ปี 3 ปี 
-หลักสูตรปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) 3 ปี 6 เดือน - 3 ปี 6 เดือน 3 ปี 
 

 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent Student) ปีการศึกษา 2554  
(ใช้ข้อมูลกองแผนงำน) 

ภำควิชำ/สำขำวิชำ จ ำนวนอำจำรย ์ จ ำนวนนิสิตเต็มเวลำ (FTES) อำจำรย์ : 
FTES FTES ภำคต้น FTES ภำคปลำย FTES เฉลี่ย 

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 8 141.50 140.50 141.00 17.62 
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ 15 172.56 187.05 179.80 11.98 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 20 283.33 272.13 277.73 13.88 
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 18 309.46 368.75 339.11 18.83 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 26 379.91 407.72 393.82 15.14 
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ 13 180.89 171.10 176.00 13.53 
ส านักงานเลขานุการ 1 - - - - 

รวมทั้งหมด 101 1,467.65 1,547.25 1,507.45 14.92 
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 ข้อมูลอาจารย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) : นิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full 
Time Equivalent Student) (ใช้ข้อมูลคณะ) 

รำยละเอียด ปีกำรศึกษำ 

2552 2553 2554 
1. จ านวนอาจารย์ปฏิบตัิงาน 91 94 101 
2. จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าทั้งหมด (FTES) 1,299.94 1,482.20 1,507.45 
3. จ านวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  
    (เกณฑ์มาตรฐาน 1 :  ) 

1 : 14.28 1 : 15.76 1 : 14.92 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ใช้ข้อมูลกองแผนงำน) 

ภำควิชำ/สำขำวชิำ ปริญญำตร ี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวมทั้งหมด 
ปกต ิ พิเศษ นำนำ 

ชำต ิ
รวม ปกต ิ พิเศษ นำนำ 

ชำต ิ
รวม ปกต ิ พิเศษ นำนำ 

ชำต ิ
รวม ปกต ิ พิเศษ นำนำ 

ชำต ิ
รวม 

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสด ุ

50 18 - 68 8 - - 8 - - - - 58 18 - 76 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 38 26 - 64 7 - - 7 3 - - 3 48 26 - 74 
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

47 37 - 84 18 19 - 37 - - - - 65 56 - 121 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

88 44 - 132 21 - - 21 1 - - 1 110 44 - 154 

ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ 37 - - 37 - - - - - - - - 37 - - 37 
ภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร 

- - - - 12 33 - 45 - - - - 12 33 - 45 

รวม 260 125 - 385 66 52 - 118 4 - - 4 330 177 - 507 

 

 ข้อมูลจ านวนองค์กรนิสิต/ชุมนุมนิสิต ที่ท ากิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ภำควิชำ/สำขำวิชำ จ ำนวนองค์กรนิสิต/ชุมนุมนิสิต ที่ท ำกิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน 
ปีกำรศึกษำ 2552 ปีกำรศึกษำ 2553 ปีกำรศึกษำ 2554 

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ - - - 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ - - - 
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ - - - 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - - - 
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ - - - 
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร - - - 

รวมทั้งหมด - - - 
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1.9.6  งำนวิจัย  

 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงกำร ช่วงระยะเวลำของ
โครงกำร (พ.ศ. 

2554 

ช่ือหัวหน้ำโครงกำรและ 
ผู้ร่วมโครงกำร 

ช่ือแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
งบประมำณท่ีได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
โครงกำรท่ัวไป 
การใช้สารสกัดจากร าข้าวสงัข์ หยดในผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง แบบอมิัลช่ัน  

 10/2553 - 11/2554 ผศ .ดร. ณกัญภัทร จินดา  และคณะ ภาคเอกชน / กลุ่มผู้ผลิตข้าวสังข์ หยด
อินทรีย ์อ . เมือง จ . กระบี ่* 

- 30,000  30,000  

ความเป็นไปได้ของการใช้ สารสกัดจากดาหลาใน 
ผลิตภัณฑ์เพิ่มความขาว  

 11/2553 - 11/2554 ผศ .ดร. ณกัญภัทร จินดา  และคณะ ภาคเอกชน * - 50,000  50,000  

การท าไมโครเอ็นแคปซูเลชัน น้ ามันกระเพราด้วยเจลาติน
และ เคลือบด้วยข้ีผึง้และแลคโตส  

 5/2554 - 5/2555 ผศ . ดร.ภคมน  ( สุธาวดี )  จิตประเสริฐ  และ
รศ.ดร.สุนีย์ นิธิสินประเสรฐิ 

บริษัท เบ็ทเทอร์ฟารม์า จ ากัด * - 370,639  370,639  

การท าไมโครเอ็นแคปซูเลชัน น้ ามันกระเพราด้วยเจลาติน
และ เคลือบด้วยข้ีผึง้และแลคโตส  

 12/2553 - 12/2554 ผศ . ดร.ภคมน  ( สุธาวดี )  จิตประเสริฐ  และ
รศ.ดร.สุนีย์ นิธิสินประเสรฐิ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิ จัย * - 270,000  270,000  

การพัฒนาผงโปรไบโอติก  Lactobacillus reuteri KUB -
 AC 5  เสรมิน้ ามันหอม ระเหยส าหรบัสารเสรมิอาหาร สัตว์  

 6/2554 - 6/2556 ผศ . ดร.ภคมน  ( สุธาวดี )  จิตประเสริฐ  และ
รศ.ดร.สุนีย์ นิธิสินประเสรฐิ 

NRU  -  ภายใต้ศูนย์วิทยาการข้ันสูง เพื่อ
เกษตรและอาหาร  ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา* 

- 100,000  100,000  

การพัฒนาผลิตปุ๋ยชีวภาพ Azotobacter vinelandii  
ร่วมกับ กากหม้อกรองเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการตรึง
ไนโตรเจน ส าหรับอ้อย  

 10/2553 - 9/2556 รศ .ดร. วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง ชาติ * - 1,975,000  1,975,000  

การคัดเลือกและการปรบัปรุง สายพันธ์ุแบคทเีรียกรด
น้ าส้ม ทนร้อน เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ การผลิตเซลลูโลสที่
อุณหภูมิสงู   

 2553 - 2554 ดร.วิลาวัลย ์สินธุประภา  และคณะ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 180,000  - 180,000  

การศึกษาวิถีและการอยู่รอด ของจลุินทรีย์ก่อโรคในระบบ 
ผลิตก๊าซชีวภาพจากมลูสัตว์ และระบบประกอบ  

 10/2553 - 9/2555 ดร.วิลาวัลย ์สินธุประภา  - ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้า
ธนบุร ี* 

- 520,590  520,590  

การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จาก พืชแก่นตะวัน   
( Jerusalem  Artichoke )  

 12/2553 - 11/2554 รศ .ดร. สาโรจน ์ศิริศันสนียกุล  และคณะ โครงการวิจัยสถาบันเพือ่พัฒนา คุณภาพ
และโครงการวิจัยและ พัฒนาเพื่อเพิม่
ศักยภาพเชิง บูรณาการเพื่อการแข่งขัน  

มก. 

1,500,000  - 1,500,000  

การปลูกและการใช้ประโยชนจ์ากพืชแก่นตะวัน  ( 
Jerusalem Artichoke )     : การปลูกเพือ่ใช้ประโยชน์จาก 
พืชแก่นตะวัน  ( Jerusalem  Artichoke )  - 200,000.- 

 12/2553 - 11/2554 รศ .ดร. สาโรจน ์ศิริศันสนียกุล  และคณะ โครงการวิจัยสถาบันเพือ่พัฒนา คุณภาพ
และโครงการวิจัยและ พัฒนาเพื่อเพิม่
ศักยภาพเชิง บูรณาการเพื่อการแข่งขัน  

มก. 

- - - 

การปลูกและการใช้ประโยชนจ์ากพืชแก่นตะวัน  ( 
Jerusalem Artichoke )     : การปลูกเพือ่ใช้ประโยชน์จาก 
พืชแก่นตะวัน  ( Jerusalem  Artichoke )  - 350,000.- 

 12/2553 - 11/2554 รศ .ดร. สาโรจน ์ศิริศันสนียกุล  และคณะ โครงการวิจัยสถาบันเพือ่พัฒนา คุณภาพ
และโครงการวิจัยและ พัฒนาเพื่อเพิม่
ศักยภาพเชิง บูรณาการเพื่อการแข่งขัน  

มก. 

- - - 

การปลูกและการใช้ประโยชนจ์ากพืชแก่นตะวัน  ( 
Jerusalem Artichoke )     : การปลูกเพือ่ใช้ประโยชน์จาก 
พืชแก่นตะวัน  ( Jerusalem  Artichoke )  - 200,000.- 

 12/2553 - 11/2554 รศ .ดร. สาโรจน ์ศิริศันสนียกุล  และคณะ โครงการวิจัยสถาบันเพือ่พัฒนา คุณภาพ
และโครงการวิจัยและ พัฒนาเพื่อเพิม่
ศักยภาพเชิง บูรณาการเพื่อการแข่งขัน  

มก. 

- - - 

การปลูกและการใช้ประโยชนจ์ากพืชแก่นตะวัน  ( 
Jerusalem Artichoke )     : การปลูกเพือ่ใช้ประโยชน์จาก 
พืชแก่นตะวัน  ( Jerusalem  Artichoke )  - 200,000.- 

 12/2553 - 11/2554 รศ .ดร. สาโรจน ์ศิริศันสนียกุล  และคณะ โครงการวิจัยสถาบันเพือ่พัฒนา คุณภาพ
และโครงการวิจัยและ พัฒนาเพื่อเพิม่
ศักยภาพเชิง บูรณาการเพื่อการแข่งขัน  

มก. 

- - - 

การปลูกและการใช้ประโยชนจ์ากพืชแก่นตะวัน  ( 
Jerusalem Artichoke )     : การปลูกเพือ่ใช้ประโยชน์จาก 
พืชแก่นตะวัน  ( Jerusalem  Artichoke )  - 400,000.-  

 12/2553 - 11/2554 รศ .ดร. สาโรจน ์ศิริศันสนียกุล , รศ .ดร. 
 วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา , ผศ . ดร.ประมุข 
ภระกูลสุขสถิตย์ , ผศ.ดร.ธนะบลูย์ สจั

จาอนันตกุล และคณะ 

โครงการวิจัยสถาบันเพือ่พัฒนา คุณภาพ
และโครงการวิจัยและ พัฒนาเพื่อเพิม่
ศักยภาพเชิง บูรณาการเพื่อการแข่งขัน  

มก. 

- - - 

โครงการวิจัยเพื่อรบัการสนบัสนุนการวิจัย ศูนย์วิทยาการ
ข้ัน สูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขต ร้อน 

 10/2552 - 9/2555 รศ .ดร. สาโรจน ์ศิริศันสนียกุล  และคณะ NRU  -  ภายใต้ศูนย์วิทยาการข้ัน สูงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติเขต ร้อน ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา* 

- 100,000  100,000  

โครงการวิจัยเพื่อรบัการสนบัสนุนการวิจัย ศูนย์วิทยาการ
ข้ัน สูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขต ร้อน 

 6/2553 - 5/2556 รศ .ดร. สาโรจน ์ศิริศันสนียกุล  และคณะ NRU  -  ภายใต้ศูนย์วิทยาการข้ัน สูงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติเขต ร้อน ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา* 

- 100,000  100,000  

โครงการวิจัยเพื่อรบัการสนบัสนุนการวิจัย ศูนย์วิทยาการ
ข้ัน สูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขต ร้อน 

 6/2554 - 5/2557 รศ .ดร. สาโรจน ์ศิริศันสนียกุล  และคณะ NRU  -  ภายใต้ศูนย์วิทยาการข้ัน สูงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติเขต ร้อน ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา* 

- 100,000  100,000  

โครงการวิจัยเพื่อรบัการสนบัสนุนการวิจัย ศูนย์วิทยาการ
ข้ัน สูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขต ร้อน 

 6/2554 - 5/2557 รศ .ดร. สาโรจน ์ศิริศันสนียกุล , รศ .ดร. วิ
รัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา และคณะ 

NRU  -  ภายใต้ศูนย์วิทยาการข้ัน สูงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติเขต ร้อน ส านักงาน

- 100,000  100,000  
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โครงกำร ช่วงระยะเวลำของ
โครงกำร (พ.ศ. 

2554 

ช่ือหัวหน้ำโครงกำรและ 
ผู้ร่วมโครงกำร 

ช่ือแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
งบประมำณท่ีได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา* 

สารยบัยั้งจากเช้ือ  Lactobacillus  sp .  ประสิทธิภาพ 11  
สายพันธ์ุแยกจากล าไส้ไก ่

 2553 - 2554 รศ .ดร. สุนีย์ นิธิสินประเสรฐิ  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 270,000  - 270,000  

การผลิตเอนไซม์เคราติเนสใน ระดับโรงงานต้นแบบ  6/2554 - 6/2556 รศ .ดร. สุนีย์ นิธิสินประเสรฐิ  ส านักงานพฒันาการวิจัยการ เกษตร  ( 
สวก .) * 

- 38,834,000  38,834,000  

การขยายขนาดการผลิต เอนไซมเ์คราติเนสเพื่อการใช้ ใน
ระดับอุตสาหกรรม  

2554 ผศ . ดร.สุทธิพันธ์ุ แก้วสมพงษ์  และรศ .ดร. 
สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ  

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 310,000  - 310,000  

การใช้ประโยชน์จากเห็ดตีนแรด  ( Macrocybe 
Crassum )  

 3/2554 - 3/2555 ผศ . ดร.สุทธิพันธ์ุ แก้วสมพงษ์ , รศ.ดร.สุนีย์ 
นิธิสินประเสริฐ และคณะ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง ชาติ * - 2,060,000  2,060,000  

การศึกษาคุณสมบัติของโปรตีน ในข้าวขาวหักเพื่อเพิ่ม
สัดส่วน การใช้ข้าวในการผลิตเบียร ์ 

 2554 - 2555  ดร.อุลัยวรรณ์ อุสันสา และคณะ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 210,000  - 210,000  

การผลิตกล้วยผงด้วยวิธี Freeze dry  1/2554 - 9/2554 รศ.ดร.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ บริษัท สยามไบโอเทคและอุตสาหกรรม 
จ ากัด * 

- 100,000  100,000  

การผลิตกรดแลคติกจากมันดบิส าปะหลังสับด้วยแลคติก
แอสิดแบคทเีรียที่แยกได้จากมันส าปะหลัง 

 1/2554 - 9/2554 รศ.ดร.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ ส านักงานพฒันาการวิจัยการ เกษตร  ( 
สวก .) * 

- 1,200,000  1,200,000  

ประสิทธิภาพของฟลิ์มโซเดียม คาร์บอกซเีมทธิลไคโตซาน
ต่อ การยับยัง้จลุินทรีย์ในอาหาร  

2554 ดร.จิตศิร ิราชตนะพันธ์ุ  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 200,000  - 200,000  

การพัฒนาการผลิตส่วนผสม อาหารจากโปรตีนร าข้าว
เข้มข้น เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ ์ 

2554 รศ . ดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรต ิ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 180,000  - 180,000  

ผลของสารสกัดโปรตีนจากร า ข้าวพันธ์ุต่างๆ และส่วน
ของ โปรตีนที่แยกได้ต่อ ประสิทธิภาพการยบัยั้งการเกิดส ี
น้ าตาลเนื่องจากเอนไซม ์ 

2554 รศ . ดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรต ิ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 230,000  - 230,000  

ผลของปจัจัยบางชนิดต่อ กิจกรรมของเอนไซม์พอลิฟีนอ 
ลออกซิเดสในผักกาดเขียวปล ี 

 7/2554 - 7/2555 รศ . ดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรต ิ และคณะ บริษัท สันติภาพ  ( เชียงใหม ่1988 )  จ ากัด * - 300,000  300,000  

ผลของการดัดแปรสตาร์ชข้าวที่ ระดบัโพลีเมอไรเซชัน
ต่างๆต่อ วิทยากระแสของเจลและการ เสรมิกันกบัสาร
ไฮโดรคอ ลลอยด์  

 2554 - 2555 รศ .ดร. ปริศนา สุวรรณาภรณ์ และคณะ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 210,000  - 210,000  

ผลของความดันสูงและการแอ นนีลต่อสมบัติพรีไบโอติก
ของ สตาร์ชข้าวที่ทนต่อการย่อย  

 11/2553 - 11/2556 รศ .ดร. ปริศนา สุวรรณาภรณ์ และคณะ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิ จัย * 
(คปก.) 

- 1,375,000  1,375,000  

ความคงตัวของโปรตีนเวย์ไฮโดรไลเสทผงที่ม ีคุณสมบัติ
ต้านอนุมูลอสิระและ ยับยั้งการเกิดสีน้ าตาล  

 6/2553 - 5/2556 รศ . ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิ จัย * 
(คปก.) 

- 1,550,000  1,550,000  

การศึกษาสมบัติของแป้งข้าว ฟ่างดัดแปรด้วยวิธีความ
ร้อนร่วม กับความช้ืน  

2554 ผศ . ดร.มาศอุบล ทองงาม  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 170,000  - 170,000  

การพัฒนาเทคนิคความดันอิน ฟิวชันส าหรับผลิตข้าวเสรมิ 
สุขภาพทางโภชนเภสัช  

 2553 - 2554 ผศ . ดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย ์ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 220,000  - 220,000  

ปัจจัยที่มผีลตอ่คุณภาพด้านเนื้อ สัมผสัของข้าวหุงสุกแช่
เยือก แข็งของไทย 

2554 รศ . ดร.สงวนศร ีเจรญิเหรียญ  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 160,000  - 160,000  

ผลของสภาวะการแช่เยอืกแข็ง ของกระบวนการท าแห้ง
เยือก แข็งต่อปริมาณบีตาแคโรทีนใน มะม่วงแหง้เยือกแข็ง  

2554 รศ . ดร.สงวนศร ีเจรญิเหรียญ  และคณะ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 160,000  - 160,000  

การพัฒนาผลไม้แช่เยือกแข็ง ของไทยให้ทนตอ่การแช่
เยือก แข็งและท าละลาย  

 6/2554 - 5/2556 รศ . ดร.สงวนศร ีเจรญิเหรียญ  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิ จัย* - 384,000  384,000  

การผลิตสารสกัดแซนโทนจาก เปลือกมังคุด  2554 ดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 210,000  - 210,000  
อิทธิพลของลักษณะโครงสร้าง ของเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง
ต่อ การแพร่ของน้ าในเส้นระหว่าง การคืนรปู  

 2553 - 2554 ดร.สาวิตร ีรัตนสุมาวงศ์  ( ธรรมธง ชาติ )  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 120,000  - 120,000  

อิทธิพลของกระบวนการนึง่  กระบวนการบ่ม และ
กระบวน การอบแห้งต่อเนื้อสัมผัสของ เส้นก๋วยเตี๋ยว
อบแห้ง  

2554 ดร.สาวิตร ีรัตนสุมาวงศ์  ( ธรรมธง ชาติ )  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 190,000  - 190,000  

การพัฒนาเครื่องล้างผกัและผล ไม้ด้วยอัลตราโซนิกส์
ส าหรับ อุตสาหกรรมเกษตร  (หัวหน้าโครงการ - 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย) 

 1/2554 - 6/2555 ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์  - ผู้ร่วมวิจัย ส านักงานพฒันาการวิจัยการ เกษตร  ( 
สวก .) * 

- - - 

วิธีการตรวจสอบย้อนกลบัโดย ใช้โปรตีนเรอืงแสงสเีขียว
เป็น ตัวบ่งช้ีเพื่อตรวจติดตามการอยู ่รอดของเอสเชอริเชีย 
คอไล ในระบบอาหารแช่เยือกแข็ง  

2554 ผศ . ดร.สุดสาย ตรีวานิช  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 220,000  - 220,000  

Color - masking  microencapsulation   11/2553 - 6/2554 ผศ.ดร.อทุัย กลิ่นเกษร Mead Johnson 
Nutrition  ( Thailand )  co . ,  Ltd . * 

- 886,667  886,667  

การศึกษาเชิงส ารวจคุณภาพ ด้านความปลอดภัยของ
ภาชนะ บรรจุและวัสดสุัมผสัอาหารที่ท า จากกระดาษใน
ประเทศไทย  

 3/2554 - 9/2554 รศ . ดร.งามทิพย ์ภู่วโรดม  และคณะ ส านักงานคณะกรรมการอาหาร และยา * - 500,000  500,000  

การศึกษาเชิงส ารวจคุณภาพ ด้านความปลอดภัยของวัสด ุ
และภาชนะบรรจสุัมผัสอาหารที ่ท าจากกระดาษใน
ประเทศไทย 

 6/2554 - 5/2556 รศ . ดร.งามทิพย ์ภู่วโรดม  และคณะ NRU  -  ภายใต้ศูนย์วิทยาการข้ันสูง เพื่อ
เกษตรและอาหาร  ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา* 

- 292,000  292,000  

การศึกษาคุณภาพด้านความ ปลอดภัยกล่องกระดาษ  9/2554 - 8/2555 รศ . ดร.งามทิพย ์ภู่วโรดม  และคณะ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิ จัย * - 270,000  270,000  
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โครงกำร ช่วงระยะเวลำของ
โครงกำร (พ.ศ. 

2554 

ช่ือหัวหน้ำโครงกำรและ 
ผู้ร่วมโครงกำร 

ช่ือแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
งบประมำณท่ีได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
ลูกฟูก สัมผัสอาหารที่มีไขมัน  
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีความ ร้อนของเศษยางเพื่ออุตสา
หกร รมถ่านกมัมันต์ในประเทศไทย  

 8/2554 - 10/2555 ดร . ชิราวุฒิ เพชรเย็น  และคณะ ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวัสด ุแห่งชาติ 
ส านักงานพฒันาวิทยา ศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ * 

- 500,000  500,000  

ผลของสารเติมแตง่ต่อสมบัต ิเชิงกลและเสถียรภาพทาง
แสง ของแผ่นวัสดุเชิงประกอบพอล ิไวนิลคลอไรด์ / ผงไม้
เพื่อ ประยุกต์ใช้กบัแท่นรองสินค้า  

 3/2554 - 10/2555 ดร . ชิราวุฒิ เพชรเย็น  บริษัท พีเพิ่ล  ( ประเทศไทย )  จ ากัด * - 750,000  750,000  

การศึกษาอิทธิพลของการฉายรังสีเพื่อใหเ้กิดพันธะ
เช่ือมโยงแบบร่างแหในเฟสยางของโพล ิเมอร์ผสมระหว่าง 
polylactic acid กับ  epoxidized natural rubber 

 2552 - 2554 ผศ . ดร.ธาริณี นามพิชญ์  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 190,000  - 190,000  

การเกบ็กักยจูีนอลในอนุภาคนา โนไคโตซาน   3/2554 - 3/2555 ผศ .ดร.รังรอง ยกส้าน  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ * - 500,000  500,000  
การพัฒนาเทอร์โมพลาสติก สตาร์ชส าหรบัการผลิตฟิลม์
เป่า ของวัสดุผสมพอลิเอทลิีน / เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช  

 6/2554 - 5/2557 ผศ .ดร.รังรอง ยกส้าน  และคณะ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิ จัย* 
(คปก.) 

- 1,555,000  1,555,000  

การปรับปรงุความเสถียรของ สารประกอบฟีนอลกิโดย 
การกราฟท์บนโมเลกลุไคโต ซาน  

 6/2554 - 5/2557 ผศ .ดร.รังรอง ยกส้าน  และคณะ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิ จัย* 
(คปก.) 

- 1,555,000  1,555,000  

การศึกษาและสร้างฐานข้อมลู ด้านการบรรจผุลิตผล
เกษตร เขตร้อน  

 10/2553 - 6/2554 รศ . ดร.วาณี ชนเห็นชอบ  ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวัสด ุแห่งชาติ 
ส านักงานพฒันาวิทยา ศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ * 

- 600,000  600,000  

การเตรียมพอลิเมอร์ชีวภาพ เทอร์โมพลาสติกฟลาวร ์/ พอ
ลิบ ิวทิลีนอะดิเพทเทเรฟทาเลต / แคลเซียมคาร์บอเนต
ด้วยกระ บวนการเอ็กซ์ทรูช่ัน  

2554 ดร.อ าพร เสนห่ ์ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 380,000  - 380,000  

การพัฒนาขนมไทยเพื่อสุขภาพ และยืดอายุการเก็บรักษา
โดยใช้ ขนมอาลัวเป็นแบบจ าลอง 

 2553 - 2554 รศ . ดร.กมลวรรณ แจ้งชัด  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 200,000  - 200,000  

การพัฒนาซุปกึ่งส าเรจ็รูปทาง โภชนาการจากฟลาวมัน
เทศ ส าหรบัผูสู้งอายุ  

2554 รศ . ดร.กมลวรรณ แจ้งชัด  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 240,000  - 240,000  

ผลของการใช้ไคโตซานและ สารสกัดจากขิงเป็นสารต้าน 
อนุมูลอสิระและสารต้านเช้ือ จุลินทรีย์ในเนื้อวัวบด  

2554 ดร.ทานตะวัน พิรักษ์  ( คเชนทร์ชัย )  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 240,000  - 240,000  

ผลของอิมลัซิไฟเออร์และ กระบวนการต่อความคงตัวของ 
อิมัลชันชนิดน้ าในน้ ามันในน้ า และกระบวนการเอนแคป
ซูเล ชันของสารออกฤทธ์ิ  

2554 ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต  และคณะ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 210,000  - 210,000  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวาน ที่มีลักษณะเป็นเจลจาก
แป้งมัน ส าปะหลงัและไฮโดรคอลลอยด์  

2554 ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 50,000  - 50,000  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเก็ตไก ่เทียม  2554 ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 50,000  - 50,000  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเก็ตไก ่เทียม   3/2554 - 2/2555 ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต  และคณะ KU - TURPIF  ( มูลนิธิส่งเสริมการ วิจัยใน
มหาวิทยาลัยเพื่อ อุตสาหกรรมไทย ) * 

- 100,000  100,000  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวาน ที่มีลักษณะเป็นเจลจาก
แป้งมัน ส าปะหลงัและไฮโดรคอลลอยด์  

 7/2554 - 2/2555 ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต  และคณะ KU - TURPIF  ( มูลนิธิส่งเสริมการ วิจัยใน
มหาวิทยาลัยเพื่อ อุตสาหกรรมไทย ) * 

- 100,000  100,000  

การท านายปริมาณและองค์ ประกอบของไขมันกะทิอย่าง 
รวดเร็วและไม่ท าลายตัวอย่าง ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปี
ย่าน ใกล้อินฟาเรด  

2554 รศ . ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน ์ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 270,000  - 270,000  

การหาลักษณะกลิ่นรสของ น้ าพริกเผาด้วยวิธีการทดสอบ 
ทางประสาทสมัผสัเชิงพรรณนา และจมูกอเิลคโทรนิค  

2554 รศ . ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน ์ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 210,000  - 210,000  

อิทธิพลของการเตรียมวัตถุดิบ และการอบแห้งไมโครเวฟ 
สุญญากาศต่อคุณลักษณะ ผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากผัก 
และผลไม ้ 

 2553 - 2554 รศ . ดร.นันทวัน เทอดไทย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 80,000  - 80,000  

การพัฒนากระบวนการอบแหง้ มังคุดโดยใช้การอบแห้ง 
ไมโครเวฟสุญญากาศ   

2554 รศ . ดร.นันทวัน เทอดไทย และคณะ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 170,000  - 170,000  

งานวิจัย ป.เอก  6/2554 - 5/2557 รศ . ดร.นันทวัน เทอดไทย และคณะ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิ จัย* 
(คปก.) 

- 1,555,000  1,555,000  

การศึกษาสมการจลพลศาสตร ์และอิทธิพลของสาร  1 -
  MCP ที่ มีต่อคุณภาพของทุเรียนพันธ์ุ หมอนทองตัดแต่ง
พร้อมบริโภค  

2554 ผศ . ดร.พิสิฏฐ ์ธรรมวิถี  และรศ.ดร.อนุวัตร 
แจ้งชัด 

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 130,000  - 130,000  

ผลของสภาวะออสโมติกดีไฮเด รชันและชนิดของน้ าตาล
ต่อ คุณภาพผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง  

 2553 - 2554 รศ . ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต และคณะ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 280,000  - 280,000  

การวิเคราะห์สมบัตทิางกายภาพ ของสารผสมระหว่าง
แป้งมัน ส าปะหลงัและไฮโดรคอลลอยด์ ที่มสี่วนประกอบ
อาหารอื่นเพื่อ การพฒันาผลิตภัณฑ์  

 2553 - 2554 รศ . ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 133,333  - 133,333  

การประเมินอายุการเกบ็ของ ผลิตภัณฑ์  ( G )   6/2554 - 9/2555 รศ . ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต บริษัทเอกชน* - 595,000  595,000  
การประเมินอายุการเกบ็ของ ผลิตภัณฑ์  ( C )   6/2554 - 12/2556 รศ . ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต บริษัทเอกชน* - 497,500  497,500  
การพัฒนากระบวนการและการ ประเมินอายุการเกบ็ของ 
ผลิตภัณฑ์  ( L )  

 6/2554 - 12/2556 รศ . ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต บริษัทเอกชน* - 630,700  630,700  

การประเมินอายุการเกบ็ของ ผลิตภัณฑ์  ( S )   6/2554 - 12/2556 รศ . ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต บริษัทเอกชน* - 639,000  639,000  
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โครงกำร ช่วงระยะเวลำของ
โครงกำร (พ.ศ. 

2554 

ช่ือหัวหน้ำโครงกำรและ 
ผู้ร่วมโครงกำร 

ช่ือแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
งบประมำณท่ีได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก การหมักถ่ัวเหลืองงอกและ 
ข้าวกล้องงอกด้วย  Rhizopus oligosporus  เพื่อใช้เป็น
สาร อาหารเสริม  

2554 ผศ .ดร. วลัยรัตน์ จันทรปานนท ์ และรศ.ดร.
เพ็ญขวัญ ชมปรีดา 

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 170,000  - 170,000  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอส เย็นตาโฟผง 2554 ผศ .ดร. วิษฐิดา จันทราพรชัย , รศ.ดร.เพ็ญ
ขวัญ ชมปรีดา และคณะ 

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 160,000  - 160,000  

การศึกษาลักษณะทางประสาทสัมผสัด้านกลิ่นรสและ
เนื้อ สัมผสัของมะม่วงสายพันธ์ุต่างๆ  ที่ระดับความสุก
ต่างกัน   

 10/2553 - 9/2554 รศ .ดร. สุนทร ีสุวรรณสิชณน์  และคณะ ทุนส่วนตัว  -              
40,000  

             
40,000  

การศึกษาการยอมรบัของผู ้บริโภคชาวไทยต่อผลิตภัณฑ ์
ปลาปรุงรส  (หัวหน้าโครงการ - Tallinn U. of 
Technology) 

 10/2553 - 9/2554 รศ .ดร. สุนทร ีสุวรรณสิชณน์  - ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว  - 50,000  50,000  

การศึกษาการเปลี่ยนแปลง คุณภาพด้านประสาทสัมผสั
ของ มะม่วงสุกหลงัผ่านกระบวนการ ให้ความร้อนเพื่อแปร
รูปเป็นมะ ม่วงพิวเร ่ 

 10/2553 - 9/2554 รศ .ดร. สุนทร ีสุวรรณสิชณน์  และคณะ ทุนส่วนตัว  - 150,000  150,000  

จลนศาสตร์การถ่ายเทมวลสาร ระหว่างการท าแห้งด้วย
วิธีการ ออสโมซสิผลแก้วมังกร  

2554 รศ .ดร. เสาวณีย ์เลิศวรสิรกิุล  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 130,000  - 130,000  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปกลอส ที่มีส่วนผสมของไขร าข้าว
และ โปรตีนร าข้าว  

2554 รศ . ดร.หทัยรัตน์ ริมคีร ี และคณะ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 230,000  - 230,000  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจ ุภัณฑ์ส าหรบัผลิตภัณฑ์
ชุมชน  

 11/2553 - 6/2554 รศ . ดร.อนุวัตร แจ้งชัด , รศ.ดร.กมลวรรณ 
แจ้งชัด, ผศ.สินีนาถ จริยโชติเลิศ, ผศ.สม

พร คงเจริญเกียรติ และคณะ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์
การเกษตร * 

- 213,750  213,750  

การเตรียมไฮโดรเจลจากเศษ เส้นใยเซลลูโลสประดิษฐ์
จาก อุตสาหกรรมการผลิตเส้นใย  

2554 ผศ . ดร.จันทร์ทิพย ์ซื่อสัตย์ , ดร.พรทพิย์ แซ่
เบ๊ และคณะ 

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 250,000  - 250,000  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจาก เส้นใยพอลิแลคติกแอซิด   1/2554 - 1/2555 ผศ . ดร.จันทร์ทิพย ์ซื่อสัตย์ , ดร.พรทพิย์ แซ่
เบ๊ และคณะ 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ * - 1,500,000  1,500,000  

การศึกษาการตกแตง่ผ้าไหม ด้วยสมุนไพรไทย โดยสาร 
ประกอบเชิงซ้อนเบต้าไซโคล เด็กซ์ตริน  

 2553 - 2554 อ . ผสุด ีแซ่ลิ่ม และผศ .ดร. ณกัญภัทร จินดา  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 170,000  - 170,000  

การพัฒนาสารข้นจากแปง้ข้าว และสารกั้นสีจากร าข้าว
ส าหรับ การพิมพ์ผ้าฝ้ายแบบรีซสีต ์ 

2554 ดร . พรทิพย ์แซ่เบ ๊, ผศ.ปวริน ตันตริยานนท์ 
และผศ.ดร.จันทรท์ิพย์ ซื่อสัตย์ 

ทุนอุดหนุนวิจัย มก.            
140,000  

- 140,000  

การศึกษาประสทิธิภาพในการ ย้อมของผงสสีกัดจากเมล็ด 
มะขามบนผ้าไหมและผ้าฝ้าย  

 6/2554 - 6/2555 ดร . พรทิพย ์แซ่เบ ๊, ผศ.ดร.จันทรท์ิพย์ 
ซื่อสัตย์ และรศ.สิรสิิน ชุมรุม 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านไหม  
มก. 

45,000  - 45,000  

เเผนงานวิจัยการจ าเเนก กลุม่ผูบ้ริโภคตามวิถีชีวิ ตเเฟช่ัน   6/2554 - 10/2554 ผศ . ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ ทุนส่วนตัว  - 10,000  10,000  
การก าหนดขนาดตัวอย่างเพื่อ การตรวจสอบสารตกค้าง
ในสัตว์ น้ าและผลิตภัณฑ ์ 

 3/2554 - 2/2555 ผศ . ดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์  และคณะ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และ
อาหารแห่งชาติ  ( มกอช .) * 

- 1,280,000  1,280,000  

การจัดท าแนวทางปฎิบัตสิ าหรับ กระบวนการชักตัวอย่าง
ข้าวเพื่อ การควบคุมมาตราฐานสินค้า ไทย  

 8/2554 - 8/2555 ผศ . ดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์  และผศ.ดร.พรธิ
ภา องค์คุณารักษ์ 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และ
อาหารแห่งชาติ  ( มกอช .) * 

- 900,000  900,000  

ศึกษาแนวทางปฏิบัติการชัก ตัวอย่างสินค้าเกษตรเพือ่การ 
ตรวจสอบด้านสุขอนามัยพืช  

 9/2554 - 9/2555 ผศ . ดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์  และผศ.ดร.พรธิ
ภา องค์คุณารักษ์ 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และ
อาหารแห่งชาติ  ( มกอช .) * 

- 1,100,000  1,100,000  

ผลกระทบและโอกาสจาก มาตรการทางการค้าของ
สหภาพ ยุโรปทีส่่งผลต่อการพัฒนา สินค้าและเทคโนโลยี
ของไทย :  กรณีศึกษามาตรการตรวจสอบ ย้อนกลบัอาหาร
และฉลากร่อง รอยคารบ์อนในผลิตภัณฑ ์อาหาร  (หัวหน้า
โครงการ - สมาคมสมองกลฝงัตัวไทย) 

 3/2554 - 9/2554 ผศ . ดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิรพิร  - ผู้ร่วมวิจัย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า และ
การพัฒนา * 

- - - 

โครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ 
เครื่องนุง่หม่ในภูมิภาค  ( ภาค ตะวันออกและเขต
ปริมณฑล )  

 2/2554 - 9/2554 ผศ.ดร. พรธิภา องค์คุณารักษ์ , ผศ.กรทิพย์ 
วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล และคณะ 

สถาบันพฒันาอุตสาหกรรม 
สิ่งทอ * 

- 1,600,000  1,600,000  

การท านายค่าความต้านทานแรง กดในแนวดิ่งของกล่อง
กระดาษ ลูกฟูกโดยแบบจ าลองเครอืข่าย ประสาทเทียม  

 1/2554 - 1/2555 ผศ . ดร.รวิพิมพ ์ฉวีสุข  และผศ.ดร.ธัญญา
รัตน์ จิญกาญจน ์

ทุนส่วนตัว  - 5,000  5,000  

การวัดคุณภาพการบรกิารของ ร้านกาแฟในสถานีบริการ
น้ ามัน  

 1/2554 - 1/2555 ผศ . ดร.รวิพิมพ ์ฉวีสุข  และคณะ ทุนส่วนตัว  - 10,000  10,000  

การพยากรณ์ปรมิาณการส่งออก กล้วยไม้ตัดดอกของ
ประเทศ ไทยด้วยแบบจ าลองเชิงปรมิาณ  

 1/2554 - 1/2555 ผศ . ดร.รวิพิมพ ์ฉวีสุข  และคณะ ทุนส่วนตัว  - 5,000  5,000  

คุณภาพบริการและความพึงพอ ใจของผู้บริโภคต่อบริการ
ร้านอา หารสหโภชน ์ 

 1/2554 - 1/2555 ผศ . ดร.รวิพิมพ ์ฉวีสุข  และคณะ ทุนส่วนตัว  - 10,000  10,000  

    8,868,333  67,918,846  76,787,179  

โครงกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์พรีไบโอ ติกเสรมิโปรตีนจากกาก
ผลไม ้เหลือทิง้ด้วยวิธีการหมกัรา  

2554 ผศ .ดร. ณัฐกานต์ นิตยพัธน์  และผศ.ดร.วรา
ภรณ์ บุญทรพัย์ทิพย ์

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 220,000  -  220,000  

การคัดเลือกสายพันธ์ุสาหร่าย ขนาดเล็กทีม่ีปริมาณน้ ามัน
สูง เพื่อการผลิตไบโอดเีซล  

 2553 - 2554 ผศ . ดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ , รศ .ดร. วิ
รัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา , รศ.ดร.สาโรจน ์ศิริ
ศันสนียกุล และคณะ 

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 220,000  -  220,000  

การผลิตพลังงานทดแทนจาก สาหร่ายขนาดเล็ก   10/2553 - 8/2554 รศ .ดร. สาโรจน ์ศิริศันสนียกุล  - ผู้ร่วมวิจัย กองทุนเพื่อการสง่เสรมิการ อนุรักษ์ -  611,600  611,600  
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โครงกำร ช่วงระยะเวลำของ
โครงกำร (พ.ศ. 

2554 

ช่ือหัวหน้ำโครงกำรและ 
ผู้ร่วมโครงกำร 

ช่ือแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
งบประมำณท่ีได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
พลังงาน ส านักงาน นโยบายและแผน
พลังงาน  กระทรวงพลังงาน* 

การรีไซเคิลวัสดุและการใช้ ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
ทางการเกษตรเพื่อน ามาใช้เป็น สารตั้งต้นในการผลิต
พลาสตกิ ชีวภาพ และใช้เป็นสารเติมแต่ง ชนิดต่างๆ อาทิ 
สารเสริมแรง  สารตัวเติม สารหน่วงไฟ  

 1/2554 - 12/2554 ดร . ชิราวุฒิ เพชรเย็น  ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวัสด ุแห่งชาติ 
ส านักงานพฒันาวิทยา ศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ * 

-  250,000  250,000  

การดูดซับสารมลพิษทาง อินทรีย์โดยใช้ออร์กาโนเคลย ์
ส าหรับการบ าบัดน้ าเสียใน อุตสาหกรรมยาง  (หัวหน้า
โครงการ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

 3/2554 - 3/2556 ผศ . ดร.ธาริณี นามพิชญ์  - ผู้ร่วมวิจัย ส านักงานพฒันาการวิจัยการ เกษตร  ( 
สวก .) * 

-  -  -  

การใช้ประโยชน์ของวัสดุเศษ เหลือจากอุตสาหกรรมการ
สกัด สมุนไพรไทยส าหรับการผลิต พลาสติกชีวฐาน  

 2553 - 2554 ผศ .ดร.รังรอง ยกส้าน  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 70,000  -  270,000  

ระบบการบรรจทุี่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมส าหรับมะม่วง
น้ า ดอกไม้สีทอง  

 10/2553 - 6/2554 รศ . ดร.วาณี ชนเห็นชอบ  และคณะ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการ เก็บ
เกี่ยว * 

-  80,000  80,000  

การพัฒนาการเพิ่มมลูค่าไขอ้อย การกากตะกอนของ
โรงงานน้ า ตาลเป็นไขอนุภาคนาโน  

 11/2553 - 10/2554 รศ . สมบัต ิขอทวีวัฒนา  และคณะ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง ชาติ * -  2,098,000  2,098,000  

รวม 710,000  3,039,600  3,749,600  

 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รำยละเอียด ประจ ำป ี 
2552 2553 2554 

จ านวนโครงการวิจัยทั้งหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 132 103 97 
จ านวนบทความวจิัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ (ระดับชาติ) 119 114 99 
ต่างประเทศ (ระดับนานาชาติ) 139 158 181 

รวม 258 272 280 
จ านวนบทความวจิัยที่เกีย่วข้องกับสิ่งแวดล้อมและ
ความยั่งยืนที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ (ระดับชาติ) - - - 
ต่างประเทศ (ระดับนานาชาติ) - - - 

รวม - - - 
จ านวนบทความวิชาการที่ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ (ปี
ปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ (ระดับชาติ) - 15 59 
ต่างประเทศ (ระดับนานาชาติ) - 0 0 

รวม - 15 59 
จ านวนบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสิง่แวดล้อมและ
ความยั่งยืน ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ (ระดับชาติ) - - - 
ต่างประเทศ (ระดับนานาชาติ) - - - 

รวม - - - 
จ านวนอาจารย์และบุคลากรวจิัยที่เข้ารว่มประชุม
วิชาการ (ปีการศึกษา) 

ในประเทศ  
 
 

 
53 

 
 

 
30 

33 
ต่างประเทศ 6 

รวม 39 
จ านวนอาจารย์และบุคลากรวจิัยที่น าเสนอผลงาน
วิชาการ (ปีการศึกษา) 

ในประเทศ  4 
ต่างประเทศ 26 

รวม 30 
จ านวนบทความวจิัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ใน 
refereed journal หรือในฐานข้อมูล (ปีปฏิทิน พ.ศ.)                                           
Scopus 

ในประเทศ  0 0 0 
ต่างประเทศ 173 224 274 

รวม 173 224 274 
จ านวนงานวิจัยที่ได้สร้างนวัตกรรมใหม ่ 
(ปีการศึกษา) 

ในประเทศ  - - 12 
ต่างประเทศ - - - 

รวม - - 12 
จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสทิธิบัตร หรือ ในประเทศ  1 2 3 
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รำยละเอียด ประจ ำป ี 
2552 2553 2554 

อนุสิทธิบัตร (ปีปฏิทิน พ.ศ.) ต่างประเทศ - - 1 
รวม 1 2 4 

จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการจดลิขสิทธิ ์(ปีปฏิทิน พ.ศ.) ในประเทศ  - - - 
ต่างประเทศ - - - 

รวม - - - 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)        นับเต็มจ านวนไม่นับซ้ า 

ภายใน  20,340,000 11,850,333 9,578,333 
ภายนอก 47,489,073 34,748,817 70,958,446 

รวม 67,829,073 46,599,150 80,536,779 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที่
เกี่ยวขอ้งกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.) 

ภายใน  - - - 
ภายนอก - - - 

รวม - - - 
จ านวนอาจารย์/บุคลากรวิจยัที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)                    ไม่นับซ้ า 

ภายใน  23 23 23 
ภายนอก 38 38 37 

รวม 61 61 60 
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University of Science and Technology, Institute for 
Materials Research (IMR), Tohoku University, Michigan 
State University, University of Natural Resources and Life 
Sciences, University of Kumamoto, Kyushu Unversity  

การท าวิจัย ปีการศึกษา 2554 
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เทคโนโลยีกระบวนการผลิตข้าวกล้อง
นึ่งเพาะงอกจากข้าวเปลือก 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และบริษัท 
อาร์ซีเค อะกริ มาร์เกตต้ิง จ ากัด 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ต้ังแต่วันที่ 20 มิถุนายน 
2554 เป็นต้นไป 

งานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้
โครงการ Asian Core Program 
(ACP) 

Kyushu University การแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างไทยและ
ญี่ปุ่น 

 5-30 กันยายน 2554 

งานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ University of Natural Resources and Applied Life Sciences 
ณ ประเทศออสเตรีย 

การท าวิจัย  1-30 เมษายน 2555 

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เคซีเจ กิมจ๊ัวกรุ๊ป การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
ตลอดจนส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ ความ
เข้าใจในระบบการท างานจริงใน
ภาคอุตสาหกรรมอาหาร 

ต้ังแต่วันที่ 19 เมษายน 
2555 เป็นต้นไป 

การผลิตเอนไซม์เคราติเนสในระดับ
โรงงานต้นแบบ 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และบริษัท 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด 

การท าวิจัย ปีงบประมาณ 2554-
2555 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร  

- Jiangnan University 
- China Medical University 
- Tianjin University of Science and Technology 
- Beijing Istitute of Graphic Communication 
- Institut Texnologi Bandung 
- Inha University 

การเรียนการสอน และการวิจัย ต้ังแต่ปีการศึกษา 2554 

1.9.7 กำรบริกำรวิชำกำร  (เน้นกำรบริกำรสังคม กำรเพิ่มประสบกำรณ์ และรำยได้แก่หน่วยงำน) 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (จากฐานข้อมูลส านักงาน
บริการวิชาการ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนท่ีมำรับบริกำร/ 
ผู้ขอรับบริกำร 

ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/เอกชนท่ี
สนับสนุนโครงกำร 

หัวหน้ำโครงกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 
1. โครงการการก าหนดขนาดตัวอย่างสนิค้าสัตว์น้ า
เพื่อการตรวจสอบสารตกค้างจากยาสัตว ์

-   มกอช ผศ.ดร.ชุตมิา  ไวศรายุทธ ์ 1,159,200 

2.  การจัดท าแนวทางปฏิบัติส าหรับกระบวนการชัก
ตัวอย่างข้าวเพื่อการควบคุมมาตรฐานสินค้าของไทย 

 -  มกอช ผศ.ดร.ชุตมิา  ไวศรายุทธ ์ 900,000 

3.  โครงการศกึษาแนวทางปฏิบัติการชักตวัอย่าง
สินค้าเกษตรเพือ่การตรวจสอบด้านสุขอนามัยพืช 

 -  มกอช ผศ.ดร.ชุตมิา  ไวศรายุทธ ์ 1,100,000 

4.  การผลิตน้ าตาลฟรกุโทโอลโิกแช็คคาไรด์จาก
น้ าตาลซูโครส 

 -  บริษัทมิตรผลวิจัย พฒันาอ้อยและ
น้ าตาล จ ากัด 

รศ.ดร.วิรัตน ์ วาณิชย์ศรีรตันา 466,000 

5. นักอุตสาหกรรมน้ าตาลไทย พบนกัอุตสาหกรรม
น้ าตาลจนี 

 -  บุคคลทั่วไป รศ.ดร.วิรัตน ์ วาณิชย์ศรีรตันา 1,000,000 

6. การบริหารงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมด้านการ
วิจัยและเทคโนโลยีแปรรูปมนัส าปะหลังและแป้ง 

 -  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต ิ

รศ.ดร.กล้าณรงค ์ ศรีรอต 240,000 

7. How to analyse microbiota by 
pyrosequencing technique 

 -  บุคคลทั่วไป รศ.ดร.สนุีย์  นิธิสินประเสริฐ 15,000 

8. โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตน้ าตาลใน
โรงงาน 

 -  ส านักพัฒนาอุตสาหกรรมออ้ย 
น้ าตาลทรายและอุตสาหกรรม

ต่อเนื่อง 
 

รศ.ดร.วิรัตน ์ วาณิชย์ศรีรตันา 3,000,000 

9. โครงการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
ด้วยความคิดสร้างสรรค ์

 -  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ดร.ศศิธร ตรงจิตภกัด ี 80,000 
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โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนท่ีมำรับบริกำร/ 
ผู้ขอรับบริกำร 

ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/เอกชนท่ี
สนับสนุนโครงกำร 

หัวหน้ำโครงกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 
10. การผลิตแคบหมูปรุงรส  -  บ.โกลเบิ้ล เอก็ซ์ซิม จ ากัด ดร.สิรชิัย  ส่งเสริมพงษ ์ 118,000 
11. การให้ความร้อนแก่อาหารส าเร็จรูปแชแ่ข็งด้วย
เครื่องไมโครเวฟ 

 -  The Food Export Centre 
Co.,Ltd. 

ดร.สิรชิัย  ส่งเสริมพงษ ์ 88,000 

12. Effective and Modern Cleaning, 
Sanitizing and Monitoring Methods for the 
Food and Beverage Industry Saving Costs 
and Protecting Environment 

 -  บุคคลทั่วไป ผศ.ดร.สุดสาย  ตรีวานิช 149,500 

13. Accredited Professional Quality & 
Control Assurance 2554 

 -  บ.บี ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ผศ.ดร.วรรณ ี จิรภาคย์กุล 27,000 

14. Food Safety and Quality : The 
Challenging Jigsaw Puzzle of Logistics in the 
Agri-Food Chain 

 -  บุคคลทั่วไป ผศ.ดร.วราภา  มหากาญจนกุล 261,000 

15. ผลของปัจจัยบางชนิดต่อกิจกรรมของเอนไซม์
พอลิฟีนอลออกซิเดสในผกักาดเขียวปล ี

 -  บ.สันติภาพ(เชียงใหม่ 1988) จ ากัด รศ.ดร.โชคชัย  ธีรกุลเกียรต ิ 300,000 

16. ปริมาณไขมนันมในผลิตภัณฑ์เนยผสม  -  บ.กิมจัว๊กรุ๊ป จ ากัด ผศ.ดร.อุทัย  กลิ่นเกษร 12,000 
17. กระบวนการเอ็นแคปซูเลชัน่ของสาร 2-
Pheylethy isothiocyanate 

 -  มูลนิธทิันตนวัตกรรม ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

ผศ.ดร.อุทัย  กลิ่นเกษตร 112,000 

18. โครงการการศกึษาและพฒันาตรวจสอบรับรอง
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิComposite 
Food 

 -  มกอช ผศ.ดร.วรรณ ี จิรภาคย์กุล 500,000 

19. พัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟ  -  บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด 
(มหาชน) 

ดร.ศศิธร ตรงจิตภกัด ี 36,000 

20. การพัฒนากระบวนการและการประเมนิอายุ
การเก็บของ LC products 

 -  บริษัท น้ าตาลมิตรสยาม จ ากัด รศ.ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต  630,700 

21. การประเมนิอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร   -  บุคคลทั่วไป รศ.ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต  195,900 
22. การประเมนิอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ CS  -  บริษัท น้ าตาลมิตรสยาม จ ากัด รศ.ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต  497,500 
23. การประเมนิอายุการเก็บของน้ าตาล GSS  -  บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด รศ.ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต  595,000 
24. การประเมนิคุณภาพทางประสาทสัมผสัเชิง
พรรณนาของผลิตภัณฑ์ธญัพืชชนิดแท่ง 

 -  ม.ธรรมศาสตร ์ รศ.ดร.สนุทร ี สุวรรณสิชณน ์ 60,000 

25. Understaning international consumer 
needs and testing strategies strategies for 
food product development (ความเข้าใจถึง
ความต้องการของผู้บริโภคระหว่างประเทศและกล
ยุทธ์การทดสอบเพือ่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) 

 -  Kansas State University รศ.ดร.สนุทร ี สุวรรณสิชณน ์ 225,000 

26. การทดสอบผลติภัณฑ์ไอศกรีมดว้ยวิธีทาง
ประสาทสมัผัส 

 -  บ. Unilever Thai services รศ.ดร.สนุทร ี สุวรรณสิชณน ์ 23,500 

27. การประเมนิคุณภาพทางประสาทสัมผสัเชิง
พรรณนาของสารให้ความหวาน 

 -  บริษัทเอกชน รศ.ดร.วิษฐิดา  จันทราพรชัย 148,000 

28. การประเมนิคุณภาพทางประสาทสัมผสัเชิง
พรรณนาของผลิตภัณฑ์เสน้ก๋วยเตี๋ยว 

 -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร ี

รศ.ดร.วิษฐิดา  จันทราพรชัย 60,000 

29. การทดสอบผลติภัณฑ์ต้นแบบในระดับน ารอ่ง  -  ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

รศ.ดร.อนวุัตร  แจ้งชัด 416,000 

30. การศกึษาวิจัยด้านวัตถุดิบ (เปลอืกมังคดุ) และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ ์

 -  อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง รศ.ดร.อนวุัตร  แจ้งชัด 590,000 

31. การทดสอบความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์  -  บ.ดาน่อน แดรี่(ประเทศไทย) จ ากัด รศ.หทัยรัตน ์ ริมคีร ี 40,000 
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โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนท่ีมำรับบริกำร/ 
ผู้ขอรับบริกำร 

ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/เอกชนท่ี
สนับสนุนโครงกำร 

หัวหน้ำโครงกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 
นม 
32. การทดสอบความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์
นมเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง 

 -  บ.ดาน่อน แดรี่(ประเทศไทย) จ ากัด รศ.หทัยรัตน ์ ริมคีร ี 280,000 

33. การทดสอบการยอมรับของผู้บรโิภคต่อ
ผลิตภัณฑ์น้ ามะพร้าวพร้อมดื่ม 

 -  บ.มาลี เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากัด รศ.ดร.สนุทร ี สุวรรณสิชณน ์ 65,000 

34. PCA and its application  -  บ.อายิโนะโมะโตะ๊(ประเทศไทย)
จ ากัด 

รศ.ดร.ธงชัย  สุวรรณสิชณน ์ 30,000 

35. โครงการทดสอบความชอบและการยอมรับของ
ผู้บริโภคต่อผลติภัณฑ์น้ าผกัผสมผลไมร้วม 

 -  บ.มาลี เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากัด รศ.ดร.วิษฐิดา  จันทราพรชัย 82,000 

36. โครงการทดสอบความชอบและการยอมรับของ
ผู้บริโภคต่อผลติภัณฑ์น้ าทับทิม 

 -  บ.มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด รศ.ดร.วิษฐิดา  จันทราพรชัย 22,000 

37. การประเมนิคุณภาพทางประสาทสัมผสัเชิง
พรรณนาของสารให้ความหวานทดแทนน้ าตาล 

 -  Almendra(Thailand) Ltd. รศ.ดร.สนุทร ี สุวรรณสิชณน ์ 161,200 

38. การทดสอบความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์
น้ าแครนเบอรี่เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คูแ่ข่ง 

 -  บ.มาลี เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากัด รศ.ดร.หทัยรัตน ์ ริมคีร ี 50,000 

39. การทดสอบความชอบและการยอมรับของ
ผู้บริโภคต่อผลติภัณฑ์น้ าทับทิม 

 -  บ.มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด รศ.ดร.วิษฐิดา  จันทราพรชัย 22,000 

40. การทดสอบความชอบและการยอมรับของ
ผู้บริโภคต่อผลติภัณฑ์น้ าผกัผสมผลไมร้วม 

 -  บ.มาลี เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากัด รศ.ดร.วิษฐิดา  จันทราพรชัย 82,000 

41. Accessible Design for Packaging and 
Poles of International Standard 

 -  บุคคลทั่วไป ผศ.ดร.ธญัญารัตน ์ จิญกาญจน ์ 38,500 

42. Update on the ne EU Regulation on 
Food Contact Plastics : How to translate 
legislation into practice? 

 -  บุคคลทั่วไป รศ.ดร.งามทิพย์  ภู่วโรดม 103,200 

43. Law and Regulation on Packaging and 
Environment : Global and Asian Movement 

 -  บุคคลทั่วไป ผศ.ดร.ธญัญารัตน ์ จิญกาญจน ์ 154,400 

44. A Study on the use of packaging in fresh 
produce supply chains in Thailand 

 -  FAO รศ.ดร.วาณ ี ชนเห็นชอบ 175,205 

45. Training in Packaging Process and 
Machinery for Ajinomoto 

 -  บ.Ajinomoto Co.,Ltd. (สนง.ใหญ่) ผศ.ดร.เลอพงษ์  จารุพนัธุ ์ 30,000 

46. Plastic Packaging Market Anlysis for 
Chilled and Frozen Foods Supply Chain 

 -  PTT Global Chemical Public 
Co.,Ltd. 

ผศ.ดร.ธญัญารัตน ์ จิญกาญจน ์ 1,500,000 

47. Training การเตรียมภาชนะบรรจุพลาสติก
ส าหรับการประยุกต์ใช้ในไมโครเวฟ 

 -  บ.พาสทินา จ ากดั ดร.ชิราวุฒ ิ เพชรเย็น 623,700 

48. การจดัสัมมนาทางวิชาการ การแสดง
นิทรรศการผลงานและออกร้านเสื้อผ้าส าเรจ็รูป 

 -  ผู้ประกอบโครงการ SMEs  ผศ.ดร.เฟือ่งฟูรตัน ์มุ่งทวีสินสขุ 30,000 

49. โครงการศึกษาแนวทางการสร้างแบรนด์ไหม
ไทย และชอ่งทางการจัดจ าหน่ายสู่ตลาด
ต่างประเทศ 

 -  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
กระทรวงอุตสาหกรรม 

ผศ.ดร.อโนทัย  ชลชาติภิญโญ 2,000,000 

50. การเตรียมการแสดงศกัยภาพอุตสาหกรรม
แฟชั่นไทย Bangkok Trend 2012-13 

 -  กรมส่งเสรมิการส่งออก กระทรวง
พาณิชย์ 

ผศ.ดร.อโนทัย  ชลชาติภิญโญ 2,975,000 

51. การเตรียมการสร้างศักยภาพอุตสาหกรรม
แฟชั่นไทย เข้ารว่มงาน BIFF&BIL 2012 
(Workshop) 

 -  กรมส่งเสรมิการส่งออก กระทรวง
พาณิชย์ 

ผศ.ดร.อโนทัย  ชลชาติภิญโญ 2,000,000 
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รูปภำพกิจกรรมบริกำรวิชำกำร 

 ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบันองค์กร
ระหว่างประเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2554 

ชื่อโครงกำร ชื่อหน่วยงำน ลักษณะ
ควำมร่วมมือ 

ระยะเวลำ งบประมำณ 

1. โครงการการก าหนดขนาดตัวอย่างสนิค้าสัตว์น้ าเพือ่การ
ตรวจสอบสารตกค้างจากยาสัตว ์

มกอช วิจัย 31 มี.ค.-30 มี.ค.55  1,288,000 

2.  การจัดท าแนวทางปฏิบัติส าหรับกระบวนการชักตัวอย่าง
ข้าวเพือ่การควบคุมมาตรฐานสนิค้าของไทย 

มกอช วิจัย 1 ส.ค.54 - 1 ส.ค. 55    900,000 

3.  โครงการศกึษาแนวทางปฏิบัติการชักตวัอย่างสินค้าเกษตร
เพื่อการตรวจสอบด้านสขุอนามัยพืช 

มกอช วิจัย 31 ส.ค.54-31 ส.ค.55  1,100,000 

4. การผลติน้ าตาลฟรกุโทโอลโิกแช็คคาไรดจ์ากน้ าตาลซูโครส บริษัทมิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและ
น้ าตาล จ ากัด 

วิจัย 1 ส.ค.51-31 ก.ค.52    466,000 

5. นักอุตสาหกรรมน้ าตาลไทย พบนกัอุตสาหกรรมน้ าตาลจีน บุคคลทั่วไป วิจัย 3 ก.พ.-20 เม.ย.55  1,000,000 
6. การบริหารงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมด้านการวจิัยและ
เทคโนโลยีแปรรูปมันส าปะหลังและแป้ง 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต ิ

วิจัย 1 ต.ค.54-30 ก.ย.55    240,000 

7. How to analyse microbiota by pyrosequencing 
technique 

บุคคลทั่วไป อบรมสมัมนา 9 ม.ีค.55 15,000 

8. โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตน้ าตาลในโรงงาน ส านักพัฒนาอุตสาหกรรมออ้ย น้ าตาล
ทรายและอุตสาหกรรมตอ่เนื่อง 

วิจัย  1 มี.ค.-30 ก.ย.55 3,000,000 

9. โครงการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วย
ความคิดสร้างสรรค ์

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ที่ปรึกษา 2 เม.ย. - 30 มิ.ย. 55 80,000 

10. การผลิตแคบหมูปรุงรส บ.โกลเบิ้ล เอก็ซ์ซิม จ ากัด วิจัย 1 ม.ิย.54-30 พ.ย.54 118,000 
11. การให้ความร้อนแก่อาหารส าเร็จรูปแชแ่ข็งด้วยเครื่อง
ไมโครเวฟ 

The Food Export Centre Co.,Ltd. วิจัย 15 มิ.ย. - 15 ส.ค.54 88,000 

12. Effective and Modern Cleaning, Sanitizing and 
Monitoring Methods for the Food and Beverage 
Industry Saving Costs and Protecting Environment 

บุคคลทั่วไป อบรมสมัมนา 4-5 ก.ค.54 149,500 

13. Accredited Professional Quality & Control 
Assurance 2554 

บ.บี ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด อบรมสมัมนา 12-16 ก.ย.54 27,000 

14. Food Safety and Quality : The Challenging Jigsaw 
Puzzle of Logistics in the Agri-Food Chain 

บุคคลทั่วไป อบรมสมัมนา 7-9 พ.ย. 54 261,000 

15. ผลของปัจจัยบางชนิดต่อกิจกรรมของเอนไซม์พอลิฟนีอล 
ออกซิเดสในผกักาดเขียวปลี 

บ.สันติภาพ(เชียงใหม ่1988) จ ากัด วิจัย 20 ก.ค.54-19 ก.พ. 55 300,000 

16. ปริมาณไขมนันมในผลิตภัณฑ์เนยผสม บ.กิมจัว๊กรุ๊ป จ ากัด วิจัย 20 ก.ย. 54 12,000 
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ชื่อโครงกำร ชื่อหน่วยงำน ลักษณะ
ควำมร่วมมือ 

ระยะเวลำ งบประมำณ 

17. กระบวนการเอ็นแคปซูเลชัน่ของสาร 2-Pheylethy 
isothiocyanate 

มูลนิธทิันตนวัตกรรม ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

วิจัย 9 ก.พ.-9 เม.ย.55 112,000 

18. โครงการการศกึษาและพฒันาตรวจสอบรับรองสนิค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ Composite Food 

มกอช วิจัย 20 ก.ค.54 - 20 ก.ค.55 500,000 

19. พัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด 
(มหาชน) 

ที่ปรึกษา 23 ก.ย. - 20 ต.ค. 54 36,000 

20. การพัฒนากระบวนการและการประเมนิอายุการเก็บของ 
LC products 

บริษัท น้ าตาลมิตรสยาม จ ากัด วิจัย 5 ก.ค.54 -5 ก.ค.57 630,700 

21. การประเมนิอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร  บุคคลทั่วไป อบรมสมัมนา 22 ก.ค.54 - 30 เม.ย.55 195,900 
22. การประเมนิอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ CS บริษัท น้ าตาลมิตรสยาม จ ากัด วิจัย 5 ก.ค.54 - 4 ก.ค.57 497,500 
23. การประเมนิอายุการเก็บของน้ าตาล GSS บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด วิจัย 28 พ.ค.54-31 พ.ค.56 595,000 
24. การประเมนิคุณภาพทางประสาทสัมผสัเชิงพรรณนาของ
ผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดแท่ง 

ม.ธรรมศาสตร ์ วิจัย 27 ก.ค. 54 - 2 ส.ค.54 60,000 

25. Understaning international consumer needs and 
testing strategies strategies for food product 
development (ความเข้าใจถึงความตอ้งการของผู้บริโภค
ระหว่างประเทศและกลยุทธก์ารทดสอบเพือ่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร) 

Kansas State University วิจัย 19 ธ.ค.54-31 ส.ค.55 225,000 

26. การทดสอบผลติภัณฑ์ไอศกรีมดว้ยวิธีทางประสาทสมัผัส บ. Unilever Thai services วิจัย 27 ม.ค.-10 ก.พ.55 23,500 
27. การประเมนิคุณภาพทางประสาทสัมผสัเชิงพรรณนาของ
สารให้ความหวาน 

บริษัทเอกชน วิจัย 7 ต.ค. - 7 พ.ย. 54 148,000 

28. การประเมนิคุณภาพทางประสาทสัมผสัเชิงพรรณนาของ
ผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร ี

วิจัย 14 ก.ย.-31 ต.ค.54 60,000 

29. การทดสอบผลติภัณฑ์ต้นแบบในระดับน ารอ่ง ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

วิจัย 1 ก.ค. 30 ก.ย.54 416,000 

30. การศกึษาวิจัยด้านวัตถุดิบ (เปลอืกมังคดุ) และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ ์

อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง วิจัย 4 ก.พ. - 5 ก.ย. 54 590,000 

31. การทดสอบความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์นม บ.ดาน่อน แดรี่(ประเทศไทย) จ ากัด วิจัย 27 ก.ย - 26 ธ.ค. 54 40,000 
32. การทดสอบความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์นม
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง 

บ.ดาน่อน แดรี่(ประเทศไทย) จ ากัด วิจัย 19 มี.ค. - 31 พ.ค.55 280,000 

33. การทดสอบการยอมรับของผู้บรโิภคต่อผลิตภัณฑ์น้ า
มะพร้าวพร้อมดื่ม 

บ.มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด วิจัย 23 มี.ค. - 23 พ.ค.55 65,000 

34. PCA and its application บ.อายิโนะโมะโตะ๊(ประเทศไทย)จ ากัด วิจัย 1 ก.พ.-27 มี.ค.55 30,000 
35. โครงการทดสอบความชอบและการยอมรับของผู้บริโภคตอ่
ผลิตภัณฑ์น้ าผกัผสมผลไมร้วม 

บ.มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด วิจัย 8 พ.ค.-29 มิ.ย.55 82,000 

36. โครงการทดสอบความชอบและการยอมรับของผู้บริโภคตอ่
ผลิตภัณฑ์น้ าทับทิม 

บ.มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด วิจัย 14 พ.ค.-29 มิ.ย.55 22,000 

37. การประเมนิคุณภาพทางประสาทสัมผสัเชิงพรรณนาของ
สารให้ความหวานทดแทนน้ าตาล 

Almendra(Thailand) Ltd. วิจัย 11 มิ.ย.-30 พ.ย.55 161,200 

38. การทดสอบความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑน้ าแครน
เบอรีเ่ปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คูแ่ข่ง 

บ.มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด วิจัย 3 พ.ค.-2 ส.ค. 55 50,000 

39. การทดสอบความชอบและการยอมรับของผู้บรโิภคต่อ
ผลิตภัณฑ์น้ าทับทิม 

บ.มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด วิจัย 14 พ.ค.-29 มิ.ย.55 22,000 

40. การทดสอบความชอบและการยอมรับของผู้บรโิภคต่อ
ผลิตภัณฑ์น้ าผกัผสมผลไมร้วม 

บ.มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด วิจัย 8 พ.ค.-29 มิ.ย.55 82,000 

41. Accessible Design for Packaging and Poles of บุคคลทั่วไป อบรมสมัมนา 28 ก.พ.55 38,500 
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ชื่อโครงกำร ชื่อหน่วยงำน ลักษณะ
ควำมร่วมมือ 

ระยะเวลำ งบประมำณ 

International Standard 
42. Update on the ne EU Regulation on Food Contact 
Plastics : How to translate legislation into practice? 

บุคคลทั่วไป อบรมสมัมนา 23 มี.ค.55 103,200 

43. Law and Regulation on Packaging and 
Environment : Global and Asian Movement 

บุคคลทั่วไป อบรมสมัมนา 3-9 ก.ย. 54 154,400 

44. A Study on the use of packaging in fresh produce 
supply chains in Thailand 

FAO วิจัย 1 ต.ค.52-30 ก.ย.53 175,205 

45. Training in Packaging Process and Machinery for 
Ajinomoto 

บ.Ajinomoto Co.,Ltd. (สนง.ใหญ่) อบรมสมัมนา 2 ม.ค.29 ก.พ.55 30,000 

46. Plastic Packaging Market Anlysis for Chilled and 
Frozen Foods Supply Chain 

PTT Global Chemical Public 
Co.,Ltd. 

วิจัย 18 ต.ค.54 - 12 มี.ค.55 1,500,000 

47. Training การเตรียมภาชนะบรรจุพลาสติกส าหรับการ
ประยุกต์ใช้ในไมโครเวฟ 

บ.พาสทินา จ ากดั อบรมสมัมนา 4 ม.ค. - 31 พ.ค. 55 623,700 

48. การจดัสัมมนาทางวิชาการ การแสดงนทิรรศการผลงาน
และออกร้านเสื้อผ้าส าเร็จรูป 

ผู้ประกอบโครงการ SMEs  ที่ปรึกษา 25 - 29 ก.ค.54 30,000 

49. โครงการศึกษาแนวทางการสร้างแบรนด์ไหมไทย และ
ช่องทางการจัดจ าหน่ายสู่ตลาดต่างประเทศ 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที ่6
กระทรวงอุตสาหกรรม 

วิจัย 23 พ.ค.54 - 30 มี.ค.55 2,000,000 

50. การเตรียมการแสดงศกัยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย 
Bangkok Trend 2012-13 

กรมส่งเสรมิการส่งออก กระทรวง
พาณิชย์ 

วิจัย 13 ม.ค.54-30 มิ.ย.54 2,975,000 

51. การเตรียมการสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชัน่ไทย เข้า
ร่วมงาน BIFF&BIL 2012 (Workshop) 

กรมส่งเสรมิการส่งออก กระทรวง
พาณิชย์ 

วิจัย 1 ม.ีค.-30 มิ.ย. 2,000,000 

 
  



รายงานการประเมินตนเองคณะอตุสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2554   42 
 

 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการท้ังหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รำยละเอียด ปีงบประมำณ พ.ศ.  

2552 2553 2554 
จ านวนโครงการบริการวิชาการ 59 46 51 
จ านวนคนท่ีไดร้ับบริการ 416 680 139 
งบประมาณที่ไดร้ับ (บาท) 15,472,986.89 12,093,360 23,456,605 
มูลค่า (บาท) 6,429,000 2,427,000 1,533,000 

1.9.8 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

รำยกำร ปีกำรศึกษำ 
2552 2553 2554 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่เข้ำร่วมประชมุวิชำกำรหรือน ำเสนอผลงำนวิชำกำรทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ                                                                                         (ไม่นับซ้ ำ) 

53 30 54 

- จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 30 20 24 
- จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการต่ำงประเทศ 23 10 30 
จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะวชิำชีพทั้งในประเทศ 
และต่ำงประเทศ 

- - 77 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพในประเทศ - - 77 
- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพต่ำงประเทศ - - - 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยที่ไดร้ับรำงวัลผลงำนทำงวชิำกำรหรือวิชำชีพในระดับชำติ - - 2 
- ด้านการวจิัย - - 2 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้านอื่นๆ - - - 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยที่ไดร้ับรำงวัลผลงำนทำงวชิำกำรหรือวิชำชีพในระดับนำนำชำติ - - - 
- ด้านการวจิัย - - - 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้านอื่นๆ - - - 
คะแนนกำรประเมินผลผู้บริหำรโดยคณะกรรมกำรที่สภำมหำวทิยำลยัแต่งตัง้ (คะแนนเต็ม 5) ยังไม่ถึงรอบประเมิน 

1.9.9 ประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                
           ปีการศึกษา 2554 

ทรัพยำกรที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบของหน่วยงำน 

เนื้อที่/จ ำนวน มูลค่ำ (บำท) มูลค่ำกำรใชป้ระโยชน์ 
(บำท) 

ร้อยละของกำรใช้
ประโยชน์ทรัพยำกร 

ที่ดิน 65,096 ตร.ม. 395,784,398.72 395,784,398.72 100% 
อำคำร 6 อำคำร    

สร้างเสร็จ พ.ศ. 2527 อาคาร 1 23,030,000 23,030,000 100% 
สร้างเสร็จ พ.ศ. 2536 อาคาร 2 และอาคาร 6 52,819,700 52,819,700 100% 
สร้างเสร็จ พ.ศ. 2537 อาคาร 3 121,000,000 121,000,000 100% 
สร้างเสร็จ พ.ศ. 2548 อาคาร 4 8,866,665 8,866,665 100% 
สร้างเสร็จ พ.ศ. 2553 อาคาร 5 190,068,033.72 190,068,033.72 100% 
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ทรัพยำกรที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบของหน่วยงำน 

เนื้อที่/จ ำนวน มูลค่ำ (บำท) มูลค่ำกำรใชป้ระโยชน์ 
(บำท) 

ร้อยละของกำรใช้
ประโยชน์ทรัพยำกร 

ยำนพำหนะ รถตู้ 2 คัน    
วันที่ซ้ือ 10 ม.ค. 40 6ฝ-8071 597,060 597,060 100% 
วันที่ซ้ือ 13 มิ.ย. 46 41-4816 1,029,000 1,029,000 100% 

 รถเก๋ง 1 คัน    
วันที่ซ้ือ 26 เม.ย. 44 ภฐ 593 1,084,980 1,084,980 100% 

 มอเตอร์ไซด์ 2 คัน    
วันที่ซ้ือ 25 ธ.ค. 38 6ห-9717 33,919 33,919 100% 

วันที่ซ้ือ     
ศูนย์ - - - - 
สถำนี - - - - 
โรงพิมพ์ - - - - 

รวม     

1.9.10 ข้อมูลผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ 3 อันดับแรก  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีกำรศึกษำ ชื่อผลงำน 
2552 1. รางวัลนักวิจยัรุ่นใหม่ดีเด่น ผลงาน “แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบสภาวะของกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร”  

    ของ ผศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย งานประชุม “นักวิจัยรุ่นใหมพ่บเมธีวจิัยอาวโุส สกว.” ครั้งที่ 9 
2. รางวัลรองชนะเลิศนวัตกรรมข้าวไทย ประจ าปี 2552 ผลงานวิจยั “KU FreshZense” ฉลากบอกความสดใหมข่องอาหาร ของ  
    ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล 
3. รางวัลหน่วยงาน ที่มีผลงานนวัตกรรมได้รับรางวัลมากที่สุด ประเภทนิสิต จากงาน KU Innovation Awards 2009 

2553 1. นิสิตมีความสามารถและได้รับรางวัลระดับชาติ เช่น รางวัล Thai Star Packaging Award 2010 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,  
    รางวัลการแข่งขัน SET-TFEX Chick2 WIN 2010 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, รางวัลชนะเลิศของสมาคมวิทยาศาสตร์ 
    และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย, รางวัลน าเสนอผลงานวิจยัดีเด่น สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, รางวัลความคิดสร้างสรรค์ 
    และนวัตกรรม, รางวัลการประกวดผลงานส าหรับนักออกแบบรุ่นใหม่ในโครงการ “แกรนด์สปอร์ต ยังดีไซเนอร์ คอนเทสต์” และ 
    รางวัลอื่น ๆ อกีจ านวนหนึ่ง 
2. นิสิตได้รับรางวัลระดับนานาชาติ เช่น รางวัล Asia Star 2010 ของสหพันธก์ารบรรจุแห่งเอเชีย 
3. คณาจารย์มีศักยภาพและได้รับรางวลั เช่น รางวัล The Minister of State for Special Mission Award ประจ าป ี2011 ในสาขา  
   Consumer Assistance ของประเทศญี่ปุ่น, รางวัล The Most Promising Scientific Work IAPRI AWARD 2011 ของ BAM :  
   Federal Institute for Materials Research and Testing, รางวัล 2009 TRF-CHE-Scopus Young Researcher Award สาขา  
   Agricultural Science & Technology ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, รางวัล 
  นักวิจัยรุ่นใหม่ผู้มีผลงานทางวิชาการระดับยอดเยีย่ม (Outstanding Award) ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  แห่งชาติ, รางวัลที่ 3 จากการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจ าป ี2553 ของมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถมัภ์และ 
  ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิและรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 2010 TFR-CHE-Scopus Researcher Award สาขา Agricultural  
  Science & Technology ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2554 1. รางวัล “ซิว-เสง่ียม กาญจนจารี เพือ่ผู้น านักวิจยัรุ่นใหม่ดีเด่น” (Siew-Sngiem Karnchanachari Research Leadership and 
    Young Professorship Awards) จ านวน 10 ล้านบาท ให้แก ่รศ.ดร.ปาริฉัตร  หงสประภาส ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    การอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อศึกษาวิจัยโครงการการผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงด้านโภชนาการ (Food Production  
    for Nutritional Security) เป็นเวลา 3 ป ี
2. นิสิตได้รับ 5 รางวัล จาก Thai Star Packaging Awards 2011 และได้รับอกี 5 รางวัล จาก Asia Star 2011 Awards โดยนิสิต 
    ภาควิชาเทคโนโลยกีารบรรจุและวัสดุ 
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ปีกำรศึกษำ ชื่อผลงำน 
3. นิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศล าดับที่ 1 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตรของ ส าหรับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว ์ปี 2554  
    จากส านักงานพัฒนาการวิจยัการเกษตร เร่ือง "กระบวนการผลิตบะหมี่โภชนาการสูงคืนรูปเร็วชนิดไม่ทอดในน้ ามัน" (สวก.)  
    โดยนิสิตสาขาวิศวกรรมอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
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1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอำคำรและพื้นที่ใช้สอย 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปจัจบุันมีอาคารท างาน และเพื่อการเรียนการสอน ทั้งหมด 6 หลัง ดังนี้ 

1)  คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 1 เป็นอาคาร 4 ชั้น สรา้งเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2527   
          พื้นที่ใช้สอย 7,808 ตารางเมตร ชั้นที่ 4 ต่อเติมเพิ่มเมื่อ พ.ศ. 2550   
     เป็นที่ตั้งของภาควชิาพฒันาผลิตภัณฑ์ และห้องเรียนส่วนกลางของคณะ 
     อุตสาหกรรมเกษตร 
 

 

2)  คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 2 เป็นอาคาร 4 ชั้น สรา้งเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2536  
          พื้นที่ใช้สอย 7,314.5 ตารางเมตร เป็นที่ตั้งของภาควิชาวิทยาศาสตร์- 
     และเทคโนโลยีการอาหาร และห้องสัมมนา ห้องประชุม ห้องเรียน  
     และห้องปฏิบัติการสว่นกลางคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 

3)  คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 3 เป็นอาคาร 8 ชั้น สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2537 
     ใช้พื้นที่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 6  
           พื้นที่ใช้สอย เป็นที่ตั้งของศูนย์คอมพิวเตอร์ 2 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
     ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ห้องเรียนส่วนกลางคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

 

4)  คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 4 (อาคารกิจกรรม) เป็นอาคาร 3 ชั้น  
     สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2548 
           พื้นที่ใช้สอย 1,072 ตารางเมตร  เป็นที่ตัง้ของสโมสรนิสิต  
     และห้องปฏิบัติการภาควชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 

 

5)  คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 5 (อาคารปฏบิัติการวิจัยทางดา้นอุตสาหกรรม 
     เกษตร) เป็นอาคาร 7 ชั้น  สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2553  
      พื้นท่ีใช้สอย 18,760 ตารางเมตร  
          ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการแปรรูป 
          ชั้น 2 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการหมัก และห้องเรียน 
          ชั้น 3 ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร นฤดม  บุญ-หลง, ห้องเรียนส่วนกลาง  
                 และศูนย์คอมพิวเตอร์ 
          ชั้น 4 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
          ชั้น 5 ส านักงานคณบดี ส านักงานเลขานุการ หน่วยบริการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  
                 สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตร ห้องประชุม 
         ชั้น 6 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ 
         ชั้น 7 ศูนย์ออกแบบและวิจัยวัสดุบรรจุ 

 
 
 

     

6)  อาคารปฏิบัติการแปรรูป 1 เป็นอาคารชัน้เดียว สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2536 
         พื้นที่ใช้สอย 496 ตารางเมตร เป็นอาคารปฏิบตัิการแปรรูปอาหาร 
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ลักษณะทำงกำยภำพของคณะ 

รำยกำร จ ำนวนพ้ืนที่ (ตำรำงเมตร) 
พื้นที่ท้ังหมด 65,096 
พื้นที่ท้ังหมดที่เป็นอาคาร 11,511 

- พื้นที่ใช้สอยท่ัวไป 46,118.96 
- พื้นที่สีเขียวภายในอาคาร 558 

พื้นที่ท้ังหมดที่เป็นสีเขียวภายนอกอาคาร 1,509 
พื้นที่ท้ังหมดที่เป็นถนน 5,399 

ข้อมูลอำคำร 
ชื่ออำคำร ปีที่เริ่มใช ้ พื้นที่ใช้สอย  

(ตำรำงเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบอำคำรประหยัด

พลังงำน (ใช่/ไม่ใช่) 

อาคาร 1 2527 7,808 ไม่ใช่ 

อาคาร 2 2536 7,314.5 ไม่ใช่ 

อาคาร 3 2537 10,667.96 ไม่ใช่ 

อาคาร 4 (อาคารกิจกรรม) 2548 1,072 ไม่ใช่ 

อาคาร 5 (อาคารปฏบิัติการวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร) 2553 18,760 ไม่ใช่ 

อาคาร 6 (อาคารปฏบิัติการแปรรูป) 2536 496 ไม่ใช่ 
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บทท่ี 2  
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

2.1 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ ในรอบปีกำรศึกษำ 2554  
 1. กำรผลิตบัณฑิต  
 คณะอุตสาหกรรมเกษตรเปิดหลักสูตรทุกระดับการศึกษาจ านวน 22 หลักสูตร โดยแยกเป็นหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 9 หลักสูตร และระดับ
ปริญญาเอก 6 หลักสูตร ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจ านวน 15 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 68.18 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมด มีการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตบัณฑิตครบถ้วนตามกระบวนการประกันคุณภาพในระดับดีมาก 
 2. กำรวิจัย 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตรให้ความส าคัญกับการวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีระบบกลไกการ
บริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีการแบ่งกลุ่มงานวิจัยตามสาขาเชี่ยวชาญของคณาจารย์เป็นหน่วยปฏิบัติการ
วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Special Research Unit) มีคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มีการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย และงานสร้างสรรค์แก่คณาจารย์ และนิสิต รวมถึงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เพ่ือการวิจัยขั้นสูง 
  อำจำรย์ มีการสนับสนุนคณาจารย์รุ่นใหม่ในการท าวิจัยภายใต้ทุนวิจัยอาจารย์ใหม่เป็นประจ า  
ทุกปี สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ไปดูงานวิจัยในด้านที่เกี่ยวข้อง การน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จัด
โครงการเร่งรัดการตีพิมพ์ผลงาน เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยในวารสาร
ระดับนานาชาติ การสร้างเครือข่ายการวิจัยระดับภูมิภาค 
  นิสิต สนับสนุนให้นิสิตได้เสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ
และระดับนานาชาติ มีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตเพ่ือฝึกงานหรือท าวิจัยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
 นอกจากนั้น คณะอุตสาหกรรมเกษตรยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดย
ความร่วมมือกับคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยภายใต้การด าเนินงานของศูนย์วิทยาการเพ่ืออุตสาหกรรมเคมีอาหาร
และการเกษตร 
 จากระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ท าให้คณาจารย์ของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลที่เก่ียวข้องกับผลงานวิจัยทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติจ านวนมาก 
 3. งำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีหน่วยบริการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้รับผิดชอบการจัดโครงการบริการวิชาการที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม และมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย และมีการ
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ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานสอนและงานวิจัย เพ่ือน าไปปรับปรุงต่อไป  
รวมถึงการจัดสัมมนาร่วมกับองค์กรต่างประเทศ 



รายงานการประเมินตนเองคณะอตุสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2554   50 
 

 4. งำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใน
ปี 2554 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 8 โครงการ พร้อมทั้งมีการจัด
โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต และมีการจัดแสดงผลงานโดย
เปิดให้นิสิต คณาจารย์ ผู้สนใจเข้าร่วมชมผลงาน 

5. ด้ำนกำรพัฒนำนิสิต 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมุ่งผลักดันให้นิสิตเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม โดยในเรื่องความรู้ คณะ

อุตสาหกรรมเกษตรได้มุ่งมั่นในการพัฒนานิสิต เป็นผู้มีความรู้ทางวิชาการตามหลักสูตร การเสริมสร้างประสบการณ์
ในวิชาชีพ รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ให้นิสิต เพ่ือก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ ตลอดจนการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ หรือพัฒนานิสิต ทั้งด้านวิชาการ และคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพนิสิต จนท าให้นิสิต
ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

6. ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำหน่วยงำน 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาหน่วยงานที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์ ทั้ง

ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น ด้านการเรียนการสอน มี
การก าหนดให้มีการเปิดวิชาเลือกที่สอนเป็นภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต
ระดับปริญญาตรี / โท / เอก กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ การส่งนิสิตไปฝึกงานระยะสั้นหรือเรียนชั้นปีที่ 4 เป็น
เวลา 1 ปี ณ ต่างประเทศ การเชิญอาจารย์ชาวต่างประเทศมาสอน รวมทั้งการส่งอาจารย์ไปเป็น visiting scholar 
ด้านการวิจัย มีการสร้างเครือข่ายการวิจัยระดับภูมิภาค การเร่งรัดการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ การซื้อ
ครุภัณฑ์เพ่ือการวิจัยขั้นสูง ส่วนด้านการบริการวิชาการ มีการจัดสัมมนาร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งการ
ด าเนินการต่าง ๆ จะมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการของงานต่าง ๆ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

2.2  รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมรำยองค์ประกอบคุณภำพ ส ำหรับคณะวิชำ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) นั้น คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงานที่ท า
หน้าที่ผลิตบัณฑิต และด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุ
เท่านั้น 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบคุณภาพ 
และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมผีลการประเมินตนเอง ตาม
ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.83 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.63 ผลประเมิน
ได้คุณภำพระดับดีมำก  รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตำรำงท่ี 1   สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน 
 

 
 ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผล
การด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
  

12 เดือน กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 4.00 4.00 - 4.00

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต 5.00 5.00 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 5.00 4.60 4.67 5.00 4.60 4.67 4.88 4.88 4.60 4.77 4.88 4.88 4.60 4.77
องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต

- - 4.67 5.00 5.00 4.33 4.50 4.50 - - - - - - 4.67 5.00 - 5.00 4.33 4.50 - 4.50

องค์ประกอบที ่4 การวิจัย 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 4.57 4.57 4.67 4.67 5.00 4.83 5.00 5.00 4.57 4.79
องค์ประกอบที ่5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.50

องค์ประกอบที ่6 ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและจัดการ - - 4.75 4.75 4.75 4.50 4.50 4.50 - 4.23 4.23 - 4.23 4.23 4.75 4.75 4.23 4.65 4.50 4.50 4.23 4.45

องค์ประกอบที ่8 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.87 - - 4.65 - 5.00 5.00 4.87 5.00 4.00 4.00 4.65 4.00

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.79 4.83 4.83 4.53 4.56 4.56 5.00 4.79 4.80 5.00 4.69 4.71 4.83 4.87 4.79 4.84 4.63 4.65 4.69 4.67

12 เดือน

ผลผลิต รวม

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปีการศึกษา 2554

กรรมการ12 เดือน กรรมการ

องค์ประกอบคุณภาพ

ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ
12 เดือน กรรมการ
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนการด าเนินงาน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี
รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตำรำงท่ี 2 สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

  
  

เป้ำหมำย  ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปี
กำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปี

ปฏิทิน 2554) 

ผลกำร
ประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

2554 2555 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน วตัถุประสงค์ และแผน
ด ำเนินกำร (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้

    5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 7 8 5.00   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่
2 (พ.ศ.2552-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2552-
2555) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 

  6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

  7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

  8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ 

และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2552-
2555) 

 1.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ทุกรอบ 4 ปี เพ่ือก าหนดทิศทางการ
พัฒนาคณะฯ ให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส าหรับแผนเดิม
เป็นแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2551 – 2554 (เอกสารหมายเลข 1.1-1-1, 1.1-1-2, 1.1-1-3, 1.1-1-4) 
ซึ่งครบก าหนดในปี 2554 คณะฯจึงได้มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ประจ าปี 2554 เรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ระหว่างวันที่ 3 – 5 
พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมโนโวเทล ริมเพ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 
1.1-1-5) 

  1.1.1 เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคต จากปัญหา นโยบาย และศักยภาพของผู้มีส่วนร่วมของคณะฯ เพ่ือน าไปสู่การ
ก าหนดแผน/โครงการล่วงหน้า ตลอดจนการจัดท าแผนการด าเนินงานในแต่ละปี เพ่ือให้การด าเนินงานเกิด
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพอย่างสูงสุดภายใต้งบประมาณท่ีจ ากัด 

  1.1.2 เพ่ือแสดงจุดหมายและก าหนดแนวทางการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่สอดคล้อง
กับแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 
– 2565 และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 (พ.ศ.2552-2555)  

 1.2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะอุตสาหกรรม
เกษตร ซึ่งประกอบด้วยคณบดี เป็นประธาน และหัวหน้าภาควิชาต่าง ๆ เป็นกรรมการ โดยมีนักวิ เคราะห์นโยบาย
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และแผนเป็นเลขานุการ เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตร (พ.ศ. 2555 – 2559) (เอกสาร
หมายเลข 1.1-1-6) และได้มีการด าเนินการจัดท าร่างแผนเพื่อเสนอผู้บริหาร (เอกสารหมายเลข 1.1-1-7) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่หน่วยงานต่างๆ โดยการถ่ายทอดผ่านที่

ประชุมกรรมการประจ าคณะไปยังผู้บริหารระดับต่าง ๆ เช่น รองคณบดี เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนในส่วนที่
รับผิดชอบ (เอกสารหมายเลข 1.1-2-1) หัวหน้าภาควิชาเพ่ือน าเข้าที่ประชุมกรรมการประจ าภาควิชา เพ่ือจัดท า
แผนของภาควิชา (เอกสารหมายเลข 1.1-2-2) และหัวหน้าส านักงานเลขานุการ เพ่ือจัดท าแผนการด าเดินงานใน
ส่วนของส านักงานเลขานุการ (เอกสารหมายเลข 1.1-2-3) อีกทั้งยังได้มีการชี้แจงท าความเข้าใจกับบุคลากรทุกกลุ่ม
ในเรื่องของวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายการด าเนินงานและทิศทางการพัฒนาคณะฯในโอกาสต่าง ๆ เช่น การจัด
สัมมนาคณาจารย์ การจัดสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน การจัดโครงการวันขอบคุณบุคลากร เป็นต้น  (เอกสาร
หมายเลข1.1-2-4, 1.1-2-5, 1.1-2-6) และมีการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของคณะฯ (เอกสารหมายเลข 1.1-2-7) 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ ได้แก่
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ 
โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติราชการ และจัดท าเป็น Strategy Map (เอกสาร
หมายเลข 1.1-3-1, 1.1-3-2, 1.1-3-3) 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้มีการก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จของ
การด าเนินงานครบถ้วนทุกเป้าประสงค์และทุกพันธกิจ ในแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2551- 2554 และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 ประกอบด้วย 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ และ 7 เป้าประสงค์ 20 กลยุทธ์ 34 ตัวชี้วัด 
(เอกสารหมายเลข 1.1-4-1, 1.1-4-2) 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 ที่มุ่งพัฒนาการด าเนินงานตาม

ภารกิจหลักทั้ง 4 พันธกิจ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือให้เป็นแผนงานที่จะด าเนินการในปี 2554 และได้มีการด าเนินการและติดตามผลการ
ด าเนินงานปีละ 2 ครั้ง (เอกสารหมายเลข 1.1-5-1 และ 1.1-5-2) 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปีละ 2 ครั้ง ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ โดยครั้งแรกเป็นการรายงานผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน ให้ที่ประชุมพิจารณาใน
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การประชุมครั้งที่ 2/2555 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 และครั้งที่ 2 เป็นการรายงานผลการด าเนินงานในรอบ 12 
เดือน ในการประชุมครั้งที่ 5 วันที่ 17 พฤษภาคม 2555  

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผลกลยุทธ์ ประจ าปีการศึษา 
2554 โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลการด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2555 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 

8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่ง
ประกอบด้วยคณบดี เป็นประธาน และหัวหน้าภาควิชาต่าง ๆ เป็นกรรมการ โดยมีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เป็นเลขานุการ เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตร (พ.ศ. 2555 – 2559) โดยได้น าข้อสรุปผลจาก
การสัมมนาคณาจารย์ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2554 และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะ มา
จัดท าเป็นแผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) และ
ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 
(เอกสารหมายเลข 1.1-1-6 , 1.1-8-1) 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 5 ข้อ 8 ข้อ 3.00  5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง   
เหตุผล ไม่พบเกณฑ์ข้อที่ 7 ไม่เป็นการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 5 ข้อ  7 ข้อ 3.00 4.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 
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รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

1.1-1-1 แผลกลยุทธ์ แผนปฏบิัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
1.1-1-2 รายงานวิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญา วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
1.1-1-3 การวิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
1.1-1-4 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ คณะอตุสาหกรรมเกษตร 
1.1-1-5 โครงการสัมมนาอาจารยเ์รื่อง  “โครงการการจัดท าแผนยุทธศาสตรแ์ละทิศทางการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร” 
1.1-1-6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
1.1-1-7 รายงานการประชุมคณะท างานจดัท าแผนยุทธศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
1.1-2-1 แผนปฏิบัติการของรองคณบด ี
1.1-2-2 แผนปฏิบัติการของภาควิชา 
1.1-2-3 แผนปฏิบัติการของส านักงานเลขานุการ 
1.1-2-4 โครงการสัมมนาคณาจารย ์
1.1-2-5 โครงการสัมมนาบุคลากร 
1.1-2-6 โครงการวันขอบคณุบุคลากร 
1.1-2-7 เว็บไซตค์ณะอุตสาหกรรมเกษตร 
1.1-3-1 Strategy Map 
1.1-3-2 รายงานวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบตัิการ 
1.1-3-3 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ คณะอตุสาหกรรมเกษตร 
1.1.4-1 แผนยุทธศาสตร์คณะฯ 
1.1-4-2 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 2554 
1.1-5-1 การประเมินผลตามตัวบ่งช้ีรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
1.1-6-1 รายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2555 วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2555 และครั้งท่ี 5 วันท่ี 17 พฤษภาคม 2555  
1.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 5/2555 วันท่ี 17 พฤษภาคม 2555 
1.1-8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 8 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.88 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.88 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตำรำงท่ี 3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

  
  

เป้ำหมำย  ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปี
กำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, 

ปีปฏทิิน 2554) 

ผลกำร
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

2554 2555 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 2  กำรผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี้        4.88   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  

เป้ำหมำย  ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปี
กำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, 

ปีปฏทิิน 2554) 

ผลกำร
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

2554 2555 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิาร
หลักสตูร 

ข้อ 6 6 6 4.00   

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

ร้อยละ
60 

ร้อยละ
60 

82 81.19 5.00 
  

  
101 

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

ร้อยละ
30 

ร้อยละ
30 

32 31.68 5.00 
  

  
101 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบคุลากร
สายสนบัสนุน 

ข้อ 7 7 7 5.00   

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ข้อ 7 7 7 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 7 5.00   
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ

เรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ 

ข้อ 6 6 6 5.00   

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้ง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนสิิต 

ข้อ 5 5 5 5.00   

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
มหาวิทยาลยั และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

  2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสตูรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด 

  3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

สาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีกลางที่ก าหนดในภาคผนวกที่ 1) 
ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

    (หมายเหต ุ: ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548) 

  4. มีคณะกรรมการรับผดิชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสตูรทุกหลักสตูรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่ก าหนดในแต่ละป ีทุกหลักสตูร 

  5. มีคณะกรรมการรับผดิชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ4 กรณี
หลักสตูรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับใหก้าร
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ีและทุกหลักสูตร 

  6. เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม่ ค1 และ ค2 (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไ์มม่ีการประเมิน) 

  7. หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษาท่ีเน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสตูรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเตมิ
เฉพาะกลุม่ ค1 และ ง) 

  8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีคณะกรรมการวิชาการ ท าหน้าที่ก ากับดูแลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

ต่าง ๆ ภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร และมีภาควิชาก ากับดูแลการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  โดยมีการ
ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามตัวบ่งชี้ที่  2.1 ดังนี้ 

1.  มีระบบและกลไกเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดโดย
มหำวิทยำลัย และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด โดยมหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองบริการการศึกษาเป็น
หน่วยงานหลักท าหน้าที่ประสานงานในการเปิดและปิดหลักสูตรของคณะวิชาต่าง ๆ โดยมีการก าหนดขั้นตอนในการ
ด าเนินงานเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตรเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

(1) แผนภูมิขั้นตอนการด าเนินการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่เพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา/การปรับ
เป้าหมายจ านวนรับนิสิตไว้ในแผนการรับนิสิต 

(2) แผนภูมิข้ันตอนการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง 
(3) แผนภูมิข้ันตอนการด าเนินงานการขออนุมัติโครงการพิเศษ 
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รายละเอียดปรากฏ http://eduserv.ku.ac.th/index.php?method=curriculum (เอกสารหมายเลข 
2.1-1-1) 

กระบวนการในการเปิดหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตร เริ่มต้นจากคณะกรรมการการจัดท าหลักสูตร
ระดับภาควิชาด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พร้อมผลการวิจัยสถาบัน แล้ว
น าเสนอคณะกรรมการวิชาการคณะฯ พิจารณากลั่นกรองให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และน าเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ คว าม เห็ นชอบ แล้ วน า เสนอคณะกรรมการการศึ กษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ถ้าเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัยศึกษาก่อน) เมื่อผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว จึงน าเสนอ
ที่ประชุมคณบดีพิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งขออนุมัติให้เปิด
สอนตามก าหนดเวลาที่ระบุ รายละเอียดปรากฏตามคู่มือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษา เพ่ือเสนอ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ  ( ฉ บั บ ป รั บ ป รุ ง  พ . ศ . 2 5 4 9 )  
http://eduserv.ku.ac.th/data_curri/manual_update.pdf (เอกสารหมายเลข 2.1-1-2) และตามแนวปฏิบัติที่
ประชุมคณะกรรมการการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยก าหนด อีกทั้งมี
ร ะ บ บ ส นั บ ส นุ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ข อ อ นุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร เ พ่ื อ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ 
https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php (เอกสารหมายเลข 2.1-1-3) 

ในปีการศึกษา 2554 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ด าเนินการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 15 
หลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.1-1-4) ดังนี้ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 4 หลักสูตร  
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 
หลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 7 หลักสูตร 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (นานาชาติ) 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 4 หลักสูตร 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 

http://eduserv.ku.ac.th/index.php?method=curriculum
http://eduserv.ku.ac.th/data_curri/manual_update.pdf
https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php
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- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (นานาชาติ) 
2. ระบบและกลไกกำรปิดหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดโดยมหำวิทยำลัย และด ำเนินกำรตำม

ระบบท่ีก ำหนด 
การปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีแนวปฏิบัติการปิดหลักสูตร โดยหากหลักสูตรใดไม่มีการเปิด

สอนนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติหลักสูตร ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรและ/หรืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร หรือภาควิชาพิจารณาแล้วเห็นสมควรปิดหลักสูตร ก็ให้
เสนอขอปิดหลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการคณะฯ คณะกรรมการประจ าคณะฯ คณะกรรมการการศึกษา ที่
ประชุมคณบดี และขออนุมัติปิดหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.1-2-1)  
 ในปีการศึกษา 2554 คณะอุตสาหกรรมเกษตรไม่มีการขออนุมัติปิดหลักสูตร 

3. ทุกหลักสูตรมีกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำและกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2554 จ านวน 22 หลักสูตร จ าแนกเป็น
หลักสูตรในระดับปริญญาตรี  6 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 9 หลักสูตร  และระดับปริญญาเอก  6 หลักสูตร ระดับ
ประกาศนียบัตร  1 หลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.1-3-1) 

โดยทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

หลักสูตรที่ด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ที่ไดรับอนุมัติจำกสภำ
มหำวิทยำลัย และได้เปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2554 จ ำนวน 6 หลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นิสิตยังไม่ศึกษารายวิชา

ของหลักสูตร 
ระดับปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) ยังไม่มีผู้เข้าศึกษา 
ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 หลักสูตร 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) ยังไม่มีผู้เข้าศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตร จ านวน 1 หลักสูตร 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีของน้ าตาล 
หลักสูตรที่ด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ที่ไดรับอนุมัติจำกสภำ

มหำวิทยำลัย โดยจะเปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2555 จ ำนวน 7 หลักสูตร 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 3 หลักสูตร คือ 
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- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
หลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  
หลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 2 หลักสูตร 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  
หลักสูตรที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรขอปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ จ ำนวน 9 หลักสูตร 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร  
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 
หลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 5 หลักสูตร 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (นานาชาติ) 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 2 หลักสูตร 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (นานาชาติ) 
4. มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกับให้มีกำรด ำเนินกำรได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 

ข้ำงต้นตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ และมีกำรประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่ำงน้อยตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดใน
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
จะต้องควบคุมก ำกับให้กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 5 ข้อแรก และอย่ำงน้อยร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีก ำหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีคณะกรรมการวิชาการคณะอุตสาหกรรมเกษตรท าหน้าที่ก ากับดูแลและ
ประสานงานกับภาควิชาให้ด าเนินการได้ครบถ้วนทั้ง ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาในแต่
ละหลักสูตรมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตรให้ครบถ้วนตาม
เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรฯ ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด (เอกสารหมายเลข 2.1-
4-1) และมีการจัดท าวิจัยสถาบันเพ่ือประเมินหลักสูตรในรอบของการปรับปรุงทุกหลักสูตร  มีการแจ้งทุกภาควิชา
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เกี่ยวกับการขอติดตามผลการด าเนินงานและขอแจ้งมาตรการเกี่ยวกับหลักสูตรครบก าหนดตามรอบระยะเวลาการ
ปรับปรุงและการจัดท า มคอ. ของหลักสูตรตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (เอกสารหมายเลข 2.1-4-2) และมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพของ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของทุกคณะ/วิทยาเขตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของ มก. 
(เอกสารหมายเลข 2.1-4-3)   

นอกจากนี้คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการแจ้งทุกภาควิชาเกี่ยวกับการจัดท ามคอ .ออนไลน์ (มคอ.3) 
(เอกสารหมายเลข 2.1-4-4) และแจ้งทุกภาควิชาที่มีหลักสูตร มคอ.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา และจัดท า
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา (เอกสารหมายเลข 
2.1-4-5) 

5. มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกับให้มีกำรด ำเนินกำรได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้ำงต้นตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ และมีกำรพัฒนำหลักสูตรทุกหลักสูตรตำมผลกำรประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสูตรที่ด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ จะต้องควบคุมก ำกับให้กำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร  

ทุกภาควิชาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรเพ่ือควบคุม
ก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร (เอกสาร
หมายเลข 2.1-5-1)   

6. มีควำมร่วมมือในกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตรระหว่ำงสถำบันกับภำครัฐหรือภำคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับวิชำชีพของหลักสูตร มำกกว่ำร้อยละ 30 ของจ ำนวนหลักสูตรวิชำชีพทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ 
(เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 

7.หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่เน้นกำรวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญำโท เฉพำะแผน ก และปริญญำเอก) มี
จ ำนวนมำกกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ (เกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะ
กลุ่ม ค1 และ ง) 

ปีการศึกษา 2554 คณะฯมีหลักสูตรทุกระดับการศึกษา จ านวน 22 หลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาโทแผน 
ก และปริญญาเอก จ านวน 12 หลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.1-7-1) คิดเป็นร้อยละ 54.55 (เอกสารหมายเลข 2.1-
7-2) 

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่เน้นกำรวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญำโท เฉพำะแผน ก และปริญญำเอก) มี
จ ำนวนนิสิตที่ศึกษำอยู่ในหลักสูตรมำกกว่ำร้อยละ 30 ของจ ำนวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ (เกณฑ์
มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม ค1 และ ง) 
 ปีการศึกษา 2554 คณะฯมีจ านวนนิสิตทุกหลักสูตรทุกระดับการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษรวม
ทั้งสิ้น 2,778 คน เป็นนิสิตปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก จ านวน 507 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 จึงไม่ผ่าน
เกณฑ์ในข้อ 8 

เกณฑ์กำรประเมิน 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.1 6 ข้อ 6 ข้อ 4.00 4.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง  เหตุผล เกณฑ์ข้อทึ่ 3 ไม่พบเอกสาร 
การประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม มคอ.2ในหลกัสูตรที่ได้เร่ิมใช้ มคอ.2 ในปีการศึกษา 2554 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.1 6 ข้อ 5 ข้อ 4.00 4.00 6 ข้อ ไม่บรรล ุ 6 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.1-1-1 ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเปิดหลกัสูตรใหม่/หลักสตูรปรับปรุง การเปิดสอนโครงการ 
ภาคพิเศษ และปฏิทินการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่/หลักสตูรปรบัปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2.1-1-2 คู่มือการเสนอหลักสูตร / รายวิชาระดับอุดมศึกษา 
2.1-1-3 ระบบสนบัสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
2.1-1-4 บันทึกขออนุมัติปรับปรุงหลักสตูร จ านวน 15 หลักสูตร 
2.1-2-1 แนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสตูรและแนวทางการปิดหลักสตูรและรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2.1-3-1 จ านวนหลักสตูรทั้งหมดของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2554 
2.1-3-2 - จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการอนุมตัิตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปกีารศึกษา 2554 
- จ านวนหลักสูตรปรับปรุงของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2554 

2.1-3-3 แฟ้มหลักสตูร 
2.1-3-4 แฟ้มวิจัยสถาบัน (การปรับปรุงหลกัสูตร) 
2.1-3-5 รายงานการประชุม 
2.1-3-6 วิธีปฏิบัติการด าเนินงานขอปรับปรุงหลักสตูร 
2.1-4-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชุดใหม ่
2.1-4-2 บันทึกแจ้งภาควิชาเกี่ยวกับการขอติดตามผลการด าเนินงาน 
2.1-4-3 มาตรการตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 
2.1-4-4 บันทึกการจัดท าระบบ มคอ. ออนไลน์ (มคอ.3) 
2.1-4-5 บันทึกแจ้งภาควิชาเรื่องหลักสูตร มคอ.2 

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

1 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.1-5-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรของทุกหลักสูตร 
2.1-6-1 เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม่ ค 1 และ ค 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตรไมม่ีการประเมิน 
2.1-7-1 จ านวนหลักสตูรทั้งหมดของคณะ 
2.1-7-2 การสรุปสัดส่วนของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก    

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 60 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
หรือ 

2. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  ที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2554 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง รวมลาศึกษาต่อ จ านวน 
101 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 19 คน และปริญญาเอก 82 คน ส าหรับในปีการศึกษา 2553 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง รวมลาศึกษาต่อ จ านวน 94 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 19 คน และปริญญาเอก 75 
คน 
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1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 

=  100
ศกึษาต่อ)นจริงรวมลา(ปฏิบัติงา  งหมดย์ประจ าทั้จ านวนอาจาร

ริญญาเอกมีคณุวฒุปิย์ประจ าที่จ านวนอาจาร
  

=  100
101
82
  

=    81.19 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนน 5 

= 5
5 นนเต็มให้เปน็คะแอกทีก่ าหนดุุฒิปริญญาเำทีม่ีคณุวาจารย์ประจร้อยละของอ

อกุุฒิปริญญาเำทีม่ีคณุวาจารย์ประจร้อยละของอ
  

= 5
60

81.19
  

=    6.76 
หมายเหตุ :  (1) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ ได้แก ่อำจำรย์ข้ำรำชกำร อำจำรย์พนักงำนมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์อำจำรย ์

      พนักงำนรำชกำร อำจำรย์พนกังำนเงินงบประมำณและเงินรำยได้ อำจำรยล์ูกจ้ำงช่ัวครำวเงินงบประมำณและ 
     เงินรำยได ้ที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ ทั้งนี้ไม่นับรวมอำจำรย์พิเศษท่ีมสีัญญำจ้ำงในรอบปีกำรศึกษำ 2554 

 (2) ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปรญิญำเอกท่ีก ำหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลกำรประเมินตนเอง 

เงื่อนไขท่ี 1 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.2 75 79.78 82 81.19 5.00 5.00 ร้อยละ 

60 
บรรลุ ร้อยละ  

60 94 101 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง   

เงื่อนไขท่ี 1 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.2 74 79.78 82 81.19 5.00 5.00 ร้อยละ 60 บรรลุ ร้อยละ  

60 94 101 

รำยกำรหลักฐำน 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.2-1 สัดส่วนอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 

2554 (รวมลาศึกษาต่อ) 
2.2-2 รายชื่ออาจารย์ประจ าคณะอุตสาหกรรมเกษตร จ าแนกตาม ภาควิชา ต าแหน่งทางวิชาการ

และคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2554 (รวมลาศึกษาต่อ) 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 30 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่

ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ  

2. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน 
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง รวมลาศึกษาต่อ จ านวน 101 คน มีต าแหน่ง

อาจารย์ 31 คน ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 38 คน ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 31 คน ต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 
คน 

1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

=  100
ศกึษาต่อ)นจริงรวมลา(ปฏิบัติงา  งหมดย์ประจ าทั้จ านวนอาจาร

ขึ้นไป รศ. ต้ังแต่ทางวชิาการำรงต าแหน่งย์ประจ าทดีจ านวนอาจาร
  

=  100
101
32
  

=    31.68 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนน 5 

=  5
5 เตม็ุ้เปน็คะแนนทีก่ าหนดให ขึ้นไป รศ. ต่ชาการตัง้แแหน่งทางวิำทีด่ ารงต าาจารย์ประจรอ้ยละของอ

ขึ้นไป รศ. ต่ชาการตัง้แแหน่งทางวิำทีด่ ารงต าาจารย์ประจรอ้ยละของอ
  

=  5
30

31.68
  

=    5.28 
หมายเหตุ : (1) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ ได้แก่ อำจำรย์ข้ำรำชกำร อำจำรย์พนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
      อำจำรย์พนักงำนรำชกำร อำจำรย์พนักงำนเงินงบประมำณและเงินรำยได้ อำจำรย์ลูกจ้ำงชั่วครำว 
     เงินงบประมำณและเงินรำยได้ท่ีปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ ทั้งนี้ไม่นับรวมอำจำรย์พิเศษที่มี 
     สัญญำจ้ำงในรอบปีกำรศึกษำ 2554 
               (2) ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์และศำสตรำจำรย์รวมกัน  
    ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.3 27 28.72 32 31.68 4.78 5.00 ร้อยละ 30 บรรลุ ร้อยละ 30 
94 101 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ   

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.3 29 30.85 32 31.68 4.78 5.00 ร้อยละ 
30 

บรรลุ ร้อยละ 30 
94 101 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.3-1 สัดส่วนอาจารย ์ต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2554 (รวมลาศกึษาต่อ) 
2.3-2 ต าแหน่งทางวิชาการ จ าแนกตาม ภาควิชา ต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2554 (รวมลาศึกษาต่อ) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลำ   ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวดัผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงประจักษ์ 

  2. มีการบรหิารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

  3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ด ีและสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4. มีระบบการตดิตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะทีไ่ด้จากการพัฒนามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

  5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัต ิ

  6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน 

  7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือปรับปรุงการบรหิารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนบัสนุน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  1.1  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร โดยมีการ

จัดท าแผนอัตราก าลัง 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2555) และแผนพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 4 ปี (พ.ศ. 2551 – 2555) 
และภาควิชาต่าง ๆ มีการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร เพ่ือใช้วางแผนเพ่ิมพูนความรู้
ให้กับบุคลากร และเป็นการพัฒนางานของตนเอง (เอกสารหมายเลข 2.4-1-1)  

  1.2  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการส ารวจความต้องการในการอบรม (training needs) ของ
บุคลากร ทั้งสายคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือให้ได้รับการฝึกอบรม และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนางานของตนเองให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และภาควิชาให้อาจารย์ในภาควิชาเข้าร่วมอบรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการ
พัฒนาตนเองและน าความรู้มาใช้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสอน
งาน และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการส ารวจความคาดหมายในการเข้ารับการอบรมล่วงหน้าให้ภาควิชากรอก
ข้อมูล (เอกสารหมายเลข 2.4-1-2) 
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 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครงาน มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่าง

เป็นระบบตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ใน website : www.agro.ku.ac.th (เอกสารหมายเลข 2.4-2-1) คณะฯ
มีการก าหนดภาระหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากร มีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร (เอกสารหมายเลข 
2.4-2-2) และสรุปผลการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน (เอกสารหมายเลข 2.4-2-3) มีการจัดท า
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการก าหนดค าอธิบายลักษณะงาน และภาระงานประจ าที่ปฏิบัติ โดยมีหัวหน้างาน
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (เอกสารหมายเลข 2.4-2-4) 

 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3.1  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีจัดสวัสดิการ เอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาค ทัดเทียม
กัน เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน (เอกสารหมายเลข 2.4-3-1) 

  3.2  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีมอบโล่เกียรติคุณ รางวัลอาจารย์ดีเด่น รางวัลอาจารย์ผู้มีผลการ
สอนดีเด่น และรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้กับคณาจารย์ผู้ที่มีผลงานดี และเป็นขวัญและก าลังใจ
(เอกสารหมายเลข 2.4-3-2) 

  3.3  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีนโยบายในการช่วยเหลือบุคลากรที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ประสบ
อุทกภัยน้ าท่วมเมื่อครั้งที่ผ่านมา รายละ 5,000 บาท จ านวน 12 คน โดยผ่านที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 (เอกสารหมายเลข 2.4-3-3) และคณะฯมีการปรับ
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตามมติ ครม. และจัดท าประกันสุขภาพให้แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ จ านวน 49 คน จ านวนคนละ 1,549 บาท / คน / ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2555 
ถึงวันที่ 10 มกราคม 2555 โดยผ่านที่ประชุมกรรมการประจ าคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 
มกราคม 2555 และมีการจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ โดยผ่านที่ประชุม
กรรมการประจ าคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 4/2555 ลงวันที่ 19 เมษายน 2555 (เอกสารหมายเลข 2.4-3-4) 
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร คณะฯสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพ่ือเป็น
กองทุนสวัสดิภาพ ให้กับ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ของคณะฯ จ านวน 205 คน (เอกสารหมายเลข 2.4-3-5) 

  3.4  คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดสัมมนาบุคลากร ประจ าปี 2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน – 2 
พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมไอบิส หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือให้บุคลากรได้ฝึกภาวะความเป็นผู้น า การ
วางแผนการท างานเป็นทีม ฝึกความอดทน สร้างความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจกัน จะท าให้สามารถแก้ไข ปัญหา 
อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปรับและพัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่ได้จริง (เอกสารหมายเลข 2.4-
3-5) 

  3.5 นโยบายด้านดูแลสุขภาพของบุคลากร คณะฯสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด โดยในภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสนับสนุนค่าตรวจ
สุขภาพประจ าปี ส่วนที่เหลือที่ไม่สามารถเบิกได้ ให้กับบุคลากรในภาควิชา (เอกสารหมายเลข 2.4-3-6)  คณะฯยัง
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สนับสนุนให้บุคลากรส่วนกลางออกก าลังกายในตอนเย็นทุก ๆ วันโดยจัดสถานที่ให้ออกก าลังกายให้ ส่วนบุคลากร
ของภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ . ครั้งที่ 31 
“วลัยลักษณ์เกมส์” เมื่อวันที่ 18 – 25 เมษายน 2555 (เอกสารหมายเลข 2.4-3-7) 

 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดท าแบบฟอร์มรายงานการน าความรู้และทักษะในโครงการพัฒนาบุคลากร
มาใช้ในการปฏิบัติงาน และส่งให้ส่วนกลางและภาควิชา เพ่ือไว้ใช้งาน โดยส่วนกลางและภาควิชาได้มีการติดตาม
การน าความรู้มาใช้พัฒนา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของคณาจารย์และบุคลากร (เอกสาร
หมายเลข 2.4-4-1) 

 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์ โดยจัดท าเป็นประกาศคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง นโยบายตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2551 (เอกสารหมายเลข 2.4-5-1) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 มีการประชาสัมพันธ์ใน website : www.agro.ku.ac.th โดยแจ้ง
เวียนเป็นบันทึกถึงทุกหน่วยงาน และแจกเป็นคู่มือ ประชาสัมพันธ์ตามอาคารต่าง ๆ (เอกสารหมายเลข 2.4-5-2) 
เพ่ือควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

 6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน ในการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2554 
(เอกสารหมายเลข 2.4-6-1) 

 7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน  

 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดไว้ในแผนบริหารความ
เสี่ยง (เอกสารหมายเลข 2.4-7-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน เป้ำหมำย 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
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2553 2554 2553 2554 2554 เป้ำหมำย 2555 
2.4 7 ข้อ 7 ข้อ 4.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.4 5 ข้อ 7 ข้อ 4.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.4-1-1 แผนบริหารและพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากร 
2.4-1-2 การส ารวจความต้องการในการอบรม 
2.4-2-1 website : www.agro.ku.ac.th 
2.4-2-2 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
2.4-2-3 สรุปผลการพัฒนาบุคลากร 
2.4-2-4 แฟ้มภาระงานบุคลากร 
2.4-3-1 ดูสถานท่ีจริง 
2.4-3-2 การมอบรางวัลอาจารยป์ระจ าป ี
2.4-3-3 รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะอตุสาหกรรมเกษตร ครั้งที ่1/2555  เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2555       

และ 
รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะอตุสาหกรรมเกษตร ครั้งที ่4/2555  เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2555 

2.4-3-4 กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร 
2.4-3-5 สัมมนาบคุลากร 
2.4-3-6 การตรวจสุขภาพประจ าป ี
2.4-3-7 นโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร 
2.4-4-1 แบบติดตามการพัฒนาความรู ้
2.4-5-1 นโยบายตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2.4-5-2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 
2.4-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 5/2555 วันท่ี 17 พฤษภาคม 2555 
2.4-7-1 แผนบริหารความเสี่ยง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 
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เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหน้ิสิตมเีครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไมสู่งกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 

  2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรยีนรูอ้ื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่
นิสิตทุกปีการศึกษา (ข้อมูลจำกกองแผนงำน) 

  3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมตอ่การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 

  4.  มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 
(ข้อมลูจำกกองแผนงำน) 

  5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจดัของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบรเิวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการน าผลการประเมินคณุภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 1.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการที่ศูนย์

คอมพิวเตอร์ 1 (อาคาร 5) จ านวน 80 เครื่อง ศูนย์คอมพิวเตอร์ 2 (อาคาร 3) จ านวน 51 เครื่อง รวม 131 เครื่อง 
และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ห้องสมุดคณะฯเพ่ือใช้บริการสืบค้นแหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล จ านวน 2 เครื่อง รวม
คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และห้องสมุด รวมทั้งสิ้น 133 เครื่อง และส านักบริการคอมพิวเตอร์ให้บริการ 
notebook, mobile device กับนิสิตลงทะเบียนการใช้งาน wifi กับมหาวิทยาลัย รวมเป็น 6,498 เครื่อง รวม
ทั้งหมดเป็น 6,631 เครื่อง (เอกสารหมายเลข 2.5-1-1) ซึ่ง FTES ของนิสิตทุกระดับการศึกษา คือ 1,197.62 หาร
ด้วยจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คณะฯให้บริการ 6,631 เครื่อง และค านวณค่า FTES ได้เท่ากับ 0.18 ต่อเครื่อง 

   0.18 
6,631

1,197.62
  ต่อเครื่อง 

 2.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของ
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 2.5-2-1) และของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีห้องสมุด 
(นฤดม บุญ-หลง) (เอกสารหมายเลข 2.5-2-2) ไว้ใช้ในการให้บริการสืบค้นแหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลต่าง ๆ  และมีศูนย์
คอมพิวเตอร์ทั้ง 2 อาคาร (เอกสารหมายเลข 2.5-2-3) เพ่ือเป็นแหล่งในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
ในการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาวิจัยของคณาจารย์และนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
และคณะฯมีเจ้าหน้าที่ของคณะฯไว้บริการสอนและฝึกการใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษาที่มาขอรับบริการ 

 3.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นิสิต เช่น ในด้านห้องเรียน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีห้องเรียนที่มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ พร้อมเครื่องเสียงส าหรับ
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ห้องเรียน ห้องสัมมนา ไว้บริการกับนิสิตในทุกปีการศึกษาที่มาขอใช้บริการ (เอกสารหมายเลข 2.5-3-1) ในด้าน
ห้องปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยในแต่ละภาควิชา และของส่วนกลาง เพ่ือ
เอ้ือต่อการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 2.5-3-2) และมีอุปกรณ์การศึกษาและจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สายทั้งของมหาวิทยาลัย และบริเวณคณะอุตสาหกรรมเกษตรไว้บริการ (เอกสารหมายเลข 
2.5-3-3) 

 4.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ  เช่น 
   4.1 ด้านงานทะเบียน นิสิตของคณะฯสามารถลงทะเบียนด้านต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ของส านักทะเบียนและประมวลผล ใน website : http://www.registrar.ku.ac.th (เอกสารหมายเลข 
2.5-4-1) 

   4.2  ด้านบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล   มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสถานพยาบาล มก. เป็นห้อง
ปฐมพยาบาลประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับผิดชอบในการรักษาพยาบาลความเจ็บป่วยของนิสิตและบุคลากร  
(เอกสารหมายเลข 2.5-4-2) 

   4.3  ด้านอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งโรงอาหาร ทั้งหมด 4 โรง ประกอบด้วย โรง
อาหารกลาง 1 โรงอาหารกลาง 2 ศูนย์อาหารเกษตร และโรงอาหารประจ าคณะต่าง ๆ เพ่ือบริการให้กับบุคลากร นิสิต 
และบุคลากรภายนอก ได้เข้ามาใช้บริการ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังได้จัดตั้งศูนย์อาหารในช่วงค่ า (Ku 
Night) บริการที่โรงอาหารกลาง 1 และโรงอาหารกลาง 2 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 23.00 น. ของทุกวัน เพ่ือความ
สะดวกแก่นิสิต บุคลากร และผู้ที่พักใกล้กับบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 2.5-4-3) 

   4.4 สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งส านักการกีฬา เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการให้
ความรู้ การบริการ การออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ เป็นศูนย์ส าหรับการรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพหลัง
การบาดเจ็บจากการกีฬา ไว้บริการนิสิตและบุคลากร (เอกสารหมายเลข 2.5-4-4) 

 5.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ จัดให้มีหน่วยรักษาความปลอดภัยในแต่ละอาคาร เช่น มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในอาคาร มีระบบการเข้า
ออกอาคารด้วยโดยใช้คีย์การ์ด จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในทุกอาคาร และมีระบบประปา ไฟฟ้า รวมทั้งมี
ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2.5-5-1)  และระบบ
ก าจัดของเสีย การจัดการขยะ ซึ่งคณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดทิ้งขยะในที่ที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด 
และทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้น าขยะเข้าสู่ระบบการจัดการขยะ และการก าจัดของเสีย (2.5-5-2) 

 6.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 (เอกสารหมายเลข 2.5-6-1) 

 7.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยคณะฯได้น าผลการประเมินคุณภาพเข้าที่ประชุม
กรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 โดยในที่ประชุมได้มีมติให้ภาควิชาจัดเตรียม
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และคณะฯท าการปรับปรุงในเรื่องของห้องสมุด เพ่ือให้มีหนังสือที่
ทันสมัยและมีจ านวนหนังสือที่เพียงพอต่อการใช้งาน 
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 จากการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 โดยในที่ประชุมได้มี
มติให้ภาควิชาจัดเตรียมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ในส่วนของเครื่องมือวิทยาศาสตร์คณะฯ
ไดม้อบหมายให้นักวิทยาศาสตร์ของคณะฯด าเนินการรับผิดชอบดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้ก่อนการใช้งานทุกครั้ง และคณะฯยังได้ด าเนินการจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใหม่ที่ทันสมัยเพ่ิมเติมขึ้น อีก
จ านวน 18 เครื่อง เป็นเงินจ านวน 21,260,243.22 บาท เพ่ือตอบสนองความต้องการของนิสิตทุกระดับ และ
บุคคลภายนอกที่มาขอใช้บริการ ในส่วนห้องสมุดคณะฯมีการจัดซื้อหนังสือใหม่ไว้ให้บริการในห้องสมุด เพ่ือให้มี
หนังสือที่ทันสมัยและมีจ านวนหนังสือท่ีเพียงพอต่อการใช้งาน โดยได้มีการจัดซื้อหนังสือ เพ่ิมขึ้นอีกจ านวน 42 เรื่อง 
เป็นเงินจ านวน 182,208.86 บาท เพ่ือตอบสนองความต้องการของนิสิตทุกระดับ รวมทั้งนิสิตต่างชาติ และบุคลากร 
ทีใ่ช้บริการหนังสือต่าง ๆ ในห้องสมุดด้วย (เอกสารหมายเลข 2.5-7-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ   

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.5-1-1 รายการจ านวนเครื่องคอมพิวเตอรศ์ูนย์คอมพิวเตอร์ รายการจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องสมุด และจ านวน

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลงทะเบียนผา่นระบบของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
2.5-2-1 Website ส านักหอสมดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
2.5-2-2 Website ห้องสมุด คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2.5.2-3 Website ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2.5-3-1 รายละเอียดพื้นท่ีห้องเรียน ห้องสมัมนา 
2.5-3-2 รายละเอียดการให้บริการห้องปฏบิัติการ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.5-3-3 จุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไรส้ายของมหาวิทยาลัย และบริเวณคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2.5-4-1 Website ส านักทะเบียนและประมวลผล 
2.5-4-2 Website สถานพยาบาล มก. 
2.5-4-3 Website โรงอาหาร มก. 
2.5-4-4 Website ส านักการกีฬา มก. 
2.5-5-1 แปลนระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย ประปา ไฟฟ้า รวมทั้งระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
2.5-5-2 Website กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี 
2.5-6-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ 
2.5-7-1 รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะอตุสาหกรรมเกษตร ครั้งที ่5/2554 

  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก
หลักสูตร 

  2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

  4.  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

  5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

  6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะอุตสำหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส ำคัญทุกหลักสูตร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก

หลักสูตร ทั้งนี้ให้คณาจารย์จัดท าแผนการสอน (Course Syllabus) หรือรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที่มีจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อาทิ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในรายวิชาที่มี
ปฏิบัติการ เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมโดยการแสดงความคิดเห็น การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การฝึกงาน
ภาคสนามก่อนส าเร็จการศึกษา การดูงาน การสัมมนา เพ่ือบูรณาการความรู้ที่ศึกษามาให้สามารถแก้ปัญหาและ
อุปสรรคเฉพาะหน้าได้ (เอกสารหมายเลข 2.6-1-1)  

คณะฯมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ใน คณะ อุตสาหกรรม
เกษตร จัดท ารายวิชาบนเว็ปสนับสนุนการเรียนการสอน M@xlearn ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ URL : 
https://course.ku.ac.th/lms/login/ilogins.php (เอกสารหมายเลข 2.6-1-2) และรายวิชา e-courseware 
บนเว็ปเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรสาขาอุตสาหกรรมเกษตร (เอกสารหมายเลข 2.6-1-3) เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
เพ่ิมความสนใจให้กับนิสิตผ่านการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้คณาจารย์ยังมีการมอบหมายงานให้นิสิตไปศึกษา
ค้นคว้าและจัดส่งผลงานผ่านระบบอีเมลล์มาให้อาจารย์ภายในก าหนด ซึ่งจะระบุไว้ในแผนการสอน (Course 
Syllabus) ของแต่ละวิชา ตัวอย่างเช่น วิชา 052221 (เอกสารหมายเลข 2.6-1-4) และมีโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้อง
บรรยาย อาทิ LCD Projector, Wireless Lan KU Win ส าหรับคอมพิวเตอร์ ไว้อย่างเพียงพอ (เอกสารหมายเลข 
2.6-1-5) 

คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายที่จะสนองตอบต่อความต้องการของ
ผู้เรียน โดยแต่ละหลักสูตรก าหนดให้มีรายวิชาเลือก ในกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกและวิชาเลือกเสรี และนิสิตสามารถ
เลือกเรียนได้ตามความสนใจ รายละเอียดตามหนังสือแนะน าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(เอกสารหมายเลข 2.6-1-6) และยังมีความยืดหยุ่นในการเปิดรับนิสิตในหลายช่องทางนอกจากระบบกลาง 
(Admissions) เช่น การรับบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการรับตรงประเภทต่าง ๆ (เอกสารหมายเลข 2.6-1-7)  

คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีชั่วโมงปฏิบัติการ การอภิปรายกลุ่ม การ
สัมมนา การท ากรณีศึกษา การท าโครงงานวิจัย และการเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น การฝึกงาน การดูงาน เป็นต้น  มี
การประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้ เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียนทุก
หลักสูตร เช่น การสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการ การจัดท ารายงาน การน าเสนอหน้าชั้นเรียน การท างานกลุ่ม โดย
ระบุไว้ในแผนการสอน (Course Syllabus) หรือรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  

2. ทุกรำยวิชำของทุกหลักสูตรมีรำยละเอียดของรำยวิชำและของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ก่อน
กำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ ตำมที่ก ำหนดในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการก าหนดให้อาจารย์จัดท าแผนการสอน (Course Syllabus) หรือ
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของทุกรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาของทุกหลักสูตร โดยอาจารย์
ผู้สอนแจกให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น และมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพ
การเรียนที่จัดให้ผู้เรียนและพัฒนาการของผู้เรียนทุกหลักสูตร ได้แก่ การสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ การเขียน
รายงาน รายละเอียดระบุในแผนการสอน (Course Syllabus) หรือรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) (เอกสาร
หมายเลข 2.6-1-1) 

3. ทุกหลักสูตรมีรำยวิชำที่ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกกำร
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจำกกำรท ำวิจัย 

หลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรทุกหลักสูตร จะก าหนดให้มีรายวิชาที่สามารถส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้จากการปฏิบัติการทั้งในห้องปฏิบัติการภายในคณะฯ และหน่วยงานภายนอก เช่น จัด
ให้มีรายวิชาปฏิบัติการ จัดให้นิสิตศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเอง โดยการก าหนดหัวข้อที่นิสิตสนใจซึ่งสอดคล้อง
กับประเด็นในบทเรียน และให้น าเสนอในรูปแบบของการรายงาน จัดให้มีการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่เรียน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ จัดให้มีการฝึกงานก่อนจบการศึกษา จัดให้มีรายวิชาที่เป็น
เทคนิควิจัย (เอกสารหมายเลข 2.6-1-1) เป็นต้น 

4. มีกำรให้ผู้มีประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพจำกหน่วยงำนหรือชุมชนภำยนอกเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกระบวนกำรเรียนกำรสอนทุกหลักสูตร 

หน่วยงานระดับภาควิชาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีการเชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ทั้งทางด้านทฤษฎีและทางปฏิบัติ ในสาขาวิชาที่เปิดสอน มาเป็นอาจารย์พิเศษสอนทั้ง
รายวิชา หรือสอนเป็นบางคาบเวลา เพ่ือให้นิสิตได้มีความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยและสามารถน าความรู้ไปใช้ในทาง
ปฏิบัติได้ (เอกสารหมายเลข 2.6-4-1) มีการน านิสิตไปศึกษาดูงานหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน (เอกสาร
หมายเลข 2.6-4-2) ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังได้จัดให้นิสิตฝึกงานในวิชาสหกิจศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.6-4-3) 
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอได้จัดโครงการเปิดโลกทัศน์ และเตรียมความพร้อมนิสิตเพ่ืออนาคต (เอกสารหมายเลข 2.6-
4-4)   

5. มีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำจำกกำรวิจัย หรือจำกกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำร
สอน 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอน ที่จัดโดยกองบริการการศึกษา เช่น  โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 4 เพ่ือให้อาจารย์ใหม่ของคณะฯได้เพ่ิมพูนความรู้และทักษะครอบคลุมประเด็นการ
จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล สื่อการสอน ประมวลการสอน การ
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เอกสารหมายเลข 2.6-5-1)  
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ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีการวิจัยในชั้นเรียนวิชาการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร 
(01052444) ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 เรื่องการลดลงของการเข้าเรียนสายของนิสิตชั้นปี 4 ภาควิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (เอกสารหมายเลข 2.6-5-2)  

6. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ทุกรำยวิชำ ทุกภำคกำรศึกษำ โดยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจแต่ละรำยวิชำต้องไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5  
 ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยจัดท าระบบประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิตในภาคต้น และภาคปลาย 
โดยมีการประเมินการเรียนการสอนภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง  
 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลการประเมินในภาคต้น ครั้งที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.37 และครั้งที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.41 
พิจารณาในรายข้อจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับสูงสะท้อนให้เห็นถึงจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ ส่วนบทบาท
ของอาจารย์ผู้สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลคะแนนอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน    
 ผลการประเมินในภาคปลาย ครั้งที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.48 และครั้งที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.47 ผลการประเมินเป็นไป
ในแนวทางเดียวกับภาคต้น (เอกสารหมายเลข 2.6-6-1) 

7. มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอนหรือกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
ทุกรำยวิชำ ตำมผลกำรประเมินรำยวิชำ 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ด าเนินการสรุปผลการประเมินนิสิตประเมินอาจารย์/รายวิชา ทั้งภาคต้นและ
ภาคปลาย และรายงานผลการด าเนินการตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต 
ประจ าปีการศึกษา 2554 โดยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ มีมติให้ท าประกาศเกี่ยวกับแนวทางการการ
พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้นิสิตทราบในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาถัดไป (เอกสารหมายเลข 2.6-
7-1) 
 นอกจากนีม้ีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนโดยน าสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใน
การสอนมีการน าโสตทัศนูปกรณ์ เช่น LCD Projector เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายแผ่นใส Visualize  เพ่ือเป็น
การส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.6 7 ข้อ  7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ   

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.6 3 ข้อ  7 ข้อ 2 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.6-1-1 Course Syllabus ของทุกหลักสูตร 
2.6-1-2 Website ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

URL : https://course. ku.ac.th/lms/login/ilogins.php 
2.6-1-3 Website เครือข่ายการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน สาขาอุตสาหกรรมเกษตร Web 

site http://agro.ku.ac.th/nqf/ 
2.6-1-4 ตัวอย่างแผนการสอน Course Syllabus วิชา 052221 
2.6-1-5 ภาพถ่ายอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องเรียน 
2.6-1-6 หนังสือแนะน าคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2.6-1-7 การรับบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการรับตรงประเภทต่าง ๆ 
2.6-2-1 - Course Syllabus 

- มคอ. 3 
2.6-3-1 - Course Syllabus วิชาเทคนิควิจัย 

- การฝึกงาน 
2.6-4-1 ข้อมูลรายละเอียดอาจารย์พิเศษ ปีการศึกษา 2554 ทุกภาควิชา 
2.6-4-2 เอกสารการน านิสิตไปศึกษาดูงาน 
2.6-4-3 โครงการสหกิจศึกษา 
2.6-4-4 โครงการ “เปิดโลกทัศน์ และเตรียมความพร้อมนิสิตเพ่ืออนาคต” 
2.6-5-1 เอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของ มก. รุ่นที่ 4 
2.6-5-2 เอกสารการวิจัยในชั้นเรียน 
2.6-6-1 รายงานผลการประเมินนิสิตประเมินอาจารย์ / รายวิชา ประจ าปีการศึกษา 2554 ภาคต้น 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
และภาคปลาย 

2.6-7-1 - รายงานผลการด าเนินการตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของอาจารย์  
  โดยนิสิต ปีการศึกษา 2554 
- ประกาศแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการสอน 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำมคุณลักษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 

  2.  มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

  3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

  4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

  5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
คณะ 

  6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
(เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1) (มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ไม่มีกำรประเมิน) 

  7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรส ำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตอย่ำงน้อยส ำหรับ

ทุกหลักสูตรระดับปริญญำตรี ทุกรอบระยะเวลำตำมแผนก ำหนดกำรศึกษำของหลักสูตร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของทุกหลักสูตรมีหน้าที่ส ารวจหรือวิเคราะห์ความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่สนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด โดยน า
ข้อมูลจากการส ารวจไปประกอบการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมีการทบทวนปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็น และเหมาะสมกับ
สาขาวิชา ระดับการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตามรายงานวิจัยสถาบันส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.7-1-1) ดังนี้ 
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หลักสูตรระดับปริญญำตรี จ ำนวน 4 หลักสูตร คือ 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 
หลักสูตรระดับปริญญำโท จ ำนวน 7 หลักสูตร 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (นานาชาติ) 
หลักสูตรระดับปริญญำเอก จ ำนวน 4 หลักสูตร 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (นานาชาติ) 
 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการจัดท ารายงานวิจัยสถาบัน เรื่องคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญา

ตรีของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2554  จากผลการประเมิน 5 ด้าน  ด้านคุณธรรม จริยธรรม มี
ระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลคะแนนเฉลี่ยตามล าดับ 
(เอกสารหมายเลข 2.7-1-2) 

2. มีกำรน ำผลจำกข้อ 1 มำใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลกำรศึกษำ 
และสัมฤทธิผลทำงกำรเรียนที่ส่งเสริมทักษะอำชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บัณฑิต 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมีการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรและน าข้อมูลจากผลการ
ส ารวจความต้องการผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร เกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การวัดผลการศึกษา และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตาม มคอ. 2 แบบในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร เกี่ยวกับ
โครงสร้างหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.7-2-1) และรายงานวิจัยสถาบัน (เอกสารหมายเลข 2.7-1-1) 

3. มีกำรส่งเสริมสนับสนุนทรัพยำกรทั้งด้ำนบุคลำกร เทคโนโลยีสำรสนเทศ และงบประมำณที่เอ้ือต่อ
กำรพัฒนำคุณลักษณะของบัณฑิต 
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต เช่น  

- เพ่ิมเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์บริการการศึกษา จ านวน 1 คน ในต าแหน่งนักวิชาการศึกษา เพื่อให้บริการนิสิต
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  

- มีศูนย์คอมพิวเตอร์ส าหรับนิสิตสามารถค้นหาข้อมูลผ่านสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จัก
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

- จัดท ารายวิชาบนเว็ปสนับสนุนการเรียนการสอน M@xlearn บนเว็ปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 
URL:https://course. ku.ac.th/lms/login/ilogins.php (เอกสารหมายเลข 2.7-3-1)   

- คณาจารย์มีการมอบหมายงานให้นิสิตไปศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมนอกเวลาด้วยตนเองและจัดส่งผลงานผ่าน
ระบบอีเมลล์รายละเอียดระบุในแผนการสอน (Course Syllabus) ของแต่ละวิชา ตัวอย่างเช่น วิชา 052221 และมี
รายวิชาที่ให้นิสิตน าเสนอสัมมนาโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดของรายวิชา  (มคอ.3) วิชา 01051697 
(เอกสารหมายเลข 2.7-3-2) 

- มีโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องบรรยาย อาทิ LCD Projector, Wireless Lan KU Win ส าหรับ
คอมพิวเตอร์ไว้อย่างเพียงพอ (เอกสารหมายเลข 2.7-3-3) 

4. มีระบบและกลไกกำรส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประชุม
วิชำกำรหรือน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในที่ประชุมระหว่ำงมหำวิทยำลัย หรือที่ประชุมระดับชำติหรือ
นำนำชำติ 

ในระดับคณะมีการท าหนังสือเวียนภาควิชาเพ่ือติดประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุม
วิชาการให้นิสิตรับทราบ มีทั้งการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานอ่ืนๆ 
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (เอกสารหมายเลข 2.7-4-1)  

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดงบประมาณสนับสนุนทุนให้นิสิตมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
เกี่ยวกับการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับภาควิชาและการน าเสนอผลงานทางวิชาการและการท าวิจัยใน
ต่างประเทศ (เอกสารหมายเลข 2.7-4-2) 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำที่จัดโดยคณะ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่

นิสิต ในปีการศึกษา 2554 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษก าหนดแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) 
จ านวน 13 โครงการ (เอกสารหมายเลข 2.7-5.1)  โดยสามารถจัดโครงการได้ครบตามแผนเอกสารขออนุมัติ
โครงการ (เอกสารหมายเลข 2.7-5.2) ในแต่ละโครงการมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรมตามเล่มรายงานสรุป
โครงการ และนิสิตที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรครบตามที่ก าหนดจะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือขอเข้ารับ
พระราชทานปริญญาหรืออนุปริญญาได้ 

7. มีกำรพัฒนำทักษะนิสิตในกำรจัดท ำบทควำมจำกวิทยำนิพนธ์และมีกำรน ำไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรระดับนำนำชำติ (เกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม ง) 
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คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการพัฒนาทักษะนิสิตโดยอาจารย์ผู้สอนมีการมอบหมายให้นิสิตอ่านบทความ
วิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มีการวิพากษ์บทความ การสังเคราะห์ความรู้จากบทความวิจัยในรายวิชาต่าง ๆ ทั้ง
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รายละเอียดระบุในแผนการสอน (Course Syllabus) และรายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) ตัวอย่าง เช่น วิชา 01052591, 01060591, 01051591, 01051691  01051497, 01051597, 
01051697 (เอกสารหมายเลข 2.7-7-1) นอกจากนี้มีการน าเนื้อหาผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโทมาใช้ในการ
สอนเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน (เอกสารหมายเลข 2.7-7-2) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ หรือ 5 ข้อ ตาม
เกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ ครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วนตามเกณฑ์

มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.7 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00  5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ   

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.7 5 ข้อ 6 ข้อ 4.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.7-1-1 รายงานวิจัยสถาบันส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
2.7-1-2 รายงานวิจัยสถาบัน 
2.7-2-1 มคอ.2 
2.7-3-1 https://course. ku.ac.th/lms/login/ilogins.php 
2.7-3-2 Course Syllabus 
2.7-3-3 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
2.7-4-1 หนังสือประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ  
2.7-4-2 เอกสารสนับสนุนทุนการน าเสนอประชุมทางวิชาการ 
2.7-5-1 Action Plan 
2.7-5-2 เอกสารขออนุมัติจัดโครงการ 
2.7-7-1 Course Syllabus และ มคอ.3 
2.7-7-2 หลักฐานการน าผลงานวิจัยมาใช้ในการสอน 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 
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เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

  2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริม
ตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงท้ังคณะ 

  3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 
โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จ 

  4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัว
บ่งชี้ 

  5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมส าหรับนิสิต โดยอ้างถึง

ระเบียบ ข้อบังคับ ดังต่อไปนี้ 
1.1 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 (เอกสาร

หมายเลข 2.8-1-1) 
1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 2.8-1-2) 
1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต ตาม

ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2548 โครงสร้างใหม่
ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป (เอกสารหมายเลข 2.8-1-3) 

2. ตามท่ีคณะอนุกรรมการส่งเสริมวินัยนิสิตค่านิยมและบุคลิกภาพที่ดีของนิสิตได้ประกาศให้ปีการศึกษา 
2554 เป็นปีแห่งการแต่งกายงามตามระเบียบนิสิต และได้ด าเนินการส่งคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมเป็น
กรรมการตรวจการแต่งกายในปีการศึกษา 2554 (เอกสารหมายเลข 2.8-2-1) 

3. โครงการพัฒนานิสิตด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้ก าหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ และประเมินตามรายละเอียด
ดังรายงานสรุปโครงการ (เอกสารหมายเลข 2.8-3-1) 

4. รายละเอียดดังรายงานสรุปโครงการ โดยมีผลการประเมินตัวบ่งชี้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ (เอกสาร
หมายเลข 2.8-4-1) 

โครงการ เป้าหมายของตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน 
โครงการจติอาสาพาน้องยิ้ม ระดับความพึงพอใจ3.51 ขึ้นไป 4.58 
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยัธรรมชาติ : โครงการปันน้ าใจจากชาว ระดับความพึงพอใจ3.51 ขึ้นไป 4.36 



รายงานการประเมินตนเองคณะอตุสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2554   88 
 

โครงการ เป้าหมายของตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน 
กระป๋องเกษตรสู่ผูป้ระสบภยัน้ าทว่ม ครั้งท่ี 1 
โครงการจติอาสาเพื่อแม่แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 2554 : ฟื้นฟูโรงเรียน
หลังน้ าท่วมในเขตปทุมธาน ี

ระดับความพึงพอใจ3.51 ขึ้นไป 4.35 

โครงการเกยีร์กระป๋อง สู่ธรรมชาติ และโครงการมะนุดกระป๋อง สูส่งัคม ปี
การศึกษา 2554 : โครงการเกียร-์มะนุด-กระป๋อง สู่ธรรมชาติ ปีการศึกษา 
2554 

ระดับความพึงพอใจ3.51 ขึ้นไป 4.08 

โครงการอุตสาหกรรมเกษตรรักษส์ิ่งแวดล้อม "AI ลุยเลนปลูกป่า" 
ประจ าปีการศึกษา 2555 

ระดับความพึงพอใจ3.51 ขึ้นไป 4.17 

โครงการสุขใจ...จึง...สุขกาย ปีการศึกษา 2554 : โครงการไหว้พระ ๙ วัด 
เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ระดับความพึงพอใจ3.51 ขึ้นไป 4.61 

โครงการร่วมสืบสานประเพณีท าขวัญข้าว ปีการศึกษา 2554 : โครงการ
ร่วมสืบสานประเพณีท าขวัญข้าว รับขวัญแม่โพสพ ปี พ.ศ. 2555 

ระดับความพึงพอใจ3.51 ขึ้นไป 4.36 

โครงการท าบญุสโมสรนิสติคณะอตุสาหกรรมเกษตร : โครงการท าบญุ
และพัฒนาสโมสรนสิิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2554 

ระดับความพึงพอใจ3.51 ขึ้นไป 4.15 

โครงการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2554 ระดับความพึงพอใจ3.51 ขึ้นไป 4.08 
โครงการจดัแถวรับ – ส่งเสด็จพระราชด าเนินในพิธีพระราชทานปรญิญา
บัตร ประจ าปี พ.ศ. 2554 

ระดับความพึงพอใจ3.51 ขึ้นไป 3.66 

โครงการไหว้ครคูณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2554 ระดับความพึงพอใจ3.51 ขึ้นไป 4.43 
โครงการวางพวงมาลาในวันสถาปนามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 
พ.ศ. 2555 

ระดับความพึงพอใจ3.51 ขึ้นไป 3.82 

5. คณะอุตสาหกรรมเกษตรด าเนินการคัดเลือกตัวแทนนิสิตที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีและแต่ง
กายได้ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือรับโล่ประกาศเกียรติคุณน.ส.อัจจนา โกดภา รหัสประจ าตัวนิสิต 51102408 และนาย
เบญจพล ลิมพลญาณ รหัสประจ าตัวนิสิต 5211001028  (เอกสารหมายเลข 2.8-5-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.8 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

 5 ข้อ 
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   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง   

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.8 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.8-1-1 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 
2.8-1-2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.8-1-3 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต ตาม

ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2548 โครงสร้างใหม่ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 

2.8-2-1 ป้ายประกาศปีแห่งการแต่งกายงามตามระเบียบนิสิต 
2.8-3-1 รายละเอียดดังรายงานสรุปโครงการ 
2.8-4-1 รายละเอียดดังรายงานสรุปโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 12 โครงการ 
2.8-5-1 โล่รางวัลนิสิตแต่งกายงาม 

 
 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.33 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตำรำงท่ี 4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  

เป้ำหมำย  ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, 

ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลกำร
ประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

2554 
  

2555 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต         4.67   
3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้าน

ข้อมูลข่าวสาร 
ข้อ 7 7 7 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสติ ข้อ 6 6 6 5.00   
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3.3 ระบบการใหค้ าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตร ี ข้อ 5 5 4 4.00   

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรด้ำนมูลข่ำวสำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

  2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

  3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

  4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

  5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ที่สนองความต้องการของนิสิต 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการบริหารจัดการระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต โดยส่วนกลางคณะ

อุตสาหกรรมเกษตรมีคณะกรรกมารพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการกิจการนิสิต สมาคมนิสิตเก่า 
ศูนย์บริการการศึกษาประกอบด้วยงานทะเบียนนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ และงานกิจการนิสิต โดยมีการ
ด าเนินงานหรือจัดโครงการเพ่ือเป็นกลไกการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต และคณาจารย์ของแต่ละสาขาปฏิบัติหน้าที่ให้
ค าปรึกษาแก่นิสิตด้านการเรียน ทุนการศึกษา แนวทางประกอบอาชีพ รวมถึงเรื่องอ่ืน ๆ ที่นิสิตต้องการความ
ช่วยเหลือจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้อง โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิตและกิจการพเิศษ หัวหน้าภาควิชา และประธานโครงการปริญญาตรีหลักสูตรภาคพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบดูแล 
สนับสนุนและก ากับติดตามการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

ปีการศึกษา 2554 คณะอุตสาหกรรมเกษตรประเมินตนเองว่ามีผลการด าเนินงาน 6 ข้อ ดังนี้ 
1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการด าเนินงานในส่วนของการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ

แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต ได้แก่ 
1.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรใช้ฐานข้อมูลนิสิตร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตร แบ่งออกเป็นฐานข้อมูล 

ของทะเบียนนิสิตในระบบสารสนเทศนิสิตประกอบด้วยด้านการเรียน ครอบครัว ซึ่งดูได้จากเว็บไซต์ 
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www.registrar.ku.ac.th และฐานข้อมูลของกิจกรรมนิสิต เป็นข้อมูลที่นิสิตร่วมโครงการเสริมศักยภาพด้านต่าง ๆ 
ดูได้จาก nisit.kasetsart.org  

1.2 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตเป็นส่วนของภาพรวมคณะ และได้ด าเนินการจัดสัมมนาเพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากอาจารย์รุ่นเก่าสู่อาจารย์รุ่นใหม่ ซึ่งในปีการศึกษา 2554 จัดสัมมนาจ านวน 2 ครั้ง 
ได้แก่ โครงการสัมมนา เรื่อง “จากลงทะเบียน ถึง เรียนจบ” และโครงการสัมมนา เรื่อง “เมื่อลูกศิษย์ ทุจริต... ท า
อย่างไร” พร้อมได้ด าเนินแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา แต่ละภาควิชา ประจ าปีการศึกษา 2554 และด าเนินการปรับปรุง
คู่มือให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 ซ่ึงได้ให้นิสิตดาวน์โหลด www.agro.ku.ac.th  

1.3 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ โดยค านึงถึงสัดส่วนของอาจารย์ที่
ปรึกษาต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามค าสั่งที่ 38/2554 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 

1.4 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดให้มีการบริการให้ค าปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรีผ่าน
ศูนย์บริการการศึกษา ประกอบด้วย งานทะเบียนนิสิตภาคปกติ งานทะเบียนนิสิตภาคพิเศษ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา
แก่นิสิตเกี่ยวกับการเรียน และงานกิจการนิสิต ให้ค าปรึกษาเรื่องกิจกรรมเสริมหลักสูตร และด าเนินการจัดโครงการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิตรายละเอียดดังเอกสารโครงสร้างศูนย์บริการการศึกษา 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต ได้แก่  เว็บไซต์คณะ www.agro.ku.ac.th 
facebook คณะ facebook นักวิชาการศึกษา (งานกิจการนิสิต) facebook สโมสรนิสิตคณะฯ เวียนเรื่องให้
ภาควิชาปิดประกาศท่ีบอร์ด โทรศัพท์แจ้งแก่นิสิต (ในกรณีเร่งด่วน)   

3. ในปีการศึกษา 2554 นี้ มีผลการด าเนินการจัดโครงการพัฒนานิสิต หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่
นิสิตทั้งหมด 28 โครงการ โดยแบ่งออกเป็นแต่ละด้านดังนี้ 

3.1 กิจกรรมด้านวิชาการ จ านวน 11 โครงการ 
3.2 กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 2 โครงการ 
3.3 บ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 5 โครงการ 
3.4 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จ านวน 4 โครงการ 
3.5 ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 4 โครงการ 
3.6 ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต จ านวน 1 โครงการ 
3.7 พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพนิสิต/ศิษย์เก่า  จ านวน 1 โครงการ 

4. คณะอุตสาหกรรมเกษตรและสมาคมนิสิตเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารใน 
www.agro.ku.ac.th และhttp://aiaa.agro.ku.ac.th และมีคณาจารย์ร่วมเป็นกรรมการร่วมกับสมาคมนิสิตเก่า
คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้แก่ คณบดี (รศ.ดร.สิรี  ชัยเสรี) ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์ กรรมการ และ 
ดร.ศศิธร  ตรงจิตภักดี กรรมการบริหาร เพื่อร่วมกันด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยในปีการศึกษา 2554 ได้มีการ
ด าเนินงานดังนี้ 

http://www.registrar.ku.ac.th/
http://www.agro.ku.ac.th/
http://www.agro.ku.ac.th/
http://www.agro.ku.ac.th/
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4.1 โครงการฝึกงานส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ซึ่งโดยปกติคณะอุตสาหกรรมเกษตรจะฝึกงานในชั้นปีที่ 3 แต่
สมาคมนิสิตเก่าได้เล็งเห็นว่าประสบการณ์ในการท างานนั้นมีความส าคัญที่จะสร้างเสริมทักษะทางสายอาชีพ
อุตสาหกรรมเกษตรแก่นิสิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

4.2 งาน Food Focus Thailand Roadshow Bye Nior edition 1 เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตชั้น
ปี 4 ที่ก าลังจะจบการศึกษาในสาขาวิชาด้านอุตสาหกรรมเกษตร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนิสิตปัจจุบันกับ
นิสิตเก่า (รุ่นพี่ผู้เก๋าเกมส์) โดยรุ่นพ่ีจะให้ความรู้ต่าง ๆ จากประสบการณ์รุ่นพ่ีเพ่ือปูความพร้อมให้น้องๆ พร้อมบิน
เดี่ยวสู่โลกแห่งความจริงของการท างานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 

5. คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการด าเนินการจัดโครงการ Pre Test TOEFL ปีการศึกษา 2554 เพ่ือให้นิสิต
เก่าท่ีมีแผนจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ ได้ทดสอบความรู้ในการสอบ TOEFL เบื้องต้น ก่อนจะไปสอบจริง และ
หน่วยบริการวิชาการคณะอุตสาหกรรมเกษตร ด าเนินการจัดโครงการ เรื่อง “ประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
อาหาร” รายละเอียดดังรายงานสรุปผลโครงการ 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
6.1 ผลการประเมินสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการระบบกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการ

ข้อมูลสารสนเทศ โดยผลการประเมินความพึงพอใจการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต : มีค่าเฉลี่ย 
3.56 อยู่ในระดับดี 

6.2 ผลการประเมินการให้บริการข้อมูลสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต : มีค่าเฉลี่ย 3.57 อยู่ในระดับดี 
6.3 ผลการประเมินการให้บริการกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ : มีค่าเฉลี่ย 

3.59 อยู่ในระดับดี 
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง

ความต้องการของนิสิต 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการน าผลการประเมินคุณภาพมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน

กายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยคณะฯได้น าผลการประเมินคุณภาพเข้าที่ประชุมกรรมการประจ า
คณะฯ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 โดยในที่ประชุมได้มีมติให้ภาควิชาจัดเตรียมเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และคณะฯท าการปรับปรุงในเรื่องของห้องสมุด เพ่ือให้มีหนังสือที่ทันสมัย
และมีจ านวนหนังสือท่ีเพียงพอต่อการใช้งาน 

 จากการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 โดยในที่ประชุม
ได้มีมติให้ภาควิชาจัดเตรียมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ในส่วนของเครื่องมือวิทยาศาสตร์
คณะฯได้มอบหมายให้นักวิทยาศาสตร์ของคณะฯด าเนินการรับผิดชอบดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่เดิมให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้ก่อนการใช้งานทุกครั้ง และคณะฯยังได้ด าเนินการจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใหม่ที่ทันสมัยเพ่ิมเติม
ขึ้น อีกจ านวน 18 เครื่อง เป็นเงินจ านวน 21,260,243.22 บาท เพื่อตอบสนองความต้องการของนิสิตทุกระดับ และ
บุคคลภายนอกที่มาขอใช้บริการ  ในส่วนห้องสมุดคณะฯมีการจัดซื้อหนังสือใหม่ไว้ให้บริการในห้องสมุด เพ่ือให้มี
หนังสือที่ทันสมัยและมีจ านวนหนังสือท่ีเพียงพอต่อการใช้งาน โดยได้มีการจัดซื้อหนังสือ เพ่ิมขึ้นอีกจ านวน 42 เรื่อง 
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เป็นเงินจ านวน 182,208.86 บาท เพื่อตอบสนองความต้องการของนิสิตทุกระดับ รวมทั้งนิสิตต่างชาติ และบุคลากร 
ที่ใช้บริการหนังสือต่าง ๆ ในห้องสมุดด้วย 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.1 6 ข้อ  7 ข้อ 4.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง   

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.1 6 ข้อ  7 ข้อ 4.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

3.1-1-1 ฐานข้อมูลนิสิต 
3.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
3.1-1-3 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2554 
3.1-1-4 โครงสร้างศูนย์บริการการศึกษา 
3.1-1-5 เอกสารแนะน าคณะและแผนการเรียน 
3.1-2-1 ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรผ่านทาง Facebook 
3.1-2-2 เว็บไซต์ของคณะ เว็บไซต์ภาควิชา และ facebook 
3.1-3-1 โครงการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ จ านวน 8 โครงการ 
3.1-4-1 เว็บไซต์ของคณะ เว็บไซต์ภาควิชา และ facebook 
3.1-5-1 เอกสารขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาวิชาการ จ านวน 2 เรื่อง 
3.1-6-1 รายงานสรุปการประเมินผลการให้บริการคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2554 
3.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5/2554  

 
  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
 7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. คณะจดัท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสรมิผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

  2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคณุภาพการศึกษาแก่นิสติ 

  3. มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนิสิตอย่าง
น้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม
ต่อไปนี ้
-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสรมิคุณลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสรมิสขุภาพ 
-  กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรกัษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีการสนับสนุนให้นิสติสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

  5. มีการประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

  6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือปรับปรุงการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะกรรมการกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ด าเนินการจัดท าแผนงานฝ่ายกิจการนิสิต 

ประจ าปีการศึกษา 2554  
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตรและคณะมนุษยศาสตร์ได้ร่วมจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การบริหารงานสโมสร

นิสิตด้วยระบบ PDCA” ปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 27 มีนาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะกรรมการ
บริหารสโมสรนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตรรู้จักหลักการในการบริหารงานโดยใช้ระบบ PDCA อย่างมีขั้นตอน และ
สร้างความเข้าใจและทักษะด้านประกันคุณภาพให้กับนิสิตเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสโมสรนิสิตได้ 

3. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ ได้มีนโยบายให้คณะกรรมการสโมสรนิสิตจัดท าสรุปเล่ม
รายงานโดยให้รายงานจากการวางแผนงานจนถึงการวิเคราะห์แก้ไขปรับปรุง และท้ังนี้ในทุกกิจกรรมของสโมสรนิสิต
คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้มีการประชุมก่อนเพ่ือวางแผนและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงาน และหลังทุก
ครั้งที่ด าเนินกิจกรรมแล้วเสร็จเพื่อสรุปการท างานและปัญหา พร้อมหาแนวทางการปรัปปรุงทันที รายละเอียดดัง
เล่มรายงานโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2554 จ านวน 28 โครงการ แบ่งออกตามด้าน ดังนี้ 
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-  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์   จ านวน 13 โครงการ 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ      จ านวน   2 โครงการ 
-  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม     จ านวน   5 โครงการ 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม   จ านวน   4 โครงการ 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม    จ านวน   4 โครงการ 
4. สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ด าเนินการจัดโครงการร่วมกันระว่างคณะต่างๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย จ านวน 2 โครงการ ได้แก่  
 4.1 โครงการหกหมูสัมพันธ์ (ในปีการศึกษา 2554 คณะประมงเป็นเจ้าภาพ) เป็นการจัดแข่งขันกีฬาของ 
6 คณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ คณะประมง คณะสัตวแพทย์ คณะสังคม คณะเทคนิคสัตวแพทย์ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร และคณะมนุษศาสตร์ จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี และหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ 
 4.2 โครงการเกียร์ – มะนุด - กระป๋อง สู่ธรรมชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2555               
ในปีการศึกษา 2554  

หมายเหตุ  เนื่องจากระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2554 มีเหตุการณ์น้ าท่วมนั้น จึงท าให้มีเวลา
นั้นการด าเนินการจัดโครงการน้อยลง สโมสรนิสิตจึงมีรวมโครงการเข้าด้วย และมีการยกเลิกการจัดโครงการ 
รายละเอียด ดังนี้ 

4.2.1 โครงการที่มีการรวมโครงการเข้าด้วยกันจ านวน 2 โครงการได้แก่ โครงการเกียร์ – กระป๋อง 
สู่ธรรมชาติ และโครงการมะนุด – กระป๋อง สู่สังคม ได้ปรับมารวมกันเป็นโครงการเกียร์ – มะนุด – กระป๋อง               
สู่ธรรมชาติ รายละเอียดโครงการตามรายงานสรุปผลโครงการ 

4.2.2 โครงการกีฬาเปิดกระป๋อง (OPEN CAN ครั้งที่ 20) ระหว่างวันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2554  
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตอบถามการเข้าร่วมของทุก
มหาวิทยาลัยอีกครั้งในขณะเกิดภาวะน้ าท่วม จึงได้ข้อสรุปว่าส่วนใหญ่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมโครงการได้จึง
ยกเลิกโครงการดังกล่าว และโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท (ค่ายกระป๋อง ครั้งที่ 22) ระหว่างวันที่ 16 – 25 
ตุลาคม 2554 ณ จังหวัดศรีสะเกต  

5. แบบการติดตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ฝ่ายกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 
2554 และเล่มรายงานสรุปโครงการ จ านวน 28 โครงการ 

6. เล่มรายงานสรุปโครงการ จ านวน 28 โครงการ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน เป้ำหมำย 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

 6 ข้อ 
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2553 2554 2553 2554 2554 เป้ำหมำย 2555 
3.2 6 ข้อ  6 ข้อ 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง  เหตุผล เกณฑ์ข้อ 6 ไม่ปรากฏ
การน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม หลักฐานที่ใช้เป็นเพียงรายงานผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.2 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 4.00 6 ข้อ ไม่บรรล ุ 6 ข้อ 
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รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.2-1-1 ค าสั่งคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ 43/2551 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2551 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการกิจการนิสิตของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
3.2-1-2 ค าสั่งคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ 23/2554 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2554 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.2-1-3 ค าสั่งคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ 26/2554 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัย และกิจกรรมรับน้องใหม่ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2554 

3.2-1-4 ค าสั่งคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ 27/2554 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัย และรับน้องใหม่คณะอุตสาหกรรม
เกษตร ปีการศึกษา 2554 

3.2-1-5 แผนปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2554 
3.2-2-1 โครงการสัมมนา เรื่อง “การบริหารงานสโมสรนิสิตด้วยระบบ PDCA” ปีการศึกษา 2554  
3.2-2-3 คู่มือการประกันคุณภาพฉบับนิสิต 
3.2-3-1 โครงการพัฒนานิสิต ประจ าปีการศึกษา 2554 จ านวน 27 โครงการ 
3.2-3-2 เล่มรายงานสรุปผลการจัดโครงการต่างๆ  
3.2-4-1 โครงการเกียร์ – มะนุด - กระป๋อง สู่ธรรมชาติ 
3.2-4-2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 498/2555 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 
3.2-4-3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน 
3.2-5-1 แบบการติดตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ฝ่ายกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร  

ปีการศึกษา 2554 
3.2-5-2 เล่มรายงานสรุปผลการจัดโครงการต่างๆ 
3.2-6-1 เล่มรายงานสรุปผลการจัดโครงการต่างๆ 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับปริญญำตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการใหค้ าปรึกษาวิชาการระดับคณะ 

  2.  มีการจัดเตรียมข้อมลูด้านต่างๆ และเครื่องมือท่ีใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 

  3.  มีการประชุมคณะกรรมการการใหค้ าปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา
นิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

  4.  มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกป ี

  5.  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรงุระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการแต่งตั้งค าสั่งของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้ 
  1.1 ค าสั่งเลขที่ 62 /2552 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ ดังนี้ 
  1.1.1  ให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

1.1.2  ประสานงานให้ความร่วมมือและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
1.1.3  ประเมินผลระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 
1.1.4  จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงจากการประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 
1.1.5  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี 

1.2  ค าสั่งคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2554 ค าสั่งที่ 38 / 2554 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 โดยคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ติดตามดูแลให้
ความช่วยเหลือและประสานงาน แนะน าและให้ค าปรึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี  

2. อาจารย์ที่ปรึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ยึดหลักปฏิบัติการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต โดยใช้คู่มือ และ
ระเบียบ ดังนี้ 

2.1 ใช้คู่มือ “ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 
2548”  

2.2 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.3 คู่มือการใช้ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการ ระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

3. คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในปีการศึกษา 2554 มีการ
ด าเนินงานประชุม และจัดโครงการสัมมนาในการเตรียมความพร้อม และแก้ไขปัญหาร่วมกันของคณาจารย์ภายใน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดังนี้ 

3.1 คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในปีการศึกษา 2554 นี้
ได้ด าเนินการจัดประชุมของคณะกรรมการฯ จ านวน 3 ครั้ง  

3.2 โครงการสัมมนา เรื่อง “จากลงทะเบียน ถึง เรียนจบ” รายละเอียดดังเล่มสรุปโครงการ 
3.3 โครงการสัมมนา เรื่อง “เมื่อลูกศิษย์ ทุจริต... ท าอย่างไร”รายละเอียดดังเล่มสรุปโครงการ  
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4. คณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกับกองกิจการนิสิตส ารวจความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี โดยใช้
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการระบบกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลสารสนเทศ โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจภาพรวม 3.53  

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

 5 ข้อ 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.3 3 ข้อ 4 ข้อ 3.00 4.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง   

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.3 2 ข้อ 4 ข้อ 2.00 4.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

3.3-1-1 ค าสั่งคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะอุตสาหกรรม
เกษตร ค าสั่งที่ 62/2552 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2552 

3.3-1-2 ค าสั่งคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรือ่ง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสติชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2554 ค าสั่งที่ 
38 / 2554 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2554 

3.3-2-1 ใช้คู่มือ “ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2548” 
3.3-2-2 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
3.3-2-3 คู่มือการใช้ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการ ระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
3.3-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

- รายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2554 วันท่ี 20 มิถุนายน 2554 
- รายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2555 วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2555 
- รายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2555 วันท่ี 2 เมษายน 2555 

3.3-3-2 โครงการสัมมนาพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะอตุสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2554 ครั้งท่ี 1  เรื่อง 
“จากลงทะเบียน ถึง เรียนจบ” 

3.3-3-3 โครงการสัมมนาพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะอตุสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2554 ครั้งท่ี 2 เรื่อง 
“เมื่อลูกศิษย์...ทุจริตในการสอบ?” 

3.3-4-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการระบบกลไกการใหค้ าปรึกษาและบริการข้อมูลสารสนเทศ 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ไดค้ะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 5 
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ตำรำงท่ี 5  สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  

เป้ำหมำย  ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, 

ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลกำร
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

2554 
  

2555 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

องค์ประกอบที่ 4  กำรวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ่งชี ้           5.00   
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรค์ 
ข้อ 6 7 7 5.00   

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 6 5.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวจิัยประจ า 

สัดส่วน 400,000
/คน 

400,000
/คน 

80,536,779 856,774.24 5.00   
94   

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของคณะ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ ในประเด็น
ต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุน

การวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ  เช่น ระบบเทคโนโลยี
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ  (visiting 
professor) 

- มีคณะกรรมการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

  7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
คณะ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 1.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย

ของคณะ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการบริหารงานวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์การ
วิจัยและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2554 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีการเชื่อมโยงการบริหารงาน
ด้านงานวิจัยสู่แผนปฏิบัติงานของฝ่ายวิจัยคณะฯ อย่างเป็นระบบ (เอกสารหมายเลข 4.1-1-1) โดยมีรองคณบดีฝ่าย
วิจัย เป็นหัวหน้าทีมในการบริหารงานวิจัยของคณะฯ และเป็นผู้รับนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย ผ่านการเป็น
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (เอกสารหมายเลข 4.1-1-2) คณะกรรมการวิจัย คณะฯ 
ประกอบด้วยผู้แทนจากภาควิชาต่างๆ ของคณะฯ เป็นทีมงานในการบริหารงานวิจัยของคณะฯ โดยมีหน้าที่เป็นผู้
ก าหนดและด าเนินงานตามแผนงานวิจัย ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
งานวิจัย ในรอบปกีารศึกษา 2554 และถ่ายทอดไปยังคณะกรรมการวิจัย ระดับภาควิชา (เอกสารหมายเลข 4.1-1-
3)  

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และมีการแบ่งกลุ่ม
งานวิจัยตามสาขาเชี่ยวชาญของคณาจารย์ เป็นหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  (Special Research 
Unit)  อ า ทิ เ ช่ น  Agro-Industrial Management, Food Safety, Mass Customization for Textile and 
Products, Probiotics and Prebiotices เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยการด าเนินงานร่วมกับ
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น คณะเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะประมง เป็นต้น ภายใต้การด าเนินงาน
ของศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพ่ือเกษตรและอาหาร (Center for Advanced Studies for Agriculture and Food, 
CASAF), ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน (Center for Advanced Studies in Tropical 
Natural Resources) และศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี , อาหาร และการเกษตร 
(Center for Advance Studies in Nanotechnology for Chemical, Food and Agricultural Industries) 
(เอกสารหมายเลข 4.1-1-4)  

นอกจากนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยส าหรับคณาจารย์ อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในระดับคณะและระดับภาควิชา (เอกสารหมายเลข 4.1-1-5) เพ่ือให้การด าเนินงานวิจัยของ
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มหาวิทยาลัยและคณะฯ บรรลุตามยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวิสัยทัศน์ของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร  

ระดับคณะ อาทิเช่น 
1. ทุนวิจัยอาจารย์ใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เป็นการสนับสนุนให้คณาจารย์รุ่นใหม่ได้เริ่มท า

การวิจัย ภายหลังส าเร็จการศึกษาหรือเริ่มปฏิบัติราชการ – จ านวน 10 ทุนๆ ละ 30,000 บาท)  
2. ทุนพัฒนาอาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เป็นการสนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีโอกาสได้น า

ผลงานวิจัยไปเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และ
องค์ความรู้ใหม่ๆ – ในวงเงินสนับสนุน 300,000 บาท/ปี) 

3. งบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์วิจัยและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
2554 เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย (เครื่องชั่งไฟฟ้าและเครื่องท าแห้งแบบเยือกแข็ง)  

ระดับภาควิชา อาทิเช่น 
1. งบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์วิจัยและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 

2554 เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนเพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติการวิจัย (เครื่องวัดความ
หนืด, เครื่องดูดอากาศแบบสูญญากาศ, เครื่องผสมสารความเร็วสูง, เครื่องท าสูญญากาศ, เครื่องชั่งไฟฟ้า, เครื่อง
ย้อมระบบอินฟราเรด, เครื่องวัดค่าดัชนีหักเหของแสง, เครื่องวัดการดูดกลืนแสง, ชุดล้างตัวล้างตาฉุกเฉิน, ตู้เก็บ
สารเคมีควบคุมอุณหภูมิ และตู้ดูดไอสารเคมี)  

2. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ 
3. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ เช่น ค่าตรวจภาษาอังกฤษ, 

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน เป็นต้น 
 2.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน กล่าวคือ  
  ทุกหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร นิสิตต้องท าวิจัยวิทยานิพนธ์ร่วมกับ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษา (เอกสารหมายเลข 4.1-2-1) 
งานวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2554 มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึ่งใน

ทีมวิจัยของคณาจารย์ในโครงการวิจัยต่างๆ เช่น โครงการผลของสภาวะออสโมติกดีไฮเด รชันและชนิดของน้ าตาล
ต่อ คุณภาพผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง , โครงการผลของการดัดแปรสตาร์ชข้าวที่ ระดับโพลีเมอไรเซชันต่างๆ ต่อ วิทยากระแส
ของเจลและการ เสริมกันกับสารไฮโดรคอ ลลอยด์ , โครงการพัฒนากระบวนการอบแห้ง มังคุดโดยใช้การอบแห้ง 
ไมโครเวฟสุญญากาศ, โครงการผลของสภาวะการแช่เยือกแข็ง ของกระบวนการท าแห้งเยือก แข็งต่อปริมาณบีตาแค
โรทีนใน มะม่วงแห้งเยือกแข็ง, โครงการศึกษาเชิงส ารวจคุณภาพ ด้านความปลอดภัยของภาชนะ บรรจุและวัสดุสัมผัส
อาหารที่ท า จากกระดาษในประเทศไทย , โครงการวัดคุณภาพการบริการของ ร้านกาแฟในสถานีบริการน้ ามัน  เป็นต้น 
(เอกสารหมายเลข 4.1-2-2) 

ทุกภาควิชาของคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีการจัดการเรียนการ
สอนเกี่ยวกับเทคนิควิจัย ได้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ - วิชา 01051499 – Biotechnology Project, ภาควิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร – วิชา 01052491 Research Techniques, ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
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และวัสดุ – วิชา 01053491 Basic Research Methods in Packaging Technology, ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ – 
วิชา 01054491 Research Methods in Agro – Industrial Product Development, ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ - 
วิชา 01055491 Basic Research Methods in Textiles Science and Technology เป็นต้น ซึ่งก าหนดให้นิสิต
ระดับปริญญาตรีทุกคนต้องท าโครงการวิจัยด้านที่นิสิตสนใจและตรงตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน (เอกสารหมายเลข 4.1-2-3) 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่นิสิต 
เช่น ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุได้เชิญ Prof. Geoff Mitchell, Director and Professor of 
Microscopy, Centre for Advanced Microscopy, University of Reading, UK บรรยายพิเศษเรื่อง “Eco-
sustainable Food Packaging” เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2554, Prof. In-Joo Chin, Vice President for 
Research and External Affairs, Inha University บรรยายพิเศษเรื่อง “Bioplastics : Importance and 
Potential Applications” และ “Perspectives of Bioplastics Industry” เมื่อวันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2555, 
Prof. Dr. Dario Dainelli, Director of Department of Analytical and Regulatory Affairs, Sealed Air 
(CRYOVAC), บรรยายพเิศษเรื่อง “How to Translate Legislation into Practice?” เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555, 
Prof. Dr. Jai Neung Kim, Department of Packaging, Yonsei University, Republic of Korea บรรยาย
พิเศษเรื่อง “Trend and Challenges in Food Packaging” เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 เป็นต้น (เอกสาร
หมายเลข 4.1-2-4) 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดการประชุมทางวิชาการ/การเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต เพ่ือให้
นิสิตมีโอกาสได้เสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ใหม่ๆ เช่น คณะอุตสาหกรรม
เกษตรได้มีการจัดการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร และ 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพได้จัดโครงการงานเสนอผลงานทางวิชาการ “Biot Fun Fair For Future ครั้งที่ 2” 
เพ่ือให้นิสิตภาควิชาฯ ได้เรียนรู้และประมวลความรู้จากโครงงานวิจัย มีประสบการณ์ในการเสนอผลงานในการ
ประชุมทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานของนิสิต และเพ่ือเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนก้าวเข้าสู่ชีวิตการท างาน 
(เอกสารหมายเลข 4.1-2-5) 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการส่งเสริมให้คณาจารย์น าผลลัพธ์ที่เกิดจากงานวิจัยไปใช้ในการเรียนการ
สอน (เอกสารหมายเลข 4.1-2-6) จากข้อมูลผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
ชัดเจน ฐานข้อมูลสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2554 ดังนี้  

ล ำดับ
ท่ี 

ชื่อผลงำนวิจยั ชื่อผู้วิจัย (คณะฯ) รำยวิชำ วัน เดือน ป ี

1 Antimicrobial Activity of Oligomer and 
Polymer Chitosan from Different Sources 
against Foodborne  Pathogenic Bacteria  

ดร.จิตศริิ ราชตนะพันธุ ์ 01052542  Hygienic Problems of Foods  
 

23/6/54-30/6/54 

2 ประสิทธภิาพของไคโตซานออล ิโกเมอร์และพอลิ
เมอร์จากแหล่ง ต่างๆ ในการยับย้ังแบคทเีรียก่อ 
โรคที่พบในอาหาร 

ดร.จิตศริิ ราชตนะพันธุ ์ 01052542  Hygienic Problems of Foods  
 

11/8/54-1/9/54 

3 Antimicrobial Activity of Sausage Casing 
Incorporated with Essential Oil in 
Thai  Fermented Sausage  

ดร.จิตศริิ ราชตนะพันธุ ์  01052542  Hygienic Problems of Foods  
 

2/9/54-9/9/54 
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4 Antimicrobial and  Antioxidative Activities 
of  Essential Oil in Chinese  Sausage  ( Kun -
 Chiang ) 

ดร.จิตศริิ ราชตนะพันธุ ์  01052542  Hygienic Problems of Foods  
 

2/9/54-9/9/54 

5 Antimicrobial Effect of  Ethanolic Extracts 
of Propolis  Against Foodborne   
Microorganisms  

ดร.จิตศริิ ราชตนะพันธุ ์  01052542 Hygienic Problems of Foods  
 

2/9/54-9/9/54 

6 Effect of Molecular Size ,  Sources of 
Chitosan and  Plasticizer Types on 
Properties  of Carboxymethyl Chitosan  
 Films  

ดร.จิตศริิ ราชตนะพันธุ ์  01052542  Hygienic Problems of Foods  
 

2/9/54-9/9/54 

7 Inhibitory Effects of Plant  Extracts on the 
Growth of  Five Pathogenic Bacteria  

ดร.จิตศริิ ราชตนะพันธุ ์  01052542  Hygienic Problems of Foods  2/9/54-9/9/54 

8 ประสิทธภิาพของวานิลลนิและใย เปลือกมะม่วง
ในการต้าน จุลินทรีย์ในเนื้อมะมว่งบด  

ดร.จิตศริิ ราชตนะพันธุ ์
ดร . ศศิธร ตรงจิตภกัด ี 

 01052542  Hygienic Problems of Foods  
 

2/9/54-9/9/54 

9 จลนพลศาสตร์การลดลงของสาร ก าจัดศัตรพูืชใน
การล้างผกัด้วย คลื่นเสียงความถี่สูง  

ดร . สิริชัย ส่งเสรมิพงษ ์  01060534  Engineering Properties of   
Foods  

1/7/54-1/8/54 

10 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์การ ถ่ายเทมวลของ
น้ าและน้ ามนั ระหว่างการทอดมนัฝรั่งแชแ่ขง็ ด้วย
ไมโครเวฟ  

ดร . สิริชัย ส่งเสรมิพงษ ์  01060534 Engineering Properties of   
Foods  

1/8/54-1/9/54 

11 ระบบการอบแห้งข้าวเปลือกแบบ ต่อเนื่องดว้ย
เครื่องฟลูอิไดซ์เบด และไมโครเวฟ 

ดร. สิริชัย ส่งเสรมิพงษ ์  01060534  Engineering Properties of   
Foods  

1/8/54-1/9/54 

12 Antimicrobial Effects of  Vanillin Coated 
Solution for  Coating  Paperboard 
Intended for  Packaging Bakery Products  

รศ .ดร. ภาณุวัฒน์ สรรพกุล 
ผศ . ดร.ธญัญารัตน์ จิญกาญจน ์

01053521  Converting Tech .  of Materials  
 in Packaging  
 

8/8/54-22/8/54 

13 Antimicrobial Effects of  Coating Solution 
Containing  Clove Oil and Hydrophobic  
 Starch for Coating Paperboard  

รศ .ดร. ภาณุวัฒน์ สรรพกุล 
ผศ . ดร.ธญัญารัตน์ จิญกาญจน ์

01053521  Converting Tech .  of Materials  
 in Packaging  
 

15/8/54-22/8/54 

14 Clove - Oil Incorporated  Antimicrobial 
Paperboard  

รศ . ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล 
ผศ .ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน ์

01053521  Converting Tech .  of Materials  
 in Packaging  

15/8/54-22/8/54 

15 Improving The Water  Resistance Property 
of  Paperboard for  Packaging Application  
by Sf 6  Plasma  

ผศ . ดร.ธญัญารัตน์ จิญกาญจน ์
ดร . อ าพร เสน่ห์  

 01053521  Converting Tech .  of Materials   
in Packaging  
 

15/8/54-12/9/54 

16 Antimicrobial Paperboard  Packaging for 
Bakery Product  

รศ .ดร. ภาณุวัฒน์ สรรพกุล 
ผศ . ดร.ธญัญารัตน์ จิญกาญจน ์

01053521  Converting Tech .  of Materials  
 in Packaging  

12/9/54-12/9/54 

17 พลาสติกรกัษ์โลก ผศ . ดร.รงัรอง ยกส้าน 
ดร . อ าพร เสน่ห์  
ผศ . ดร.น้ าฝน ล าดับวงศ ์

 053316  Biopolymer Science  
 

20 / 12 / 54-27 / 3 / 55  
 

18 Effect of Coagulating Skim NR  Particles as 
NR - Clay  Nano composite :  Properties and 
Structure  

ผศ .ดร. ธาริณี นามพิชญ ์  01053481   Rubber  Science  &  Technology  
 

11 / 1 / 54-26 / 10 / 54  
 

19 The Development of Mulch  Film from 
Natural Rubber and  Poly  ( Lactic )  Acid  

ผศ . ดร.ธาริณี นามพิชญ ์
 

01053582  Advanced Biopolymer   
Technology  

15 / 8 / 54-18 / 11 / 54  

20 Characterization and  Available Elements 
of  Brewers '  Spent Grain for  Alternative 
Material of Plant  Pot Packaging  

ผศ . ดร.เลอพงศ์ จารุพนัธ ์  01053523  Packaging  &  Environment  
 

4/6/54-4/10/54 

21 Application of Hydrocolloids in  Food รศ . ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิม์านิต  01054591  Research Methods in  Agro - 6/6/54-23/9/54 
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Industry :  Selected Case  Studies for 
Product  Development 

 Ind .  Product Devel . 

22 Effect of Xanthan Gum and  pH on 
Pasting Properties  and Freeze - Thaw 
Stability of Tapioca Starch  

รศ .ดร. รุ่งนภา พงศ์สวัสดิม์านิต  01054591  Research Methods in  Agro -
 Ind .  Product Devel . 
 

6/6/54-23/9/54 

23 Assessment of Phenolic  Content and 
Free  Radical - Scavenging Capacity  of 
Some Thai Indigenous  Plants  

รศ . ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิม์านิต  01054691  Adv . Research Methods in  Agro -
Ind .  Prod . Devel . 

17/6/54-9/7/54 

24 Effect of Heating Time on the  Quality of 
Tapioca Starch and  Xanthan Gum 
Mixture  

รศ . ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิม์านิต  01054554   Shelf  Life Evaluation of Agro -
 Ind .  Products  
 

10 / 9 / 54-16 / 10 / 54  
 

25 Antioxidant Properties of  Teaw  
 ( Cratoxylum Formosum  Dyer )  Extract in 
Soybean Oil  and Emulsions  

รศ . ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิม์านิต 01054554   Shelf  Life Evaluation of Agro -
 Ind .  Products  

19/9/54-8/10/54 

26 Effect of  - Carrageenan  Coating on the 
Quality of  Osmotic Dehydrated Papaya  

รศ . ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิม์านิต  01054554   Shelf  Life Evaluation of Agro -
 Ind .  Products  

19 / 9 / 54-15 / 10 / 54  
 

27 Influence of Sucrose on  Thermal and 
Pasting  Properties of Tapioca Starch  and 
Xanthan Gum Mixtures 

รศ . ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิม์านิต  01054554 Shelf  Life Evaluation of Agro -
 Ind .  Products  
 

19 / 12 / 54-27 / 2 / 55  
 

28 Thermal and Rheological  Properties of 
Tapioca Starch  and Xyloglucan Mixtures 
in the Presence of Sucrose  

รศ . ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิม์านิต  
รศ .ดร. ธงชัย สุวรรณสชิณน ์ 
 

 01054591  Research Methods in   
Agro - Ind .  Product Devel . 
 

6/6/54-23/9/54 

29 Effect of Xanthan Gum on the  Quality of 
Syrup Thickened by  Modified Starch 
during  Heating and Storage  

รศ . ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิม์านิต 
รศ . ดร.ธงชัย สุวรรณสชิณน ์ 

 01054554  Shelf  Life Evaluation of  
Agro - Ind .  Products  
 

19 / 12 / 54-27 / 2 / 55  
 

30 ผลของแป้งเนือ้ในเมล็ดมะขามกัมอะราบิคและ
มอลโตเดกซ์ตร ินที่มตี่อประสิทธิภาพการเอน 
แค ปซูเลชันและความคงตัวของ อิมัลชันชนิดน้ า
ในน้ ามนัในน้ า  

ดร . เทพกญัญา หาญศีลวัต 01054599   Thesis  1/6/54-21/2/55 

31 Characterization and  Stabilization of the 
Extract  from Mango Seed Kernel in 
a  Cosmetic Emulsion  

 ดร.เทพกญัญา หาญศีลวัต  01054496  Selected Topics in Product   
Development  

19 / 12 / 54-21 / 2 / 55  
 

32 Effect of the Physical  Properties on 
Consumer  Preference of Nuggets  

ดร.เทพกญัญา หาญศีลวัต 
รศ . ดร.อนวุัตร แจ้งชัด  

 01054599  Thesis  19 / 12 / 54-21 / 2 / 55  

33 Process Development of  Durian Chips 
using Microwave  Vacuum Drying  

รศ .ดร. นันทวนั เทอดไทย  01054448   Project  in Project 
Development  

25/1/54-24/2/54 

34 Characterization of Hot Air  Drying and 
Microwave  Vacuum Drying of 
Fingerroot  ( Boesenbergia pandurata ). 

รศ . ดร.นันทวนั เทอดไทย 01054591  Research Methods in  Agro - Ind .   
Product Devel . 
01054562  Process  Design for  
Agro - Indust .  Prod . Devel . 

1/3/54-15/4/54 
2/7/54-25/8/55 

35 ผลของการใช้ไมโครเวฟร่วมกับ การอบแห้งแบบ
ลมร้อนตอ่ คุณภาพของฟักทองอบแห้ง  

รศ . ดร.นันทวนั เทอดไทย  01054591  Research Methods in Product   
Development  
01054562  ชื่อวิชา  Process  Design for  
Agro - Indust .  Prod . Devel . 

5/1/54-14/3/54 
2/7/54-27/8/54 

36 Characterization นf  Microwave Vacuum -
 Dried  Durian Chips  

รศ . ดร.นันทวนั เทอดไทย 01054562   Process  Design for  
Agro - Indust .  Prod . Devel . 

2/7/54-27/8/54 
13/6/54-12/9/54 
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01054472   Design  in Agro - Industry  
37 Microwave Vacuum Drying of  Osmotically 

Dehydrated  Mandarin Cv .   
( Sai - Namphaung ) 

รศ . ดร.นันทวนั เทอดไทย  01054562   Process  Design for Agro -
 Indust .  Prod . Devel . 
 

20 / 12 / 54-21 / 2 / 55  
 

38 Effect of Osmotic Solutions on  Qualities 
of Osmotically  Dehydrated Mandarin 
cv .  ( Sai - Namphaung ) 

รศ . ดร.นันทวนั เทอดไทย 
ผศ . ดร.วิษฐิดา จนัทราพรชัย  

   01054472   Design  in Agro - Industry  
  

13/6/54-12/9/54 

39 Effect of Sucrose and Glycerol  Mixtures 
in the Osmotic  Solution on 
Characteristics of  Osmotically 
Dehydrated  Mandarin Cv .  ( Sai -
 Namphaung ) 

รศ . ดร.นันทวนั เทอดไทย 
ผศ . ดร.วิษฐิดา จนัทราพรชัย  

 01054472   Design  in Agro - Industry  
 

13/6/54-12/9/54 

40 ผลของการเตรียมวตัถุดิบก่อน การอบแห้งแบบ
ไมโครเวฟ สุญญากาศตอ่คุณภาพของ ทุเรียนแผ่น  

รศ . ดร.นันทวนั เทอดไทย  
ผศ .ดร. พิสิฏฐ์ ธรรมวิถ ี 
 

01054599  Thesis  
01054472 Design  in Agro - Industry  
01054562   Process  Design for Agro -
 Indust .  Prod . Devel . 

1/4/54-7/4/54 
13/6/54-12/9/54 
2/7/54-27/8/54 

41 ซุปก้อนหอมหัวใหญแ่ละกรรมวิธี การผลิต  ผศ . ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถ ี  01054458  Research  &  Development 
for  Agro - Industry  

12/9/54-12/9/54 

42 Germination Conditions Affect   
Physicochemical Properties 
of  Germinated Brown Rice Flour  

รศ . ดร.กมลวรรณ แจ้งชัด  
รศ . ดร.อนวุัตร แจ้งชัด  
 

 01054341  Chemical  &  Physical 
Quality  Measurement  

6/6/54-15/7/54 

43 Germination Conditions Affect  Selected 
Quality of Composite  Wheat - Germinated 
Brown  Rice Flour and Bread   
Formulations  

รศ . ดร.กมลวรรณ แจ้งชัด  
รศ . ดร.อนวุัตร แจ้งชัด  
 

01054449  Manage .  of Raw 
Material  Quality in Agro - Ind . 
 

26 / 12 / 54-30 / 3 / 55  
 

44 Influence of Biopolymer  Emulsifier Type 
on Formation  and Stability of Rice 
Bran  Oil - in - Water Emulsions  :  Whey  
 Protein ,  Gum Arabic ,  and  Modified Starch  

รศ .ดร. อนวุัตร แจ้งชัด  
รศ .ดร. กมลวรรณ แจ้งชัด  
ดร . เทพกญัญา หาญศีลวัต  
ศ . ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล  

01054496  Selected Topics in 
Product  Development  
 

19 / 12 / 54-21 / 2 / 55  
 

45 Influence of Interfacial  Composition on 
Oxidative  Stability of Oil - In - Water   
Emulsions Stabilized by  Biopolymer 
Emulsifiers  

รศ .ดร. อนวุัตร แจ้งชัด  
รศ .ดร. กมลวรรณ แจ้งชัด  
ดร . เทพกญัญา หาญศีลวัต  
 

 01054496  Selected Topics in 
Product  Development  
 

19 / 12 / 54-21 / 2 / 55  
 
 

46 Physical ,  Chemical ,  Textural  and Sensory 
Properties of  Dried Wheat Noodles   
Supplemented with Unripe  Banana Flour  

ดร . ปิติพร ฤทธิเรืองเดช  01054491  Research Methods in   
Agro - Industrial PD . 
 

6/6/54-23/9/55 

47 Production of Chitosan - Allicin  Complexes 
for Using as  Antimicrobial Agent  :   
Preparation Method ,  Properties and 
Microstructure  

ดร . ทานตะวัน พริักษ์ 01054596  Selected Topics in Agro -
 Ind .  Prod .  Devel . 
 

1/12/54-29/2/55 

48 The Modification of Structure ,  Texture 
and Sensory  Properties of Pork Meat  
 Batters :  The Effect of  Substitution of Pork 
fat with  Mixed Plant Oil  

ดร . ทานตะวัน พริักษ์ 
รศ . ดร.อนวุัตร แจ้งชัด  
 

01054463   Meat  &  Poultry Product 
Development  
 

15/6/54-30/9/54 

49 การกักเก็บสารสกดัมะขามป้อม ในไลโบโซมด้วย
เครื่องไมโคร ฟลูอิกไดเซอชัน่  

รศ . ดร.หทัยรัตน์ รมิคีร ี 01054511  Product  Development 
Technology  

16/6/54-16/2/55 
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50 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมลดริ้ว รอยทีม่ีส่วนผสม
ของนโีอโซม โปรตีนไหม  

รศ . ดร.หทัยรัตน์ รมิคีร ี  01054511  Product  Development 
Technology  

16/6/54-16/6/54 

51 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปกลอส ไขร าข้าวที่มี
ส่วนผสมของไลโป โซมสารสกัดมะขามป้อม  

รศ . ดร.หทัยรัตน์ รมิคีร ี  01054351  Principles of Agro - Ind .   
Product Development  

25/7/54-27/7/54 

52 กิมจเิพสท์ส าเรจ็รูปและกรรมวิธ ีการผลิต  ผศ . ดร.วลัยรตัน์ จันทรปานนท ์  01054457  Traditional Food Product   
Development  

8/6/54-21/9/54 

53 การคัดเลือกเชือ้บริสทุธิ์โดย ทดสอบการย่อยแป้ง
และการ ผลิตแอลกอฮอล์เพือ่ใช้ในการ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครือ่งดื่มน ้าข้าวหมาก  

ผศ . ดร.วลัยรตัน์ จันทรปานนท ์ 
รศ .ดร. หทัยรัตน์ รมิคีร ี
 

01054457  Traditional Food Product   
Development  
 

8/6/54-21/9/54 

54 การก าหนดระดับคงคลังส ารอง ส าหรับสินคา้ที่มี
ความแปรผนั ของอุปสงค์สูง  

ผศ . ดร.ปรารถนา ปรารถนาด ี  01057532  Product .  Plan .  &  Inven .   
Control Agro - Indus . 

1/12/54-31/1/55 

55 การปรับปรุงระบบการจัดการ สินค้าคงคลังของ
บริษัทผู้แทน จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมนุไพร 

ผศ . ดร.ปรารถนา ปรารถนาด ี  01057532  Product .  Plan .  &  Inven .   
Control Agro - Indus . 

1 / 12 / 54-30 / 12 / 54  
 

 

นอกจากนี้ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดท าหนังสือการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 
กรณีศึกษา โดยผ่านการรวบรวมและประมวลองค์ความรู้จากผลงานวิจัยของภาควิชา ฯ เพ่ือให้นิสิตและ
ภาคอุตสาหกรรมได้ศึกษาเป็นตัวอย่างในการเรียนการสอนและการวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.1-2-7) 

3. คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจ า โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานภาระงานขั้นต่ าในฐานะอาจารย์
ผู้สอนในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ให้น้ าหนักสัดส่วนของงานวิจัยเท่ากับ 3 จาก 10 คิดเป็น 11 ชั่วโมงท าการ/สัปดาห์/
ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งครอบคลุมถึงการท าวิจัย การตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารและการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ภายใต้การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2553 
ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพตามสาขาวิชา เช่น ข้อบังคับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่ง
ประเทศไทย ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร พ.ศ.2551 เป็นต้น ซึ่งคณะฯ ได้เผยแพร่
ความรู้ด้านจรรยาบรรณต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะฯ และกองบริการการศึกษา มก. ตลอดจนมีการติดตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ผ่านคณะกรรมการส่งเสริม  สนับสนุน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เอกสารหมายเลข 4.1-3-1)  

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในฐานะนักวิจัย ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การ
ฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การท าวิจัยในต่างประเทศ การเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ เป็นต้น 
(เอกสารหมายเลข 4.1-3-2) อาทิเช่น คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์การ
ท างานร่วมกับภาคเอกชนอย่างมืออาชีพ” ให้กับคณาจารย์ในงานสัมมนาอาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปี 
2555 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมอิมพิเรียล หัวหิน บีซ รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือให้คณาจารย์
สามารถท างานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนได้อย่างมืออาชีพ, อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพได้ไปศึกษาดูงานวิจัย
ภายใต้ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย โครงการ ASIAN CORE PROGRAM (ACP) ณ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น, 
ท าวิจัย ณ University of Natural Resources and Applied Life Sciences ประเทศออสเตรีย, ฝึกอบรม
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เทคโนโลยีการหมัก ณ Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา, อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารได้ไปศึกษาดูงานและประชุมหารืองานวิจัย ณ Tokyo University of Marine Science and 
Technology ประเทศญี่ปุ่น และอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรได้ไปศึกษาดูงาน ณ เมืองโอซาก้า 
ประเทศญี่ปุ่น, น าเสนอผลงานในงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 11, 
เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ International Symposium on Complex Systems Theory & Applications 
(ISCSTA) and Chinese Track of 2011 International Comference on Risk and Engineering 
Management (CREM) ณ ประเทศจีน และเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ Global Food - Agribusiness 
System ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้สนับสนุนให้คณาจารย์รุ่นใหม่เสนอข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมีอาจารย์ที่มี
ความอาวุโส/มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เป็นพ่ีเลี้ยงหรือที่ปรึกษาโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัย (เอกสาร
หมายเลข 4.1-3-3) 

ทุกหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร นิสิตจะมีประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ 
ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาในการท าวิจัยและวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิต (เอกสารหมายเลข 4.1-3-4) 

นอกจากนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้มีการสร้างแรงจูงใจในการท างานวิจัยและผลิตผลงานวิจัย โดย
การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับอาจารย์ดีเด่นทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ในงานขอบคุณบุคลากร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับอาจารย์ดีเด่นทางด้านจรรยาบรรณ ในงานสัมมนา
คณาจารย์ คณะฯ ประจ าปี 2555 เพ่ือยกย่องชมเชยคณาจารย์ที่มีผลงานดีเด่น ทั้งทางด้านการสอน การวิจัย : มี
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติสูงสุด และจรรยาบรรณ (เอกสารหมายเลข 4.1-3-5) 

 4.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัย กล่าวคือ  
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนคณาจารย์รุ่นใหม่ในการท าวิจัย ภายใต้ทุน

วิจัยอาจารย์ใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 10 ทุนๆ ละ 30,000 บาท/คน เป็นประจ าทุกปี โดยมี
คณะกรรมการวิจัย คณะฯ เป็นผู้ด าเนินการ (เอกสารหมายเลข 4.1-4-1), มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
คณาจารย์ของคณะฯ ในการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ เพ่ือเปิดโอกาสให้
คณาจารย์ได้ไปน าเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ทางด้านวิชาการและ
การวิจัยภายใตทุ้นพัฒนาอาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในวงเงินสนับสนุน 300,000 บาท/ปี โดยคณะกรรมการ
พิจารณาทุนพัฒนาอาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้ด าเนินการ (เอกสารหมายเลข 4.1-4-2) และมีการ
จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์วิจัยและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2554 เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เอกสารหมายเลข 4.1-4-3) 

ในภาพรวมคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2554 
จ านวน 97 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,536,779 บาท โดยแบ่งออกเป็นทุนจากภายในมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 
43 โครงการ เป็นเงิน 9,578,333 บาท และทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 54 โครงการ เป็นเงิน 
70,958,446 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชน (เอกสารหมายเลข 4.1-4-4) 

 5.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามอัตลักษณ์ของคณะ 



รายงานการประเมินตนเองคณะอตุสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2554   111 
 

- งบประมาณสนับสนุนการวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.1-5-1) 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยของคณาจารย์รุ่นใหม่ของคณะฯ 

ภายใตทุ้นวิจัยอาจารย์ใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 10 ทุนๆ ละ 30,000 บาท/คน เป็นประจ าทุกปี โดยมี
คณะกรรมการวิจัย คณะฯ เป็นผู้ด าเนินการ, มีการสนับสนุนงบประมาณให้คณาจารย์ของคณะฯ ได้น าเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้ทุนพัฒนาอาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในวงเงิน
สนับสนุน 300,000 บาท/ปี โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนพัฒนาอาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็น
ผู้ด าเนินการ และมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์วิจัยและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2554 เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

ในภาพรวมคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2554 จ านวน 97 
โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,536,779 บาท โดยแบ่งออกเป็นทุนจากภายในมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 43 โครงการ 
เป็นเงิน 9,578,333 บาท และทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 54 โครงการ เป็นเงิน 70,958,446 บาท ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

- ห้องปฏิบัติการวิจัยและระบบรักษาความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 4.1-5-2) 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีห้องปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมือวิทยาศาสตร์สนับสนุนการเรียนการสอน

และการวิจัยของคณาจารย์และนิสิตคณะฯ และมีหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ Bio-based 
Material Innovation, Controlled-release Delivery Systems for Functional Ingredients and Bioactive 
Compounds, Food Safety และ Probiotics and Prebiotics for Health เป็นต้น โดยการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบและปลอดภัย ภายใต้ระเบียบและขั้นตอนการขอใช้เครื่องมือของส่วนกลางคณะอุตสาหกรรมเกษตรและ
ภาควิชา รวมทั้งมรีะบบรักษาความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการของภาควิชาและส่วนกลางคณะฯ ได้แก่ มีการท า
ประกันภัยอาคารและทรัพย์สิน, ป้ายระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการ (ป้ายห้ามสูบบุหรี่, ปิดระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ หลังการใช้งาน, ต้องสวมเสื้อ Coat เมื่อปฏิบัติการวิจัย และอ่ืนๆ), ตู้ยาประจ าห้องปฏิบัติการ, 
ระบบดับเพลิงและไฟฉุกเฉิน, Emergency Shower and Eye Wash, ตู้เก็บสารเคมีที่มีระบบท่อดูดไอระเหยจาก
สารเคมีและรักษาอุณหภูมิภายในตู้สารเคมี, ตู้ดูดควัน/ไอระเหยของสารเคมีขณะท าการทดลอง, การจัดกลุ่มสารเคมี
และการส ารวจและก าจัดสารเคมีเป็นประจ าทุกปี เป็นต้น  

- ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร “นฤดมบุญ-หลง” (เอกสารหมายเลข 4.1-5-3) 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร “นฤดมบุญ-หลง” ตั้งอยู่ที่อาคาร

ปฏิบัติการวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร (อก.5) ชั้น 3 เพ่ือใช้เป็นแหล่งค้นคว้าทางวิชาการในการสนับสนุนการ
เรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย์และนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

- มีที่นั่งส าหรับอ่านหนังสือและค้นคว้า จ านวน 80 ที่นั่ง  
- มีต าราภาษาไทย จ านวน 133 รายการ, ต าราภาษาอังกฤษ จ านวน 1,974 รายการ, วารสาร

ภาษาไทย จ านวน 133 รายการ, วารสารภาษาอังกฤษ จ านวน 39 รายการ และเอกสารวิชาการอ่ืนๆ รวมทั้ง
วิทยานิพนธ์ จ านวน 409 รายการ  
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- มีสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ อีกมากมาย อาทิเช่น ฐานข้อมูล , อุปกรณ์ในการสืบค้น, อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น 

นอกจากนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดสรรงบประมาณให้กับภาควิชาในการจัดซื้อต ารา/หนังสือ
ใหม่ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นประจ าทุกปี โดยปีงบประมาณ 2554 ภาควิชาได้จัดซื้อต ารา/หนังสือใหม่ 
อาทิเช่น สารพิษในอาหาร, Advance Packaging, Handbook of Food Process Modeling and Statistical 
Quality Control 1, Costing for the Fashion Industry เป็นต้น   

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.1-5-4) 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในด้านข้อมูลแหล่งทุนวิจัยและข้อมูลผลงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในฐานข้อมูล “ระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก. 
(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx) และส านักหอสมุด มก. ในด้านฐานข้อมูลต่างๆ เช่น Scopus, 
ISI, ScienceDirect เป็นต้น  

นอกจากนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพและการบริหารงาน เพ่ือ
รวบรวมและเผยแพร่ผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของคณะฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภายในคณะฯ 

 6.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 ครบถ้วนทุก
ประเด็น 

- ด้านงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จากการติดตามผลการด าเนินงานในการสนับสนุนทุนวิจัยอาจารย์
ใหม ่คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัย พบว่า “การด าเนินงานในการสนับสนุนทุนวิจัยอาจารย์ใหม่
คณะฯ ประจ าปี 2554 มีการด าเนินงานตามแผน ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีการติดตามและประเมินผลเฉพาะการ
ด าเนินงาน แต่ไม่เป็นไปตามก าหนดเวลาในการจัดสรรทุน มีการขยายเวลารับสมัครทุนหลายครั้ง งานการเงินและ
พัสดุจึงเสนอให้น ารายชื่อผู้เสนอขอรับทุน ปี 2554 ไปพิจารณารวมกับผู้เสนอขอรับทุนปี 2555 ให้ตรงตาม
ปีงบประมาณในการจัดสรรทุน จึงไม่บรรลุเป้าหมายและไม่มีการติดตามและประเมินผลผู้ได้รับทุน” และการติดตาม
ผลการด าเนินงานในการสนับสนุนทุนพัฒนาอาจารย์ คณะฯ ประจ าปี 2554 - 2555 พบว่า “การด าเนินงานในการ
สนับสนุนทุนพัฒนาอาจารย์ คณะฯ ประจ าปี 2554 - 2555 มีการด าเนินงานตามแผน เป็นไปตามก าหนดเวลาใน
การจัดสรรทุน ตรงตามวัตถุประสงค์ บรรลุเป้าหมาย และมีการติดตามและประเมินผลเฉพาะการด าเนินงาน แต่ยัง
ขาดการติดตามและประเมินผลผู้ได้รับทุน โดยเสนอแนะให้มีการก าหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนพัฒนาอาจารย์ 
คณะฯ ประจ าปี 2556 ใหม่ เพ่ือให้มีความชัดเจนมากขึ้น และให้ผู้ได้รับทุน ปี 2556 เป็นต้นไป จัดท ารายงานผล
การเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติเสนอต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาทุน
พัฒนาอาจารย์ คณะฯ” ส่วนการติดตามผลการด าเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์วิจัย
และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2554 เป็นไปตามกลไกและขั้นตอนการด าเนินงานของงานพัสดุ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

ในภาพรวมของการสนับสนุนงบประมาณวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2554 
จากการติดตามผลการด าเนินงานในการบริหารงานของคณะฯ ด้านการวิจัย ของที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
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คณะฯ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 พบว่า จ านวนงบประมาณวิจัยที่คณะฯ ได้รับการสนับสนุน
จากภายในมหาวิทยาลัยฯ มีแนวโน้มลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2553 และปัจจุบัน แม้ว่าคณะฯ จะได้
มีการจัดสรรงบประมาณของคณะฯ เพื่อเป็นทุนวิจัย รวมทั้งการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมือวิจัยให้ดีขึ้น 
โดยที่ประชุมดังกล่าว มีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. เห็นควรสนับสนุนให้คณาจารย์ขอทุนสนับสนุนทางด้านการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
มากขึ้น โดยเฉพาะจากภาคเอกชน เนื่องจากปัจจุบันงบประมาณวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัยฯ และภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐ ที่คณะฯ ได้รับการสนับสนุนมีแนวโน้มลดลงทุกปี 

2. ส่งเสริมให้คณาจารย์เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้น 
3. เร่งรัดให้คณาจารย์ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติมากขึ้น (เอกสารหมายเลข 4.1-6-1) 
- ด้านห้องปฏิบัติการวิจัย จากการติดตามและประเมินผลในการใช้ห้องปฏิบัติการส่วนกลาง คณะฯ 

พบว่า “จากผู้รับบริการห้องปฏิบัติการส่วนกลาง คณะฯ จ านวน 50 ราย มีความพึงพอใจในการใช้ห้องปฏิบัติการ
ส่วนกลาง คณะฯ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 อยู่ในระดับดี ซึ่งบรรลุเป้าหมาย 3.51 และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ควรมีการ
แนะน าการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์แก่นิสิตตั้งแต่แรกเข้าศึกษา 2. ควรมีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย 3. ควรมีการ
จองใช้เครื่องมือผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น” (เอกสารหมายเลข 4.1-6-2)  

- ด้านห้องสมุด/แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ จากการติดตามและประเมินผลในการให้บริการห้องสมุด 
นฤดมบุญ-หลง พบว่า “จากผู้รับบริการห้องสมุดนฤดมบุญ-หลง จ านวน 126 ราย มีความพึงพอใจในการให้บริการ
ห้องสมุดนฤดมบุญ-หลง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 อยู่ในระดับดี ซึ่งบรรลุเป้าหมาย 3.51 และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ควร
มีการเปิดให้บริการในเวลาพักเที่ยง นอกเวลาราชการ และวันเสาร์ - อาทิตย์ 2. ควรมีการปรับปรุงคอมพิวเตอร์
ส าหรับการสืบค้นให้เร็วขึ้น 3. ควรมีการจัดมุมหนังสือหรือวารสารใหม่ 4. ควรปรับปรุงระบบการจัดเรียงหนังสือใน
ชั้น เพ่ือความเป็นระเบียบและสามารถค้นหาหนังสือได้ง่ายขึ้น 5. ควรมีหนังสือ/วารสาร (เฉพาะด้าน) และนิตยสาร
มากกว่านี้ และควรมีวารสาร/นิตยสารฉบับล่าสุด เป็นต้น” (เอกสารหมายเลข 4.1-6-3)  

- ด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย จากการติดตามและประเมินผลระบบสารสนเทศ คณะฯ พบว่า 
“จากผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ คณะฯ จ านวน 25 ราย มีความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ คณะฯ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.47 อยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมาย 3.51 และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ควรมีการอบรมการใช้ระบบ
สารสนเทศและมอบหมายผู้ดูแลระบบและผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงานที่ชัดเจน 2. ควรมีการเปิดระบบจอง
ห้องเรียน/ห้องประชุมและจองรถออนไลน์ 3. ควรปรับปรุงระบบให้สามารถกรอกข้อมูลได้ง่ายและครอบคลุมข้อมูล
ทุกด้าน และสามารถน าข้อมูลมาใช้งานได้ทั้งในภาพรวมและรายปี (ปี พ.ศ., ปีการศึกษา และปีงบประมาณ) 
ตลอดจนสามารถจัดท าเป็นรายงานประกันคุณภาพได้ เป็นต้น” (เอกสารหมายเลข 4.1-6-4) 

7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ 
- ด้านงบประมาณสนับสนุนการวิจัย  

ทุนวิจัยอาจารย์ใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการสนับสนุนงบประมาณใน
การท าวิจัยของคณาจารย์รุ่นใหม่ของคณะฯ ภายใต้ทุนวิจัยอาจารย์ใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 10 ทุนๆ 
ละ 30,000 บาท/คน ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยมีคณะกรรมการวิจัย คณะฯ เป็นผู้ด าเนินการ จากผลประเมิน
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การด าเนินงานในการสนับสนุนทุนวิจัยอาจารย์ใหม่ คณะฯ โดยมีข้อเสนอแนะจากงานการเงินและพัสดุให้น ารายชื่อ
ผู้เสนอขอรับทุน ปี 2554 ไปพิจารณารวมกับผู้เสนอขอรับทุนปี 2555 ให้ตรงตามปีงบประมาณในการจัดสรรทุน ซึ่ง
อยู่ระหว่างด าเนินการ ส่วนการติดตามผลผู้ได้รับทุนเป็นไปตามเกณฑ์การติดตามและประเมินผลในรายละเอียดการ
เสนอขอรับทุนวิจัยอาจารย์ใหม่ คณะฯ 

ทุนพัฒนาอาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการสนับสนุนงบประมาณให้
คณาจารย์ของคณะฯ ได้น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้ทุนพัฒนาอาจารย์ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในวงเงินสนับสนุน 300,000 บาท/ปี ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยคณะกรรมการพิจารณา
ทุนพัฒนาอาจารย์ คณะฯ เป็นผู้ด าเนินการ จากผลประเมินการด าเนินงานในการสนับสนุนทุนพัฒนาอาจารย์ 
คณะฯ ประจ าปี 2554 - 2555 โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้บริหารให้ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนพัฒนาอาจารย์ 
คณะฯ ประจ าปี 2556 ใหม่ เพ่ือให้มีความชัดเจนมากขึ้น และให้ผู้ได้รับทุน ปี 2556 เป็นต้นไป จัดท ารายงานผล
การเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติเสนอต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาทุน
พัฒนาอาจารย์ คณะฯ เพ่ือเป็นการติดตามผลการด าเนินงาน ซึ่ง อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาทุนพัฒนา
อาจารย์ คณะฯ ด าเนินการพิจารณาปรับเกณฑ์การพิจารณาทุนพัฒนาอาจารย์ คณะฯ ประจ าปี 2556 และก าหนด
แบบรายงานการน าเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ  

งบประมาณวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2554 จากผลประเมินการด าเนินงาน
ในการบริหารงานของคณะฯ ด้านการวิจัย ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 17 
พฤษภาคม 2555 โดยมีข้อเสนอแนะ คือ คณะอุตสาหกรรมเกษตรควรสนับสนุนให้คณาจารย์ขอทุนสนับสนุน
ทางด้านการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ มากขึ้น โดยเฉพาะจากภาคเอกชน เนื่องจากปัจจุบัน
งบประมาณวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัยฯ และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐ ที่คณะฯ ได้รับ
การสนับสนุนมีแนวโน้มลดลงทุกปี และควรส่งเสริมให้คณาจารย์เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้น 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ประจ าปีงบประมาณ 2555 ในหัวข้อ “การสนับสนุนการท าวิจัยร่วมกับภาคเอกชน” และแผนพัฒนาตามนโยบาย
การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในระยะเวลา 4 ปี (29 สิงหาคม 2555 – 28 สิงหาคม 2559) ในหัวข้อ “การ
พัฒนางานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน” (เอกสารหมายเลข 4.1-7-1) 

- ด้านห้องปฏิบัติการวิจัย จากผลประเมินความพึงพอใจในการใช้ห้องปฏิบัติการส่วนกลาง คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการห้องปฏิบัติการส่วนกลาง คือ คณะอุตสาหกรรมเกษตรควรมี
การแนะน าการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์แก่นิสิต และมีการจองใช้เครื่องมือผ่านระบบออนไลน์ คณะอุตสาหกรรม
เกษตรได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ 2555 ในหัวข้อ “การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน/วิจัย” และแผนพัฒนาตามนโยบาย
การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในระยะเวลา 4 ปี (29 สิงหาคม 2555 – 28 สิงหาคม 2559) ในหัวข้อ “การ
พัฒนาระบบการจัดการการใช้เครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการท างานภายในคณะ”  

ในปีการศึกษา 2554 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดอบรมการใช้เครื่องมือต่างๆ แก่คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร เช่น เครื่อง Contact Angle, เครื่อง Dynamic Mechanical 
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Thermal Analysis (DMTA) เป็นต้น นอกจากนี้ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เป็นวิชาปฏิบัติการ ผู้สอนได้มีการ
สอนและแนะน าวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานั้นๆ แก่นิสิต เช่น วิชา 01054112 ปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น, วิชา 01054322 ปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 1, วิชา 
01055281 ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ซึ่งนิสิตระดับปริญญาตรีจะได้เรียนรู้
การใช้เครื่องมือต่างๆ ในชั้นปีที่ 3 และ 4 (เอกสารหมายเลข 4.1-7-2)  

- ด้านห้องสมุด/แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ จากผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการห้องสมุดนฤดม
บุญ-หลง โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการห้องสมุดนฤดมบุญ-หลง คือ 1. ควรมีการเปิดให้บริการในเวลาพักเที่ยง 
นอกเวลาราชการ และวันเสาร์ - อาทิตย์ 2. ควรมีการปรับปรุงคอมพิวเตอร์ส าหรับการสืบค้นให้เร็วขึ้น 3. ควรมี
หนังสือ/วารสาร (เฉพาะด้าน) และนิตยสารมากกว่านี้ เป็นต้น คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าว 
มาปรับปรุงดังนี้ 1. เพ่ิมเวลาในการให้บริการห้องสมุด ในปีการศึกษา 2554 ห้องสมุด คณะฯ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 
08.30 – 17.30 น. และเตรียมเปิดบริการเพ่ิมเติม เพื่อรองรับการให้บริการแก่นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ และ
นิสิตต่างชาติ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น. เริ่มปีการศึกษา 2555 2. มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ
ใหม่เป็นประจ าทุกปี 3. มีการให้บริการคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารปฏิบัติการวิจัยทางด้าน
อุตสาหกรรมเกษตร (อก.5) ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เพ่ือรองรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคณาจารย์
และนิสิตในการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลห้องสมุด (เอกสารหมายเลข 4.1-7-3)  

- ด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย จากผลประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ คณะฯ คือ 1. ควรมีการอบรมการใช้ระบบ
สารสนเทศและมอบหมายผู้ดูแลระบบและผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงานที่ชัดเจน 2. ควรมีการเปิดระบบจอง
ห้องเรียน/ห้องประชุมและจองรถออนไลน์ 3. ควรปรับปรุงระบบให้สามารถกรอกข้อมูลได้ง่ายและครอบคลุมข้อมูล
ทุกด้าน และสามารถน าข้อมูลมาใช้งานได้ทั้งในภาพรวมและรายปี (ปี พ.ศ., ปีการศึกษา และปีงบประมาณ) 
ตลอดจนสามารถจัดท าเป็นรายงานประกันคุณภาพได้ เป็นต้น คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าว
มาจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2555 ในหัวข้อ “การจัดท า
ระบบข้อมูลสารสนเทศของคณะฯ” และได้มีรับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของคณะฯ ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาและปรับปรุง ส่วนการปรับปรุงระบบสารสนเทศฐานข้อมูล “ระบบงาน
วิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก. และด้านฐานข้อมูลต่างๆ 
ส านักหอสมุด มก. เป็นการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 4.1-7-4) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน เป้ำหมำย 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
 7 ข้อ 
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2553 2554 2553 2554 2554 เป้ำหมำย 2555 
4.1 6 ข้อ 6 ข้อ 4.00 4.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง  

เนื่องจาก พบข้อ 7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงงานวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.1 6 ข้อ 7 ข้อ 4.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

4.1-1-1 การบริหารงานด้านงานวิจัย 
- ผังเชื่อมโยงการบริหารงานด้านงานวิจัย 
- ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2553 - 2555 
- แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ.2554 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
- แผนปฏิบัติการฝ่ายวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2554 

4.1-1-2 คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4.1-1-3 - คณะกรรมการวจิัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

- คณะกรรมการวจิัย ระดับภาควชิา 
- แผนปฏิบัติการฝ่ายวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2554 
- การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

4.1-1-4 - หน่วยปฏิบัติการวิจยัเช่ียวชาญเฉพาะด้าน (SRU) 
- โครงการมหาวิทยาลัยวิจยัแห่งชาติ (NRU) 

4.1-1-5 การสนับสนุนงบประมาณในการวจิัยระดับคณะ 
- ทุนวิจัยอาจารย์ใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
- ทุนพัฒนาอาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
- งบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อครุภณัฑ์วิจัยและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
การสนับสนุนงบประมาณในการวจิัยระดับภาควิชา 

4.1-2-1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
4.1-2-2 งานวิจัยท่ีมีนิสิตบณัฑติศึกษาเป็นผู้ร่วมวิจยั 
4.1-2-3 วิชาเทคนิควิจัย 
4.1-2-4 การบรรยายพิเศษของผูเ้ชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 
4.1-2-5 - การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

- โครงการงานเสนอผลงานทางวิชาการ “Biot Fun Fair For Future ครั้งท่ี 2” 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.1-2-6 งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 
4.1-2-7 หนังสือการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร กรณีศึกษา 
4.1-3-1 - หลักเกณฑม์าตรฐานภาระงานขัน้ต่ าด้านงานวิจัย 

- จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
- จรรยาบรรณวิชาชีพตามสาขาวิชา 
- การเผยแพร่เพื่อให้ความรูเ้กี่ยวกบัจรรยาบรรณอาจารย์และนักวิจยั 
- การติดตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

4.1-3-2 การพฒันาสมรรถนะอาจารย์ในฐานะนักวิจัย 
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์การท างานร่วมกับภาคเอกชนอย่างมืออาชีพ” 
- การพัฒนาคณาจารย์ด้านการวิจยั 

4.1-3-3 การเสนอข้อโครงการวิจัยของคณาจารยร์ุ่นใหม่ โดยมีอาจารย์อาวุโสเป็นที่ปรึกษาโครงการ 
4.1-3-4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
4.1-3-5 การยกย่องชมเชยด้านการเรียนการสอน การวิจัย และจรรยาบรรณ 
4.1-4-1 ทุนวิจัยอาจารย์ใหม่ คณะอตุสาหกรรมเกษตร 
4.1-4-2 ทุนพัฒนาอาจารย ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
4.1-4-3 งบประมาณสนับสนุนในการจดัซื้อครุภณัฑ์วิจัยและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
4.1-4-4 งบประมาณวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2554 
4.1-5-1 งบประมาณสนับสนุนการวิจยั 

- ทุนวิจัยอาจารย์ใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
- ทุนพัฒนาอาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
- งบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อครุภณัฑ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร ์
- งบประมาณวิจยั ประจ าปีงบประมาณ 2554 

4.1-5-2 ห้องปฏิบัติการวิจยัและระบบรักษาความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัตกิาร 
- หน่วยปฏิบัติการวิจยัเช่ียวชาญเฉพาะด้าน (SRU) และรายการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ 
- ระบบรักษาความปลอดภัยภายห้องปฏิบัติการต่างๆ 

4.1-5-3 ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร “นฤดมบุญ-หลง” 
- รายละเอียดห้องสมุด 
- รายการหนังสือใหม่และงบประมาณ 

4.1-5-4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจยั 
- ฐานข้อมูล “ระบบงานวิจัยและงานสร้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” (ข้อมูลงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน) 
- ฐานข้อมูลส านักหอสมุด 
- ระบบสารสนเทศคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

4.1-6-1 การติดตามและประเมินผลในการด าเนินงานจัดสรรงบประมาณสนบัสนุนการวิจัย 
- ทุนวิจัยอาจารย์ใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
- ทุนพัฒนาอาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
- งบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อครุภณัฑ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
  (เป็นไปตามกลไกและขั้นตอนของงานพัสดุ คณะฯ) 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
- งบประมาณวิจยั ประจ าปีงบประมาณ 2554 

4.1-6-2 การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจในการใช้ห้องปฏิบัติการสว่นกลาง 
4.1-6-3 การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร “นฤดมบุญ-หลง” 
4.1-6-4 การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศคณะอตุสาหกรรมเกษตร 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผ่ลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะหค์วามรู้จากงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ 
เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได ้และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพรอ่งค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน
และผูเ้กี่ยวข้อง 

  4.  มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมกีารรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุม้ครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสทิธิบัตรหรืออนุสิทธิบตัร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนสุิทธิบัตร 
(เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 1.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือ

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ กล่าวคือ  

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีคณะกรรมการพิจารณาทุนพัฒนาอาจารย์ คณะฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการ
สนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีโอกาสได้น าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ตลอดจนได้
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ใหม่ๆ ในวงเงินสนับสนุน 300,000 บาท/ปี (เอกสารหมายเลข 4.2-
1-1) 

นอกจากนี้ ในระดับภาควิชาได้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ 
และค่าใช้จ่ายในตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ เช่น การตรวจภาษาอังกฤษ, ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงาน เป็นต้น ผ่านการพิจารณาของหัวหน้าภาควิชา/คณะกรรมการประจ าภาควิชา (เอกสารหมายเลข 4.2-1-2)  

 2.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัย เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด กล่าวคือ  

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีคณะกรรมการสาขาอุตสาหกรรมเกษตรในการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 
50 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณากลั่นกรองผลงานวิจัยและรวบรวมผลงานวิจัยจัดท าเป็นเล่ม เพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้จากงานวิจัยสู่ประชาชนทั่วไปในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 (เอกสารหมายเลข 4.2-2-1) และฝ่ายวิจัย
คณะฯ ได้มกีารรวบรวมผลงานวิจัยที่ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากคณาจารย์ผู้วิจัย และผ่านการ
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิของวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล Scopus จัดท าเป็นเล่มตาม
สาขาวิชา (เอกสารหมายเลข 4.2-2-2)  

คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ของคณาจารย์ ในงาน
นิทรรศการ “นวัตกรรมเพ่ือประชาชน” ในงานเกษตรแฟร์ ประจ าปี 2555 โดยผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าเสนอ
ในงานดังกล่าว ผ่านการคัดสรรจากภาควิชา (เอกสารหมายเลข 4.2-2-3) 

นอกจากนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้มีการจัดสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส 
อาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้ได้รับรางวัลซิวเสงี่ยม กาญจนจารี เพ่ือผู้น านักวิจัย
รุ่นใหม่ดีเด่น ซึ่งให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับรางวัลที่ได้รับและผลงานวิจัย โดยเผยแพร่บทสัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร และรองศาสตราจารย์ ดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและ
วัสดุ ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการสืบสานอาหารไทย สร้างชื่อ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ในวารสารบรรจุภัณฑ์ไทย 
(เอกสารหมายเลข 4.2-2-4)  

 3.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง กล่าวคือ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดท าหัวข้อสาระน่ารู้บนเว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือเป็นการ
รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านงานวิจัยของคณะฯ สู่สาธารณะ อันจะน าไปสู่ความร่วมมืองานวิจัยในการ
น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และต่อยอดผลงานวิจัยต่อไป และมีการประชาสัมพันธ์งานวิจัย คณะฯ ลงใน
หนังสือพิมพ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ มก. การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50 สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร และงานนิทรรศการ “นวัตกรรมเพ่ือประชาชน” ในงานเกษตรแฟร์ ประจ าปี 2555 (เอกสาร
หมายเลข 4.2-3-1) 

 4.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการน าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน (เอกสารหมายเลข 4.2-4-1) จากข้อมูลผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่



รายงานการประเมินตนเองคณะอตุสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2554   120 
 

น ามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ฐานข้อมูลสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจ าปี พ.ศ.2554 ดังนี้  

ล ำดับ
ท่ี 

ช่ือผลงำนวิจัย ช่ือผู้วิจัย (คณะฯ) รำยละเอียดกำรน ำไปใช้ประโยชน์ วัน เดือน ปี 

1 Effect of Fining Treatments on  Color of 
Pasteurized Clear  Mangosteen Juice 
Mixed with  Grape Juice  

คุณธัญชนก อุดมทรัพย ์ 
รศ . ดร.นันทวัน เทอดไทย  
ดร . เทพกัญญา หาญศีลวัต  
 

เชิงพำณิชย์ 
-  บริษัท  บางกอกพัฒนาไวน์เนอรี่ จ ากัด 
- การน า สูตรและกรรมวิธีการผลิตน้ า มังคุดอัดแก็สที่พัฒนาได้ 
ไปใช้ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับบริษัท  

1/2/54 - 25/2/54 

2 Effect of Xanthan Gum 
and  Carboxymethyl 
Cellulose  Concentration on Quality 
of  Cloudy Mangosteen Juice  

คุณธัญชนก อุดมทรัพย ์ 
รศ . ดร.นันทวัน เทอดไทย  
ดร . เทพกัญญา หาญศีลวัต  
 

เชิงพำณิชย์ 
-  บริษัท  บางกอกพัฒนาไวน์เนอรี่ จ ากัด 
- ผลงานน า ไปใช้ในการสร้าผลิตภัณฑ์ใหม่  
ของบริษัท  

1/2/54 - 25/2/54 

3 Effects of Varieties ,  Heat   
Pretreatment and UHT  Conditions on 
the Sugarcane  Juice Quality  

ดร . วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์  
นายสมศักด์ิ  วิริยะพุทธิ พงศ์   
น.ส.หทัยนิตย์ เจริญพร วรนาม   
ดร . สิริชัย ส่งเสริมพงษ์  

เชิงพำณิชย์ 
-  โรงงาน น้ าตาลวังขนาย  
-  ต่อยอด ผลงานวิจัย 

1/2/54 - 1/2/54 

4 Survey of Counterfeit  Melamine 
Tableware Available  on the Market in 
Thailand ,  and its Migration  

รศ . ดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม  
น.ส.ภัทรี ต้ังมงคลเลิศ  
ผศ .ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์  
รศ . ดร.วาณี ชนเห็นชอบ  

เชิงสำธำรณะ 
-  European  Commission   
- น าไปใช้อ้างอิงวิธีการ ทดสอบ  
 

30/9/54-30/9/54 

5 กรรมวิธีการผลิตข้าวกล้องเริ่ม งอกพร้อม
รับประทานบรรจุ กระป๋อง  
 

ดร . สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ เชิงพำณิชย์ 
-  บริษัท อัล บาทรอส จ ากัด 
- ปรับปรุงกระบวนการผลิต  

7/1/54 - 7/1/54 

6 กรรมวิธีการผลิตเส้นหมี่สดจาก แป้งข้าวกล้อง
เริ่มงอก 
 

ดร . สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ เชิงพำณิชย์ 
-  โรง ก๋วยเต๋ียวรุ่งเจริญพาณิชย์  
- ต่อยอด งานวิจัย 

8/2/54 - 8/2/54 

7 การเปรียบเทียบการบดข้าวแบบ ใช้น้ าและไม่
ใช้น้ า  
 

ดร . สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ เชิงพำณิชย์ 
-  บริษัท แป้ง ทองอุตสาหกรรม จ ากัด  
- ปรับปรุงกระบวน การผลิต  

7/1/54 - 7/1/54 

8 การพัฒนากระบวนการผลิต น้ าตาลทรายขาว
ข้ันตอนเดียว 
 

รศ . ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต  
รศ . ดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา  
รศ . สมบัติ ขอทวีวัฒนา  
 

เชิงพำณิชย์ 
-  ส านักงาน คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย กระทรวง
อุตสาหกรรม 
- การประยุกต์ใช้ในระดับ อุตสาหกรรม  

28/2/54-28/2/54 

9 การพัฒนาสูตรอาหารสัตว์เลี้ยง บรรจุกระป๋อง  รศ . ดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา  
รศ . วิชัย หฤทัยธนาสันต์ิ  
ผศ . ดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร  

เชิงพำณิชย์ 
-  บริษัท  Normerica จ ากัด   
- การประยุกต์ใช้ในระดับ อุตสาหกรรม  

31/3/54-31/3/54 

10 การยืดอายุการเก็บรักษาร าข้าว โดยใช้ความ
ร้อนจากเครื่องไมโครเวฟแบบต่อเนื่องเพื่อยับ 
ยั้งเอนไซม์ไลเปสและเอนไซม์ ไลพอกซิจิเนส  

ดร . สิริชัย ส่งเสริมพงษ์  เชิงพำณิชย์ 
-  บริษัท ปทุมไร ซมิล แอนด์แกรนารี จ ากัด  
- ต่อยอด งานวิจัย 

8/2/54 - 8/2/54 

11 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารจาก
ยอไทย 
 

นางชิดชม ฮิรางะ  
ผศ . สุขเกษม สิทธิพจน์  
นางสิริพร สธนเสาวภาคย์  
 

เชิงพำณิชย์ 
-  ห้างหุ้นส่วน จ ากัด โกลด์ออนดี  
- การพัฒนา ผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมสุขภาพจาก ผงสกัดยอไทยใน
บรรจุภัณฑ์  I - Cap  

20/1/54 - 1/3/56 

12 โครงการพิเศษ  ( Workshop )  การ เตรียมการ
แสดงศักยภาพ อุตสาหกรรมแฟชั่น
ไทย  Bangkok Trend  2012 - 2013  
 

ผศ . ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ เชิงสำธำรณะ 
-  กรมส่งเสริม การส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 
- เตรียมแสดงศักยภาพ อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย เพื่อช่วย 
ผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน  BIFF & BIL  2011  

13/1/54 - 6/5/54 

13 ซุปก้อนหอมหัวใหญ่และกรรมวิธี การผลิต  
 

ผศ . ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี  
คุณอาจารีย์ เอี่ยมพงษ์ไพทูรย์  
 

เชิงพำณิชย์ 
-  บริษัท ปก ธนพัฒน์ จ ากัด  
- ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส  ตรา คูเน่  

17/3/54 - 1/3/55 

14 ผลของสารชะลอการเกิดรีโทร เกรเดชันในข้าว
ส าเร็จรูปพร้อม รับประทานบรรจุกระป๋อง  

คุณเทวี คุ้มวงศ์  
ดร . สิริชัย ส่งเสริมพงษ์  

เชิงพำณิชย์ 
-  บริษัท อัล บาทรอส จ ากัด 

2/6/54 - 2/6/54 
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ล ำดับ
ท่ี 

ช่ือผลงำนวิจัย ช่ือผู้วิจัย (คณะฯ) รำยละเอียดกำรน ำไปใช้ประโยชน์ วัน เดือน ปี 

 - ต่อยอด ปรับปรุงกระบวน การผลิต  
15 ผักสดตัดแต่งพร้อมบริโภค  ผศ . ดร.วราภา มหากาญจนกุล  เชิงพำณิชย์ 

-  บ ริษัท ซีพี  ออลล์ จ ากัด  ( มหาชน )   
- การตัด แต่งผักสดพร้อมบริโภคในร้าน  7 - 11  

1/4/54 - 30/6/54 

 

 5. คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่องระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2551 และเรื่องระเบียบว่าด้วยการ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ .ศ.2551 โดย
ด าเนินการผ่านงานทรัพย์สินทางปัญญา ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
กลางของมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ด าเนินการและพัฒนาธุรกิจการวิจัย ทั้งในระดับบ่มเพาะเทคโนโลยี หน่วยธุรกิจ
ทดลอง และหน่วยธุรกิจเต็มรูปจากการขยายผลโครงการวิจัยทุกสาขาของมหาวิทยาลัย , ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
พัฒนาแล้วและพัฒนาต่อยอดจากทุกแหล่งทุนร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคธุรกิจเอกชน, ด าเนินการ
และประสานงานหน่วยปฏิบัติการและศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับองค์กรภาครัฐ เพ่ือ
สร้างและเพ่ิมจ านวน รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ที่พัฒนาจากฐานความรู้ อันเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน
และพ่ึงพาตนเอง, ด าเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา และบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ อันเกิดจากการวิจัยพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และให้บริการทางวิชาการ
ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (เอกสารหมายเลข 4.2-5-1) 

 6.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร กล่าวคือ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามขั้นตอน การให้
ค าปรึกษา และการประสานงานของงานทรัพย์สินทางปัญญา ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(เอกสารหมายเลข 4.2-6-1)  

ในปี พ.ศ.2554 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ (เอกสารหมายเลข 4.2-6-2) ดังนี้ 
ล ำดับ

ที่ 
ชื่อผลงำน/สิ่งประดิษฐ ์ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ประเภท 

เลขที่สิทธบิัตร/ 
อนุสิทธิบัตร 

วัน เดือน ปี ที่
ได้รับ 

หน่วยงำน 

1 ผลิตภัณฑ์ปรุงรสและกรรมวิธี
การผลิต 

ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี และ
คณะ 

อนุสิทธิบัตร 6247 27 พฤษภาคม 
2554 

กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

2 ไส้กรอกไข่ขาวและกรรมวธิี
การผลิต 

รศ.ดร.วรรณวิบูลย์ กาญจน
กุญชร 

อนุสิทธิบัตร 6377 14 กรกฎาคม 
2554 

กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

3 มะม่วงแผ่นแบบแข็ง รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด อนุสิทธิบัตร 6553 1 กันยายน 2554 กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

4 Antimicrobial Packaging 
Material 

รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สรรกุล, 
Prof.Dr.Joseph Miltz, 
Prof.Dr.Stephen William 
Bigger และ Assoc. Prof. 

สิทธิบัตร US 8,017,667 
B2 

13 กันยายน 
2554 

United States 
Patent 
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ล ำดับ
ที่ 

ชื่อผลงำน/สิ่งประดิษฐ ์ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ประเภท 
เลขที่สิทธบิัตร/ 

อนุสิทธิบัตร 
วัน เดือน ปี ที่

ได้รับ 
หน่วยงำน 

Cornelis Sonneveld 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.2 6 ข้อ  6 ข้อ 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง   

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.2 6 ข้อ  6 ข้อ 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.2-1-1 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนพัฒนาอาจารย์ คณะอตุสาหกรรมเกษตร 

- เกณฑ์การพิจารณาทุนพัฒนาอาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
4.2-1-2 การสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจยัของภาควิชา 
4.2-2-1 - รายชื่อคณะกรรมการสาขาอุตสาหกรรมเกษตรในการจัดการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ครั้งท่ี 50 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “แต่งตั้งผู้ทรงคณุวุฒิเพือ่พิจารณาผลงานทางวิชาการ”  
ในการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 50 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
- เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 50 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

4.2-2-2 เล่มผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus สาขาวิชาต่างๆ 
4.2-2-3 งานนิทรรศการ “นวัตกรรมเพื่อประชาชน” ในงานเกษตรแฟร์ ประจ าปี 2555 
4.2-2-4 บทสัมภาษณ์คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรที่เผยแพร่สูส่าธารณะ 
4.2-3-1 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจยั 
4.2-4-1 งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภายนอกและชุมชน 
4.2-5-1 ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน ์

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

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
- ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่องระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปญัญาและสิทธิประโยชน์
จากงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2551 และเรื่องระเบยีบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยส์ินทาง
ปัญญาและสิทธิประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2551  
- งานทรัพย์สินทางปัญญา ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4.2-6-1 มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสทิธิบัตรหรืออนุสิทธิบตัร 
- งานทรัพย์สินทางปัญญา ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ปี พ.ศ.2554 
- การยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสทิธิบัตร 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  400,000 บาท/คน 

รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีงบประมาณ 2554 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐและภาคเอกชน) โดยมีเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัยฯ เป็น
เงิน 9,578,333 บาท (จ านวน 43 โครงการ – จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการสนับสนุน 23 คน) และจากภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ เป็นเงิน 70,958,446 บาท (จ านวน 54 โครงการ – จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการสนับสนุน 37 คน) รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 80,536,779 บาท (จ านวน 97 โครงการ – จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการสนับสนุน 60 คน) และในรอบปี
การศึกษา 2554 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวนทั้งสิ้น 94 คน  
 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 

       
94

80,536,779 
 856,774.24 บาท/คน 

 

 คะแนนที่ได้ =  5
180,000

856,774.24
   =   23.80 คะแนน  =   5 คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ให้แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์

ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1) กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
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     จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

2) กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
      จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 150,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
3) กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
      จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน 
ตำมเกณฑ์ 

เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
4.3 46,599,150 535,622.41 80,536,779 856,774.24 5.00 5.00 400,000 บรรล ุ 400,000 

87 94 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง   

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.3 46,599,150 535,622.41 80,536,779 856,774.24 5.00 5.00 400,000 บรรล ุ 400,000 
87 94 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.3-1-1 แบบเก็บข้อมูลดิบ – เงินสนับสนุนวิจัย 
4.3-1-2 แฟ้มทุนวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2554 
4.3-1-3 ตารางสัดส่วนอาจารย์ – อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 

 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 6 
 

ตำรำงท่ี 6 สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  

เป้ำหมำย  ผลกำรด ำเนินงำน (รอบ
ปีกำรศึกษำ, 

ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลกำร
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

2554 
  

2555 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

องค์ประกอบที่ 5  กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ่งชี ้ 5.00   
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5 5 5 5.00   
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5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5.00   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

  4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 

  5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่

ก าหนด โดยจัดท าคู่มือกลไกและหลักปฏิบัติการจัดโครงการพัฒนาวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2551 และขั้นตอนการจัดท าโครงการ
พัฒนาวิชาการ เป็นกลไกและได้ด าเนินตามขั้นตอนในการบริการทางวิชาการแก่สังคมของคณะฯ (เอกสารหมายเลข 
5.1-1-1) และหน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตรมีการด าเนินการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็น
ระบบ (เอกสารหมายเลข 5.1-1-2) 

2. คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน เช่น  
 -  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ให้บริการวิชาการโดยรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ 

บริษัท The Food Export Centre จ ากัด น ามาใช้ในการเรียนการสอนวิชา  01052332 สมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของ
อาหาร (เอกสารหมายเลข 5.1-2-1)  

 -  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง “โครงการการก าหนดขนาด
ตัวอย่างสินค้าสัตว์น้ าเพ่ือการตรวจสอบสารตกค้างจากยาสัตว์” ให้บริการวิชาการแก่ ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) และน ามาใช้ในการเรียนการสอนวิชา 057541 ระบบและการจัดการคุณภาพ
ส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร (เอกสารหมายเลข 5.1-2-2) 

 -  ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ จัดโครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง โครงการการเตรียมภาชนะ
บรรจุพลาสติกส าหรับการประยุกต์ใช้ในไมโครเวฟ ให้บริการวิชาการแก่ บริษัท พาสทินา จ ากัด และน ามาใช้ในการ
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เรียนการสอนวิชา 01053434 การแปรรูปวัสดุชีวฐาน (Bio-based Materials Processing) (เอกสารหมายเลข 
5.1-2-3) 

3. คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย   
 -  ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ จัดโครงการการเตรียมภาชนะบรรจุพลาสติกส าหรับการ

ประยุกต์ใช้ในไมโครเวฟ น ามาใช้ในงานวิจัยวิชาปฏิบัติการ การแปรรูปวัสดุชีวฐาน (Bio-based Materials 
Processing) และน าผลมาใช้ในการจัดท าวิจัยในหัวข้อ “นวัตกรรรม เพื่อประชาชน” เรื่อง “ถาดบรรจุอาหารส าหรับ
ใช้ในไมโครเวฟ” (เอกสารหมายเลข 5.1-3-1) 

4. คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย มีการจัดท าแบบประเมินโดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีการประเมินผล และคณะฯ
ติดตามประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการให้มีคุณภาพของการให้บริการที่สามารถน าประโยชน์ใช้ได้จริง 
(เอกสารหมายเลข 5.1-4-1) 

5. คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย น าผลการประเมินไปพัฒนาเป็นแผน และพัฒนากระบวนการปรับปรุง
โครงการ (เอกสารหมายเลข 5.1-5-1) เช่น 
 -  โครงการพัฒนาวิชาการเรื่อง “ประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร” 
 -  Accessible Design for Packaging and Roles of International Standards 
 - Laws and Regulations on Packaging and the Environment Global and Asian Movement  
 - How to translate Legislation into Practice 
 - Workshop on How to analyse microbiota by pyroscquencing technique 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

5.1 5 ข้อ  5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง  เหตุผล ไม่มีการประเมินผล 

ความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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5.1 5 ข้อ  3 ข้อ 5.00 3.00 5 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

5.1-1-1 คู่มือกลไกและหลักปฏิบัติการจดัท าโครงการพฒันาวิชาการ 
5.1-1-2 ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของหน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร 
5.1-2-1 Course Syllabus 01052332 สมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของอาหาร 
5.1-2-2 Course Syllabus 057541 ระบบและการจัดการคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
5.1-2-3 Course Syllabus 01053434 การแปรรูปวัสดุชีวฐาน  
5.1-3-1 รายงานโครงการเรื่องการเตรียมภาชนะบรรจุพลาสติกส าหรับการประยุกต์ใช้ในไมโครเวฟ 
5.1-4-1 การประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

และการวิจัย 
5.1-5-1 การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 

  2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

  4.  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 

  5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
คณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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 1. คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน โดยจัดท า
สรุปหลักสูตรหัวข้อฝึกอบรมและสัมมนา ด้านระบบคุณภาพและระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหาร ด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และด้านอ่ืนๆ (เอกสารหมายเลข 5.2-1-1) และคณะจัดท าข้อมูลการจัดอบรมตามความต้องการ
ขององค์กรผ่านเว็บไซต์คณะฯ www.agro.ku.ac.th (เอกสารหมายเลข 5.2-1-2) และมีการจัดท าแผนการบริการ
วิชาการ (Action Plan) (เอกสารหมายเลข 5.2-1-3) 

 2.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ โดยคณะมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่าง 

 -  คณะฯ ร่วมกับ บริษัท กิมจั๊ว กรุ๊ป จ ากัด ตกลงร่วมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมุ่นเน้นการ
น าไปใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม เกิดนวัตกรรมใหม่ ช่วยเหลือสังคมและพัฒนาชาติ (เอกสารหมายเลข 5.2-2-1) 

 -  ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“Bangkok Trend 2012-2013” เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย (เอกสารหมายเลข 5.2-2-2)  

 -  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิกติกส์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ศูนย์ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จ ากัด, อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพ่ือสถาบัน
อาหาร (NFI) และเครือข่าย SELAMAT จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Food Safety and Quality: The 
Challenging Jigsaw Puzzle of Logistics in the Agri-Food Supply Chain” (เอกสารหมายเลข 5.2-2-3) และ
ความร่วมมือการจัดโครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง “โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ KU-FFTC 2011: Risk 
Assessment and Risk Management of Mycotoxins for Food Safety in Asia” ระหว่างภาควิชาฯ ,ฝ่าย
เครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Food Fertilizer 
technology Center (FFTC) (เอกสารหมายเลข 5.2-2-4) 

 -  ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
(สวทช.) ด าเนินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับเด็กและเยาวชน ในฐานะ
นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง (เอกสารหมายเลข 5.2-2-5) 

 3.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
โดยจัดท าแบบประเมินและสรุปผลการประเมินในการให้บริการทางวิชาการในการให้ความรู้กับผู้เข้ารับการบริการ 
(เอกสารหมายเลข 5.2-3-1)  

 4.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
ให้บริการทางวิชาการ โดยคณะฯน าผลการประเมินโครงการมาจัดท าแผนการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น (เอกสารหมายเลข 5.2-4-1) 

 5.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในคณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยคณะมีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ
ถ่ายทอดและเผยแพร่ประสบการการให้บริการสู่สาธารณชน เช่น 

  - ถ่ายทอดความรู้ผ่านทางเว็บไซต์คณะฯ www.agro.ku.ac.th (เอกสารหมายเลข 5.2-5-1) 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง   

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.2-1-1 สรุปหลักสูตรหัวข้อฝึกอบรมและสัมมนา ตามความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
5.2-1-2 Website : www.agro.ku.ac.th 
5.2-1-3 แผนการบริการวชิาการ (Action Plan) 
5.2-2-1 ความร่วมมือระหว่าง คณะฯ ร่วมกับ บริษัท กิมจั๊ว กรุ๊ป จ ากัด 
5.2-2-2 ความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาวทิยาการสิ่งทอ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณชิย์ 
5.2-2-3 

 
ความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลศิด้าน
โลจิกติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ศูนย์ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จ ากัด, อุตสาหกรรม
พัฒนามูลนธิิเพื่อสถาบนัอาหาร (NFI) และเครือข่าย SELAMAT 

5.2-2-4 
 

ความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ สถาบันวิจยัและพฒันาแห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Food Fertilizer 
technology Center (FFTC) 

5.2-2-5 
 

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

5.2-3-1 การประเมินผลการบริการวิชาการ  
5.2-4-1 ผลการประเมินโครงการเพื่อจัดท าแผนการปรับปรุง 
5.2-5-1 Website : www.agro.ku.ac.th 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย  5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 7 

ตำรำงท่ี 7 สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  

เป้ำหมำย  ผลกำรด ำเนินงำน 
(รอบปีกำรศึกษำ, 
ปีงบประมำณ, ปี
ปฏิทิน 2554) 

ผลกำร
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

2554 
  

2555 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้   5.00   

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 6 5.00   

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต 

  3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

  4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  6.  มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนานิสิตการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้ง

การอนุรักษ์ธรรมชาติ ฟื้นฟูโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีหลังประสบภาวะน้ าท่วม ในปี พ.ศ. 2554 การสืบสาน
ประเพณีรับขวัญแม่โพสพและท าขวัญข้าวของจังหวัดนนทบุรี และมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์กับหัตถกรรมไทย โดยมีการสนับสนุนมีงบประมาณสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม จ านวน 8 โครงการ โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้คณะอุตสาหกรรมเกษตร จ านวนเงิน 139,637.98 
บาท งบประมาณจากสโมสรนิสิตคณะฯ จ านวนเงิน 11,470 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 151,107.98 บาท 

2. คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนานิสิตโดยมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ในปีการศึกษา 2554 นี้ โครงการการบรรจุผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 15 
มีนาคม 2555 เวลา 16.30 – 17.30 น. ณ อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตได้รู้จัก
ศิลปของไทยในการสร้างสรรค์ผลงาน และสามารถประยุกต์หลักทางวิชาการ วิชาชีพที่ศึกษาอยู่ ในการออกแบบ
และการผลิตภาชนะบรรจุส าหรับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 053321 Packaging 
Technology Systems สรุปผลการด าเนินการดังเล่มรายงานโครงการ 

3. ในการด าเนินการจัดโครงการการบรรจุผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555   
ได้ให้นิสิตจัดแสดงผลงานที่ประดิษฐขึ้นมา แล้วเปิดให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้า
ร่วมชมผลงานหลักฐานดังในรายงานผลสรุปโครงการ  

4. ในการด าเนินการจัดโครงการการบรรจุผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย รายละเอียดดังรายงานสรุปผลการ
ประเมินโครงการ ทั้งนี้ได้จัดให้มีการประเมินผลการประเมินหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนในรายวิชา จาก
คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ดังหัวข้อในการประเมินดังนี้ 

หัวข้อประเมิน คะแนนประเมินตามหัวข้อ 
1. นิสิตสามารถน าศิลปะหัตถกรรมไทยมาประดิษฐ์เป็นผลงาน 4.27 
2. นิสิตมีความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักวิชาการได้ 4.29 
3. นิสิตสามารถออกแบบภาชนะบรรจุ โดยใช้กระบวนการประยุกต์ศิลปะหัตถกรรมไทยได้ 4.00 

5. จากผลการประเมินโครงการนวัตกรรมจากการพับกระดาษ (Origami ครั้งที่ 1) ที่ได้ด าเนินการจัดในปี
การศึกษา 2553 แล้วนั้น ซึ่งได้น าผลการประเมินโครงการดังกล่าวมาปรับปรุง ซึ่งในปีการศึกษา 2554 ได้ปรับเป็น
การจัดกิจกรรมเพ่ือน าศิลปะหัตถกรรมไทยมาผสานรวมเป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามรายละเอียดสรุปผลการจัด
โครงการการบรรจุผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555 เวลา 16.30 – 17.30 น. ณ อาคาร 
5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

6. ผลงานนิสิตได้รับรางวัล 
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 นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลระดับชาติ จากพุทธสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง “ความประพฤติดีงาม” คือ นายสมพล ธรรมวิจิตรกุล ซึ่งได้รับกิตติบัตรใน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 

ช่ือ – สกุลนสิิต ผลงาน 
นายกฤษณะ มีฟัก รางวัลที่ 2 บรรจุภณัฑเ์พื่อการขนส่ง/บรรจุภณัฑ์บรรจุแจกันไม ้ช่ือตราสินค้า “ลายไม้” 
น.ส.ฐิยาณี  ยับสุวรรณกุล รางวัลที่ 3 บรรจุภณัฑเ์พื่อการขนส่ง/บรรจุภณัฑ์บรรจตุะเกียง ช่ือตราสินค้า “AKANEE” 
น.ส.เพ็ญพร ศรสีรินทร ์ รางวัลชมเชย บรรจุภณัฑ์เพื่อการขนส่ง/บรรจุภณัฑ์บรรจุกรอบรูป ช่ือตราสินค้า “PICK ME” 
นาย รัฐรวี จิตรบ ารุง รางวัลชมเชย บรรจุภณัฑ์เพื่อการขนส่ง/บรรจุภณัฑ์บรรจตุะเกียง ช่ือตราสินคา้ “KEETA” 
น.ส.ปาริฉตัร  หมวดนา รางวัลชมเชย บรรจุภณัฑ์เพื่อการจ าหน่าย/บรรจภุณัฑ์บรรจุแก้วเงนิ ช่ือตราสินค้า “คชา” 

 รางวัลระดับนานาชาติ จาก 5 รางวัลข้างต้นได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วม
ประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย (Asia Star 2011 Awards) ณ กรุงธากา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ 
ประกอบด้วยประเทินสมาชิก 14 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ศรีลังกา 
สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ปากีสถาน เวียดนาม ไทย มาเลเชีย สิงค์โปร์ ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย ซึ่งผลการ
ประกวดตัดสินรางวัลเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 ผลงานทั้ง 5 ชิ้น ได้รับรางวัลชนะเลิศจากประเภทต้นแบบบรรจุ
ภัณฑ์  

ชื่อ – สกุลนิสิต ผลงาน ผู้จัด 
นายกฤษณะ มีฟกั 11/01/2555/  กล่องใส่แจกันไม ้/ชนะเลิศ AsiaStar Packaging Award ASIAN PACKAGING FEDERATION (APF) 
นางสาวปาริฉัตร  หมวดนา 11/01/2555/  DIAMOND BOX /ชนะเลิศ AsiaStar Packaging Award ASIAN PACKAGING FEDERATION (APF) 
น.ส.ฐิยาณี  ยับสวุรรณกุล 11 ม.ค. 2555/AKANEE/รางวัลชนะเลิศประเภทนักศึกษา ASIAN PACKAGING FEDERATION (APF) 
น.ส.เพ็ญพร ศรีสรินทร์ 11 ม.ค. 2555/AKANEE/รางวัลชนะเลิศประเภทนักศึกษา ASIAN PACKAGING FEDERATION (APF) 
นาย รัฐรวี จิตรบ ารุง 11 ม.ค. 2555/KEETA/รางวัลชนะเลิศประเภทนักศึกษา ASIAN PACKAGING FEDERATION (APF) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2553 2554 2553 2554 

6.1 4 ข้อ 6 ข้อ 4.00 5.00 บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง   

  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 

http://www.asianpackaging.org/main/
http://www.asianpackaging.org/main/
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2553 2554 2553 2554 

6.1 4 ข้อ 6 ข้อ 4.00 5.00 บรรลุ 5 ข้อ 
 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

6.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
6.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์ที่ปรึกษา 
6.1-1-3 แผนงานฝ่ายกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
6.1-1-4 หนังสือขออนุมัติจัดโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 8 โครงการ 
6.1-1-5 การก ากับติดตามแผนงานฝ่ายกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
6.1-1-6 เล่มรายงานสรุปผลการจัดโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 8 โครงการ 
6.1-2-1 เล่มรายงานสรุปผลการจัดโครงการการบรรจุผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย 
6.1-3-1 เล่มรายงานสรุปผลการจัดโครงการการบรรจุผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย 
6.1-4-1 เล่มรายงานสรุปผลการจัดโครงการการบรรจุผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย 
6.1-5.1 เล่มรายงานสรุปผลการจัดโครงการนวัตกรรมจากการพับกระดาษ (Origami ครั้งที่ 1) 
6.1-5.2 เล่มรายงานสรุปผลการจัดโครงการการบรรจุผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย 
6.1-6.1 รางวัลนิสิต 

 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 8 

ตำรำงท่ี 8 สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  

เป้ำหมำย  ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, 

ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลกำร
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

2554 
  

2555 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและจัดกำร           4.75   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  

เป้ำหมำย  ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, 

ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลกำร
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

2554 
  

2555 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและ
ผู้บริหารทุกระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 5 5 5.00   
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 4 4 4 4.00   
7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00   

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำคณะและผู้บริหำรทุกระดับ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบตัิหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน ์ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัตงิานและพฒันาคณะ 

  3.  ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

  4.  ผู้บริหารสนบัสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม และผูบ้ริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 คร้ังต่อปีการศึกษา 

  5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวตัถุประสงค์ของคณะ
เต็มตามศักยภาพ 

  6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มสี่วนได้สว่นเสยี 

  7.  คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารน าผลการประเมนิไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเปน็รูปธรรม 

 หมำยเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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1. คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก าหนดครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 
 คณะกรรมการประจ าคณะอุตสาหกรรมเกษตรทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 มาตราที่ 33 (เอกสารหมายเลข 7.1-1-1) ครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้ดังนี้ 
 1.1 วางนโยบายและแผนงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้สอดคล้องกับนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย 
 1.2 พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับคณะเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 1.3 พิจารณาวางระเบียบ และออกข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือ เพ่ือ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 1.4 พิจารณาเสนอเก่ียวกับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะต่อมหาวิทยาลัย 
 1.5 จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
 1.6 ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 1.7 ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดี 
 1.8 ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการของคณะหรือตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
 คณะกรรมการประจ าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
โดยมอบหมายให้ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพด าเนินการจัดท าแบบประเมินตนเอง และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการประเมิน (เอกสารหมายเลข 7.1-1-1)  แล้วน าผลการประเมินตนเองให้ที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ 
รับทราบผลการประเมินและเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงต่อไป (เอกสารหมายเลข 7.1-1-1) 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 
 2.1 ด้านวิสัยทัศน์ คณบดีและคณะกรรมการประจ าคณะ ได้ร่วมกันก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ
คณะ เพ่ือมุ่งมั่นในการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตรสู่ความเป็นนานาชาติ และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดย
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ (1) มิติการพัฒนาองค์กร ในส่วนของทรัพยากรบุคคลมีการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือให้อาจารย์และบุคลากรมีการศึกษา เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงก าหนดให้บุคลากร
สายสนับสนุนพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (2) มิติการพัฒนากระบวนการหลักของคณะ เช่น ด้านการเรียน
การสอนมีการปรับปรุงรายวิชาเพ่ือให้ทันสมัย และมีการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของนิสิต ได้แก่ก าหนดให้มีการ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท คือ ระดับปริญญาตรีให้แต่ละภาควิชา
ท าการเรียนการสอนในหมวดวิชาเลือกเป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 1 วิชาต่อเทอม ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 โดยเริ่มตั้งแต่
ภาคต้นปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ส่วนนิสิตระดับปริญญาโทมีการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติแล้ว นอกจากนั้น
ยังมีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในเอเชีย ยุโรป อเมริกา และมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศ
อาเซียน + 3 เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนนิสิตทั้งแบบไปฝึกงานหรือไปเรียนชั้นปีที่ 4 เป็นเวลา 1 ปี การจัด Study 
Tour ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ การเชิญอาจารย์ชาวต่างประเทศมาช่วยสอน การส่งอาจารย์
ไปเป็น Visiting Scholar หรือการรับนิสิตต่างประเทศมาเรียนในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ส่วนด้านงานวิจัยมีการ
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จัดซื้อครุภัณฑ์ราคาสูงและทันสมัยมาไว้ใช้ในห้องปฏิบัติการกลาง และ Pilot Plant เพ่ือเปิดโอกาสให้ภาควิชา 
ต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยรวมถึงการบริหารงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด (เอกสารหมายเลข 7.1-2-1) 
 2.2 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ โ ดยให้หัวหน้า
หน่วยงานทุกหน่วยที่ร่วมอยู่ในคณะกรรมการประจ าคณะ ไปถ่ายทอดสู่บุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน 
 2.3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลของคณะด้านต่าง ๆ เช่น ระบบสารสนเทศ 
ระบบงานสารบรรณ ระบบสารสนเทศการเงินและพัสดุ ระบบสารสนเทศด้านการบริหารและประกันคุณภาพ และ
น าข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการตัดสินใจ (เอกสารหมายเลข 7.1-2-2) 

3. ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 
  3.1 ผู้บริหารมีการก ากับ ติตตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปีละ 2 ครั้ง และน าเข้า
ที่ประชุมกรรมการประจ าคณะเพ่ือการทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน โดยมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานในฐานะคณะกรรมการประจ าคณะน าผลการประชุมไปถ่ายทอดให้
บุคลากรแต่ละหน่วยทราบต่อไป (เอกสารหมายเลข 7.1-3-1) 
  3.2 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ในที่ประชุมกรรมการประจ า
คณะ โดยก าหนดให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงานในส่วนที่ได้รับมอบหมาย ต่อที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรทราบ และพิจารณาในการประชุมกรรมการประจ าคณะอุตสาหกรรมเกษตรทุกครั้ง (เอกสาร
หมายเลข 7.1-3-2) 
  3.3 มีการรายงานผลการด าเนินงานของคณะฯและภาควิชาต่าง ๆ ในการสัมมนาคณาจารย์ เมื่อวันที่ 2 – 
4 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียลหัวหิน บีช รีสอร์ท อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เอกสารหมายเลข 
7.1-3-3) 
  3.3 การสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของคณะสู่คณาจารย์และบุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
จะแจ้งผ่านที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือแจ้งไปยังบุคลากรในสังกัด รวมถึงจะใช้การสัมมนาคณาจารย์
ประจ าปี และการสัมมนาบุคลากรประจ าปีเป็นสื่อกลาง (เอกสารหมายเลข 7.1-3-4) 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 
  4.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีนโยบายในการให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้มีการจัดสัมมนาคณาจารย์และบุคลากรเป็นประจ าทุกปี 
เพ่ือระดมความคิดในการพัฒนาหน่วยงาน ในปีการศึกษา 2554 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดสัมมนาบุคลากรขึ้น
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2555 ที่โรงแรมไอบิส อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยคณบดีได้
มีการชี้แจงทิศทางการด าเนินการของคณะอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคตในการที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และ
ความเป็นนานาชาติรวมทั้งการด าเนินการต่าง ๆ โดยเฉพาะคณะจะมีการรับนักศึกษาที่เป็นชาวต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 
และในวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2555 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดสัมมนาคณาจารย์ทั้งคณะฯ  ในลักษณะการ
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ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร และกลยุทธ์การท างานร่วมกับภาคเอกชน
อย่างมืออาชีพ โดยมีผู้บริหารคณาจารย์จากทุกภาควิชา และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
ของคณบดีที่ให้ความส าคัญกับการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และเม่ือวันที่ 
28 ธันวาคม 2554 คณะได้มีการจัดงานวันขอบคุณบุคากร วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรทั้ งคณะได้ทราบผลการ
ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และทราบนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของคณะในปี 2555 รวมทั้งร่วมแสดง
ความยินดีกับอาจารย์ผู้มีผลการสอนดีเด่นตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการพบปะเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ซึ่งกันและกัน (เอกสารหมายเลข 7.1-4-1, 7.1-4-2, 7.1-4-3) 
  4.2 ผู้บริหารมีการมอบอ านาจในการตัดสินใจแก่รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ ตามความเหมาะสมเพ่ือเพ่ิม
ความคล่องตัว และความรวดเร็วในการท างาน (เอกสารหมายเลข7.1-4-4)  

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะ
เต็มตามศักยภาพ 
  ผู้บริหารได้มีการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานด้านต่าง ๆ ในการประชุม
คณะกรรมการปรจ าคณะ และยังถ่ายทอดให้คณาจารย์และบุคลากรตามโอกาสที่เหมาะสม เช่น ในการสัมมนา
คณาจารย์เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ใน
การบริหารด้านต่าง ๆ และมีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีของแต่ละหน่วยงานให้ผู้เข้าร่วม
สัมมนาได้รับทราบ (เอกสารหมายเลข 7.1-5-1) และนอกจากนั้นยังสนับสนุนให้มีการจัดการความรู้ (KM) ภายใน
คณะอุตสาหกรรมเกษตรอย่างต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 7.1-5-2) 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้บริหาร บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยใช้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(Good Governance) ซึ่งประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ ได้แก ่
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู้บริหารมีการด าเนินการเพ่ือให้ผลการปฏิบัติราชการบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐานรวมทั้งมีการติดตามประเมินผลและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เช่น การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่รายงานในที่
ประชุมกรรมการประจ าคณะอุตสาหกรรมเกษตรปีละ 2 ครั้ง การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดีต่อสภา
มหาวิทยาลัย การจัดท ารายงานสถานะทางการเงินประจ าเดือนที่มีข้อมูลครบถ้วน (ข้อมูลองค์ประกอบที่ 8) หรือการ
ติดตามผลการรับนิสิตของนิสิตแต่ละปีการศึกษา เพ่ือเทียบกับเป้าหมายของคณะอุตสาหกรรมเกษตรรวมทั้งการ
เทียบเคียงคะแนนกับคณะที่เปิดสาขาเดียวกันกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ การจัดท ารายงานประเมินตนเอง เป็นต้น 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ผู้บริหารมีการบริหารงานโดยมีการก ากับดูแลและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยการน าระบบสารสนเทศมาใช้กับการท างาน เช่น ระบบสารสนเทศของงานสาร
บรรณ ระบบสารสนเทศของการเงินพัสดุ ระบบสารสนเทศด้านบริหารและการประกันคุณภาพ เป็นต้น 

3) หลักการตอบสนอง  ผู้บริหารมีนโยบายให้มีการก าหนดระยะเวลาของการให้บริการ เช่น การขอ
หนังสือรับรองสามารถด าเนินการได้ภายใน 1 วันท าการ การสั่งจ่ายเช็คเงินรายได้คณะอุตสาหกรรมเกษตรสามารถ
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ด าเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 3 วันท าการหลังการอนุมัติใบส าคัญ เป็นต้น ซึ่งสามารถสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการและภาคเอกชนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการด าเนินงานตอบสนองประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เช่น การ
รับนิสิตโครงการทายาทธุรกิจ เป็นต้น 

4) หลักการรับผิดชอบ  ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยมีการก ากับและติดตามผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าตามแผนที่ก าหนดในขณะเดียวกันมีการจัด
โครงการบริการทางวิชาการ เพ่ือตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ และการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
เช่น โครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติมาตรฐานด้านสุขาภิบาลของโรงงานอาหาร โครงการฝึกอบรมเรื่องเทคโนโลยีการ
แปรรูปให้กับอุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมสิ่งทอกับเครื่องนุ่งห่มในภูมิภาค เป็น
ต้น 

5) หลักความโปร่งใส  ผู้บริหารมีบริหารงานด้วยความโปร่งใส เช่น การรายงานสถานะทางการเงิน
อย่างเป็นระบบ การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
เว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

6) หลักการมีส่วนร่วม  ผู้บริหารมีกระบวนการบริหารงานโดยให้คณาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมใน
การรับรู้และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นส าคัญต่าง ๆ จาการที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดให้มีการสัมมนา
คณาจารย์ประจ าปี และการสัมมนาบุคลากรประจ าปี ในขณะเดียวกันคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ให้สมาคมนิสิตเก่า
คณะอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชน และส่วนหนึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตรในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ  คณบดีได้มีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจให้แก่
รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารมีความคล่องตัว 

8) หลักนิติธรรม  ผู้บริหารมีการใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการบริหารงานด้าน
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติในกรณีที่ผู้ใดมีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ ก็จะมีการตั้งกรรมการเพ่ือพิจารณา 
เช่น กรณีนิสิตทุจริตในการสอบ  

9) หลักความเสมอภาค  ผู้บริหารย ึดหลักความเสมอภาคในการบริหารงานโดยมีการปฏิบัติและการ
บริการที่ทัดเทียมกัน เช่นการเปิดรับนิสิตใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตรไม่มีการก าหนดการแบ่งแยกชายหญิง ถิ่น
ก าหนด เพศ ความพิการ สถานะบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความเชื่อทางศาสนา 

10) หลักมุ่งฉันทามติ  ในการบริหารงานกรณีที่จะต้องหาข้อตกลง หรือ กรณีที่อาจมีผลกระทบต่อกลุ่ม
บุคคลที่อาจได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ คณบดีจะน าเข้าปรึกษาในที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ส่วนในการก าหนดทิศทางเพ่ือการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือนโยบายต่าง ๆ ก็จะใช้
การระดมความคิดโดยใช้การสัมมนาคณาจารย์ประจ าปี หรือการสัมมนาบุคลากรประจ าปี  

7. คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 คณะกรรมการประจ าคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 โดยได้มีการประเมินตนเอง และประเมินผลการบริหารงาน
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ของคณะ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ซึ่งที่ประชุมได้มี
ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง   

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

7.1-1-1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
7.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
7.1-2-2 ระบบสารสนเทศต่าง ๆ 
7.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เร่ืองการติดตามแผนการปฏบิัติราชการประจ าป ี 

คร้ังที่ 2/2555 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 และคร้ังที่ 5 วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 
7.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เร่ืองการติดตามผลการด าเนนิงานดา้นตา่ง ๆ ครั้งที่ 5 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 
7.1-3-3 การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานของภาควชิาต่าง ๆ ในการสัมมนาคณาจารย์ วันที่ 2 - 4 

พฤษภาคม 2555 
7.1-4-1 โครงการสัมมนาบุคลากร วันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2555 
7.1-4-2 โครงการสัมมนาคณาจารย์ วันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2555 
7.1-4-3 โครงการขอบคุณบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 28 ธันวาคม 2554 
7.1-4-4 ค าสั่งแต่งตัง้รองคณบดี และผู้ชว่ยคณบดี 
7.1-5-1 การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 



รายงานการประเมินตนเองคณะอตุสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2554   142 
 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7.1-5-2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
7.1-6-1 หลักธรรมาภิบาล 
7.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์ของ
คณะอย่างน้อยครอบคลุมพนัธกจิด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

  2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและดา้นการวจิัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรูท้ี่ก าหนดในข้อ 1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัตทิี่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งทีม่ีอยู่ในตัวบุคคลและแหลง่เรียนรู้
อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบตัิที่ดีมาพฒันาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการน าความรู้ทีไ่ด้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจบุนัหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เปน็ลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู ้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏบิัตทิี่ดีมาปรบัใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
   คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีการพิจารณาก าหนดประเด็นในการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และครอบคลุมพันธกิจคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยได้จัดท าเป็นแผนการจัดการ
ความรู้ (KM Action Plan) ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2555 และได้ผ่านความเห็นชอบจาก
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ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (เอกสาร
หมายเลข 7.2-1-1, 7.2-1-2) 
  ประเด็นควำมรู้ 
   -  ประเด็นการจัดการความรู้ในด้านการเรียนการสอน และการวิจัย กลุ่มเป้าหมายได้แก่บุคลากร
สายวิชาการ 
   -  ประเด็นการจัดการความรู้ในด้านการวิจัย กลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
   -  ประเด็นการจัดการความรู้ในด้านบริหารจัดการองค์กร กลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรทุกประเภท 

เป้ำหมำย  
   -  เกิดระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน 
   -  บุคลากรได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้มีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะ ตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการความรู้อย่างชัดเจนซึ่งครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่ม (เอกสารหมายเลข 
7.2-1-1)  
 กลุ่มเป้ำหมำย  
   -  บุคลากรสายวิชาการ (กลุ่มอาจารย์, อาจารย์ที่ปรึกษาและกลุ่มผู้บริหาร) ควรได้รับการพัฒนาใน
ประเด็นความรู้ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ได้แก่การแลกเปลี่ยนปัญหาและความรู้ในการใช้ เครื่องมือ, 
เมื่อลูกศิษย์...ทุจริตในการสอบ, การออกแบบการสอนโดยให้อุตสาหกรรมมีส่วนร่วม และการแลกเปลี่ยนกลยุทธ์
การบริหารงานของภาควิชา 
   -  บุคลากรทุกประเภท ควรได้รับการพัฒนาในประเด็นความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ 
กลยุทธ์การบริหารเงินออม และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ถูกระเบียบงานพัสดุ  
 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
  คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้มีการจัดกิจกรรมในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากความรู้ ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีทางด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และด้านการบริหารจัดการ
องค์กร และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด ตามประเด็นความรู้ดังนี้ 
  -  ประเด็นความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจยั ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง 

 การใช้เครื่องมือ เพ่ือให้ผู้ใช้เครื่องมือมีความรู้และสามารถใช้เครื่องมือส าหรับการเรียนการ 
     สอนและการวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (เอกสารหมายเลข 7.2-3-1) 
 เมื่อลูกศิษย์...ทุจริตในการสอบ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่และข้ันตอน 
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     การด าเนินการสอบสอนนิสิตส่อทุจริต/ทุจริต (เอกสารหมายเลข 7.2-3-2) 
 การออกแบบการสอนโดยให้อุตสาหกรรมมีส่วนร่วม เพื่อให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     กับภาคเอกชน (เอกสารหมายเลข 7.2-3-3) 
 การแลกเปลี่ยนกลยุทธ์การบริหารงานของภาควิชา เพ่ือให้ผู้บริหารของแต่ละ 
     ภาควิชา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน (เอกสารหมายเลข 7.2-3-4) 

  -  ประเด็นความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง 
 กลยุทธ์การบริหารเงินออม เพ่ือให้อาจารย์ได้รับความรู้เกี่ยวกับการออมและสามารถ 
     บริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เอกสารหมายเลข 7.2-3-5) 
 จัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ถูกระเบียบงานพัสดุ เพ่ือให้อาจารย์และบุคลากรสามารถปฏิบัติ 
     ตามข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง (เอกสารหมายเลข 7.2-3-6) 

 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  (explicit 
knowledge) 
  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด ที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งจัดท าเป็นเอกสารรูปเล่ม 
จัดเก็บไว้ที่ห้องสมุดคณะ (เอกสารหมายเลข 7.2-4-1) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์การจัดการความรู้ของคณะ เพ่ือให้ผู้
ที่ต้องการเรียนรู้สามารถเข้าถึงความรู้นั้น ๆ ได้ (เอกสารหมายเลข 7.2-3-1 ถึง 7.2-3-6) 
 5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
  บุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคณะได้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลังการเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพ่ือประเมินก าร
ปฏิบัติงานว่ามีการน าความรู้ไปใช้หรือไม่ (เอกสารหมายเลข 7.2-5-1, 7.2-5-2) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.2 5 ข้อ  5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง   
เหตุผล ไม่พบหลักฐานข้อ 5 ในการน าความรู้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัตงิานจริง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.2 5 ข้อ  4 ข้อ 5.00 4.00 5 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7.2-1-1 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
7.2-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 19 มกราคม 2555 
7.2-3-1 รายงานผลโครงการจัดการความรู้เรื่อง การใช้เครื่องมือ 
7.2-3-2 รายงานผลโครงการจัดการความรู้เรื่อง เมื่อลูกศิษย์...ทุจริตในการสอบ 
7.2-3-3 รายงานผลโครงการจัดการความรู้เรื่อง การออกแบบการสอนโดยให้อุตสาหกรรมมีส่วนร่วม 
7.2-3-4 รายงานผลโครงการจัดการความรู้เรื่อง การแลกเปลี่ยนกลยทุธก์ารบริหารงานของภาควชิา  
7.2-3-5 รายงานผลโครงการจัดการความรู้เรื่อง กลยุทธ์การบริหารเงินออม  
7.2-3-6 รายงานผลโครงการจัดการความรู้เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ถูกระเบียบงานพัสดุ 
7.2-4-1 สถานที่เผยแพร่เอกสารจัดการความรู้ (ห้องสมุด) 
7.2-5-1 แนวปฏิบัตทิี่ดีจากการน าเสนอผลการด าเนนิงานและแนวทางในการพัฒนาภาควชิา 
7.2-5-2 รายงานการน าความรู้และทักษะในโครงการพัฒนาบุคลากรมาใช้ในการปฏิบัตงิาน 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

  2.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ใน
การด าเนินงานประกันคุณภาพ 



รายงานการประเมินตนเองคณะอตุสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2554   146 
 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  3.  มีการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

  4.  มีการน าผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

  5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามที่ก าหนด 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)   

  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่ง
ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากร เป็นประธาน และมีตัวแทนจากทุกหน่วยงานร่วมเป็นกรรมการ 
เพ่ือวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะอุตสาหกรรมเกษตร (เอกสารหมายเลข 7.3-1-1) และได้จัดท า
แผนและโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ ประจ าปี 2552-2554 เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือบรรจุเป็นแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี 2552-2554 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 7.3-1-2) 
และคณะยังได้ด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือใช้ส าหรับการบริหาร
และการประกันคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 7.3-1-3) 

 2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ  

  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและประกันคุณภาพซึ่งในระบบสารสนเทศ 
จะครอบคลุมเรื่องการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม ข้อมูลนิสิต และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข 7.3-1-3) 

 3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและประกัน

คุณภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 3.47 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ซึ่งมีข้อเสนอแนะในการที่จะน าไปพัฒนาปรับปรุง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป (เอกสารหมายเลข 7.3-3-1) 

 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามท่ีก าหนด 
    คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอก ได้แก่ 
    5.1 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เป็นระบบของกระทรวงการคลัง

เพ่ือการจัดท า PO และการตรวจรับของการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณ โดยส่งข้อมูลผ่าน 
https://203.150.71.112/MainPage.aspx (เอกสารหมายเลข 7.3-5-1) 

    5.2 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เป็นระบบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่ให้
หน่วยงานใช้ส าหรับด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา ทั้งเงินงบประมาณ เงินรายได้ และเงินอ่ืน ๆ  ผ่าน
ระบบออนไลน์ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP (เอกสารหมายเลข 7.3-5-2) 
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    5.3 ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  (CHE QA Online)  เป็นระบบที่ 
สกอ. พัฒนาขึ้นมาส าหรับจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา และใช้ส าหรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในแต่ละปีการศึกษา http://www.cheqa3.ku.ac.th/ (เอกสารหมายเลข 7.3-5-3-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.3 2 ข้อ 4 ข้อ 2.00 4.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง   

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.3 2 ข้อ  2.00  4 ข้อ  4 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

7.3-1-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสารสนเทศคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
7.3-1-2 แผนและโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี 2552-2554  
7.3-1-3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพ 
7.3-3-1 ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ 
7.3-5-1 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

https://203.150.71.112/MainPage.aspx 
7.3-5-2 ระบบการจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ (e-GP) 

http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP 
7.3-5-3 ระบบฐานข้อมูลดา้นประกันคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา (CHE QA Online) 

http://www.cheqa3.ku.ac.th/ 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลำ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพนัธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสีย่ง และปจัจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบรบิทของ
คณะ ตัวอย่างเชน่ 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่ 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์หรือกลยุทธ์ของคณะ 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏบิัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจยั ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ

บุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อื่นๆ ตามบรบิทของคณะ 

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

  4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

  5.  มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

  6.  มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรบัแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  
 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน ตามค าสั่ง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ 48/2551 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีคณบดีเป็นประธานกรรมการรองคณบดีเป็นรองประธานกรรมการ และมีกรรมการ
ประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา ประธานโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หัวหน้างานคลังและพัสดุ หัวหน้า
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งานบริหารและธุรการ และเจ้าหน้าที่บุคคล โดยมีเลขานุการคณะเป็นกรรมการและเลขานุการ และนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ (เอกสารหมายเลข 7.4-1-1) 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
คณะ ตัวอย่างเช่น 

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

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
             - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ

บุคลากร 
        - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

      - อ่ืนๆ ตามบริบทของคณะ 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ มีการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผล

กระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานตามบริบท
ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การบริหาร การเงิน การบริหารงานบุคลากร ระบบสารสนเทศ การพัสดุ (เอกสารหมายเลข 7.4-2-1) 

 3.   มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน ข้อ 2   
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ด าเนินการในขั้นตอนและวิธีการตามคู่มือ

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 7.4-3-1) โดยมีการประเมินโอกาส และ
ผลกระทบของความเสี่ยงรวมถึงการจัดล าดับความเสี่ยง ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 (เอกสารหมายเลข 7.4-2-1) ดังนี้ 

  1. ความเสี่ยงเรื่องการเรียนการสอน 
   1.1 การท าผลการวิจัย รวมทั้งการจัดท าวิทยานิพนธ์ล่าช้า ท าให้นิสิตจบการศึกษาช้ากว่าก าหนด 

  1.2 จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษามีน้อย หรือบางครั้งไม่มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ ท าให้
ไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ 

1.3 การรับนิสิตใหม่ได้นิสิตที่เกรดดีแต่ขาด Interpersonal Skill 
1.4 จ านวนนิสิตที่สมัครเรียนมีจ านวนน้อย จึงไม่สามารถเลือกนิสิตได้ 
1.5 ข้อมูลข่าวสารหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะไปสู่กลุ่มเป้าหมายล่าช้าและยังไม่ทั่วถึง 
1.6 นักเรียนที่มีศักยภาพที่จะเข้าเรียน ยังไม่เข้าใจถึงลักษณะงานในสาขาวิชาต่าง ๆ ของ  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
1.7 นิสิตยังมีศักยภาพในการท างานน้อย 

  2. ความเสี่ยงเรื่องการวิจัย 
   2.1. จ านวนงานตีพิมพ์ทางวิชาการยังมีจ านวนน้อย 
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  3. ความเสี่ยงเรื่องการบริหารจัดการ 
  3.1 ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยอย่างเต็มที่ และเกิดความเสียหายของ
เครื่องมือในการใช้งาน 

3.2 นิสิตไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในการใช้ประตูเข้า – ออก อาคารนอกเวลาราชการ 
   3.3 ผู้มาติดต่อราชการ / ผู้ที่มาพบอาจารย์ไม่สามารถเข้าภายในอาคารได้ 
   3.4 กรณีท่ีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้มาติดต่อราชการ / บุคลากรบางส่วนยังไม่ทราบต าแหน่งของ

ประตูทาง เข้า-ออก รวมถึงช่องทางหนีไฟ ภายในอาคาร 
  4. ความเสี่ยงเรื่องการเงิน 
   4.1 ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาของระบบการรับเงินของบัญชี 3 มิต ิ
  5. ความเสี่ยงเรื่องการบริหารงานบุคคล 
   5.1 บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน 
   5.2 บุคลากรบางคนไม่เข้าอบรมในหลักสูตรการสัมมนาที่จัดไว้ให้ 
  6. ความเสี่ยงเรื่องระบบสารสนเทศ 

  6.1 ผู้บริหารและผู้ใช้ข้อมูลไม่สามารถเรียกข้อมูลได้ภายในเวลาที่ต้องการ 
6.2 ข้อมูลยังอยู่กระจัดกระจาย 

  7. ความเสี่ยงเรื่องพัสดุ 
   7.1 ความเสี่ยงในเรื่องของระบบงานพัสดุไม่เอ้ืออ านวย ท าให้อาจได้ครุภัณฑ์ไม่ตรงตามความ 
ต้องการของผู้ใช้ 
 4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน  
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการด าเนินการวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง พร้อมทั้ง

ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงรวมทั้งการจัดล าดับความเสี่ยงแล้วได้สรุปจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยง
ที่ระบุรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละความเสี่ยงแล้วเสนอมหาวิทยาลัยทราบและพิจารณา 
(เอกสารหมายเลข 7.4-4-1) 

 5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

      คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการติดตามและเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนฯ และ
รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ (เอกสารหมายเลข 7.4-5-1) และเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการประจ าคณะทราบ พร้อมให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 
(เอกสารหมายเลข 7.4-5-2) 

 6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป  

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้น าผลการด าเนินการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในงวด
ก่อนที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จหรือไม่ได้ด าเนินการ รวมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะกรรมการ
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ประจ าคณะมาวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในปีถัดไป (เอกสารหมายเลข 
7.4-6-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.4 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง   

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.4 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

7.4-1-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
7.4-2-1 เอกสารการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
7.4-3-1 คู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้องค์กร 
7.4-4-1 แผนบริหารความเสี่ยง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปี 2554 
7.4-5-1 บันทึกข้อความรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
7.4-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2554 วันที่ 20 ตุลาคม 2554 
7.4-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คร้ังที่ 1/2555 วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 
7.4.6-2 แผนบริหารความเสี่ยง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปี 2555 

 
 
 

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 

  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จ านวน 
1 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 9 

ตำรำงท่ี 9 สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  

เป้ำหมำย  ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, 

ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลกำร
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
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    ตัวหำร หรือสัดส่วน) 

องค์ประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ         5.00   

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 5.00   

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลำ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 

  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ
บุคลากร 

  4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

  5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 

  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

หมำยเหตุ: แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
คณะที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน
กลยุทธ์ของคณะ คณะควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ แต่ละกล
ยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาว
เท่ากับเวลาที่คณะใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของ
เงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดิน
หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือคณะ
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จะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของ
แผนกลยุทธ์ของคณะ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
 ผู้บริหารของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการก าหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงินในภาพรวมทั้งคณะ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ของคณะฯและมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2553 – 2557 (เอกสารหมายเลข 8.1-1-1) 
โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551 – 2554) (เอกสารหมายเลข 8.1-1-2) 
และมีแผนการใช้จ่ายเงินของผู้บริหารในภารกิจต่าง ๆ  (เอกสารหมายเลข 8.1-1-3) 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินโดยการแสวงหางบประมาณและ
แหล่งทุนอ่ืน นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจากภาครัฐ  เพ่ือใช้สนับสนุนการบริหารงานของ
คณะฯ (เอกสารหมายเลข 8.1-2-1) ดังนี้ 

 2.1 จากค่าธรรมเนียมการศึกษาจากการจัดการเรียนการสอนนิสิตภาคปกติ  
 2.2 จากการเปิดสอนหลักสูตรโครงการภาคพิเศษ จ านวน 4 โครงการ คือ  

2.2.1 โครงการหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ  
2.2.2 โครงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีของน้ าตาล 

 2.2.3 โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
 2.2.4 โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
 2.3 จากการบริหารสินทรัพย์ เช่น การให้เช่าที่ราชพัสดุ การใช้เครื่องมือ การใช้ห้อง เป็นต้น 
 2.4 การบริการวิชาการให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
 2.5 งบประมาณจัดสรรจากโครงการพัฒนาวิชาการของศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพ่ือเกษตรและอาหาร 

(เอกสารหมายเลข 8.1-2-2) 
 2.6 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในด้านต่างๆ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ภาคปกติ เงิน

รายได้โครงการภาคพิเศษ เงินรายได้โครงการพัฒนาวิชาการ และเงินรายได้อ่ืน ๆ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (เอกสาร
หมายเลข 8.1-2-3) 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการ
ใช้จ่ายเงินของคณะฯ ในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง ส่วน
งบประมาณเงินรายได้ ต้องปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ.2545 โดยงานคลัง
และพัสดุเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ตรวจสอบการบริหารการเงินและงบประมาณทั้งเงินงบประมาณ
แผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้  ให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการ อย่างเคร่งครัด 
และมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้ให้ทันภายในปีงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนที่
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ก าหนดไว้  มีการจัดท ารายงานทางการเงินให้ผู้บริหาร และหัวหน้าภาควิชา และประธานกรรมการด าเนินงาน
โครงการภาคพิเศษ ทราบเป็นรายเดือน และรายไตรมาส อย่างเป็นระบบ (เอกสารหมายเลข 8.1-4-1, 8.1-4-2, 
8.1-4-3 และ 8.1-4-4) 

3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและบุคลากร 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน (เอกสารหมายเลข 8.1-3-1) และ

งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี (เอกสารหมายเลข 8.1-3-2) เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน และ
ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2554 (เอกสารหมายเลข 8.1-3-3) ในส่วนของเงินรายได้จะได้รับอนุมัติ
งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2554 จากสภามหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 8.1-3-4) โดยในปีงบประมาณ 
2554 คณะฯได้รับงบประมาณจ านวน 40,892,600 บาท  และมีรายรับจากเงินรายได้ จ านวน 174,470,432.78 
บาท รวมเป็นรายรับรวมทั้งสิ้น 215,363,032.78 บาท และได้ใช้จ่ายเงินที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี 
โดยครอบคลุมทุกพันธกิจทั้งในด้านการพัฒนาหน่วยงาน และการพัฒนาบุคลากร (เอกสารหมายเลข 8.1-3-5) 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง 

     คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดท ารายงานทางการเงินให้ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และประธาน
กรรมการด าเนินงานโครงการภาคพิเศษต่าง ๆ ทราบเป็นรายเดือน และรายไตรมาส อย่างเป็นระบบ โดยการเสนอ
รายงาน แยกประเภทแหล่งที่มาของรายรับและแยกหมวดรายจ่าย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตามผลการใช้จ่ายเงิน 
และสามารถน าไปใช้ในวางแผนและการตัดสินใจ รวมทั้งยังจัดท ารายงานการเงินและงบประมาณให้มหาวิทยาลัย
ทราบ ดังต่อไปนี้ 

 4.1 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน (เอกสารหมายเลข 8.1- 4-1) 
  4.2 รายงานเงินงบประมาณคงเหลือประจ าเดือน (เอกสารหมายเลข 8.1-4-2) 
 4.3 รายงานเงินรายได้คงเหลือประจ าเดือน (เอกสารหมายเลข 8.1-4-3)  
 4.4 รายงานผลการด าเนินงานเงินรายได้ ประจ าไตรมาส (เอกสารหมายเลข 8.1-4-4) 

และมีการน าเสนอข้อมูลทางด้านการเงินของคณะฯ ต่อที่ประชุมกรรมการคณะฯ ครั้งที่  6/2554 เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2554 และ 10/2554 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554  เพ่ือการตัดสินใจ และติดตามการใช้จ่ายเงิน (เอกสาร
หมายเลข 8.1-4-5) 

5.  มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 

     ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และประธานกรรมการด าเนินงานโครงการภาคพิเศษ สามารถน าข้อมูลทาง
การเงินที่ได้จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคง
ของหน่วยงาน ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน (ใช้เอกสารตามข้อ 4) ในส่วนของงานการเงินและบัญชีได้มีการ
จัดท าประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้า เพ่ือให้ผู้บริหารได้น าไปใช้วิเคราะห์และตัดสินใจในเรื่องความมั่นคง
ทางการเงินของคณะ (เอกสารหมายเลข 8.1-5-1) นอกจากนี้ยังได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงินตามความ
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ต้องการของผู้บริหารเป็นกรณี ๆ ไป เช่น การวิเคราะห์รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนิสิตปริญญาตรี 
ภาคปกติ กรณีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ (เอกสารหมายเลข 8.1-5-2) 

6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอกท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย ให้ท าหน้าที่ตรวจสอบ และติดตามการด าเนินการด้านการเงินและพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด (เอกสารหมายเลข 8.1-6-1) โดยในปี 2554 ได้มีการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีเมื่อ
วันที่  27 พฤษภาคม 2554  (เอกสารหมายเลข 8.1-6-2)  ส าหรับโครงการภาคพิเศษมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
ของโครงการ (เอกสารหมายเลข 8.1-6-3) และมีการรับรองงบการเงินรายงานให้กับมหาวิทยาลัยทราบเป็นประจ า
ทุกปี  (เอกสารหมายเลข 8.1-6-4) ส าหรับการตรวจสอบจากภายนอกจะมีหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบคือ หน่วย
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย  และน าข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

    ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ คณบดี หัวหน้าภาควิชา และประธานโครงการภาคพิเศษ ได้มีการติดตามผล
การใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ  โดย
มอบหมายให้งานคลังและพัสดุจัดท าข้อมูลรายงานทางการเงินต่าง ๆ เสนอเป็นรายเดือน และจัดส่งรายงานให้
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือทราบสถานะทางการเงินของตัวเอง และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 
(เอกสารหมายเลข 8.1-4-1 ถึง 8.1-4-3 และ 8.1-7-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง   

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
8.1-1-1 แผนกลยุทธท์างการเงินของคณะฯ 
8.1-1-2 แผนปฏบิัติราชการ 4 ปี ของคณะฯ 
8.1-1-3 แผนการใช้จา่ยเงินของผูบ้ริหาร ประจ าปี 2554 
8.1-2-1 สรุปแหล่งที่มาของเงินรายไดป้ระจ าปี 2554 
8.1-2-2 เอกสารงบประมาณจัดสรรจากโครงการพัฒนาวิชาการของศูนยว์ิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร 
8.1-2-3 เอกสารเกณฑ์การจัดสรรเงิน 
8.1-3-1 เอกสารค าของบประมาณประจ าปี 2554 
8.1-3-2 เอกสารค าของบประมาณเงนิรายได้ประจ าปี 2554 
8.1-3-3 งบประมาณประจ าปี 2554 
8.1-3-4 งบประมาณเงินรายไดป้ระจ าปี 2554 
8.1-3-5 สรุปรายรับ – รายจ่ายงบประมาณประจ าปี 2554 
8.1-4-1 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
8.1-4-2 รายงานเงินงบประมาณคงเหลือประจ าเดือน 
8.1-4-3 รายงานเงินรายได้คงเหลือประจ าเดือน 
8.1-4-4 รายงานผลการด าเนนิงานเงินรายได้ ประจ าไตรมาส 
8.1-4-5 รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 

และคร้ังที่ 10/2554  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 
8.1-5-1 สรุปประมาณการกระแสเงินสดประจ าเดือน 
8.1-5-2 รายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่คณบดตี้องการ 
8.1-6-1 ค าสั่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในหนว่ยงานระดับคณะฯ 
8.1-6-2 รายงานผลการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในหนว่ยงานดา้นการเงินและบญัชี 
8.1-6-3 ค าสั่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของโครงการภาคพิเศษ  
8.1-6-4 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของโครงการภาคพิเศษ 
8.1-7-1 แบบรายงานการน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจของผูบ้ริหาร 

 
 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 10 

ตำรำงท่ี 10 สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย  ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, 

ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลกำร
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมำยเหต ุ  

  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)       ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ         5.00   

9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 8 9 9 5.00   

 
 

ตวับ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  8 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนนิการตามระบบที่
ก าหนด 

  2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 

  3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

  4.  มีการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เปน็รายงานการ
ประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และจัดสง่ส านักประกันคุณภาพตาม
ก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานทีม่ีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด
ใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

  5.  มีการน าผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธท์ุกตัวบ่งชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทัง้ 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนสิิต ผู้ใชบ้ัณฑติ และ
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวทิยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัตทิี่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  
  1.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบบริหารและจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน

ประจ า โดยวางแผนการด าเนินการเป็นขั้นตอน มีการตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงพัฒนา (เอกสารหมายเลข 
9.1-1-1) 

  1.2 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพ โดยมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ ใน
ระดับคณะ และระดับภาควิชา (เอกสารหมายเลข 9.1-1-2) 

  1.3 คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพเป็นหน่วยประสานงานกับภาควิชาต่าง ๆ และท าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา การประชุม วางแผน ติดตาม และ
ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา การเตรียมการเพื่อขอรับการตรวจสอบและการประเมิน เป็นต้น 

  1.4 คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ มีการ
จัดท าแผนประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง รวมทั้งโครงการ / กิจกรรมด้านการ
ประกันคุณภาพ 

  1.5 คณะกรรมการฯมีการเผยแพร่งานด้านประกันคุณภาพ เพ่ือให้ทุกภาควิชาและหน่วยงานใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ใน website : ของคณะฯที่
http://www.agro.ku.ac.th/thai/substance.php?cid=3 และใน facebook ของคณะฯที่ 
http://www.facebook.com/agro.ku (เอกสารหมายเลข 9.1-1-3) 

 2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 

  2.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะฯมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี รศ .ดร. 
สุคนธ์ชื่น  ศรีงาม (ข้าราชการบ านาญ) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านประกันคุณภาพ และระบบประกัน
คุณภาพ เป็นที่ปรึกษา และแต่งตั้งคณบดี เป็นที่ปรึกษา มีรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานกรรมการ มี
อาจารย์ที่มีความรู้ด้านประกันคุณภาพซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าภาควิชาต่าง ๆ เข้าร่วมคณะกรรมการ และมี

http://www.agro.ku.ac.th/thai/substance.php?cid=3
http://www.facebook.com/agro.ku


รายงานการประเมินตนเองคณะอตุสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2554   160 
 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่จากภาควิชา และเจ้าหน้าที่จากส านักงานเลขานุการ ร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ เพ่ือร่วมกันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และร่วมกันด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และร่วมกันจัดท ารายงานการประเมินตนเอง และรับผิดชอบการ
จัดท าข้อมูลและประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพทั้ง 9 ด้าน และสอดคล้องกับนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 9.1-2-1) และก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามแผนกลยุทธ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2551 – 2554  

 3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ใช้อัตลักษณ์กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี 

โดยคณะมีบุคลากรที่มีจิตในที่ดีงาม จิตส านึกท่ีดี มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความตั้งใจ มีความอดทน 
มีความวิริยะอุตสาหะ ในการท างานและในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ที่มีความขวนขวายแสวงหาความรู้ และบุคลากร
ของคณะฯยังเป็นผู้ที่มีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สามารถท างานเป็นทีมได้ เช่น โครงการวันพัฒนา
และปลูกต้นไม้ และโครงการสัมมนาบุคลากร เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 9.1-3-1) 

 4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ เสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และจัดส่งส านักประกันคุณภาพตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพ
ไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

  4.1  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการตรวจประเมินคุณภาพ เมื่อวันที่ 26 – 27 เมษายน 2555 โดย
ก าหนดวางแผนการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การควบคุม และติดตามการด าเนินงาน สรุปผล
การด าเนินงาน โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน (เอกสารหมายเลข 9.1-4-1) และได้มีการรายงานสรุปผลการตรวจประเมินเข้าที่ประชุม
กรรมการประจ าคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 9.1-4-
2) 

  4.2  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเพ่ือรองรับการตรวจสอบและ
ประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และน าสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และจัดส่งส านักประกันคุณภาพตาม
ก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน  CHE QA 
Online 

  4.3  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร รอบปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2555 
และมีการก าหนดให้ภาควิชาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) เพ่ือน าไปแก้ไขและปรับปรุง ก่อนการตรวจ
ประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นไปตามวงจรคุณภาพ PDCA 
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 5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการน าผลการตรวจประเมินคุณภาพ จากการตรวจประเมิน ประจ าปีการศึกษา 
2553 ไปจัดท าแผนการพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) เสนอเข้าท่ีประชุมกรรมการประจ าคณะฯ และผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 (เอกสารหมายเลข 9.1-5-1) ส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ โดยคณะและภาควิชามีผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้จาก
แผนพัฒนาปรับปรุง มาวิเคราะห์และด าเนินการ 

 6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ
ทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้ร่วมกันได้ท้ังระดับคณะ บุคคล ภาควิชา (เอกสารหมายเลข 9.1-6-1) 

 7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต 
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  เมื่อวันที่ 26 – 27 เมษายน 
2555 มีการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับ (เอกสารหมายเลข 9.1-7-1) 

 8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

  8.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ โดยอาจารย์และบุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับเชิญเป็น
กรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 – 
24 มิถุนายน 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2554 (เอกสารหมายเลข 9.1-8-1) 

  8.2  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย และโครงการสัมมนา “อุตสาหกรรมเกษตรกับโอกาสทางอาชีพในประชาคมอาเซียน” เพ่ือ
สร้างเครือข่ายด้านการศึกษากับโรงเรียนมัธยมตอนปลาย (เอกสารหมายเลข 9.1-8-2) 

  8.3  คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม 
“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้” การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการภาควิชา” เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข 9.1-8-3) 

  8.4  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน โดยมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับสถาบัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยศรีปทุม (เอกสารหมายเลข 9.1-8-4) 
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9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น  และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ระบบการบริหารและจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพ เพ่ือ
พัฒนาระบบในการจัดเก็บข้อมูลที่ลดการท างานของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยลดการเก็บข้อมูลซ้ าซ้อน (เอกสาร
หมายเลข 9.1-9-1) จากการสัมมนาคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2555 จึงเกิด
แนวปฏิบัติที่ดีจากการน าเสนอผลการด าเนินงานและแนวทางในการพัฒนาภาควิชา เช่น โครงการ Biot fun fair 
เพ่ือน าแนวปฏิบัตินี้ไปประยุกต์กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และมีการเชิญ
ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมโดยมีแนวทางเบื้องต้น (เอกสารหมายเลข 9.1-9-2) และอาจารย์ในภาควิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้น าความรู้จากการอบรมมาจัดท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับ
สาธารณชนและให้หน่วยงานอ่ืนน าไปใช้ประโยชน์ได้ (เอกสารหมายเลข 9.1-9-3) ใน website : 
www.agro.ku.ac.th 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9.1 8 ข้อ 9 ข้อ 4.00 5.00 8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง  เหตุผล เกณฑ์ข้อ 3 ไม่พบตัวบ่งชี ้

เพิ่มเติมของคณะฯ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกณฑ์ข้อ 9 ยังไม่พบแนวปฏบิัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9.1 8 ข้อ 7 ข้อ 4.00 4.00 8 ข้อ ไม่บรรลุ 8 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

9.1-1-1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
9.1-1-2 แผนประกนัคุณภาพการศึกษา 
9.1-1-3 เผยแพร่ข่าวสารด้านประกันคุณภาพ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
9 ข้อ 

http://www.agro.ku.ac.th/
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
9.1-2-1 ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ 
9.1-3-1 เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
9.1-4-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะอตุสาหกรรมเกษตร รอบปีการศึกษา 2554 

วันที่ 26 – 27 เมษายน 2555 
9.1-4-2 รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที ่17 

พฤษภาคม 2555 
9.1-5-1 รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 
9.1-5-2 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน (สปค. 01) 

ประจ าปีการศึกษา 2553 
9.1-6-1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพ 
9.1-7-1 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
9.1-8-1 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
9.1-8-2 การสร้างเครือข่ายด้านการศึกษา 
9.1-8-3 เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
9.1-8-4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบนั 
9.1-9-1 แนวปฏิบัตทิี่ดี เร่ือง ระบบการบริหารและจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพ 
9.1-9-2 แนวปฏิบัตทิี่ดี จากการน าเสนอผลการด าเนนิงานและแนวทางในการพัฒนาภาควชิา 
9.1-9-3 การเผยแพร่ข่าวสารเพื่อให้หน่วยงานอื่นน าไปใช้ประโยชน์ 
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รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 
ตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. 
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2.3 รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ด าเนินการตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ . 
จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.79 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.69 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก  
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 11 
ตำรำงท่ี 11  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

ตัวบ่งชี ้ เป้ำหมำย 
2554 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับ
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบง่ชี้พื้นฐำน   
13
25.62 4.79 ดีมำก 

ด้ำนคุณภำพบัณฑติ   
4
20.18 4.55 ดีมำก 

1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี ร้อยละ 100 90.91 4.55 ดีมาก 
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ไม่ต่ ากว่า 3.50 3.65  3.65 ผลออกเฉพาะ
ของ ป.ตรี 

3. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่ ร้อยละ 25 69.92 5.00 ดีมาก 
4. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่ ร้อยละ 50 700.00 5.00 ดีมาก 
ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค ์   

3
15 5.00 ดีมำก 

5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 20 63.35 5.00 ดีมาก 
6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 20 20.79 5.00 ดี 
7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 10 23.27 5.00 ดีมาก 
ด้ำนกำรบริกำรวชิำกำรแก่สังคม   

2
01 5.00 ดีมำก 

8. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย 

ร้อยละ 30 41.18 5.00 ดีมาก 

9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 5 ข้อ 5 5.00 ดีมาก 
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   

2
01 5.00 ดีมำก 

10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 4 ข้อ 5 5.00 ดีมาก 
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5 5.00 ดีมาก 
ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบัน   

2
9.05 4.52 ดีมำก 

12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน ไม่ประเมินระดับคณะวิชา 
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารสถาบัน คะแนน 5 4.23 4.23 ดี 
14. การพัฒนาคณาจารย ์ สัดส่วน 6  5.78 4.82 ดีมาก 
ด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยใน   

1
87.4 4.87  

15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 4 คะแนน 4.83 4.87 ดีมาก 

 ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ ได้ดังนี้ 
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ด้ำนคุณภำพบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 100 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน   (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 รวม 2 ปี 
1 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 244 342 586 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 252 385 637 
3 จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 157 249 406 
4 จ านวนบัณฑติที่ศึกษาต่อ 42 55 97 
5 จ านวนบัณฑติที่มีงานท าก่อนเข้าศกึษา 3 1 4 
6 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการเกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท - 13 13 
7 จ านวนบัณฑติที่ไมไ่ด้งานท า 42 24 66 
8 จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษาในรอบปีนั้นที่ตอบแบบ

ส ารวจ (ไม่นับรวมผู้ที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  
ผู้ศึกษาต่อ และลาอุปสมบท) 

199 273 472 

9 ร้อยละบณัฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

78.89 90.91 170.10 

10 คะแนนท่ีได ้ 5
100

78.89
  = 3.94 5

100
90.91

  = 4.55 5
100

170.10
 =8.50 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
1 157 78.89 260 90.91 406 170.10 3.94 4.55 8.50 ร้อยละ 

100 
ไม่บรรล ุ ร้อยละ 

100 199 286 472 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง   
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ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
1 157 78.89 260 90.91 406 170.10 3.94 4.55 8.50 ร้อยละ 

100 
ไม่บรรล ุ ร้อยละ 

100 199 286 472 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
1-1 การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2553 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท และเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.50 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน   (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย) 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 
1 - จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทั้งหมด (คน) 385 252 
2 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
43 39 

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม ๕) 

3.82 3.65 

4 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

- 39 

5 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

- 3.67 

6 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทท้ังหมด (คน) 118 118 
7 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
- - 

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

9 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

- - 

10 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

- - 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 

11 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกทั้งหมด (คน) 4 4 
12 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 
- - 

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

14 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 

- - 

15 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

 

- - 

16 ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินคุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท  
และเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอุดมศึกษำแห่งชำติ 

  

17 จ ำนวนบัณฑิตที่ได้รับกำรประเมินทั้งหมด 43 39 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2 3.82 3.65 3.82 3.65 3.50 บรรลุ 3.50 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง   

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2 3.82 3.65 3.82 3.65 3.50 บรรลุ 3.50 
 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2554 
2-2 สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2554 
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2-3 สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2554 

 
หมำยเหตุ ผลคะแนนประเมินระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ทางกองแผนงานและบัณฑิตวิทยาลัย 

ประเมินยังไม่เสร็จ จึงยังไม่มีผลคะแนน 
  



รายงานการประเมินตนเองคณะอตุสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2554   170 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3  ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทท่ีได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 25 

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วง 
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง 
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึง 

0.25 5 1.25 - - 5 1.25 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (proceedings) 

0.50 65 32.50 70 35.00 135 67.50 

3 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

0.75 45 33.75 34 25.50 79 59.25 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  1.00 13 13.00 22 22.00 35 35.00 
5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ

จังหวัด 
0.125 - - - - - - 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.25 - - - - - - 
7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
0.50 - - - - - - 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.75 - - - - - - 
9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 1.00 - - - - - - 
10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 128 80.50 126 82.50 254 163.00 
11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด  118 118 236 
12 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ 
68.22 69.92 69.07 

13 คะแนนที่ได้ 
5

25

68.22
 = 13.64 5

25

69.92
 = 13.98 5

25

69.07
 = 13.81 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
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3 80.50 68.22 82.50 69.92 163.00 69.07 5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 
25 

บรรล ุ ร้อยละ 
25 118 118 236 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง   

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
3 80.50 68.22 68.75 58.26 149.25 126.48 5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 

25 
บรรล ุ ร้อยละ 

25 118 118 236 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3-1 สรุปผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปี พ.ศ.2554 
3-2 แบบเก็บข้อมูลดิบ – ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ ปี พ.ศ.2554 
3-3 ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 50 

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปี พ.ศ./ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาติหรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 24 5.00 20 5.00 44 10.00 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.50 1 0.50 - - 1 0.50 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปี พ.ศ./ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Joural Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน 
ควอไทล์ ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศ สมศ. 

0.75 8 6.00 - - 8 6.00 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มีช่ือปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

1.00 8 8.00 23 23.00 31 31.00 

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

0.125 - - - - - - 

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ 0.25 - - - - - - 
7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.50 - - - - - - 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาค
อาเซียน 

0.75 - - - - - - 

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
นานาชาติ 

1.00 - - - - - - 

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพมิพ์หรือเผยแพร ่ 41 19.50 43 28.00 84 47.50 
11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด 4 4 8 
12 ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีไดร้ับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
487.50 700.00 593.75 

13 คะแนนท่ีได ้
5

50

487.50
 = 48.75 5

50

700.00
 = 70.00 5

50

593.75
 = 59.38 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
4 19.50 487.50 28.00 700.00 47.50 593.75 5.00 5.00 5.00 ร้อยละ  

50 
บรรล ุ ร้อยละ  

50 4 4 8 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง   

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
4 19.50 487.50 28.00 700.00 47.50 593.75 5.00 5.00 5.00 ร้อยละ  

50 
บรรล ุ ร้อยละ  

50 4 4 8 
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รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4-1 สรุปผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

ปี พ.ศ.2554 
4-2 แบบเก็บข้อมูลดิบ - ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ ปี พ.ศ.2554 
4-3 ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
 
 

ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 20 

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน   (ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ สวพ.มก.) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปี พ.ศ./ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 58 11.375 44 11.00 102 22.375 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติทีม่ีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

0.50 2 1.00 2 1.00 4 2.00 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ

0.75 13 9.75 - - 13 9.75 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปี พ.ศ./ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

วารสาร SJR (SCImago Joural Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูก
จัดอยู่ในควอไทล์ ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) 
ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสาร
นั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 
หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category 
ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีม่ีชื่อ
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรอื Scopus 

1.00 23 23.00 54 54.00 77 77.00 

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

0.125 - - - - - - 

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับชาต ิ

0.25 - - - - - - 

7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 - - - - - - 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - - - 

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
นานาชาติ 

1.00 - - - - - - 

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพมิพ์หรือเผยแพร ่ 96 45.125 100 66.00 196 111.125 
11 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทั้งหมด  96 101 197 
12 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร ่
47.01 65.35 56.40 

 คะแนนท่ีได ้
5

20

47.01
 = 11.75 5

20

65.35
 = 16.33 5

20

56.40
 = 14.10 

หมำยเหตุ : ข้อมูลจ านวนผลงานตีพิมพ์/เผยแพรข่องอาจารยไ์ม่นับซ้ ากบัผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ของนิสิต 

เกณฑ์กำรประเมิน  

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
กลุ่มสำขำวิชำ 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
5 45.125 47.01 66.00 65.35 111.125 56.40 5.00 5.00 5.00 ร้อยละ  

20 
บรรล ุ ร้อยละ  

20 96 101 197 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง   

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
5 45.125 47.01 65.75 65.10 111.125 56.40 5.00 5.00 5.00 ร้อยละ  

20 
บรรล ุ ร้อยละ  

20 96 101 197 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

5-1 สรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปี พ.ศ.2554 
5-2 แบบเก็บข้อมูลดิบ - งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปี พ.ศ.2554 
5-3 บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ สมศ. และ TCI 
5-4 ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 20 

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

1 งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 13 15 28 
2 งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 1 6 7 
3 ผลรวมของจ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน ์
14 21 35 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทั้งหมด (นับรวมที่ศึกษาต่อ) 96 101 197 
5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน ์ 14.58 20.79 17.76 
6 คะแนนท่ีได ้

5
20

14.58
 = 3.65 5

20

20.79
 = 5.19 5

20

17.76
 = 4.44 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
6 14 14.58 21 20.79 35 17.76 3.65 5.19 4.44 ร้อยละ 

20 
ไม่บรรล ุ ร้อยละ 20 

96 101 197 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง   

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
6 14 14.58 15 14.85 29 14.72 3.64 3.71 3.68 ร้อยละ 

20 
ไม่บรรล ุ ร้อยละ 

20 96 101 197 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
6-1 สรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ.2554 
6-2 แบบเก็บข้อมูลดิบ - งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ.2554 
6-3 ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7  ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 10 

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วง 
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง 
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

1 บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ 0.25 15 3.75 59 14.75 74 18.50 
2 บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ

นานาชาติ 
0.50 - - - - - - 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วง 
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง 
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

3 ต าราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผา่นตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิทีส่ถานศึกษาก าหนด 

0.75 1 0.75 1 0.75 2 1.50 

4 ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว หรือต าราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 4 4.00 8 8.00 12 12.00 

5 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ไดร้ับรองคณุภาพ 20 8.50 68 23.50 88 32.00 
6 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทั้งหมด  (นับรวมที่ลา

ศึกษาต่อ) 
96 101 197 

 คะแนนท่ีได ้
5

10

8.85
 = 4.43 5

10

23.27
 = 11.64 5

10

16.24
 = 8.12 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
7 8.50 8.85 23.50 23.27 32.00 16.24 4.43 5.00 5.00 ร้อยละ  

10 
บรรล ุ ร้อยละ  

10 96 101 197 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง   

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
7 8.50 8.85 23.50 23.27 32.00 16.24 4.43 5.00 5.00 ร้อยละ  

10 
บรรล ุ ร้อยละ  

10 96 101 197 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7-1 สรุปผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ ปี พ.ศ.2554 
7-2 แบบเก็บข้อมูลดิบ - ผลงานวชิาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ ปี พ.ศ.2554 
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7.3 รายละเอียดผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
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ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8  ผลกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ  30 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียน 
การสอน 

6 3 9 

2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการวิจัย 11 16 27 
3 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาท้ังในส่วน

ของการเรียนการสอนและการวิจยั 
2 2 4 

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการทั้งหมด 46 51 97 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรยีน

การสอนและการวิจยั 
41.30 41.18 41.23 

6 คะแนนท่ีได ้ 5
30

41.30
 = 6.88 5

30
41.18

  = 6.86 5
30

41.23
  = 6.87 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 

8 41.30 41.18 41.23 5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 30 บรรลุ ร้อยละ 30 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง   

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 

8 41.30 37.25 62.08 5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 30 บรรลุ ร้อยละ 30 
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รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
8-1 โครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

8-2 โครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการวิจัย 

8-3 โครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
8-4 โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9  ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร  

  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน 
โดยมีการด าเนินงานทั้งในระดับภาควิชาและระดับคณะ โดยได้มอบหมายฝ่ายบริการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการด าเนินการ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการวางแผนเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรม
เกษตร โดยในการวางแผนได้มีการส ารวจความต้องการของชุนชนและองค์กร และศึกษาข้อมูลผลการด าเนินการ
บริการวิชาการชุมชนในปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผน (9-1-1) หลังจากได้แผนปฏิบัติผู้เชี่ยวชาญได้
ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ (9-1-2) ทั้งนี้หลังจากด าเนินการแล้วเสร็จ ได้จัดให้มีการรายงานผลการปฎิบัติงาน
และการประเมินผลโครงการตามวัตถุประสงค์ เพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป (9-1-3) 

2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
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  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผน ร้อยละ 100 โดยสามารถด าเนิน
กิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ (9-2-1) 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น ำหรือสมำชิกที่มีกำรเรียนรู้และด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง  
  จากกิจกรรมโครงการการให้บริการวิชาการสังคม เพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มเกษตรกรสมาชิกธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ ส่งผลให้ผู้น าชุมชนและสมาชิกของชุมชนเกิดการ
เรียนรู้เทคนิค/วิธีการต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติ ทั้งยังด าเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง และสามารถ
น าองค์ความรู้ที่ได้รับไปด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (9-3-1)  

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้ำงกลไกที่มีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
 กลุ่มขนมจีนประโดก จ.นครราชสีมา ได้สร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดย
ยังคงอัตลักษณ์ของชุมชนในเรื่องผลิตภัณฑ์และการด าเนินกิจกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการสร้างงาน
และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีน าไปประยุกต์ให้เหมาะสม
กับวัฒนธรรมของชุมชน และมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนและมีการจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มองค์กรในการผลิตและ
จ าหน่าย ท าให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน (9-4-1) 

5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้ำงคุณค่ำต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีควำมเข้มแข็ง 
จากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พบว่ากลุ่มขนมจีน

ประโดก จ.นครราชสีมา สามารถต่อยอดองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชน ท าให้ผลิตภัณฑ์
ได้รับมาตรฐานระดับจังหวัดเป็น OTOP Product Champion 2549 3 ดาว ซึ่งท าให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้เฉลี่ย
ต่อคนต่อปีมากกว่า 20,000 บาท ทั้งนี้กลุ่มได้มีการจัดสวัสดิการในชุมชนได้แก่ สนับสนุนกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ 
มีกิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมเงิน  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง   

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน เป้ำหมำย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
4 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
5 ข้อ 
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2553 2554 2553 2554 2554 เป้ำหมำย 2555 
9 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
9-1-1 แผนปฏบิัติงานฝา่ยบริการวชิาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (Action Plan) 
9-1-2 ข้อตกลงโครงการ เรื่อง การศึกษาวิจัยดา้นวัตถุดบิ (เปลือกมังคุด) และพฒันาผลิตภัณฑ์และออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ 
9-1-3 รายงานผลสรุปโครงการ เรื่อง การศึกษาวิจัยด้านวัตถุดิบ (เปลอืกมังคุด) และพัฒนาผลิตภัณฑแ์ละ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
9-2-1 แผนพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

รายงานโครงการบริการวชิาการ 
9-3-1 โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรรณ์

การเกษตร 
- กลุ่มขนมหวานทองธาร 

9-4-1 กลุ่มสมาชิกชุมชนที่รับผิดชอบในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชน 
9-5-1 ข้อมูลตัวอย่างการต่อยอดองค์ความรู้ และการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

 
 
 

ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10  กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3.  มีการด าเนินงานสม่ าเสมอย่างต่อเนื่อง 

  4.  เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยส่งเสริม

ให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมและจัดท าโครงการด้านส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม เพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญและร่วมสืบสานเรื่องศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
โดยคณะกรรมการกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ด าเนินการจัดโครงการ ปีการศึกษา 2554 ครบถ้วนตาม
วงจรคุณภาพ PDCA เริ่มตั้งแต่การวางแผนปฏิบัติงานของฝ่ายกิจกรรมนิสิต การด างานตามแผนปฏิบัติงานการ
ติดตามประเมินผลโครงการ และน าผลมาพัฒนาปรับปรุง ดังนี้ 

 1.1. กำรวำงแผน 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ก าหนดแผนปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2554 ซึ่งมี

แผนปฏิบัติงานการจัดโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2554 จ านวน 8 โครงการ ที่ตอบสนองตาม
ยุทธศาสตร์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 

1.  โครงการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2554 
2.  โครงการไหว้ครูคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2554 
3.  โครงการจัดแถวรับ – ส่งเสด็จพระราชด าเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. 2554 
4.  โครงการสุขใจ จึง สุขกาย ปีการศึกษา 2554 
5.  โครงการลอยกระทง 
6.  โครงการร่วมสืบสานประเพณีท าขวัญข้าว รับขวัญแม่โพสพ ปีการศึกษา 2554 
7.  โครงการวางพวงมาลาวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2554 
8.  โครงการท าบุญสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 1.2. กำรด ำเนินงำนตำมแผน 
 คณะกรรมการกิจการนิสิต และคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ด าเนินการจัด
โครงการพัฒนานิสิตในด้านส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2554 ตามแผนปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 7 โครงการ และขออนุมัติจัดโครงการนอกแผนปฏิบัติงานจ านวน 1 โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้  
ล าดับ

ที่ 
โครงการ ปีการศึกษา 2554 หมายเหต ุ

ชื่อโครงการตามแผนปฏบิัติงาน ชื่อโครงการตามด าเนินการ 
1 โครงการไหว้ครูคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปี

การศึกษา 2554 
โครงการไหว้ครูคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปี
การศึกษา 2554 

 

2 โครงการฝึกซ้อมย่อยพิธพีระราชทานปรญิญาบัตร 
ปีการศึกษา  2554 

โครงการฝึกซ้อมย่อยพิธพีระราชทานปรญิญาบัตร ปี
การศึกษา  2554 

 

3 โครงการจัดแถวรับ – ส่งเสด็จพระราชด าเนินในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. 2554 

โครงการจัดแถวรับ – ส่งเสด็จพระราชด าเนินในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. 2554 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ ปีการศึกษา 2554 หมายเหต ุ
ชื่อโครงการตามแผนปฏบิัติงาน ชื่อโครงการตามด าเนินการ 

4 โครงการสุขใจ จึง สุขกาย ปีการศึกษา  2554 โครงการไหว้พระ 9 วัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

 

5 โครงการลอยกระทง - อยู่ในภาวะน้ าท่วม ปี พ.ศ. 2554 
6 โครงการร่วมสืบสานประเพณีท าขวัญข้าว รับขวัญ

แม่โพสพ ปีการศึกษา  2554 
โครงการร่วมสืบสานประเพณีท าขวัญข้าว รับขวัญ
แม่โพสพ ปี พ.ศ. 2555 

 

7 โครงการวางพวงมาลาวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2554 

โครงการวางพวงมาลาในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2555 

 

8 โครงการท าบุญสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

โครงการท าบุญและพัฒนาสโมสรนิสิตคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปกีารศึกษา 2554 

 

 และจัดท ารายงานสรุปผลโครงการเพื่อใช้เป็นเอกสารไว้ทบทวนและเป็นแหล่งข้อมูลในการจัดโครงการ
ในปีต่อไป  
  1.2.1 โครงกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ วันที่ด าเนินการ เป้าหมาย

ตัวชี้วัด 
ผลการประเมินตามตัวชีว้ัด 
ผลด าเนินงาน ผลประเมิน 

1 โครงการฝึกซ้อมย่อยพิธีระราชทานปรญิญาบัตร  ปกีารศึกษา 2554 26 มิ.ย. 54 3.51 ขึ้นไป 4.08 บรรลุ 
2 โครงการไหว้ครูคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2554 30 มิ.ย. 54 3.51 ขึ้นไป 4.43 บรรลุ 
3 โครงการจัดแถวรับ – ส่งเสด็จพระราชด าเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจ าป ีพ.ศ. 2554 
10-ก.ค.-54 3.51 ขึ้นไป 3.66 บรรลุ 

4 โครงการสุขใจ...จึง...สุขกาย ปีการศึกษา 2554 : โครงการไหว้พระ 9 วัด เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ 

28 ส.ค. 54 3.51 ขึ้นไป 4.61 บรรลุ 

5 โครงการวางพวงมาลาในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าป ีพ.ศ. 
2555 

2 ก.พ. 55 3.51 ขึ้นไป 3.82 บรรลุ 

6 โครงการร่วมสืบสานประเพณีท าขวัญข้าว ปีการศึกษา 2554 : โครงการร่วมสืบ
สานประเพณีท าขวัญข้าว รับขวัญแม่โพสพ ปี พ.ศ. 2555 

24 ก.พ. 55 3.51 ขึ้นไป 4.36 บรรลุ 

7 โครงการท าบุญสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร : โครงการท าบุญและ
พัฒนาสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปกีารศึกษา 2554 

4 มีนาคม 55 3.51 ขึ้นไป 4.15 บรรลุ 

1.3. กำรติดตำมประเมินผล 
ฝ่ายกิจการนิสิตและสโมสรนิสิคคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีการจัดท าเล่มรายงานสรุปผลการ

ด าเนินการจัดโครงการศิลปะและวัฒนธรรมที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ทุกโครงการ 
โดยตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินโครงการมีลักษณะที่ประเมินจากค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ซึ่งจะมีการประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และตามลักษณะของโครงการในประเด็นต่าง ๆ โดยผล
จากการประเมินความพึงพอโครงการจะน ามาเป็นฐานในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมในปีต่อ ๆ ไป  

1.4 กำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง 
คณะกรรมการกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้น าผลจากการสรุปผลการ

ประเมินความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะจากการด าเนินการจัดโครงการมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อน าไปพัฒนา
และปรับปรุง ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดโครงการในปีต่อไปให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน เช่น             
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ในการจัดโครงการพัฒนานิสิต ได้น าข้อเสนอแนะ และน ามาจัดท าแนวทางการแก้ไขปรับปรุงในเล่มรายงานสรุปผล
โครงการ เพ่ือบันทึกในรายงานสรุปโครงการ ในการใช้เป็นหลักฐานในการน าผลดังกล่าวไปพัฒนาและปรับปรุงใน           
ปีต่อ ๆ ไป  

2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
คณะกรรมการกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนานิสิตที่

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2554 จ านวน 7 โครงการ และ
ก าหนดให้มีตัวชี้วัดและเป้าหมายความส าเร็จ รวมทั้งสิ้น 7 ตัวชี้วัด ไม่ได้ด าเนินการจัด จ านวน 1 โครงการ คือ 
โครงการลอยกระทงตามแผนงานเนื่องจากอยู่ในสภาวะน้ าท่วม จึงสรุปได้ว่ามีการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
จ านวน 7 โครงการ ผลการด าเนินงานพบว่า มีตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายตามแผนงานครบถ้วนทั้ง 7 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 100 ดังนี้ 

 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ วันที่
ด าเนินการ 

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ผลการประเมินตามตัวชีว้ัด 
ผลด าเนินงาน ผลประเมิน 

1 โครงการฝึกซ้อมย่อยพิธีระราชทานปรญิญาบัตร  ปกีารศึกษา 2554 26 มิ.ย. 54 3.51 ขึ้นไป 4.08 บรรลุ 
2 โครงการไหว้ครูคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2554 30 มิ.ย. 54 3.51 ขึ้นไป 4.43 บรรลุ 
3 โครงการจัดแถวรับ – ส่งเสด็จพระราชด าเนินในพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร ประจ าป ีพ.ศ. 2554 
10-ก.ค.-54 3.51 ขึ้นไป 3.66 บรรลุ 

4 โครงการสุขใจ...จึง...สุขกาย ปีการศึกษา 2554 : โครงการไหว้พระ 9 วัด 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ 

28 ส.ค. 54 3.51 ขึ้นไป 4.61 บรรลุ 

5 โครงการวางพวงมาลาในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าป ี
พ.ศ. 2555 

2 ก.พ. 55 3.51 ขึ้นไป 3.82 บรรลุ 

6 โครงการร่วมสืบสานประเพณีท าขวัญข้าว ปีการศึกษา 2554 : โครงการ
ร่วมสืบสานประเพณีท าขวัญข้าว รับขวญัแม่โพสพ ปี พ.ศ. 2555 

24 ก.พ. 55 3.51 ขึ้นไป 4.36 บรรลุ 

7 โครงการท าบุญสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร : โครงการท าบุญ
และพัฒนาสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2554 

4 มีนาคม 55 3.51 ขึ้นไป 4.15 บรรลุ 

3. มีกำรด ำเนินงำนสม่ ำเสมออย่ำงต่อเนื่อง 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยคณะกรรมการกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจ้ัดท า

แผนปฏิบัติงานพัฒนานิสิตด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และได้ด าเนินการจัดท าโครงการทุกปีการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ตามเอกสารหลักฐานโดยอ้างอิงตามเล่มรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดโครงการพัฒนานิสิต ย้อนหลัง 
จ านวน 3 ปี ดังต่อไปนี้ 

 
 

โครงการ 
ปีการศึกษา 2554 

โครงการ 
ปีการศึกษา 2553 

โครงการ 
ปีการศึกษา 2552 

1. โครงการฝกึซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร ปี
การศกึษา 2554 

1. โครงการไหว้ครูคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปีการศึกษา  2553 

1. โครงการไหว้ครูคณะอุตสาหกรรมเกษตร   
ปีการศึกษา 2552 

2. โครงการไหว้ครูคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศกึษา 
2554 

2. โครงการ "บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ภาควิชา
วิทยาการสิ่งทอ ประจ าปี 2553" 

2. กิจกรรมท าบุญภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจแุละ
วัสดุ  

3. โครงการจดัแถวรับ – ส่งเสด็จพระราชด าเนินในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. 2554 

3. โครงการรับ-ส่ง เสด็จในวนัพระราชทาน
ปริญญาบัตร ปี พ.ศ. 2553 

3. โครงการบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ปีการศกึษา 2552 
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โครงการ 
ปีการศึกษา 2554 

โครงการ 
ปีการศึกษา 2553 

โครงการ 
ปีการศึกษา 2552 

4. โครงการสุขใจ...จงึ...สุขกาย ปีการศึกษา 2554 : 
โครงการไหว้พระ 9 วัด เฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิรกิิติ์ พระบรมราชนิีนาถ 

4. โครงการไหว้พระ 9 วัด เฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์ พระบรมราชนิีนาถ 

4. โครงการรับ และส่ง เสดจ็พระราชด าเนนิในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. 2552 

5. โครงการวางพวงมาลาใน วนัสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2555 

5. โครงการวางพวงมาลาวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2554 

5. โครงการวนัลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ. 2552 

6. โครงการร่วมสืบสานประเพณี ท าขวญัขา้ว ปี
การศกึษา 2554 : โครงการร่วมสืบสานประเพณีท าขวญั
ข้าว รับขวัญแม่โพสพ ปี พ.ศ. 2555 

6. โครงการท าบุญ 9 วดั เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 83 พรรษา 

6. โครงการถวายพระพรชัยมงคล 82 พรรษา วันพ่อ
แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2552 

7. โครงการท าบุญสโมสรนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร : 
โครงการท าบุญและพัฒนาสโมสรนิสิต              คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปีการศกึษา 2554 

7. โครงการสุขใจ...จงึ...สุขกาย 7. โครงการวางพวงมาลาวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2553 

 8. โครงการประเพณที าขวญัข้าว 8. โครงการสรงน้ าพระพทุธรูป และรดน้ าด าหัว ใน
ประเพณีสงกรานต์ ภาควิชาทคโนโลยีชวีภาพ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร  

 9. โครงการท าบุญสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

 

 10. โครงการนวัตกรรมจากการพับกระดาษ 
(Origami ครั้งที ่1) 

 

4. เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชน 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการพัฒนานิสิตด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมต่าง ๆ ก่อให้เกิด

ประโยชน์ในด้านการยกระดับความรู้ ทักษะ และมาตรฐานผลงานของบุคลากร นิสิต เช่น 
4.1 โครงการร่วมสืบสานประเพณีท าขวัญข้าว รับขวัญแม่โพสพ ปี พ.ศ. 2555 : ด าเนินการจัดในวันที่ 

24 กุมภาพันธ์ 2555 บุคลการและนิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีท าขวัญข้าว รับขวัญแม่โพสพ ที่มีข้ันตอนตั้งแต่
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในพิธี พิธีสงฆ์ และพิธีพราหมณ์ ที่ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดขึ้นและนิสิตได้มีส่วนในการช่วยจัดเตรียม
งานก่อนเริ่มพิธีท าขวัญข้าว รับขวัญแม่โพสพ ท าให้บุคลากรและนิสิตได้มีส่วนช่วยอนุรักษ์ประเพณีไทยโบราณ และ
เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้มีโอกาสสืบสานประเพณีไทยของชุมชนท้องถิ่นสู่เยาวชนรุ่นใหม่ 

4.2 โครงการไหว้พระ 9 วัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด าเนินการจัด
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2554 โดยบุคลากร และนิสิตที่เข้าร่วมได้มีโอกาสส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งพระองค์ได้มีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ โดยการได้ท าบุญเพ่ือถวายเป็น
พระราชกุศล อีกทั้งยังได้บริจาคจตุปัจจัยต่าง ๆ แก่วัดทั้ง 9 วัด เพื่อทางวัดจะได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวัดและ
ชุมชนนั้น ๆ ต่อไป 

5. ได้รับกำรยกย่องระดับชำติและหรือนำนำชำติ 
นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลระดับชาติ ในการประกวด

บรรจุภัณฑ์ไทย ประจ าปี 2554 (Thai Star 2011) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมบรรจุ
ภัณฑ์ไทย สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพ่ือสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังเอกสาร(10-5-1)  

ช่ือ – สกุลนสิิต ผลงาน 
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ช่ือ – สกุลนสิิต ผลงาน 
นายกฤษณะ มีฟัก รางวัลที่ 2 บรรจุภณัฑเ์พื่อการขนส่ง/บรรจุภณัฑ์บรรจุแจกันไม ้ช่ือตราสินค้า “ลายไม้” 
น.ส.ฐิยาณี  ยับสุวรรณกุล รางวัลที่ 3 บรรจุภณัฑเ์พื่อการขนส่ง/บรรจุภณัฑ์บรรจตุะเกียง ช่ือตราสินค้า “AKANEE” 
น.ส.เพ็ญพร ศรสีรินทร ์ รางวัลชมเชย บรรจุภณัฑ์เพื่อการขนส่ง/บรรจุภณัฑ์บรรจุกรอบรูป ช่ือตราสินค้า “PICK ME” 
นาย รัฐรวี จิตรบ ารุง รางวัลชมเชย บรรจุภณัฑ์เพื่อการขนส่ง/บรรจุภณัฑ์บรรจตุะเกียง ช่ือตราสินคา้ “KEETA” 
น.ส.ปาริฉตัร  หมวดนา รางวัลชมเชย บรรจุภณัฑ์เพื่อการจ าหน่าย/บรรจภุณัฑ์บรรจุแก้วเงนิ ช่ือตราสินค้า “คชา” 

รางวัลระดับนานาชาติ จาก 5 รางวัลข้างต้นได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวด
บรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย (Asia Star 2011 Awards) ณ กรุงธากา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ 
ประกอบด้วยประเทินสมาชิก 14 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ศรีลังกา 
สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ปากีสถาน เวียดนาม ไทย มาเลเชีย สิงค์โปร์ ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย ซึ่งผลการ
ประกวดตัดสินรางวัลเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 ผลงานทั้ง 5 ชิ้น ได้รับรางวัลชนะเลิศจากประเภทต้นแบบบรรจุ
ภัณฑ์  

ชื่อ – สกุลนิสิต ผลงาน ผู้จัด 
นายกฤษณะ มีฟกั 11/01/2555/  กล่องใส่แจกันไม ้/ชนะเลิศ AsiaStar Packaging Award ASIAN PACKAGING FEDERATION(APF) 
นางสาวปาริฉัตร  หมวดนา 11/01/2555/  DIAMOND BOX /ชนะเลิศ AsiaStar Packaging Award ASIAN PACKAGING FEDERATION(APF) 
น.ส.ฐิยาณี  ยับสวุรรณกุล 11 ม.ค. 2555/AKANEE/รางวัลชนะเลิศประเภทนักศึกษา ASIAN PACKAGING FEDERATION (APF) 
น.ส.เพ็ญพร ศรีสรินทร์ 11 ม.ค. 2555/AKANEE/รางวัลชนะเลิศประเภทนักศึกษา ASIAN PACKAGING FEDERATION (APF) 
นาย รัฐรวี จิตรบ ารุง 11 ม.ค. 2555/KEETA/รางวัลชนะเลิศประเภทนักศึกษา ASIAN PACKAGING FEDERATION (APF) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

10 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง   

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

10 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
4 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
5 ข้อ 

http://www.asianpackaging.org/main/
http://www.asianpackaging.org/main/
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
10-1-1 แผนงานฝา่ยกิจการนสิิต ปีการศึกษา 2554 
10-1-2 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
10-1-3 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์ทีป่รึกษา 
10-1-4 ตารางสรปุโครงการพฒันานิสติด้านศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2554 จ านวน 7 โครงการ 
10-2-1 การก ากับติดตามแผนงานฝ่ายกจิการนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
10-2-2 หนังสือโครงการ 
10-2-3 รายงานสรุปผลโครงการ 
10-3-1 รายงานสรุปผลโครงการ 
10-4-1 รายงานสรุปผลโครงการ 
10-5-1 รางวัลนสิิตระดบัชาติ 
10-5-2 รางวัลนสิิตระดบันานาชาติ 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11  กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์ 

  3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วน
ร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
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 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความตระหนักและให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร และ
ปลูกจิตส านึกทีด่ี โดยในรอบปีที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมที่ให้บุคลากรและนิสิตได้เข้าร่วม 
(เอกสารหมายเลข 11-1-1) เช่น 

1.1 โครงการสุขใจ...จึงสุขกาย ปีการศึกษา 2554 : โครงการไหว้พระ 9 วัด เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีบุคลากรและนิสิตเข้าร่วม จ านวน 70 คน 

1.2 โครงการไหว้ครูคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2554 มีบุคลากรและนิสิตเข้าร่วม 
จ านวน 750 คน 

1.3 โครงการวางพวงมาลาวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2555 มีบุคลากรและ
นิสิตเข้าร่วม จ านวน 520 คน 

1.4 โครงการวันพัฒนาปลูกต้นไม้ ประจ าปี 2554 มีบุคลากรและนิสิตเข้าร่วม จ านวน 446 คน 
1.5 โครงการ Big Cleaning Day มีบุคลากรและนิสิตเข้าร่วม จ านวน 170 คน 
1.6 โครงการวันฟื้นฟูภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม คณะอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 94 คน 

 2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย์ 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีหน่วยอาคารและสถานที่ ที่รับผิดชอบดูแลความสะอาด และปรับปรุงอาคาร
สถานที่ให้สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งพ้ืนที่ และอาคารสถานที่ภายในและบริเวณโดยรอบคณะอุตสาหกรรม
เกษตรให้สวยงาม ก่อให้เกิดความสุนทรีย์เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการเรียนการสอน โดยมีอาคารที่ท าการ
ส านักงาน ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 4 อาคาร อาคารกิจกรรม 1 อาคาร และอาคารปฏิบัติการแปรรูป 1 อาคาร 
รวมทั้งสิ้น 6 อาคาร และมีสัญญาณ wireless ไว้ให้บริการในทุกอาคารเพ่ือส าหรับให้นิสิตและบุคลากรไว้สืบค้น
ข้อมูล จัดที่นั่งพักผ่อนส าหรับนิสิตบริเวณใต้อาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร (เอกสารหมายเลข 11-2-1)  
 3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีหน่วยอาคารและสถานที่ ที่รับผิดชอบดูแลความสะอาด ปรับแต่งสภาพภูมิ
ทัศน์ให้สวยงามอยู่เสมอ มีการปรับแต่งสวน การปลูกต้นไม้ ดอกไม้ สนามหญ้า และภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้อง
กับธรรมชาติ ส่งผลดีต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสภาพแวดล้อมภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตรมีความสะอาด 
ร่มรื่น สวยงาม โดยในรอบปีที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 
  3.1  โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. (เอกสารหมายเลข 11-3-1) ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์จัดขึ้นประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปี ซึ่งในวันดังกล่าวมีกิจกรรม ดังนี้ 

3.1.1 การท าความสะอาดภายในอาคารและบริเวณพ้ืนที่โดยรอบอาคาร ท าความสะอาด
ห้องเรียน และสถานที่ท างาน โดยท าเนินการตามกิจกรรม 7 ส. 

3.1.2 ท าการพัฒนาบริเวณหน้าอาคารและบริเวณโดยรอบ เช่นปลูกต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้
ให้สวยงาน ร่มรื่น เป็นระเบียบ 
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3.1.3 ขุดลอกคูคลองหน้าอาคาร 3  
  3.2  โครงการ Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เนื่องจากคณะอุตสาหกรรม
เกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประสบปัญหาอุทกภัย จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมทุก
หน่วยงานและพ้ืนที่ส่วนกลางของวิทยาเขตบางเขนให้กลับคืนสู่สภาพปกติดังเดิม (เอกสารหมายเลข 11-3-2) 
  3.3 วันฟื้นฟูภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม คณะอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2554 จัด
โครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมเพ่ือสร้างความร่มรื่นและคืนพ้ืนที่สีเขียวให้กลับคืนสู่สภาพปกติ 
(เอกสารหมายเลข 11-3-3) 

 4. การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม
อย่างสม่ าเสมอ 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัด
กิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ (เอกสารหมายเลข 11-4-1) 

4.1 บริเวณโถงชั้นล่างอาคาร 5 ใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดยคณะ ภาควิชา และสโมสรนิสิต เช่น 
งานท าบุญวันขึ้นปีใหม่ งานขอบคุณบุคลากร งานเกษียณอายุราชการ งานรับปริญญา งานพิธีไหว้ครู เป็นต้น 

4.3 บริเวณชั้น 6 และ 7 อาคาร 5 มีส่วนแสดงผลงานทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของอาจารย์
และนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ 

4.4 บริเวณภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ อาคาร 3 มีส่วนแสดงผลงานด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
เครื่องนุ่งห่ม ของนิสิตภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ 
 5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีผลประเมิน 3.90 (เอกสารหมายเลข 11-5-1) 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

11 5 ข้อ  5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ  บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
4 ข้อ 

ปฏิบัติได ้ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

11 5 ข้อ  5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ  บรรลุ 5 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

11-1-1 โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
11-2-1 รูปภาพอาคาร สถานที่ต่าง ๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
11-3-1 โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.  
11-3-2 โครงการ Big Cleaning Day 
11-4-1 รูปภาพสถานที่ที่มีไว้ส าหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
11-5-1 การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม 
 
 

ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบัน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 13  กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าคะแนน 5 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 
1 คะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลยั 4.23 4.23 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

13 4.23 4.23 4.23 4.23 5.00 ไม่บรรล ุ 5.00 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง   

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

13 4.23 4.23 4.23 4.23 5.00 ไม่บรรล ุ 5.00 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

13-1 สรุปแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 14  กำรพัฒนำคณำจำรย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ เป็น 6 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน   (ใช้ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วง 
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง 
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
ตรี และไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ 

0 0 0 0 0 0 0 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
ตรี และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

1 0 0 0 0 0 0 

3 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
ตรี และด ารงต าแหน่ง รศ. 

3 0 0 0 0 0 0 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
ตรี และด ารงต าแหน่ง ศ. 

6 0 0 0 0 0 0 

5 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
โท และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

2 9 18 8 16 17 34 

6 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
โท และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

3 8 24 8 24 16 48 

7 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา 5 3 15 3 15 6 30 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จ ำนวน ค่ำถ่วง 
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง 
น้ ำหนัก 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

โท และด ารงต าแหน่ง รศ. 
8 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา

โท และด ารงต าแหน่ง ศ. 
8 0 0 0 0 0 0 

9 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
เอก และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

5 20 100 23 115 43 215 

10 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
เอก และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

6 28 168 30 180 58 348 

11 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
เอก และด ารงต าแหน่ง รศ. 

8 25 200 28 224 53 424 

12 จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปรญิญา
เอก และด ารงต าแหน่ง ศ. 

10 1 10 1 10 2 20 

13 ผลรวม 94 535 101 584 195 1,119 
14 การพัฒนาคณาจารย ์ 5.69 5.78 5.74 
15 คะแนนที่ได้ 5

6
5.69

  = 4.74  5
6

5.78
  =  4.82 5

6
5.74

 = 4.78 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
14 535 5.69 584 5.78 1,119 5.74 4.74 4.82 4.78 ดัชนีคุณภาพ

อาจารย์เป็น 
6 

ไม่บรรล ุ ดัชนีคุณภาพ
อาจารย์เป็น 

6 
94 101 195 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง   

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ปี 2554 2555 
14 535 5.69 584 5.78 1,119 5.74 4.74 4.82 4.78 ดัชนีคุณภาพ

อาจารย์เป็น 
6 

ไม่บรรล ุ ดัชนีคุณภาพ
อาจารย์เป็น 

6 
94 101 195 

รำยกำรหลักฐำน 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
14-1 อัตราก าลัง อาจารย์/ผูช้่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย์ ประจ าปีการศึกษา 2554 

 

 

ด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยใน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 15  ผลประเมินกำรประกันคุณภำพภำยใน รับรองโดยต้นสังกัด 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าคะแนน 4 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2553 2554 
1 คะแนนผลการประเมนิการประกันคุณภาพภายใน รบัรองโดยตน้สังกัด 4.04 4.87 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด (คะแนนเต็ม 5)  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

15 4.04 4.87 4.04 4.87 4.00 บรรลุ 4.00 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง   

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

15 4.04 4.65 4.04 4.65 4.00 บรรลุ 4.00 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

15-1-1 การประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
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บทท่ี 3  
สรุปผลกำรประเมินคณุภำพภำยในจำกกำรประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ 
มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งชื้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
24 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 37 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 
ถึง 5 กรณีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย 
และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 
 

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

 
กำรประเมินคุณภำพตำมพันธกิจทั้ง 4 ด้ำน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะอุตสาหกรรมเกษตร พบว่า  มีการด าเนินงานตามระบบและ
กล ไกกา รประกั น คุณภาพ  9  อ งค์ ป ร ะกอบ  และมี ผ ลก ารด า เ นิ น ง านต ามตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ก า หนดของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 38 
ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.83 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.63 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 12 
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ตำรำงท่ี 12 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำม 9 องค์ประกอบคุณภำพ (ป.2) 
 

 
 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตรพิจารณาผลการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ แสดงให้เห็นว่า
ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดังนี้ 

1. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีความพร้อมในทุกด้าน
ได้แก่ บุคลากร สถานที่ อุปกรณ์การศึกษา สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ตลอดจนมีความเข้มแข็งในการพัฒนานิสิต 
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ 

2. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีศักยภาพในด้านงานวิจัย โดย
คณาจารย์สามารถหาแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกเป็นจ านวนที่สูง 

3. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
สามารถด าเนินการบริการวิชาการได้หลากหลายและตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชน มีการบูรณา
การงานบริการวิชาการเข้ากับงานการเรียนการสอน และงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตรมี
การบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
  

12 เดือน กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 4.00 4.00 - 4.00

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต 5.00 5.00 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 5.00 4.60 4.67 5.00 4.60 4.67 4.88 4.88 4.60 4.77 4.88 4.88 4.60 4.77
องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต

- - 4.67 5.00 5.00 4.33 4.50 4.50 - - - - - - 4.67 5.00 - 5.00 4.33 4.50 - 4.50

องค์ประกอบที ่4 การวิจัย 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 4.57 4.57 4.67 4.67 5.00 4.83 5.00 5.00 4.57 4.79
องค์ประกอบที ่5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.50

องค์ประกอบที ่6 ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและจัดการ - - 4.75 4.75 4.75 4.50 4.50 4.50 - 4.23 4.23 - 4.23 4.23 4.75 4.75 4.23 4.65 4.50 4.50 4.23 4.45

องค์ประกอบที ่8 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.87 - - 4.65 - 5.00 5.00 4.87 5.00 4.00 4.00 4.65 4.00

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.79 4.83 4.83 4.53 4.56 4.56 5.00 4.79 4.80 5.00 4.69 4.71 4.83 4.87 4.79 4.84 4.63 4.65 4.69 4.67

12 เดือน

ผลผลิต รวม

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปีการศึกษา 2554

กรรมการ12 เดือน กรรมการ

องค์ประกอบคุณภาพ

ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ
12 เดือน กรรมการ
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กำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะอุตสาหกรรมเกษตร พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.84 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 13 

ตำรำงท่ี 13 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ (ป.3) 
 

 
 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 3 ด้าน 
สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณอุตสาหกรรมเกษตร ที่ยังต้องพัฒนาผลการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นใน
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต และมาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา ส าหรับมาตรฐานด้านการ
สร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ครบถ้วนทั้งการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนการวิจัย และการบริหารจัดการ 
  

12 เดือน กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานที ่1 ดา้นคุณภาพบัณฑิต - - - - - - - - 5.00 4.55 4.64 5.00 4.55 4.64 5.00 5.00 4.55 4.64 5.00 5.00 4.55 4.64
มาตรฐานที ่2 ดา้นการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา

5.00 5.00 4.76 4.81 4.81 4.53 4.56 4.56 - 4.85 4.84 - 4.81 4.84 4.81 4.85 4.85 4.85 4.62 4.65 4.81 4.69

   มาตรฐานที ่2 ก  ด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา

- - 4.86 4.86 4.86 4.57 4.57 4.57 - 4.23 4.23 - 4.23 4.23 4.86 4.86 4.23 4.78 4.57 4.57 4.23 4.53

   มาตรฐานที ่2 ข ด้านพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา

5.00 5.00 4.70 4.78 4.78 4.50 4.56 4.56 - 4.95 4.96 - 4.91 4.96 4.79 4.85 4.95 4.88 4.64 4.69 4.91 4.77

มาตรฐานที ่3 ดา้นการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้

- - 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 - 5.00 5.00 - 4.57 4.57 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.57 4.54

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.79 4.83 4.83 4.53 4.56 4.56 5.00 4.79 4.80 5.00 4.69 4.71 4.83 4.87 4.79 4.84 4.63 4.65 4.69 4.67
ผลการประเมนิ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

มาตรฐาน

ปัจจัยน าเขา้ กระบวนการ
12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ

ผลผลิต
12 เดือน กรรมการ

รวม

คะแนนการประเมนิเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554
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กำรประเมินคุณภำพตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะอุตสาหกรรมเกษตร พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองการ
บริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และ
ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.84 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมิน
ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 14 

ตำรำงท่ี 14   สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ป.4) 
 

 
 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 3 ด้าน 
สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณอุตสาหกรรมเกษตร ที่ยังต้องพัฒนาผลการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นในมุมมอง
ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านกระบวนการภายในซึ่งยังมีจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องของแผน และการน า
ระบบสารสนเทศไปใช้ในการท างานให้ครบทุกระบบ ส่วนมุมมองด้านการเงินพบว่ามีศักยภาพในการแสวงหา
งบประมาณจากภายนอกและมีความเข้มแข็ง ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรมมีการพัฒนาบุคลากรในทุก
ระดับ และมีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กำรประเมินคุณภำพตำมมุมมองด้ำนมำตรฐำนสถำบันกำรอุดมศึกษำ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะอุตสาหกรรมเกษตร พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองด้าน
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และ
มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุก
มาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.84 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 15 
  

สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - - 4.86 5.00 5.00 4.43 4.50 4.50 5.00 4.70 4.74 5.00 4.70 4.74 4.88 5.00 4.70 4.86 4.50 4.57 4.70 4.63
2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 5.00 4.67 4.67 4.67 4.56 4.56 4.56 - 4.77 4.74 - 4.72 4.74 4.70 4.70 4.77 4.71 4.60 4.60 4.72 4.63
3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00
4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และ
นวัตกรรม

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 - 4.95 4.95 - 4.63 4.63 5.00 5.00 4.95 4.98 4.75 4.75 4.63 4.69

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.79 4.83 4.83 4.53 4.56 4.56 5.00 4.79 4.80 5.00 4.69 4.71 4.83 4.87 4.79 4.84 4.63 4.65 4.69 4.67
ผลการประเมนิ ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก

มมุมองดา้นการบริหารจัดการ

ปัจจัยน าเขา้

คะแนนการประเมนิเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554

กระบวนการ ผลผลิต รวม
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ตำรำงท่ี 15 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนสถำบันกำรอุดมศึกษำ (ป.5) 
 

 

 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน 
สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

- ด้านกายภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีห้องสมุดและศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมที่ทันสมัย
ตอบสนองความต้องการของนิสิต 

- ด้านวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบกลไกการจัดการเรียนการสอนที่ดี คณาจารย์มีวุฒิ
ปริญญาเอกเกิน 80% อาจารย์มีศักยภาพและมีการบูรณาการความรู้ที่ได้จากงานวิจัย และบริการวิชาการมาปรับใช้
กับการเรียนการสอน 
  

12 เดือน กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม

1. มาตรฐานดา้นศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา

5.00 5.00 4.80 4.80 4.80 4.50 4.50 4.50 - 4.64 4.52 - 4.57 4.52 4.85 4.85 4.64 4.80 4.62 4.62 4.57 4.60

   1) ด้านกายภาพ 5.00 5.00 - - - - - - - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00

   2) ด้านวิชาการ 5.00 5.00 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 - 4.82 4.82 - 4.82 4.82 4.80 4.80 4.82 4.80 4.80 4.80 4.82 4.80

   3) ด้านการเงิน - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00

   4) ด้านการบริหารจัดการ - - 4.83 4.83 4.83 4.33 4.33 4.33 - 4.55 4.23 - 4.44 4.23 4.83 4.83 4.55 4.75 4.33 4.33 4.44 4.32

2. มาตรฐานดา้นการด าเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

5.00 5.00 4.78 4.88 4.88 4.56 4.63 4.63 5.00 4.84 4.85 5.00 4.72 4.74 4.82 4.90 4.84 4.87 4.64 4.70 4.72 4.71

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - - 4.75 5.00 5.00 4.50 4.67 4.67 5.00 4.55 4.64 5.00 4.55 4.64 4.80 5.00 4.55 4.77 4.60 4.75 4.55 4.65

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 4.57 4.57 4.67 4.67 5.00 4.83 5.00 5.00 4.57 4.79

   3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.50

   4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.79 4.83 4.83 4.53 4.56 4.56 5.00 4.79 4.80 5.00 4.69 4.71 4.83 4.87 4.79 4.84 4.63 4.65 4.69 4.67
ผลการประเมนิ ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก

กระบวนการ
12 เดือน กรรมการ

ปัจจัยน าเขา้

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการประเมนิเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554

ผลผลิต รวม
12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ
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- ด้านการเงิน คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

- ด้านการบริหารจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน 
2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 

- ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีศักยภาพในด้านงานวิจัย โดยคณาจารย์
สามารถหาแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกเป็นจ านวนที่สูง 

- ด้านการวิจัย พบว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีศักยภาพในด้านงานวิจัย โดยคณาจารย์สามารถหา
แหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกเป็นจ านวนที่สูง 

- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตรสามารถด าเนินการบริการ
วิชาการได้หลากหลายและตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชน มีการบูรณาการงานบริการวิชาการเข้า
กับงานการเรียนการสอน และงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการบูรณาการด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

3.2 ผลกำรวิเครำะห์ตนเองในภำพรวมตำมองค์ประกอบคุณภำพของคณะอุตสำหกรรมเกษตร 
  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะอุตสาหกรรมเกษตร สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
  จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
2. ควรมีการทบทวนแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 

  ข้อเสนอแนะ 
1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
2. คณะกรรมการประจ าคณะ ควรมีการทบทวนแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพ

ปัจจุบัน 

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
  จุดแข็ง 

1. มีการพัฒนาศักยภาพของนิสิตจนได้รับรางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
2. อาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 81.19 
3. มีความพร้อมด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

  จุดที่ควรพัฒนา 
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1. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย มีจ านวนนิสิตน้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมด 
2. การส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรสายสนับสนุนที่ช่วยงานด้านการเรียนการสอนให้

มากขึ้น 
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  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มจ านวนนิสิตในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เน้นวิจัย ให้ถึงร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมด 
2. ควรส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรสายสนับสนุนที่ช่วยงานด้านการเรียนการสอนให้

มากขึ้น 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 
  จุดแข็ง 

1. มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของนิสิตที่หลากหลาย 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. ขาดการน าผลการประเมินระบบการให้ค าปรึกษามาพัฒนาปรับปรุง 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรน าผลการประเมินระบบการให้ค าปรึกษามาพัฒนาปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 
  จุดแข็ง 

1. มีระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัยที่เข้มแข็ง 
2. คณาจารย์มีศักยภาพในการหาแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกในระดับที่สูง 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. - 

  ข้อเสนอแนะ 
1. - 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
  จุดแข็ง 

1. มีการบริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของสังคม 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. - 
  ข้อเสนอแนะ 

1. - 

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จุดแข็ง 

1. - 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. - 
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  ข้อเสนอแนะ 
1. – 

  



รายงานการประเมินตนเองคณะอตุสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2554   208 
 

องค์ประกอบที่ 7  กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารมีศักยภาพในการพัฒนาองค์กร 
2. มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารงานด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 

  ข้อเสนอแนะ 
1. จัดท าระบบสารสนเทศท่ีสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายใน และภายนอก 

องค์ประกอบที่ 8  กำรเงินและงบประมำณ 
  จุดแข็ง 

1. หน่วยงานมีศักยภาพในการแสวงหางบประมาณจากภายนอก 
2. มีระบบการบริหารจัดการด้านการเงินที่คล่องตัว 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. - 

  ข้อเสนอแนะ 
1. - 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
  จุดแข็ง 

1. มีการน าระบบและกลไกการประกันคุณภาพมาใช้ท าให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในหลายหน่วยงาน 
2. มีการพัฒนาปรับปรุงตามกระบวนการประกันคุณภาพ (PDCA) อย่างต่อเนื่อง 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. -  

 
  ข้อเสนอแนะ 

1. - 
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3.3 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของแต่ละหน่วยงำนย่อย 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับภาควิชา และหน่วยงาน
ย่อยต่างๆ มีผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
ภาควิชาเทคโนโลยี
การบรรจแุละวัสด ุ

- - ภายหลังการประเมนิผลการด าเนินงานตามแผน ควรรายงานให้

คณะกรรมการประจ าภาควิชาพิจารณา เพือ่ประโยชน์ในการน าผลการ

ประเมนิไปปรับปรุง 

ภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

- - 1. ควรถ่ายทอดแผนกลยุทธข์องภาควิชาสูทุ่กฝ่าย 
2. ควรมกีารติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ เพือ่น า
ผลที่ได้ไปสู่การปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

ภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

- - ควรน าผลการพิจารณาและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการประจ าภาควิชา

ไปปรับปรุง 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

- - ภายหลังการประเมนิผลการด าเนินงานตามแผน ควรรายงานให้
คณะกรรมการประจ าภาควิชาพิจารณา เพือ่ประโยชน์ในการน าผลการ
ประเมนิไปปรับปรุง 

ภาควิชาวิทยาการ 
สิ่งทอ 

- - ควรมกีารตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ เพือ่น าผลที่
ได้ไปสู่การปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

ภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร 

- - ควรมกีารสรุปภาพรวม เพือ่เสนอกรรมการประจ าภาควิชาในการให้
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 

องค์ประกอบท่ี 2 กำรผลิตบณัฑิต 
ภาควิชาเทคโนโลยี
การบรรจแุละวัสด ุ

- - 1. หากลยุทธ์ในการเพิ่มจ านวนนิสิตในระดบับัณฑิตศึกษา และกลไกให้

นิสิตส าเร็จการศกึษาตามกรอบเวลา 

2. สนับสนนุและกระตุ้นให้คณาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ  
"รองศาสตราจารย์" เพิ่มขึน้ 
3. ควรมกีารจัดเก็บหลักฐานของการประเมนิและน าผลการประเมนิไป

ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรฝ่ายสนับสนนุ

อย่างเป็นระบบ 

4. เร่งด าเนนิการวิจัยในชั้นเรียนให้ส าเร็จตามแผนงาน 
5. เร่งด าเนนิการพัฒนาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน (มคอ.5) ภาค
ปลายปี 2554 ให้ครบถ้วน 

ภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

1. คณาจารย์ส าเร็จการศกึษาใน
ระดับปริญญาเอกมีจ านวนมาก 
2. มีผู้ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ในสัดส่วนทีม่าก 

- 1. ก าหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มจ านวนนิสติระดบัมหาบัณฑิตศึกษาให้มากขึน้ 

2. ก าหนดกลไกเพื่อช่วยให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามกรอบ
ระยะเวลา 
3. ควรมกีารจัดการเรียนรูท้ี่พัฒนาการวจิัยหรือการเรียนการสอน/วิจัย

ในชั้นเรียน 

4. ควรมกีารน าผลการประเมนิรายวชิามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน 

ภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

1. อาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ "รองศาสตราจารย์"  
มีสัดส่วนที่มาก 
2. กระตุ้นให้อาจารย์ขอต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์หรือ
ศาสตราจารย์เพิ่มมากขึน้ 

- 1. เพิ่มจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
2. ปรับแก้รูปแบบการอ้างอิงแสดงหลักฐาน 
3. ควรมีการประเมินและน าผลประเมินไปปรับปรุงแผนการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

1. มีอาจารย์ปริญญาเอกและรอง
ศาสตราจารย์ในสัดส่วนทีม่าก 

- ก าหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มสัดส่วนบัณฑิตศึกษา 

2. มีวิจัยในชัน้เรียน 
ภาควิชาวิทยาการ 
สิ่งทอ 

- - 1. เพิ่มสัดสว่นอาจารย์ระดับปริญญาเอก และสนับสนนุให้อาจารย์ขอ

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับนสิิต

บัณฑิตศึกษา 

2. เนือ่งจากภาควิชามกีารจัดการเรียนการสอนที่เชือ่มโยงกับ

ภาคอุตสาหกรรม จึงท าให้นิสิตและคณาจารย์เกิดการเรียนรู้และสร้าง

เครือข่ายความรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร 

- - - 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 
ภาควิชาเทคโนโลยี
การบรรจแุละวัสด ุ

มีการใช ้Social media ในการ
ประชาสัมพนัธ์บรกิารข้อมูล
ข่าวสารแก่ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์
เก่า รวมทั้งผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

น าผลการประเมนิมาใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการ
บริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของนิสติ 

- 

ภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

- - ควรมกีารประเมนิคุณภาพการให้บรกิารและน าผลการประเมนิคุณภาพ
ของการให้บรกิารในการพัฒนาการจัดบรกิารให้สนองตอ่ความต้องการ
ของนิสติ 

ภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

- - 1. ควรน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาจัดบริการที่สนอง
ต่อความต้องการของนิสิต 
2. เปลี่ยนตารางกรอกข้อมูลดิบให้เป็นตามที่ก าหนดในปีการศึกษา 
2554 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

- - ควรน าผลการประเมินคุณภาพการให้บริการเพื่อการพัฒนาการ

จัดบริการทีส่นองต่อความตอ้งการของนิสิต 

ภาควิชาวิทยาการ 
สิ่งทอ 

มีกลไกส่งเสรมิการจัดกิจกรรม

เพื่อเสริมทักษะการพัฒนา

ความรูแ้ละวิชาชีพแก่นิสิต 

- 1. ถ้ามีการประเมนิโครงการที่ด าเนนิการและน าผลการประเมนิใช้เป็น

ข้อมูลเพื่อการพฒันาการบรกิารต่อนิสิต 

2. สนับสนนุให้มีกจิกรรมการพัฒนาความรูแ้ละประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

ภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร 

- - 1. ควรมกีารน าผลการประเมนิคุณภาพของการให้บรกิารมาใช้เป็น

ข้อมูลในการพัฒนาการจัดบรกิารที่สนองตอ่ความตอ้งการของนิสติ 

2. ควรมกีารประเมินผลส าเรจ็ของแผนการบริหารและการพัฒนา

คณาจารย์และบุคลากรฝ่ายสนับสนนุ รวมทั้งน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงแผนงานตอ่ไป 

3. ควรน าการจัดการความรูเ้พื่อการพฒันาการเรียนการสอน 

องค์ประกอบท่ี 4 กำรวิจยั 
ภาควิชาเทคโนโลยี
การบรรจแุละวัสด ุ

1. ภาควิชามรีะบบกลไก

สนับสนุนการเผยแพร่งานวจิัย 

รวมทั้งการรวบรวมคัดสรร 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการวจิัย 

การประชาสัมพนัธ์ การน า

ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน ์

- ควรประเมินผลการด าเนินงาน และน าผลการประเมินไปใช้ในการ

ปรับปรุงงาน 

2. ภาควิชามีศกัยภาพในการหา
ทุนสนับสนุนการวิจัย 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

ภาควิชามีศักยภาพในการหา
แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 

- 1. ควรจัดท าระบบและกลไกการจัดสรรงานวิจัย 
2. ควรแสดงหลักฐานการพฒันาศกัยภาพการวิจัย 

3. ควรแสดงหลักฐานการคดัสรรงบประมาณของภาควชิา เพือ่เป็นทนุ

วิจัย/งานสร้างสรรค ์

4. ควรแสดงหลักฐานการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามอัตลักษณ์
ของภาควิชา 
5. ควรแสดงหลักฐานการติดตาม/ประเมินผลการสนับสนนุงบประมาณ

และพันธกจิด้านการวิจัย 

ภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

1. ภาควิชามรีะบบการติดตาม
ผลที่ด ี

- 1. ควรประเมนิผลการด าเนินงานและน าผลการประเมนิไปใช้ในการ
ปรับปรุงงาน 

2. ภาควิชามีศกัยภาพในการหา
ทุนสนับสนุนการวิจัย 

2. ควรวางระบบการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
3. ควรประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากการวจิัยที่ผ่านการ 
คัดสรร ในขอ้ 2 เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะและน าผลงานไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ตอ่สาธารณะ 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

1. ภาควิชามรีะบบการติดตาม

และประเมนิผลที่ด ี

- 1. ควรมกีารคัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและ

สร้างสรรค ์

2. ภาควิชามีศกัยภาพในการหา

ทุนสนับสนุนการวิจัย 

2. ควรน าผลจากการคัดสรร วเิคราะห์ สังเคราะห์สู่การประชาสัมพันธ์

ให้กับสาธารณะ 

ภาควิชาวิทยาการ 
สิ่งทอ 

- - 1. ควรแสดงหลักฐาน 
1.1 ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย 
1.2 การจดัสรรงบประมาณเพือ่เป็นทุนวิจัย 

1.3 การสนับสนนุพันธกิจด้านการวจิัยตามอัตลักษณข์องภาควิชา 

1.4 การติดตาม/ประเมนิผลและการน าผลการประเมนิในการปรับปรุง

พันธกจิด้านการวิจัย 

1.5 ระบบและกลไกการสนับสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

1.6 ระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้

จากงานวิจัย 

1.7 การประชาสัมพนัธ์เผยแพรอ่งค์ความรูจ้ากงานวิจัยที่คดัสรรสู่สังคม 

1.8 การน าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร 

ภาควิชามีศักยภาพในการหาทนุ
สนับสนุนการวิจัย 

- ควรมกีารประเมนิผลและน าผลการประเมินการจดัสรรงบประมาณและ
สนับสนุนพนัธกิจงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปปรับปรุงผลการ
ด าเนนิงาน 

องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
ภาควิชาเทคโนโลยี
การบรรจแุละวัสด ุ

- 1. เพิ่มการประสานงาน
ระหว่างหนว่ยบริการฯและ
ภาควิชา ในการประเมนิผล
การให้บรกิารวชิาการ 

- 

2. ส่งเสรมิให้มีการบูรณ                                                                      
าการงานบรกิารวชิาการแก่
สังคมกับงานวิจัย 

ภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

- - 1. ภาควิชาฯ มขี้อมูลแสดงว่ามกีารให้บรกิารทางวชิาการแก่สังคมแต่
ขาดการแสดงเอกสารหลักฐาน ดงันัน้ควรมกีารประสานงานกับผูม้ีส่วน
เกี่ยวขอ้ง เพือ่เก็บรวบรวมหลกัฐาน 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
2. ภาควิชาฯ ควรมแีผนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ตอ่สังคม 

ภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

มีโครงการบรกิารวิชาการแก่
สังคมสูง (15 โครงการ) 

- ภาควิชาฯ ควรประสานกับหนว่ยบริการในการน าขอ้มูลการประเมนิ
ผลส าเร็จของการบริการวิชาการแก่สังคมและการเรียนการสอนและการ
วิจัยมาใช้ในการปรับปรุง 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

- - การประเมนิผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับ

การเรียนและการวจิัยควรมกีารประเมินให้ชัดเจนเป็นประเดน็เพือ่

ประโยชน์ในการน าผลประเมนิดังกล่าวไปปรับปรุงใช้ได้อย่างเป็น

รูปธรรม 

ภาควิชาวิทยาการ 
สิ่งทอ 

- - 1. เพิ่มการประสานงานระหว่างหน่วยบริการฯและภาควิชา ในการ
ประเมินผลการให้บริการวิชาการ 
2. ส่งเสรมิให้มีการบูรณาการงานบรกิารวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัย 

ภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร 

- - 1. ภาควิชาควรส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีการให้บริการวิชาการ 
2. ภาควิชาควรมีนโยบายเชิงรุกในการให้บริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบท่ี 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ภาควิชาเทคโนโลยีการ
บรรจแุละวัสด ุ  

 

 

 

ไม่ท าการประเมิน 

เนื่องจากผลการด าเนินงานอยู่ที่ระดับคณะ 

ภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 
ภาควิชาพัฒนาผลติภัณฑ์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
ภาควิชาวิทยาการ 
สิ่งทอ 
ภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร 
องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ภาควิชาเทคโนโลยีการ
บรรจแุละวัสด ุ  

 

 

 

ไม่ท าการประเมิน 

เนื่องจากผลการด าเนินงานอยู่ที่ระดับคณะ 

ภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 
ภาควิชาพัฒนาผลติภัณฑ์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
ภาควิชาวิทยาการ 
สิ่งทอ 
ภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 8 กำรเงินและงบประมำณ 
ภาควิชาเทคโนโลยีการ
บรรจแุละวัสด ุ  

 

 

 

ไม่ท าการประเมิน 

เนื่องจากผลการด าเนินงานอยู่ที่ระดับคณะ 

ภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 
ภาควิชาพัฒนาผลติภัณฑ์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
ภาควิชาวิทยาการ 
สิ่งทอ 
ภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
ภาควิชาเทคโนโลยีการ
บรรจแุละวัสด ุ  

 

 

 

ไม่ท าการประเมิน 

เนื่องจากผลการด าเนินงานอยู่ที่ระดับคณะ 

ภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 
ภาควิชาพัฒนาผลติภัณฑ์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
ภาควิชาวิทยาการ 
สิ่งทอ 
ภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร 
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ประเมินระดับส ำนักงำนเลขำนุกำร 
จุดแขง็ จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วตัถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่
ระดับแผนปฏิบัตกิารได้อย่าง
สอดคล้อง 

- 1. ควรเพิ่มเติมกลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ของส านักงานเลขานุการคณะฯให้
สอดคล้องกับความต้องการตามแนวทางพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ซ่ึงปรากฎอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ เช่น โครงการพัฒนาหอ้งสมุด
เป็นแหล่งความรู้ที่ทันสมัยฯ 
2. ควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้ครบทุกหนว่ยงานตาม
โครงสร้างของส านักงานเลขานุการคณะฯเพื่อการพัฒนาที่ครบถว้น เช่น 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยห้องสมุดคณะ, ศูนย์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็น
หน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการที่มีความส าคัญต่อการเรียนการสอนและการ
พัฒนานิสิต 
3. ควรจัดให้มีการประเมินผลแผน / โครงการอย่างเป็นรูปธรรม เช่น มี
แบบฟอร์มรายงานผลโครงการที่มีการประเมินความส าเร็จของโครงการ 

องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 
มีการพัฒนาแบบประเมินความพึง
พอใจให้สอดคล้องกับลักษณะการ
ให้บริการของแต่ละหนว่ยงานท า
ให้ผลลัพธ์จากการประเมินมีความ
ชัดเจนขึ้น 

- ควรน าผลลัพธ์จากการประเมินไปพิจารณา เพื่อปรับปรุงการบรกิารต่อไป 
ซ่ึงจะท าให้เกิดความส าเร็จของการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ 
     

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือช่วยการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ ช่วยให้งานมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

- ควรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการความรู ้เช่น การจัดท า blog เพื่อการแลกเปลีย่นเรียนรู,้ การจัดเก็บ
ความรู้ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นคู่มือการปฏิบัติงานในรูปเอกสารอิเล็กทรอนกิส์
ที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้อย่างอิสระและสะดวก 

องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ 
ไม่มีการประเมิน 

 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
มีการพัฒนาปรับปรุงตาม
กระบวนการประกันคุณภาพ 
(PDCA) อย่างต่อเนื่อง 

- โปรแกรมระบบประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ เป็นโปรแกรมที่มี
ศักยภาพสูงที่จะช่วยในการด าเนินการประกันคุณภาพ และสนับสนุนการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธภิาพ จงึควรส่งเสริมให้มีการพัฒนา
โปรแกรมและการบันทึกข้อมูลให้เป็นปจัจุบันต่อไป 

องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 
- - ควรมีการประเมินผลงานที่ท าการพัฒนาปรับปรุงแล้ว และเสนอแนวทางใน

การพัฒนาต่อไป เพือ่ให้เกิดการพัฒนาตอ่เนื่อง ไม่หยุดยั้ง 
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บทท่ี 4  
กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตามรอบปีการศึกษา 2553 เมื่อ
วันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2554 นั้น คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้
ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการ
กิจกรรมทั้งหมด จ านวน 21 โครงการ และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 15 
กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 5 กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินการ 1 กิจกรรม ได้แก่ 

1) คณะฯยังขาดการประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศ เนื่องจาก ขาดความพร้อมด้าน
บุคลากร 
  รายละเอียดดังนี้ 
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4.1 แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ (สปค.01) 

แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 
คณะอุตสำหกรรมเกษตร 

รำยงำน ณ วันที่ 26 กันยำยน 2554 
 

1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะหต์นเอง 4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 6. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ 7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

บทสรุปผู้บริหำร 
1. คณะกรรมการประจ าคณะยังไม่มี
การประเมินตนเอง และไม่มีการ
ประเมินผลการบริหารงานของคณะฯ 

1. คณะกรรมการประจ าคณะฯ ควรมี
การประเมินตนเอง และผลการ
บริหารงานของคณะฯ 

คณะกรรมการประจ าคณะยังไม่มี
การประเมินตนเอง และการท างาน
ของผู้บริหาร 

ด าเนินการประเมินตนเองและ
การบริหารงาน 

การประเมินตนเองของ
กรรมการบริหารคณะ และการ
ประเมินการบริหารงานของคณบดี 

มีการด าเนินการประเมิน -  ปีละ 1 ครั้ง 
ในเดือนเมษายน 

กรรมการประจ า
คณะฯ 

2. ขาดการประเมินผลและปรับปรุง
การด าเนินงานตามแผนงานและตัว
บ่งชี้อย่างครบถ้วนและตามระยะเวลา 

2 ควรประเมินผลและปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามแผนงานและตัวบ่งชี้
อย่างครบถ้วนและตามระยะเวลา 

คณะมีการติดตามผลการด าเนินงาน
ด้วยวาจา ขาดรายงาน 

ก าหนดให้ภาควิชารายงานผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุก 
6 เดือน 

การประชุมกรรมการบริหาร : วาระ
การรายงานและประเมินผลการ
ด าเนินการ 

มีรายงานและการประเมินผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุก 
6 เดือน 

- ทุก 6 เดือน คณบดี, รอง
คณบดี, ภาควิชา 

3. มีการน าผลการประกันคุณภาพ
ภายในมาปรับปรุงการท างาน แต่ยัง
ไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาผล
การด าเนินงานได้ 
ครบทุกตัวบ่งชี้ 

3. ควรน าผลการประกันคุณภาพ
ภายในมาปรับปรุงการท างาน เพื่อให้
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานได้ครบทุกตัวบ่งชี้ 

ผลการประกันคุณภาพภายในเป็น
เพียงปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาผลการด าเนินงานของ
คณะฯ แต่ยังมีปัจจัยอีกหลายด้านที่
ต้องพิจารณาประกอบควบคู่กันไป
ซึ่งแท้จริงแล้วมีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ มีการก ากับติดตามผล
การด าเนินงานอยู่แล้ว แต่อาจไม่มี
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 

การประชุมผู้บริหารคณะฯ ให้
มีการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับตัว
บ่งชี้ของการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยมีบันทึกรายงาน
การประชุมผลการติดตามเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

การประชุมผู้บริหารคณะฯ สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
ผลการด าเนินงานตามการ
ประกันคุณภาพภายในได้ครบ
ทุกตัวบ่งชี้ 

- ทุกเดือน ผู้บริหารคณะฯ 
 

4. ขาดการใช้ข้อมูลคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ในการปรับปรุง
หลักสูตร และสนับสนุนทรัพยากร
ด้านการเรียนการสอน  

4. ควรใช้ข้อมูลคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ในการปรับปรุงหลักสูตร 
และสนับสนุนทรัพยากรด้านการเรียน
การสอน  

ปัจจุบันทุกหลักสูตรของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรได้ด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะอยู่แล้วแต่อาจไม่ได้
รวบรวมข้อมูลหลักฐานไว้อย่างเป็น
ระบบ 

ขอให้ทุกภาควิชาด าเนินการ
และจัดเก็บรวมรวมหลักฐานไว้
อย่างเป็นระบบ 

กิจกรรมการเก็บข้อมูลหลักฐานของ
การปรับปรุงหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรมีข้อมูลหลักฐาน
แสดงการใช้ข้อมูลลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร และ
สนับสนุนทรัพยากรด้านการ
เรียนการสอน 

- พฤศจิกายน 
2554-สิงหาคม 
2555 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ, หัวหน้า
ภาควิชา 

5. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้น 5. ควรเพิ่มจ านวนนิสิตในหลักสูตร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่ยัง เพิ่มจ านวนนิสิตระดับ กิจกรรมการเพิ่มจ านวนนิสิตใน จ านวนนิสิตในหลักสูตรระดับ - ธันวาคม 2554- รองคณบดีฝ่าย
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะหต์นเอง 4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 6. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ 7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

การวิจัย ยังมีจ านวนนิสิตน้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย ให้
ถึงร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา 

นิยมเลือกเรียนหลักสูตรซึ่งสามารถ
เรียนวิชาต่าง ๆ ของสาขาวิชาใน
ระดับที่สูงข้ึนเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ให้แก่ตนเอง 

บัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยโดย
การประสานงานความร่วมมือ
กับภาคเอกชนซึ่งต้องการวิจัย
เพื่อแก้ไขปัญหาของภาคเอกชน
นั้นๆ 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้น
การวิจัย 

บัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยมี
สัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 25 ของ
นิสิตทั้งหมด 

สิงหาคม 2555 วิชาการ 

บทสรุปรำยองค์ประกอบ 
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนินงำน 
1. ขาดการรายงานและประเมินผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ครบถ้วน
และตามระยะเวลา 

1. ควรก าหนดให้แต่ละภาควิชาส่ง
รายงานผลการด าเนินงานและการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
แก่ฝ่ายบริหารภายใต้กรอบเวลาที่
ชัดเจน (เช่น ทุก 4 หรือ 6 เดือน) 

คณะมีการติดตามผลการด าเนินงาน
ด้วยวาจา ขาดรายงาน 

ก าหนดให้ภาควิชารายงานผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุก 
6 เดือน 

การประชุมกรรมการบริหาร : วาระ
การรายงานและประเมินผลการ
ด าเนินการ 

มีรายงานและการประเมินผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุก 
6 เดือน 

- ทุก 6 เดือน คณบดี, รองคณบดี, 
ภาควิชา 

2. ขาดการทบทวนแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
ของฝ่ายบริหาร 

2. ควรก าหนดให้มีการทบทวน
แผนปฏิบัติการประจ าปีตาม
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของฝ่าย
บริหาร 

คณะมีการทบทวนแผนแต่ขาดการ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 

ก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีการ
ทบทวนแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีทุก 6 เดือน 

การประชุมกรรมการบริหาร : วาระ
การทบทวนแผนปฏิบัติการ 

มีการบันทึกการทบทวนแผน 
ตามข้อเสนอแนะ 

- ทุก 6 เดือน คณบดี, ส านักงาน
เลขานุการ 

องค์ประกอบท่ี 2 กำรเรียนกำรสอน 
1. การใช้ข้อมูลคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ในการปรับปรุงหลักสูตร 
และสนับสนุนทรัพยากรด้านการเรียน
การสอน ยังไม่เป็นระบบ 

1. ควรใช้ข้อมูลคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ในการปรับปรุงหลักสูตร 
และสนับสนุนทรัพยากรด้านการเรียน
การสอน อย่างเป็นระบบ 

ปัจจุบันทุกหลักสูตรของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรได้ด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะอยู่แล้วแต่อาจไม่ได้
รวบรวมข้อมูลหลักฐานไว้อย่างเป็น
ระบบ 

ขอให้ทุกภาควิชาด าเนินการ
และจัดเก็บรวมรวมหลักฐาน
ไว้อย่างเป็นระบบ 

กิจกรรมการเก็บข้อมูลหลักฐานของ
การปรับปรุงหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรมีข้อมูลหลักฐาน
แสดงการใช้ข้อมูลลักษณะ
บัณฑิตที่พึ่งประสงค์ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร และ
สนับสนุนทรัพยากรด้านการ
เรียนการสอน 

- พฤศจิกายน 
2554-
สิงหาคม 
2555 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ, หัวหน้า
ภาควิชา 

2. การประเมินโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนิสิต  
ไม่ครบทุกโครงการ 

2. ควรประเมินโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตให้
ครบทุกโครงการ 

2. ด าเนินการประเมินผลโครงการ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของคณะฯ, 
ภาควิชา และสโมสรนิสิตคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรให้ครบถ้วนทุก
โครงการ 

2. ประเมินโครงการ/กิจกรรม
ครบถ้วนทุกกิจกรรม 

2. โครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรทุก
โครงการ 

100% 3,000 มิถุนายน 
2554 - 
พฤษภาคม 
2555 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิตและกิจการพิเศษ, 
หัวหน้าภาควิชา,  
นายกสโมสรนิสิตคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

3. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้น
การวิจัย ยังมีจ านวนนิสิตน้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมด

3. หาแนวทางเพิ่มจ านวนนิสิตใน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย 
เช่น เพิ่มกิจกรรมแนะน าหลักสูตรใน

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่ยัง
นิยมเลือกเรียนหลักสูตรซึ่งสามารถ
เรียนวิชาต่าง ๆ ของสาขาวิชาใน

เพิ่มจ านวนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยโดย
การประสานงานความร่วมมือ

กิจกรรมการเพิ่มจ านวนนิสิตใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้น
การวิจัย 

จ านวนนิสิตในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยมี
สัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 25 ของ

- ธันวาคม 
2554- 
สิงหาคม 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะหต์นเอง 4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 6. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ 7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ทุกระดับการศึกษา (ปัจจุบันมีเพียง
ร้อยละ 19.37) 

เชิงรุก การให้ทุนการศึกษา การ
ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน 
และเครือข่ายในการรับทุนวิจัย เพื่อ
ตอบโจทย์ขององค์กรนั้น ๆ 

ระดับที่สูงข้ึนเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ให้แก่ตนเอง 

กับภาคเอกชนซึ่งต้องการวิจัย
เพื่อแก้ไขปัญหาของภาคเอกชน
นั้น ๆ 

นิสิตทั้งหมด 2555 

4. ขาดการประเมินผลความส าเร็จ
ของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุน และการน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแผนดังกล่าว 

4. ควรมีการประเมินผลความส าเร็จ
ของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 
รวมทั้งน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง
แผนดังกล่าว  

4. ปัจจุบันผลความส าเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน จะปรากฏอยู่ในผลของ
ภาระงานและจ านวนผลงานทาง
วิชาการ ตลอดจนผลการประเมิน
การเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา
โดยนิสิตส าหรับสายคณาจารย์ 
ตลอดจนการประเมินผลความพึง
พอใจในการใช้บริการและงาน
ส าหรับสายสนับสนุน และหากพบว่า
ผลของการบริหารและพัฒนา
ดังกล่าว ยังไม่ถึงเกณฑ์ตามเป้าก็จะ
มีการติดตามไปตามล าดับข้ันบังคับ
บัญชา แต่ทั้งหมดนี้อาจจะยังไม่ได้
น ามารวบรวมเป็นเอกสารที่อยู่ใน 
ที่ ๆ เดียว 

4. ก าหนดให้มีลายลักษณ์อักษร 
ทุก ๆ ข้ันตอน 

4. จัดท าแบบฟอร์มที่จะรวบรวมเอา
ผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรมาไว้ด้วยกัน และ
จัดท าผลการวิเคราะห์หรือประเมิน
ให้เป็นลายลักษณ์อักษร แล้วหาก
พบว่าผลประเมินกับบคุลากรสายใด
ไม่ถึงเกณฑ์หรือเป้าหมายก าหนด ก็
จะจัดส่งแบบฟอร์มให้บุคลากรสาย
นั้นรับทราบ และปรบัปรุงแก้ไข 
พร้อมการรายงานกลับหลังการ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

4. มีเอกสารครบทุกข้ันตอน 
ต้ังแต่มีแผนการบริหาร
บุคลากร มีการติดตาม
รวบรวมผลและภาระงานของ
บุคลากรทุกคน มีการ
วิเคราะห์ประเมินผล และมี
การแจ้งผลกลับไปยังบุคลากร
ทุกคน 

ไม่มี 2 ปี / ครั้ง คณบดี, รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร, ภาควิชา
, ส านักงาน
เลขานุการ 

5. ระบบและกลไกการเรียนการสอน 
ยังมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานไม่ครบทุกรายวิชา เช่น การ
รวบรวม course syllabus การ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
และการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนตามผลการประเมินไม่ครบทุก
รายวิชา 

5. ปรับปรุงกระบวนการติดตามและ
จัดเก็บข้อมูลด้านการเรียนการสอนให้
ครบถ้วน เช่น การรวบรวม course 
syllabus การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียน และการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนตามผลการ
ประเมินให้ครบทุกรายวิชา 

ระบบและกลไกการเรียนการสอนยัง
ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานได้ไม่
ครบถ้วน 

ขอให้ทุกภาควิชาด าเนินการ
เกี่ยวกับระบบและกลไกการ
เรียนการสอนให้ครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานทุกรายวิชา 

กิจกรรมการส่งเสริมและกระตุ้นให้
อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาด าเนินการ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน (การส่ง 
course syllabus การประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียน และการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ตามผลการประเมิน) 

ทุกรายวิชาถูกด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน (การรวบรวม 
course syllabus การ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนและการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนตามผล
การประเมิน) 

- ธันวาคม 
2554- 
สิงหาคม 
2555 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ, หัวหน้า
ภาควิชา 

6. คณะฯ ยังไม่มีการท าวิจัยในชั้น
เรียนอย่างเป็นระบบ 

6. ควรด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนให้
เป็นระบบ 

ยังไม่มีการวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็น
ระบบ 

ส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุก
ภาควิชาด าเนินการวิจัยในชั้น

โครงการประกวดผลการวิจัยในชั้น
เรียน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มีการวิจัยในชั้นเรียนอย่าง
น้อย 1 เรื่องต่อภาควิชา 

10,000 บาท ธันวาคม 
2554- 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ, หัวหน้า
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะหต์นเอง 4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 6. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ 7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

เรียนเพิ่มข้ึน สิงหาคม 
2555 

ภาควิชา 

องค์ประกอบท่ี 3 กำรพัฒนำนิสิต 
1. การด าเนินงานของคณะกรรมการ
ให้ค าปรึกษาวิชาการของคณะ ยังไม่
ครบสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1. การด าเนินงานของคณะกรรมการ
ให้ค าปรึกษาวิชาการของคณะ ควรท า
ให้เป็นระบบมากข้ึน โดยจัดประชุมให้
ได้ตามเกณฑ์  
2 ครั้งต่อภาคการศึกษา 

คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์
ที่ปรึกษาติดภารกิจต่างๆ จึงประชุม
ได้เพียง 1 ครั้ง 

จะปรับปรุงการวางแผนการ
ด าเนินกิจกรรมและการ
ประชุมล่วงหน้าเพื่อพัฒนา
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้
เข้มแข็งข้ึน 

1. การประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. โครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษา คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

1. การประชุม 2 ครั้งต่อปี
การศึกษา 
2. ผู้เขา้ร่วมสัมมนามากกว่า
ครึ่งหนึ่งของอาจารย์ทั้งหมด 

30,000 บาท ธันวาคม 
2554- 
สิงหาคม 
2555 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ และรอง
คณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิตและกิจการ
พิเศษ 

2. ยังไม่มีการน าผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรมไปปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

2. ควรน าผลการประเมินโครงการ/
กิจกรรมไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานิสิตในปีต่อไป 

2. น าผลสรุปการประเมินของแต่ละ
โครงการ/กิจกรรมมาวิเคราะห์ และ
พัฒนาปรับปรุงในการจัดโครงการ/
กิจกรรมในปีต่อไป 

2. น าผลจากการประเมิน
โครงการ/กิจกรรม มาเป็น
ข้อมูลเพื่อจัดท าโครงการ/
กิจกรรมพัฒนานิสิตในปี
การศึกษาต่อไป 

2. ทุกโครงการ/กิจกรรม ที่มีการ
ด าเนินต่อเนื่องจากปีการศึกษา 
2553 หรือโครงการที่มีผลการ
ด าเนินการใกล้เคียงที่สามารถน าผล
ประเมินมาใช้เพื่อวางแผนจัด
โครงการ/กิจกรรมได้ 

100%  
(โครงการต่อเนื่อง) 

ไม่มี มิถุนายน 
2554 - 
พฤษภาคม 
2555 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิตและ
กิจการพิเศษ, 
หัวหน้าภาควิชา, 
นายกสโมสรนิสิต
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

องค์ประกอบท่ี 4 กำรวิจัย 
1. ยังขาดการประเมินผลในภาพรวม
ของการด าเนินพันธกิจด้านการวิจัย 
 

1. ควรมีการประเมินผลการด าเนิน
พันธกิจด้านการวิจัยโดยรวม เพื่อ
น าไปสู่การปรับปรุงและวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ด้านการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

1. การประเมินผลในภาพรวม 
ด าเนินการโดยประเมินข้อมูลการ
ตีพิมพ์จ านวนทุน และทิศทางการ
วิจัยที่ได้รายงาน 
ในฐานข้อมูลของ สวพ. มก.  
และฐานข้อมูลอื่นนอก มก. 

1. หารือร่วมกับแหล่งทุนนอก
มหาวทิยาลัยเพื่อสนับสนุน
การวิจัยของคณาจารย์ และ
นิสิตปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา 

1. เป็นงานประจ าปกติ 1. จ านวนทุนจากแหล่งอื่น
นอกเหนือจากแหล่งทุนของ
รัฐเพิ่มข้ึน 

ไม่มี 2554 รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
1. ไม่มีการประเมินผลการบริการ
วิชาการตามแผนในภาพรวม 
 

ควรมีการประเมินผลการบริการ
วิชาการตามแผนในภาพรวม เพื่อให้
สามารถก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
บริการวิชาการที่มีความเหมาะสมกับ
ศักยภาพขององค์กร 

มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการประจ าปีของงานบริการ
วิชาการ สรุปเป็นจ านวนโครงการ
และรายได้ แต่ยังไม่สรุปภาพรวมเชิง
คุณภาพงานบริการวิชาการ 

เพิ่มการประเมินผลเชิง
คุณภาพของงานบริการ
วิชาการในภาพรวม 

การปรับปรุงรูปแบบการด าเนินการ
เพื่อสะท้อนคุณภาพโดยรวมของงาน
บริการวิชาการของคณะ 

ข้อสรุปเชิงคุณภาพงานบริการ
วิชาการในภาพรวมของคณะ 

5,000 บาท ปีงบประมาณ 
2555 

รองคณบดีฝ่าย
ธุรกิจสัมพันธ์ 

องค์ประกอบท่ี 6 ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
- - - - - - - - - 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะหต์นเอง 4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 6. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ 7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและจัดกำร 
1. คณะกรรมการประจ าคณะยังไม่มี
การประเมินตนเอง และไม่มีการ
ประเมินผลการบริหารงานของคณะฯ 
และผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการปรับปรุง
การบริหารงานอย่างต่อเนื่อง  

1. คณะกรรมการประจ าคณะควร
ประเมินตนเอง และการบริหารงาน
ของคณบดี 
 

คณะกรรมการประจ าคณะยังไม่มี
การประเมินตนเอง และการท างาน
ของผู้บริหาร 

ด าเนินการประเมินตนเองและ
การบริหารงาน 

การประเมินตนเองของ
กรรมการบริหารคณะ และการ
ประเมินการบริหารงานของคณบดี 

มีการด าเนินการประเมิน -  ปีละ 1 ครั้ง 
ในเดือน
เมษายน 

กรรมการประจ า
คณะฯ 

2. ผู้บริหารไม่มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามที่ได้มอบหมายอย่าง
เป็นรูปธรรม 

2. ผู้บริหารควรประเมินผลการ
ด าเนินงานตามที่ได้มอบหมายอย่าง
เป็นรูปธรรม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

ขาดการประเมินการท างานตามที่
มอบหมายในระดับรองคณบดีและ
หัวหน้าภาควิชา 

ด าเนินการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามที่ได้มอบหมาย
อย่างเป็นรูปธรรม 

การประเมินการด าเนินงานของ 
รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และ
หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 

มีการด าเนินการประเมิน -  ทุก 6 เดือน คณบดี 

3. คณะฯ ยังขาดการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  

- 3. เนื่องจากระบบสารสนเทศเป็น
การจัดบริการของส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย หน่วยงานของคณะฯมี
หน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อและกระจาย
เข้าสู่ระบบภายใน ซึ่งไม่ได้มีการ
ควบคุมหรือปรับแต่งแก้ไข 
ใด ๆ  

3. จัดให้มีการประเมินผล
ความพึงพอใจผ่านหน้า 
Website ของคณะฯ 

3. มอบหมายให้ผู้ดูแล Website 
ของคณะฯจัดให้มีการประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ และให้มีผลปรากฏออก
บนหน้า Website ได้แบบ 
realtime พร้อมข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง 

3. มีความพึงพอใจของสมาชิก
ผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดีถึง 
80% ข้ึนไป 

ไม่มี 1 ปี / ครั้ง รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาทรัพยากร, 
ส านักงาน
เลขานุการ 

องค์ประกอบท่ี 8 กำรเงินและงบประมำณ 
- - - - - - - - - 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน 
1. มีการน าผลการประกันคุณภาพ
ภายในมาปรับปรุงการท างาน แต่ยัง
ไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาผล
การด าเนินงานได้ครบทุกตัวบ่งชี้ 

1. ควรมีมาตรการในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาผลการด าเนินงานให้บรรลุผล
ตามแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ เช่น 
มอบหมายผู้รับผิดชอบในการก ากับ 
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์อย่างต่อเนื่อง  

ผลการประกันคุณภาพภายในเป็น
เพียงปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาผลการด าเนินงานของ
คณะฯ แต่ยังมีปัจจัยอีกหลายด้านที่
ต้องพิจารณาประกอบควบคู่กันไป
ซึ่งแท้จริงแล้วมีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ มีการก ากับติดตามผล
การด าเนินงานอยู่แล้ว แต่อาจไม่มี
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 

การประชุมผู้บริหารคณะฯ ให้
มีการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับตัว
บ่งชี้ของการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยมีบันทึกรายงาน
การประชุมผลการติดตามเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

การประชุมผู้บริหารคณะฯ สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
ผลการด าเนินงานตามการ
ประกันคุณภาพภายในได้ครบ
ทุกตัวบ่งชี้ 

- ทุกเดือน ผู้บริหารคณะฯ 
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4.2 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินฯ รอบปีกำรศึกษำ 2553 (สปค.02) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 
คณะอุตสำหกรรมเกษตร 

รำยงำน ณ วันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2555 
 

1. จุดท่ีควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 5. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 6. ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

บทสรุปผู้บริหำร 
1. คณะกรรมการประจ าคณะยัง
ไม่มีการประเมินตนเอง และไม่มี
การประเมินผลการบริหารงาน
ของคณะฯ 

1. คณะกรรมการประจ าคณะฯ ควรมีการ
ประเมินตนเอง และผลการบริหารงานของ
คณะฯ 

ด าเนินการประเมินตนเองและการ
บริหารงาน 

การประเมินตนเองของ
กรรมการบริหารคณะ และการ
ประเมินการบริหารงานของคณบดี 

มีการด าเนินการประเมิน คณะกรรมการประเมิน
การปฏิบัติหน้าที่ตาม 
พรบ.มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 
2541 มาตรา 33 

100% - กรรมการประจ าคณะฯ 

2. ขาดการประเมินผลและ
ปรับปรุงการด าเนินงานตาม
แผนงานและตัวบ่งชี้อย่าง
ครบถ้วนและตามระยะเวลา 

2 ควรประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินงาน
ตามแผนงานและตัวบ่งชี้อย่างครบถ้วนและ
ตามระยะเวลา 

ก าหนดให้ภาควิชารายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุก 6 เดือน 

การประชุมกรรมการบริหาร : 
วาระการรายงานและประเมินผล
การด าเนินการ 

มีรายงานและการประเมินผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุก  
6 เดือน 

ติดตามและประเมินผล
ในที่ประชุมกรรมการ

ประจ าคณะฯ 

100% - คณบดี, รองคณบดี, 
ภาควิชา 

3. มีการน าผลการประกัน
คุณภาพภายในมาปรับปรุงการ
ท างาน แต่ยังไม่สามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานได้ 
ครบทุกตัวบ่งชี้ 

3. ควรน าผลการประกันคุณภาพภายในมา
ปรับปรุงการท างาน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาผลการด าเนินงานได้ครบทุกตัวบ่งชี้ 

การประชุมผู้บริหารคณะฯ ให้มีการ
ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ให้
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกัน
คุณภาพภายใน โดยมีบันทึกรายงาน
การประชุมผลการติดตามเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

การประชุมผู้บริหารคณะฯ สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
ผลการด าเนินงานตามการ
ประกันคุณภาพภายในได้ครบ
ทุกตัวบ่งชี้ 

ติดตามและประเมินผล
ในที่ประชุมกรรมการ

ประจ าคณะฯ 

100% - ผู้บริหารคณะฯ 
 

4. ขาดการใช้ข้อมูลคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร และสนับสนุน
ทรัพยากรด้านการเรียนการสอน  

4. ควรใช้ข้อมูลคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ในการปรับปรุงหลักสูตร และ
สนับสนุนทรัพยากรด้านการเรียนการสอน  

ขอให้ทุกภาควิชาด าเนินการและจัดเก็บ
รวมรวมหลักฐานไว้อย่างเป็นระบบ 

กิจกรรมการเก็บข้อมูลหลักฐาน
ของการปรับปรุงหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรมีข้อมูลหลักฐาน
แสดงการใช้ข้อมูลลักษณะ
บัณฑิตที่พึ่งประสงค์ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร และ
สนับสนุนทรัพยากรด้านการ

ทุกหลักสูตรที่ผ่านการ
ปรับปรุงได้ใช้ข้อมูล
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์เพื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

100% - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
, หัวหน้าภาควิชา 
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1. จุดท่ีควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 5. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 6. ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

เรียนการสอน 
5. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่
เน้นการวิจัย ยังมีจ านวนนิสิต
น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ านวน
นิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

5. ควรเพิ่มจ านวนนิสิตในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย ให้ถึงร้อยละ 30 
ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

เพิ่มจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้น
การวิจัยโดยการประสานงานความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนซึ่งต้องการวิจัยเพื่อ
แก้ไขปัญหาของภาคเอกชนนั้น ๆ 

กิจกรรมการเพิ่มจ านวนนิสิตใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้น
การวิจัย 

จ านวนนิสิตในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยมี
สัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 25 ของ
นิสิตทั้งหมด 

เริ่มการประสานความ
ร่วมมือกับภาคเอกชน
แล้วแต่ยังติดขัดปัญหา
หลายประการจึงท าให้
จ านวนนิสิตในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาที่
เน้นการวิจัยมีสัดส่วน
ต่ ากว่า 25% 

77.5% - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถปุระสงค์ และแผนกำรด ำเนินงำน 
1. ขาดการรายงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ที่ครบถ้วนและตาม
ระยะเวลา 

1. ควรก าหนดให้แต่ละภาควิชาส่งรายงานผล
การด าเนินงานและการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แก่ฝ่ายบริหารภายใต้
กรอบเวลาที่ชัดเจน (เช่น ทุก 4 หรือ 6 เดือน) 

ก าหนดให้ภาควิชารายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุก 6 เดือน 

การประชุมกรรมการบริหาร : 
วาระการรายงานและประเมินผล
การด าเนินการ 

มีรายงานและการประเมินผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุก 
6 เดือน 

ติดตามและประเมินผล
ในที่ประชุมกรรมการ

ประจ าคณะฯ 

100% ทุก 6 เดือน คณบดี, รองคณบดี, 
ภาควิชา 

2. ขาดการทบทวนแผนปฏิบัติ
การประจ าปีตามข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็นของฝ่ายบริหาร 

2. ควรก าหนดให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของฝ่าย
บริหาร 

ก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีการทบทวน
แผนปฏิบัติงานประจ าปีทุก 6 เดือน 

การประชุมกรรมการบริหาร : 
วาระการทบทวนแผนปฏิบัติการ 

มีการบันทึกการทบทวนแผน 
ตามข้อเสนอแนะ 

ติดตามและประเมินผล
ในที่ประชุมกรรมการ

ประจ าคณะฯ 

100% ทุก 6 เดือน คณบดี, ส านักงาน
เลขานุการ 

องค์ประกอบท่ี 2 กำรเรียนกำรสอน 
1. การใช้ข้อมูลคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร และสนับสนุน
ทรัพยากรด้านการเรียนการสอน 
ยังไม่เป็นระบบ 

1. ควรใช้ข้อมูลคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ในการปรับปรุงหลักสูตร และ
สนับสนุนทรัพยากรด้านการเรียนการสอน 
อย่างเป็นระบบ 

ขอให้ทุกภาควิชาด าเนินการและจัดเก็บ
รวมรวมหลักฐานไว้อย่างเป็นระบบ 

กิจกรรมการเก็บข้อมูลหลักฐาน
ของการปรับปรุงหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรมีข้อมูลหลักฐาน
แสดงการใช้ข้อมูลลักษณะ
บัณฑิตที่พึ่งประสงค์ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร และ
สนับสนุนทรัพยากรด้านการ
เรียนการสอน 

ทุกหลักสูตรที่ผ่านการ
ปรับปรุงได้ใช้ข้อมูล
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์เพื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

100% - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
, หัวหน้าภาควิชา 

2. การประเมินโครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนิสิต  
ไม่ครบทุกโครงการ 

2. ควรประเมินโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของนิสิตให้ครบทุก
โครงการ 

ประเมินโครงการ/กิจกรรมครบถ้วนทุก
กิจกรรม 

โครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรทุก
โครงการ 

100% รายงานผลในเล่ม
รายงานสรุปโครงการ 

100% 3,000 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิตและกิจการพิเศษ, 
หัวหน้าภาควิชา,  
นายกสโมสรนิสิตคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

3. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ 3. หาแนวทางเพิ่มจ านวนนิสิตในหลักสูตร เพิ่มจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้น กิจกรรมการเพิ่มจ านวนนิสิตใน จ านวนนิสิตในหลักสูตรระดับ เริ่มการประสานความ 77.5% - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 



รายงานการประเมินตนเองคณะอตุสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2554   224 
 

1. จุดท่ีควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 5. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 6. ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

เน้นการวิจัย ยังมีจ านวนนิสิต
น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ านวน
นิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
(ปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 19.37) 

บัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย เช่น เพิ่มกิจกรรม
แนะน าหลักสูตรในเชิงรุก การให้ทุนการศึกษา 
การประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน และ
เครือข่ายในการรับทุนวิจัย เพื่อตอบโจทย์ของ
องค์กรนั้น ๆ 

การวิจัยโดยการประสานงานความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนซึ่งต้องการวิจัยเพื่อ
แก้ไขปัญหาของภาคเอกชนนั้น ๆ 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้น
การวิจัย 

บัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยมี
สัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 25 ของ
นิสิตทั้งหมด 

ร่วมมือกับภาคเอกชน
แล้วแต่ยังติดขัดปัญหา
หลายประการจึงท าให้
จ านวนนิสิตในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาที่
เน้นการวิจัยมีสัดส่วน
ต่ ากว่า 25% 

4. ขาดการประเมินผล
ความส าเร็จของแผนการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน และการ
น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนดังกล่าว 

4. ควรมีการประเมินผลความส าเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งน าผลการ
ประเมินไปใช้ปรับปรุงแผนดังกล่าว  

ก าหนดให้มีลายลักษณ์อักษร 
ทุก ๆ ข้ันตอน 

จัดท าแบบฟอร์มที่จะรวบรวมเอา
ผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรมาไว้ด้วยกัน 
และจัดท าผลการวิเคราะห์หรือ
ประเมินให้เป็นลายลักษณ์อักษร 
แล้วหากพบว่าผลประเมินกับ
บุคลากรสายใดไม่ถึงเกณฑ์หรือ
เป้าหมายก าหนด ก็จะจัดส่ง
แบบฟอร์มให้บุคลากรสายนั้น
รับทราบ และปรบัปรุงแก้ไข 
พร้อมการรายงานกลับหลังการ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

มีเอกสารครบทุกข้ันตอน 
ต้ังแต่มีแผนการบริหาร
บุคลากร มีการติดตามรวบรวม
ผลและภาระงานของบุคลากร
ทุกคน มีการวิเคราะห์
ประเมินผล และมีการแจ้งผล
กลับไปยังบุคลากรทุกคน 

ติดตามและประเมินผล
ในที่ประชุมกรรมการ

ประจ าคณะฯ 

100% - คณบดี, รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาทรัพยากร, 
ภาควิชา, ส านักงาน
เลขานุการ 

5. ระบบและกลไกการเรียนการ
สอน ยังมีผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานไม่ครบทุก
รายวิชา เช่น การรวบรวม 
course syllabus การประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียน และ
การปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนตามผลการประเมินไม่ครบ
ทุกรายวิชา 
 

5. ปรับปรุงกระบวนการติดตามและจัดเก็บ
ข้อมูลด้านการเรียนการสอนให้ครบถ้วน เช่น 
การรวบรวม course syllabus การประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียน และการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนตามผลการประเมิน
ให้ครบทุกรายวิชา 

ขอให้ทุกภาควิชาด าเนินการเกี่ยวกับ
ระบบและกลไกการเรียนการสอนให้
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานทุกรายวิชา 

กิจกรรมการส่งเสริมและกระตุ้น
ให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา
ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
(การส่ง course syllabus การ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
และการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนตามผลการประเมิน) 

ทุกรายวิชาถูกด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน (การรวบรวม 
course syllabus การ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนและการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนตามผล
การประเมิน) 

ปัจจุบันรวบรวม 
course syllabus ได้
เฉลี่ยทั้งคณะประมาณ 
73% ของทั้งหมด และ
ติดตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนเพื่อปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 

80% - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
, หัวหน้าภาควิชา 
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1. จุดท่ีควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 5. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 6. ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

6. คณะฯ ยังไม่มีการท าวิจัยใน
ชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ 

6. ควรด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนให้เป็นระบบ ส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกภาควิชา
ด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มข้ึน 

โครงการประกวดผลการวิจัยในชั้น
เรียน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มีการวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย 
1 เรื่องต่อภาควิชา 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 50% 10,000  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
, หัวหน้าภาควิชา 

องค์ประกอบท่ี 3 กำรพัฒนำนิสิต 
1. การด าเนินงานของ
คณะกรรมการให้ค าปรึกษา
วิชาการของคณะ ยังไม่ครบ
สมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1. การด าเนินงานของคณะกรรมการให้
ค าปรึกษาวิชาการของคณะ ควรท าให้เป็น
ระบบมากข้ึน โดยจัดประชุมให้ได้ตามเกณฑ์  
2 ครั้งต่อภาคการศึกษา 

จะปรับปรุงการวางแผนการด าเนิน
กิจกรรมและการประชุมล่วงหน้าเพื่อ
พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้
เข้มแข็งข้ึน 

1. การประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. โครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษา คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1. การประชุม 2 ครั้งต่อปี
การศึกษา 
2. ผู้เข้าร่วมสัมมนามากกว่า
ครึ่งหนึ่งของอาจารย์ทั้งหมด 

1. ประชุมไม่น้อยกว่า 2 
ครั้งต่อปีการศึกษา 
2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาต่ า   
กว่าครึ่งหนึ่งของ
อาจารย์ทั้งหมด 

 

100% 
 

80% 

30,000  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และรองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิตและกิจการ
พิเศษ 

2. ยังไม่มีการน าผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรมไปปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

2. ควรน าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมไป
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตในปี
ต่อไป 

น าผลจากการประเมินโครงการ/
กิจกรรม มาเป็นข้อมูลเพื่อจัดท า
โครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตในปี
การศึกษาต่อไป 

ทุกโครงการ/กิจกรรม ที่มีการ
ด าเนินต่อเนื่องจากปีการศึกษา 
2553 หรือโครงการที่มีผลการ
ด าเนินการใกล้เคียงที่สามารถน า
ผลประเมินมาใช้เพื่อวางแผนจัด
โครงการ/กิจกรรมได้ 

100%  
(โครงการต่อเนื่อง) 

รายงานผลในเล่ม
รายงานสรุปโครงการ 

100% - รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิตและกิจการพิเศษ, 
หัวหน้าภาควิชา, นายก
สโมสรนิสิตคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

องค์ประกอบท่ี 4 กำรวิจยั 
1. ยังขาดการประเมินผลใน
ภาพรวมของการด าเนินพันธกิจ
ด้านการวิจัย 
 

1. ควรมีการประเมินผลการด าเนินพันธกิจด้าน
การวิจัยโดยรวม เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

หารือร่วมกับแหล่งทุนนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการวิจัยของ
คณาจารย์ และนิสิตปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา 

เป็นงานประจ าปกติ จ านวนทุนจากแหล่งอื่น
นอกเหนือจากแหล่งทุนของรัฐ
เพิ่มข้ึน 

ติดตามและประเมินผล
ในที่ประชุมกรรมการ

ประจ าคณะฯ 

100% - รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สงัคม 
1. ไม่มีการประเมินผลการ
บริการวิชาการตามแผนใน
ภาพรวม 
 

ควรมีการประเมินผลการบริการวิชาการตาม
แผนในภาพรวม เพื่อให้สามารถก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานบริการวิชาการที่มีความ
เหมาะสมกับศักยภาพขององค์กร 

เพิ่มการประเมินผลเชิงคุณภาพของงาน
บริการวิชาการในภาพรวม 

การปรับปรุงรูปแบบการ
ด าเนินการเพื่อสะท้อนคุณภาพ
โดยรวมของงานบริการวิชาการ
ของคณะ 

ข้อสรุปเชิงคุณภาพงานบริการ
วิชาการในภาพรวมของคณะ 

ได้จัดท าแบบประเมิน
เรียบร้อยแล้ว 

ยังไม่มีการ
ประเมินผลการ
บริการวิชาการ

ตามแผนใน
ภาพรวม 

เน่ืองจากยังไม่ปิด
รอบการ

ด าเนินการ 

5,000 รองคณบดีฝ่ายธุรกิจ
สัมพันธ์ 

องค์ประกอบท่ี 6 ท ำนุบ ำรุงศลิปวฒันธรรม 
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1. จุดท่ีควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 5. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 6. ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

- - - - - - - - - 

องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและจัดกำร 
1. คณะกรรมการประจ าคณะยัง
ไม่มีการประเมินตนเอง และไม่มี
การประเมินผลการบริหารงาน
ของคณะฯ และผู้บริหาร เพื่อให้
เกิดการปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างต่อเนื่อง  

1. คณะกรรมการประจ าคณะควรประเมิน
ตนเอง และการบริหารงานของคณบดี 
 

ด าเนินการประเมินตนเองและการ
บริหารงาน 

การประเมินตนเองของ
กรรมการบริหารคณะ และการ
ประเมินการบริหารงานของคณบดี 

มีการด าเนินการประเมิน ปฏิบัติหน้าที่ตาม พรบ.
มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 
2541 มาตรา 33 

 

100% -  กรรมการประจ าคณะฯ 

2. ผู้บริหารไม่มีการประเมินผล
การด าเนินงานตามที่ได้
มอบหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

2. ผู้บริหารควรประเมินผลการด าเนินงาน
ตามที่ได้มอบหมายอย่างเป็นรูปธรรม อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามที่ได้มอบหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

การประเมินการด าเนินงานของ 
รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และ
หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 

มีการด าเนินการประเมิน มีการติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานในที่ประขุม
กรรมการประจ าคณะฯ 
และการจัดโครงการ
สัมมนาคณาจารย์ 

100% -  คณบดี 

3. คณะฯ ยังขาดการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ  

- จัดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจ
ผ่านหน้า Website ของคณะฯ 

มอบหมายให้ผู้ดูแล Website 
ของคณะฯจัดให้มีการประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ และให้มีผลปรากฏ
ออกบนหน้า Website ได้แบบ 
realtime พร้อมข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 

มีความพึงพอใจของสมาชิก
ผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดีถึง 
80% ข้ึนไป 

ยังไม่ได้ด าเนินการ - - รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร, ส านักงาน
เลขานุการ 

องค์ประกอบท่ี 8 กำรเงินและงบประมำณ 
- - - - - - - - - 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน 
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1. จุดท่ีควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุง  
(กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 5. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 6. ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร/
กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

1. มีการน าผลการประกัน
คุณภาพภายในมาปรับปรุงการ
ท างาน แต่ยังไม่สามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานได้ครบทุกตัวบ่งชี้ 

1. ควรมีมาตรการในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ผลการด าเนินงานให้บรรลุผลตามแผนกลยุทธ์
ทุกตัวบ่งชี้ เช่น มอบหมายผู้รับผิดชอบในการ
ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์อย่างต่อเนื่อง 

การประชุมผู้บริหารคณะฯ ให้มีการ
ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ให้
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกัน
คุณภาพภายใน โดยมีบันทึกรายงาน
การประชุมผลการติดตามเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

ประชุมผลการด าเนินงานตามการ
ประกันคุณภาพภายในทั้งในระดับ
ภาควิชาและคณะฯ ให้เป็นไปตาม 
สปค 02 ปี 2554 

1. ติดตามในการประชุมผู้บริหาร
คณะฯ 
2. ติดตามในการประชุมหารือ
ระหว่างรองคณบดีประกัน
คุณภาพ หัวหน้าภาค และ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
ครบทุกภาควิชา 

สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
ผลการด าเนินงานตามการ
ประกันคุณภาพภายในได้ครบ
ทุกตัวบ่งชี้ 

ก ำลังด ำเนินกำรติดตำม
ท้ังในระดับคณะและ
ภำควิชำ ตำมแนวทำง
กำรแก้ไขปรับปรุง (กล
ยุทธ์) สปค 02 โดยมี
บันทึกรายงานการประชุม
ผลการติดตามเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

100 % - - คณบดี 
- รองคณบดีประกัน

คุณภาพ 
- หัวหน้าภาค 

 
 

 



รายงานการประเมินตนเองคณะอตุสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2554   184 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
 
  



รายงานการประเมินตนเองคณะอตุสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2554   185 
 

  

ล ำดับ

ที่

ล ำดับที่

บนระบบ

 CHE

CdsID

ช่ือข้อมูลพ้ืนฐำน (CdsName)
ประเมิน
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1 จ ำนวนตัวบ่งชีข้องแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณทั้งหมด

2 จ ำนวนตัวบ่งชีข้องแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณที่บรรลุเป้ำหมำย

3 1 1 (สกอ.) จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 22

4 2 2 - -(สกอ.) ระดับอนุปรญิญำ

5 3 3 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำตรี 6

6 4 4 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 1

7 5 5 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำโทที่มีเฉพำะแผน ก

8 6 6 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำโทที่มีเฉพำะแผน ข

9 7 7 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสำรหลักสูตร

ฉบับเดียวกัน

9

10 8 8 (สกอ.) จ ำนวนหลักสูตรระดับปรญิญำโท แผน ก ที่มีนักศึกษำลงทะเบียนเรยีน

ในแผน ก
11 9 9 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง -

12 10 10 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำเอก 6

13 11 587 (สกอ.) จ ำนวนหลักสูตรระดับปรญิญำเอก ที่มีนักศึกษำลงทะเบียนเรยีน

14 12 25 (สกอ.) จ ำนวนศูนยจ์ัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตัง้ทั้งหมด -

15 13 26 (สกอ.) จ ำนวนหลักสูตรที่จัดกำรเรยีนกำรสอนนอกสถำนที่ตัง้ -

16 14 27 - -(สกอ.) ระดับอนุปรญิญำ -

17 15 28 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำตรี -

18 16 29 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต -

19 17 30 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำโท -

20 18 31 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง -

21 19 32 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำเอก -

22 20 33 (สกอ.) จ ำนวนหลักสูตรที่จัดกำรเรยีนกำรสอนนอกสถำนที่ตัง้  และแจ้งให้

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำทรำบ

-

23 21 34 - -(สกอ.) ระดับอนุปรญิญำ -

24 22 35 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำตรี -

25 23 36 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต -

26 24 37 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำโท -

27 25 38 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง -

28 26 39 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำเอก -

29 27 40 (สกอ.) จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รบัอนุมัติตำมกรอบ TQF 12

30 28 41 - -(สกอ.) ระดับอนุปรญิญำ -

31 29 42 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำตรี 4

32 30 43 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 1

33 31 44 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำโท 3

34 32 45 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง -

35 33 46 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำเอก 4

36 34 47 (สกอ.) จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รบัอนุมัติตำมกรอบ TQF และมีกำร

ประเมินผลตำมตัวบ่งชีผ้ลกำรด ำเนินงำนฯ ครบถ้วน
37 35 48 - -(สกอ.) ระดับอนุปรญิญำ

38 36 49 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำตรี

39 37 50 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต

40 38 51 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำโท

41 39 52 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง

42 40 53 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำเอก

43 41 11 (สกอ.) จ ำนวนหลักสูตรวิชำชีพที่เปิดสอนทั้งหมด

44 42 12 - -(สกอ.) ระดับอนุปรญิญำ

45 43 13 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำตรี

46 44 14 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต

47 45 15 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำโท

48 46 16 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง

49 47 17 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำเอก

50 48 18 (สกอ.) จ ำนวนหลักสูตรวิชำชีพที่เปิดสอนและได้รบักำรรบัรองหลักสูตรจำก

องค์กรวิชำชีพทั้งหมด
51 49 19 - -(สกอ.) ระดับอนุปรญิญำ

52 50 20 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำตรี

53 51 21 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต

54 52 22 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำโท

55 53 23 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง

องค์ประกอบที่ 1  ปรชัญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร

องค์ประกอบที่ 2  กำรผลิตบัณฑิต

รำยกำรข้อมูลพื้นฐำน (Common data set) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554  ระดับคณะวิชำ
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56 54 24 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำเอก -

57 55 61 (สกอ.) จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยงัไม่ได้รบัอนุมัติตำมกรอบ TQF แต่เป็นไป

ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2548 ครบถ้วน
58 56 62 - -(สกอ.) ระดับอนุปรญิญำ

59 57 63 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำตรี

60 58 64 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต

61 59 65 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำโท

62 60 66 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง

63 61 67 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำเอก

64 62 54 (สกอ.) จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รบัอนุมัติตำมกรอบ TQF ที่มีผลกำร

ประเมินตำมตัวบ่งชีผ้ลกำรด ำเนินงำนฯ ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 5 ข้อแรก และ

อยำ่งน้อยรอ้ยละ 80 ของตัวบ่งชีท้ี่ก ำหนดในแต่ละปี)
65 63 55 - -(สกอ.) ระดับอนุปรญิญำ

66 64 56 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำตรี

67 65 57 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต

68 66 58 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำโท

69 67 59 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง

70 68 60 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำเอก

71 69 695 - -(สกอ.) จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รบัอนุมัติตำมกรอบ TQF ที่มีผลกำร

ประเมินตำมตัวบ่งชีผ้ลกำรด ำเนินงำนฯ ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
72 70 696 - -(สกอ.) ระดับอนุปรญิญำ

73 71 697 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำตรี

74 72 698 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต

75 73 699 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำโท

76 74 700 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง

77 75 701 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำเอก

78 76 68 (สกอ.) จ ำนวนหลักสูตรสำขำวิชำชีพที่มีควำมรว่มมือในกำรพัฒนำและบรหิำร

หลักสูตรกับภำครฐัหรอืภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพของหลักสูตร

-

79 77 69 - -(สกอ.) ระดับอนุปรญิญำ -

80 78 70 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำตรี -

81 79 71 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต -

82 80 72 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำโท -

83 81 73 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง -

84 82 74 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำเอก  -

85 83 75 (สกอ.) จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ 2,759

86 84 76 - -(สกอ.) จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปรญิญำ -

87 85 77 - -(สกอ.) จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญำตรี 2,139

88 86 78 - -(สกอ.) จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 19

89 87 79 - -(สกอ.) จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญำโท 486

90 88 80 - -(สกอ.) จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญำโท  (แผน ก)

91 89 81 - -(สกอ.) จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญำโท(แผน ข)

92 90 82 - -(สกอ.) จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง

93 91 83 - -(สกอ.) จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญำเอก  134

94 92 102 (REPORT) จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจรงิและลำศึกษำต่อ 101

95 93 103 - -(REPORT) จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำที่ปฏิบัติงำนจรงิ 94

96 94 104 - -(REPORT) จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำที่ลำศึกษำต่อ  7

97 95 598 (REPORT) จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจรงิและลำศึกษำต่อ แยก

ตำมวุฒิปรญิญำหรอืเทียบเท่ำ 

101

98 96 599 - -(REPORT) จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจรงิและลำศึกษำต่อ 

วุฒิปรญิญำตรหีรอืเทียบเท่ำ 

-

99 97 600 - -(REPORT) จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจรงิและลำศึกษำต่อ 

วุฒิปรญิญำโทหรอืเทียบเท่ำ

19

100 98 601 - -(REPORT) จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจรงิและลำศึกษำต่อ 

วุฒิปรญิญำเอกหรอืเทียบเท่ำ 

82

101 99 597 (สกอ.) รอ้ยละของอำจำรยป์ระจ ำที่มีคุณวุฒิปรญิญำเอกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 

(กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่ำกำรเพิ่มข้ึนของรอ้ยละฯ) 

-

102 100 107 (สกอ.) จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 31

103 101 108 - -(สกอ.) จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปรญิญำ

ตรี หรอืเทียบเท่ำ

-

104 102 109 - -(สกอ.) จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปรญิญำ

โท หรอืเทียบเท่ำ

8
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105 103 110 - -(สกอ.) จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปรญิญำ

เอก หรอืเทียบเท่ำ

23

106 104 111 (สกอ.) จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ 38

107 105 112 - -(สกอ.) จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปรญิญำตร ี

หรอืเทียบเท่ำ

-

108 106 113 - -(สกอ.) จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปรญิญำ

โท หรอืเทียบเท่ำ

8

109 107 114 - -(สกอ.) จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปรญิญำ

เอก หรอืเทียบเท่ำ

30

110 108 115 (สกอ.) จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 31

111 109 116 - -(สกอ.) จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปรญิญำตร ี

หรอืเทียบเท่ำ

-

112 110 117 - -(สกอ.) จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปรญิญำโท 

หรอืเทียบเท่ำ

3

113 111 118 - -(สกอ.) จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปรญิญำเอก 

หรอืเทียบเท่ำ

28

114 112 119 (สกอ.) จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ 1

115 113 120 - -(สกอ.) จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปรญิญำตร ีหรอื

เทียบเท่ำ

-

116 114 121 - -(สกอ.) จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปรญิญำโท หรอื

เทียบเท่ำ

-

117 115 122 - -(สกอ.) จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปรญิญำเอก หรอื

เทียบเท่ำ

1

118 116 595 (สกอ.) รอ้ยละของอำจำรยป์ระจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรของปีที่ผ่ำนมำ -

119 117 123 (สกอ.) จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES) รวมทุกหลักสูตร 1197.62

120 118 124 - -(สกอ.) ระดับอนุปรญิญำ -

121 119 125 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำตรี 887.79

122 120 126 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 19.79

123 121 127 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำโท 233.25

124 122 128 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง -

125 123 129 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำเอก 56.79

126 124 130 (สกอ.) จ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่จัดบรกิำรใหนั้กศึกษำ 6,631

127 125 131 (สกอ.) จ ำนวน Notebook และ Mobile Device ต่ำงๆ ของนักศึกษำที่มีกำร

ลงทะเบียนกำรใช้ Wi-Fi กับสถำบัน

6,498

128 126 132 (สกอ.) ผลกำรประเมินคุณภำพกำรใหบ้รกิำรหอ้งสมุดและแหล่งเรยีนรู้อื่นๆ ผ่ำน

ระบบเครอืข่ำยคอมพิวเตอร์ และมีกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนแก่นักศึกษำ (จำก

คะแนนเต็ม 5)

4.21

129 127 133 (สกอ.) ผลกำรประเมินคุณภำพกำรใหบ้รกิำรด้ำนกำยภำพที่เหมำะสมต่อกำร

จัดกำรเรยีนกำรสอนและกำรพัฒนำนักศึกษำ อำทิ หอ้งเรยีน หอ้งปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์กำรศึกษำ และจุดเชือ่มต่ออินเตอรเ์น็ตในระบบไรส้ำย (จำกคะแนนเต็ม 

5)

4.02

130 128 134 (สกอ.) ผลกำรประเมินคุณภำพในกำรใหบ้รกิำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็น

อื่นๆ อำทิ งำนทะเบียนนักศึกษำผ่ำนระบบเครอืข่ำยคอมพิวเตอร์ กำรบรกิำร

อนำมัยและกำรรกัษำพยำบำล กำรจัดกำรหรอืจัดบรกิำรด้ำนอำหำรและสนำม

กีฬำ (จำกคะแนนเต็ม 5)

4.00

131 129 135 (สกอ.) ผลกำรประเมินคุณภำพในกำรใหบ้รกิำรสำธำรณูปโภคและรกัษำควำม

ปลอดภัยของอำคำรตลอดจนบรเิวณโดยรอบ อำทิ ประปำ ไฟฟ้ำ ระบบก ำจัด

ของเสีย กำรจัดกำรขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบรเิวณ

อำคำรต่ำงๆ โดยเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง (จำกคะแนนเต็ม 5)

4.03

132 130 136 (สกอ.) ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรยีนที่มีต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรยีน

กำรสอนและสิ่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้ (เทียบจำกคะแนนเต็ม 5) เฉลีย่ทุกหลักสูตร

4.04

133 131 137 - -(สกอ.) ระดับอนุปรญิญำ -

134 132 138 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำตรี

135 133 139 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต

136 134 140 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำโท

137 135 142 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง -

138 136 143 - -(สกอ.) ระดับปรญิญำเอก 

139 137 84 (สมศ.) จ ำนวนบัณฑิตระดับปรญิญำตรทีั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส ำหรบั สมศ1) 385

140 138 85 (สมศ.) จ ำนวนบัณฑิตระดับปรญิญำตรทีี่ตอบแบบส ำรวจเรื่องกำรมีงำนท ำ  342
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141 139 86 (สมศ.) จ ำนวนบัณฑิตระดับปรญิญำตรทีี่ได้งำนท ำหลังส ำเรจ็กำรศึกษำ (ไม่นับ

รวมผู้ที่ประกอบอำชีพอิสระ)

249

142 140 87 (สมศ.) จ ำนวนบัณฑิตระดับปรญิญำตรทีี่ประกอบอำชีพอิสระ 11

143 141 88 (สมศ.) จ ำนวนผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำระดับปรญิญำตรทีี่มีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ 1

144 142 681 (สมศ.) จ ำนวนบัณฑิตระดับปรญิญำตรทีี่มีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำอยู่

แล้ว

-

145 143 89 (สมศ.) จ ำนวนบัณฑิตระดับปรญิญำตรทีี่ศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ 55

146 144 682 (สมศ.) จ ำนวนบัณฑิตระดับปรญิญำตรทีี่อุปสมบท -

147 145 683 (สมศ.) จ ำนวนบัณฑิตระดับปรญิญำตรทีี่เกณฑ์ทหำร -

148 146 90 (สมศ.) เงินเดือนหรอืรำยได้ต่อเดือน ของผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำระดับปรญิญำตรทีี่

ได้งำนท ำหรอืประกอบอำชีพอิสระ (ค่ำเฉลีย่)

14,924.84

149 147 669 (สมศ.) จ ำนวนบัณฑิตระดับปรญิญำตรทีั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส ำหรบั สมศ2 

16.2)

39

150 148 670 (สมศ.) จ ำนวนบัณฑิตระดับปรญิญำโททั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส ำหรบั สมศ2 

16.2)
151 149 671 (สมศ.) จ ำนวนบัณฑิตระดับปรญิญำเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส ำหรบั สมศ

2 16.2)
152 150 93 (สมศ.) จ ำนวนบัณฑิตระดับปรญิญำตรทีี่ได้รบักำรประเมินคุณภำพตำมกรอบ

มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแหง่ชำติ

43

153 151 94 (สมศ.) ผลกำรประเมินโดย Exit Exam ในกลุม่สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำระดับ

ปรญิญำตรตีำมกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕)
154 152 95 (สมศ.) ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำ

ระดับปรญิญำตรตีำมกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕)

3.82

155 153 96 (สมศ.) จ ำนวนบัณฑิตระดับปรญิญำโทที่ได้รบักำรประเมินคุณภำพตำมกรอบ

มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแหง่ชำติ
156 154 97 (สมศ.) ผลกำรประเมินโดย Exit Exam ในกลุม่สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำระดับ

ปรญิญำโทตำมกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕)
157 155 98 (สมศ.) ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำ

ระดับปรญิญำโทตำมกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕)
158 156 99 (สมศ.) จ ำนวนบัณฑิตระดับปรญิญำเอกที่ได้รบักำรประเมินคุณภำพตำมกรอบ

มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแหง่ชำติ
159 157 100 (สมศ.) ผลกำรประเมินโดย Exit Exam ในกลุม่สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำระดับ

ปรญิญำเอกตำมกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕)
160 158 101 (สมศ.) ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำ

ระดับปรญิญำเอกตำมกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕)
161 159 691 (REPORT) ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินบัณฑิต ตำมกรอบ TQF 3.82

162 160 692 (REPORT) จ ำนวนบัณฑิตที่ได้รบักำรประเมิน ตำมกรอบ TQF ทั้งหมด

163 161 602 (สมศ.) ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อบัณฑิตระดับ

ปรญิญำตร ีโท เอก ตำมกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕)
164 162 165 (สมศ.) จ ำนวนรวมของบทควำมวิจัยที่เป็นผลจำกวิทยำนิพนธ์ หรอืบทควำม

จำกสำรนิพนธ ์หรอืบทควำมจำกศิลปนิพนธ์ [ผลงำนของผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำ

ระดับปรญิญำโท ที่ผ่ำนกำรกลัน่กรอง (peer review) โดยมีบุคคลภำยนอก

สถำบันรว่มเป็นกรรมกำรพิจำรณำด้วย]

126

165 163 672 - -(สมศ.) จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่มีกำรตีพิมพ์เผยแพรสู่่สำธำรณะในลักษณะ

ใดลักษณะหน่ึง 

-

166 164 166 - -(สมศ.) จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุม

วิชำกำรระดับชำต ิ(proceedings)

70

167 165 167 - -(สมศ.) จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุม

วิชำกำรระดับนำนำชำต ิ(proceedings) หรอืมีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร

ระดับชำติ

34

168 166 170 - -(สมศ.) จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ 22

169 167 175 (สมศ.) จ ำนวนรวมของผลงำนสรำ้งสรรค์จำกศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ (ผลงำนของ

ผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำระดับปรญิญำโท)

-

170 168 176 - -(สมศ.) จ ำนวนผลงำนสรำ้งสรรค์จำกศิลปนิพนธ์ที่ได้รบักำรเผยแพรร่ะดับ

สถำบันหรอืจังหวัด

-

171 169 177 - -(สมศ.) จ ำนวนผลงำนสรำ้งสรรค์จำกศิลปนิพนธ์ที่ได้รบักำรเผยแพรใ่น

ระดับชำติ

-

172 170 178 - -(สมศ.) จ ำนวนผลงำนสรำ้งสรรค์จำกศิลปนิพนธ์ที่ได้รบักำรเผยแพรใ่นระดับ

ควำมรว่มมือระหว่ำงประเทศ

-
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173 171 179 - -(สมศ.) จ ำนวนผลงำนสรำ้งสรรค์จำกศิลปนิพนธ์ที่ได้รบักำรเผยแพรใ่นระดับ

ภูมิภำคอำเซียน

-

174 172 180 - -(สมศ.) จ ำนวนผลงำนสรำ้งสรรค์จำกศิลปนิพนธ์ที่ได้รบักำรเผยแพรใ่นระดับ

นำนำชำต ิ

-

175 173 91 (สมศ.) จ ำนวนผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำระดับปรญิญำโททั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็น

วงรอบประเมิน)

118

176 174 181 (สมศ.) จ ำนวนรวมของบทควำมวิจัยจำกวิทยำนิพนธ์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร ่(ผลงำน

ของผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำระดับปรญิญำเอก)

43

177 175 183 - -(สมศ.) จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุม

วิชำกำรระดับชำต/ิระดับนำนำชำต ิหรอืตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฎใน

ฐำนข้อมูล TCI (จ ำนวนบทควำมที่นับในค่ำน้ ำหนักน้ี จะต้องไม่นับซ้ ำกับค่ำน ำ

หนักอื่นๆ)

20

178 176 184 - -(สมศ.) จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติที่มีชือ่

ปรำกฎในประกำศของ สมศ. (จ ำนวนบทควำมที่นับในค่ำน้ ำหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ ำ

กับที่นับในค่ำน้ ำหนักอื่นๆ)

-

179 177 185 - -(สมศ.) จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่มี

ชือ่ปรำกฎอยู่ในประกำศของ สมศ. (จ ำนวนบทควำมที่นับในค่ำน้ ำหนักน้ี จะต้อง

ไม่ซ้ ำกับที่นับในค่ำน้ ำหนักอื่นๆ)

-

180 178 186 - -(สมศ.) จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่มีชือ่ปรำกฎใน

ฐำนข้อมูลกำรจัดอันดับวำรสำร SJR (SCImago Journal Rank :

www.scimagojr.com) หรอื ISI หรอื Scopus (จ ำนวนบทควำมที่นับในค่ำ

น้ ำหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ ำกับที่นับในค่ำน้ ำหนักอื่นๆ)

23

181 179 588 (สมศ.) จ ำนวนรวมของผลงำนสรำ้งสรรค์ที่เผยแพร่ (ผลงำนของผู้ส ำเรจ็

กำรศึกษำระดับปรญิญำเอก)

-

182 180 589 - -(สมศ.) จ ำนวนผลงำนสรำ้งสรรค์จำกศิลปนิพนธ์ที่ได้รบักำรเผยแพรร่ะดับ

สถำบันหรอืจังหวัด

-

183 181 590 - -(สมศ.) จ ำนวนผลงำนสรำ้งสรรค์จำกศิลปนิพนธ์ที่ได้รบักำรเผยแพรใ่น

ระดับชำติ

-

184 182 591 - -(สมศ.) จ ำนวนผลงำนสรำ้งสรรค์จำกศิลปนิพนธ์ที่ได้รบักำรเผยแพรใ่นระดับ

ควำมรว่มมือระหว่ำงประเทศ

-

185 183 592 - -(สมศ.) จ ำนวนผลงำนสรำ้งสรรค์จำกศิลปนิพนธ์ที่ได้รบักำรเผยแพรใ่นระดับ

ภูมิภำคอำเซียน

-

186 184 593 - -(สมศ.) จ ำนวนผลงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพรใ่นระดับนำนำชำติ -

187 185 92 (สมศ.) จ ำนวนผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำระดับปรญิญำเอกทั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็น

วงรอบประเมิน)

4

188 186 684 (สกอ.) ผลกำรประเมินคุณภำพของกำรใหบ้รกิำรใหค้ ำปรกึษำทำงวิชำกำรและ

แนะแนวกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำ (จำกคะแนนเต็ม 5)

4

189 187 685 (สกอ.) ผลกำรประเมินคุณภำพของกำรใหบ้รกิำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์

ต่อนักศึกษำ (จำกคะแนนเต็ม 5)
190 188 686 (สกอ.) ผลกำรประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำประสบกำรณ์ทำง

วิชำกำรและวิชำชีพแก่นักศึกษำ (จำกคะแนนเต็ม 5)
191 จ ำนวนกิจกรรมนิสิตที่มีกำรน ำควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพไปใช้แยกตำม

ประเภทกิจกรรม
 - จ ำนวนกิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 13

 - จ ำนวนนิสิตที่เข้ำรว่มทุกกิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์
 - จ ำนวนกิจกรรมกีฬำหรอืกำรส่งเสรมิสุขภำพ 2

 - จ ำนวนนิสิตที่เข้ำรว่มกิจกรรมกีฬำหรอืกำรส่งเสรมิสุขภำพ

 - จ ำนวนกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์หรอืรกัษำสิ่งแวดล้อม 5

 - จ ำนวนนิสิตที่เข้ำรว่มกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์หรอืรกัษำสิ่งแวดล้อม

 - จ ำนวนกิจกรรมที่เสรมิสรำ้งคุณธรรมและจรยิธรรม 4

 - จ ำนวนนิสิตที่เข้ำรว่มกิจกรรมที่เสรมิสรำ้งคุณธรรมและจรยิธรรม

192 189 146 (สกอ.) จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำและนักวิจัยประจ ำที่ได้รบักำรพัฒนำศักยภำพด้ำน

งำนวิจัยหรอืงำนสรำ้งสรรค์

101

193 190 147 (สกอ.) จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำและนักวิจัยประจ ำที่ได้รบัควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณ

กำรวิจัย
194 191 164 (สกอ.) จ ำนวนผลงำนวิจัยหรอืงำนสรำ้งสรรค์ที่มีกำรยื่นกำรจดทะเบียน

สิทธิบัตรหรอือนุสิทธิบัตร

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ

องค์ประกอบที่ 4  กำรวิจัย
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195 192 148 (สกอ.) จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรอืงำนสรำ้งสรรค์จำกภำยในสถำบัน 9,578,333

196 193 149 - -(สกอ.) กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 9,578,333

197 194 150 - -(สกอ.) กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ -

198 195 151 - -(สกอ.) กลุม่สำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ -

199 196 152 (สกอ.) จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรอืงำนสรำ้งสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน 70,958,446

200 197 153 - -(สกอ.) กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 70,958,446

201 198 154 - -(สกอ.) กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ -

202 199 155 - -(สกอ.) กลุม่สำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ -

203 200 156 (สกอ.) จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำที่ปฏิบัติงำนจรงิ (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ) 94

204 201 157 - -(สกอ.) กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 94

205 202 158 - -(สกอ.) กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ -

206 203 159 - -(สกอ.) กลุม่สำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ -

207 204 160 (สกอ.) จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ปฏิบัติงำนจรงิ (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ) -

208 205 161 - -(สกอ.) กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี -

209 206 162 - -(สกอ.) กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ -

210 207 163 - -(สกอ.) กลุม่สำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ -

211 208 612 (สกอ.) จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำที่ลำศึกษำต่อ 7

212 209 613 - -(สกอ.) กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี  7

213 210 614 - -(สกอ.) กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ  -

214 211 615 - -(สกอ.) กลุม่สำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์  -

215 212 616 (สกอ.) จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ลำศึกษำต่อ -

216 213 617 - -(สกอ.) กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี   -

217 214 618 - -(สกอ.) กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ   -

218 215 619 - -(สกอ.) กลุม่สำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ -

219 216 193 (สมศ.) จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุม

วิชำกำรระดับชำต/ิระดับนำนำชำต ิหรอืตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฎใน

ฐำนข้อมูล TCI (จ ำนวนบทควำมที่นับในค่ำน้ ำหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ ำกับที่นับในค่ำ

น้ ำหนักอื่นๆ)

44

220 217 626 - -(สมศ.) กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี  44

221 218 627 - -(สมศ.) กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ -

222 219 628 - -(สมศ.) กลุม่สำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ -

223 220 194 (สมศ.) จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติที่มีชือ่ปรำกฎ

ในประกำศของ สมศ. (จ ำนวนบทควำมที่นับในค่ำน้ ำหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ ำกับที่

นับในค่ำน้ ำหนักอื่นๆ)

2

224 221 629 - -(สมศ.) กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี -

225 222 630 - -(สมศ.) กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ -

226 223 631 - -(สมศ.) กลุม่สำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ -

227 224 195 (สมศ.) จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่มีชือ่

ปรำกฎอยู่ในประกำศของ สมศ. (จ ำนวนบทควำมที่นับในค่ำน้ ำหนักน้ี จะต้องไม่

ซ้ ำกับที่นับในค่ำน้ ำหนักอื่นๆ)

-

228 225 632 - -(สมศ.) กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี -

229 226 633 - -(สมศ.) กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ -

230 227 634 - -(สมศ.) กลุม่สำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ -

231 228 200 (สมศ.) จ ำนวนบทควำมวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่มีชือ่ปรำกฎใน

ฐำนข้อมูลกำรจัดอันดับวำรสำร SJR (SCImago Journal Rank :

www.scimagojr.com) หรอื ISI หรอื Scopus (จ ำนวนบทควำมที่นับในค่ำ

น้ ำหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ ำกับที่นับในค่ำน้ ำหนักอื่นๆ)

54

232 229 647 - -(สมศ.) กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 54

233 230 648 - -(สมศ.) กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ -

234 231 649 - -(สมศ.) กลุม่สำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ -

235 232 202 (สมศ.) จ ำนวนผลงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพรใ่นระดับสถำบันหรอืจังหวัด 

(ผลงำนของอำจำรยป์ระจ ำและนักวิจัยประจ ำ)

-

236 233 653 - -(สมศ.) กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี -

237 234 654 - -(สมศ.) กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ -

238 235 655 - -(สมศ.) กลุม่สำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ -

239 236 203 (สมศ.) จ ำนวนผลงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพรใ่นระดับชำต ิ(ผลงำนของ

อำจำรยป์ระจ ำและนักวิจัยประจ ำ)

-

240 237 656 - -(สมศ.) กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี -

241 238 657 - -(สมศ.) กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ -

242 239 658 - -(สมศ.) กลุม่สำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ -

243 240 204 (สมศ.) จ ำนวนผลงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพรใ่นระดับควำมรว่มมือ

ระหว่ำงประเทศ (ผลงำนของอำจำรยป์ระจ ำและนักวิจัยประจ ำ)

-



รายงานการประเมินตนเองคณะอตุสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2554   191 
 

 

 
 
  

ล ำดับ

ที่

ล ำดับที่

บนระบบ

 CHE

CdsID

ชือ่ข้อมูลพ้ืนฐำน (CdsName)
ประเมิน

ตนเอง

กรรมกำร

ยนืยนั

244 241 659 - -(สมศ.) กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี -

245 242 660 - -(สมศ.) กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ -

246 243 661 - -(สมศ.) กลุม่สำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ -

247 244 205 (สมศ.) จ ำนวนผลงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพรใ่นระดับภูมิภำคอำเซียน 

(ผลงำนของอำจำรยป์ระจ ำและนักวิจัยประจ ำ)

-

248 245 662 - -(สมศ.) กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี -

249 246 663 - -(สมศ.) กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ -

250 247 664 - -(สมศ.) กลุม่สำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ -

251 248 206 (สมศ.) จ ำนวนผลงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพรใ่นระดับนำนำชำติ (ผลงำน

ของอำจำรยป์ระจ ำและนักวิจัยประจ ำ)

-

252 249 665 - -(สมศ.) กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี -

253 250 666 - -(สมศ.) กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ -

254 251 667 - -(สมศ.) กลุม่สำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ -

255 252 207 (สมศ.) จ ำนวนรวมของผลงำนวิจัยที่น ำไปใช้ประโยชน์ 15

256 253 208 (สมศ.) จ ำนวนรวมของผลงำนสรำ้งสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ 6

257 254 209 (สมศ.) จ ำนวนรวมของผลงำนวิชำกำรที่ได้รบักำรรบัรองคุณภำพ 68

258 255 210 - -(สมศ.) บทควำมวิชำกำรที่ได้รบักำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ 59

259 256 211 - -(สมศ.) บทควำมวิชำกำรที่ได้รบักำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับนำนำชำติ 0

260 257 212 - -(สมศ.) ต ำรำหรอืหนังสือที่มีกำรประเมินผ่ำนตำมเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่

สถำนศึกษำก ำหนด (ผลงำนจะต้องเกินรอ้ยละ ๕๐ ของชิน้งำน) 

1

261 258 213 - -(สมศ.) ต ำรำหรอืหนังสือที่ใช้ในกำรขอผลงำนทำงวิชำกำรและผ่ำนกำร

พิจำรณำตำมเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว หรอืต ำรำหรอืหนังสือที่มี

คุณภำพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่ำนตำมเกณฑ์ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ผลงำน

จะต้องเกินรอ้ยละ ๕๐ ของชิน้งำน)

8

262 259 214 (สมศ.) จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบรกิำรวิชำกำรตำมแผนที่สภำสถำบันอนุมัติ 51

263 260 215 (สมศ.) จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบรกิำรวิชำกำร ที่น ำมำใช้ในกำรพัฒนำ เฉพำะ

กำรเรยีนกำรสอน

3

264 261 216 (สมศ.) จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบรกิำรวิชำกำร ที่น ำมำใช้ในกำรพัฒนำ เฉพำะ

กำรวิจัย

16

265 262 594 (สมศ.) จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบรกิำรวิชำกำร ที่น ำมำใช้ในกำรพัฒนำ ทั้งกำร

เรยีนกำรสอนและกำรวิจัย

2

266 263 693 (สมศ.) ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรและนักศึกษำที่เกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ 

ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕

3.90

267 264 585 (สมศ.) คะแนนผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสภำสถำบัน (คะแนนเต็ม 

๕) 
268 265 586 (สมศ.) คะแนนกำรประเมินผลผู้บรหิำรโดยคณะกรรมกำรที่สภำสถำบันแต่งตัง้ 

(คะแนนเต็ม ๕) 

4.23

269 จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนทั้งหมด 108

270 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำที่เข้ำรว่มประชุมวิชำกำรหรอืน ำเสนอผลงำนวิชำกำรทั้งใน

ประเทศและต่ำงประเทศ 54

 -  จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำที่เข้ำรว่มประชุมวิชำกำรหรอืน ำเสนอผลงำนวิชำกำรใน

ประเทศ 24

 -  จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำที่เข้ำรว่มประชุมวิชำกำรหรอืน ำเสนอผลงำนวิชำกำร

นอกประเทศ 30

271 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รบักำรพัฒนำควำมรู้และทักษะวิชำชีพทั้งใน

ประเทศ และต่ำงประเทศ 77

 - จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รบักำรพัฒนำควำมรู้และทักษะวิชำชีพทั้ง

ในประเทศ 77

 -จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รบักำรพัฒนำควำมรู้และทักษะวิชำชีพ

ต่ำงประเทศ 0

272 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำและนักวิจัยประจ ำที่ได้รบัรำงวัลผลงำนทำงวิชำกำรหรอื

วิชำชีพระดับชำติ 2

 - ด้ำนกำรวิจัย 2

 - ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 0

 - ด้ำนอื่นๆ 0

องค์ประกอบที่ 6   กำรท ำนุบ ำรงุศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 5  กำรบรกิำรทำงวิชำกำรแก่สังคม

องค์ประกอบที่ 7  กำรบรหิำรและกำรจัดกำร
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ล ำดับ

ที่

ล ำดับที่

บนระบบ

 CHE

CdsID

ชือ่ข้อมูลพ้ืนฐำน (CdsName)
ประเมิน

ตนเอง

กรรมกำร

ยนืยนั

273 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำและนักวิจัยประจ ำที่ได้รบัรำงวัลผลงำนทำงวิชำกำรหรอื

วิชำชีพระดับนำนำชำติ 0

 - ด้ำนกำรวิจัย 0

 - ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 0

 - ด้ำนอื่นๆ 0

284 รำยรบัทั้งหมดของคณะ  (ปีงบประมำณ) 215,363,033.00

285 รำยรบัจำกกำรบรกิำรวิชำกำรและวิชำชีพ 21,340,805.00

286 ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของคณะโดยไม่รวมครภัุณฑ์อำคำรสถำนที่และที่ดิน 180,014,140.99

 - ปีงบประมำณ

 - ปีกำรศึกษำ

287 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนครภัุณฑ์ อำคำร สถำนที่ และที่ดิน (ปีงบประมำณ) 22,231,472.53

288 ค่ำใช้จ่ำยและมูลค่ำในกำรบรกิำรวิชำกำรและวิชำชีพ 21,457,724.50

289 ค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำคณำจำรย ์(ปีงบประมำณ) 3,425,629.10

290 ค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในระบบหอ้งสมุด คอมพิวเตอร ์และศูนยส์ำรสนเทศ 

(ปีงบประมำณ)

2,889,176.50

291 เงินเหลือจ่ำยสุทธิ  (ปีงบประมำณ) 48,623,789.86

292 สินทรพัยถ์ำวร (ปีงบประมำณ) 300,060,970.52

องค์ประกอบที่ 8  กำรเงินและงบประมำณ
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ค ำสั่งแต่งตั้งต่ำง ๆ 
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