


สารบัญ
หนา

บทนํา บทสรุปผูบริหาร ...................................................................................................................................1
บทท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของคณะ ....................................................................................................................... 5

1.1 ประวัติความเปนมา ..................................................................................................................................5
1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค...............................................................................6
1.3 เอกลักษณของคณะ ..................................................................................................................................6
1.4 แผนงานประจําปของคณะ........................................................................................................................7
1.5 แผนงานประกันคุณภาพของคณะ...........................................................................................................15
1.6 โครงสรางการบริหารงานของคณะ..........................................................................................................16
1.7 รายนามผูบริหารงาน และคณะกรรมการฝายตางๆ ของคณะ.................................................................17
1.8 ผลงานประจําปการศึกษา 2555 ท่ีคณะภาคภูมิใจ..................................................................................17
1.9 ขอมูลสถิติ...............................................................................................................................................20
1.10 ท่ีตั้ง พ้ืนท่ี ลักษณะอาคารและพ้ืนท่ีใชสอย ...........................................................................................37

บทท่ี 2 การรายงานผลการดําเนินงาน ..........................................................................................................38
2.1 สรุปผลการดําเนินงานในรอบปตามภารกิจ ในรอบปการศึกษา 2555.....................................................38
2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองคประกอบคุณภาพ สําหรับคณะวิชา .......................................40

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ ...................................................40
องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต..........................................................................................................45
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต .............................................................................................83
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย .....................................................................................................................93
องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม...............................................................................119
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ..........................................................................128
องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ .......................................................................................140
องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ...........................................................................................156
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ.........................................................................161

บทท่ี 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง ............................................................173
3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน...................................................... 174
3.2 ผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพของคณะ................................................. 176
3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแตละหนวยงานยอย .......................................................... 180

บทท่ี 4 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง ..........................................................................................186
4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) ......................... 187
4.2 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงท่ีไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ

รอบปการศึกษา 2554 (สปค.02)......................................................................................................... 191
บทท่ี 5 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ประจําปการศึกษา 2555 …………………………………………………………………………………………………..195



สารบัญ (ตอ)

หนา
ภาคผนวก ....................................................................................................................................................199

 ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมิน ................................................................................................ 199
 คําสั่งแตงตั้งตางๆ ........................................................................................................................... 208
 ขอมูลการจัดอันดับ ........................................................................................................................ 211



รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2555 1

บทสรุปผูบริหาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีพันธกิจหลักในดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment
Report : SAR) เพ่ือใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

คณะไดดําเนินการประกันคุณภาพ โดยยึดตามตัวบงชี้ท่ีพัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบงชี้ สกอ. 23 ตัวบงชี้
และ สมศ. 14 ตัวบงชี้ ยกเวนเฉพาะตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 12 (ดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย) และตัวบงชี้ท่ี 16.1, 16.2,
17, 18.1, 18.2 (รายงานขอมูล แตไมนําคะแนนมาพิจารณา) รวมท้ังหมด 38 ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงานตามเกณฑมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จํานวน 38 ตัวบงชี้ ปการศึกษา 2555 ดังนี้
 ผลการประเมินตามกลุมตัวบงช้ี

กลุมของตัวบงชี้ ผลการประเมินตามตัวบงชี้ (เต็ม 5)
กรรมการ ประเมินตนเอง

2554 2555 2555
คะแนน ระดับ

คุณภาพ
คะแนน ระดับ

คุณภาพ
คะแนน ระดับ

คุณภาพ
ตัวบงช้ีของ มก. 23+1 ตัวบงช้ี 4.63 ดีมาก 4.63 ดีมาก 4.92 ดีมาก
ตัวบงช้ีของ สกอ. 23 ตัวบงช้ี 4.65 ดีมาก 4.61 ดีมาก 4.91 ดีมาก
ตัวบงช้ีของ สมศ. 14 ตัวบงช้ี 4.69 ดีมาก 4.75 ดีมาก 4.77 ดีมาก

รวม สกอ. + สมศ. 37 ตัวบงชี้ 4.67 ดีมาก 4.66 ดีมาก 4.72 ดีมาก
รวมท้ังหมด 38 ตัวบงชี้ 4.65 ดีมาก 4.67 ดีมาก 4.86 ดีมาก

 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน (คะแนนเต็ม 5)

องคประกอบคุณภาพ
1. สกอ.+มก.
(24 ตัวบงช้ี)

2. สกอ.
(23 ตัวบงช้ี)

3. สมศ.
(14 ตัวบงช้ี)

4. รวม (1+3)
(38 ตัวบงช้ี)

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนดําเนินการ

5.00 4.00 5.00 4.00 - - 5.00 4.00

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 4.75 4.50 4.75 4.50 4.60 4.62 4.69 4.54
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิิต 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00
องคประกอบที่ 4 การวจิัย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.50
องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทาํนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 5.00 4.50 5.00 4.50 3.85 3.85 4.77 4.37
องคประกอบที่ 8 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ

5.00 5.00 5.00 5.00 4.91 4.61 4.96 4.81

คะแนนภาพรวม 4.92 4.63 4.91 4.61 4.77 4.75 4.86 4.67
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
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 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบงชี้ สรุปผลไดดังนี้
1. ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 27 ตัวบงชี้ ดังนี้

ตัวบงชี้ท่ี ชื่อตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมนิ
(เต็ม 5)

สกอ.
2.2 อาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 82.52% 5.00
2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 31.07% 5.00
2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 7 ขอ 5.00
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7 ขอ 5.00
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรยีนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 6 ขอ 5.00
3.1 ระบบและกลไกการใหคาํปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 7 ขอ 5.00
3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสติ 6 ขอ 5.00
3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 5 ขอ 5.00
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสรางสรรค 7 ขอ 5.00
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 6 ขอ 5.00
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา
593,699.84 บาท/

คน
5.00

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 ขอ 5.00
7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําคณะและผูบรหิารทุกระดับของคณะ 7 ขอ 5.00
7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 5 ขอ 5.00
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ขอ 5.00
9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 9 ขอ 5.00

สมศ.
3 ผลงานของผูสาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรอืเผยแพร 52.46% 5.00
4 ผลงานของผูสาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร
182.14% 5.00

5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรบัการตีพิมพเผยแพร 54.61% 5.00
6 งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 21.36% 5.00
7 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 41.75% 5.00
8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรอืการวิจัย
51.56% 5.00

9 ผลการเรยีนรูและเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 5 ขอ 5.00
10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศลิปะและวัฒนธรรม 5 ขอ 5.00
11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม 5 ขอ 5.00
14 การพัฒนาคณาจารย 5.80% 4.83
15 ผลประเมินการประกันคณุภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 4.61 4.61

2. ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับดี (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 10 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้ท่ี ชื่อตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมนิ

(เต็ม 5)
สกอ.

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 6 ขอ 4.00
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลักสูตร 4 ขอ 4.00
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ตัวบงชี้ท่ี ชื่อตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมนิ
(เต็ม 5)

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจรยิธรรมท่ีจัดใหกับนิสิต 4 ขอ 4.00
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสงัคม 4 ขอ 4.00
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 4 ขอ 4.00
7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 4 ขอ 4.00
7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง 5 ขอ 4.00

สมศ.
1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 84.78% 4.24
2 คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแหงชาติ
4.06% 4.06

13 การปฏิบัตติามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 3.85% 3.85

3. ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับพอใช (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 1 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้ที่ ชื่อตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5)

สกอ.
2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 3 ขอ 3.00

สมศ.
- - - -

4. ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับตองปรับปรุง (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) รวม - ตัวบงชี้
ดังนี้
ตัวบงชี้ที่ ชื่อตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5)

สกอ.
- - - -

สมศ.
- - - -

5. ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับตองปรับปรุงเรงดวน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50) รวม -
ตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้ที่ ชื่อตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5)

สกอ.
- - - -

สมศ.
- - - -
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ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบวา คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีจุดแข็ง และจุดท่ีควรพัฒนา
ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไวดังนี้
 จุดแข็ง

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ
1. ผูบริหารใหความสาํคัญในการจดัทําแผนดําเนินการ
ตาง ๆ

1. ทุกภาคสวนภายในคณะมีความตื่นตัวและใหความสําคัญตอระบบ
การประกันคณุภาพ

2. มีสัดสวนอาจารยประจาํท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกสูง 2. สัดสวนของอาจารยรุนใหมมากข้ึน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการ
เตรียมพรอมเพ่ือท่ีจะรองรับการเปลี่ยนถายบุคลากรในอนาคตอันใกล

3. มีการจัดกิจกรรมใหนิสิตไดแสดงศักยภาพใน
หลากหลายรูปแบบ

3. ผลงานท้ังในสวนของนิสิตและอาจารยมีแนวโนมสูงข้ึน และกาวสู
ระดับนานาชาติท่ีสอดคลองกับวิสยัทัศนและวัตถุประสงคท่ีระบไุวใน
แผนยุทธศาสตรของคณะ

4. คณาจารยมีความสามารถในการหาทุนวิจัยท้ังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย

4. มีการบูรณาการผลการวิจัยและบริการวิชาการเขากับการเรยีนการ
สอนไดเปนอยางดี

5. มีความรวมมือกับภาคเอกชนท่ีเขมแข็ง 5. บุคลากรมีความสามารถในการดึงทุนวิจัยจากภายนอกไดอยาง
ตอเน่ือง

6. ผูบริหารใหความสาํคัญในการกําหนดนโยบายและ
จัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยทุธ

6. คณาจารยมีความสามารถสรางเครือขายบริการวิชาการกับ
มหาวิทยาลยัตางประเทศ หนวยงานราชการและบริษัทเอกชนช้ันนําใน
ประเทศ

7. มีการนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพมาใชทํา
ใหเกิดแนวปฏิบัติท่ีดีในหลายหนวยงาน
 จุดท่ีควรพัฒนา

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ
1. การติดตามแผนการดําเนินการตาง ๆ -
2. สงเสริมการติดตามแผนดําเนินการ
 แนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็งและแกไขจุดท่ีควรพัฒนา

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ
- -
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บทที่ 1
ขอมูลพ้ืนฐานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

1.1 ประวัติความเปนมา
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั
1. ผูชวยศาสตราจารย ทสันี   สรสุชาติ ตั้งแตวันที่ 29 สิงหาคม 2523 – 28 สิงหาคม 2531
2. รองศาสตราจารย ดร.ทนง  ภัครัชพันธุ ตั้งแตวันที่ 29 สิงหาคม 2531 – 28 สิงหาคม 2539
3. รองศาสตราจารย ดร.ปรียา  วิบูลยเศรษฐ ตั้งแตวันที่ 29 สิงหาคม 2539 – 28 สิงหาคม 2547
4. รองศาสตราจารย ดร.สิรี   ชยัเสรี ตั้งแตวันที่ 27 สิงหาคม 2547 – 28 สิงหาคม 2555
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนะบูลย   สัจจาอนนัตกุล ตั้งแตวันที่ 27 สิงหาคม 2555 – 28 สิงหาคม 2559

(คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรปจจุบนั)

สืบเนื่องจากนโยบายสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการสงออกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 – 2519) จึงไดมีการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร ข้ึนเปนแหงแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 ตามประกาศการแบงสวนราชการในราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2523 โดยมี
ประวัติความเปนมาตั้งแตกอนกอตั้งจนถึงปจจุบัน ดังนี้

พ.ศ. 2507 กอตั้งแผนกวิทยาศาสตรการอาหาร คณะเกษตร
พ.ศ. 2523 กอตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบดวย 5 หนวยงาน คือ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาพฒันาผลติภัณฑ สาํนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร และโอนยายภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหาร คณะเกษตรมาเปนภาควชิาหนึง่ของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยใชชื่อวาภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร และมีการ
สอน 2 หลักสูตร คือหลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตรการอาหาร) และหลักสูตร วท.ม.
(วิทยาศาสตรการอาหาร)

พ.ศ. 2525 อนุมัติหลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2525
พ.ศ. 2526 อนุมัติหลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2526 และหลักสูตร วทบ.

(พัฒนาผลิตภัณฑ) 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.  (พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2530
พ.ศ. 2532 อนุมัติหลักสูตร วท.ม. (วิทยาศาสตรการอาหาร) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2533
พ.ศ. 2533 อนุมัติหลักสูตร วท.ด. (วิทยาศาสตรการอาหาร) 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. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2538
พ.ศ. 2540 อนุมัติหลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟสกิส) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน

2540
พ.ศ. 2543 อนุมัติหลักสูตร ปร.ด. (วิทยาศาสตรการอาหาร) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2543
พ.ศ. 2544 อนุมัติหลักสูตร ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2544 และ

หลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีการบรรจุ) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2544
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พ.ศ. 2546 อนุมัติหลักสูตร วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546
พ.ศ. 2547 อนุมัติหลักสูตร ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2547
พ.ศ. 2551 อนุมัติหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. (วิทยาศาสตรการอาหาร) นานาชาติ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม

2551

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
ปรัชญาคณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จะผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐานการศึกษา มีความเปนเลิศทางวิชาการ มีความสามารถทางวิชาชีพ

ตรงตามความตองการของอุตสาหกรรมเกษตร มีคุณธรรม
และมีความรับผิดชอบตอสังคม

วิสัยทัศน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จะเปนที่ยอมรับในระดบันานาชาติ

วาเปนผูนาํทางวิชาการและการวิจัยดานอุตสาหกรรมเกษตรในเอเชีย

วัตถุประสงค
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดบัสากล มีคุณธรรมและจริยธรรม
2. พัฒนางานวจิัยที่เปนองคความรูดานอุตสาหกรรมเกษตร เปนที่ยอมรับในระดบันานาชาติและผลติงานวิจัยที่

สอดคลองกับความตองการของประเทศ
3. เสริมสรางใหคณาจารยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติและสรางแหลงวิชาการ

ดานอุตสาหกรรมเกษตรที่เขมแข็ง
4. ถายทอดเทคโนโลยสีูภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ใหสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
5. จัดหาเงินทุนนอกเหนือจากงบประมาณของรัฐใหเพียงพอตอการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสารสนเทศ เพื่อการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส  และ

ตรวจสอบได
7. พัฒนาความสัมพนัธกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานตางประเทศ เพื่อใหเปนที่ยอมรับในระดบันานาชาติ

1.3 เอกลักษณของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
- สํานึกดี (Integrity) มีจิตใจท่ีดีงาม มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม
- มุงม่ัน (Determination) มีความตั้งใจม่ัน มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ มุงผลสัมฤทธิ์ในการ

ทํางานและในการปฏิบัติใด ๆ
- สรางสรรค (Knowledge Creation) เปนผูใฝรู มีความขวนขวายแสวงหาความรู มีความสามารถในการ

สรางมูลคาและคุณคาจากความรู มีการสรางนวัตกรรม
- สามัคคี (Unity) มีความรวมมือรวมใจ รูจักประนีประนอม สามารถทํางานเปนทีม และสามารถบูรณา

การเชื่อมโยงในดานตางๆ ไดอยางเหมาะสม
เอกลักษณของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มุงสรางสรรคสรรพศาสตรแหงแผนดิน เพ่ือความกินดี อยูดีของประเทศชาติ
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1.4 แผนงานประจําปของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

แผนดิน รายได รวม
1. การผลิตบัณฑิต ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดาน รวมยุทธศาสตรท่ี 1 - 5 41.490 81.400 122.890
ท่ีมีความรูและมี วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ยุทธศาสตรท่ี 1 (แผนงาน 41.490 71.850 113.340
คุณธรรม วทิยาศาสตรสุขภาพ และสังคมศาสตร ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา)

ตัวชี้วัด กลยุทธท่ี 1 (มก.) พัฒนาระบบการจัด โครงการ
1. รอยละบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได 85.00 การศึกษา หลักสูตร และกระบวนการ 1. โครงการจัดการศึกษาดาน
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาประเทศและ วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. รอยละความพึงพอใจของ 73.00 สรางความพรอมรองรับสูการเปน    1.1 โครงการจัดการศึกษา 41.490 47.100 88.590 คณะ/
ผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิต ประชาคมอาเซยีน หลักสูตรภาคปกติ ภาควชิา
3. จํานวนนสิิตชาวตางประเทศ 10    1.2 โครงการจัดการศึกษา 0.000 19.200 19.200 คณะ/
ท่ีศึกษาในมหาวทิยาลัย หลักสูตรภาคพิเศษ ภาควชิา
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 2. โครงการจัดการศึกษาดาน  -  -  -  -
   4.1 ดานวทิยาศาสตรและ 506 วทิยาศาสตรสุขภาพ
เทคโนโลยี (รวม) 3. โครงการจัดการศึกษาดาน  -  -  -  -
        4.1.1 ระดับปริญญาตรี 360 สังคมศาสตร
        4.1.2 ระดับปริญญาโท 120 4. โครงการพัฒนาหลักสูตร
        4.1.3 ระดับปริญญาเอก 8    4.1 โครงการเปดสอน  -  -  - คณะ/
        4.1.4 ระดับประกาศนยีบัตร 18 หลักสูตรนานาชาติ (56 - 58) ภาควชิา
   4.2 ดานวทิยาศาสตรสุขภาพ มก. 5. โครงการพัฒนาเครือขาย
   4.3 ดานสังคมศาสตร มก. ความรวมมือทางวชิาการ
5. จํานวนนสิิตรับเขาใหม    5.1 โครงการรวมเรียนรวม 0.000 0.100 0.100 ภาควชิา
   5.1 ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 763 สอนกับภาคอุตสาหกรรม
        5.1.1 ระดับปริญญาตรี 550 6. โครงการพัฒนาระบบ สนบัสนนุ
        5.1.2 ระดับปริญญาโท 180 และส่ิงอํานวยความสะดวกทางการ
        5.1.3 ระดับปริญญาเอก 15 ศึกษาใหแกนสิิต รวมท้ังผูดอยโอกาส
        5.1.4 ระดับประกาศนยีบัตร 18    6.1 โครงการผลิตหนงัสือ 0.000 0.200 0.200 ภาควชิา
   5.2 ดานวทิยาศาสตรสุขภาพ มก. ตํารา เอกสารทางวชิาการ
   5.3 ดานสังคมศาสตร มก. และส่ือการสอนวชิาการ

หนวยงาน

แผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ฉบับปรบัปรงุ ณ วนัที่ 11 เมษายน 2556)

ประเด็น
ยทุธศาสตรท่ี   เปาประสงคเชิงยทุธศาสตร ผลผลิต/ตัวช้ีวดัประเด็นยทุธศาสตร   เปาหมาย

 ป พ.ศ.2555 กลยทุธ/มาตรการ โครงการ (ปดําเนินการ)
วงเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2555

(หนวย : ลานบาท)

1. เพ่ือสรางโอกาสทางการศึกษาและการ
เรียนรูท่ีหลากหลาย สามารถผลิตบัณฑิต
ท่ีมีความรู ซือ่สัตย สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความมุงม่ันในการทํางาน
และมีทักษะทางวทิยาการท่ีกาวหนา
ตอบสนองตอความตองการของประเทศ
และภูมิภาคอาเซยีน
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แผนดิน รายได รวม
หนวยงานประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี   เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ผลผลิต/ตัวช้ีวดัประเด็นยุทธศาสตร   เปาหมาย
 ป พ.ศ.2555 กลยุทธ/มาตรการ โครงการ (ปดําเนินการ)

วงเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2555
(หนวย : ลานบาท)

6. จํานวนนิสิตคงอยู กลยุทธท่ี 2 (มก.) พัฒนาอาจารย 1. โครงการพัฒนาบุคลากร
   6.1 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2364 สายวิชาการ
        6.1.1 ระดับปริญญาตรี 1791    1.1 โครงการเชิญ 0.000 0.600 0.600 คณะ/
        6.1.2 ระดับปริญญาโท 480 ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ ภาควิชา
        6.1.3 ระดับปริญญาเอก 75    1.2 โครงการแลกเปล่ียนอาจารย 0.000 0.600 0.600 คณะ/
        6.1.4 ระดับประกาศนียบัตร 18 กับมหาวิทยาลัยตางประเทศ ภาควิชา
   6.2 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ มก.    1.3 โครงการสนับสนุน 0.000 0.400 0.400 คณะ/
   6.3 ดานสังคมศาสตร มก. ทุนพัฒนาอาจารย ภาควิชา
7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษา 73.00 2. โครงการสัมมนาทางวิชาการ 0.000 0.200 0.200 คณะ/
ท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร เผยแพรผลงานวิชาการ และการ ภาควิชา
8. รอยละของอาจารยประจําท่ี 81.00 ประชุมวิชาการนานาชาติ
มีคุณวุฒริะดับปริญญาเอก 3. โครงการพัฒนาการเขาสูตําแหนง 0.000 0.100 0.100 คณะ/
9. รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารง 31.00 ทางวิชาการ พัฒนาคุณวุฒิ ภาควิชา
ตําแหนงทางวิชาการ (ต้ังแต รศ. ขึ้นไป) และศึกษาตอ
10. ระดับความสําเร็จของการ 5.00 4. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา 0.000 0.600 0.600 คณะ/
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมท่ี และ/หรือ วิจัยสําหรับอาจารย ภาควิชา
จัดใหกับนิสิต (คะแนนเต็ม 5) 5. โครงการปรับปรุงมาตร - - - คณะ/
11. ระดับความสําเร็จขอผล 3.50 ฐานภาระงานของตําแหนงบุคลากร ภาควิชา
การพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ มก. สายชวยวิชาการ (57 - 58)
ของมหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5) กลยุทธท่ี 3 (มก.) พัฒนาระบบบริหาร 1. โครงการสนับสนุนทุนการ
12. จํานวนหลักสูตรนานาชาติท่ีเปดใหม ป 2557 การศึกษา ศึกษา และ/หรือ วิจัยสําหรับ
13. จํานวนรายวิชาท่ีภาคอุตสาหกรรม ป 2556 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
มีสวนรวมในการเรียนการสอน    1.1 โครงการสนับสนุนทุนการ 0.000 1.200 1.200 มก./คณะ/
14. จํานวนหนังสือ ตํารา และ ป 2556 ศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
เอกสารทางวิชาการ จากภูมิภาคอาเซียนและประเทศอื่น
15. จํานวนอาจารยท่ีแลกเปล่ียน 2 2. โครงการจัดการศึกษาวิชาพ้ืนฐาน  -  -  -  -
กับมหาวิทยาลัยตางประเทศ 3. โครงการพัฒนา การผลิต
16. จํานวนอาจารยท่ีนําเสนอผลงานวิจัย 10 และเผยแพรวารสารวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ของมหาวิทยาลัย
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แผนดิน รายได รวม
หนวยงานประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี   เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ผลผลิต/ตัวช้ีวดัประเด็นยุทธศาสตร   เปาหมาย
 ป พ.ศ.2555 กลยุทธ/มาตรการ โครงการ (ปดําเนินการ)

วงเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2555
(หนวย : ลานบาท)

17. จํานวนนิสิตท่ีเขารวมโครงการ 10    3.1 โครงการสงเสริม 0.000 0.300 0.300 คณะ/
สหกิจศึกษา การตีพิมพผลงานวิชาการ ภาควิชา
18. จํานวนนิสิตท่ีแลกเปล่ียน ฝกงาน 20 4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 0.000 0.200 0.200 คณะ/
ดูงานในตางประเทศ เพ่ือการจัดการศึกษา ภาควิชา
     18.1 นิสิตของคณะ กลยุทธท่ี 4 (มก.) พัฒนาการรับผูเขา 1. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
     18.2 นิสิตตางชาติ ศึกษาตอในมหาวิทยาลัย กระบวนการรับนิสิตของมหาวิทยาลัย
19. จํานวนนิสิตท่ีเขารวมพัฒนาทักษะ 30 เกษตรศาสตร
อุตสาหกรรม    1.1 โครงการรับผูมีความสามารถ 0.000 0.100 0.100 คณะ/
20. จํานวนนิสิตท่ีเขารวมแขงขันผลงาน 10 ทางวิชาการเขาศึกษา ภาควิชา

ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร
(โดยวิธีรับตรง)

กลยุทธท่ี 5 (มก.) สงเสริมและพัฒนา 1. โครงการฝกงานและสรางเสริม
นิสิตใหสอดคลองกับอัตลักษณของมก. ประสบการณดานอาชีพแกนิสิต
และรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน    1.1 โครงการสหกิจศึกษา 0.000 0.050 0.050 ภาควิชา

   1.2 โครงการสนับสนุนนิสิต 0.000 0.050 0.050 ภาควิชา
แขงขันผลงาน
   1.3 โครงการพัฒนาทักษะ 0.000 0.050 0.050 คณะ/
อุตสาหกรรม ภาควิชา
2. โครงการสงเสริมกิจกรรม 0.000 0.100 0.100 คณะ/
การมีสวนรวมของนิสิต/ศิษยเกา ภาควิชา
3. โครงการสรางคุณธรรม จริยธรรม  -  -  -  -
คานิยมท่ีดี และวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย การบําเพ็ญประโยชน
และชวยเหลือชุมชนและสังคม
4. โครงการสงเสริมการเผยแพร
ผลงาน/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
การแลกเปล่ียนนิสิต
   4.1 โครงการแลกเปล่ียนฝกงาน 0.000 0.600 0.600 คณะ/
 ดูงาน นิสิตในตางประเทศ ภาควิชา
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แผนดิน รายได รวม
หนวยงานประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี   เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ผลผลิต/ตัวช้ีวดัประเด็นยุทธศาสตร   เปาหมาย
 ป พ.ศ.2555 กลยุทธ/มาตรการ โครงการ (ปดําเนินการ)

วงเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2555
(หนวย : ลานบาท)

   4.2 โครงการสนับสนุน 0.000 0.100 0.100 ภาควิชา
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุม
ณ ตางประเทศ
5. โครงการสงเสริมกิจกรรม  -  -  -  -
นันทนาการและสงเสริม
สุขภาพแกนิสิต
6. โครงการพัฒนาทักษะ  -  -  -  -
การใชภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอื่นๆ ของนิสิต
7. โครงการพัฒนาและเสริมสราง  -  -  -  -
ทักษะในดานอื่นๆแกนิสิต
8. โครงการพัฒนารูปแบบกระบวน  -  -  -  -
การพัฒนานิสิตการจัดการความรู
และพัฒนาบุคลากรดานกิจการนิสิต
9. โครงการพัฒนากองทุน  -  -  -  -
การศึกษาสําหรับนิสิต

2. การสรางความ ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอด ยุทธศาสตรท่ี 2 (แผนงาน 0.000 6.450 6.450
เขมแข็งดานการ เทคโนโลยี และผลงานวิจัยเพ่ือ สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย)
วิจัย สรางองคความรู

ตัวชี้วัด กลยุทธท่ี 1 (มก.) พัฒนา โครงการ
1. จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน 60 มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติใหเขมแข็ง 1. โครงการวิจัยดานเกษตรศาสตร  -  -  -  -
สรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรใน สรางองคความรูใหมในสาขาท่ีมีศักยภาพ 2. โครงการพัฒนาครุภัณฑ 0.000 5.000 5.000 คณะ/
ระดับชาติและนานาชาติ และองคความรูท่ีเปนเอกลักษณของ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาควิชา
2. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม 2 มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาความเขมแข็ง และวิทยาศาสตรสุขภาพ
ท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน ทางวิชาการ และสนองตอบตอ 3. โครงการวิจัยดานสังคมศาสตร  -  -  -  -
ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร ความตองการแกปญหาและพัฒนา และพฤติกรรมศาสตร
3. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ 0.5 ชุมชนสังคมและประเทศและเปนผูนํา 4. โครงการศูนยความเปน 0.000 0.200 0.200 คณะ/
งานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา ในระดับนานาชาติโดยเฉพาะ เลิศเฉพาะทาง ภาควิชา

2. เพ่ือผลิตผลงานวิจัย สรางองคความรู
งานวิจัยขั้นสูง และสรางสรรคงานวิจัย
เพ่ือความเปนเลิศ  มุงสูการเปน
มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําในระดับภูมิภาค
อาเซียน
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แผนดิน รายได รวม
หนวยงานประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี   เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ผลผลิต/ตัวช้ีวดัประเด็นยุทธศาสตร   เปาหมาย
 ป พ.ศ.2555 กลยุทธ/มาตรการ โครงการ (ปดําเนินการ)

วงเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2555
(หนวย : ลานบาท)

และนักวิจัยประจํา(ลานบาท) ในภูมิภาคอาเซียน 5. โครงการพัฒนากองทุนวิจัย  -  -  -  -
4. รอยละของโครงการวิจัยดาน มก. 6. โครงการพัฒนาเครือ 0.000 0.200 0.200 คณะ/
การเกษตรและสาขาท่ีเกี่ยวของตอ ขายการวิจัยและพัฒนา ภาควิชา
โครงการวิจัยท้ังหมด กลยุทธท่ี 2 (มก.) พัฒนาบุคลากรการ 1. โครงการพัฒนานักวิจัย
5. จํานวนโครงการวิจัยรวมกับภาคเอกชน 5 วิจัยและระบบสนับสนุนวิจัย รุนใหม และผูชวยวิจัย (RA)

   1.1 โครงการพัฒนานักวิจัย 0.000 0.300 0.300 คณะ/
รุนใหม ภาควิชา
   1.2 โครงการพัฒนาระบบ 0.000 0.300 0.300 มก./คณะ
ผูชวยวิจัย (Research Assistant) ภาควิชา
2. โครงการสงเสริมการสรางศักยภาพ
การวิจัยของบุคลากร
   2.1 โครงการเรงรัดการตีพิมพ 0.000 0.150 0.150 คณะ/
ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ ภาควิชา
   2.2 โครงการถายทอดองคความรู 0.000 0.200 0.200 คณะ
จากงานวิจัยเฉพาะทาง
3. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและระบบฐาน
ขอมูลดานการวิจัย
   3.1 โครงการเผยแพร 0.000 0.100 0.100 คณะ
บทความวิชาการผานเว็บไซต
4. โครงการสงเสริมเครือขาย  -  -  -  -
ความรวมมือกับเครือขายตางๆ

3. การถายทอด ผลผลิต : ผลงานการใหบริการ ยุทธศาสตรท่ี 3 (แผนงาน 0.000 1.200 1.200
องคความรูเพื่อ วิชาการ บริการวิชาการแกชุมชนและสังคม)
พัฒนาชุมชนและ ตัวชี้วัด กลยุทธท่ี 1 (มก.) สงเสริมการพัฒนา โครงการ
สังคม 1. จํานวนโครงการบริการวิชาการ วิชาการ 1. โครงการบริการวิชาการ 0.000 0.100 0.100 คณะ/

แกสังคม ท่ีถายทอดสูประชาชน ภาควิชา
   1.1 จํานวนโครงการพัฒนา 10 2. โครงการบริหารจัดการ 0.000 0.300 0.300 คณะ/
วิชาการ ดานการฝกอบรม/การ ทรัพยสินทางปญญา และการ ภาควิชา

3. เพ่ือพัฒนาวิชาการ เผยแพร และ
ถายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา ในการ
แกไขปญหาและตอบสนองความตองการ
ของชุมชนและสังคม อันจะนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและยั่งยืน
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แผนดิน รายได รวม
หนวยงานประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี   เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ผลผลิต/ตัวช้ีวดัประเด็นยุทธศาสตร   เปาหมาย
 ป พ.ศ.2555 กลยุทธ/มาตรการ โครงการ (ปดําเนินการ)

วงเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2555
(หนวย : ลานบาท)

เปนท่ีปรึกษาใหกับภาคเอกชน ถายทอดผลงาน
2. จํานวนผูเขารับบริการ (คน) มก. 3. โครงการศูนยบมเพาะ  -  -  -  -
3. รอยละความพึงพอใจของ 70.00 ผูประกอบการ
ผูรับบริการ กลยุทธท่ี 2 (มก.) พัฒนาระบบ 1. โครงการปรับปรุงระบบระเบียบ 0.000 0.100 0.100 คณะ/

กลไกสนับสนุนการบริการวิชาการ และกระบวนการใหบริการวิชาการ ภาควิชา
2. โครงการจัดทํา พัฒนา 0.000 0.500 0.500 คณะ/
ฐานขอมูล และปรับปรุงระบบ ภาควิชา
การทํางานรวมกับภาคเอกชน
3. โครงการติดตามประเมิน  -  -  -  -
ประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ
4. โครงการสรางบุคลากรรุนใหม 0.000 0.200 0.200 คณะ/
นําผลงานวิชาการไปใหบริการ ภาควิชา
เพ่ิมมากขึ้น

4. การทํานุบํารุง ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลป ยุทธศาสตรท่ี 4 (แผนงาน 0.000 0.300 0.300
ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรม อนุรักษ สงเสริมและพัฒนา
และดํารงไวซ่ึง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม)
เอกลักษณความ ตัวชี้วัด กลยุทธท่ี 1 (มก.) สงเสริม โครงการ
เปนไทย 1. จํานวนโครงการทํานุบํารุง 5 วัฒนธรรมในสังคมและวัฒนธรรม 1. โครงการรวบรวมองคความรูและ

ศิลปวัฒนธรรม ดานอาหารไทยและ ของภูมิภาคอาเซียน เสริมสรางการเรียนรูสังคม และ
ส่ิงทอ ศิลปวัฒนธรรมของไทยและภูมิภาค
2. จํานวนผูเขารวมโครงการ ตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศ
ศิลปวัฒนธรรม ในกลุมภูมิภาคอาเซียน
   2.1 จํานวนผูเขารวมโครงการ 40    1.1 โครงการแลกเปล่ียนนิสิต 0.000 0.200 0.200 คณะ/
ทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย นานาชาติ (ดานวัฒนธรรม) ภาควิชา

กลยุทธท่ี 2 (มก.) สงเสริมการทํานุ 1. โครงการสงเสริมวัฒนธรรม
บํารุงศิลปวัฒนธรรมของหนวยงาน คานิยมและประเพณีอันดีใน
ภายใน มหาวิทยาลัย

   1.1 โครงการสงเสริมการ 0.000 0.050 0.050 คณะ/
แตงกายดวยผาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาควิชา

4. เพ่ือสืบสาน อนุรักษ ฟนฟูเอกลักษณ
ความเปนไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรม
และเผยแผวัฒนธรรมสูอาเซียน



รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2555 13

แผนดิน รายได รวม
หนวยงานประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี   เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ผลผลิต/ตัวช้ีวดัประเด็นยุทธศาสตร   เปาหมาย
 ป พ.ศ.2555 กลยุทธ/มาตรการ โครงการ (ปดําเนินการ)

วงเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2555
(หนวย : ลานบาท)

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวย
หลักคิดทางศาสนธรรมแกบุคลากร
และนิสิต
   2.1 โครงการทัศนศึกษา 0.000 0.050 0.050 คณะ/
วัฒนธรรมไทย ภาควิชา

5. การพัฒนา ผลผลิต : การบริหารจัดการมี ยุทธศาสตรท่ี 5 (แผนงาน 0.000 1.600 1.600
ระบบบริหาร ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ)
จัดการท่ีมี ตัวชี้วัด กลยุทธท่ี 1 (มก.) พัฒนาระบบการ โครงการ
ประสิทธิภาพ 1. ระดับความสําเร็จของระบบ 4.00 บริหารงาน 1. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ  -  -  -  -

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร ประจําปท่ีสอดคลองกับ
และการตัดสินใจ (คะแนนเต็ม 5) เอกลักษณและอัตลักษณของมก.
2. ระดับความสําเร็จของระบบการพัฒนา 4.00 2. โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เชิงรุกของหนวยงาน
(คะแนนเต็ม 5)    2.1 โครงการทํางานกับภาค 0.000 0.100 0.100 คณะ/
   2.1 จํานวนกิจกรรมฝกทักษะ 1 เอกชน ภาควิชา
การปฏิบัติงาน 3. โครงการพัฒนาแผนบริหาร  -  -  -  -
   2.2 รอยละของบุคลากรท่ีได 70.00 ความเส่ียงและการประกันคุณภาพ
รับการฝกทักษะการปฏิบัติงาน 4. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
   2.3 รอยละของบุคลากรท่ีเขารวมโครงการ 70.00 สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
สัมมนาบุคลากรมากกวา    4.1 โครงการปรับปรุงระบบ 0.000 0.500 0.500 คณะ/
3. รอยละของการปฏิบัติตาม 76.00 สารสนเทศเพ่ือการบริหาร ภาควิชา
บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 5. โครงการประชาสัมพันธเผยแพร 0.000 0.300 0.300 คณะ/
4. ระดับความสําเร็จของผลการ มก. ขอมูลการดําเนินงานสูสังคม ภาควิชา
บริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ 6. โครงการสนับสนุนการ  -  -  -  -
(คะแนนเต็ม 5) บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ
5. ระดับความสําเร็จของผลการพัฒนาตาม มก. 7. โครงการวิจัยสถาบัน  -  -  -  -
จุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน กลยุทธท่ี 2 (มก.) พัฒนาระบบงบประมาณ 1. โครงการบริหารจัดการทรัพยสิน  -  -  -  -
เอกลักษณของสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) และการหารายได 2. โครงการพัฒนารายไดจากการ - - - คณะ/
6. รอยละของอัตราการเบิกจาย 100.00 ดําเนินภารกิจตางๆ (56 - 58) ภาควิชา

5. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีความสอดคลองกับ
เอกลักษณ และอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย มีธรรมาภิบาล มีความ
โปรงใส และรวมรับผิดชอบตอสังคม
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แผนดิน รายได รวม
หนวยงานประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี   เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ผลผลิต/ตัวช้ีวดัประเด็นยุทธศาสตร   เปาหมาย
 ป พ.ศ.2555 กลยุทธ/มาตรการ โครงการ (ปดําเนินการ)

วงเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2555
(หนวย : ลานบาท)

เงินงบประมาณตามแผน กลยุทธท่ี 3 (มก.) พัฒนาบุคลากร 1. โครงการพัฒนาบุคลากร
7. ระดับความสําเร็จของระบบ 4.50 สวัสดิการ ส่ิงแวดลอม และการกีฬา สายสนับสนุน
และกลไกการเงินและ    1.1 โครงการสัมมนา 0.000 0.400 0.400 คณะ/
งบประมาณ (คะแนนเต็ม 5) บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชา
8. จํานวนนิสิต อาจารย และ 50    1.2 โครงการเพ่ิมทักษะ 0.000 0.200 0.200 คณะ/
บุคลากรท่ีเขารวมโครงการเรียน การทํางานของบุคลากร ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศ 2. โครงการพัฒนาทักษะการใช
9. จํานวนกิจกรรม/โครงการฝกอบรม ป 2556 ภาษาอังกฤษของบุคลากร
ดานการพัฒนาศักยภาพผูบริหารรุนใหม    2.1 โครงการเรียนภาษา 0.000 0.050 0.050 คณะ/
10. จํานวนผูบริหารรุนใหมท่ีได ป 2556 อังกฤษ ภาษาตางประเทศ ภาควิชา
รับการพัฒนาศักยภาพ 3. โครงการพัฒนาศักยภาพ  -  -  -  -

และคุณธรรมสําหรับผูบริหาร
4. โครงการอบรมจรรยา  -  -  -  -
บรรณวิชาชีพ
5. โครงการสงเสริมสวัสดิการและ  -  -  -  -
ชีวิตความเปนอยูของบุคลากรและนิสิต
6. โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอม 0.000 0.050 0.050 คณะ/
และภูมิทัศนใหเปนมหาวิทยาลัย ภาควิชา
สีเขียวและเอื้อตอความเปนนานาชาติ
7. โครงการสงเสริมกิจกรรมกีฬาและ  -  -  -  -
สุขภาพของบุคลากร และนิสิต
มหาวิทยาลยเกษตรศาสตร
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1.5 แผนงานประกันคุณภาพของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

กิจกรรม

ปการศึกษา 2555

มิ.ย
.5

5
ก.ค

.5
5

ส.ค
.5

5
ก.ย

.5
5

ต.ค
.5

5
พ.ย

.5
5

ธ.ค
.5

5
ม.ค

.5
6

ก.พ
.5

6
มี.ค

.5
6

เม.
ย.

56
พ.ค

.5
6

มิ.ย
.5

6
ก.ค

.5
6

ส.ค
.5

6
ก.ย

.5
6

1. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
(กลุมพัฒนาระบบ และกลุมดาํเนินงาน)

2. ประเมินผูบริหารคณะ ประจําปการศึกษา
2555

3. ประสานงานในการรวบรวมขอมูล
ดาน การเงิน บุคคล นิสติ วิจัย บริการ
วิชาการ  วิเทศสัมพันธ

4. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง SAR
ของภาควิชาฯ / สํานักงานเลขานุการ

5. ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
และปรับปรุงแกไขจากผลการตรวจ
ประเมินฯ

6. จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในคณะฯ

7. จัดทํารายงานการตรวจประเมนิตนเอง
SAR ของคณะฯ

8. ตรวจประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
9. จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการ

ตรวจประเมินฯ ระดับมหาวิทยาลัย
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1.6 โครงสรางการบริหารงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เสนทึบ    หมายถึง   การบริหารงานแนวดิ่งโดยตรงตามสายการบังคับบัญชา
เสนประ   หมายถึง   การบริหารงานแนวราบโดยการประสานงานระหวางบุคลากรตางหนวยงาน

คณะกรรมการ
ประจําคณะ คณบดี

คณะกรรมการระดับคณะ
ชุดตาง ๆ

รองคณบดี

ผูชวยคณบดี

หัวหนาภาค หัวหนาสํานักงานเลขานุการ

คณะกรรมการระดับ
ภาคชุดตาง ๆ

อาจารย

บุคลากรสนับสนุน
วิชาการ
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1.7 รายนามผูบริหารงาน และคณะกรรมการฝายตางๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะผูบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนะบูลย  สัจจาอนนัตกุล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
2. ผูชวยศาสตราจารย สุขเกษม  สทิธิพจน รองคณบดีฝายพฒันาทรัพยากร
3. รองศาสตราจารย ดร.วาณี   ชนเห็นชอบ รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
4. รองศาสตราจารย ดร.สนุทรี   สวุรรณสิชณน รองคณบดีฝายวชิาการ
5. รองศาสตราจารย ดร.ปาริฉัตร  หงสประภาส รองคณบดีฝายวิจยั
6. รองศาสตราจารย ดร.ปริศนา   สุวรรณาภรณ รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ
7. ผูชวยศาสตราจารย สนิีนาถ    จริยโชติเลิศ รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา   ไวศรายุทธ รองคณบดีฝายธุรกิจสัมพนัธ
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาศอุบล    ทองงาม ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสติ
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คณะกรรมการตาง ๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2555

- คณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะกรรมการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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- คณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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- คณะกรรมการสโมสรนิสิตและอาจารยทีป่รึกษาสโมสรนสิิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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1.8 ผลงานประจําปการศึกษา 2555 ที่คณะภาคภูมิใจ
1. ความภาคภูมิใจในศักยภาพและผลงานของคณาจารยคณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดรับรางวัลประเภทหนวยงาน
ที่สรางสรรคผลงานวจิัยตีพิมพระดับนานาชาติ สูงสุด
อันดับ 2 ป 2554 รางวลัผลงานวิจัยตีพิมพระดับ
นานาชาต ิและผลงานวจิัยที่สรางผลกระทบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2554 – 2556

รศ.ดร.กลาณรงค ศรรีอด อาจารยภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ไดรับอิสริยาภรณ ขัน้อัศวินดาน
การเกษตร (Chevalier de l'Ordre de Merite
agricole) ประจําป พ.ศ. 2556 จากรัฐบาลสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส กระทรวงเกษตร อาหาร และปาไม จากตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวนัที่ 31 มกราคม 2556

รศ.ดร.นันทวนั เทอดไทย อาจารยภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ มีผลงานตีพิมพที่ไดรับการอางถงึมาก
(A highly-cited article) จากฐานขอมูล Thomson
Reuters (ชื่อเดมิ ISI Web of Science) ผลงานวิจัย
เรื่อง Characterization of microwave vacuum
drying and hot air drying of mint leaves
(Mentha cordifolia Opiz ex Fresen)

ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น อาจารยภาควชิาเทคโนโลยีการ
บรรจแุละวัสด ุ รางวัลอาจารยรุนใหมผูมีผลงานทาง
วิชาการระดับยอดเย่ียม (Outstanding Award) จาก
โครงการทนุสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.)

ผศ. ดร.วราภา มหากาญจนกุล อาจารยภาควิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ผศ. ดร.ธนิต
พุทธิพงศศิริพร อาจารยภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร และผูรวมวิจัยจํานวน 7 คน ไดรับรางวัลระดับดี
3 จาก สภาวิจัยแหงชาต ิเรือ่ง “KU-AF2 : คอลัมนสาํหรับ
ขจัดสิ่งรบกวนสําหรับการวเิคราะหอะฟลาทอกซิน”

ดร.สิรชิัย สงเสริมพงษ หัวหนาโครงการผลงาน
วิจัยเรือ่ง "การพัฒนาไหมอรีี่สูอุตสาหกรรม" ที่ไดรับ
คัดเลือกจากคณะกรรมการตดัสินใหเปน 1 ใน 16
ผลงานวิจัยเดน สํานักงานกองทุนสนับสนนุการวจิัย
ประจําป 2555

ดร.ปติยา  กมลพัฒนะ อาจารยประจําวิชาภาควิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ไดรบัรางวัล
โครงการนวัตกรรมขาราชการไทยพันธุใหม (นทร.)
ใน USA และ Canada ครั้งที่ 19 จากสํานกังานผูดแูล
นักเรียนในสหรัฐอเมรกิา (กพ) ผลงานวิจัยเรื่อง
Mathematical modeling and microbiological
verification of ohmic heating of solid-liquid
mixtures in continuous flow heater systems

รศ. ดร.งามทิพย ภูวโรดม ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสด ุ และ รศ.สายสนม ประดิษฐดวง ภาควิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ทางบริษัทเอกชนที่
ไดรับการถายทอด นําไปตอยอดจนไดรับรางวัลบรรจภัุณฑ
ลูกมะพราว ผลติดวยเทคโนโลยี KU-GREEN ผลงานวิจัย
ของ จากการประกวดผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ จํานวน 3
รางวัล ไดแก
• Thai Star Packaging Awards 2012 ประเภท

บรรจุภัณฑสําหรับสินคาทีม่ีจําหนายในทองตลาด
• Asia Star 2012 ประเภท Consumer Package

2012
• Asia Star 2012 Presidential Award 2012

รางวัลพิเศษมอบใหผลิตภัณฑทีม่ีการออกแบบโดดเดน
และใชวัสดุยอยสลายไดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

คณาจารยและนิสิต คณะอตุสาหกรรมเกษตร ไดรับ
รางวัลดี จํานวน 1 รางวัล และรางวัลชมเชย จํานวน
3 รางวัล ในงานงานประชมุวิชาการครั้งที่ 50
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
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2. ความภาคภูมิใจในความสามารถของนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร

นายพันธุเลิศ พรหมสาขา ณ สกลนคร ปจจบัุนเปน
นิสิตปริญญาเอกของภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑไดรับ
รางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานทางวชิาการใน
รูปแบบโปสเตอร (Best Poster Award) เรือ่ง
Extending shelf-life of tomatoes using low
methoxyl pectin from Krueo Ma Noy
leaves (Cissampelos pareira L.) as an edible
coating จากงานประชุมวิชาการ Taiwan-Thailand
Bilateral Conference ครั้งที่ 7

นายรัฐรวี จิตรบํารุง นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการ
บรรจแุละวัสดุ ไดรับรางวัล 2012 WorldStar
Student Awards, Certificate of Recognition
ตนแบบบรรจุภัณฑเพ่ือการขนสงสําหรับผลติภัณฑ
ระนาดจิ๋ว ตราสนิคา KEETA

นายเดชปยะ เอรัสสะ นิสิตภาควิชาเทคโนโลยี
การบรรจุและวัสดุที่ไดรับรางวัลจากการประกวด
ตนแบบบรรจุภัณฑระดับโลก (WorldStar 2012
Student Awards) และระดับเอเซีย (AsiaStar
2012 Packaging Awards)

• นางสาวหทัยชนก กาญจนภุชน ชื่อผลงาน
บรรจุภัณฑเชิงเทียนไมมะมวง ตราสินคา แสงศิลป
• นางสาวเพ็ญผกา มณฑา  ชื่อผลงาน บรรจุ

ภัณฑชางเชิงเทียน ตราสินคา ลายแสง
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดทุี่ไดรับ

รางวัลชมเชยสําหรับการออกแบบตนแบบบรรจุภัณฑ
ไทย ThaiStar 2012 Awards

นาย ณัฐดนัย หาญการสุจริต นิสิตภาควชิา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ไดรับรางวัลชนะเลิศวิทยานิพนธ ระดับปรญิญาเอก
การประชุมวชิาการ Food Innovation Asia
Conference 2012 ในสาขาที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2555

นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ไดรับรางวลัชนะเลิศ
วิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท การประชุมวชิาการ
Food Innovation Asia Conference 2012
ในสาขาทีเ่กี่ยวของกับอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป
2555

นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ ไดรับรางวลัชนะเลิศ
และรองชนะเลิศนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร
ระดับประเทศ ประจําป 2555 (Food Innovation
Contest 2012)

นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
ไดรับรางวัลชนะเลิศจากการแขงขันตอบปญหา
วิชาการระดับประเทศ ดานวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทางอาหาร ประจําป 2555 (FoSTAT -
Nestlé Quiz Bowl 2012)

นางสาวอจัฉราพร พงษพิชัยอุดม นิสิตภาควิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ไดรับ
รางวัลชนะเลิศจากโครงการประกวดการประดิษฐ
ดานการเกษตรสําหรับนกัประดิษฐรุนเยาว
ป 2554 จัดโดยสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องคการมหาชน) หรอื สวก. ไดแก ผลงาน "กระบวน
การผลิตบะหมี่โภชนาการสูงคืนรูปเร็วชนดิไมทอด
น้ํามัน
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นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
ไดรับรางวัลชนะเลิศจากการแขงขันตอบปญหา
วิชาการระดับประเทศ ดานวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทางอาหาร ประจําป 2555 (FoSTAT -
Nestlé Quiz Bowl 2012)

นางสาวอจัฉราพร พงษพิชัยอุดม นิสิตภาควิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ไดรับ
รางวัลชนะเลิศจากโครงการประกวดการประดิษฐ
ดานการเกษตรสําหรับนกัประดิษฐรุนเยาว
ป 2554 จัดโดยสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องคการมหาชน) หรอื สวก. ไดแก ผลงาน "กระบวน
การผลิตบะหมี่โภชนาการสูงคืนรูปเร็วชนดิไมทอด
น้ํามัน
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1.9 ขอมูลสถิติ
1.9.1 งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
 ขอมูลงบประมาณท้ังหมดของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประเภท ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยอดยกมา รายรับ รายจาย คงเหลือ ยอดยกมา รายรับ รายจาย คงเหลือ ยอดยกมา รายรับ รายจาย คงเหลือ

งบประมาณแผนดิน - 36,231,600.00 35,975,860.00 255,740.00 - 40,892,600.00 41,037,552.62 144,953.00 - 41,492,200.00 1,710,500.96 218,300.96

งบประมาณเงินรายได 152,853,556.56 124,113,140.00 144,455,759.00 132,510,937.56 132,510,939.01 174,470,432.78 125,701,690.30 48,768,742.48 166,211,201.49 146,473,159.01 114,753,384.38 197,930,976.12

รวม (บาท) 152,853,556.56 160,344,740.00 180,431,619.00 132,510,937.56 132,510,939.01 215,363,032.78 166,739,242.92 48,768,742.48 166,211,201.49 187,965,359.01 156,463,885.34 197,930,976.12

 ขอมูลการเงินและงบประมาณของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายการ ปงบประมาณ (บาท)

2553 2554 2555
รายรับท้ังหมดของหนวยงาน 160,344,740.00 215,363,033.00 187,965,359.01
รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ (กอนหักคาใชจาย) 32,307,195.00 21,340,805.00 41,903,681.00
คาใชจายท้ังหมดของหนวยงาน โดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร สถานท่ีและท่ีดิน 156,129,200.80 180,014,140.99 135,887.983.20
คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานท่ี และท่ีดิน 156,129,200.80 22,231,472.53 17,980,802.14
คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 39,968,165.00 21,457,724.50 11,463,600.00
คาใชจายเพ่ือพัฒนาอาจารย 1,923,852.00 3,425,629.10 3,102,368.55
คาใชจายท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 2,452,001.00 2,889,176.50 1,431,281.81
เงินเหลือจายสุทธิ (20,086,879.00) 48,623,789.86 34,096,573.67
สินทรัพยถาวร 326,091,042.10 300,060,970.52 303,534,718.95

 ประมาณการรายรับ-รายจาย (ตามคําของบประมาณ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ประมาณการรายรับ ตามแหลงรายรับ (บาท) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2553 2554 2555
1. เงินงบประมาณ 107,318,532.00 108,627,500.00 104,243,234.00
2. เงินรายได 91,344,687.00 105,452,822.00 102,747,675.00
รวมประมาณการรายรับ (บาท) 198,663,219.00 214,080,322.00 206,990,909.00

ประมาณการรายจาย ตามประเภทรายจาย (บาท)

1. งบบุคลากร 54,395,777.00 57,442,714.00 56,186,013.00
2. งบดําเนินงาน 35,584,700.00 44,612,600.00 48,336,803.00
3. งบลงทุน 58,576,948.00 43,105,700.00 37,766,500.00
4. งบอุดหนุน 20,501,702.00 24,214,000.00 25,372,941.00
5. งบอ่ืนๆ 13,158,500.00 14,985,000.00 17,972,800.00
รวมประมาณการรายจาย (บาท) 182,217,627.00 184,360,014.00 185,635,057.00
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1.9.2 จํานวนหลักสูตรท้ังหมด ปการศึกษา 2555 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 จํานวนหลักสูตรท้ังหมด ประจําปการศึกษา 2555 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ช่ือหลักสูตรท้ังหมด
ระดบั ประเภทหลกัสตูร เปด

สอน
()

ไม
เปดสอน

(X)

ภาค
ปกติ
()

ภาค
พิเศษ
()

ป.ตรี ป.บณัฑติ ป.โท ป.เอก ภาษาไทย
()

นานาชาติ
()แผน

ก
แผน
ข

แผน
ก, ข

ภาควิชาเทคโนโลยกีารบรรจุและวัสดุ
1.หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีการบรรจุ 1 - - - - -  -  -  
2.หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีการบรรจุ - - 1 - - -  -  -  -
3.หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีการบรรจุ - - - - - 1  -  -  -
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1.หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 1 - - - - -  -  -  
2.ป.บัณฑิต เทคโนโลยีของนํ้าตาล - 1 - - - -  -  - - 
3.หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ - - 1 - - -  -  -  -
4.หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) - - 1 - - - -   -  -
5.หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ - - - - - 1  -  -  -
6.หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) - - - - - 1 -   -  -
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
1.หลักสูตร วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 1 - - - - -  -  -  
2.หลักสูตร วท.ม. พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร - - - - 1 -  -  -  
3.หลักสูตร ปร.ด. พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร - - - - - 1  -  -  -
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร
1.หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1 - - - - -  -  -  
2.หลักสูตร วท.บ. วิศวกรรมอาหาร 1 - - - - -  -  -  -
3.หลักสูตร วท.ม. วิทยาศาสตรการอาหาร - - 1 - - -  -  -  -
4.หลักสูตร วท.ม. วิศวกรรมอาหาร - - 1 - - -  -  -  -
5.หลักสูตร วท.ม. วิทยาศาสตรการอาหาร (นานาชาติ) - - 1 - - - -   -  -
5.หลักสูตร ปร.ด. วิทยาศาสตรการอาหาร - - - - - 1  -  -  -
6.หลักสูตร ปร.ด. วิทยาศาสตรการอาหาร (นานาชาติ) - - - - - 1 -   -  -
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
1.หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 - - - - -  -  -  
2.หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินคาสิ่งทอ - - - - 1 -  -  -  
ภาควิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรมเกษตร
1.หลักสูตร วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร - - - - 1 -  -  -  

รวม 6 1 6 - 3 6 18 4 22 - 21 9

หมายเหตุ : หลักสูตรระดับปรญิญาโท ใหระบุ แผน ก หรือ แผน ข ไวดวย

1.9.3 จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละภาควิชา/สาขาวิชา  ปการศึกษา 2555
ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวม

ป.โท ป.เอก
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
หลักสูตรวท.บ.เทคโนโลยีการบรรจุ 18 - - 18
หลักสูตรวท.ม.เทคโนโลยีการบรรจุ - 9 - 9
หลักสูตรปร.ด.เทคโนโลยีการบรรจุ - - 3 3
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรวท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 30 - - 30
หลักสูตรวท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ - 9 - 9
หลักสูตรปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ - - 21 21
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
หลักสูตรวท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 43 - - 43
หลักสูตรวท.ม.พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร - 30 - 30
หลักสูตรปร.ด.พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร - - 11 11
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ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวม
ป.โท ป.เอก

ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรวท.บ.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 35 - - 35
หลักสูตรวท.บ.วิศวกรรมอาหาร 6 - - 6
หลักสูตรวท.ม.วิทยาศาสตรการอาหาร - 15 - 15
หลักสูตรวท.ม.วิศวกรรมอาหาร - 8 - 8
หลักสูตรปร.ด.วิทยาศาสตรการอาหาร - - 7 7
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
หลักสูตรวท.บ.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงทอ 45 - - 45
หลักสูตรวท.ม.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินคาส่ิงทอ - 14 - 14
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรวท.ม.การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร - 17 - 17

รวม 177 102 42 321

1.9.4 จํานวนบุคลากร
 ขอมูลบุคลากรท้ังหมด คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

(ใชขอมูลกองการเจาหนาท่ี)
ประเภทบุคลากร ปการศึกษา

2553 2554 2555
1. บุคลากรสาย
วิชาการ

1.1 สัญชาติไทย ปริญญาตรี - - 1
ปริญญาโท 20 19 18
ปริญญาเอก 74 82 85
รวม 94 101 104

1.2 สัญชาติอ่ืน ปริญญาตรี - - -
ปริญญาโท - - -
ปริญญาเอก - - -
รวม - - -

1.3 รวมบุคลากรสายวิชาการ ปริญญาตรี - - 1
ปริญญาโท 20 19 18
ปริญญาเอก 74 82 85
รวมท้ังหมด 94 101 104

2. นักวิจัยและ
บุคลากรท่ีไดรบั
มอบหมายใหทํา
วิจัย

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

2.2 สัญชาติอ่ืน ปริญญาตรี - - -
ปริญญาโท - - -
ปริญญาเอก - - -
รวม - - -

2.3 รวมนักวิจัย ปริญญาตรี 2 - -
ปริญญาโท - - -
ปริญญาเอก - - -
รวมท้ังหมด 2 - -
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ประเภทบุคลากร ปการศึกษา
2553 2554 2555

3. บุคลากรสนับสนุนอ่ืนๆ 107 108 113
4. รวมบุคลากรท้ังหมด (ไมรวมลาศึกษาตอ/ลาเขียนตํารา/ลาทําวิจยั) 194 202 209

5. บคุลากรลาทุกประเภท 9 7 8
6. รวมบุคลากรท้ังหมด (รวมลาศกึษาตอ/ลาเขียนตํารา/ลาทําวิจัย) 203 209 217

หมายเหตุ: บุคลากรท้ังหมด กําหนดใหนับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังน้ี
 ตั้งแต 9 เดือนข้ึนไป  คิดเปน 1 คน  6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน  นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได

 จํานวนอาจารย (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและ
คุณวุฒิการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ใชขอมูลกองการเจาหนาท่ี)

ภาควิชา/
สาขาวชิา

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย ชาวตางชาติ รวม
ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม

เทคโนโลยีการบรรจุ - - 1 1 - 4 6 10 - - 3 3 - - - - - - - - - 4 10 14
เทคโนโลยีชีวภาพ - 1 5 6 - - 5 5 - - 9 9 - - - - - - - - - 1 19 20
พัฒนาผลิตภัณฑ - - 4 4 - - 3 3 - 2 9 11 - - - - - - - - - 2 16 18
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการ
อาหาร

1 - 12 13 - - 7 7 - - 8 8 - - 1 1 - - - - 1 - 28 29

วิทยาการสิ่งทอ - 5 2 7 - 4 2 6 - - - - - - - - - - - - - 9 4 13
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร

- 2 1 3 - - 6 6 - - - - - - - - - - - - - 2 7 9

สํานักงานเลขานกุาร - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1
รวมท้ังหมด 1 8 25 34 - 8 30 38 - 2 29 31 - - 1 1 - - - - 1 18 85 104

ลําดับ ระยะเวลาการทํางาน คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ตําแหนงทางวิชาการ (คน)
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม (คน) อ. ผศ. รศ. ศ. รวม (คน)

1 9 เดือน ข้ึนไป - 12 82 94 26 36 31 1 94
2 6-9 เดือน - - 2 2 2 - - - 2
3 นอยกวา 6 เดือน - - - - - - - - -
4 ลาศึกษาตอ 1 6 - 7 5 2 - - 7
5 ลาเขียนตํารา/ลาทําวิจัย - - 1 1 1 - - - 1

รวมท้ังหมด 1 18 85 104 34 38 31 1 104
ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 - 12 83 95 27 36 31 1 95

หมายเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) คํานวณตามเกณฑท่ี สกอ. กําหนด เชน อาจารยขาราชการ อาจารย
พนักงาน รวมท้ังอาจารยท่ีมีสญัญาจางกับสถาบันหรือสถานศึกษาท้ังปการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังน้ี
 ตั้งแต 9 เดือนข้ึนไป คิดเปน 1 คน  6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน  นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได
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 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2555
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ใชขอมูลกองการเจาหนาท่ี)

หนวยงาน วิชาชีพทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ ชาวตาง ชาติ รวมทั้งหมด
ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ปฏิบัตกิาร ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพเิศษ

<ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก <ตรี ตรี โท เอก

สํานักงานเลขานุการ 19 3 - - 1 - - - - 4 1 - 4 - - - - - - - - - - - - - - 19 29 1 49
เทคโนโลยีการบรรจุ 5 1 - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 5 2 1 8
เทคโนโลยีชีวภาพ 3 - - - 1 - - - - 4 - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 3 6 1 10
พัฒนาผลิตภัณฑ 6 1 - - - - - - - 7 3 - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - 6 10 3 19
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร

6 1 - - - - - - - 6 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 6 8 1 15

วิทยาการสิง่ทอ 2 - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 4 - 6
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร

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

รวม 41 6 - - 2 - - - - 47 8 - 6 - - 2 1 - - - - - - - - - - 41 63 9 113

หมายเหตุ : บุคลากรท้ังหมด กําหนดใหนับบคุลากรท่ีมรีะยะเวลาการทํางานดังน้ี
 ตั้งแต 9 เดือนข้ึนไป คิดเปน 1 คน  6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน  นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได

 จํานวนบุคลากรเขารวมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝกอบรม ดูงาน ปการศึกษา 2555
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ใชขอมูลคณะ)

หนวยงาน จํานวนบุคลากรท่ี
เขารวมพัฒนาตนเอง

(ไมนับซํ้า)

จํานวนบุคลากรท่ีเขารวมพัฒนาตนเอง
(จําแนกตามประเภท)

ประชุม/สมัมนา ฝกอบรม ศึกษาดูงาน อื่นๆ
สํานักงานเลขานุการ 33 33 - - -
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ 20 20 - - -
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 26 19 1 1 5
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ 35 24 - - 11
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 41 35 4 1 1
ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ 18 14 1 - 3
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 12 10 2 - -

รวม 185 155 8 2 20

1.9.5 จํานวนนิสิตท้ังหมด (นับจํานวนหัวนิสิตจริง)
 จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

(ใชขอมูลวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 จากกองแผนงาน)
คณะ รวมท้ังหมด

ปกติ พิเศษ รวม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1,222 973 2,195

 จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะ รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาโทท้ังหมด

แผน ก แผน ข รวม
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 375 17 392 6 104 110 381 121 502

 จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชา/สาขาวิชา รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด

ปกติ พิเศษ รวม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 146 - 146
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 จํานวนนิสิตออกกลางคัน ปการศึกษา 2553 – 2555 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ใชขอมูลคณะ)
หลักสูตร ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555

ภาค
ปกติ

ภาคพิเศษ นานา
ชาติ

รวม ภาค
ปกติ

ภาค
พิเศษ

นานา
ชาติ

รวม ภาค
ปกติ

ภาค
พิเศษ

นานา
ชาติ

รวม

ปริญญาตรี (รวม) 34 60 - 94 36 51 - 87 28 88 - 116
- ลาออก 21 26 - 47 10 43 - 53 14 27 - 41
- คัดชื่อออก 13 34 - 47 26 8 - 34 14 61 - 75
ปริญญาโท (รวม) 7 5 - 12 5 2 - 7 -
- ลาออก 6 5 - 11 4 2 - 6 10 - - 10
- คัดชื่อออก 1 0 - 1 1 0 - 1 - - - -
ปริญญาเอก (รวม) 1 0 - 1 1 0 - 1 - - - -
- ลาออก 1 0 - 1 1 0 - 1 - - - -
- คัดชื่อออก 0 0 - 0 0 0 - 0 - - - -
รวมท้ังหมดทุกระดับ 42 65 - 107 41 53 - 95 38 88 - 126
- ลาออก 28 31 - 59 14 45 - 60 33 88 - 126
- คัดชื่อออก 14 34 - 48 27 8 - 35 - - - -

(ใชขอมูลนับถึงวันท่ี 30 มีนาคม 2554, 2555, 2556 ตามลําดับ)
 ขอมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES – Full Time Equivalent Student) ปการศึกษา 2555

(ใชขอมูลกองแผนงาน)
คณะ จํานวนอาจารย จํานวนนิสิตเต็มเวลา

(FTES)
อาจารย : FTES

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 104 1,297.72 12.48

 ขอมูลอาจารย (FTET : Full Time Equivalent Teacher) : นิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES – Full
Time Equivalent Student) (ใชขอมูลคณะ)

รายละเอียด ปการศึกษา
2553 2554 2555

1. จํานวนอาจารยปฏิบตัิงาน 94 101 104
2. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาท้ังหมด (FTES) 1,482.20 1,507.45 1,297.72
3. จํานวนอาจารยตอนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 1 : 15.76 1 : 14.92 1 : 12.48

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2555 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ใชขอมูลกองแผนงาน)

ภาควิชา/สาขาวชิา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ นานา

ชาติ
รวม ปกติ พิเศษ นานา

ชาติ
รวม ปกติ พิเศษ นานา

ชาติ
รวม ปกติ พิเศษ นานา

ชาติ
รวม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 220 177 - 397 91 31 - 122 14 - - 14 325 227 - 552

 ขอมูลจํานวนองคกรนิสิต/ชุมนุมนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปการศึกษา 2555

รายชื่อองคกรนิสิต/ชุมนุมนิสิต จํานวนสมาชกิ กิจกรรมเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและความย่ังยืน
มี () ไมมี ()

Faculty of Agro-Industry Student Club 2,228  -
รวมท้ังหมด 2,228  -
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 ขอมูลเงินบริจาคจากศิษยเกา (Alumni Donations) ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท)
1 เงินบริจาคจากศิษยเกา 2,653,272.88
2 เงินบริจาคของมูลนิธ/ิสมาคม -
3 เงินบริจาคของกองทุน รศ.ดร.วิชัย  หฤทัยธนาสันติ์ 857,928.00
4 วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑท่ีไดรับบริจาคจากศิษยเกา -

รวมท้ังสิ้น 3,511,200.88

1.9.6 งานวิจัย
 ขอมูลโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โครงการ
ชวงระยะ

เวลาของโครงการ
(พ.ศ. ...-...)

ชื่อหัวหนาโครงการและ
ผูรวมโครงการ

ชื่อ
แหลงทุน

ปงบประมาณ พ.ศ.2555
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท)

ภายใน ภายนอก รวม
โครงการท่ัวไป

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1. การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถยอยสลาย
ฟนอลและความเขมขนของฟนอลที่สามารถยอยสลายไดโดยแบคทีเรีย

2555 - 2556 ผศ.ดร.ณัฐกานต นิตยพัธน (หัวหนาโครงการ),
ดร.วิลาวัลย สินธุประภา (ผูรวมวิจัย)

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 200,000 - 200,000

2. การเคลือบผักและผลไมดวยเซอีนโปรตีนขนาดนาโนเมตร เพื่อยืด
อายุการเก็บรักษา

2555 ดร.ธนัท อวนออน (หัวหนาโครงการ), ดร.อุลัยวรรณ
อุสันสา (ผูรวมวิจัย)

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 150,000 - 150,000

3. การศึกษาคุณสมบัติทางโครงสราง สัณฐานวิทยา และความรอนของ
เสนใยนาโนเซลลูโลสจากเปลือกมะมวง

2555 ดร.ประกิต สุขใย (หัวหนาโครงการ) ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 260,000 - 260,000

4. การศึกษาการแยกบริสุทธ์ิ คุณลักษณะเอนไซมแมนนาเนส
จาก Acinetobacter sp. และประเมินศักยภาพการเปนสารพรีไบโอติก
ของแมนโน-โอลิโกแซคคาไรด

2555 - 2556 ดร.วิลาวัลย สินธุประภา (หัวหนาโครงการ),
รศ.ดร.สุนีย นิธิสินประเสรฐิ (ผูรวมวิจัย)

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 250,000 - 250,000

5. การผลิตพอล-ิบีตา-ไฮดรอกซี บิวทิเรต โดยจุลินทรียเพื่อใชผลิตฟลม
บรรจุภัณฑอาหาร

6/2555 - 5/2557 รศ.ดร.สาโรจน ศิริศันสนียกุล (หัวหนาโครงการ) บัณฑิตวิทยาลัย มก. 200,000 - 200,000

6. การศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนในขาวขาวหักเพื่อเพิ่มสัดสวนการใช
ขาวในการผลิตเบียร

2554 - 2555 ดร.อุลัยวรรณ อุสันสา (หัวหนาโครงการ),
ผศ.ดร.โชคชัย วนภู (ม.เทคโนโลยีสรุนาร)ี - ผูรวมวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 150,000 - 150,000

7. การศึกษาเบื้องตนถึงปจจัยที่สงผลตอการผลิตเมลาโทนินโดยยีสต 2555 ดร.อุลัยวรรณ อุสันสา (หัวหนาโครงการ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มก.

30,000 - 30,000

8. Valorization of stabilized and recycled natural rubber (NR)
and blends of NR / hydrogenated acrylonitrile butadienne
rubber (HNBR through their adhesive and rictional properties

1/2555 -
12/2556

รศ.ดร.กลาณรงค ศรีรอต (หัวหนาโครงการ),
ดร.รังสมิา ชลคุป (KAPI) - ผูรวมวิจัย,

ดร.รัตนา ตันฑเทิดธรรม (KAPI) - ผูรวมวิจัย,
ดร.วีรศักด์ิ สมทิธิพงศ (KAPI) - ผูรวมวิจัย,

อ.พจนารถ สุวรรณรุจิ (คณะวิทยาศาสตร) - ผูรวมวิจัย,
สมบัติ ธนะวันต (ม.มหิดล) - ผูรวมวิจัย,
อนุสรณ วรสิงห (ม.นเรศวร) - ผูรวมวิจัย,

Karine Mougin (IS2M, France) - ผูรวมวิจัย,
Marie-France VALLAT (IS2M), France - ผูรวมวิจัย,

Michel NARDIN (IS2M, France) - ผูรวมวิจัย,
Christian FRETIGNY (ESPCI, France) - ผูรวมวิจัย
Bruno BRESSON (ESPCI, France) – ผูรวมวิจัย,

Pierre PONTHIAUX(ECP-LGPM, France) - ผูรวมวิจัย,
Jean-Pierre CELIS (ECP-LGPM, France) - ผูรวมวิจัย

สกอ.รวมกับ กระทรวง
การศึกษาและวิจัยของ
ฝรัง่เศส โดยสถานเอก
อัครราชฑูตฝรั่งเศส
ประจําประเทศไทย

- 1,417,200 1,417,200

9. การศึกษาการสกัดนํ้ามันหอมระเหยและสารหอมจากจันทน
กระพอ

11/2554 -
11/2555

ผศ.ดร.ณกญัภัทร จินดา (หัวหนาโครงการ) บริษัท
เอกชน

- 120,000 120,000

10. การเคลือบผักและผลไมดวย
เซอีนโปรตีนในรูปแบบนาโน เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

1/2555 - 1/2556 ดร.ธนัท อวนออน (หัวหนาโครงการ) ทุนสวนตัว - 100,000 100,000

11. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเคลอืบไมโครแคปซลูเจลาตินที่
หอหุมนํ้ามันกระเพราเพื่อยืดอายุการเกบ็รกัษา

9/2555 - 2/2557 ผศ.ดร.ภคมน จิตประเสริฐ (หัวหนาโครงการ),
ดร.วิลาวัลย สินธุประภา (ผูรวมวิจัย)

สกว. - 270,000 270,000

12. ผลของไคโตแซนในการเคลือบLentinus polychrous Lev. ตอการ
กําจัดสรีีแอคทีฟ

1/2555 - 6/2556 ผศ.ดร.ภคมน จิตประเสริฐ (หัวหนาโครงการ) ทุนสวนตัว - 10,000 10,000

13. การเสริมฤทธ์ิระหวางนํ้ามันกะเพราและเมทาบอไลท
ของ Lactobacillus reuteri KUB-AC : กิจกรรมการยับย้ังแบคทีเรีย
และการเปนสารแอนติออกซแิดนท

4/2555 - 6/2556 ผศ.ดร.ภคมน จิตประเสริฐ (หัวหนาโครงการ) ทุนสวนตัว - 10,000 10,000

14. การเพิ่มกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระของนํ้ามันปาลมดวยการเติม
นํ้ามันกะเพรา

6/2555 - 6/2556 ผศ.ดร.ภคมน จิตประเสริฐ (หัวหนาโครงการ) ทุนสวนตัว - 10,000 10,000

15. การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดนํ้ามันกะเพราดวยนํ้าโดยการใช
ultranosication รวมกับ tween 80

6/2555 - 4/2556 ผศ.ดร.ภคมน จิตประเสริฐ (หัวหนาโครงการ) ทุนสวนตัว - 10,000 10,000

16. ผลของเอนไซมในการสกัดนํ้ามันหอมระเหยกะเพราดวยนํ้ามัน
ปาลม

4/2555 - 6/2556 ผศ.ดร.ภคมน จิตประเสริฐ (หัวหนาโครงการ) ทุนสวนตัว - 10,000 10,000

17. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมสารผสมระหวางเมทา 6/2555 - 4/2556 ผศ.ดร.ภคมน จิตประเสริฐ (หัวหนาโครงการ) ทุนสวนตัว - 10,000 10,000



รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2555 27

โครงการ
ชวงระยะ

เวลาของโครงการ
(พ.ศ. ...-...)

ชื่อหัวหนาโครงการและ
ผูรวมโครงการ

ชื่อ
แหลงทุน

ปงบประมาณ พ.ศ.2555
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท)

ภายใน ภายนอก รวม
บอไลทของ Lactobacillus
reuteri KUB-AC5 และนํ้ามันกะเพราสําหรับการทําแหงแบบพนฝอย
18. การสังเคราะหพอลิแลกติกแอซดิโดยใชเอนไซมไลเพสเปนตัวเรง
ปฏิกิริยาในกระบวนการพอลเิมอรไรเซชันแบบเปดวง

10/2554 -
3/2556

รศ.ดร.สาโรจน ศิริศันสนียกลุ (หัวหนาโครงการ),
ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น (ผูรวมวิจัย),
ชนิกา ช่ืนแสงจันทร (ผูรวมวิจัย)

สกว. - 270,000 270,000

19. การติดตามกระบวนการหมักเอทานอลโดยการวัดปริมาณ
คารบอนไดออกไซด

6/2555 - 3/2556 ดร.สมุัลลิกา โมรากุล (หัวหนาโครงการ) ทุนสวนตัว - 20,000 20,000

20. ไวนหวานจากผลหมอน 7/2555 - 4/2556 ดร.สมุัลลิกา โมรากุล (หัวหนาโครงการ) ทุนสวนตัว - 5,000 5,000

21. การวิจัยคุณลักษณะจําเพาะตอการแปรรปูของขาว 84 พันธุ เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ : ผลิตภัณฑอาหารสุขภาพมลูคาเพิ่มจากขาวสายพันธุ
เดนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

10/2554 -
9/2556

ดร.อุลัยวรรณ อุสันสา (หัวหนาโครงการ) สกว. - 356,488 356,488

-- การวิจัยคุณลักษณะจําเพาะตอการแปรรูปของขาว 84 พันธุ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ : ผลิตภัณฑอาหารสุขภาพมลูคาเพิ่มจากขาวสาย
พันธุเดนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4/2555 - 4/2556 ผศ.ดร.นํ้าฝน ลําดับวงศ (หัวหนาชุดโครงการ),
ผศ.ดร.มาศอุบล ทองงาม (ผูรวมวิจัย),
ดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ (ผูรวมวิจัย),
ดร.อุลัยวรรณ อุสันสา (ผูรวมวิจัย),

น.ส.เขมพัษ อนทวม (IFRPD) - ผูรวมวิจัย,
นายประมวล ทรายทอง (IFRPD) - ผูรวมวิจัย

สวก. - - -

22. การวิเคราะหเดกแตรนในอุตสาหกรรมนํ้าตาล 3/2555 - 8/2555 รศ.ดร.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา (หัวหนาโครงการ) Amano Enzyme Inc. - 600,000 600,000
23. การพัฒนากระบวนการผลิตกรด เลคติก ชนิด แอล และ ดี จากแปง
มันสําปะหลัง

9/2555 - 8/2556 รศ.ดร.กลาณรงค ศรีรอต (หัวหนาโครงการ) บริษัท BiologiQ Inc. - 1,463,000 1,463,000

24. การประยุกตใชเอนไซมเดกเตรนเนสเพื่อยอยเดกเตรนใน
กระบวนการผลิต

7/2555 -
12/2555

รศ.ดร.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา (หัวหนาโครงการ) บริษัท มิตรผลวิจัย
พัฒนาออย และนํ้าตาล

ทราย จํากัด

- 400,000 400,000

25. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนํ้าตาลในโรงงาน 3/2555 - 9/2555 รศ.ดร.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา (หัวหนาโครงการ) สํานักงานคณะกรรมการ
ออยและนํ้าตาลทราย
กระทรวงอุตสาหกรรม

3,000,000 3,000,000

ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

26. การปลดปลอยสารตานอนุมลูอิสระและคุณสมบัติของฟลม
เจลาตินที่ใสสารตานอนุมูลอิสระ

2555 ดร.กนกรัตน ลิมปโสภณ (หัวหนาโครงการ) ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 150,000 - 150,000

27. การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑนํ้าพรกิแกงแดง เพื่อลด
ปริมาณอะฟลาทอกซิน

2555 - 2556 ดร.กนิฐพร วังใน (หัวหนาโครงการ) ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 80,000 - 80,000

28. การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดเอนไซม
โปรติเอสในเปลือกมะมวงและการนําไปปรับปรงุความนุมของเน้ือ

2555 ดร.กนิฐพร วังใน (หัวหนาโครงการ) ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 135,000 - 135,000

29. การเปรียบเทียบกิจกรรมของเอนไซมโปรติเอสในเปลือกมะมวงจาก
ตางสายพันธุและระดับความสุก

2555 ดร.กนิฐพร วังใน (หัวหนาโครงการ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มก.

30,000 - 30,000

30. การใชไคโตซานเปนสารทดแทนวัตถุกันเสียในกวยเต๋ียวการใชไคโต
ซานเปนสารทดแทนวัตถุกันเสียในกวยเต๋ียว

2555 ดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ (หัวหนาโครงการ),
ดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ (ผูรวมวิจัย)

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 200,000 - 200,000

31. การผลิตผงไฮโดรไลเซทจากสารสกัดโปรตีนรําขาวเพื่อเปนสาร
ยับย้ังการเกิดกลิ่นผิดปกติเน่ืองจากเอนไซมไลพอกซีจเีนส

2555 รศ.ดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ (หัวหนาโครงการ) ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 280,000 - 280,000

32. การผลิตและวิเคราะหคุณลักษณะสารใหกลิ่นจากโปรตีนรําขาว
เขมขนที่ผานการไฮโดรไลซดวยเอนไซม

2555 รศ.ดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ (หัวหนาโครงการ) ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 250,000 - 250,000

33. ผลของการใชความรอนแบบโอหมมิคตอคุณภาพสบัปะรดพรอม
บริโภค

6/2555 - 9/2556 ผศ.ดร.ธนะบูลย สจัจาอนันตกลุ (หัวหนาโครงการ),
Mr. Pham Hoang (ผูรวมวิจัย)

ภาควิชาวทอ.คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มก.

40,000 - 40,000

34. ผลของการดัดแปรสตารชขาวทีร่ะดับโพลเีมอไรเซชันตางๆ ตอ
วิทยากระแสของเจลและการเสรมิกันกบัสารไฮโดรคอลลอยด

2554 - 2555 รศ.ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ (หัวหนาโครงการ),
น.ส.จันทรวดี อายุพงศ (ป.โท), Assoc.Prof.Dr.Shinya

Ikeda (Kagawa University) – ผูรวมวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 230,000 - 230,000

35. ผลของการเช่ือมขามของโปรตีนขาวโดยเอนไซมเปอรออกซิเดส
และทรานสเฟอเรสตอคุณสมบัติของเจลขาว

2555 รศ.ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ (หัวหนาโครงการ),
Dr.Masahiro Ogawa (Kagawa University) - ผูรวมวิจัย,

น.ส.ประภิชญา เนตรประจิตร(ผูรวมวิจัย)

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 300,000 - 300,000

36. ผลของกระบวนการเอกซทรูชันตอปริมาณและสมบัติดานพรีไบ
โอติกของเสนใยอาหารทีล่ะลายนํ้าไดจากกากมะพราว

2555 ดร.พิณทิพย รัมภกาภรณ (หัวหนาโครงการ) ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 150,000 - 150,000

37. เสนใยอาหารทีส่กัดจากรําขาวที่เปนผลพลอยไดจากอุตสาหกรรม
ผลิตนํ้ามันรําขาว

2555 ดร.พิณทิพย รัมภกาภรณ (หัวหนาโครงการ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มก.

30,000 - 30,000

38. ผลกระทบของสัมปสิทธิการถายเทความรอนของการอบตอคุณภาพ
ขนมเคกเนยสด

2555 รศ.ดร.วราภรณ บุญทรัพยทิพย (หัวหนาโครงการ) ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 200,000 - 200,000

39. การสกัดกรดไฮยาลูโรนิคจากลูกนัยนตาปลาทูนา 2555 รศ.ดร.วรรณวิบูลย กาญจนกุญชร (หัวหนาโครงการ) ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 130,000 - 130,000
40. การศึกษาสารกลุมฟลาโวนอยดจากสารสกัดกระชายเหลืองเพื่อใช
เปนสารตานออกซิเดชันในอาหาร

2555 ผศ.ดร.วรรณี จิรภาคยกลุ (หัวหนาโครงการ) ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 300,000 - 300,000

41. การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับกระบวนการแชเยือก
แข็งขาวหุงสุกบรรจกุลอง

2555 ผศ.ดร.วีรเชษฐ จิตตาณิชย (หัวหนาโครงการ) ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 250,000 - 250,000

42. ผลของสายพันธุและกระบวนการผลิตนํ้าผลไมตอคุณสมบัติการตาน
ออกซเิดชันและสารประกอบฟนอลิกในนํ้าองุน

2555 ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี (หัวหนาโครงการ) ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 150,000 - 150,000

43. การพัฒนาเทคนิคมัลติเพลก็ซ เรียล-ไทม ไซเบอร กรีน พีซอีาร
รวมกับอาหารเลี้ยงเช้ือเหลวชนิดเดียว เพื่อตรวจสอบ Salmonella
spp., Listeria monocyt ogenes และ Escherichia coli
O157:H7 ในอาหารสําเรจ็รปูพรอมบริโภค

2555 ผศ.ดร.สุดสาย ตรีวานิช (หัวหนาโครงการ) ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 400,000 - 400,000

44.การพฒันากระบวนการผลิตผลิตภัณฑนํ้าพรกิแกงแดง เพื่อลดปริมาณ
อะฟลาทอกซิน

7/2555 - 7/2557 ดร.กนิฐพร วังใน (หัวหนาโครงการ) สกว. - 480,000 480,000

45. โครงการวิจัยและพฒันานวัตกรรมจากขาวไทย 9/2555 - 8/2556 รศ.ดร.วราภรณ บุญทรัพยทิพย (หัวหนาชุดโครงการ),
ศ.ดร.อรอนงค นัยวิกุล (ผูรวมวิจัย),
ผศ.ดร.อุทัย กลิ่นเกษร (ผูรวมวิจัย)

บริษัท เมดิฟูดส
(ประเทศไทย) จํากัด

- 300,000 300,000
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โครงการ
ชวงระยะ

เวลาของโครงการ
(พ.ศ. ...-...)

ชื่อหัวหนาโครงการและ
ผูรวมโครงการ

ชื่อ
แหลงทุน

ปงบประมาณ พ.ศ.2555
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท)

ภายใน ภายนอก รวม
46. การพัฒนาตัวช้ีวัดเปลี่ยนสีไดสําหรบัชวยการออกแบบกระบวนการ
ผลิตทางความรอนของอาหาร

6/2555 - 5/2560 รศ.ดร.วราภรณ บุญทรัพยทิพย (หัวหนาโครงการ),
Carmen Moraru (Cornell University) - ผูรวมวิจัย

สกว. - 2,152,000 2,152,000

-- การพัฒนาวัสดุทางการบรรจแุบบแอคตีฟและอินเทลลิเจนทฐาน
อนุภาคนาโน

5/2555 - 4/2556 รศ.ดร.ภาณุวัฒน สรรพกุล (หัวหนาโครงการ),
ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น (ผูรวมวิจัย),

รศ.ดร.วราภรณ บุญทรัพยทิพย (ผูรวมวิจัย),
ผศ.ดร.อําพร เสนห (ผูรวมวิจัย)

วช. - - -

-- การวิจัยคุณลักษณะจําเพาะตอการ แปรรูปของขาว 84 พันธุ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ : ผลิตภัณฑอาหารสุขภาพมลูคาเพิ่มจากขาวสาย
พันธุเดนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4/2555 - 4/2556 ผศ.ดร.นํ้าฝน ลําดับวงศ (หัวหนาชุดโครงการ),
ผศ.ดร.มาศอุบล ทองงาม (ผูรวมวิจัย),
ดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ (ผูรวมวิจัย),
ดร.อุลัยวรรณ อุสันสา (ผูรวมวิจัย),

น.ส.เขมพัษ อนทวม (IFRPD) – ผูรวมวิจัย,
นายประมวล ทรายทอง (IFRPD) - ผูรวมวิจัย

สวก. - - -

47. Risk Profile of Aflatoxin Producing Fungi Contaminated in
Husked and Color Rice in Thailand: Impact from Climate Change

3/2555 - 2/2556
4/2555 - 3/2556

ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล(หัวหนาโครงการ),
น.ส.พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ (นิสิต) - ผูรวมวิจัย,

ดร.นํ้าผึ้ง อนุกูล (ฝายเครื่องมอืและวิจัยทางวิทยาศาสตร
สวพ. มก. ) – ผูรวมวิจัย,

นายธนภูมิ มณีบุญ (ฝายเครือ่งมอืและวิจัยทาง
วิทยาศาสตร สวพ. มก. ) - ผูรวมวิจัย,

รศ.อํานาจ พัวพลเทพ (คณะสัตวแพทยศาสตร) -
ที่ปรกึษาโครงการ

สํานักพฒันาบัณฑิตศึกษา
และการวิจัยดาน
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี สกอ./ ศูนย
นวัตกรรมเทคโนโลยีหลัง

การเก็บเกี่ยว สกอ.

- 779,000 779,000

48. การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยใหเปนครัวอาหารคุณภาพโลก 2/2556 - 8/2556 ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล (หัวหนาโครงการ),
ดร.กุลนาถ ทองขาว (ผูรวมวิจัย),

ดร.นํ้าผึ้ง อนุกูล
(ฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร สวพ. มก.) -

ผูรวมวิจัย,
ดร.กนิฐพร วังใน (ผูรวมวิจัย),

อัจฉรา แสนคม

สถาบันอาหาร - 750,000 750,000

49. การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพของพริกช้ีฟาแหง
เพื่อการสงออก (โครงการหลัก: การพฒันาผลิตภัณฑจากพรกิช้ีฟาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการสงออกสูภูมิภาคอาเซียน)

7/2555 - 7/2556 นางชิดชม ฮิรางะ(IFRPD) - หัวหนาชุดโครงการ,
ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกลุ (หัวหนาโครงการยอย),

นายอรรณพ ทัศนอุดม (ม.เทคโนโลยีราชมงคลลานนา) -
ผูรวมวิจัย,

น.ส.งามจิตร โลวิทรู (IFRPD) - ผูรวมวิจัย,
น.ส.วราภรณ สกลไชย (IFRPD) - ผูรวมวิจัย

วช. 750,000 - 750,000

50. การศึกษาการเกิดสีนํ้าตาลโดยไมอาศัยเอนไซมในกระบวนการเกบ็
รักษานํ้ามะพราว UHT

6/2555 - 6/2557 ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี (หัวหนาโครงการ),
น.ส.เจนจิรา จันทรมี (ผูรวมวิจัย)

บริษัท อําพลฟูดส
โพรเชสซิ่ง จํากัด

- 270,000 270,000

-- การพัฒนาฟลมเปาแตกสลายไดทางชีวภาพจากวัสดุผสมเทอรโม
พลาสติกสตารช/พอลแิลคติกแอซิด

4/2555 - 4/2556 ผศ.ดร.รังรอง ยกสาน (หัวหนาโครงการ),
ผศ.ดร.อําพร เสนห (ผูรวมวิจัย),

ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี (ผูรวมวิจัย),
ดร.อัญชนา พัฒนสุพงษ (วว.) - ผูรวมวิจัย

วช. - - -

51. การพัฒนาผลไมแชเยือกแข็งของไทยใหทนตอการแชเยือกแข็งและ
ทําละลาย

6/2554 - 6/2557 รศ.ดร.สงวนศรี เจรญิเหรียญ (หัวหนาโครงการ) สกว. - 387,000 387,000

52. พัฒนาผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพจากขาวกลองธัญพืชที่ไดจาก
กระบวนการ MED TECH

9/2555 - 9/2556 ศ.ดร.อรอนงค นัยวิกุล (หัวหนาโครงการ),
ผศ.ดร.อุทัย กลิ่นเกษร (ผูรวมวิจัย)

บริษัท เมดิฟูดส
(ประเทศไทย) จํากัด

- 300,000 300,000

53. กระบวนการเอ็นแคปซูเลชันของสาร 2 - Phenylethyl
isothiocyanate

2/2555 - 5/2555 ผศ.ดร.อุทัย กลิ่นเกษร (หัวหนาโครงการ) มูลนิธิทันตนวัตกรรม
ในพระบรมราชูปถัมภ

- 112,000 112,000

54. นวัตกรรมและการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลคาเมล็ดปาลม
นํ้ามัน/การพฒันาผลิตภัณฑเนยถ่ัวลสิงเลียนแบบจากเน้ือเมล็ดในปาลม

3/2555 - 2/2556 ผศ.ดร.อุทัย กลิ่นเกษร (หัวหนาชุดโครงการ),
รศ.ดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน (ผูรวมวิจัย)

วช. - 450,000 450,000

55. ผลิตภัณฑนํ้าสลัดนํ้าใสจากนํ้ามันรําขาวบีบเย็น 9/2555 - 5/2556 ผศ.ดร.อุทัย กลิ่นเกษร (หัวหนาโครงการ),
ศ.ดร.อรอนงค นัยวิกุล (ผูรวมวิจัย),

รศ.ดร.สุคนธช่ืน ศรีงาม (ที่ปรึกษาโครงการ)

บริษัท เมดิฟูดส
(ประเทศไทย) จํากัด

- 280,000 280,000

56. การพัฒนาคุณภาพกวยเต๋ียวเสนใหญและสดเสนเล็ก 11/2554 -
11/2555

ศ.ดร.อรอนงค นัยวิกุล (หัวหนาโครงการ) บริษัท สยามพาราไดซ
ฟูดสจํากัด

- 885,500 885,500

57. โครงการสรางคุณคาและมลูคาเพิ่มของผลิตภัณฑดวยความคิด
สรางสรรค

4/2555 - 6/2555 ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี (หัวหนาโครงการ) ศูนยสรางสรรคงาน
ออกแบบTCDC
(องคการมหาชน)

- 80,000 80,000

58. การพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการทดสอบสินคากษตรและอาหาร
เพื่อการสงออก

6/2555 - 6/2556 ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล (หัวหนาโครงการ) มกอช. - 1,500,000 1,500,000

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
59. สารตานออกซิเดชันจากสารสกัดจากนํ้ามันกานพลูในฟลมพอลิเอ
ทิลีน

2555 ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น (หัวหนาโครงการ),
ผศ.ดร.ธัญญารัตน จญิกาญจน (ผูรวมวิจัย),
รศ.ดร.ดวงดาว อาจองค(จุฬา) - ผูรวมวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 350,000 - 350,000

60. ผลของสารเติมแตงตอเสถียรภาพทางแสงและสมบัติเชิงกลของแผน
วัสดุเชิงประกอบผงไม/พอลิไวนิลคลอไรด

2555 ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น (หัวหนาโครงการ),
ผศ.ดร.เลอพงศ จารุพนัธ (ผูรวมวิจัย),

ดร.ดวงเดือน อาจองค (MTEC) - ผูรวมวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 350,000 - 350,000

61. การศึกษาปรากฎการณไมเกรชันของฟลมที่ยอยสลายไดจากยาง
ธรรมชาติและโพลีแลคติกแอซิด

2555 ผศ.ดร.ธาริณี นามพิชญ (หัวหนาโครงการ) ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 130,000 - 130,000

62. การใชประโยชนกากเบียรเพือ่การพัฒนากระถางตนไมที่ยอยสลาย
ไดทางชีวภาพ

2555 ผศ.ดร.เลอพงศ จารุพันธ (หัวหนาโครงการ),
ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น (ผูรวมวิจัย)

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 250,000 - 250,000

63. ภาชนะบรรจสุําหรับไมโครเวฟ 1/2555 - 6/2555 ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น (หัวหนาโครงการ) บริษัท
พาสตินา จํากัด

- 610,000 610,000

64. การเตรียมถานกัมมันตจากเศษยางรถยนตดวยกระบวนการ
กายภาพ

11/2554 -
6/2555

ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น (หัวหนาโครงการ) บริษัท ปฐมชัย ไฮเทค
จํากัด

- 400,000 400,000

-- การสงัเคราะหพอลิแลกติกแอซดิโดยใชเอนไซมไลเพสเปนตัวเรง 10/2554 - รศ.ดร.สาโรจน ศิริศันสนียกลุ (หัวหนาโครงการ), สกว. - - -
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โครงการ
ชวงระยะ

เวลาของโครงการ
(พ.ศ. ...-...)

ชื่อหัวหนาโครงการและ
ผูรวมโครงการ

ชื่อ
แหลงทุน

ปงบประมาณ พ.ศ.2555
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท)

ภายใน ภายนอก รวม
ปฏิกิริยาในกระบวนการพอลเิมอรไรเซชันแบบเปดวง 3/2556 ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น (ผูรวมวิจัย),

ชนิกา ช่ืนแสงจันทร (ผูรวมวิจัย)
65. การพัฒนาเครื่องเขียนทีส่ามารถยอยสลายไดจากยางพาราและโพลิ
แลคติกแอซิด

9/2555 - 9/2556 ผศ.ดร.ธาริณี นามพิชญ (หัวหนาโครงการ),
รศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ (จุฬา) - ผูรวมวิจัย

วช. - 941,000 941,000

66. การวิเคราะหภาวะการตลาดบรรจุภัณฑในระบบหวงโซอุทาน
อาหารแชเย็นแชแข็ง

10/2554 -
3/2555

ผศ.ดร.ธัญญารัตน จิญกาญจน (หัวหนาโครงการ),
ผศ.ดร.รวิพิมพ ฉวีสุข (ผูรวมวิจัย)

บริษัทเอกชน - 1,500,000 1,500,000

67. การวิจัยคุณลักษณะจําเพาะตอการแปรรปูของขาว 84 พันธุ เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ : ผลิตภัณฑอาหารสุขภาพมลูคาเพิม่จากขาวสายพันธุ
เดนของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร

4/2555 - 4/2556 ผศ.ดร.นํ้าฝน ลําดับวงศ (หัวหนาชุดโครงการ),
ผศ.ดร.มาศอุบล ทองงาม (ผูรวมวิจัย),
ดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ (ผูรวมวิจัย),
ดร.อุลัยวรรณ อุสันสา (ผูรวมวิจัย),

น.ส.เขมพัษ อนทวม (IFRPD) - ผูรวมวิจัย,
นายประมวล ทรายทอง (IFRPD) - ผูรวมวิจัย

สวก. - 2,003,464 2,003,464

68. การพัฒนาวัสดุทางการบรรจแุบบแอคตีฟและอินเทลลเิจนทฐาน
อนุภาคนาโน

5/2555 - 4/2556 รศ.ดร.ภาณุวัฒน สรรพกุล (หัวหนาโครงการ),
ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น (ผูรวมวิจัย),

รศ.ดร.วราภรณ บุญทรัพยทิพย (ผูรวมวิจัย),
ผศ.ดร.อําพร เสนห (ผูรวมวิจัย)

วช. - 948,400 948,400

69. แผนงานวิจัย : การพัฒนาแถบช้ีวัดปริมาณเอทานอลสําหรบัติดตาม
การเสื่อมเสียของผลไมทีเ่กบ็รักษาในบรรจุภัณฑดัดแปลงบรรยากาศ:
กรณีศึกษามะมวงนํ้าดอกไม (โครงการวิจัย: การพัฒนาแถบช้ีวัดเอทา
นอล)

5/2555 - 4/2556 รศ.ดร.พัชรินทร ระวียัน (ม.เชียงใหม)- หัวหนาชุดโครงการ,
รศ.ดร.ภาณุวัฒน สรรพกุล (ผูรวมวิจัย)

วช. - 490,000 490,000

70. การพัฒนาฟลมเปาแตกสลายไดทางชีวภาพจากวัสดุผสมเทอรโม
พลาสติกสตารช/พอลแิลคติกแอซิด

4/2555 - 4/2556 ผศ.ดร.รังรอง ยกสาน (หัวหนาโครงการ),
ผศ.ดร.อําพร เสนห (ผูรวมวิจัย),

ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี (ผูรวมวิจัย),
ดร.อัญชนา พัฒนสุพงษ (วว.) - ผูรวมวิจัย

วช. - 882,000 882,000

71. การผลิตอุปกรณเครือ่งเขียนจากวัสดุผสมพอลิแลคติกแอซดิ/เทอร
โมพลาสติกสตารชโดยการข้ึนรูปแบบฉีด

9/2555 - 3/2556
9/2555 - 9/2556

ผศ.ดร.อําพร เสนห (หัวหนาโครงการ),
ผศ.ดร.รังรอง ยกสาน (ผูรวมวิจัย)

วช. - 780,000 780,000

72. การสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคตอการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑผักและ
ผลไมที่กอใหเกิดขยะบรรจุภัณฑ

8/2555 - 3/2556 ผศ.ดร.เลอพงศ จารุพันธ (หัวหนาโครงการ) Food and
Agriculture Organizati

on (FAO)

- 310,000 310,000

73. การออกแบบบรรจุภัณฑเวชภัณฑ 8/2555 - 9/2555 ผศ.ดร.เลอพงศ จารุพันธ (หัวหนาโครงการ) บริษัท Berlin
Pharmaceutical Indus

try จํากัด

- 75,000 75,000

74. Market study on laminated materials for
packaging application

8/2555 -
12/2555

ผศ.ดร.ธัญญารัตน จญิกาญจน (หัวหนาโครงการ) PTT Chemical Public
Company Limited

- 1,800,000 1,800,000

75. การวิจัยและพฒันาเน้ือหาขอมลูอาหารทองถ่ิน โครงการจัดแสดง
สินคาแนวคิดการพัฒนารานคา (Concept Shop) และผลิตภัณฑ
ตนแบบ OTOP

7/2555 - 8/2555 รศ.ดร.วาณี ชนเห็นชอบ (หัวหนาโครงการ) ศูนยสรางสรรคงาน
ออกแบบTCDC
(องคการมหาชน)

- 400,000 400,000

76. โครงการคูปองนวัตกรรมเรือ่งแผนกําจัดเอทลิีนในบรรจภัุณฑขนสง
เพื่อยืดอายุของสินคาเพือ่การเกษตร

9/2555-2/2556 ผศ.ดร.เลอพงศ จารุพันธ (หัวหนาโครงการ) บริษัท
ล็อกเก็ต จํากัด

- 400,000 400,000

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
77. การวิเคราะหปฏิสัมพันธของสตารชโปรตีนและไขมัน และการใช
ไมโครเวฟรวมกับการอบดวยลมรอน สําหรบัการพฒันาผลิตภัณฑเบเกอ
รี่จากแปงขาวที่มีคาอัตราการยอยไดของแปงตํ่า

2555 - 2557 รศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย (หัวหนาโครงการ) ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 133,333 - 133,333

78. การวิเคราะหคาความเปนกรดดาง ปรมิาณโปรตีนและปริมาณไขมัน
ของแหนมแบบรวดเร็วโดยใชสเปกโตรสโคปยานใกลอินฟราเรด

2555 ดร.ปติพร ฤทธิเรืองเดช (หัวหนาโครงการ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มก.

30,000 - 30,000

79. การวิเคราะหสมบัติทางกายภาพของสารผสมระหวางแปงมัน
สําปะหลงัและไฮโดรคอลลอยดที่มสีวนประกอบอาหารอื่นเพื่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ

2553 - 2555 รศ.ดร.รุงนภา พงศสวัสด์ิมานิต (หัวหนาโครงการ) ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 133,334 - 133,334

80. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑผลไมแชอิ่มอบแหงดวยสวนประกอบ
อาหาร กระบวนการ และการใชแบบจําลอง

2555 - 2556 รศ.ดร.รุงนภา พงศสวัสด์ิมานิต (หัวหนาชุดโครงการ),
รศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย (ผูรวมวิจัย),

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน (ผูรวมวิจัย),
รศ.อนันต ผลเพิ่ม (คณะวิศวกรรมศาสตร) – ผูรวมวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 900,000 - 900,000

-- การวิเคราะหผลของสวนประกอบอาหารและกระบวนการแชอิ่มตอ
คุณภาพของผลไมแชอิ่มอบแหง

2555 - 2556 รศ.ดร.รุงนภา พงศสวัสด์ิมานิต
(หน.ชุดโครงการ - หน.โครงการยอย),

รศ.อนันต ผลเพิ่ม (คณะวิศวกรรมศาสตร) - ผูรวมวิจัย,
นิสิตบัณฑิตศึกษา PD (ผูรวมวิจัย)

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. - - -

-- การออกแบบกระบวนการอบแหงผลไมแชอิ่มโดยใชแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร

2555 - 2556 รศ.ดร.รุงนภา พงศสวัสด์ิมานิต (หัวหนาชุดโครงการ),
รศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย (หัวหนาโครงการยอย),

รศ.อนันต ผลเพิ่ม (คณะวิศวกรรมศาสตร) – ผูรวมวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. - - -

-- แผนผังความชอบผูบริโภคและแบบจําลองทางคณิตศาสตรทีใ่ชสเปโต
รสโคปยานใกลอินฟาเรดแบบรวดเร็วของสมบัติทางกายภาพเคมีใน
ผลไมแชอิ่มอบแหง

2555 - 2556 รศ.ดร.รุงนภา พงศสวัสด์ิมานิต (หัวหนาชุดโครงการ),
รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน (หัวหนาโครงการยอย)

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. - - -

81. ผลของผงคอรนเคกตอคุณภาพแบทเทอรและผลิตภัณฑไกชุบทอด 2555 - 2556 ดร.วรรณสวัสด์ิ รัฐพิทกัษสันติ (หัวหนาโครงการ) ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 150,000 - 150,000
82. การศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของคอรนเคกที่ไดจากการผลิต
นํ้านมขาวโพด

2555 ดร.วรรณสวัสด์ิ รัฐพิทกัษสันติ (หัวหนาโครงการ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มก.

30,000 - 30,000

83. การศึกษาลักษณะทางประสาทสัมผสัของสมโอสายพันธุตางๆ ที่
ปลูกในประเทศไทย

2555 รศ.ดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน (หัวหนาโครงการ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มก.

30,000 - 30,000

84. ผลของการใชเทคนิคการแทรกซึมภายใตภาวะสุญญากาศสําหรบั
การแชอิ่มผลแกวมงักร

2555 รศ.ดร.เสาวณีย เลิศวรสิรกิุล (หัวหนาโครงการ) ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 200,000 - 200,000

85. การพัฒนาขาวเหนียวเปยกบรรจกุระปองจากขาวเหนียวกลองงอก 6/2555 - 5/2556 รศ.ดร.กมลวรรณ แจงชัด (หัวหนาโครงการ),
รศ.ดร.อนุวัตร แจงชัด (ผูรวมวิจัย),

นายพศินพงษ โสวะพันธ (ผูรวมวิจัย)

วช. - 126,000 126,000

86. การพัฒนาผลิตภัณฑขนมไทยจากขาวกลองงอกสําหรับผูสงูอายุ 6/2555 - 5/2556 รศ.ดร.กมลวรรณ แจงชัด (หัวหนาโครงการ), วช. - 103,000 103,000
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โครงการ
ชวงระยะ

เวลาของโครงการ
(พ.ศ. ...-...)

ชื่อหัวหนาโครงการและ
ผูรวมโครงการ

ชื่อ
แหลงทุน

ปงบประมาณ พ.ศ.2555
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท)

ภายใน ภายนอก รวม
รศ.ดร.อนุวัตร แจงชัด (ผูรวมวิจัย),

นางสาวศุรัฐนันท คงวรรณ (ผูรวมวิจัย)
87. การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารกินเลนสําหรับสุนัขชนิดแทงกึ่งเปยก
จากเน้ืออกไกผสมเน้ือไกแยกกระดูกดวยเครื่องเสริมสารเพิ่มความนากิน
สําหรับสุนัข

10/2554 -
3/2556

ดร.ทานตะวัน พิรักษ (หัวหนาโครงการ),
ผศ.ดร.พิสิฏฐ ธรรมวิถี (ผูรวมวิจัย),

น.ส.ชนนิกานต พัฒนพันธุพงศ (ป.โท) - ผูรวมวิจัย

สกว. - 285,000 285,000

88. การวิเคราะหปฎิสัมพนัธของสตารซ โปรตีน และไขมัน และการใช
ไมโครเวฟรวมกับการอบดวยลมรอนสําหรบัการพัฒนาผลิตภัณฑ
เบเกอรีจ่ากแปงขาวที่มีคาอัตราการยอยไดของแปงตํ่า

7/2555 - 7/2558 รศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย (หัวหนาโครงการ) สกว. - 1,200,000 1,200,000

89. เทคโนโลยีทางเลือกใหมสําหรับการวิเคราะหคุณภาพมนัสําปะหลงั
และผลิตภัณฑอยางรวดเร็ว

6/2555 - 5/2556 ดร.ปติพร ฤทธิเรืองเดช (หัวหนาชุดโครงการ),
ดร.ศุมาพร เกษมสําราญ (KAPI) - ผูรวมวิจัย,

ดร.ณัฐภรณ สุทธิวิจิตรภักดี (KAPI) - ผูรวมวิจัย,
นายนิติ เติมเวศชยานนท (BIOTEC) - ผูรวมวิจัย,

ดร.สุนีย โชตินีรนาท (BIOTEC) - ผูรวมวิจัย,
ดร.ปฐมา จาตกานนท (KAPI) - ผูรวมวิจัย,

นางวารุณี ธนะแพสย (KAPI) - ที่ปรึกษาโครงการ

วช. – สวทช. - 120,850 120,850

90. การวิเคราะหคุณภาพแปงมันสําปะหลงัแบบรวดเร็วและไมทําลาย
ตัวอยางโดยใชเทคนิคสเปกโตรสโกปอินฟราเรดยานใกล
(โครงการหลัก: เทคโนโลยีทางเลือกใหมสําหรบัการวิเคราะหคุณภาพมัน
สําปะหลงัและผลิตภัณฑอยางรวดเร็ว)

6/2555 - 5/2556 ดร.ปติพร ฤทธิเรืองเดช (หัวหนาชุดโครงการ),
ดร.ปติพร ฤทธิเรืองเดช (หัวหนาโครงการยอย),

ดร.ปฐมา จาตกานนท (KAPI) - ผูรวมวิจัย,
ดร.สุนีย โชตินีรนาท (BIOTEC,

ศูนยเทคโนโลยีการเกษตร กําแพงแสน) - ผูรวมวิจัย,
นางวารุณี ธนะแพสย (KAPI) - ที่ปรึกษาโครงการ

วช. – สวทช. - 697,600 697,600

91. การศึกษาชนิดของไฮโดรคอลลอยดตอคุณภาพของพุดด้ิงมอนไข 12/2554 -
5/2555

ดร.วรรณสวัสด์ิ รัฐพิทักษสันติ (หัวหนาโครงการ) ทุนสวนตัว - 5,000 5,000

92. การพัฒนาผลิตภัณฑขนมปงมอนไข 12/2554 -
5/2555

ดร.วรรณสวัสด์ิ รัฐพิทกัษสันติ (หัวหนาโครงการ) ทุนสวนตัว - 3,000 3,000

93. การพัฒนาผลิตภัณฑนํ้าสลัดครีมจากนํ้าสมสายชูหมักเมลอน 6/2555 -
12/2555

ดร.วรรณสวัสด์ิ รัฐพิทกัษสันติ (หัวหนาโครงการ) ทุนสวนตัว - 10,000 10,000

94. การพัฒนาผลิตภัณฑธัญญาหารชนิดแทงเสริมใยอาหาร 6/2555 -
12/2555

ดร.วรรณสวัสด์ิ รัฐพิทกัษสันติ (หัวหนาโครงการ) ทุนสวนตัว - 6,000 6,000

95. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดานประสาทสัมผสัของมะมวง
สุกหลังผานกระบวนการใหความรอนเพือ่แปรรูปเปน
มะมวงพิวเร

10/2554 -
9/2555

รศ.ดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน (หัวหนาโครงการ),
Christie N Ledeker (Kansas State University)- ผูรวมวิจัย,

Delores H Chambers (Kansas State University)-
ผูรวมวิจัย,

Koushi Adhikari(Kansas State University) -ผูรวมวิจัย

ทุนสวนตัว - 100,000 100,000

96. การศึกษาลักษณะทางประสาทสัมผสัดานกลิ่นรสและเน้ือสัมผัสของ
มะมะวงสายพันธุตางๆ ที่ระดับความสุกตางกัน

10/2554 -
9/2555

รศ.ดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน (หัวหนาโครงการ),
Edgar IV Chambers (Kansas State University)-ผูรวมวิจัย,

ผศ.ดร.วรภา คงเปนสุข (จุฬา) - ผูรวมวิจัย,
รศ.ดร.จินตนา อุปดิสสกลุ (ผูรวมวิจัย)

ทุนสวนตัว - 20,000 20,000

97. การศึกษาการยอมรับของผูบรโิภคชาวไทยตอผลิตภัณฑปลาปรุงรส 10/2554 -
9/2555

Lorieda Timberg (Talinn University of
Technology) - หัวหนาโครงการ,

Kadri Koppel (Talinn University of Technology) -
ผูรวมวิจัย,

Rain Kuldjarv (Talinn University of Technology)
- ผูรวมวิจัย,

Edgar IV Chambers (Kansas State University)-
ผูรวมวิจัย,

Aussama Soontrunnarudrungsri (Kansas State
University)-ผูรวมวิจัย,

รศ.ดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน(ผูรวมวิจัย),
Toomas Paalme (Talinn University of

Technology) - ผูรวมวิจัย

ทุนสวนตัว - 20,000 20,000

-- นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่เพิม่มลูคาเมล็ดปาลมนํ้ามัน/
การพัฒนาผลิตภัณฑเนยถ่ัวลิสงเลียนแบบจากเน้ือเมล็ดในปาลม

3/2555 - 2/2556 ผศ.ดร.อุทัย กลิ่นเกษร (หัวหนาชุดโครงการ),
รศ.ดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน (ผูรวมวิจัย)

วช. - - -

98. การพัฒนาแยมแครอทสูตรนํ้าตาลนอย 6/2555 - 5/2556 รศ.ดร.อนุวัตร แจงชัด (หัวหนาโครงการ),
รศ.ดร.กมลวรรณ แจงชัด (ผูรวมวิจัย),

น.ส.ฐิติกานต สุขศรี (ผูรวมวิจัย)

วช. - 98,000 98,000

99. ความเขาใจถึงความตองการของผูบริโภคระหวางประเทศและกล
ยุทธการทดสอบเพื่อการพฒันาผลิตภัณฑอาหาร

12/2554 -
8/2555

รศ.ดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน (หัวหนาโครงการ) Kansas State
University

- 225,000 225,000

100. การทดสอบผลิตภัณฑไอศกรีมดวยวิธีทางประสาทสัมผัส 1/2555 - 2/2555 รศ.ดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน (หัวหนาโครงการ) บริษัท
Unilever Thai services

- 23,500 23,500

101. การทดสอบความชอบรวมของผูบริโภคตอผลิตภัณฑนม
เปรียบเทียบกบัผลิตภัณฑคูแขง

3/2555-5/2555 รศ.ดร.หทัยรัตน ริมคีรี (หัวหนาโครงการ) บริษัท คานอน แครี่ (
ประเทศไทย) จํากัด

- 280,000 280,000

102. การวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑจากขาวที่ปราศจากกลเูตน 7/2555 ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต (หัวหนาโครงการ) OSTC GROUP LTD. - 113,000 113,000
103. การทดสอบทางประสาทสัมผสัเชิงพรรณนาของผลิตภัณฑนํ้าสม 8/2555 -

10/2555
รศ.ดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน (หัวหนาโครงการ) บริษัท มาลี เอ็นเตอร

ไพรสจํากัด
- 160,000 160,000

104. PCA and its application 2/2555 - 3/2555 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน (หัวหนาโครงการ) บริษัท อายิโนะโมะโตะ
(ประเทศไทย) จํากัด

- 30,000 30,000

105. การทดสอบการยอมรบัของผูบริโภคตอผลิตภัณฑนํ้ามะพราว
พรอมด่ืม

3/2555 - 5/2555 รศ.ดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน (หัวหนาโครงการ) บริษัท มาลี เอ็นเตอร
ไพรส จํากัด

- 65,000 65,000

106. การพัฒนาสูตรแปงปอเปยะโดยใชแปงขาวโพดหรือแปงมัน
สําปะหลงัสําหรบัเครื่องผลิตปอเปยะแบบอัตโนมัติ

7/2555 - 8/2555 ดร.วรรณสวัสด์ิ รัฐพิทกัษสันติ (หัวหนาโครงการ) บริษัท ซ.ีพ.ี คาปลีกและ
การตลาด จํากัด

- 100,000 100,000

107. การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวเพื่อขัดหินปูนสําหรับสุนัข
แบบเน้ือเหนียวหยุน

4/2556 - 9/2556 รศ.ดร.เสาวณีย เลิศวรสิรกิุล (หัวหนาโครงการ) HUNTER GROUP LTD. - 263,600 263,600

108. การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวเพื่อขัดหินปูนสําหรับสนัุข 4/2556 - 1/2557 รศ.ดร.เสาวณีย เลิศวรสิรกิุล (หัวหนาโครงการ) HUNTER GROUP LTD. - 398,000 398,000
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โครงการ
ชวงระยะ

เวลาของโครงการ
(พ.ศ. ...-...)

ชื่อหัวหนาโครงการและ
ผูรวมโครงการ

ชื่อ
แหลงทุน

ปงบประมาณ พ.ศ.2555
งบประมาณท่ีไดรับ (บาท)

ภายใน ภายนอก รวม
แบบเน้ือแข็งหยาบดวยการทดแทนหนังวัวดวยสวนผสมที่ยอยสลายได

109. การพัฒนาสูตรนํ้าแปงปอเปยะเพื่อการผลิตดวยเครือ่งจักร 5/2555 - 7/2555 รศ.ดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา (หัวหนาโครงการ) บริษัทซ.ีพี. คาปลีกและ
การตลาด จํากัด

- 100,000 100,000

110. โครงการทดสอบความชอบของผูบริโภคตอผลิตภัณฑนํ้าแครนเบอ
รี่เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑคูแขง

5/2555 - 8/2555 รศ.ดร.หทัยรัตน ริมคีรี (หัวหนาโครงการ) บริษัท มาลี เอ็นเตอร
ไพรสจํากัด

- 50,000 50,000

111. การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาของสารให
ความหวานทดแทนนํ้าตาล

5/2555 - 7/2555 รศ.ดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน (หัวหนาโครงการ) Almendra (Thailand)
Ltd.,

- 161,200 161,200

ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ

112. การศึกษาการเพิม่ประสทิธิภาพในการยอมสีดีสเพริสบนผาพอลเิอ
สเตอรโดยใชเทคนิคการปนผสมความเร็วสูงและอัลตราซาวด

2555 ผศ.ดร.จันทรทิพย ซื่อสัตย (หัวหนาโครงการ),
ดร.พรทิพย แซเบ (ผูรวมวิจัย),

อ.พจนารถ สุวรรณรุจิ (คณะวิทยาศาสตร) - ผูรวมวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 300,000 - 300,000

113. การเพิ่มผลิตภาพทางการผลิตดวยตัวแบบการผลิตเพือ่ลูกคาแบบ
มวลรวม

6/2555 - 5/2556 ผศ.กรทิพย วัชรปญญาวงศ เตชะเมธีกลุ
(หัวหนาโครงการ)

ทุนสวนตัว - 50,000 50,000

114. การพัฒนาผลิตภัณฑสิง่ทอจากผาไหมเพื่อการปองกันคลื่นแม
เหล็กไฟฟา

2/2555 - 9/2555
3/2555 - 2/2556

อ.ณัฐดนย รุงเรืองกิจไกร (หัวหนาโครงการ),
อ.นิตยา ทับทิมทัย (ผูรวมวิจัย),

รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ (ม.เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร) - ผูรวมวิจัย,

จรูญ คลายจอย (ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) -
ผูรวมวิจัย,

เสาวณีย อารีจงเจรญิ (ม.เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร) - ผูรวมวิจัย,

สาคร ชลสาคร (ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) -
ผูรวมวิจัย,

กองเกียรติ มหาอินทร (ม.เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร) - ผูรวมวิจัย,

กิติยาพรรณ โพธ์ิลาม (ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร)ี -
ผูรวมวิจัย,

ศิริอร วณิชโชตยานนท (ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
- ผูรวมวิจัย

สถาบันพฒันา
อุตสาหกรรมสิง่ทอ

- 757,000 757,000

115. โครงการพเิศษการเตรียมการสรางศักยภาพอุตสาหกรรมแฟช่ัน
ไทย เขารวมงาน BIFF & BIL 2012 (Workshop)

3/2555 -
12/2555

ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ (หัวหนาโครงการ) กรมสงเสริมการสงออก - 2,000,000 2,000,000

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

116. การขยายกําลังการหบีออยทีเ่หมาะสมสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม
นํ้าตาลในประเทศไทย

2555 - 2556 ดร.จมุพล วรสายัณห (หัวหนาโครงการ) ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 80,000 - 80,000

117. การขยายกําลังการหบีออยทีเ่หมาะสมในประเทศไทย 2555 - 2556 ดร.จุมพล วรสายัณห (หัวหนาโครงการ),
ศุภชัย ประทุมนากุล (ม.ขอนแกน) - ที่ปรึกษาโครงการ

สกว. - 160,000 160,000

118. การจัดทํารางมาตรฐานการตามสอบและกระบวนการพัฒนา
ความสามารถตามสอบ

2/2555 -
10/2555

ผศ.ดร.ธนิต พุทธพงษศิริพร (หัวหนาโครงการ) มกอช. - 80,000 80,000

119. การออกแบบคลังสินคาสําหรบัผูกระจายสินคารายยอย 10/2554 -
9/2555

ผศ.ดร.ปรารถนา ปรารถนาดี (หัวหนาโครงการ),
น.ส.รติกร รสฟุง (นิสิต) - ผูรวมวิจัย

สกว. - 234,960 234,960

120. การปรบัรปูแบบโซอปุทานเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑมันสําปะหลัง

7/2555 - 6/2556 ผศ.ดร.ปรารถนา ปรารถนาดี (หัวหนาโครงการ),
ผศ.ดร.รวิพิมพ ฉวีสุข (ผูรวมวิจัย),

รศ.ดร.จิรชัย พุทธกลุสมศิริ (ม.ธรรมศาสตร ศูนยรงัสิต)
- ผูรวมวิจัย),

ดร.มรกต ระวีวรรณ (ม.ธรรมศาสตร ศูนยบางกะดี) -
ผูรวมวิจัย

วช. - 2,407,596 2,407,596

-- การวิเคราะหภาวะการตลาดบรรจุภัณฑในระบบหวงโซอทุานอาหาร
แชเย็นแชแข็ง

10/2554 -
3/2555

ผศ.ดร.ธัญญารัตน จญิกาญจน (หัวหนาโครงการ),
ผศ.ดร.รวิพิมพ ฉวีสุข (ผูรวมวิจัย)

บริษัทเอกชน - - -

-- การปรับรูปแบบโซอุปทานเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอุตสาหกรรมสิง่ทอ (3,600,000)

5/2555 - 4/2556 รศ.ดร.วลัยลักษณ อัตตถธีรวงศ (หัวหนาโครงการ),
ผศ.ดร.รวิพิมพ ฉวีสุข (ผูรวมวิจัย)

วช. - - -

121. การสรางคุณคาในโซอุปทานอาหารพรอมบริโภค 6/2555 - 6/2556 ผศ.ดร.รวิพิมพ ฉวีสุข (หัวหนาชุดโครงการ),
ผศ.ดร.ชุติมา ไวศรายุทธ (ผูรวมวิจัย),

ฐิติมา วงศอินตา (ม.บูรพา) - ผูรวมวิจัย,
อรวรรณ โมกขะเวส (วิทยาลัยพานิชยนาวีนานาชาติ) -

ผูรวมวิจัย

วช. - สกว. - 9,833,160 9,833,160

รวม 121 โครงการ 7,611,667 49,383,518 56,995,185
โครงการท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน

- - - - - - -
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 ขอมูลงานวิจัยท้ังหมด คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายละเอียด ประจําป

2553 2554 2555
จํานวนโครงการวิจัยทั้งหมด (ปงบประมาณ พ.ศ.) 103 97 121
จํานวนบทความวจิัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร (ปปฏิทิน พ.ศ.) ระดับชาติ 114 99 77

ระดับนานาชาติ 158 181 276
รวม 272 280 353

จํานวนบทความวจิัยที่เกีย่วของกับส่ิงแวดลอมและความยั่งยืนที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพร (ปปฏิทิน พ.ศ.)

ระดับชาติ - - -
ระดับนานาชาติ - - -

รวม - - -
จํานวนบทความวิชาการที่ไดรับการตีพมิพเผยแพร
(ปปฏิทิน พ.ศ.)

ระดับชาติ 15 59 43
ระดับนานาชาติ - - -

รวม 15 59 43
จํานวนบทความวิชาการที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมและความยั่งยืน ที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพร (ปปฏิทิน พ.ศ.)

ระดับชาติ - - -
ระดับนานาชาติ - - -

รวม - - -
จํานวนอาจารยและบุคลากรวจิัยที่เขารวมประชุมวิชาการ (ปการศึกษา) ระดับชาติ

30

33 24
ระดับนานาชาติ 6 21

รวม 39 45
จํานวนอาจารยและบุคลากรวจิัยที่นําเสนอผลงานวิชาการ (ปการศึกษา) ระดับชาติ 4 9

ระดับนานาชาติ 26 22
รวม 30 31

จํานวนบทความวจิัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูล (ปปฏิทิน พ.ศ.)

ระดับชาติ - - -
ระดับนานาชาติ 224 274 337

รวม 224 274 337
จํานวนงานวิจัยที่ไดสรางนวัตกรรมใหม (ปการศึกษา)
หมายเหตุ ปการศึกษา 2555 นับผลงานนวัตกรรมที่เขารวมประกวด มก.

ในประเทศ - 12 8
ตางประเทศ - - -

รวม - 12 8
จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร (ปปฏิทิน พ.ศ.)

ในประเทศ 2 3 4
ตางประเทศ - 1 -

รวม 2 4 4
จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ (ปปฏิทิน พ.ศ.) ในประเทศ - - -

ตางประเทศ - - -
รวม - - -

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรค (ปงบประมาณ พ.ศ.) ภายใน 11,850,333 9,578,333 7,611,667
ภายนอก 34,748,817 70,958,446 49,383,518

รวม 46,599,150 80,536,779 56,995,185
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรคที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมและ
ความยั่งยืน (ปงบประมาณ พ.ศ.)

ภายใน - - -
ภายนอก - - -

รวม - - -
จํานวนอาจารย/บุคลากรวิจยัที่ไดรับทุนสนับสนุนวิจัย (ปงบประมาณ พ.ศ.) ภายใน 23 23 14

ภายนอก 38 37 46
รวม 61 60 60
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รูปภาพกิจกรรมการวิจัย

 ขอมูลสรุปจํานวนสถาบันท่ีมีขอตกลงความรวมมือทุกดาน
ประเทศที่มีความรวมมือ จํานวนสถาบันที่มีความรวมมือ (MOU) จํานวนโครงการที่เกิดจากความรวมมอื (MOU)

2551 2552 2553 2554 2555 2555
กัมพูชา (Cambodia) - - - - 1 -
จีน (Chaina) - - - 2 2 2
อินโดนีเซีย (Indonesia) - - - 1 - 2
ญี่ปุน (Japan) - 1 - - - -
เกาหลี (Korea) - - - 2 - -
สิงคโปร (Singapore) - 1 - - - 2
ไตหวัน (Taiwan) - - - 1 1 -
เวียดนาม (Vietnam) - 2 - - - -
ฝรั่งเศส (France) - 1 - - - 2

1.9.7 การบริการวิชาการ (เนนการบริการสังคม การเพิ่มประสบการณ และรายไดแกหนวยงาน)
 ขอมูลโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ลําดับ ช่ือโครงการพัฒนาวิชาการ หัวหนาโครงการ ช่ือแหลงทุน จํานวนเงิน

1 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยดานตลาดทุน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2555 ผศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 100,000
2 โครงการจัดจางท่ีปรึกษาจัดทําแผนการตลาด และแผนพัฒนาระบบการขาย อสค.

ประจําป 2556-2559
ดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย

(อ.ส.ค.)
4,970,000

3 โครงการพัฒนาโซคุณคาอุตสาหกรรมอาหารดวยระบบโซความเย็นและบรรจุภัณฑ
(Food Cold Chain and Proper Packaging)

ผศ.ดร.รวิพิมพ ฉวีสุข กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 9,985,000

4 การประยุกตใชเอนเดกแตรนเนส เพื่อยอยเดกแตรนในกระบวนการผลิต รศ.ดร.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา บ.มิตรผลวิจัย พัฒนาออยและนํ้าตาลทราย จํากัด 400,000
5 การวิเคราะหเดกแตรนในอุตสาหกรรมนํ้าตาล รศ.ดร.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา Amano Enzyme Inc. 600,000
6 โครงการสัมมนาเร่ืองเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาล รศ.ดร.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา บุคคลท่ัวไป 91,957
7 อบรมบุคคลากรสายงานออยและนํ้าตาล รศ.ดร.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา บุคคลท่ัวไป 146,160
8 โครงการนักอุตสาหกรรมนํ้าตาลไทย พบนักอุตสาหกรรมนํ้าตาลจีน รศ.ดร.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา นักอุตสาหกรรมนํ้าตาล 1,000,000
9 บริการตรวจวิเคราะหปริมาณธาตุอาหาร ฮอรโมนพืช และโลหะหนักในผลิตภัณฑปุย

นํ้าหมักชีวภาพ
รศ.ดร.ณกัญภัทร จินดา บ.ไทยอินทรียชีวภาพโปรดักส จํากัด 9,300

10 การพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลคติก ชนิด แอล และ ดี จากแปงมันสําปะหลัง รศ.ดร.กลาณรงค ศรีรอต BiologiQ Inc. 1,463,000
11 โตรงการสัมมนา The 25th Annual Meeting of the Thai Societyfor

Botechnology and International Conference: Agro-Industrial
Biotechnology for Global Sustainable Prosperity

ผศ.ดร.สุทธิพันธุ แกวสมพงษ นักวิชากรจากในและตางประเทศ 1,500,000

12 Update on Environmental-friendly Cleaning and Sanitizing in the Food
and Beverage Industry and Rapid Methods to assess Cleaning Efficiency

ผศ.ดร.สุดสาย ตรีวานิช บุคคลท่ัวไป 56,600

13 โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการทดสอบสินคาเกษตรและอาหารเพื่อการ
สงออก

ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล มกอช 1,500,000

14 การวิจัยและประเมินความเสี่ยงดานอาหารปลอดภัย (สารพิษเช้ือรา) ภายใตโครงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยใหเปนครัวอาหารคุณภาพของโลก (Thailand
Food Quality to the World) ประจําป 2556

ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร 750,000
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รูปภาพกิจกรรมการวิจัย

 ขอมูลสรุปจํานวนสถาบันท่ีมีขอตกลงความรวมมือทุกดาน
ประเทศที่มีความรวมมือ จํานวนสถาบันที่มีความรวมมือ (MOU) จํานวนโครงการที่เกิดจากความรวมมอื (MOU)

2551 2552 2553 2554 2555 2555
กัมพูชา (Cambodia) - - - - 1 -
จีน (Chaina) - - - 2 2 2
อินโดนีเซีย (Indonesia) - - - 1 - 2
ญี่ปุน (Japan) - 1 - - - -
เกาหลี (Korea) - - - 2 - -
สิงคโปร (Singapore) - 1 - - - 2
ไตหวัน (Taiwan) - - - 1 1 -
เวียดนาม (Vietnam) - 2 - - - -
ฝรั่งเศส (France) - 1 - - - 2

1.9.7 การบริการวิชาการ (เนนการบริการสังคม การเพิ่มประสบการณ และรายไดแกหนวยงาน)
 ขอมูลโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ลําดับ ช่ือโครงการพัฒนาวิชาการ หัวหนาโครงการ ช่ือแหลงทุน จํานวนเงิน

1 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยดานตลาดทุน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2555 ผศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 100,000
2 โครงการจัดจางท่ีปรึกษาจัดทําแผนการตลาด และแผนพัฒนาระบบการขาย อสค.

ประจําป 2556-2559
ดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย

(อ.ส.ค.)
4,970,000

3 โครงการพัฒนาโซคุณคาอุตสาหกรรมอาหารดวยระบบโซความเย็นและบรรจุภัณฑ
(Food Cold Chain and Proper Packaging)

ผศ.ดร.รวิพิมพ ฉวีสุข กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 9,985,000

4 การประยุกตใชเอนเดกแตรนเนส เพื่อยอยเดกแตรนในกระบวนการผลิต รศ.ดร.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา บ.มิตรผลวิจัย พัฒนาออยและนํ้าตาลทราย จํากัด 400,000
5 การวิเคราะหเดกแตรนในอุตสาหกรรมนํ้าตาล รศ.ดร.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา Amano Enzyme Inc. 600,000
6 โครงการสัมมนาเร่ืองเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาล รศ.ดร.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา บุคคลท่ัวไป 91,957
7 อบรมบุคคลากรสายงานออยและนํ้าตาล รศ.ดร.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา บุคคลท่ัวไป 146,160
8 โครงการนักอุตสาหกรรมนํ้าตาลไทย พบนักอุตสาหกรรมนํ้าตาลจีน รศ.ดร.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา นักอุตสาหกรรมนํ้าตาล 1,000,000
9 บริการตรวจวิเคราะหปริมาณธาตุอาหาร ฮอรโมนพืช และโลหะหนักในผลิตภัณฑปุย

นํ้าหมักชีวภาพ
รศ.ดร.ณกัญภัทร จินดา บ.ไทยอินทรียชีวภาพโปรดักส จํากัด 9,300

10 การพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลคติก ชนิด แอล และ ดี จากแปงมันสําปะหลัง รศ.ดร.กลาณรงค ศรีรอต BiologiQ Inc. 1,463,000
11 โตรงการสัมมนา The 25th Annual Meeting of the Thai Societyfor

Botechnology and International Conference: Agro-Industrial
Biotechnology for Global Sustainable Prosperity

ผศ.ดร.สุทธิพันธุ แกวสมพงษ นักวิชากรจากในและตางประเทศ 1,500,000

12 Update on Environmental-friendly Cleaning and Sanitizing in the Food
and Beverage Industry and Rapid Methods to assess Cleaning Efficiency

ผศ.ดร.สุดสาย ตรีวานิช บุคคลท่ัวไป 56,600

13 โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการทดสอบสินคาเกษตรและอาหารเพื่อการ
สงออก

ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล มกอช 1,500,000

14 การวิจัยและประเมินความเสี่ยงดานอาหารปลอดภัย (สารพิษเช้ือรา) ภายใตโครงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยใหเปนครัวอาหารคุณภาพของโลก (Thailand
Food Quality to the World) ประจําป 2556

ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร 750,000
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รูปภาพกิจกรรมการวิจัย

 ขอมูลสรุปจํานวนสถาบันท่ีมีขอตกลงความรวมมือทุกดาน
ประเทศที่มีความรวมมือ จํานวนสถาบันที่มีความรวมมือ (MOU) จํานวนโครงการที่เกิดจากความรวมมอื (MOU)

2551 2552 2553 2554 2555 2555
กัมพูชา (Cambodia) - - - - 1 -
จีน (Chaina) - - - 2 2 2
อินโดนีเซีย (Indonesia) - - - 1 - 2
ญี่ปุน (Japan) - 1 - - - -
เกาหลี (Korea) - - - 2 - -
สิงคโปร (Singapore) - 1 - - - 2
ไตหวัน (Taiwan) - - - 1 1 -
เวียดนาม (Vietnam) - 2 - - - -
ฝรั่งเศส (France) - 1 - - - 2

1.9.7 การบริการวิชาการ (เนนการบริการสังคม การเพิ่มประสบการณ และรายไดแกหนวยงาน)
 ขอมูลโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ลําดับ ช่ือโครงการพัฒนาวิชาการ หัวหนาโครงการ ช่ือแหลงทุน จํานวนเงิน

1 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยดานตลาดทุน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2555 ผศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 100,000
2 โครงการจัดจางท่ีปรึกษาจัดทําแผนการตลาด และแผนพัฒนาระบบการขาย อสค.

ประจําป 2556-2559
ดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย

(อ.ส.ค.)
4,970,000

3 โครงการพัฒนาโซคุณคาอุตสาหกรรมอาหารดวยระบบโซความเย็นและบรรจุภัณฑ
(Food Cold Chain and Proper Packaging)

ผศ.ดร.รวิพิมพ ฉวีสุข กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 9,985,000

4 การประยุกตใชเอนเดกแตรนเนส เพื่อยอยเดกแตรนในกระบวนการผลิต รศ.ดร.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา บ.มิตรผลวิจัย พัฒนาออยและนํ้าตาลทราย จํากัด 400,000
5 การวิเคราะหเดกแตรนในอุตสาหกรรมนํ้าตาล รศ.ดร.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา Amano Enzyme Inc. 600,000
6 โครงการสัมมนาเร่ืองเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาล รศ.ดร.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา บุคคลท่ัวไป 91,957
7 อบรมบุคคลากรสายงานออยและนํ้าตาล รศ.ดร.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา บุคคลท่ัวไป 146,160
8 โครงการนักอุตสาหกรรมนํ้าตาลไทย พบนักอุตสาหกรรมนํ้าตาลจีน รศ.ดร.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา นักอุตสาหกรรมนํ้าตาล 1,000,000
9 บริการตรวจวิเคราะหปริมาณธาตุอาหาร ฮอรโมนพืช และโลหะหนักในผลิตภัณฑปุย

นํ้าหมักชีวภาพ
รศ.ดร.ณกัญภัทร จินดา บ.ไทยอินทรียชีวภาพโปรดักส จํากัด 9,300

10 การพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลคติก ชนิด แอล และ ดี จากแปงมันสําปะหลัง รศ.ดร.กลาณรงค ศรีรอต BiologiQ Inc. 1,463,000
11 โตรงการสัมมนา The 25th Annual Meeting of the Thai Societyfor

Botechnology and International Conference: Agro-Industrial
Biotechnology for Global Sustainable Prosperity

ผศ.ดร.สุทธิพันธุ แกวสมพงษ นักวิชากรจากในและตางประเทศ 1,500,000

12 Update on Environmental-friendly Cleaning and Sanitizing in the Food
and Beverage Industry and Rapid Methods to assess Cleaning Efficiency

ผศ.ดร.สุดสาย ตรีวานิช บุคคลท่ัวไป 56,600

13 โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการทดสอบสินคาเกษตรและอาหารเพื่อการ
สงออก

ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล มกอช 1,500,000

14 การวิจัยและประเมินความเสี่ยงดานอาหารปลอดภัย (สารพิษเช้ือรา) ภายใตโครงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยใหเปนครัวอาหารคุณภาพของโลก (Thailand
Food Quality to the World) ประจําป 2556

ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร 750,000
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ลําดับ ช่ือโครงการพัฒนาวิชาการ หัวหนาโครงการ ช่ือแหลงทุน จํานวนเงิน
15 APEC REGIONAL Food Defense Program Workshop & Government

capacity Building Workshop
ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล USAD 139,990

16 การทดสอบประสิทธิภาพของ Active Ozone ในการลดสารปองกันกําจัดศัตรูพืช
และกําจัดเช้ือจุลินทรียชนิดกอโรค

ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล บ.แอคคิวเรท เทคโนโลยี จํากัด 120,000

17 นํ้ามะพราวพรอมด่ืม ผศ.ดร.วรรณี จิรภาคยกุล บ.มาลีสามพราน จํากัด(มหาชน) 8,000
18 Accredited Professional Quality Assurance / Quality Control (เคมีอาหาร) ผศ.ดร.วรรณี จิรภาคยกุล บ.บีฟูดส โปรดักส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัดและ บ.

อาหารเบทเทอร จํากัด ในเครือเบทาโกร
13,500

19 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมสับปะรดบรรจุกระปอง ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี บ.อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) 18,500
20 การศึกษาการเกิดสีนํ้าตาลโดยไมอาศัยเอนไซมในกระบวนการเก็บรักษานํ้ามะพราว

UHT
ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี บ.อําพลฟูดส โพรเซสซิ่ง จํากัด 270,000

21 โครงการวิจัยนํ้าลายเทียม ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล 21,222
22 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตนํ้านมมะพราว ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี บ.ไทยเพียว 150,810
23 การลดเวลาการแชอิ่มมะละกอ ดร.สิริชัย สงเสริมพงษ บ.กิมจั๊วกรุป และยูไนเต็ด แดร่ี ฟูดส จํากัด 30,000
24 Accredited Professional Quality Assurance / Quality Control (วิศวกรรม

อาหาร)
ดร.สิริชัย สงเสริมพงษ บ.บีฟูดส โปรดักส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัดและ

บ.อาหารเบทเทอร จํากัด ในเครือเบทาโกร
13,500

25 การยืดอายุการเก็บบะหมี่สดและทําใหบะหมี่เหนียวนุม ดร.สิริชัย สงเสริมพงษ บ.ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จํากัด 118,000
26 นํ้ามันบริโภคและอิมัลชัน ผศ.ดร.อุทัย กลิ่นเกษร บ.บีเอเอสเอฟ(ไทย)จํากัด 12,000
27 ผลของการสกัดดวยตัวทําละลายตอสีของนํ้ามันรําขาว ผศ.ดร.อุทัย กลิ่นเกษร บ.ซีอีโอ อกริฟูด จํากัด 12,000
28 โครงการเสริมความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารสําหรับเจาหนาท่ี

บริษัทแมคคียฟูดเซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
ผศ.ดร.วีรเชษฐ จิตตาณิชย บ.แมคคียฟูดเฟอรวิสเซส (ปรเทศไทย) จํากัด 182,222

29 ปรึกษา เร่ือง การหมักไกยาง ดร.กนิฐพร วังใน รานอาหารไกกระตอบ 1,000
30 The Psychology of Consumer Preference, Liking and Emotion in Product

Choice
รศ.ดร.หทัยรัตน ริมคีรี บุคคลท่ัวไป 396,480

31 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง New Product Development and
Management

รศ.ดร.หทัยรัตน ริมคีรี บ.ซีพีออลล 180,000

32 การใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการในการจัดต้ังคณะผูทดสอบและดําเนินการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัส สําหรับผลิตภัณฑอาหาร

รศ.ดร.หทัยรัตน ริมคีรี บ.ดัชมิลล อินเตอรเนช่ันแนล รีเสิรช เซ็นเตอร จํากัด 700,000

33 การตรวจสอบคุณภาพไฮโครคอลลอยด ดร.พิสิฏฐ ธรรมวิถี บ.เอ็นเอส สเปเชียลลีสต จํากัด 7,040
34 การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ ดร.พิสิฏฐ ธรรมวิถี บริษัท Prynt Tradings จํากัด 178,710
35 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจากขาวท่ีปราศจากกลูเตน ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 113,000
36 การพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมนํ้าผลไมรวมผสมนํ้านมเหลือง ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต บ.ไพรม เนเชอร พลัส จํากัด 150,000
37 การพัฒนาสูตรแปงปอเปยะโดยใชแปงขาวโพดหรือแปงมันสําปะหลังสําหรับเคร่ือง

ผลิตปอเปยะแบบอัตโนมัติ
ดร.วรรณสวัสด์ิ รัฐพิทักษสันติ CP RAM 100,000

38 การพัฒนาสูตรนํ้าแปงปอเปยะเพื่อการผลิตดวยเคร่ืองจักร รศ.ดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา CP RAM 100,000
39 การทดสอบทางประสาทสัมผสัเชิงพรรณนาของผลิตภัณฑนํ้าสม รศ.ดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน บ.มาลี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 160,000
40 การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ syrups รศ.ดร.รุงนภา พงศสวัสด์ิมานิต บ.Mid siam Sugar Co.,Ltd 639,000
41 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวเพื่อขัดหินปูนสําหรับสุขนัขแบบเน้ือเหนียวหยุน รศ.ดร.เสาวณีย เลิศวรสิริกุล บ.HUNTER GROUP LTD. 263,600
42 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวเพื่อขัดหินปูนสําหรับสุขนัขแบบเน้ือแข็งหยาบ
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43 การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบกาแฟและชา รศ.ดร.อนุวัตร แจงชัด บ.ปตท.จํากัด(มหาชน) 581,900
44 การพัฒนา Flavored-Umami Peptides จากเศษเน้ืออกไกลอกหนัง ดร.ทานตะวัน พิรักษ บ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 2,688,400
45 การออกแบบบรรจุภัณฑเวชภัณฑ Haemodol ผศ.ดร.เลอพงศ จารุพันธ Paradigm Pharma(Thailand) Co.,Ltd. 18,750
46 การสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผักและผลไมท่ีกอใหเกิด
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48 การออกแบบบรรจุภัณฑเวชภัณฑ Begesic ผศ.ดร.เลอพงศ จารุพันธ Berlin Pharmanceutical Industry Co.,Ltd 60,000
49 โครงการคูปองนวัตกรรมเร่ือง แผนกําจัดเอทิลีนในบรรจุภัณฑขนสงเพื่อยืดอายุของ
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ผศ.ดร.เลอพงศ จารุพันธ บริษัท ล็อกเก็ต จํากัด 400,000
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51 การพัฒนาบรรจุภัณฑเวชภัณฑภายใตตราสินคา Paradigm ผศ.ดร.เลอพงศ จารุพันธ บ.พาราไดม ฟารมา (ประเทศไทย) จํากัด 300,000
52 การจัดประชุม การบรรจุผลิตผลสนในโซอุปทานในประเทศอาเซียน รศ.ดร.วาณี ชนเห็นชอบ FAO 790,000
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56 นวัตกรรมเทคโนโลยีบรรจุภัณฑพลาสติกออนตัวและการประยุกตในอุตสาหกรรม ผศ.ดร.ธัญญารัตน จิญกาญจน บุคคลท่ัวไป 165,400
57 การใหคําปรึกษาการวางผังโรงพิมพแสงศิลปและปรับปรุงระบบ 5 ส ของบริษัท SIG
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แชเย็นและแขแข็งท่ีจําหนายในประเทศไทย
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พัฒนารานคา (Concept Shop) และผลิตภัณฑตนแบบ OTOP
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ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 2,500,000

61 โครงการกิจกรรมการพัฒนาผูประกอบการและผลิตภณัฑจากผา และผลิตภัณฑผา
ภาคเหนือ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนายกระดับการออกแบบ การตลาด

ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม 2,250,000



รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2555 35

ลําดับ ช่ือโครงการพัฒนาวิชาการ หัวหนาโครงการ ช่ือแหลงทุน จํานวนเงิน
และการสรางแบรนด (Marketing & Design Camp) และการสงเสริมการตลาดผา
และผลิตภัณฑผาภาคเหนือ โดยการจัดแสดงผลงาน/เจรจาธุรกิจและจําหนายสินคา
ตามโครงการพัฒนาและสงเสริมตลาดผาและผลิตภัณฑจากผาภาคเหนือประจําป
งบประมาณ 2555

62 การพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอจากผาไหมเพื่อการปองกันคลื่นแมเหล็กไฟฟา ดร.ณัฐดนย รุงเรืองกิจไกร สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 757,000
63 โครงการพัฒนาผูประกอบการ (ลูกคาธนาคารฯ) ใหเขาสูระบบมาตรฐานคุณภาพการ

ลงทุนโลจิสตติกสและเพิ่มศักยภาพเพื่อการสงออก
ผศ.เฟองฟูรัตน มุงทวีสินสุข ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง

ประเทศไทย
52,000

64 การรวบรวมลายทอผาไหมมัดหมี่ของไทยเพื่อใชเปนฐานขอมูลเชิงพาณิชย ผศ.ดร.ผุสดี แซลิ้ม นิติบุคคลรานนวลลออ 50,000
รวมทั้งสิ้น 41,909,681

รูปภาพกิจกรรมการใหบริการวิชาการแกสังคม
 ขอมูลรายละเอียดการบริการวิชาการท้ังหมด (ขอมูลเปรียบเทียบ 3 ป) คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายละเอียด ปงบประมาณ พ.ศ.

2553 2554 2555
จํานวนโครงการบริการวิชาการ 46 51 64
จํานวนคนท่ีไดรับบริการ 680 139 103

เงินรายไดจากการบริการวิชาการ (บาท) 12,093,360 23,456,605 41,909,681
มูลคา (บาท) 2,427,000 1,533,000 11,463,600

1.9.8 การบริหารและการจัดการ
รายการ ปการศึกษา

2553 2554 2555
จํานวนอาจารยประจาํและบุคลากรวิจยัที่เขารวมประชมุวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้ง
ระดับชาตแิละนานาชาติ (ไมนับซํ้า)

30 54 60

- จํานวนอาจารยประจาํและบุคลากรวจิัยที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ
(ไมนับซํ้า)

20 24 25

- จํานวนอาจารยประจาํและบุคลากรวจิัยที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการระดับ
นานาชาติ (ไมนับซํ้า)

10 30 35

จํานวนอาจารยประจาํและบุคลากรวิจยัที่ไดรับรางวัลผลงานทางวชิาการหรอืวิชาชีพในระดบัชาติ
(ไมนับซํ้า)

- 2 4

- ดานการวจิัย - 2 4
- ดานศิลปวัฒนธรรม - - -
- ดานอื่นๆ - - -
จํานวนอาจารยประจาํและบุคลากรวิจยัที่ไดรับรางวัลผลงานทางวชิาการหรอืวิชาชีพในระดบั
นานาชาติ (ไมนับซํ้า)

- - 5

- ดานการวจิัย - - 5
- ดานศิลปวัฒนธรรม - - -
- ดานอื่นๆ - - -
จํานวนบุคลากรประจาํสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวชิาชีพทั้งในประเทศและ - 77 81
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ลําดับ ช่ือโครงการพัฒนาวิชาการ หัวหนาโครงการ ช่ือแหลงทุน จํานวนเงิน
และการสรางแบรนด (Marketing & Design Camp) และการสงเสริมการตลาดผา
และผลิตภัณฑผาภาคเหนือ โดยการจัดแสดงผลงาน/เจรจาธุรกิจและจําหนายสินคา
ตามโครงการพัฒนาและสงเสริมตลาดผาและผลิตภัณฑจากผาภาคเหนือประจําป
งบประมาณ 2555

62 การพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอจากผาไหมเพื่อการปองกันคลื่นแมเหล็กไฟฟา ดร.ณัฐดนย รุงเรืองกิจไกร สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 757,000
63 โครงการพัฒนาผูประกอบการ (ลูกคาธนาคารฯ) ใหเขาสูระบบมาตรฐานคุณภาพการ

ลงทุนโลจิสตติกสและเพิ่มศักยภาพเพื่อการสงออก
ผศ.เฟองฟูรัตน มุงทวีสินสุข ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง

ประเทศไทย
52,000

64 การรวบรวมลายทอผาไหมมัดหมี่ของไทยเพื่อใชเปนฐานขอมูลเชิงพาณิชย ผศ.ดร.ผุสดี แซลิ้ม นิติบุคคลรานนวลลออ 50,000
รวมทั้งสิ้น 41,909,681

รูปภาพกิจกรรมการใหบริการวิชาการแกสังคม
 ขอมูลรายละเอียดการบริการวิชาการท้ังหมด (ขอมูลเปรียบเทียบ 3 ป) คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายละเอียด ปงบประมาณ พ.ศ.

2553 2554 2555
จํานวนโครงการบริการวิชาการ 46 51 64
จํานวนคนท่ีไดรับบริการ 680 139 103

เงินรายไดจากการบริการวิชาการ (บาท) 12,093,360 23,456,605 41,909,681
มูลคา (บาท) 2,427,000 1,533,000 11,463,600

1.9.8 การบริหารและการจัดการ
รายการ ปการศึกษา

2553 2554 2555
จํานวนอาจารยประจาํและบุคลากรวิจยัที่เขารวมประชมุวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้ง
ระดับชาตแิละนานาชาติ (ไมนับซํ้า)

30 54 60

- จํานวนอาจารยประจาํและบุคลากรวจิัยที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ
(ไมนับซํ้า)

20 24 25

- จํานวนอาจารยประจาํและบุคลากรวจิัยที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการระดับ
นานาชาติ (ไมนับซํ้า)

10 30 35

จํานวนอาจารยประจาํและบุคลากรวิจยัที่ไดรับรางวัลผลงานทางวชิาการหรอืวิชาชีพในระดบัชาติ
(ไมนับซํ้า)

- 2 4

- ดานการวจิัย - 2 4
- ดานศิลปวัฒนธรรม - - -
- ดานอื่นๆ - - -
จํานวนอาจารยประจาํและบุคลากรวิจยัที่ไดรับรางวัลผลงานทางวชิาการหรอืวิชาชีพในระดบั
นานาชาติ (ไมนับซํ้า)

- - 5

- ดานการวจิัย - - 5
- ดานศิลปวัฒนธรรม - - -
- ดานอื่นๆ - - -
จํานวนบุคลากรประจาํสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวชิาชีพทั้งในประเทศและ - 77 81
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รายการ ปการศึกษา
2553 2554 2555

ตางประเทศ (ไมนับซํ้า)
- จํานวนบุคลากรประจาํสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพในประเทศ - 77 81
- จํานวนบุคลากรประจาํสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพตางประเทศ - - -
คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลผูบริหาร (คะแนนเต็ม 5)
หากไมมีใหใส (NA)

4.23 4.23 3.85

1.9.9 ขอมูลผลงานท่ีประสบความสําเร็จ 3 อันดับแรก คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ปการศึกษา ชื่อผลงาน

2553 1. นิสิตมีความสามารถและไดรับรางวัลระดับชาติ เชน รางวัล Thai Star Packaging Award 2010 ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม, รางวัล
การแขงขัน SET-TFEX Chick2 WIN 2010 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, รางวัลชนะเลิศของสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทางอาหารแหงประเทศไทย, รางวัลนําเสนอผลงานวิจัยดีเดน สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, รางวัลความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม, รางวัลการ
ประกวดผลงานสําหรับนกัออกแบบรุนใหมในโครงการ “แกรนดสปอรต ยังดีไซเนอร คอนเทสต” และรางวัลอื่น ๆ อกีจํานวนหนึ่ง
2. นิสิตไดรับรางวัลระดับนานาชาติ เชน รางวัล Asia Star 2010 ของสหพันธการบรรจุแหงเอเชีย
3. คณาจารยมีศักยภาพและไดรับรางวลั เชน รางวัล The Minister of State for Special Mission Award ประจําป 2011 ในสาขา
Consumer Assistance ของประเทศญี่ปุน, 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 ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, รางวัลนักวิจัยรุนใหมผูมีผลงาน
ทางวิชาการระดับยอดเยี่ยม (Outstanding Award) ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, รางวัลที่ 3 จากการประกวด
รางวัลนวัตกรรมขาวไทย ประจําป 2553 ของมูลนิธิขาวไทยในพระบรมราชูปถมัภและสํานกังานนวัตกรรมแหงชาติ และรางวัลผลงานวิจยั
ดีเดน 2010 TFR-CHE-Scopus Researcher Award สาขา Agricultural Science & Technology ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2554 1. รางวัล “ซิว-เสง่ียม กาญจนจารี เพือ่ผูนํานักวิจยัรุนใหมดีเดน” (Siew-Sngiem Karnchanachari Research Leadership and Young
Professorship Awards) จํานวน 10 ลานบาท ใหแก รศ.ดร.ปาริฉัตร  หงสประภาส ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อศึกษาวิจัยโครงการการผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงดานโภชนาการ (Food Production for Nutritional Security)
เปนเวลา 3 ป
2. นิสิตไดรับ 5 รางวัล จาก Thai Star Packaging Awards 2011 และไดรับอกี 5 รางวัล จาก Asia Star 2011 Awards โดยนิสิตภาควิชา
เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
3. นิสิตไดรับรางวัลชนะเลิศลําดับที่ 1 ในการประกวดส่ิงประดิษฐทางการเกษตรของ สําหรับนักประดิษฐรุนเยาว ป 2554 จากสํานกังาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร เร่ือง "กระบวนการผลิตบะหมี่โภชนาการสูงคืนรูปเร็วชนิดไมทอดในน้ํามัน" (สวก.) โดยนิสิตสาขาวิศวกรรมอาหาร
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร

2555 1. รัฐบาลสาธารณรัฐฝร่ังเศส กระทรวงเกษตร อาหาร และปาไม มอบอิสริยาภรณ ขั้นอัศวินดานการเกษตร (Chevalier de l'Ordre de
Merite agricole) ประจําป พ.ศ. 2556 จากตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 31 มกราคม 2556 ใหแก รองศาสตราจารย ดร.กลา
ณรงค ศรีรอด อาจารยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2. สภาวจิัยแหงชาติ (วช.) มอบรางวัลระดับดี 3 ผลงานเร่ือง "KU-AF2 : คอลัมนสําหรับขจัดส่ิงรบกวนสําหรับการวิเคราะหอะฟลาทอกซิน“
ผศ. ดร.วราภา มหากาญจนกุล อาจารยภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร ผศ. ดร.ธนิต พุทธพิงศศิริพร อาจารยภาควิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และผูรวมวิจัยจํานวน 7 คน
3. นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจแุละวัสดุที่ไดรับรางวัลจากการประกวดตนแบบบรรจุภัณฑระดับโลก (WorldStar 2012 Student
Awards) และระดับเอเซีย (AsiaStar 2012 Packaging Awards) ผลงานที่ไดรับรางวัล 2012 WorldStar Student Awards เปนของนาย
รัฐรวี จิตรบํารุง ผูออกแบบตนแบบบรรจุภัณฑเพื่อการขนสงสําหรับผลิตภัณฑระนาดจิ๋ว ตราสินคา KEETA ไดรับรางวัล Certificate of
Recognition จากผลงานที่สงเขารวมทัง้หมด 229 ผลงานจาก 17 ประเทศทั่วโลก ซ่ึงไดตัดสินไปเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ที่ผานมา ณ
McCormick Place ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงผลงาน KEETA นี้ยังเคยไดรับรางวัล Asia Star 2011 Awards และ Thai Star 2011
Awards มากอนหนาอกีดวย สวนผลงานที่ไดรับรางวัล AsiaStar 2012 Packaging Awards เปนของนายเดชปยะ เอรัสสะ ผูออกแบบสรางสรรค
ตนแบบบรรจุภัณฑเพื่อการขนสงสําหรับผลิตภัณฑครกไม ตราสินคา MAISIAM WOOD ไดรับรางวัลยอดเยี่ยม ซ่ึงผลงานนี้ยังไดรับรางวัลชมเชย
จากการประกวด ThaiStar 2012 Packaging Awards มากอนหนานี้ และถูกสงใหรวมประกวดในนามตัวแทนจากประเทศไทย และตัดสินไปเมื่อ
วันที่ 22 ตุลาคม 2555 ณ เมือง Gyoennggi-Do ประเทศเกาหลีใต โดยมีผลงานที่รวมสงเขาประกวดทั้งส้ิน ๑๙๖ ผลงานจากประเทศสมาชิกใน
กลุมสหพันธการบรรจุแหงเอเชีย (ASIAN PACKAGING FEDERATION หรือ APF) ซ่ึงประกอบดวยประเทศสมาชิก ๑๕ ประเทศไดแก ออสเตรเลีย
บังคลาเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุน เกาหลี มาเลเซีย ฟลิปปนส รัสเซีย สิงคโปร ศรีลังกา ไทย ตุรกี และเวียดนาม
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1.10 ท่ีตั้ง พื้นท่ี ลักษณะอาคารและพื้นท่ีใชสอย
(มีรูปภาพประกอบ รวมท้ังตารางระบุชื่ออาคารท้ังหมดของคณะและพ้ืนท่ีใชสอย ปท่ีเริ่มใชอาคาร)

ชื่ออาคาร ปที่
เริ่มใช

พ้ืนที่ใชสอย
(ตารางเมตร)

ลักษณะเปนแบบอาคาร
ประหยดัพลังงาน

(ใช/ไมใช)

รูปภาพอาคาร
อาคารที่ ชื่ออาคาร

อาคาร
1

- 2527 7,808 ไมใช

อาคาร
2

- 2536 7,314.5 ไมใช

อาคาร
3

- 2537 10,667.96 ไมใช

อาคาร
4

อาคารกิจกรรม 2548 1,072 ไมใช

อาคาร
5

อาคารปฏิบตัิการวิจัย
ทางดานอุตสาหกรรมเกษตร

2553 18,760 ใช

อาคาร
6

อาคารปฏิบตัิการ
แปรรูป

2536 496 ไมใช

 ขอมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
 พ้ืนท่ีภาพรวมของคณะ จํานวนพ้ืนท่ี (ตารางเมตร)
1. พ้ืนท่ีแนวราบท้ังหมด 46,118.96
2. พ้ืนท่ีช้ัน 1 ของทุกอาคารรวมกัน 9,172
3. พ้ืนท่ีท่ีเปนถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทท่ีมีการปรับผิวหนาโดยวัสดุประเภทตางๆ

เชน ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย ฯลฯ
5,399

4. พ้ืนท่ีภายในอาคารท่ีเปน Green Area 558
5. พ้ืนท่ี Green Area ท้ังหมด 5 = (1+4) – (2+3) 32,105.96
 รถของคณะ จํานวน (คัน)
1. รถยนตทุกประเภท 3
2. รถจักรยานยนต 6
3. รถจักรยาน 7
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บทที่ 2
การรายงานผลการดําเนินงาน

2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปการศึกษา 2555
1. การผลิตบัณฑิต
คณะอุตสาหกรรมเกษตรเปดหลักสูตรทุกระดับการศึกษาจํานวน 22 หลักสูตร โดยแยกเปนหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 9 หลักสูตร และระดับ
ปริญญาเอก 6 หลักสูตร สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจํานวน 22 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 54.55 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมด มีการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
กับการผลิตบัณฑิตครบถวนตามกระบวนการประกันคุณภาพในระดับดีมาก

2. การวิจัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตรใหความสําคัญกับการวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีระบบกลไกการ

บริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค มีการแบงกลุมงานวิจัยตามสาขาเชี่ยวชาญของคณาจารยเปนหนวยปฏิบัติการ
วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Special Research Unit) มีคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยไปใชประโยชน มีการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย และงานสรางสรรคแกคณาจารย และนิสิต รวมถึงการจัดซื้อ
ครุภัณฑเพ่ือการวิจัยข้ันสูง

อาจารย มีการสนับสนุนคณาจารยรุนใหมในการทําวิจัยภายใตทุนวิจัยอาจารยใหมเปนประจํา
ทุกป สนับสนุนงบประมาณใหอาจารยไปดูงานวิจัยในดานท่ีเก่ียวของ การนําเสนอผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ จัด
โครงการเรงรัดการตีพิมพผลงาน เพ่ือสนับสนุนใหอาจารยตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการและงานวิจัยในวารสาร
ระดับนานาชาติ การสรางเครือขายการวิจัยระดับภูมิภาค

นิสิต สนับสนุนใหนิสิตไดเสนอผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ
และระดับนานาชาติ มีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตเพ่ือฝกงานหรือทําวิจัยกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ

นอกจากนั้น คณะอุตสาหกรรมเกษตรยังเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดย
ความรวมมือกับคณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยภายใตการดําเนินงานของศูนยวิทยาการเพ่ืออุตสาหกรรมเคมีอาหาร
และการเกษตร

จากระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทําใหคณาจารยของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรไดรับรางวัลท่ีเก่ียวของกับผลงานวิจัยท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติจํานวนมาก

3. งานบริการวิชาการแกสังคม
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม โดยมีหนวยบริการ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนผูรับผิดชอบการจัดโครงการบริการวิชาการท่ีเปน
ประโยชนตอสังคม และมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย และมีการ
ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานสอนและงานวิจัย เพ่ือนําไปปรับปรุงตอไป
รวมถึงการจัดสัมมนารวมกับองคกรตางประเทศ
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4. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใน

ป 2555 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 8 โครงการ พรอมท้ังมีการจัด
โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต และมีการจัดแสดงผลงานโดย
เปดใหนิสิต คณาจารย ผูสนใจเขารวมชมผลงาน

5. ดานการพัฒนานิสิต
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมุงผลักดันใหนิสิตเปนผูมีความรูคูคุณธรรม โดยในเรื่องความรู คณะ

อุตสาหกรรมเกษตรไดมุงม่ันในการพัฒนานิสิต เปนผูมีความรูทางวิชาการตามหลักสูตร การเสริมสรางประสบการณ
ในวิชาชีพ รวมถึงการเตรียมความพรอมดานตาง ๆ ใหนิสิต เพ่ือกาวสูความเปนนานาชาติ ตลอดจนการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ หรือพัฒนานิสิต ท้ังดานวิชาการ และคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพนิสิต จนทําใหนิสิต
ไดรับรางวัลท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ

6. ดานการบริหารและพัฒนาหนวยงาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาหนวยงานท่ีมุงสูวิสัยทัศน ท้ัง

ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เชน ดานการเรียนการสอน มี
การกําหนดใหมีการเปดวิชาเลือกท่ีสอนเปนภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต
ระดับปริญญาตรี / โท / เอก กับมหาวิทยาลัยตางประเทศ การสงนิสิตไปฝกงานระยะสั้นหรือเรียนชั้นปท่ี 4 เปน
เวลา 1 ป ณ ตางประเทศ การเชิญอาจารยชาวตางประเทศมาสอน รวมท้ังการสงอาจารยไปเปน visiting scholar
ดานการวิจัย มีการสรางเครือขายการวิจัยระดับภูมิภาค การเรงรัดการตีพิมพผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ การซื้อ
ครุภัณฑเพ่ือการวิจัยข้ันสูง สวนดานการบริการวิชาการ มีการจัดสัมมนารวมกับองคกรระหวางประเทศ ซึ่งการ
ดําเนินการตาง ๆ จะมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการของงานตาง ๆ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองคประกอบคุณภาพ สําหรับคณะวิชา
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําป

การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) นั้น คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 9 องคประกอบคุณภาพ ซึ่งเปนระบบท่ีใชสําหรับหนวยงานท่ีทํา
หนาท่ีผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน
คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเปาหมายไมคิดคาคะแนน แตระบุเพียงบรรลุเปาหมายหรือไมบรรลุ
เทานั้น

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบคุณภาพ
และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ตาม
ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย ไดคะแนนเฉลี่ย 4.92 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย ไดคะแนนเฉลี่ย 4.63 ผลประเมิน
ไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปไดดังตารางท่ี 2.1
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ตารางท่ี 2.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน (คะแนนเต็ม 5)

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในรอบปการศึกษา 2555 สามารถสรุปผล
การดําเนินงานรายองคประกอบ ไดดังนี้

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค

ตามตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ พบวาไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 2.2
ตารางท่ี 2.2 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา,
ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555)

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)

หมายเหตุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การตัวต้ัง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)
ตัวต้ัง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)ตัวหาร ตัวหาร
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 5.00 4.00

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 7 7 8 6 5.00 4.00 ขาดขอ 7, 8

ประเมิน
ตนเอง

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

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค และแผนดาํเนินการ

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 4.00 4.00 - 4.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก ดี ดี - ดี

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 5.00 5.00 4.75 4.75 4.75 4.25 4.25 4.25 4.00 4.60 4.50 4.00 4.62 4.51 4.75 4.75 4.60 4.69 4.50 4.50 4.62 4.54 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก ดีมาก ดีมาก - ดีมาก

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 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 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
องคประกอบท่ี 5 การบริการทาง
วิชาการแกสังคม

- - 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 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

- - 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 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ - - 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 - 3.85 3.85 - 3.85 3.85 5.00 5.00 3.85 4.77 4.50 4.50 3.85 4.37 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี

องคประกอบท่ี 8 การเงนิและ
งบประมาณ

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก ดีมาก ดีมาก - ดีมาก

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.91 4.91 - 4.61 4.61 5.00 5.00 4.91 4.96 5.00 5.00 4.61 4.81 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

เฉล่ียภาพรวม 5.00 5.00 4.95 4.94 4.95 4.58 4.56 4.58 4.00 4.77 4.72 4.00 4.75 4.70 4.92 4.91 4.77 4.86 4.63 4.61 4.75 4.67
ระดบัคุณภาพ ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดี ดมีาก ดมีาก ดี ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก

ผลผลิต รวม
คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2555

กรรมการประเมินตนเอง กรรมการ
กระบวนการ

ประเมินตนเอง กรรมการ

ระดับคุณภาพองคประกอบคุณภาพ
ปจจยันาํเขา

ประเมินตนเอง กรรมการประเมินตนเอง
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 7 ขอ
รอบระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในคณะ และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ โดยเปนแผนท่ีเชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี
2 (พ.ศ.2552-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2552-
2555)

  2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะไปสูทุกหนวยงานภายใน
  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
  4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง

และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา
  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลตอผูบริหาร และคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา
  8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป

ผลการดําเนินงาน
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน

คณะ และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ โดยเปนแผนท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และ
แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2552 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2552 – 2555)

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดทําแผนกลยุทธเพ่ือผลักดันและขับเคลื่อนองคกร และกําหนด
ทิศทางการพัฒนาคณะใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน และแผนกลยุทธ /ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ภายใตกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2551 – 2565 และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2552 – 2555) โดยการมีสวนรวมของทุกหนวยงานของคณะในการกําหนด
ทิศทาง เปาหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคต ตลอดจนการจัดทําแผนปฏิบัติ



รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2555 42

ราชการประจําป เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอยางสูงสุดภายใตงบประมาณท่ีจํากัด
(เอกสารหมายเลข 1.1-1-1, 1.1-1-2, 1.1-1-3, 1.1-1-4) และในปการศึกษา 2555 คณะมีการจัดโครงการสัมมนา
บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2556 เม่ือวันท่ี 1 – 3 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเฟลิกซ ริเวอรแคว
รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือรับทราบนโยบายในการบริหารคณะของคณบดี และจัดทําแผนยุทธศาสตรและ
ทิศทางการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร (เอกสารหมายเลข 1.1-1-5, 1.1-1-6)

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ประกอบดวยคณบดีเปนประธาน หัวหนาภาควิชาตางๆ และหัวหนาสํานักงานเลขานุการเปนกรรมการ โดยมี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนเปนเลขานุการ เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธ/พัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร (พ.ศ.2555 –
2559) ภายใตกรรมการหลักชุดเดียวกับคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร และไดมีการดําเนินการ
จัดทํารางแผนเพ่ือเสนอผูบริหาร (เอกสารหมายเลข 1.1-1-7)

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะไปสูทุกหนวยงานภายใน
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการถายทอดแผนกลยุทธ/ยุทธศาสตรเพ่ือผลักดันและขับเคลื่อนองคกร และ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2555 – 2558) ระดับคณะไปสูหนวยงานตางๆ โดยการถายทอดผานท่ีประชุม
กรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร(เอกสารหมายเลข 1.1-2-1) ไปยังผูบริหารระดับตางๆ กลาวคือ
รองคณบดี เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนในสวนท่ีรับผิดชอบ (เอกสารหมายเลข 1.1-2-2) หัวหนาภาควิชาเพ่ือแจงให
บุคลากรในภาควิชาทราบและจัดทําแผนของภาควิชา (เอกสารหมายเลข 1.1-2-3) และหัวหนาสํานักงานเลขานุการ
เพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงานในสวนของสํานักงานเลขานุการ (เอกสารหมายเลข 1.1-2-4) รวมท้ังไดมีการชี้แจงทํา
ความเขาใจกับบุคลากรในเรื่องของวิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมายการดําเนินงาน และทิศทางการพัฒนาคณะในโอกาส
ตางๆ เชน การจัดโครงการสัมมนาบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการขอบคุณบุคลากรคณะอุตสาหกรรม
เกษตร การประชุมหัวหนาภาควิชาและอาจารยใหม เพ่ือรับทราบนโยบายและแนวทางในการทํางาน การแจงเวียน
ใหหนวยงานทราบตางๆ เปนตน (เอกสารหมายเลข 1.1-2-5, 1.1-2-6, 1.1-2-7, 1.1-2-8) และมีการประชาสัมพันธ
ปรัชญา วิสัยทัศน และภารกิจหลักของคณะอุตสาหกรรมเกษตรบนเว็บไซตของคณะ (เอกสารหมายเลข 1.1-2-9)

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ เ พ่ือผลักดันและขับเคลื่อนองคกร
เปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ ประกอบดวย 1) ดานการเรียนการสอน 2) การวิจัย 3) การบริการ
วิชาการ และ 4) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการวิเคราะหความสอดคลองของแผน
กลยุทธเพ่ือผลักดันและขับเคลื่อนองคกรกับแผนปฏิบัติราชการ และจัดทําเปน Strategy Map (เอกสารหมายเลข
1.1-3-1, 1.1-3-2, 1.1-3-3)

4. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการกําหนดตัวบงชี้และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานครบถวนทุกเปาประสงคและทุกพันธกิจ ในแผนกลยุทธเพ่ือผลักดันและขับเคลื่อนองคกร ประจําป
2555 ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร 36 ตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติราชการประจําป 2555 ประกอบดวย 5
ประเด็นยุทธศาสตร 5 เปาประสงค 20 กลยุทธ 33 ตัวชี้วัด (เอกสารหมายเลข 1.1-4-1, 1.1-4-2)

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2555 โดยเนนการดําเนินงานตาม

ภารกิจหลักท้ัง 4 พันธกิจ ประกอบดวย 1) การเรียนการสอน 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ และ 4) การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และมีกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ/มาตรการ แผนงาน/โครงการ ตัวบงชี้
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ระยะเวลา และผูรับผิดชอบอยางชัดเจน และมีการติดตามผลการดําเนินงานปละ 2 ครั้ง (เอกสารหมายเลข
1.1-5-1)

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา

คณะอุตสาหกรรมเกษตรกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปละ 2 ครั้ง ตอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยครั้งท่ี 1 เปนการรายงานผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน
ในการประชุมครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2556 และครั้งท่ี 2 เปนการรายงานผลการดําเนินงานในรอบ
12 เดือน ในการประชุมครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2556 (เอกสารหมายเลข 1.1-6-1)

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ตอผูบริหาร และคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธเพ่ือผลักดันและ
ขับเคลื่อนองคกร ประจําป 2555 โดยเปรียบเทียบคาเปาหมายกับผลการดําเนินงานและรายงานตอท่ีการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2556 (เอกสารหมายเลข
1.1-7-1, 1.1-7-2)

8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการนําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2555 เสนอตอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือพิจารณาในการประชุม ครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 11
เมษายน 2556 โดยขอเสนอแนะใหเพ่ิมเติมตัวบงชี้ท่ี 18 ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 และไดนําขอเสนอแนะดังกลาว
ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2555 – 2558) และแผนปฏิบัติราชการประจําป 2555 (เอกสารหมายเลข
1.1-8-1, 1.1-8-2)

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

1.1 5 ขอ 8 ขอ 8 ขอ 3.00 5.00 5.00 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง เนื่องจาก ขาดเกณฑขอ 7, 8

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2555

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

1.1 5 ขอ 7 ขอ 6 ขอ 3.00 4.00 4.00 7 ขอ ไมบรรลุ 7 ขอ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 หรือ 7 ขอ
มีการดําเนินการ

8 ขอ
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

1.1-1-1 แผนกลยุทธ/ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและคณะอุตสาหกรรมเกษตร

1.1-1-2 รายงานวิเคราะหความสอดคลองปรัชญา วิสัยทัศน และกลยุทธ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1.1-1-3 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1.1-1-4 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1.1-1-5 โครงการสัมมนาบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2556

เพ่ือรับทราบนโยบายในการบริหารคณะและจัดทําแผนยุทธศาสตร
1.1-1-6 เอกสารรางยุทธศาสตรและแผนพัฒนาภาควิชา
1.1-1-7 - คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะอุตสาหกรรมเกษตร

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร
- รายงานการประชุม

1.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งท่ี 6/2555 และ 9/2555
1.1-2-2 แผนปฏิบัติงานของรองคณบดี
1.1-2-3 แผนปฏิบัติราชการของภาควิชา
1.1-2-4 แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการ
1.1-2-5 โครงการสัมมนาบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2556
1.1-2-6 โครงการขอบคุณบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2555
1.1-2-7 เอกสารการประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายและแนวทางในการทํางานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
1.1-2-8 เอกสารการแจงเวียนหนวยงาน
1.1-2-9 การประชาสัมพันธปรัชญา วิสัยทัศน และภารกิจหลักของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

บนเว็บไซตของคณะฯ
1.1-3-1 Strategy Map
1.1-3-2 รายงานวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติการ
1.1-3-3 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1.1.4-1 แผนกลยุทธ/ยุทธศาสตร เพ่ือผลักดันและขับเคลื่อนองคกร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1.1-4-2 แผนปฏิบัติราชการประจําป 2555
1.1-5-1 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจําป 2555 รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
1.1-6-1 การติดตามผลการดําเนินงาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งท่ี 4/2556 และ 5/2556
1.1-7-1 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธเพ่ือผลักดันและขับเคลื่อน

ประจําป 2555 รอบ 12 เดือน
1.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งท่ี 5/2556
1.1-8-1 แผนพัฒนาปรับปรุงดานแผนงาน
1.1-8-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2555 - 2558) และแผนปฏิบัติราชการประจําป 2555

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ฉบับปรับปรุง)
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องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต ตามตัวบงชี้

สกอ. 8 ตัวบงชี้ และ สมศ. 5 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.69 ผลประเมินไดคุณภาพ
ระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.54 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก
รายละเอียดดังตารางท่ี 2.3
ตารางท่ี 2.3 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ,
ปปฏทิิน 2555)

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)

หมายเหตุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)ตัวหาร ตัวหาร
องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 4.69 4.54

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร

ขอ 6 6 4 4 4.00 4.00 ขาดขอ
4, 5, 6

2.2 อาจารยประจาํที่มีวุฒิปริญญา
เอก

รอยละ
(เง่ือนไข 1)

รอยละ
60

รอยละ
60

85 81.73 85 82.52 5.00 5.00
104 103

2.3 อาจารยประจาํที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ

รอยละ
(เง่ือนไข 1)

รอยละ
30

รอยละ
30

32 30.77 32 31.07 5.00 5.00
104 103

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน

ขอ 7 7 7 3 5.00 3.00 ขาดขอ
1, 2, 6, 7

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา
และสภาพแวดลอมการเรียนรู

ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน

ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต

ขอ 6 6 6 6 5.00 5.00

2.8 ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่
จัดใหกับนิสิต

ขอ 5 5 4 4 4.00 4.00

1
(สมศ.)

บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชพีอิสระภายใน
1 ป

รอยละ 100 100 234 84.78 234 84.78 4.24 4.24
276 276

จํานวนผูตอบแบบสํารวจ คน 382 382
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติ
และภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ)

คน 397 397

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา
และประกอบอาชีพอิสระ

คน 234 234

จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ คน 84 84
จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา คน 8 8
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการเกณฑทหาร
ลาอุปสมบท

คน - -

จํานวนบัณฑิตที่ไมไดงานทํา คน 42 42
จํานวนบัณฑิตที่ไมประสงคทํางาน คน 14 14
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนของ
ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ

คน 16,263.42 16,263.42

2
(สมศ.)

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี
โท และเอกตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ

คะแนน
ประเมินจาก

นายจาง

3.50 3.50 3.96 4.06 3.96 4.06
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ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ,
ปปฏทิิน 2555)

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)

หมายเหตุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)ตัวหาร ตัวหาร
3

(สมศ.)
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร

รอยละ 25 25 77.75 63.73 64.00 52.46 5.00 5.00
122 122

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโททั้งหมด

คน 122 122

การตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

ผลงาน - - - -

มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
(proceeding)

ผลงาน 39 19.50 34 17.00

มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
(proceedings) หรือมีการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติ

ผลงาน 47 35.25 36 27.00

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ

ผลงาน 23 23.00 20 20.00

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด

ผลงาน - - - -

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ

ผลงาน - - - -

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ

ผลงาน - - - -

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน

ผลงาน - - - -

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ

ผลงาน - - - -

4
(สมศ.)

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร

รอยละ 50 50 29.25 208.93 25.50 182.14 5.00 5.00
14 14

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทั้งหมด

คน 14 14

มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล
TCI

ผลงาน 23 5.75 12 3.00

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศ
ของ สมศ.

ผลงาน 1 0.50 1 0.50

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศ
ของ สมศ.

ผลงาน - - - -

มีการตีพิมพในวารสาร วิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago
Journal Rank:
www.scimagojr.com) ในปลาสุดใน
subject category ที่ตีพิมพหรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใน
ฐานขอมูลสากล ISI และ Scopus

ผลงาน 23 23.00 22 22.00

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด

ผลงาน - - - -

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน ผลงาน - - - -



รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2555 47

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ,
ปปฏทิิน 2555)

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)

หมายเหตุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)ตัวหาร ตัวหาร
ระดับชาติ
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ

ผลงาน - - - -

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน

ผลงาน - - - -

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ

ผลงาน - - - -

14
(สมศ.)

การพัฒนาคณาจารย สัดสวน ดัชนี
คุณภาพ

6

ดัชนี
คุณภาพ

6

597 5.74 597 5.80 4.78 4.83
104 103

อาจารยวุฒิปริญญาตรี คน 1 0.00 1 0.00
อาจารยวุฒิปริญญาโท คน 8 16.00 8 16.00
อาจารยวุฒิปริญญาเอก คน 25 125.00 25 125.00
ผูชวยศาสตราจารยวุฒิปริญญาตรี คน - - - -
ผูชวยศาสตราจารยวุฒิปริญญาโท คน 8 24.00 8 24.00
ผูชวยศาสตราจารยวุฒิปริญญาเอก คน 30 180.00 30 180.00
รองศาสตราจารยวุฒิปริญญาตรี คน - - - -
รองศาสตราจารยวุฒิปริญญาโท คน 2 10.00 2 10.00
รองศาสตราจารยวุฒิปริญญาเอก คน 29 232.00 29 232.00
ศาสตราจารยวุฒิปริญญาตรี คน - - - -
ศาสตราจารยวุฒิปริญญาโท คน - - - -
ศาสตราจารยวุฒิปริญญาเอก คน 1 10.00 1 10.00

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 6 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

  1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนด
โดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

  2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

  3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชาใหประเมินตามตัวบงชี้กลางท่ีกําหนดในภาคผนวกท่ี 1) สําหรับหลักสูตร
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กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

สาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของดวย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมไดดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)

  4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และ
ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอย
ตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัว
บงชี้ท่ีกําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร

  5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และ
ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในขอ4 กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร

  6. เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ค2 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไมมีการ
ประเมิน)

  7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับการศึกษา
(เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ง)

  8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปรญิญา
เอก) มีจํานวนนิสิตท่ีศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนิสิตท้ังหมดทุก
ระดับการศึกษา (เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ง)

ผลการดําเนินงาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีคณะกรรมการวิชาการ ทําหนาท่ีกํากับดูแลเรื่องท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร

ตาง ๆ ภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร และมีภาควิชากํากับดูแลการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยมีการ
ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ดังนี้

1. มีระบบและกลไกเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย
มหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด โดยมหาวิทยาลัยมอบหมายใหกองบริการการศึกษาเปน
หนวยงานหลักทําหนาท่ีประสานงานในการเปดและปดหลักสูตรของคณะวิชาตาง ๆ โดยมีการกําหนดข้ันตอนในการ
ดําเนินงานเพ่ือเปดหลักสูตรใหม/ปรับปรุงหลักสูตรเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้

(1) แผนภูมิข้ันตอนการดําเนินการเสนอขอเปดหลักสูตรใหมเพ่ือบรรจุไวในแผนพัฒนาการศึกษา/การปรับ
เปาหมายจํานวนรับนิสิตไวในแผนการรับนิสิต

(2) แผนภูมิข้ันตอนการขออนุมัติเปดหลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุง
(3) แผนภูมิข้ันตอนการดําเนินงานการขออนุมัติโครงการพิเศษ
รายละเอียดปรากฏ http://eduserv.ku.ac.th/index.php?method=curriculum (เอกสารหมายเลข

2.1-1-1)
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กระบวนการในการเปดหลักสูตรใหมหรือปรับปรุงหลักสูตร เริ่มตนจากคณะกรรมการการจัดทําหลักสูตร
ระดับภาควิชาดําเนินการจัดทํารางหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พรอมผลการวิจัยสถาบัน แลว
นําเสนอคณะกรรมการวิชาการคณะฯ พิจารณากลั่นกรองใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และนําเสนอ
คณะกรรมการประจํ าคณะฯ พิจารณาให คว าม เห็ นชอบ แล วนํ า เสนอคณะกรรมการการ ศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ถาเปนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัยศึกษากอน) เม่ือผานความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแลว จึงนําเสนอ
ท่ีประชุมคณบดีพิจารณากลั่นกรองกอนนําเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย พรอมท้ังขออนุมัติใหเปด
สอนตามกําหนดเวลาท่ีระบุ รายละเอียดปรากฏตามคูมือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษา เพ่ือเสนอ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร 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) และตามแนวปฏิบัติท่ี
ประชุมคณะกรรมการการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยกําหนด อีกท้ังมี
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)

คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดดําเนินการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรและสภาอนุมัติแลว ครบทุกหลักสูตร มี
จํานวน 22 หลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.1-1-4) ดังนี้

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 6 หลักสูตร คือ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ
หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 9 หลักสูตร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินคาสิ่งทอ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาต)ิ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร (นานาชาต)ิ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 6 หลักสูตร
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาต)ิ
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร (นานาชาต)ิ
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หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร จํานวน 1 หลักสูตร
- หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาเทคโนโลยีของน้ําตาล
2. ระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการตาม

ระบบท่ีกําหนด
การปดหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีแนวปฏิบัติการปดหลักสูตร โดยหากหลักสูตรใดไมมีการเปด

สอนนับตั้งแตไดรับอนุมัติหลักสูตร ติดตอกันไมนอยกวา 3 ป หรืออาจารยประจําหลักสูตรและ/หรืออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร หรือภาควิชาพิจารณาแลวเห็นสมควรปดหลักสูตร ก็ให
เสนอขอปดหลักสูตรตอคณะกรรมการวิชาการคณะฯ คณะกรรมการประจําคณะฯ คณะกรรมการการศึกษา ท่ี
ประชุมคณบดี และขออนุมัติปดหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2.1-2-1)

ในปการศึกษา 2555 คณะอุตสาหกรรมเกษตรไมมีการขออนุมัติปดหลักสูตร
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชาเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงช้ีกลางท่ีกําหนดในภาคผนวกท่ี 1) สําหรับหลักสูตรสาขา
วิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของดวย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีหลักสูตรปรับปรุงท่ีสภาอนุมัติแลว และมีการจัดการเรียนการสอนแลว ตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จํานวน 16 หลักสูตร
(เอกสารหมายเลข 2.1-3-1) ดังนี้

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 5 หลักสูตร คือ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 5 หลักสูตร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาต)ิ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 5 หลักสูตร
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาต)ิ
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร จํานวน 1 หลักสูตร
- หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาเทคโนโลยีของน้ําตาล
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โดยมีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 (เอกสารหมายเลข 2.1-3.2) มหาวิทยา
เกษตรศาสตรมีการจัดทําระบบ มคอ.ออนไลน เพ่ือเปนการสนับสนุนใหกับการดําเนินงานเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ สะดวกยิ่งข้ึน ซึ่งคณะอุตสาหกรรมเกษตรไดมีการดําเนินการตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยในกรอกขอมูลในระบบ มคอ. ออนไลน ไดแก การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) (เอกสารหมายเลข 2.1-3.3) จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7) (เอกสารหมายเลข 2.1-3-4)

ท้ังนีมี้หลักสูตรปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ท่ีสภาอนุมัติแลว แตจะเริ่มใชปการศึกษา 2556 จํานวน 6 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร คือ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ
หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินคาสิ่งทอ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 6 หลักสูตร
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร (นานาชาต)ิ
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3

ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาท่ีกําหนดใน
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอย
ละ 80 ของตัวบงช้ีท่ีกําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีคณะกรรมการวิชาการคณะอุตสาหกรรมเกษตรทําหนาท่ีกํากับดูแลและ
ประสานงานกับภาควิชาใหดําเนินการไดครบถวนท้ัง ขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษาในแต
ละหลักสูตรมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เปนผูกํากับดูแลการดําเนินการของแตละหลักสูตรใหครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ระเบียบขอบังคับ และแนวปฏิบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด (เอกสารหมายเลข 2.1-
4-1) และมีการจัดทําวิจัยสถาบันเพ่ือประเมินหลักสูตรในรอบของการปรับปรุงทุกหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.1-
4-2)

นอกจากนี้เพ่ือใหการดําเนินงานไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตามตัวบงชี้ท่ี
กําหนดนั้น จึงไดมีการแจงภาควิชาและผูเก่ียวของเก่ียวกับการกรอกขอมูลในระบบ มคอ. ออนไลน ไดแก การจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) จัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) (เอกสารหมายเลข 2.1-4-3) และเพ่ือเปนการกระตุน และติดตามให
ภาควิชาดําเนินการจัดทํา มคอ.ออนไลน ของทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในภาคตน และภาคปลาย ปการศึกษา 2555
นั้น จึงไดนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ และเพ่ือเปนการติดตามอีกครั้งจึงไดเสนอตอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ตอไป (เอกสารหมายเลข 2.1-4-4) นอกจากนี้ไดมีการแจงภาควิชาและผูเก่ียวของเก่ียว
ทราบกับแนวปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาตามเกณฑมาตรฐานในรอบปรับปรุงครั้งถัดไป
(เอกสารไดหมายเลข 2.1-4-5)
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5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณี
หลักสูตรท่ีดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงช้ีและทุกหลักสูตร

ทุกภาควิชาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรเพ่ือควบคุม
กํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร (เอกสาร
หมายเลข 2.1-5-1)

6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ี
เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุกระดับการศึกษา
(เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ค2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไมมีการประเมิน)

7.หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ
กลุม ค1 และ ง)

ปการศึกษา 2554 คณะฯมีหลักสูตรทุกระดับการศึกษา จํานวน 22 หลักสูตร เปนหลักสูตรปริญญาโทแผน
ก และปริญญาเอก จํานวน 12 หลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.1-7-1) คิดเปนรอยละ 54.55 (เอกสารหมายเลข 2.1-
7-2)

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จํานวนนิสิตท่ีศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนิสิตท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ง)

มีจํานวนนิสิตทุกหลักสูตรทุกระดับการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษรวมท้ังสิ้น 2,870 คน เปนนิสิต
ปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก จํานวน 538 คน คิดเปนรอยละ 18.75 จึงไมผานเกณฑในขอ 8
เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2.1 6 ขอ 6 ขอ 4 ขอ 4.00 4.00 4.00 6 ขอ ไมบรรลุ 6 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง เนื่องจากขาดเกณฑขอ 4, 5, 6

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
ตามเกณฑท่ัวไป

มีการดําเนินการ
2 ขอ

ตามเกณฑท่ัวไป

มีการดําเนินการ
3 ขอ

ตามเกณฑท่ัวไป

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

ตามเกณฑท่ัวไป

มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอตามเกณฑท่ัวไปและครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม
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ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2555

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2.1 6 ขอ 6 ขอ 4 ขอ 4.00 4.00 4.00 6 ขอ ไมบรรลุ 6 ขอ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

2.1-1-1 ข้ันตอนการเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุง การเปดสอนโครงการ
ภาคพิเศษ และปฏิทินการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2.1-1-2 คูมือการเสนอหลักสูตร / รายวิชาระดับอุดมศึกษา
2.1-1-3 ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
2.1-1-4 รายชื่อหลักสูตรท่ีสภาอนุมัติแลว
2.1-2-1 แนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางการปดหลักสูตรและรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด
2.1-3-1 หลักสูตรปรับปรุงตามแบบ มคอ.2 มีรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2555
2.1-3-2 หลักสูตรแบบ มคอ.2
2.1-3-3 รายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ผานระบบออนไลน
2.1-3-4 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ผานระบบออนไลน
2.1-4-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
2.1-4-2 แฟมรายงานวิจัยสถาบันสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร
2.1-4-3 เอกสารติดตามการจัดทําระบบ มคอ.ออนไลน
2.1-4-4 รายงานการประชุม
2.1-4-5 เอกสารเวียนเก่ียวกับแนวปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
2.1-5-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร
2.1-6-1 เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม ค 1 และ ค 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตรไมมีการประเมิน
2.1-7-1 จํานวนหลักสูตรท้ังหมดของคณะ
2.1-7-2 การสรุปสัดสวนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา
เปาหมาย รอยละ 60
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน

คณะสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้
1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-5 หรือ
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2. แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา
เปนคะแนนระหวาง 0-5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง

1. คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป
หรือ

2. คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ท่ี
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ข้ึนไป

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2555 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง รวมลาศึกษาตอ จํานวน

104 คน มีคุณวุฒิปริญญาตรี 1 คน ปริญญาโท 18 คน และปริญญาเอก 85 คน สําหรับในปการศึกษา 2554 คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง รวมลาศึกษาตอ จํานวน 101 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 19 คน
และปริญญาเอก 82 คน

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก
= 100

ศึกษาตอ)นจริงรวมลา(ปฏิบัติงางหมดยประจําท้ัจํานวนอาจาร
ริญญาเอกมีคุณวุฒิปยประจําท่ีจํานวนอาจาร 

= 100
104
85 

= 81.73

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนน 5
= 5

5นนเต็มใหเปนคะแอกท่ีกําหนด ุฒิปริญญาเำท่ีมีคุณวาจารยประจรอยละของอ
อก ุฒิปริญญาเำท่ีมีคุณวาจารยประจรอยละของอ 

= 5
60

81.73 

=    6.81
หมายเหตุ : (1) จํานวนอาจารยประจํา ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงานมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร อาจารย

พนักงานราชการ อาจารยพนักงานเงินงบประมาณและเงินรายได อาจารยลูกจางช่ัวคราวเงินงบประมาณและ
เงินรายได ท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ท้ังน้ีไมนับรวมอาจารยพิเศษท่ีมสีัญญาจางในรอบปการศึกษา 2554

(2) คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป

เกณฑการประเมิน
คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงชี้ท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2.2 75 79.78 82 81.19 86 82.69 5.00 5.00 5.00 รอยละ
60

บรรลุ รอยละ
6094 101 104
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัว
บงชี้ท่ี

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2555

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2.2 72 79.78 82 81.19 85 82.52 5.00 5.00 5.00 รอยละ
60

บรรลุ รอยละ
6094 101 103

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

2.2-1 สัดสวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทา ปการศึกษา
2555 (รวมลาศึกษาตอ)

2.2-2 รายชื่ออาจารยประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร จําแนกตาม ภาควิชา ตําแหนงทางวิชาการ
และคุณวุฒิ ปการศึกษา 2555 (รวมลาศึกษาตอ)

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา
เปาหมาย รอยละ 30
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน

คณะสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้
1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0-5 หรือ
2. แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ี

ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0-5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง

1. คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป หรือ

2. คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน
เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ข้ึนไป
ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2555 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง รวมลาศึกษาตอ จํานวน
104 คน มีตําแหนงทางวิชาการ เปน อาจารย 34 คน ผูชวยศาสตราจารย 38 คน รองศาสตราจารย 31 คน และ
ศาสตราจารย 1 คน สําหรับในปการศึกษา 2554 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง รวมลา
ศึกษาตอ 101 คน มีตําแหนงทางวิชาการ เปน อาจารย 31 คน ผูชวยศาสตราจารย 38 คน รองศาสตราจารย 31 คน
และศาสตราจารย 1 คน
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1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ

= 100
ศึกษาตอ)นจริงรวมลา(ปฏิบัติงางหมดยประจําทั้จํานวนอาจาร

ขึ้นไปรศ.ตั้งแตทางวิชาการำรงตําแหนงยประจําทีดจํานวนอาจาร 

= 100
104
32 

= 30.77
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนน 5

= 5
5เต็ม เปนคะแนนที่กําหนดใหขึ้นไปรศ.ตชาการตั้งแแหนงทางวิำที่ดํารงตําาจารยประจรอยละของอ

ขึ้นไปรศ.ตชาการตั้งแแหนงทางวิำที่ดํารงตําาจารยประจรอยละของอ 

= 5
30

30.77 

= 5.13
หมายเหตุ : (1) จํานวนอาจารยประจํา ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อาจารยพนักงานราชการ อาจารยพนักงานเงินงบประมาณและเงินรายได อาจารยลูกจางชั่วคราว
เงินงบประมาณและเงินรายไดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ท้ังนี้ไมนับรวมอาจารยพิเศษท่ีมี
สัญญาจางในรอบปการศึกษา 2555

(2) คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป

เกณฑการประเมิน
คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป
ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงชี้ท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2.3 27 28.72 32 31.68 32 30.77 4.78 5.00 5.00 รอยละ
30

บรรลุ รอยละ
3094 101 104

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัว
บงชี้ท่ี

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2555

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2.3 29 30.85 32 31.68 32 31.07 4.78 5.00 5.00 รอยละ 30 บรรลุ รอยละ 30
94 101 103

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

2.3-1 สัดสวนอาจารย ตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2555 (รวมลาศึกษาตอ)
2.3-2 ตําแหนงทางวิชาการ จําแนกตาม ภาควิชา ตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิ ปการศึกษา 2555

(รวมลาศึกษาตอ)
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ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 7 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ

  2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ี
กําหนด

  3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

  4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจาก
การพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนิสิต ตลอดจน
การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ

  5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ

  6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน

  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน

ผลการดําเนินงาน
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และ

มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
1.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร โดยมีการ

จัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555) และแผนพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2555)
และภาควิชาตาง ๆ มีการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลากร เพ่ือใชวางแผนเพ่ิมพูนความรู
ใหกับบุคลากร และเปนการพัฒนางานของตนเอง (เอกสารหมายเลข 2.4-1-1)

1.2 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการสํารวจความตองการในการอบรม (training needs) ของ
บุคลากร ท้ังสายคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือใหไดรับการฝกอบรม และสามารถนําความรูท่ีไดรับมา
พัฒนางานของตนเองใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และภาควิชาใหอาจารยในภาควิชาเขารวมอบรมตาง ๆ เพ่ือเปนการ
พัฒนาตนเองและนําความรูมาใช เกิดกระบวนการเรียนรู เก่ียวกับแนวคิด กฎเกณฑ รวมท้ังขอมูลเก่ียวกับการสอน
งาน และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการสํารวจความคาดหมายในการเขารับการอบรมลวงหนาใหภาควิชากรอก
ขอมูล (เอกสารหมายเลข 2.4-1-2)
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2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการประชาสัมพันธในการรับสมัครงาน มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยาง

เปนระบบตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย ใน website : www.agro.ku.ac.th (เอกสารหมายเลข 2.4-2-1) คณะฯ
มีการกําหนดภาระหนาท่ีรับผิดชอบของบุคลากร มีการบริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลากร (เอกสารหมายเลข
2.4-2-2) และสรุปผลการพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการ และสายสนับสนุน (เอกสารหมายเลข 2.4-2-3) มีการจัดทํา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการกําหนดคําอธิบายลักษณะงาน และภาระงานประจําท่ีปฏิบัติ โดยมีหัวหนางาน
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน (เอกสารหมายเลข 2.4-2-4)

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีจัดสวัสดิการ เอาใจใสดูแลบุคลากรทุกคนอยางเสมอภาค ทัดเทียม
กัน เพ่ือใหบุคลากรมีความสุขในการทํางาน (เอกสารหมายเลข 2.4-3-1)

3.2 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการมอบโลเกียรติคุณ รางวัลอาจารยดีเดน รางวัลอาจารยผูมีผล
การสอนดีเดน และรางวัลอาจารยสงเสริมจริยธรรมดีเดน ดานความรับผิดชอบตอการสอนและการพัฒนาเนื้อหา
การสอนใหทันสมัย ใหกับคณาจารย และมอบประกาศเกียรติคุณบุคลากรสงเสริมจรรยาบรรณดีเดน ดานการเปน
กัลยาณมิตรตอผูรวมงาน เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ (เอกสารหมายเลข 2.4-3-2)

3.3 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการปรับอัตราคาจางตามคุณวุฒิและการจายเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ท่ีบรรจุกอนวันท่ี 1 เมษายน 2556 จํานวน 16 คน (เอกสารหมายเลข
2.4-3-3) และคณะฯจัดทําประกันสุขภาพใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได จํานวน 49 คน จํานวนคนละ
1,524 บาท / คน / ป โดยเริ่มตั้งแตวันท่ี 11 มกราคม 2556 ถึงวันท่ี 10 มกราคม 2557 (เอกสารหมายเลข 2.4-3-
4) ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดตั้งกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร คณะฯสมัครเขารวมโครงการดังกลาวเพ่ือเปน
กองทุนสวัสดิภาพ ใหกับ ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได พนักงานราชการ
ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ของคณะฯ จํานวน 205 คน (เอกสารหมายเลข 2.4-3-5)

3.4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดสัมมนาบุคลากร ประจําป 2556 เม่ือวันท่ี 1 - 3 พฤษภาคม
2556 ณ โรงแรมเฟลิกส ริเวอรแคว รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือใหบุคลากรไดสรางความสัมพันธอันดี ระหวาง
คณาจารย และบุคลากร ไดรูจัก และสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณและใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานตอกัน
ได (เอกสารหมายเลข 2.4-3-6)

3.5 นโยบายดานดูแลสุขภาพของบุคลากร คณะฯสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ
ประจําป ท่ีทางมหาวิทยาลัยกําหนด โดยในภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารสนับสนุนคาตรวจ
สุขภาพประจําป ในสวนท่ีไมสามารถเบิกได ใหกับบุคลากรในภาควิชา (เอกสารหมายเลข 2.4-3-7) คณะฯยัง
สนับสนุนใหบุคลากรสวนกลางออกกําลังกายในตอนเย็นทุก ๆ วันโดยจัดสถานท่ีใหออกกําลังกายให และสงเสริม
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และในสวนบุคลากรของ
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุสนับสนุนใหบุคลากรในภาควิชาเขารวมการแขงขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งท่ี
32 “บางแสนเกมส” เม่ือวันท่ี 30 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2556 (เอกสารหมายเลข 2.4-3-8)

4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการ
พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดจัดทําแบบฟอรมรายงานการนําความรูและทักษะในโครงการพัฒนาบุคลากร
มาใชในการปฏิบัติงาน และสงใหสวนกลางและภาควิชา เพ่ือไวใชงาน โดยสวนกลางและภาควิชาไดมีการติดตาม
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การนําความรูมาใชพัฒนา ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ ท้ังในสวนของคณาจารยและบุคลากร (เอกสาร
หมายเลข 2.4-4-1)

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยโดยจัดทําเปนประกาศคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง นโยบายตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย คณะอุตสาหกรรมเกษตร เม่ือวันท่ี 28
กุมภาพันธ 2551 (เอกสารหมายเลข 2.4-5-1) และขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยจรรยาบรรณของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553 มีการประชาสัมพันธใน website : www.agro.ku.ac.th โดยแจง
เวียนเปนบันทึกถึงทุกหนวยงาน และแจกเปนคูมือ ประชาสัมพันธตามอาคารตาง ๆ (เอกสารหมายเลข 2.4-5-2)
เพ่ือควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนบัสนุน

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยแยกเปน การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน (ยกเวนหมวดแรงงาน) ท่ีไดรับการพัฒนา และไมไดรับการพัฒนา (เอกสารหมายเลข 2.4-6-1)

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยนําผลการประเมินดังกลาวมาเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ไวใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555 – 2558) และผานท่ีประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งท่ี
9/2555 เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2555 (เอกสารหมายเลข 2.4-7-1) และไวในแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ 2555 ดานบริหารงานบุคคล (เอกสารหมายเลข 2.4-7-2)
เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2.4 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 4.00 5.00 5.00 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง เนื่องจากขาดเกณฑขอ 1, 2, 6, 7

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2555

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2.4 5 ขอ 7 ขอ 3 ขอ 4.00 5.00 3.00 7 ขอ ไมบรรลุ 7 ขอ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 หรือ 4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 หรือ 6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 ขอ
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

2.4-1-1 แผนบริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
2.4-1-2 การสํารวจความตองการในการอบรม
2.4-2-1 website : www.agro.ku.ac.th
2.4-2-2 การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
2.4-2-3 สรุปผลการพัฒนาบุคลากร
2.4-2-4 แฟมภาระงานบุคลากร
2.4-3-1 ดูสถานท่ีจริง
2.4-3-2 การมอบรางวัลอาจารยประจําป
2.4-3-3 การปรับอัตราคาจางตามคุณวุฒิและการจายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน

มหาวิทยาลัยเงินรายได ท่ีบรรจุกอนวันท่ี 1 เมษายน 2556
2.4-3-4 จัดทําประกันสุขภาพใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
2.4-3-5 กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร
2.4-3-6 สัมมนาบุคลากร
2.4-3-7 การตรวจสุขภาพประจําป
2.4-3-8 นโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร
2.4-4-1 แบบติดตามการพัฒนาความรู
2.4-5-1 นโยบายตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยคณะอุตสาหกรรมเกษตร
2.4-5-2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

พ.ศ. 2553
2.4-6-1 ใชเอกสารหมายเลข 2.4-2-2
2.4-7-1 - แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555 - 2558)

- รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งท่ี 9/2555
เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2555

2.4-7-2 แผนบริหารความเสี่ยง

ตัวบงช้ีท่ี 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา
เปาหมาย 7 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือใหนิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอ

เครื่อง
  2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรม
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กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
การใชงานแกนิสิตทุกปการศึกษา (ขอมูลจากกองแผนงาน)

  3. มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอยางนอยใน
ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต

  4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนิสิตผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดาน
อาหารและสนามกีฬา (ขอมูลจากกองแผนงาน)

  5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอย
ในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

  6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2-5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
  7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดาน

กายภาพท่ีสนองความตองการของผูรับบริการ

ผลการดําเนินงาน
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอเครื่อง
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือใหนิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการท่ีศูนย

คอมพิวเตอร 1 (อาคาร 5) จํานวน 80 เครื่อง ศูนยคอมพิวเตอร 2 (อาคาร 3) จํานวน 43 เครื่อง รวม 123 เครื่อง
และมีเครื่องคอมพิวเตอรท่ีหองสมุดคณะฯเพ่ือใชบริการสืบคนแหลงขอมูล ฐานขอมูล จํานวน 6 เครื่อง รวม
คอมพิวเตอรท่ีศูนยคอมพิวเตอรและหองสมุด รวมท้ังสิ้น 129 เครื่อง และสํานักบริการคอมพิวเตอรใหบริการ
notebook, mobile device กับนิสิตลงทะเบียนการใชงาน wifi กับมหาวิทยาลัย รวมเปน 5,719 เครื่อง รวม
ท้ังหมดเปน 5,848 เครื่อง (เอกสารหมายเลข 2.5-1-1) ซึ่ง FTES ของนิสิตทุกระดับการศึกษา คือ 1,297.72 หาร
ดวยจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีคณะฯใหบริการ 5,848 เครื่อง และคํานวณคา FTES ไดเทากับ 0.22 ตอเครื่อง

0.22
5,848

1,297.72  ตอเครื่อง

2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใช
งานแกนิสิตทุกปการศึกษา

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เอกสารหมายเลข 2.5-2-1) และของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีหองสมุด
(นฤดม บุญ-หลง) (เอกสารหมายเลข 2.5-2-2) ไวใชในการใหบริการสืบคนแหลงขอมูล ฐานขอมูลตาง ๆ  และมีศูนย
คอมพิวเตอรท้ัง 2 อาคาร (เอกสารหมายเลข 2.5-2-3) เพ่ือเปนแหลงในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
ในการคนควาหาความรูเพ่ือใชเปนแหลงขอมูลในการศึกษาวิจัยของคณาจารยและนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร
และคณะฯมีเจาหนาท่ีของคณะฯไวบริการสอนและฝกการใชงานแกนิสิตทุกปการศึกษาท่ีมาขอรับบริการ

3. มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอยางนอยในดาน
หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ต

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต
เชน ในดานหองเรียน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีหองเรียนท่ีมีอุปกรณโสตทัศนูปกรณ พรอมเครื่องเสียงสําหรับ
หองเรียน หองสัมมนา ไวบริการกับนิสิตในทุกปการศึกษาท่ีมาขอใชบริการ (เอกสารหมายเลข 2.5-3-1) ในดาน
หองปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดหองปฏิบัติการท่ีทันสมัยในแตละภาควิชา และของสวนกลาง เพ่ือ
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เอ้ือตอการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 2.5-3-2) และมีอุปกรณการศึกษาและจุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตในระบบไรสายท้ังของมหาวิทยาลัย และบริเวณคณะอุตสาหกรรมเกษตรไวบริการ (เอกสารหมายเลข
2.5-3-3)

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนิสิตผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ เชน
4.1 ดานงานทะเบียน นิสิตของคณะฯสามารถลงทะเบียนดานตาง ๆ ผานระบบเครือขาย

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

4.2 ดานบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งสถานพยาบาล มก. เปนหอง
ปฐมพยาบาลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รับผิดชอบในการรักษาพยาบาลความเจ็บปวยของนิสิตและบุคลากร
(เอกสารหมายเลข 2.5-4-2)

4.3 ดานอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดตั้งโรงอาหาร ท้ังหมด 4 โรง ประกอบดวย โรง
อาหารกลาง 1 โรงอาหารกลาง 2 ศูนยอาหารเกษตร และโรงอาหารประจําคณะตาง ๆ เพ่ือบริการใหกับบุคลากร นิสิต
และบุคลากรภายนอก ไดเขามาใชบริการ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ยังไดจัดตั้งศูนยอาหารในชวงคํ่า (Ku
Night) บริการท่ีโรงอาหารกลาง 1 และโรงอาหารกลาง 2 ตั้งแตเวลา 17.00 – 23.00 น. ของทุกวัน เพ่ือความ
สะดวกแกนิสิต บุคลากร และผูท่ีพักใกลกับบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เอกสารหมายเลข 2.5-4-3)

4.4 สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดตั้งสํานักการกีฬา เพ่ือเปนศูนยกลางในการให
ความรู การบริการ การออกกําลังกายและเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ เปนศูนยสําหรับการรักษาและฟนฟูสมรรถภาพหลัง
การบาดเจ็บจากการกีฬา ไวบริการนิสิตและบุคลากร (เอกสารหมายเลข 2.5-4-4)

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอยใน
เรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ จัดใหมีหนวยรักษาความปลอดภัยในแตละอาคาร เชน มีการติดตั้งกลองวงจรปดในอาคาร มีระบบการเขา
ออกอาคารดวยโดยใชคียการด จัดเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยในทุกอาคาร และมีระบบประปา ไฟฟา รวมท้ังมี
ระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ (2.5-5-1) และระบบ
กําจัดของเสีย การจัดการขยะ ซึ่งคณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดท้ิงขยะในท่ีท่ีทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนด
และทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดนําขยะเขาสูระบบการจัดการขยะ และการกําจัดของเสีย (2.5-5-2)

6. คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2-5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 (เอกสารหมายเลข 2.5-6-1)

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพท่ี
สนองความตองการของผูรับบริการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการดานกายภาพท่ีสนองความตองการของผูรับบริการ โดยคณะฯไดนําผลการประเมินคุณภาพเขาท่ีประชุม
กรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2556 โดยในท่ีประชุมไดมีมติ ดงันี้
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7.1 หองปฏิบัติการ
- มอบหมายใหภาควิชาตรวจสอบเครื่องมือพ้ืนฐานใหเพียงพอสําหรับนิสิตหรือไม โดยเฉพาะสําหรับ

นิสิตระดับปริญญาโท
- คณะฯ ไดจัดทําระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตรออนไลน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเรียนการ

สอนและการวิจัย
- การใชเครื่องมือนอกเวลาราชการใหเปนไปตามนโยบายของภาควิชา และอาจารยผูรับผิดชอบงานวิจัย

นั้น ๆ
7.2 ดานความปลอดภัย
รองคณบดีฝายพัฒนาทรัพยากรไดประสานงานผูเก่ียวของในการติดตั้งกลองวงจรปด เพ่ือเพ่ิมความ

ปลอดภัยใหแกบุคลากร นิสิต และทรัพยสินของคณะฯ
7.3 หองสมุด นฤดม บุญ-หลง
- มอบหมายใหเจาหนาท่ีศูนยบริการคอมพิวเตอรตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอรหองสมุดใหพรอมใชงาน

หรือหากเครื่องคอมพิวเตอรมีปญหาใหติดตอเจาหนาท่ี
7.4 ศูนยบริการคอมพิวเตอร
- มอบหมายใหเจาหนาท่ีศูนยบริการคอมพิวเตอรตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอรใหพรอมใชงาน กอนเปด

ภาคเรียนนั้นๆ
(เอกสารหมายเลข 2.5-7-1)

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2.5 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 5.00 5.00 5.00 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2555

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2.5 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 5.00 5.00 5.00 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

2.5-1-1 รายการจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรศูนยคอมพิวเตอร รายการจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร
หองสมุด และจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีลงทะเบียนผานระบบของสํานักบริการคอมพิวเตอร

2.5-2-1 Website สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 ขอ
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร
2.5-2-2 Website หองสมุด คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2.5.2-3 Website ศูนยคอมพิวเตอร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2.5-3-1 รายละเอียดพ้ืนท่ีหองเรียน หองสัมมนา
2.5-3-2 รายละเอียดการใหบริการหองปฏิบัติการ
2.5-3-3 จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสายของมหาวิทยาลัย และบริเวณคณะอุตสาหกรรมเกษตร
2.5-4-1 Website สํานักทะเบียนและประมวลผล
2.5-4-2 Website สถานพยาบาล มก.
2.5-4-3 Website โรงอาหาร มก.
2.5-4-4 Website สํานักการกีฬา มก.
2.5-5-1 แปลนระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย ประปา ไฟฟา รวมท้ังระบบและอุปกรณ

ปองกันอัคคีภัย
2.5-5-2 Website กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี
2.5-6-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการใหบริการ
2.5-7-1 รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งท่ี 5/2556

ตัวบงช้ีท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 7 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุก

หลักสูตร
  2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี)

กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

  3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
การปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย

  4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามี
สวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร

  5. มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน

  6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละ
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กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
รายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

  7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา

ผลการดําเนินงาน
1. คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญทุกหลักสูตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุก

หลักสูตร ท้ังนี้ใหคณาจารยจัดทําแผนการสอน หรือรายละเอียดของรายวิชา ท่ีมีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ อาทิ ฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือและอุปกรณในรายวิชาท่ีมีปฏิบัติการ เปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวม
โดยการแสดงความคิดเห็น การศึกษาคนควาดวยตนเอง การฝกงานภาคสนามกอนสําเร็จการศึกษา การดูงาน การ
สัมมนา เพ่ือบูรณาการความรูท่ีศึกษามาใหสามารถแกปญหาและอุปสรรคเฉพาะหนาได (เอกสารหมายเลข 2.6-1-
1)

คณะฯมีการใชสื่อและเทคโนโลยีในการสอนเพ่ือสงเสริมการเรียนรู โดยคณาจารยใน คณะอุตสาหกรรม
เกษตร จัดทํารายวิชาบนเว็ปสนับสนุนการเรียนการสอน (M@xlearn) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ี
https://course.ku.ac.th/lms/login/ilogins.php (เอกสารหมายเลข 2.6-1-2) นอกจากนี้เ พ่ืออํานวยความ
สะดวกและเพ่ิมความสนใจใหกับนิสิตผานการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส คณาจารยมีการมอบหมายงานใหนิสิตไปศึกษา
คนควาและจัดสงผลงานผานระบบอีเมลลมาใหอาจารยภายในกําหนด ซึ่งจะระบุไวในแผนการสอน ตัวอยางเชน
วิชา 01052221, 01055281 และ 01057578 (เอกสารหมายเลข 2.6-1-3) และมีโสตทัศนูปกรณประจําหอง
บรรยาย อาทิ LCD Projector, Wireless Lan KU Win สําหรับคอมพิวเตอร ไวอยางเพียงพอ (เอกสารหมายเลข
2.6-1-4)

คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุนและหลากหลายท่ีจะสนองตอบตอความตองการของ
ผูเรียน โดยแตละหลักสูตรกําหนดใหมีรายวิชาเลือก ในกลุมวิชาเฉพาะเลือก และวิชาเลือกเสรี และนิสิตสามารถ
เลือกเรียนไดตามความสนใจ รายละเอียดตาม แบบมคอ.2 ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และมีการศึกษาคนควา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.6-1-5 โดยใชเอกสารหมายเลข 2.1-3-2) และยังมีความยืดหยุนใน
การเปดรับนิสิตในหลายชองทางนอกจากระบบกลาง (Admissions) เชน การรับบุคคลเขาศึกษาตามโครงการรับ
ตรงประเภทตาง ๆ (เอกสารหมายเลข 2.6-1-6)

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการกําหนดใหอาจารยจัดทําแผนการสอน หรือรายละเอียดของรายวิชา ของทุก
รายวิชาท่ีจะเปดสอนในแตละภาคการศึกษาของทุกหลักสูตร โดยอาจารยผูสอนแจกใหกับนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนใน
คาบแรกท่ีพบผูเรียน โดยระบุจุดมุงหมายของรายวิชา มีคําอธิบายรายวิชา จํานวนชั่วโมงการสอน มีการพัฒนาผล
การเรียนรูของผูเรียนโดยการอธิบายความรูและทักษะท่ีรายวิชามุงหวังท่ีจะพัฒนาผูเรียน มีวิธีการสอน และมีการ
ประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนท่ีจัดใหผูเรียนและพัฒนาการของผูเรียนทุกรายวิชา
ไดแก การสอบขอเขียน การสอบปฏิบัติ การเขียนรายงาน การประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียน และการประเมิน
การทํางานกลุมโดยมีระบุในแผนการสอน หรือรายละเอียดของรายวิชา (เอกสารหมายเลข 2.6-2-1)

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
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คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดใหทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสามารถสงเสริมทักษะการเรียนรูดวย
ตนเอง และเรียนรูจากการปฏิบัติการจริงท้ังในและนอกหองเรียน เชน จัดใหมีรายวิชาปฏิบัติการ การอภิปรายกลุม
การสัมมนา และรายวิชาท่ีเปนเทคนิควิจัย นอกจากนี้ใหนิสิตมีการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมดวยตนเอง โดยการกําหนด
หัวขอท่ีนิสิตสนใจซึ่งสอดคลองกับประเด็นในบทเรียน และใหนําเสนอในรูปแบบของการรายงาน จัดใหมีการฝกงาน
และวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการกอนจบการศึกษา จัดใหมีการศึกษาดูงานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีเรียนท้ังใน
หนวยงานของรัฐและเอกชนเพ่ือเพ่ิมประสบการณ โดยมีตัวอยางรายละเอียดของรายวิชา 01052591, 01054594,
01055591, และ 01053497 (เอกสารหมายเลข 2.6-3-1)

4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวน
รวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร

หนวยงานระดับภาควิชาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดมีการเชิญผู ท่ีมีความรูความสามารถ หรือ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ท้ังทางดานทฤษฎีและทางปฏิบัติ ในสาขาวิชาท่ีเปดสอน มาเปนอาจารยพิเศษสอนท้ัง
รายวิชา หรือสอนเปนบางคาบเวลา เพ่ือใหนิสิตไดมีความรูทางวิชาการท่ีทันสมัยและสามารถนําความรูไปใชในทาง
ปฏิบัติได (เอกสารหมายเลข 2.6-4-1) มีการนํานิสิตไปศึกษาดูงานหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน (เอกสาร
หมายเลข 2.6-4-2) มีการฝกงานในหนวยงานภายในและภายนอกประเทศ (เอกสารหมายเลข 2.6-4-3) นอกจากนี้
ยังจัดแผนการเรียนใหมีวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ (เอกสารหมายเลข 2.6-4-4)

5. มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน

อาจารยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรไดมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และวิธีการสอนในรายวิชา
ท่ีรับผิดชอบอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือใหมีความ
เหมาะสมกับพัฒนาการของผูเรียน และนําผลการวิจัยมาพัฒนาปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้
ไดมีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนในรายวิชา 01053411 เรื่อง “แนวทางการเพ่ิมทักษะการวิเคราะหปญหา และการ
ประมวลความรูของนิสิต” (เอกสารหมายเลข 2.6-5-1) วิชา 01052362 จัดทําวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “พัฒนาเทคนิค
ปฏิบัติการสวนบุคคลในวิชาปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยาอาหาร (เอกสารหมายเลข 2.6-5-2) วิชา 01057597 เรื่อง
“การเพ่ิมข้ึนของทัศนคติแบบนักธุรกิจของนิสิตปริญญาโทชั้นป 1” (เอกสารหมายเลข 2.6-5-3) และเนื่องจาก
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพมีนิสิตตางชาติ จึงทําใหเกิดปญหาในการสื่อสารจึงไดมีการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “การ
เรียนรวมระหวางนิสิตตางชาติกับนิสิตไทยโดยใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการสื่อสาร” (เอกสารหมายเลข
2.6-5-4)

นอกจากนี้คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการเชิญประชุมอาจารยเพ่ือรับทราบแนวทางการทํางาน และเปน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการวิจัย โดยเชิญรองคณบดีฝายวิจัยมาเปนวิทยากร (เอกสารหมายเลข 2.6-5-5)

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีระบบประเมินการเรียนการสอนอาจารยโดยนิสิตในภาคตนและภาคปลาย
โดยจัดใหมีภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง อาจารยผูสอนจะกระตุนใหผูเรียนเขาไปประเมินการเรียนการสอนในระบบ
ประเมินการเรียนการสอนอาจารยโดยนิสิตใหทันตามกําหนดเวลา

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลการประเมินในปการศึกษา 2555 มีคาเฉลี่ย 4.50 พิจารณาในรายขอจะเห็น
ไดวาคาเฉลี่ยท่ีอยูในระดับสูงจะเปนขอท่ีสะทอนใหเห็นถึงจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย และการเนนผูเรียนเปน
สําคัญซึ่งมีระดับคะแนนอยูในระดับใกลเคียงกัน
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ผลการประเมินในภาคปลาย ประจําปการศึกษา 2555 มีคาเฉลี่ย 4.46 ผลการประเมินเปนไปในแนวทาง
เดียวกับภาคตน (เอกสารหมายเลข 2.6-6-1)

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา

คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.6-7-1 โดยใช
เอกสารหมายเลข 2.1-5-1) มีการติดตามรายงานผลการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของรายวิชา (เอกสาร
หมายเลข 2.6-7-2) จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับผลการประเมินการสอนของอาจารยโดย
นิสิต ประจําปการศึกษา 2555 (เอกสารหมายเลข 2.6-7-3) มีการติดประกาศใหนิสิตทราบเก่ียวกับแนวทางการ
พัฒนาและปรับปรุงการสอนของแตละรายวิชา (เอกสารหมายเลข 2.6-7-4) และมีการเสนอตอท่ีประชุม
คณะกรรมการวิชาการคณะฯ เพ่ือพิจารณาวิเคราะหรายงานผลการดําเนินการตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับผลการ
ประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต ปการศึกษา 2555 เพ่ือเสนอตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอไป (เอกสาร
หมายเลข 2.6-7-5) และมีการนําผลการประเมินมาทบทวนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและเปนการสงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียน (เอกสารหมายเลข 2.6-7.6)
เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2.6 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 5.00 5.00 5.00 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2555

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2.6 3 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 2.00 5.00 5.00 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

2.6-1-1 แผนการสอน หรือรายละเอียดของรายวิชา ของทุกหลักสูตร
2.6-1-2 ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (M@xlearn) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

https://course.ku.ac.th/lms/login/ilogins.php
2.6-1-3 ตัวอยางแผนการสอน หรือรายละเอียดของรายวิชาท่ีมีการใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.6-1-4 อุปกรณโสตทัศนูปกรณประจําหองเรียน
2.6-1-5 เอกสารหมายเลข 2.1-3-3 (แบบ มคอ.2)
2.6-1-6 การรับนิสิตเขาศึกษาตามโครงการรับตรงประเภทตาง ๆ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 ขอ
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร
2.6-2-1 แผนการสอน หรือรายละเอียดของรายวิชา
2.6-3-1 ตัวอยางแผนการเรียน หรือรายละเอียดของรายวิชา ท่ีเก่ียวกับการสัมมนา และเทคนิควิจัย
2.6-4-1 หนังสือเชิญอาจารยพิเศษ ของทุกภาควิชา
2.6-4-2 เอกสารการนํานิสิตไปศึกษาดูงาน
2.6-4-3 แฟมการฝกงาน
2.6-4-4 โครงการสหกิจศึกษา
2.6-5-1 การวิจัยในชั้นเรียน วิชา 01053411

เรื่อง “แนวทางการเพ่ิมทักษะการวิเคราะหปญหา และการประมวลความรูของนิสิต”
2.6-5-2 การวิจัยในชั้นเรียน วิชา 01052362

เรื่อง “การพัฒนาเทคนิคปฏิบัติการสวนบุคคลในวิชาปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยาอาหาร”
2.6-5-3 การวิจัยในชั้นเรียน วิชา 01057597

เรื่อง “การเพ่ิมข้ึนของทัศนคติแบบนักธุรกิจของนิสิตปริญญาโทชั้นป 1”
2.6-5-4 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “การเรียนรวมระหวางนิสิตตางชาติกับนิสิตไทยโดยใช

ภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการสื่อสาร"
2.6-5-5 เอกสารประชุมเพ่ือรับทราบแนวปฏิบัติ
2.6-6-1 รายงานผลการประเมินนิสิตประเมินอาจารย/รายวิชา ประจําปการศึกษา 2555 ภาคตน

และภาคปลาย
2.6-7-1 ใชเอกสารหมายเลข 2.1-5-1 (แฟมคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร)
2.6-7-2 หนังสือติดตามรายงานผลการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของรายวิชา
2.6-7-3 แฟมประเมินการเรียนการสอน
2.6-7-4 ประกาศแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการสอน
2.6-7-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ
2.6-7-6 ใบสรุปผลการประเมินอาจารยโดยนิสิตและการทบทวนเพ่ือปรับปรุงการสอน

ตัวบงช้ีท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 6 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย

สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร

  2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
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กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต

  3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ี
เอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต

  4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางมหาวิทยาลัย หรือท่ี
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ

  5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดย
คณะ

  6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ
(เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม ค1) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไมมีการประเมิน)

  7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมีการนําไปตีพิมพเผยแพรใน
วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม ง)

ผลการดําเนินงาน
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับ

ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของทุกหลักสูตรมีหนาท่ีสํารวจหรือวิเคราะหความ

ตองการของผูใชบัณฑิตเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 5 ป เพ่ือนําขอมูลมาใชในการ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีสนองความตองการของผูใชบัณฑิตใหมากท่ีสุด โดยนํา
ขอมูลจากการสํารวจไปประกอบการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมีการทบทวนปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีจําเปน และเหมาะสมกับ
สาขาวิชา ระดับการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต ตามรายงานวิจัยสถาบันสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.7-1-1) ดังนี้

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 6 หลักสูตร คือ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ
หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 9 หลักสูตร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
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- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินคาสิ่งทอ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาต)ิ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร (นานาชาต)ิ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 6 หลักสูตร
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาต)ิ
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร (นานาชาต)ิ
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร จํานวน 1 หลักสูตร
- หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาเทคโนโลยีของน้ําตาล
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดใหกองแผนงานเปนหนวยงานจัดทําวิจัยสถาบัน เก่ียวกับ

คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งคุณบัณฑิตของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระดับ
คะเฉลี่ย 3.65 (เอกสารหมายเลข 2.7-1-2)

2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิต

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมีการวิเคราะหติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรและนําขอมูลจากผลการ
สํารวจความตองการผูใชบัณฑิตมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร เก่ียวกับโครงสรางหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การวัดผลการศึกษา และสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต ตาม มคอ. 2 แบบในการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร เก่ียวกับ
โครงสรางหลักสูตร ขอ 4 เหตุผลในการปรับปรุงแกไข (เอกสารหมายเลข 2.7-2-1 โดยใชเอกสารหมายเลข 2.1-3-
2) และรายงานวิจัยสถาบันสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.7-2-2 โดยใชเอกสารหมายเลข 2.1-
4-2)

นอกจากนี้ไดนําผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ท่ีจัดทําโดยกอง
แผนงาน เสนอท่ีประชุมคณะกรรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาเก่ียวกับระดับคะแนนเฉลี่ย 3.65 ซึ่งเปนคะแนน
คอนขางนอยเม่ือเทียบกับคณะฯ อ่ืน จึงไดนํามาพิจารณาเพ่ือใหภาควิชาหาแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับคุณภาพ
บัณฑิตในการสอดแทรกทักษะภาวะการเปนผูนํา การสื่อสาร ตลอดจนการนําเสนอผลงานใหแกนิสิต (เอกสาร
หมายเลข 2.7-2-3) และภาควิชาไดนําเสนอแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับคุณภาพบัณฑิตในการสอดแทรกทักษะ
ภาวะการเปนผูนํา การสื่อสาร ตลอดจนการนําเสนอผลงานใหแกนิสิตในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ
(เอกสารหมายเลข 2.7-2-4)

3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอ้ือตอ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีนโยบายสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรดานบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเอ้ือตอ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต และมีงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย และทุนการนําเสนอผลงาน โดยผานท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการพิจารณาสนับสนุนใหทุนตาง ๆ (เอกสารหมายเลข 2.7-3-1)
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นอกจากนี้ไดจัดใหมีศูนยคอมพิวเตอรสําหรับนิสิตสามารถคนหาขอมูลผานสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพ่ือใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง และมีโสตทัศนูปกรณประจําหองบรรยาย อาทิ LCD Pojector,
Wireless Lan KU Win สําหรับคอมพิวเตอรไวอยางเพียงพอ (เอกสารหมายเลข 2.7-3-2) ซึ่งสนองตอบตอความ
ตองการของอาจารยท่ีตองการนําสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชเพ่ือใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง โดย
มีระบุอยูในรายละเอียดของรายวิชา ตัวอยางเชน วิชา 01052121 และ 01051697 (เอกสารหมายเลข 2.7-3-3)
และอาจารยไดมีการจัดทํารายวิชาบนเว็ปสนับสนุนการเรียนการสอน (M@xlearn) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ท่ี https://course.ku.ac.th/lms/login/ilogins.php (เอกสารหมายเลข 2.7-3-4)

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางมหาวิทยาลัย หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีระบบสนับสนุนการคนหาขอมูลการประชาสัมพันธการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ และนานาชาติ (เอกสารหมายเลข 2.7-4.1) ในระดับคณะฯ มีการทําหนังสือเวียนภาควิชาเพ่ือติด
ประกาศเผยแพรประชาสัมพันธโปรแกรมการประชุมวิชาการใหนิสิตรับทราบ (เอกสารหมายเลข 2.7-4-2) ท้ังนี้ไดมี
การนําเรื่องการจัดประชุมวิชาการเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือแจงภาควิชาประชาสัมพันธซึ่งเปน
อีกชองทางหนึ่งในการเปดโอกาสใหนิสิตไดรับขาวสารในการเขารวมประชุมวิชาการตาง ๆ ไดมากยิ่งข้ึน (เอกสาร
หมายเลข 2.7-4-3)

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดงบประมาณสนับสนุนทุนใหนิสิตมีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ
เก่ียวกับการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับภาควิชาและการนําเสนอผลงานทางวิชาการและการทําวิจัยใน
ตางประเทศ (เอกสารหมายเลข 2.7-4-4) นอกจากนี้เพ่ือเปนการฝกทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการจึงไดมี
การสนับสนุนใหนิสิตนําเสนอผลงานเขาประกวดในระดับชาติ และนานาชาติ (เอกสารหมายเลข 2.7-7-5)

5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยคณะ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแก

นิสิต ในปการศึกษา 2555 (เอกสารหมายเลข 2.7-5-1) คณะกรรมการฝายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษกําหนด
แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) จํานวน 12 โครงการ (เอกสารหมายเลข 2.7-5-2) โดยสามารถจัดโครงการไดครบ
ตามแผนปฏิบัติงาน ในแตละโครงการมีการประเมินผลท่ีเปนรูปธรรมตามเลมรายงานสรุปโครงการ และนิสิตท่ีผาน
การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรครบตามท่ีกําหนดจะไดรับการเสนอชื่อเพ่ือขอเขารับพระราชทานปริญญาบัตร

นอกจากนี้ในระดับภาควิชาไดมีการจัดโครงการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกท่ีดี
และมีโอกาสไดปฏิบัติธรรมและมีกิจกรรมรวมกัน เพ่ือเปนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับนิสิต (เอกสาร
หมายเลข 2.7-5-3)

7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมีการนําไปตีพิมพเผยแพรใน
วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ง)

มีการพัฒนาทักษะนิสิตโดยอาจารยผูสอนมอบหมายใหนิสิตอานบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ มี
การวิพากษบทความ การสังเคราะหความรูจากบทความวิจัยในรายวิชาตาง ๆ ท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ตามรายละเอียดของรายวิชา ตัวอยาง เชน วิชา 01052591, 0102691, 01051591, และ 01051691 (เอกสาร
หมายเลข 2.7-7-1) และมีการสนับสนุนใหนิสิตตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธ (เอกสารหมายเลข 2.7-7.2)

นอกจากนี้มีการนําผลงานตีพิมพทางวิชาการมาเปนเอกสารประกอบการสอนและใหผูเรียนมีการวิพากษ
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกัน (เอกสารหมายเลข 2.7-7-3)
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เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2.7 6 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 5.00 5.00 5.00 6 ขอ บรรลุ 6 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2555

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2.7 5 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 4.00 5.00 5.00 6 ขอ บรรลุ 6 ขอ
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

2.7-1-1 ใชเอกสารหมายเลข 2.1-4-2 (แฟมรายงานวิจัยสถาบันสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร)
2.7-1-2 รายงานวิจัยสถาบันคุณภาพบัณฑิต โดยกองแผนงาน
2.7-2-1 ใชเอกสารหมายเลข 2.1-3-2 (มคอ.2 แบบในการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร ขอ 4

เหตุผลในการปรับปรุงแกไข)
2.7-2-2 ใชเอกสารหมายเลข 2.1-4-2 (แฟมรายงานวิจัยสถาบันสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร)
2.7-2-3 รายงานการประชุม หาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพบัณฑิต
2.7-2-4 รายงานการประชุม สรุปแนวทางการปรับปรุงคุณภาพบัณฑิต
2.7-3-1 การสนับสนุนทุนวิจัย และการเสนอผลงาน
2.7-3-2 อุปกรณสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.7-3-3 ตัวอยางรายละเอียดของรายวิชา ท่ีมีการใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.7-3-4 ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (M@xlearn) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

https://course.ku.ac.th/lms/login/ilogins.php
2.7-4-1 ระบบสนับสนุนการคนหาขอมูลประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

https://www.ku.ac.th/web2012/index.php
2.7-4-2 หนังสือประชาสัมพันธประชุมวิชาการ
2.7-4-3 รายงานการประชุม เพ่ือประชาสัมพันธประชุมวิชาการ
2.7-4-4 งบประมาณสนับสนุนทุนการนําเสนอประชุมทางวิชาการ
2.7-4-5 การนําเสนอผลงานเขาประกวด
2.7-5-1 งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
2.7-5-2 แผนปฏิบัติกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ หรือ 5 ขอ ตาม
เกณฑท่ัวไป

มีการดําเนินการ ครบ 5 ขอ
ตามเกณฑท่ัวไปและครบถวนตามเกณฑ

มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร
2.7-5-3 โครงการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
2.7-7-1 ตัวอยางรายละเอียดของรายวิชาท่ีมีการพัฒนาทักษะการจัดทําบทความ
2.7-7-2 ตัวอยางวิทยานิพนธท่ีตีพิมพ
2.7-7-3 การนําผลงานตีพิมพทางวิชาการมาใชในการสอน

ตัวบงช้ีท่ี 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนิสิต

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย 5 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ท่ีตองการสงเสริมไวเปนลาย

ลักษณอักษร
  2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ีตองการสงเสริม

ตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นิสิตและผูเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึงท้ังคณะ
  3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดในขอ 1

โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ
  4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบงชี้และ

เปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัว
บงชี้

  5. มีนิสิตหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนิสิตไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

ผลการดําเนินงาน
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมสําหรับนิสิต โดยอางถึง

ระเบียบ ขอบังคับ ดังตอไปนี้
1.1 ขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 25548
1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับวาดวยเครื่องแตงกายนิสิตระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553
1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต ตามขอบังคับ

วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2548 โครงสราง
ใหมสําหรับนิสิตท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2552 เปนตนไป
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2. ตามท่ีคณะอนุกรรมการสงเสริมวินัยนิสิตคานิยมและบุคลิกภาพท่ีดีของนิสิตไดประกาศใหปการศึกษา
2555 เปนปแหงการแตงกายงามตามระเบียบนิสิต และไดดําเนินการสงคณาจารย บุคลากร และนิสิตเขารวมเปน
กรรมการตรวจการแตงกายในปการศึกษา 2555 พรอมนี้มีนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรรับรางวัลแตงกายงาม
ประจําปการศึกษา 2555 จํานวน 2 คน ไดแก น.ส.นําสุข ศรีเจริญ และนายอานนท เขียวคํา ในวันไหวครู
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3. ในปการศึกษา 2555 คณะอุตสาหกรรมเกษตรดําเนินการจัดโครงการพัฒนานิสิตดานคุณธรรมจริยธรรม
ท้ังสิ้นจํานวน 12 โครงการ ซึ่งไดกําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธ และประเมินตามรายละเอียดดังรายงานสรุปโครงการ

4. รายละเอียดดังรายงานสรุปโครงการ โดยมีผลการประเมินตัวบงชี้บรรลุเปาหมาย ดังนี้
โครงการ เปาหมายของตัวบงชี้ ผลการประเมิน

1. โครงการไหวครูคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2555 ระดับความพึงพอใจ 3.51 ขึ้นไป 4.35
2. โครงการจัดขบวนแถวรับ และสงเสด็จพระราชดําเนินในพิธพีระราชทานปริญญาบัตร ประจาํป
พ.ศ. 2555

ระดับความพึงพอใจ 3.51 ขึ้นไป 3.66

3. โครงการสืบสานตํานานขนมไทย ประจําปการศึกษา 2555 ระดับความพึงพอใจ 3.51 ขึ้นไป 4.19
4. โครงการนิทรรศการบรรจุภัณฑไทยในอดีต สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ระดับความพึงพอใจ 3.51 ขึ้นไป 4.31
5. โครงการจิตอาสาเพื่อแมแหงแผนดิน ปการศึกษา 2555 ระดับความพึงพอใจ 3.51 ขึ้นไป 4.48
6. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ปการศึกษา 2555 ระดับความพึงพอใจ 3.51 ขึ้นไป รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2
7. โครงการจิตอาสาวัดสะอาด ใจสะอาด ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ระดับความพึงพอใจ 3.51 ขึ้นไป 4.28
8. โครงการฑูตวัฒนธรรม : แกะสลักไทย ระดับความพึงพอใจ 3.51 ขึ้นไป 4.59
9. โครงการวางพวงมาลา 3 บูรพาจารย ระดับความพึงพอใจ 3.51 ขึ้นไป ไมมี
10. โครงการสืบสานหัตถกรรมไทยงานใบตอง ประจําป 2555 ระดับความพึงพอใจ 3.51 ขึ้นไป 4.58
11. โครงการจักสานงามลํ้า หัตถกรรมไทย ระดับความพึงพอใจ 3.51 ขึ้นไป 3.90
12. โครงการทัศนศึกษาประวัติความเปนมากรุงรัตนโกสินทร ระดับความพึงพอใจ 3.51 ขึ้นไป 4.50

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2.8 5 ขอ 5 ขอ 4 ขอ 5.00 5.00 4.00 5 ขอ ไมบรรลุ 5 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2555

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2.8 4 ขอ 5 ขอ 4 ขอ 4.00 5.00 4.00 5 ขอ ไมบรรลุ 5 ขอ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

2.8-1-1 ขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548
2.8-1-2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับวาดวยเครื่องแตงกายนิสิตระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553
2.8-1-3 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.8-1-4 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต ตาม

ขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช
2548 โครงสรางใหมสําหรับนิสิตท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2552 เปนตนไป

2.8-2-1 ปายประกาศปแหงการแตงกายงามตามระเบียบนิสิต
2.8-2-2 ภาพนิสิตไดรับรางวัลแตงกายงาม
2.8-3-1 รายละเอียดดังรายงานสรุปโครงการดานศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 12 โครงการ
2.8-4-1 รายละเอียดดังรายงานสรุปโครงการดานศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 12 โครงการ

ดานคุณภาพบัณฑิต

ตัวบงช้ีท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย รอยละ 100
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
ผลการดําเนินงาน (ใชขอมูลจากกองแผนงาน)
ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)

2553 2554 2555
1 จํานวนผูตอบแบบสํารวจ 244 342 382
2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 252 385 397
3 จํานวนบัณฑติท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 157 249 234
4 จํานวนบัณฑติท่ีศึกษาตอ 42 55 84
5 จํานวนบัณฑติท่ีมีงานทํากอนเขาศกึษา 3 1 8
6 จํานวนบัณฑติท่ีไดรับการเกณฑทหาร ลาอุปสมบท - 13 -
7 จํานวนบัณฑติท่ีไมไดงานทํา 42 24 42
8 จํานวนบัณฑติท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบปน้ันท่ีตอบแบบ

สํารวจ (ไมนับรวมผูท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา
ผูศึกษาตอ และลาอุปสมบท)

199 273 276

9 รอยละบณัฑติท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป

78.89 90.91 84.78
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2553 2554 2555

10 คะแนนท่ีได 5
100

78.89  = 3.94 5
100

90.91 = 4.55 5
100

84.78  = 4.24

เกณฑการประเมิน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงชี้ท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

1 157 78.89 260 90.91 234 84.78 3.94 4.55 4.24 รอยละ
100

ไมบรรลุ รอยละ
100199 286 276

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัว
บงชี้ท่ี

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2555

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

1 157 78.89 260 90.91 234 84.78 3.94 4.55 4.24 รอยละ
100

ไมบรรลุ รอยละ
100199 286 276

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

1-1 การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รุนปการศึกษา 2554

ตัวบงช้ีท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย คาเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.50
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
ผลการดําเนินงาน ใชขอมูลจากกองแผนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย)

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2553 2554 2555

1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด (คน) 385 252 385
2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน)
43 39 77

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑติตามกรอบ TQF
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

3.82 3.65 3.96
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2553 2554 2555

4 - จํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี

- 39 -

5 - รอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตรี

- 3.67 -

6 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (คน) 118 118 118
7 - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน)
- - 25

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑติตามกรอบ TQF
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

- - 4.36

9 - จํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท

- - -

10 - รอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโท

- - -

11 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (คน) 4 4 4
12 - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน)
- - 1

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑติตามกรอบ TQF
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

- - 4.77

14 - จํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก

- - -

15 - รอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก

- - -

16 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี
โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ

- - -

17 จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 43 39 103
เกณฑการประเมิน

ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2 3.82 3.65 3.96 3.82 3.65 3.96 3.50 บรรลุ 3.50

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2555

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

2 3.82 3.65 4.06 3.82 3.65 4.06 3.50 บรรลุ 3.50
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

2-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2555

2-2 สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2555

2-3 สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2555

ตัวบงช้ีท่ี 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย รอยละ 25
รอบระยะเวลา ปปฏิทิน พ.ศ. 2555
ผลการดําเนินงาน
ขอ ขอมูลพื้นฐาน คา

น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)

2553 2554 2555
จํานวน คาถวง

น้ําหนัก
จํานวน คาถวง

น้ําหนัก
จํานวนคาถวงน้ําหนัก

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึง

0.25 5 1.25 - - - -

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (proceedings)

0.50 65 32.50 70 35.00 39 19.50

3 ผลงานท่ีมีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับชาติ

0.75 45 33.75 34 25.50 47 35.25

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1.00 13 13.00 22 22.00 23 23.00
5 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือ

จังหวัด
0.125 - - - - - -

6 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.25 - - - - - -
7 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ

ระหวางประเทศ
0.50 - - - - - -

8 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.75 - - - - - -
9 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 1.00 - - - - - -
10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 128 80.50 126 82.50 109 77.75
11 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 118 118 122
12 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร
68.22 69.92 63.73

13 คะแนนท่ีได
5

25
68.22

 = 13.64 5
25

69.92
 = 13.98 5

25
63.73 =12.75
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เกณฑการประเมิน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงชี้ท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย
เปาหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556
3 80.50 68.22 82.50 69.92 77.75 63.73 5.00 5.00 5.00 รอยละ

25
บรรลุ รอยละ

25118 118 122

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัว
บงชี้ท่ี

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2555

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

3 80.50 68.22 68.75 58.26 64.00 52.46 5.00 5.00 5.00 รอยละ
25

บรรลุ รอยละ
25118 118 122

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

3-1 สรุปผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร ป พ.ศ.2555
3-2 แบบเก็บขอมูลดิบ – ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร ป พ.ศ.2555
3-3 ฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ตัวบงช้ีท่ี 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย รอยละ 50
รอบระยะเวลา ปปฏิทิน พ.ศ. 2555
ผลการดําเนินงาน
ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา

น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน (ป พ.ศ./ปการศึกษา)

2553 2554 2555
จํานวน คาถวง

น้ําหนัก
จํานวน คาถวง

น้ําหนัก
จํานวน คาถวง

น้ําหนัก
1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพในรายงานสบืเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาติหรือมีการ
ตีพิมพในวารสาร วิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI

0.25 24 5.00 20 5.00 23 5.75
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา
น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน (ป พ.ศ./ปการศึกษา)
2553 2554 2555

จํานวน คาถวง
น้ําหนัก

จํานวน คาถวง
น้ําหนัก

จํานวน คาถวง
น้ําหนัก

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมี
ช่ือปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.

0.50 1 0.50 - - 1 0.50

3 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือ
ปรากฏอยูในประกาศ สมศ.

0.75 8 6.00 - - - -

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank:
www.scimagojr.com) ในปลาสุด ใน subject
category ท่ีตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏใน
ฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus

1.00 8 8.00 23 23.00 23 23.00

5 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด

0.125 - - - - - -

6 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.25 - - - - - -
7 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ
0.50 - - - - - -

8 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาค
อาเซียน

0.75 - - - - - -

9 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 1.00 - - - - - -
10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 41 19.50 43 28.00 47 29.25
11 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด 4 4 14
12 ผลงานของผูสาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร
487.50 700.00 208.93

13 คะแนนท่ีได 5
50

487.50
 = 48.75 5

50
700.00

 = 70.00 5
50

208.93
 = 20.89

เกณฑการประเมิน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงชี้ท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

4 19.50 487.50 28.00 700.00 29.25 208.93 5.00 5.00 5.00 รอยละ
50

บรรลุ รอยละ
504 4 14

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
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ตัว
บงชี้ท่ี

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2555

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

4 19.50 487.50 28.00 700.00 25.50 182.14 5.00 5.00 5.00 รอยละ
50

บรรลุ รอยละ
504 4 14

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

4-1 สรุปผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ป พ.ศ.2555

4-2 แบบเก็บขอมูลดิบ - ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร ป พ.ศ.2555

4-3 ฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ตัวบงช้ีท่ี 14 การพัฒนาคณาจารย

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย คาดัชนีคุณภาพอาจารย เปน 6
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
ผลการดําเนินงาน (ใชขอมูลจากกองการเจาหนาท่ี)
ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา

น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)

2553 2554 2555
จํานวน คาถวง

น้ําหนัก
จํานวน คาถวง

น้ําหนัก
จํานวน คาถวง

น้ําหนัก
1 จํานวนอาจารยประจําคณุวุฒิปรญิญาตรี และไมมี

ตําแหนงทางวิชาการ
0 0 0 0 0 1 0

2 จํานวนอาจารยประจําคณุวุฒิปรญิญาตรี และ
ดํารงตําแหนง ผศ.

1 0 0 0 0 0 0

3 จํานวนอาจารยประจําคณุวุฒิปรญิญาตรี และ
ดํารงตําแหนง รศ.

3 0 0 0 0 0 0

4 จํานวนอาจารยประจําคณุวุฒิปรญิญาตรี และ
ดํารงตําแหนง ศ.

6 0 0 0 0 0 0

5 จํานวนอาจารยประจําคณุวุฒิปรญิญาโท และไมมี
ตําแหนงทางวิชาการ

2 9 18 8 16 8 16

6 จํานวนอาจารยประจําคณุวุฒิปรญิญาโท และ
ดํารงตําแหนง ผศ.

3 8 24 8 24 8 24

7 จํานวนอาจารยประจําคณุวุฒิปรญิญาโท และ
ดํารงตําแหนง รศ.

5 3 15 3 15 2 10

8 จํานวนอาจารยประจําคณุวุฒิปรญิญาโท และ
ดํารงตําแหนง ศ.

8 0 0 0 0 0 0
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา
น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2553 2554 2555

จํานวน คาถวง
น้ําหนัก

จํานวน คาถวง
น้ําหนัก

จํานวน คาถวง
น้ําหนัก

9 จํานวนอาจารยประจําคณุวุฒิปรญิญาเอก และไม
มีตําแหนงทางวิชาการ

5 20 100 23 115 25 125

10 จํานวนอาจารยประจําคณุวุฒิปรญิญาเอก และ
ดํารงตําแหนง ผศ.

6 28 168 30 180 30 180

11 จํานวนอาจารยประจําคณุวุฒิปรญิญาเอก และ
ดํารงตําแหนง รศ.

8 25 200 28 224 29 232

12 จํานวนอาจารยประจําคณุวุฒิปรญิญาเอก และ
ดํารงตําแหนง ศ.

10 1 10 1 10 1 10

13 ผลรวม 94 535 101 584 104 597
14 การพัฒนาคณาจารย 5.69 5.78 5.74
15 คะแนนท่ีได 56

5.69  = 4.74 56
5.78  = 4.82 56

5.74  = 4.78

เกณฑการประเมิน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงชี้ท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

14 535 5.69 584 5.78 597 5.74 4.74 4.82 4.78 ดัชนีคุณภาพ
อาจารยเปน 6

ไมบรรลุ ดัชนีคุณภาพ
อาจารยเปน 694 101 104

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัว
บงชี้ท่ี

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2555

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

14 535 5.69 584 5.78 597 5.80 4.74 4.82 4.83 ดัชนีคุณภาพ
อาจารยเปน 6

ไมบรรลุ ดัชนีคุณภาพ
อาจารยเปน 6

94 101 103

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

14-1 อัตรากําลัง อาจารย/ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย ประจําปการศึกษา 2555
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ตามตัว

บงชี้ สกอ. 3 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตาราง
ท่ี 2.4
ตารางท่ี 2.4 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา,
ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555)

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)

หมาย
เหตุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)ตัวหาร ตัวหาร
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00 5.00

3.1 ระบบและกลไกการใหคาํปรึกษา
และบริการดานขอมูลขาวสาร

ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริม
กิจกรรมนิสิต

ขอ 6 6 6 6 5.00 5.00

3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรี

ขอ 5 5 5 5 5.00 5.00

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานมูลขาวสาร

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 7 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนิสิต
  2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนิสิต
  3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสิต
  4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา
  5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
  6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
  7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการ

ท่ีสนองความตองการของนิสิต
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ผลการดําเนินงาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการบริหารจัดการ และมีหนวยงานในการสนับสนุนใหการบริหารงานของระบบ

และกลไกการใหคําปรึกษาดานวิชาการแกนิสิต การบริการขอสาร การแนะแนว และการจัดโครงการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนิสิต ดังนี้

1. การใหคําปรึกษาดานวิชาการแกนิสิต
คณะไดดําเนินการแตงตั้งผูบริหาร คณะกรรมการท่ีเก่ียวของ และมีหนวยงานสนับสนุนใหเกิดระบบ

และกลไกการใหคําปรึกษาดานวิชาการแกนิสิต คือ
1.1 รองคณบดีฝายวิชาการ
1.2 ประธานโครงการปริญญาตรีหลักสูตรภาคพิเศษ
1.3 หัวหนาภาควิชา
1.4 ศูนยบริการการศึกษา (งานทะเบียนภาคปกติ และงานทะเบียนภาคพิเศษ)
1.5 สํานักงานภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาพัฒนา

ผลิตภัณฑ  ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ และภาควิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

1.6 คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษา
2. การใหบริการขอมูล/ขาวสาร เรื่อง ทุนการศึกษา วินัยนิสิต แนวทางประกอบอาชีพ และการจัด

โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร
คณะไดดําเนินการแตงตั้งผูบริหาร คณะกรรมการท่ีเก่ียวของ และมีหนวยงานในการใหบริการขาวสาร

ท่ีเปนประโยชนแกนิสิต และนิสิตเกา และหนวยงานเพ่ือดําเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต และนิสิตเกา
คือ

2.1 รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ
2.2 คณะกรรมการกิจการนิสิต
2.3 ศูนยบริการการศึกษา (ฝายกิจการนิสิต)
2.4 งานประชาสัมพันธ
2.5 งานวิเทศสัมพันธ
2.6 รวมเปนคณะกรรมการในกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเกาคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปการศึกษา 2555 คณะอุตสาหกรรมเกษตรประเมินตนเองวามีผลการดําเนินงาน 7 ขอ ดังนี้
1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการดําเนินงานในสวนของการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะ

แนวการใชชีวิตแกนิสิต ไดแก
1.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรใชฐานขอมูลนิสิตรวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แบงออกเปน

ฐานขอมูลของทะเบียนนิสิตประกอบดวยดานการเรียน ครอบครัว ซึ่งดูไดจากเว็บไซต www.registrar.ku.ac.th
และฐานขอมูลของกิจกรรมนิสิต เปนขอมูลท่ีนิสิตรวมโครงการเสริมศักยภาพดานตาง ๆ ดูไดจาก
nisit.kasetsart.org

1.2 คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือ
ดําเนินการแกไขปญหาดานการใหคําปรึกษาวิชาการแกนิสิตในภาพรวมคณะ และดําเนินการจัดสัมมนาคณาจารย
ประจําป เพ่ือพัฒนาอาจารยท่ีปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการใหคําปรึกษาแกนิสิตรวมกัน ในป
การศึกษา 2555 คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการจัดโครงการสัมมนาจํานวน 1 ครั้ง คือ เรื่อง “เม่ือ Advisee มี
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ปญหา...แลว Advisor จะวาอยางไร” ในวันพุธท่ี 10 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ หอง 5502 ชั้น 5
อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

1.3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีหนวยงานสนับสนุนในการใหคําปรึกษาดานวิชาการแกนิสิต จัด
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต และประชาสัมพันธขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนิสิต ไดแก

ศูนยบริการการศึกษา ประกอบดวย งานทะเบียนนิสิตภาคปกติ งานทะเบียนนิสิตภาคพิเศษและฝาย
กิจการนิสิต งานประชาสัมพันธ งานวิเทศสัมพันธ

2. คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดบริหารจัดการ และดําเนินการประชาสัมพันธขาวสารใหนิสิตทราบขอมูล
ขาวสารหลายทาง ไดแก

1.4 เว็บไซตคณะ “www.agro.ku.ac.th”
1.5 facebook คณะ “https://www.facebook.com/agro.ku?fref=ts”
1.6 facebook สโมสรนิสิตคณะฯ “https://www.facebook.com/samoai?fref=ts”
1.7 ปดประกาศท่ีบอรด
1.8 โทรแจงแกนิสิต (ในกรณีเรงดวน)
และในปการศึกษา 2555 นี้ คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษาไดดําเนินการจัดทําประเมิน

สอบถามความพึงพอใจในการใชบริการระบบกลไกการใหคําปรึกษาและบริการขอมูลสารสนเทศ โดยในหัวขอเรื่อง
“การใหบริการขอมูลสารท่ีเปนประโยชนตอนิสิต” ผลการประเมิน เทากับ 4.12 โดยแบงออกเปนหัวขอยอย ดังนี้

คําถาม คะแนน ผลการ
ประเมิน

ตอนท่ี 2 การใหบริการขอมูลสารท่ีเปนประโยชนตอนิสิต 4.12 มาก
1. การใหบริการขอมลูขาวสารท่ีเปนประโยชนทางเว็บไซตคณะ Facebook หรือ ปายประกาศ
เปนตน

3.73 มาก

2. การใหบริการขอมลูขาวสารวิชาการท่ีเฉพาะดาน สอดคลองกับสาขาวิชาท่ีนิสิตจําเปนตองรูทาง
เว็บไซตคณะ

3.80 มาก

3. การใหบริการขอมลูขาวสารท่ีมคีวามทันสมัย รวดเร็ว สอดคลองกับสถานการณปจจุบันทางเว็บไซต
คณะ

3.49 ปานกลาง

4. ความสะดวกในการเขารับบริการขอมูลขาวสาร 3.80 มาก
5. มีชองทางสําหรับนิสิตในการใหขอเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการใหบริการดานขอมูลขาวสาร 3.51 มาก
6. การใหบริการขอมลูขาวสารของคณะในภาพรวม 3.63 มาก

3. ในปการศึกษา 2555 นี้ มีผลการดําเนินงานเก่ียวกับการฝกประสบการณวิชาชีพแกนิสิตชั้นปท่ี 3 ทุกคน
โดยทุกภาควิชาจะมีอาจารยประจําท่ีจะทําหนาท่ีดูแล จัดการ และกํากับติดตามเก่ียวกับการฝกงานของนิสิตกับ
หนวยงานท่ีนิสิตไปฝกงานเพ่ือประเมินผลการทํางานของนิสิตทุกคน และดําเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะทาง
วิชาการ วิชาชีพ และ

1.1 ดานทักษะทางปญญา จํานวน 1 โครงการ
1.2 กีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ จํานวน 2 โครงการ
1.3 บําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม จํานวน 4 โครงการ
1.4 เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 7 โครงการ
1.5 สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 7 โครงการ
1.6 ใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต จํานวน 3 โครงการ
1.7 พัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพนิสิต/ศิษยเกา จํานวน 13 โครงการ
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1.8 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ จํานวน 7 โครงการ
1.9 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร จํานวน 1 โครงการ

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณาจารยจํานวน 3 ทานรวมเปนคณะกรรมการสมาคมนิสิตเกาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดแก รอง

อธิการบดีฝายวิชาการ (รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี) ท่ีปรึกษา ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ (ผศ.ดร.ณัฐกานต  นิตยพัธน)
และดร.ศศิธร  ตรงจิตภักดี กรรมการบริหาร ท้ังนี้ในการเขารวมการประชุมของสมาคมฯ และขอมูลขาวสารตางๆ
แกนิสิตเกาคณะอุตสาหกรรมเกษตรใน https://www.facebook.com/aiaa.ku?fref=ts

5. ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑไดดําเนินการจัดโครงการเสริมความรูดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ใน
หัวขอ "Consumer Emotion Profile of Foods and Sensory Liking" ในวันท่ี 8 มกราคม 2556 ณ หองบุหลัน
พิทักษพล สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูหนึ่งท่ีสําคัญสําหรับงานของนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ วิทยากร ศาสตราจารย ดร.วิฑูรย ปริญญาวิวัฒนกุล
จาก Louisiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนนักวิชาการไทยท่ีอยูตางประเทศกลับมารวม
พัฒนาการอุดมศึกษาไทย

6. ในปการศึกษา 2555 ฝายกิจการนิสิตไดดําเนินการประเมินสอบถามความพึงพอใจในการใชบริการ
ระบบกลไกการใหคําปรึกษาและบริการขอมูลสารสนเทศ ปการศึกษา 2555 สรุปแตละหัวขอ ดังตอไปนี้

คําถาม คะแนน ผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ยภาพรวม 3.55 มาก

สวนที่ 1 การใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสติ 3.58 มาก
1. การใหบริการฐานขอมูลทะเบียนนิสติ 3.76 มาก
1.1 ระบบการลงทะเบียนนิสิตผานเครือขาย 3.80 มาก
1.2 การใหบริการออนไลนระบบสารสนเทศนิสิต 3.72 มาก
2. การใหบริการใหคําปรึกษาเชิงวชิาการ 3.66 มาก
2.1 การใหคําชี้แนะปรึกษาเชิงวิชาการจากอาจารยทีป่รึกษา 3.77 มาก
2.2 การใหคําชี้แนะปรึกษาเชิงวิชาการจากอาจารยผูสอน 3.69 มาก
2.3 การใหเวลาเพิ่มเติมจากชั่วโมงเรียนเพื่อแนะนําหรือตอบขอสงสัยเร่ืองการเรียนแกนิสิต 3.59 มาก
2.4 อาจารยทีป่รึกษาหรืออาจารยผูสอนมีการติดตามผลการเรียนและการดําเนินชีวิตของนิสิต 3.32 ปานกลาง
3. การใหบริการใหคําปรึกษาแนะแนวการใชชวีิต 3.48 ปานกลาง
3.1 การใหคําปรึกษา แนะนําของบุคลากรในคณะ 3.70 มาก
3.2 การใหคําแนะนําเร่ืองการลงทะเบยีนเรียนและการใชชีวิตจากงานทะเบยีนและงานกิจกรรมนิสิตคณะ 3.68 มาก
3.3 การใหความชวยเหลือในเร่ืองการลงทะเบียนเรียนและการใชชีวิตจากงานทะเบียนและงานกิจกรรมนิสิตคณะ 3.38 ปานกลาง
3.4 การติดตามผลการใหความชวยเหลืออยางสม่ําเสมอ เร่ืองการลงทะเบียนเรียนของบุคลากรคณะ 3.32 ปานกลาง
3.5 การติดตามผลการจัดกิจกรรมครบถวนตามโครงสรางกิจกรรมอยางสม่ําเสมอของงานกิจกรรมนิสิตคณะ 3.32 ปานกลาง
4. การใหบริการใหคําปรึกษาทางวชิาการ(การลงทะเบียนเรียน)และกิจกรรมเสริมหลักสตูรของคณะอุตสาหกรรม
เกษตรในภาพรวม

3.45 ปานกลาง

ตอนที่ 2 การใหบริการขอมูลสารทีเ่ปนประโยชนตอนิสิต 4.12 มาก
1. การใหบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนทางเว็บไซตคณะ Facebook หรือ ปายประกาศ เปนตน 3.73 มาก
2. การใหบริการขอมูลขาวสารวิชาการที่เฉพาะดาน สอดคลองกับสาขาวิชาทีน่ิสิตจําเปนตองรูทางเว็บไซตคณะ 3.80 มาก
3. การใหบริการขอมูลขาวสารที่มีความทันสมัย รวดเร็ว สอดคลองกับสถานการณปจจุบันทางเว็บไซตคณะ 3.49 ปานกลาง
4. ความสะดวกในการเขารับบริการขอมูลขาวสาร 3.80 มาก
5. มีชองทางสําหรับนิสิตในการใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการใหบริการดานขอมูลขาวสาร 3.51 มาก
6. การใหบริการขอมูลขาวสารของคณะในภาพรวม 3.63 มาก
ตอนที่ 3 การใหบริการกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ 4.27 มาก
1. การจัดกิจกรรมดานวิชาการและวิชาชีพมีความสอดคลองกับสาขาที่เรียน 3.59 มาก
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คําถาม คะแนน ผลการประเมิน
2. นิสิตเห็นถึงความสําคัญในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3.73 มาก
3. นิสิตสามารถนําความรูและประสบการณจากกจิกรรมไปประยกุตใชไดจริง 3.80 มาก
4. จํานวน/รูปแบบของกจิกรรมที่จัดเหมาะสมกับจาํนวนนิสิตที่สนใจ 3.49 ปานกลาง
5. ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะ 3.80 มาก

7. คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษา ไดวิเคราะหผลการประเมินเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงจาก
หัวขอท่ีไดคะแนนต่ํากวา 3.50 สรุปดังตอไปนี้

หัวขอที่ไดคะแนนต่ํากวา 3.50 แนวทางพัฒนาและปรบัปรุง
ตอนที่ 1 ขอ 2.4 อาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยผูสอนมีการติดตามผลการเรียนและ
การดําเนินชีวิตของนิสิต

1. จัดทําแบบฟอรมติดตามผลการเรียนตามแผนการเรียนของนิสิต
ทุกภาคการศึกษา

ตอนที่ 1 ขอ 3.4 การติดตามผลการใหความชวยเหลืออยางสม่ําเสมอ เร่ืองการ
ลงทะเบียนเรียนของบุคลากรคณะ
ตอนที่ 1 ขอ 3.5 การติดตามผลการจัดกิจกรรมครบถวนตามโครงสรางกิจกรรม
อยางสม่ําเสมอของงานกจิกรรมนิสิตคณะ

2. จัดสัปดาหพบอาจารยที่ปรึกษาภาคละ 1 คร้ัง ระยะวันที่ 26-30
สิงหาคม 2556

ตอนที่ 1 ขอ 3.3 การใหความชวยเหลือในเร่ืองการลงทะเบียนเรียนและการใชชีวิต
จากงานทะเบยีนและงานกิจกรรมนิสิตคณะ

1. แกไขหัวขอสัมมนาระบบอาจารยที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา
2556 จากเร่ือง “การเปนอาจารยที่ปรึกษาที่ดี” เปน หัวขอเร่ือง
“การจัดการระบบการใหคําปรึกษาที่ดีของคณะอุตสาหกรรม
เกษตร” ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 – 13.00 น. โดย
เพิ่มกลุมเปาหมาย คือ บุคลากรศูนยบริการการศึกษา และความ
คิดเห็น หรือคําถามจากนิสิต

ตอนที่ 1 ขอ 4. การใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ(การลงทะเบียนเรียน)และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรในภาพรวม
ตอนที่ 3 ขอ 4. จํานวน/รูปแบบของกิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับจํานวนนิสิตที่สนใจ

1. จัดต้ังกลองรับความคิดเห็น และคําถาม เกี่ยวกับการลงทะเบียน
เรียน หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรจากนสิิต ดานหนาศูนยบริการ
การศึกษา

ตอนที่ 2 ขอ 3. การใหบริการขอมูลขาวสารที่มีความทันสมัย รวดเร็ว สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบันทางเว็บไซตคณะ

1. แจงใหนิสิตทราบชองทางที่คณะใชประชาสัมพันธขาวสารของ
คณะ

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

3.1 6 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 4.00 5.00 5.00 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2555

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

3.1 6 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 4.00 5.00 5.00 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 ขอ



รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2555 88

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

3.1-1-1 คําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา
3.1-1-2 โครงสรางศูนยบริการการศึกษา
3.1-1-3 ฐานขอมูลนิสิตโดยใชรวมกับระบบของมหาวิทยาลัย ไดแก ฐานขอมูลทะเบียนนิสิต และ

ฐานขอมูลกิจกรรมนิสิต
3.1-1-4 บอรดประกาศขาวสารตางๆ ตามสถานท่ีจริง
3.1-1-5 โครงการสัมมนา เรื่อง “เม่ือAdviseeมีปญหา...แลวAdvisorจะวาอยางไร”
3.1-2-1 แฟมหนังสือเวียน / แฟมประกาศรับสมัครงาน / แฟมทุนการศึกษา
3.1-2-2 เว็บไซตของคณะ เว็บไซตภาควิชา และ facebook คณะฯ/สโมสรนิสิตคณะฯ
3.1-3-1 โครงการดานพัฒนานิสิต
3.1-3-2 รายงานการติดตามประเมินผลการฝกงานนิสิตชั้นปท่ี 3
3.1-4-1 เว็บไซตของคณะ เว็บไซตภาควิชา และ facebook
3.1-5-1 โครงการเสริมความรูดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
3.1-6-1 รายงานสรุปการประเมินสอบถามความพึงพอใจในการใชบริการระบบกลไกการใหคําปรึกษา

และบริการขอมูลสารสนเทศ ปการศึกษา 2555
3.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษาคณะฯ ครั้งท่ี 2/2556

ตัวบงช้ีท่ี 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 6 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
  2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต
  3. มีการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดย

นิสิตอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
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กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  4. มีการสนับสนุนใหนิสิตสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหวาง

มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน
  5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
  6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต

ผลการดําเนินงาน
1. คณะกรรมการกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดดําเนินการจัดทําแผนงานฝายกิจการนิสิต

ประจําปการศึกษา 2555
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดดําเนินการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารงานกิจกรรมนิสิตดวยระบบ

PDCA ประจําป พ.ศ. 2556 ในวันศุกรท่ี 24 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.00 – 16.30 น. รายละเอียดตามเลม
รายงานสรุปผลโครงการฯ

3. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานฝายกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร
แผนปฏิบัติงานสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร และไดดําเนินการจัดโครงการตลอดปการศึกษา 2555
ครบถวนตาม 5 ประเภท ดังตอไปนี้

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค จํานวน 18 โครงการ
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ จํานวน 2 โครงการ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม จํานวน 4 โครงการ
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 7 โครงการ
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 7 โครงการ
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดําเนินการบันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายการประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับสถาบัน ตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป และสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดดําเนินการ
จัดโครงการรวมกันระวางคณะตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 2 โครงการ และโครงการระหวางมหาวิทยาลัย
จํานวน 2 โครงการ ดังตอไปนี้

4.1 โครงการรวมระหวางคณะภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ไดแก
4.1.1 โครงการหกหมูสัมพันธ (ในปการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตรเปนเจาภาพ) เปนการจัด

แขงขันกีฬาของ 6 คณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแก คณะประมง คณะสัตวแพทย คณะสังคม คณะเทคนิค
สัตวแพทย คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะมนุษศาสตร จัดข้ึนเปนประจําทุกป และหมุนเวียนกันเปนเจาภาพใน
การจัดโครงการ

4.1.2 โครงการเกียร – กระปอง สูธรรมชาติ จัดข้ึนระหวางวันท่ี 15 - 17 มกราคม 2556
4.2 โครงการรวมระหวางมหาวิทยาลัย ไดแก

4.2.1 โครงการกีฬาเปดกระปอง (OPEN CAN ครั้งท่ี 21) ครั้งท่ี 21 (OPEN CAN #21)
ระหวางวันท่ี 25 – 28 ตุลาคม 2555 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

4.2.2 โครงการงานกีฬาประเพณีเทคโนโลยีชีวภาพนิสิต นกัศึกษาแหงประเทศไทย ประจําป
การศึกษา 2555 ระหวางวันท่ี 15 – 19 ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร

5. คณะกรรมการกิจการนิสิตไดดําเนินการประเมินและติดตามแผนปฏิบัติงานฝายฯ ปการศึกษา 2555
ตามแบบการติดตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ฝายกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2555
และเลมรายงานสรุปโครงการ จํานวน 20 โครงการ
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6. คณะกรรมการกิจการนิสิตนําผลการวิเคราะหแผนปฏิบัติงานฝายกิจการนิสิต ปการศึกษา 2555
เพ่ือระดมความคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติงานฝายกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2556
รายละเอียดดังผลสรุปการวิเคราะหและประเมินผลแผนปฏิบัติงานฝายกิจการนิสิต ปการศึกษา 2555
เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

3.2 6 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 5.00 5.00 5.00 6 ขอ บรรลุ 6 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2555

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

3.2 5 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 4.00 4.00 5.00 6 ขอ บรรลุ 6 ขอ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

3.2-1-1 แผนงานฝายกิจการนิสิต ประจําปการศึกษา 2555
3.2-2-1 โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารงานกิจกรรมนิสิตดวยระบบ PDCA ประจําป พ.ศ. 2556
3.2-2-2 เลมรายงานสรุปผลการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารงานกิจกรรมนิสิตดวยระบบ

PDCA ประจําป พ.ศ. 2556
3.2-3-1 โครงการพัฒนานิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2555
3.2-3-2 เลมรายงานสรุปผลการจัดโครงการ
3.2-4-1 บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน
3.2-4-2 แผนงานฝายกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2555
3.2-4-3 โครงการพัฒนานิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2555
3.2-4-4 เลมรายงานสรุปผลการจัดโครงการ
3.2-5-1 รายงานประเมินแผนปฏิบัติงานงานฝายกิจการนิสิต ปการศึกษา 2555
3.2-5-2 แบบการติดตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ฝายกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปการศึกษา 2555
3.2-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งท่ี 7/2555

ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 หรือ 4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ
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ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 5 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับคณะ
  2. มีการจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ และเครื่องมือท่ีใชในการใหคําปรึกษาแกอาจารยท่ีปรึกษา
  3. มีการประชุมคณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหาแนวทางการแกปญหา

และพัฒนานิสิต อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
  4. มีการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารยท่ีปรึกษาทุกป
  5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษาวิชาการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

ผลการดําเนินงาน
1. คําสั่งเลขท่ี 71/2555 ลงวันท่ี 24 กันยายน 2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยท่ี

ปรึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดจัดใหมีการตั้งแตงอาจารยท่ีปรึกษาสําหรับนิสิตชั้นปท่ี 1 เปนประจําทุกป

และมีเครื่องมือเพ่ือใชในการใหคําปรึกษาแกนิสิต ดังนี้
2.1 คําสั่งเลขท่ี 38/2555 เรื่อง แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาของนิสิตชั้นปท่ี 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประจําปการศึกษา 2555 ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2555
2.2 คําสั่งเลขท่ี 39/2555 เรื่อง แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาของนิสิตชั้นปท่ี 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

(ภาคพิเศษ) ประจําปการศึกษา 2555 ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2555
2.3 คําสั่งเลขท่ี 69/2555 เรื่อง แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาของนิสิตชั้นปท่ี 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประจําปการศึกษา 2555 (เพ่ิมเตมิ) ลงวันท่ี 6 กันยายน 2555
2.4 คําสั่งเลขท่ี 122/2555 ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง คําสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารยท่ีปรึกษา
2.5 แจกคูมือ “ขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พุทธศักราช

2548” ใหแกนิสิตใหมทุกคน และอาจารยใหมของคณะ ประจําปการศึกษา 2555
2.6 อาจารยท่ีปรึกษาแจงใหนิสิตทราบเวลาวางท่ีสามารถเขาพบในบอรดหนาหองพักของอาจารย
2.7 คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดําเนินการจัดโครงการ

สัมมนา เรื่อง “เม่ือAdviseeมีปญหา...แลวAdvisorจะวาอยางไร” ในวันพุธท่ี 10 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30 –
13.00 น. ณ หอง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร รายละเอียดดังเลมสรุปโครงการ

3 คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในปการศึกษา 2555 นี้ได
ดําเนินการจัดประชุมของคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง รายละเอียดดังเอกสารหลักฐานขอ 3 แฟมตัวบงชี้ท่ี 3.3

4 คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดดําเนินการประเมินสอบถาม
ความพึงพอใจในการใชบริการระบบกลไกการใหคําปรึกษาและบริการขอมูลสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2555
คาเฉลี่ยเทากับ 3.55 จากคะแนนเต็ม 5.00

5 คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษา ไดวิเคราะหผลการประเมินประเมินสอบถามความพึง
พอใจในการใชบริการระบบกลไกการใหคําปรึกษาและบริการขอมูลสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2555 เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงจากหัวขอท่ีไดคะแนนต่ํากวา 3.50 สรุปดังตอไปนี้
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หัวขอท่ีไดคะแนนตํ่ากวา 3.50 แนวทางพัฒนาและปรับปรุง
ตอนท่ี 1 ขอ 2.4 อาจารยท่ีปรึกษาหรืออาจารยผูสอนมีการติดตามผล
การเรยีนและการดําเนินชีวิตของนิสิต

1. จัดทําแบบฟอรมตดิตามผลการเรียนตามแผนการเรียน
ของนิสิตทุกภาคการศึกษา

ตอนท่ี 1 ขอ 3.4 การติดตามผลการใหความชวยเหลืออยางสม่ําเสมอ
เรื่องการลงทะเบียนเรียนของบุคลากรคณะ
ตอนท่ี 1 ขอ 3.5 การติดตามผลการจัดกิจกรรมครบถวนตามโครงสราง
กิจกรรมอยางสม่ําเสมอของงานกิจกรรมนิสิตคณะ

2. จัดสัปดาหพบอาจารยท่ีปรึกษาภาคละ 1 ครั้ง ระยะ
วันท่ี 26-30 สิงหาคม 2556

ตอนท่ี 1 ขอ 3.3 การใหความชวยเหลือในเรื่องการลงทะเบียนเรียน
และการใชชีวิตจากงานทะเบยีนและงานกิจกรรมนิสิตคณะ

1. แกไขหัวขอสัมมนาระบบอาจารยท่ีปรึกษา ประจําป
การศึกษา 2556 จากเรื่อง “การเปนอาจารยท่ีปรึกษาท่ี
ดี” เปน หัวขอเรื่อง “การจัดการระบบการใหคําปรึกษาท่ี
ดีของคณะอุตสาหกรรมเกษตร” ในวันท่ี 31 กรกฎาคม
2556 เวลา 08.30 – 13.00 น. โดยเพ่ิมกลุมเปาหมาย คือ
บุคลากรศูนยบริการการศึกษา และความคิดเห็น หรือ
คําถามจากนิสติ

ตอนท่ี 1 ขอ 4. การใหบริการใหคาํปรึกษาทางวิชาการ(การลงทะเบยีน
เรียน)และกิจกรรมเสรมิหลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรใน
ภาพรวม
ตอนท่ี 3 ขอ 4. จํานวน/รูปแบบของกิจกรรมท่ีจัดเหมาะสมกับจํานวน
นิสิตท่ีสนใจ

1. จัดตั้งกลองรับความคิดเห็น และคําถาม เก่ียวกับการ
ลงทะเบียนเรียน หรือกิจกรรมเสรมิหลักสูตรจากนิสติ
ดานหนาศูนยบริการการศึกษา

ตอนท่ี 2 ขอ 3. การใหบริการขอมูลขาวสารท่ีมีความทันสมยั รวดเร็ว
สอดคลองกับสถานการณปจจุบันทางเว็บไซตคณะ

1. แจงใหนิสิตทราบชองทางท่ีคณะใชประชาสัมพันธ
ขาวสารของคณะ

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

3.3 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 3.00 4.00 5.00 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2555

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

3.3 2 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 2.00 4.00 5.00 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

3.3-1-1 คําสั่งเลขท่ี 71/2555 ลงวันท่ี 24 กันยายน 2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ
อาจารยท่ีปรึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร

3.3-2-1 คําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2555
คูมือ “ขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พุทธศักราช
2548”

3.3-2-2 ตารางเวลาวางใหนิสิตปรึกษา ณ หนาหองอาจารย (สถานท่ีจริง)
3.3-2-3 เลมสรุปโครงการสัมมนาพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป

การศึกษา 2555 เรื่อง “เม่ือAdviseeมีปญหา...แลวAdvisorจะวาอยางไร”
3.3-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษาคณะฯ ครั้งท่ี 3/2555,

ครั้งท่ี 1/2556 และครั้งท่ี 1/2556
3.3-3-2 เลมสรุปโครงการสัมมนาพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป

การศึกษา 2555 เรื่อง “เม่ือAdviseeมีปญหา...แลวAdvisorจะวาอยางไร”
3.3-4-1 ประเมินสอบถามความพึงพอใจในการใชบริการระบบกลไกการใหคําปรึกษาและบริการขอมูล

สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2555
3.3-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษาคณะฯ ครั้งท่ี 2/2556
3.3-5-2 โครงการสัมมนาพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษา ประจําปการศึกษา 2556 เรื่อง “การจัดการ

ระบบการใหคําปรึกษาท่ีดีของคณะอุตสาหกรรมเกษตร”

องคประกอบที่ 4 การวิจัย

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 4 การวิจัย ตามตัวบงชี้ สกอ. 3
ตัวบงชี้ และ สมศ. 3 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี
มาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียด
ดังตารางท่ี 2.5
ตารางท่ี 2.5 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 4 การวิจัย

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา,
ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555)

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)

หมาย
เหตุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ

(% หรือ
สัดสวน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)

ตัวหาร ตัวหาร

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 5.00 5.00
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองาน

สรางสรรค
ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจยั
หรืองานสรางสรรค

ขอ 6 6 6 6 5.00 5.00
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ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา,
ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555)

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)

หมาย
เหตุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ

(% หรือ
สัดสวน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)

ตัวหาร ตัวหาร

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอ
จํานวนอาจารยประจาํและนกัวจิัยประจาํ

สัดสวน 400,000
/ คน

400,000
/ คน

56,995,185 593,699.84 56,995,185 593,699.84 5.00 5.00
96 96

5
(สม
ศ.)

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพร

รอยละ 20 20 76.25 73.32 56.25 54.61 5.00 5.00
104 103

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด คน 104 103
จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน 0.00 0.00
มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI

ผลงาน 83 20.75 29 7.25

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู
ในประกาศของ สมศ.

ผลงาน 3 1.50 2 1.00

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในประกาศของ
สมศ.

- - - -

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR(SCImago
Journal Rank: www.scimagojr.com) ในปลาสุดใน
subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใน
ฐานขอมูลสากล ISI และ Scopus

54 54.00 48 48.00

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด

ผลงาน - - - -

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ ผลงาน - - - -
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ

ผลงาน - - - -

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน

ผลงาน - - - -

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ ผลงาน - - - -
6

(สม
ศ.)

งานวิจัยที่นาํไปใชประโยชน รอยละ 20 20 22 21.15 22 21.36 5.00 5.00
104 103

การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เรื่อง 1 4
การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เรื่อง - -
การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เรื่อง 21 18
การใชประโยชนทางออมของานสรางสรรค เรื่อง - -

7
(สม
ศ.)

ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ รอยละ 10 10 43 41.43 43 41.75 5.00 5.00
104 103

บทความวิชาการตีพิมพในวารสารระดับชาติ เรื่อง 39 9.75 39 9.75
บทความวิชาการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ เรื่อง - - - -
ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดย
ผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด

เรื่อง 2 1.50 2 1.50

ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
แลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ

เรื่อง 2 2.00 2 2.00
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 7 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัย

ของคณะ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
  2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
  3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย

แกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
  4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
  5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของคณะ ในประเด็น

ตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุน

การวิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting
professor)

- มีคณะกรรมการใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
  6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ

คณะ

ผลการดําเนินงาน
1. คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการ

วิจัยของคณะ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด กลาวคือ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการบริหารงานวิจัยภายใตยุทธศาสตรการวิจัยและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป

พ.ศ.2555 - 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเขมแข็งดานการวิจัย และ
มีการเชื่อมโยงการบริหารงานดานงานวิจัยสูแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2555 – 2558) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
แผนปฏิบัติราชการประจําป และแผนปฏิบัติงานของฝายวิจัย คณะฯ อยางเปนระบบ (เอกสารหมายเลข 4.1-1-1)
โดยมีรองคณบดีฝายวิจัย เปนหัวหนาทีมในการบริหารงานวิจัยของคณะ และเปนผูรับนโยบายการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัย ผานการเปนคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. (เอกสารหมายเลข 4.1-1-2) และมี
คณะกรรมการวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบดวยกรรมการซึ่งเปนผูแทนจากภาควิชาตางๆ ของคณะ
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เปนทีมงานในการบริหารงานวิจัยคณะ โดยมีหนาท่ีเปนผูกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานและดําเนินกิจกรรมให
เปนไปตามแผนปฏิบัติงานของฝายวิจัย คณะฯ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผนปฏิบัติงานฝายวิจัย คณะฯ ในรอบปการศึกษา 2555 และถายทอดไปยังคณะกรรมการวิจัยระดับภาควิชา
(เอกสารหมายเลข 4.1-1-3) รวมท้ังมีการจัดประชุมหัวหนาภาควิชาและอาจารยใหมคณะอุตสาหกรรมเกษตร
เพ่ือรับทราบนโยบายและแนวทางการทํางานดานการวิจัย เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2556 ณ หอง 5201 อาคาร 5
ชั้น 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เอกสารหมายเลข 4.1-1-4)

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
มีการแบงกลุมงานวิจัยตามสาขาเชี่ยวชาญของคณาจารย เปนหนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Special
Research Unit) เชน Agro - Industrial Management, Food Safety, Mass Customization for Textile and
Products, Probiotics and Prebiotices เปนตน เพ่ือนําไปสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย โดยการดําเนินงานรวมกับ
คณะตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย เชน คณะเกษตร คณะวิทยาศาสตร คณะประมง เปนตน ภายใตการดําเนินงานของ
ศูนยวิทยาการข้ันสูงเพ่ือเกษตรและอาหาร (Center for Advanced Studies for Agriculture and Food,
CASAF) ศูนยวิทยาการข้ันสูงดานทรัพยากรธรรมชาติเขตรอน (Center for Advanced Studies in Tropical
Natural Resources) และศูนยวิทยาการข้ันสูงดานนาโนเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตร
(Center for Advance Studies in Nanotechnology for Chemical, Food and Agricultural Industries)
(เอกสารหมายเลข 4.1-1-5)

นอกจากนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดมีการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยสําหรับคณาจารยอยาง
ตอเนื่อง ท้ังในระดับคณะและภาควิชา (เอกสารหมายเลข 4.1-1-5) เพ่ือใหการดําเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและ
คณะบรรลุตามยุทธศาสตรการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและวิสัยทัศนของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ระดับคณะ อาทิเชน
1. ทุนวิจัยอาจารยใหม คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เปนการสนับสนุนใหคณาจารยรุนใหมไดเริ่มทํา

วิจัย ภายหลังสําเร็จการศึกษาหรือเริ่มปฏิบัติราชการ – จํานวน 10 ทุนๆ ละ 30,000 บาท)
2. ทุนพัฒนาอาจารย คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เปนการสนับสนุนใหคณาจารยไดมีโอกาสไดนํา

ผลงานวิจัยไปเผยแพรในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ตลอดจนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและ
องคความรูใหมๆ จากการเขารวมประชุมทางวิชาการ – ในวงเงินสนับสนุน 300,000 บาท/ป)

3. งบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อครุภัณฑวิจัยและเครื่องมือวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ
2555 เพ่ือใชในการเรียนการสอนและการวิจัย เชน เครื่อง Gas Chromatography Mass Spectrometers
(GC/MS) เครื่อง Water bath แบบควบคุมความเย็น เครื่องซิลเลอรคูลลิ่ง อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนแบบแผน
เปนตน

ระดับภาควิชา อาทิเชน
1. งบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อครุภัณฑวิจัยและเครื่องมือวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ

2555 เพ่ือใชในการเรียนการสอนและการวิจัย เชน เครื่อง Desiccator DN 250 โถดูดความชื้น (Desiccator)
เครื่องหมุนปนเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ เครื่องวัดการดูดกลืนแสง เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง (pH Meter)
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องเขยาควบคุมอุณหภูมิตางๆ กลองจุลทรรศน เครื่องกรองน้ําใส (สําหรับหองทดลอง) เปนตน

2. การสนับสนุนคาใชจายในการนําเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ
3. การสนบัสนุนคาใชจายในการตีพิมพผลงานในวารสารระดับนานาชาติ เชน คาตรวจภาษาอังกฤษ

ทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงาน เปนตน
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2. คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน กลาวคือ
ทุกหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีการทําวิจัย

วิทยานิพนธรวมกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ โดยถือเปนสวนหนึ่งของทีมวิจัยของอาจารยท่ีปรึกษา (เอกสาร
หมายเลข 4.1-2-1)

งานวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปงบประมาณ 2555 มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเปนสวนหนึ่งใน
ทีมวิจัยของคณาจารยในโครงการวิจัยตางๆ เชน ผลของการดัดแปรสตารชขาวท่ีระดับโพลีเมอไรเซชันตางๆ ตอ
วิทยากระแสของเจลและการเสริมกันกับสารไฮโดรคอลลอยด ผลของการเชื่อมขามของโปรตีนขาวโดยเอนไซมเปอร
ออกซิเดสและทรานสเฟอเรสตอคุณสมบัติของเจลขาว การวิเคราะหผลของสวนประกอบอาหารและกระบวนการแช
อ่ิมตอคุณภาพของผลไมแชอ่ิมอบแหง การออกแบบคลังสินคาสําหรับผูกระจายสินคารายยอย การพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารกินเลนสําหรับสุนัขชนิดแทงก่ึงเปยกจากเนื้ออกไกผสมเนื้อไกแยกกระดูกดวยเครื่องเสริมสารเพ่ิมความนากิน
สําหรับสุนัข การสังเคราะหพอลิแลกติกแอซดิโดยใชเอนไซมไลเพสเปนตัวเรงปฏิกิริยาในกระบวนการพอลิเมอรไรเซ
ชันแบบเปดวง เปนตน (เอกสารหมายเลข 4.1-2-2)

ทุกภาควิชาของคณะอุตสาหกรรมเกษตรท่ีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีการจัดการเรียนการ
สอนเก่ียวกับเทคนิควิจัย ประกอบดวยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ – วิชา 01051499 – Biotechnology Project,
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร – วิชา 01052491 Research Techniques ภาควิชาเทคโนโลยีการ
บรรจุและวัสดุ – วิชา 01053491 Basic Research Methods in Packaging Technology ภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ – วิชา 01054491 Research Methods in Agro – Industrial Product Development ภาควิชา
วิทยาการสิ่งทอ – วิชา 01055491 Basic Research Methods in Textiles Science and Technology เปนตน
ซึ่งกําหนดใหนิสิตระดับปริญญาตรีทุกคนตองทําโครงงานวิจัยดานท่ีนิสิตสนใจและตรงตามความเชี่ยวชาญของ
อาจารยท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.1-2-3)

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการเชิญผูเชี่ยวชาญท้ังในประเทศและตางประเทศมาเปนวิทยากรบรรยาย
พิเศษใหกับคณาจารย นิสิต และผูท่ีสนใจ อาทิเชน

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑไดเชิญ Prof. Michael O’ Mahony จาก University of California, Davis,
USA มาบรรยายพิเศษเรื่อง “Recent Development in Food Sensory Science” เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม
2555 ผศ.ดร.บงกช วรรธนะภูติ จาก University of Missouri, Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา มาบรรยายพิเศษ
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจากขาวท่ีปราศจากกลูเตน” ในหัวขอ Rice Flour
- based Products for Gluten-Free Applications: Market Potential, Applications and Challenges
เม่ือวันท่ี 24 – 25 กรกฎาคม 2555 ณ หองบุหลันพิทักษพล สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศ.ดร.วิฑูรย ปริญญาวิวัฒนกุล Professor Food Science จาก College of
Agriculture, Louisiana State University, USA. มาบรรยายพิเศษเรื่อง "Consumer Emotion Profile of
Foods and Sensory Liking" ในวันท่ี 8 มกราคม 2556 ณ หองบุหลันพิทักษพล สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ “Overview and Updates: Sensory Sciences and
Consumer Research, No-Preference Option in Preference Testing” และ “Count-Based Comparison
& Data Analysis” เม่ือวันท่ี 9 - 11 มกราคม 2556 ณ หอง 207 อาคาร 1 ชั้น 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุไดเชิญ Prof. Dr. S. Paul Singh, Professor Emeritus จาก
Michigan State University; President, Packaging Forensic Associates, Inc. มาบรรยายพิเศษในการอบรม
สัมมนา Packaging Dynamics in Distribution เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2555

ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารไดเชิญ Dr.Ann L.T. Powell จาก University of
California, UC Davis, USA มาบรรยายพิเศษใน Special Seminar: “Utilization of Tomato Genetic
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Resources to Improve Ripe Fruit by Enhancing Green Fruit Chloroplasts” เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2555
ณ หองประชุม 5502 อาคาร 5 ชั้น 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร - Dr. Michael Braverman มาบรรยายพิเศษใน
Special Seminar on Biological Aflatoxin Managementby เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2555 - Prof.Dr.Ronald
Wrolstad จาก Oregon State University มาบรรยายเรื่อง “Anthocyanins & Phenolic Compounds :
Chemistry Functionality and Health Banefits” เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2555 - Prof.Dr.Sudhir Sastry จาก
Ohio State University บรรยายพิเศษในการสัมมนาเรื่อง “Ohmic and Moderate Electric Field
Processing”เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2555

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพไดเชิญ ดร. นรินทร กาบบัวทอง นักวิจัยจากสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี
ปตท. มาบรรยายพิเศษเรื่อง “Movement of Bioplastics Industry and Success Case Study of Bioplastic
Development” เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2555 ณ หองหยกมณี อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนตน (เอกสารหมายเลข 4.1-2-4)

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดการประชุมทางวิชาการและการเสนอผลงานทางวิชาการใหกับ
คณาจารยและนิสิต เพ่ือเปดโอกาสใหไดนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและองคความรู
ใหมๆ เชน คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 51 สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร เม่ือวันท่ี 5 – 7 กุมภาพันธ 2556 - จัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd

International Seminar on Food & Agricultural Science 2012 ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรม
เ ก ษ ต ร  ร ว ม กั บ School of Chemical Sciences and Food Technology, Faculty of Science and
Technology, Universiti Kebangsaan Malaysia, MALAYSIA แ ล ะ Faculty of Agricultural
Technology, University of Andalas, INDONESIA เม่ือวันท่ี 4 – 6 กันยายน 2555 - จัดโครงการประกวด
นวัตกรรมผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร ระดับนิสิตนักศึกษา ครั้งท่ี 1 และภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพมีการจัด
โครงการงานเสนอผลงานทางวิชาการ “Biot Fun Fair For Future ครั้งท่ี 3” เพ่ือใหนิสิตไดเรียนรูและประมวล
ความรูจากโครงงานวิจัย มีประสบการณในการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ เผยแพรผลงานของนิสิต และ
เพ่ือเตรียมความพรอมของนิสิตกอนกาวเขาสูชีวิตการทํางาน (เอกสารหมายเลข 4.1-2-5)

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการสงเสริมใหคณาจารยนําผลลัพธท่ีเกิดจากงานวิจัยไปใชในการเรียนการ
สอน (เอกสารหมายเลข 4.1-2-6) จากขอมูลผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยาง
ชัดเจน ฐานขอมูลสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ.2555 อาทิเชน

ลําดับท่ี ช่ือผลงานวิจัย ช่ือผูวิจัย รายวิชา วัน เดือน ป
1 A Comparison of Moisture Content Determination Met

hods Used for Analysisosmotic Dehydrated Papaya
Quality

รศ.ดร.รุงนภา พงศสวัสด์ิมานิต 01054353 Principles of Process
Development

16/1/55 - 27/2/55

2 Applications of Allicin - Chitosan Complex as
Antimicrobial Agent in Low - Fat Pork Sausage and
Its Effect on Product Quality and Shelf Life

ดร.ทานตะวัน พิรักษ
รศ.ดร.อนุวัตร แจงชัด

01054596 Selected Topics in Agro -
Ind. Prod. Devel.

1/1/55 - 29/2/55

3 Characteristics of Niosomes Entrapped with Eri silk
(Samia ricini) Fibroin

รศ.ดร.หทัยรัตน ริมคีรี
รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน

01054551 Development of
Agro - Industrial Product

12/11/55 -
25/3/56

4 Amphiphilic Chitosan Nanospheres: Factors to Control
Nanosphere Formationand its Consequent pH

Responsive Performance

ผศ.ดร.รังรอง ยกสาน 01053581 Bio - Based Materials in
Packaging

4/6/55 - 28/9/55

5 Antimicrobial Activity of Silver Nanoparticles
Produced by y-ray Irradiation Reduction

ผศ.ดร.รังรอง ยกสาน 01053413 Colloids for PKT. &
Bio - based Materials

4/6/55 - 28/9/55

6 Effect of Amphiphilic Molecules on Characteristics an
d Tensile Properties of Thermoplastic Starch and its B
lends with Poly (Lactic Acid)

ผศ.ดร.รังรอง ยกสาน 01053581 Bio - Based Materials
in Packaging

4/6/55 - 28/9/55

7 Behavior of Pathogenic Vibrio Parahaemolyticus in Pra
wn in Response to Temperature in Laboratory and
Factory

รศ.ดร.วราภรณ บุญทรัพยทิพย
ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล

ดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ

01052361 Principles of Food
Microbiology

26/11/55 -
29/11/55
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ลําดับท่ี ช่ือผลงานวิจัย ช่ือผูวิจัย รายวิชา วัน เดือน ป
8 Determination of Aflatoxins in Peanut and Potential of

Aflatoxins Production by Aspergillus Strains
ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล 01002524 Toxic Substances in Feed 19/12/55 -

19/12/55
9 Effect of Gas Sparging on Flux Enhancement and

Phytochemical Properties of Clarified Pineapple Juice
by Microfiltration

ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี 01052202 Principles of Food Processing 19/1/55 - 20/1/55

10 New Approach for Extraction of charantinfrom Momor
dica Charantia with Pressurized Liquid Extraction

ผศ.ดร.ภคมน จิตประเสริฐ 01051333 Unit Operation in Agro -
Industry III

3/9/55 - 28/9/55

11 Photoautotrophic Cultivation of Chlorella sp. TISTR 89
90 in an Open Rocking Tray and Raceway Pond
System

รศ.ดร.สาโรจน ศิริศันสนียกุล 01051334 Biochemical Engineering 13/2/55 - 8/3/55

12 Photoautotrophic Production of Lipids by some Chlor
ella Strains

รศ.ดร.สาโรจน ศิริศันสนียกุล 01051334 Biochemical Engineering 13/2/55 - 8/3/55

นอกจากนี้ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรไดจัดทําหนังสือการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
กรณีศึกษา โดยผานการรวบรวมและประมวลองคความรูจากผลงานวิจัยของภาควิชาฯ เพ่ือใหนิสิตและ
ภาคอุตสาหกรรมไดศึกษาเปนตัวอยางในการเรียนการสอนและการวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.1-2-7)

3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยกับ
คณาจารยและบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานภาระงานข้ันต่ําในฐานะ
อาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย ซึ่งไดใหน้ําหนักสัดสวนของงานวิจัยเทากับ 3 จาก 10 คิดเปน 11 ชั่วโมงทําการ/
สัปดาห/ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งครอบคลุมถึงการทําวิจัย การตีพิมพ/เผยแพรผลงานวิจัยในวารสารและการประชุม
ทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ภายใตการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร และขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ.2553 ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพตามสาขาวิชา เชน ขอบังคับสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร
แหงประเทศไทย วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพนักวิทยาศาสตรดานอาหาร พ.ศ.2551 จรรยาบรรณนักวิจัย เปน
ตน โดยมหาวิทยาลัย คณะ และหนวยงานท่ีเก่ียวของไดมีการเผยแพรความรูดานจรรยาบรรณตางๆ ผานทาง
เว็บไซตของคณะและกองบริการการศึกษา มก. ตลอดจนมีการติดตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยผาน
คณะกรรมการสงเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร (เอกสารหมายเลข 4.1-3-1)

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยในฐานะนักวิจัยในรูปแบบกิจกรรมตางๆ เชน
การฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การทําวิจัยในตางประเทศ การเขารวมการประชุมทางวิชาการ เปนตน
อาทิเชน คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “How to Cooperate Research with
the Food Company” และ “Effective Collaboration Workshop” ใหกับคณาจารยในงานสัมมนาบุคลากร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2556 เม่ือวันท่ี 1 - 3 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเฟลิกซ ริเวอรแคว รีสอรท
จ.กาญจนบุรี เพ่ือเตรียมความพรอมใหคณาจารยสามารถทํางานวิจัยรวมกับภาคเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
อาจารยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ - แลกเปลี่ยนความรูดานเทคโนโลยีของน้ําตาลและมันสําปะหลัง, ศึกษาดูงาน
มูลนิธิหุบเขาอาหาร (Food Valley) ณ ประเทศเนเธอรแลนดและประเทศในกลุมสหภาพยุโรป, ทําวิจัยเรื่อง
"Cloning and Overexpression of Man Gene by Acinetobacter sp. ST1-1" และ “การใชเอนไซมใน
กระบวนการผลิตเบียร” ณ ประเทศจีน, ฝกอบรม International Leadership Training โปรแกรม Promoting
Innovation and Technology in ASEAN Countries ณ ประเทศเยอรมนี, นําเสนอผลงานในการประชุมทาง
วิชาการระดับนานาชาติ The 7th International Symposium on Lactic Acid Bacteria and Health The 3rd
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Asian Symposium on Lactic Acid Bacteria ณ ประเทศจีน; อาจารยภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร – ทําวิจัยภายใตโครงการความรวมมือทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศิลปะระหวางไทยกับออสเตรีย,
ฝกอบรม Postharvert Technology Short Course ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา, ทําวิจัยรวมกับ National
Pingtung University of Science and Technology ประเทศไตหวัน, ศึกษาดูงานศูนยนวัตกรรมดูปองทประเทศ
ไทย, เขารวมฟงการบรรยายพิเศษ “ยุทธศาสตรดานอาหารและการขับเคลื่อนของประเทศไทย”, นําเสนอผลงานใน
การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd USM - PSU International Conference on Art and Science
2012 (ICAS 2012) ณ ประเทศมาเลเซีย ; อาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ - แลกเปลี่ยนทางวิชาการ
และประสานความรวมมืองานวิจัย ณ School of Packaging and Printing Engineering, Tianjin University of
Science and Technology ประเทศจีน, นําเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The 4th

EuCheMS Chemistry Congress ณ ประเทศสาธารณรัฐเชค, หารืองานวิจัยรวมภายใตความรวมมือดาน
อุดมศึกษาและการวิจัยระหวางไทย - ฝรั่งเศส (Franco - Thai Cooperation Program), เยี่ยมชมสถาบัน
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ สรางเครือขายความรวมมืองานวิจัย และศึกษาวิจัยระยะสั้นดานวัสดุชีวฐาน
ณ ประเทศสิงคโปร; อาจารยภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ – นําเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
IFT 2012 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา; อาจารยภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ - เขารวมการประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติ The 7th Bilateral Conference ณ National Pingtung University of Science and Technology,
ประเทศไตหวัน, ฝกอบรมหลักสูตร Assessor Course for ISO/IEC 17025 และอาจารยภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร - เก็บขอมูลวิจัย "การวิจัยตลาดและผูบริโภคในประเทศจีน เพ่ือสรางโซคุณคาสําหรับ
อุตสาหกรรมอาหารของไทย", นําเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ International Congress
on Logistics and SCM Systems (ICLS) ครั้งท่ี 7 ณ ประเทศเกาหลีใต เปนตน (เอกสารหมายเลข 4.1-3-2)

คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดสนับสนุนใหคณาจารยรุนใหมเสนอขอเสนอโครงการวิจัย โดยมีอาจารยท่ีมี
ความอาวุโส/มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ เปนพ่ีเลี้ยงหรือท่ีปรึกษาโครงการวิจัยหรือผูรวมวิจัย และมีการจัด
กลุมวิจัยตามสาขาเชี่ยวชาญ โดยมีนักวิจัยรุนพ่ี/ผูมีความอาวุโสกวา เปนท่ีปรึกษาหรือผูรวมกลุมวิจัย (เอกสาร
หมายเลข 4.1-3-3)

ทุกหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีประธาน
กรรมการวิทยานิพนธ ทําหนาท่ีใหคําปรกึษาในการทําวิจัยและวิทยานิพนธใหกับนิสิต (เอกสารหมายเลข 4.1-3-4)

นอกจากนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดมีการสรางแรงจูงใจในการทํางานวิจัยและผลิตผลงานวิจัย โดยมี
การมอบโลประกาศเกียรติคุณใหกับอาจารยดีเดนทางดานการเรียนการสอนและการวิจัย ในงานขอบคุณบุคลากร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2555 และมอบโลประกาศเกียรติคุณใหกับอาจารยและบุคลากรสงเสริม
จรรยาบรรณดีเดน ในงานสัมมนาบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2556 พรอมท้ังประชาสัมพันธขาวการ
ไดรับรางวัลตางๆ ของคณาจารยและนิสิต เพ่ือยกยองชมเชยผูท่ีมีผลงานดีเดน ท้ังทางดานการเรียนการสอน การ
วิจัย : มีผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติสูงสุด และจรรยาบรรณวิชาชีพ (เอกสารหมายเลข 4.1-3-5) รวมท้ัง
มีการจัดบรรยากาศภายในหองและอาคารใหเอ้ือตอการเรียนการสอนและการวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.1-3-6)

4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค กลาวคือ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนคณาจารยรุนใหมในการทําวิจัย ภายใตทุน

วิจัยอาจารยใหม คณะอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 10 ทุนๆ ละ 30,000 บาท/คน เปนประจําทุกป โดย
มีคณะกรรมการวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนผูดําเนินการ (เอกสารหมายเลข 4.1-4-1) มีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนคณาจารยของคณะในการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
เพ่ือเปดโอกาสใหคณาจารยไดไปนําเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู
ทางดานวิชาการและการวิจัยภายใตทุนพัฒนาอาจารย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในวงเงินสนับสนุน 300,000 บาท/
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ป โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนพัฒนาอาจารย คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนผูดําเนินการ (เอกสารหมายเลข
4.1-4-2) และมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑวิจัยและเครื่องมือวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ
2555 เพ่ือใชในการเรียนการสอนและการวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.1-4-3)

ในภาพรวมคณะอุตสาหกรรมเกษตรไดรับการจัดสรรงบประมาณวิจัย ประจําปงบประมาณ 2555
จํานวน 121 โครงการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 56,995,185 บาท โดยแบงออกเปนทุนจากภายในมหาวิทยาลัย
จํานวน 39 โครงการ เปนเงิน 7,611,667 บาท และทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 82 โครงการ เปนเงิน
49,383,518 บาท ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชน (เอกสารหมายเลข 4.1-4-4)

5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของคณะ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยตามอัตลักษณของคณะ กลาวคือ
- งบประมาณสนับสนุนการวิจัย

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยใหกับคณาจารยรุนใหมของคณะ
ภายใตทุนวิจัยอาจารยใหม คณะอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 10 ทุนๆ ละ 30,000 บาท/คน เปนประจําทุกป
โดยมีคณะกรรมการวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนผูดําเนินการ มีการสนับสนุนงบประมาณใหกับคณาจารยของ
คณะไดนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ภายใตทุนพัฒนาอาจารย คณะอุตสาหกรรม
เกษตร ในวงเงินสนับสนุน 300,000 บาท/ป โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนพัฒนาอาจารย คณะอุตสาหกรรม
เกษตร เปนผูดําเนินการ และมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑวิจัยและเครื่องมือวิทยาศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2555 เพ่ือใชในการเรียนการสอนและการวิจัย

ในภาพรวมคณะอุตสาหกรรมเกษตรไดรับการจัดสรรงบประมาณวิจัย ประจําปงบประมาณ 2555
จํานวน 121 โครงการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 56,995,185 บาท โดยแบงออกเปนทุนจากภายในมหาวิทยาลัย
จํานวน 39 โครงการ เปนเงิน 7,611,667 บาท และทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 82 โครงการ เปนเงิน
49,383,518 บาท ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชน (เอกสารหมายเลข 4.1-5-1)

- หองปฏิบัติการวิจัยและระบบรักษาความปลอดภัยภายในหองปฏิบัติการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีหองปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมือวิทยาศาสตรสนับสนุนการเรียนการสอน

และการวิจัยของคณาจารยและนิสิต และมีหนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ไดแก Bio - based Material
Innovation, Controlled - release Delivery Systems for Functional Ingredients and Bioactive
Compounds, Food Safety และ Probiotics and Prebiotics for Health เปนตน โดยการดําเนินงานอยางเปน
ระบบและปลอดภัย ภายใตระเบียบและข้ันตอนการขอใชเครื่องมือของสวนกลางคณะอุตสาหกรรมเกษตรและ
ภาควิชา โดยมีการจัดทําเปนคูมือการใชหองปฏิบัติการ มีจัดอุปกรณวิทยาศาสตรอยางเปนหมวดหมู และ
มีคณาจารยและเจาหนาท่ีดูแลเครื่องมือประจําหองปฏิบัติการ รวมท้ังมีระบบรักษาความปลอดภัยภายใน
หองปฏิบัติการ ไดแก มีการทําประกันภัยอาคารและทรัพยสิน, ปายระเบียบและขอบังคับตางๆ ภายใน
หองปฏิบัติการ (ปายหามสูบบุหรี่ ปดระบบสาธารณูปโภคตางๆ หลังการใชงาน ตองสวมเสื้อ Coat เม่ือปฏิบัติการ
วิจัย และอ่ืนๆ) ตูยาประจําหองปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและไฟฉุกเฉิน Emergency Shower and Eye Wash
ตูเก็บสารเคมีท่ีมีระบบทอดูดไอระเหยจากสารเคมีและรักษาอุณหภูมิภายในตูสารเคมี ตูดูดควัน/ไอระเหยของ
สารเคมีขณะทําการทดลอง การจัดกลุมสารเคมีและการสํารวจและกําจัดสารเคมีเปนประจําทุกป ทางหนีไฟ –
ผังอาคาร ระบบตัดไฟอัตโนมัติ เปนตน (เอกสารหมายเลข 4.1-5-2)

- หองสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร “นฤดมบุญ-หลง”
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีหองสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร “นฤดมบุญ-หลง” ตั้งอยูท่ีอาคาร

ปฏิบัติการวิจัยทางดานอุตสาหกรรมเกษตร (อก.5) ชั้น 3 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือใชเปนแหลง
คนควาทางวิชาการในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารยและนิสิต
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- มีท่ีนั่งสําหรับอานหนังสือและคนควา จํานวน 71 ท่ีนั่ง
- มีตําราภาษาไทย จํานวน 4,755 รายการ, ตําราภาษาอังกฤษ จํานวน 4,139 รายการ, วารสาร

ภาษาไทย จํานวน 111 รายการ, วารสารภาษาอังกฤษ จํานวน 51 รายการ และเอกสารวิชาการอ่ืนๆ รวมท้ัง
วิทยานิพนธ จํานวน 560 รายการ

- มีสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ อีกมากมาย อาทิเชน ฐานขอมูล, อุปกรณในการสืบคน, อุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ เปนตน

นอกจากนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดสรรงบประมาณใหกับภาควิชาในการจัดซื้อตําราและ
หนังสือใหม ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เปนประจําทุกป โดยปงบประมาณ 2555 ภาควิชาไดจัดซื้อตําราและ
หนังสือใหม เชน Lactic Acid Bacteria : Microbiological and Functional Aspects, Industrial High
Pressure Applications : Processes, Equipment and Safety, Chemical Synthetic Biology,
Permeability Properties of Plastics and Elastomers, Supply Chain Excellence : A Handbook for
Dramatic เปนตน (เอกสารหมายเลข 4.1-5-3)

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยภายใตการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและ

พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในดานขอมูลแหลงทุนวิจัยและขอมูลผลงานวิจัยและการเผยแพรผลงานวิจัย
ในฐานขอมูล “ระบบงานวิจัยและงานสรางสรรค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมก.
(https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx) และสํานักหอสมุด มก. ในดานฐานขอมูลตางๆ เชน Scopus,
ISI และ ScienceDirect เปนตน

นอกจากนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบดวย 1)
ระบบลงทะเบียนจองออนไลน 2) ระบบหนังสือทะเบียนออนไลน 3) ระบบประกันคุณภาพ และ 4) ระบบบริหาร
จัดการความเสี่ยง เพ่ือรวบรวมและเผยแพรผลการดําเนินงานในดานตางๆ และการบริหารจัดการทรัพยากรภายใน
คณะ (เอกสารหมายเลข 4.1-5-4)

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 ครบถวนทุก

ประเด็น กลาวคือ
- ดานงบประมาณสนับสนุนการวิจัย

การติดตามผลการดําเนินงานในการสนับสนุนทุนวิจัยอาจารยใหม คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย
รองคณบดีฝายวิจัย พบวา “การดําเนนิงานในการสนับสนุนทุนวิจัยอาจารยใหม คณะฯ ประจําปงบประมาณ 2555
มีการดําเนินงานตามแผน เปนไปตามกําหนดเวลาในการจัดสรรทุน ตรงตามวัตถุประสงค บรรลุเปาหมาย และมีการ
ติดตามและประเมินผลเฉพาะการดําเนินงาน แตยังขาดการติดตามและประเมินผลผูไดรับทุน โดยมีขอเสนอแนะให
มีการกําหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลผูไดรับทุนใหชัดเจน”

การติดตามผลการดําเนินงานในการสนับสนุนทุนพัฒนาอาจารย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป
2555 – 2556 โดยรองคณบดีฝายวิชาการ พบวา “การดําเนินงานในการสนับสนุนทุนพัฒนาอาจารย คณะฯ
ประจําป 2555 - 2556 มีการดําเนินงานตามแผน เปนไปตามกําหนดเวลาในการจัดสรรทุน ตรงตามวัตถุประสงค
บรรลุเปาหมาย และมีการติดตามผลการนําเสนอผลงานของผูไดรับทุน โดยใหจัดทําเปนรายงานเสนอตอ
คณะกรรมการพิจารณาทุนพัฒนาอาจารย คณะฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการเขารวมประชุมแลว 30 วัน นอกจากนี้เพ่ือให
การพิจารณาทุนพัฒนาอาจารย คณะฯ สามารถดําเนินไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม โดยเสนอแนะใหมีการ
กําหนดคุณสมบัติของผูรับทุนใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน และปรับชวงเวลาในการประชาสัมพันธทุนใหเหมาะสม”
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การติดตามผลการดําเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑวิจัยและเครื่องมือ
วิทยาศาสตร  ประจําปงบประมาณ 2555 เปนไปตามกลไกและข้ันตอนการดําเนินงานของงานพัสดุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม หมวด
ท่ี 3 การควบคุมและการจําหนวยพัสดุ

ในภาพรวมของการสนับสนุนงบประมาณวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปงบประมาณ 2555
จากการติดตามผลการดําเนินงานในการบริหารงานของคณะ ดานการวิจัย ของท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2556 ตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2555 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเขมแข็งดานการวิจัย และฝายเลขานุการ คณะกรรมการฝาย
วิจัย คณะฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานของฝายวิจัย คณะฯ เสนอตอรองคณบดีฝายวิจัย พบวา จํานวน
งบประมาณวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนมีแนวโนมลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2554 และปจจุบัน ถึงแมวา
คณะจะมีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเปนทุนวิจัย รวมท้ังการพัฒนาหองปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมือวิจัยให
ดีข้ึน โดยเสนอแนะใหมีการสนับสนุนคณาจารยใหเสนอขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยมากข้ึน
โดยเฉพาะภาคเอกชน และเตรียมความพรอมใหคณาจารยสามารถทํางานวิจัยรวมกับภาคเอกชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ (เอกสารหมายเลข 4.1-6-1)

- ดานหองปฏิบัติการวิจัย จากการติดตามและประเมินผลในการใชหองปฏิบัติการสวนกลาง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร พบวา “จากผูรับบริการหองปฏิบัติการสวนกลาง คณะฯ จํานวน 42 ราย มีความพึงพอใจ
ในการใชหองปฏิบัติการสวนกลาง คณะฯ คาเฉลี่ยเทากับ 4.21 อยูในระดับดี ซึ่งบรรลุเปาหมาย 3.51 และ
มีขอเสนอแนะดังนี้

1. ควรมีการแนะนําการใชเครื่องมือและอุปกรณแกนิสิต
2. ควรมีการจองใชเครื่องมือผานระบบออนไลน
3. ควรมีเครื่องมือเพ่ิมเติมใหเพียงพอกับนิสิต เปนตน” (เอกสารหมายเลข 4.1-6-2)

- ดานหองสมุด/แหลงคนควาทางวิชาการ จากการติดตามและประเมินผลในการใหบริการหองสมุด
นฤดมบุญ-หลง พบวา “จากผูรับบริการหองสมุดนฤดมบุญ-หลง จํานวน 145 ราย มีความพึงพอใจในการใหบริการ
หองสมุดนฤดมบุญ-หลง คาเฉลี่ยเทากับ 4.13 อยูในระดับดี ซึ่งบรรลุเปาหมาย 3.51 และมีขอเสนอแนะดังนี้

1. ควรมีการเปดใหบริการในเวลาพักเท่ียง นอกเวลาราชการ และวันเสาร - อาทิตย
2. ควรมีคอมพิวเตอรเพียงพอในการสบืคนและสามารถใชงานได
3. ควรมีการเพ่ิมหนังสือใหหลากหลายและทันสมัย เปนตน” (เอกสารหมายเลข 4.1-6-3)

- ดานระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย จากการติดตามและประเมินผลระบบสารสนเทศ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร พบวา “จากผูใชงานระบบสารสนเทศ คณะฯ จํานวน 11 ราย มีความพึงพอใจในการใชระบบ
สารสนเทศ คณะฯ คาเฉลี่ยเทากับ 4.18 อยูในระดับดี ซึ่งบรรลุเปาหมาย 3.51 และมีขอเสนอแนะดังนี้

1. ควรมีการนําขอมูลจากระบบมาใชไดจริง
2. ควรมีการเก็บขอมูลดานการประกันคุณภาพและสามารถรายงานผลการดําเนินงานยอนหลังได

เปนตน” (เอกสารหมายเลข 4.1-6-4)
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณะ

(เอกสารหมายเลข 4.1-7-1) กลาวคือ
- ดานงบประมาณสนับสนุนการวิจัย

ทุนวิจัยอาจารยใหม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ฝายวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดนําขอเสนอแนะของรองคณบดีฝายวิจัยมาปรับปรุงในการ

ติดตามการดําเนินงานวิจัยของผู ไดรับทุน โดยกําหนดเกณฑการติดตามในโครงการทุนวิจัยอาจารยใหม
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปงบประมาณ 2556 และมีการติดตามความกาวหนาของผูไดรับทุนวิจัยอาจารย
ใหม คณะฯ ประจําปงบประมาณ 2555

ทุนพัฒนาอาจารย คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะกรรมการพิจารณาทุนพัฒนาอาจารย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดนําขอเสนอแนะของรองคณบดี

ฝายวิชาการมาปรับปรุงในการติดตามผลการนําเสนอผลงานของผูไดรับทุน ประจําปงบประมาณ 2556 เปนตนไป
โดยจัดทําเปนรายงานผลการเขารวมเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติเสนอตอประธาน
คณะกรรมการพิจารณาทุนพัฒนาอาจารย คณะฯ และไดปรับคุณสมบัติของผูรับทุนและปรับชวงเวลาในการ
ประชาสัมพันธทุนพัฒนาอาจารย คณะฯ ประจําปงบประมาณ 2557

งบประมาณวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปงบประมาณ 2555
คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดนําขอเสนอแนะของรองคณบดีฝายวิจัยมาปรับปรุงในการเตรียมความ

พรอมใหคณาจารยสามารถทํางานวิจัยรวมกับภาคเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “How to Cooperate Reserch with the Food Company” และ “Effective Collaboration
Workshop” ใหกับคณาจารยในงานสัมมนาบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2556 เม่ือวันท่ี 1 - 3
พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเฟลิกซ ริเวอรแคว รีสอรท จ.กาญจนบุรี และจัดประชุมหัวหนาภาควิชาและอาจารย
ใหมคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือรับทราบนโยบายและแนวทางการทํางานดานการวิจัย เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2556
ณ หอง 5201 อาคาร 5 ชั้น 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เอกสารหมายเลข 4.1-7-2)

- ดานหองปฏิบัติการวิจัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดนําขอเสนอแนะจากผลประเมินความพึงพอใจในการใชหองปฏิบัติการ

สวนกลาง คณะอุตสาหกรรมเกษตรมาปรับปรุงดังนี้
1. จัดอบรมการใชเครือ่งมือใหกับคณาจารย เจาหนาท่ี และนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร เชน อบรม

เครื่องไมโครเวฟแบบตอเนื่อง เปนตน มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเปนวิชาปฏิบัติการ ผูสอนไดมีการสอน
และแนะนําวิธีการใชเครื่องมือตางๆ ท่ีเก่ียวของกับรายวิชานั้นๆ แกนิสิต เชน วิชา 01054112 ปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน วิชา 01054244 ปฏิบัติการการวัดคาปจจัยคุณภาพทางชีวภาพ วิชา 01054322
ปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร I เปนตน ซึ่งนิสิตระดับปริญญาตรีจะไดเรียนรูการใชเครื่องมือ
ตางๆ ในชั้นปท่ี 3 และ 4

2. จัดทําระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตรออนไลน ผานระบบสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ในระบบลงทะเบียนจองออนไลน

3 . จัดซื้อครุภัณฑวิจัยและเครื่องมือวิทยาศาสตร ใหม  เปนประจําทุกป  เชน เครื่ อง Gas
Chromatography Mass Specotrometers(GC/MS) เครื่อง Water bath แบบควบคุมความเย็น เครื่องซิลเลอร
คูลลิ่ง อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนแบบแผน เปนตน (เอกสารหมายเลข 4.1-7-3)

- ดานหองสมุด/แหลงคนควาทางวิชาการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดนําขอเสนอแนะจากผลประเมินความพึงพอใจในการใหบริการหองสมุด

นฤดมบุญ-หลงมาปรับปรุงดังนี้
1. เ พ่ิมเวลาในการใหบริการหองสมุด ในปการศึกษา 2555 หองสมุดนฤดมบุญ-หลง คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร เปดบริการตั้งแตเวลา 08.30 – 17.30 น. และไดขยายเวลาถึงเวลา 08.30 – 18.00 น.
เพ่ือรองรับการใหบริการแกนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ และนิสิตตางชาติ

2. มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือใหมเปนประจําทุกป
3. มีการใหบริการคอมพิวเตอร ณ ศูนยคอมพิวเตอร อาคารปฏิบัติการวิจัยทางดานอุตสาหกรรม

เกษตร (อก.5) ชั้น 3 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. เพ่ือรองรับการใชงาน
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คอมพิวเตอรของคณาจารยและนิสิตในการเรยีนการสอนและการวิจัย ตลอดจนการสืบคนขอมูลหองสมุด และมีการ
ตรวจเช็คคอมพิวเตอรใหพรอมใชงานอยูเสมอ (เอกสารหมายเลข 4.1-7-4)

- ดานระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดนําขอเสนอแนะจากผลประเมินความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมาปรับปรุง กลาวคือ มีการจัดทําระบบประกันคุณภาพในระบบสารสนเทศ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมีการนําขอมูลจากระบบมาใชไดจริง มีการเก็บขอมูลดานการประกันคุณภาพ และสามารถ
รายงานผลการดําเนินงานยอนหลังได (เอกสารหมายเลข 4.1-7-5)
เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

4.1 6 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 4.00 4.00 5.00 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2555

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

4.1 6 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 4.00 5.00 5.00 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

4.1-1-1 การบริหารงานดานงานวิจัย
- ผังเชื่อมโยงการบริหารงานดานงานวิจัย
- ยุทธศาสตรการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2553 – 2555
- แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2555 – 2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร
- แผนปฏิบัติราชการประจาํป พ.ศ.2555 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- แผนปฏิบัติงานฝายวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปการศึกษา 2555

4.1-1-2 คณะกรรมการประจําสถาบันวิจยัและพัฒนาแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
4.1-1-3 - คณะกรรมการวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร

- คณะกรรมการวิจัยระดับภาควิชา
- แผนปฏิบัติงานฝายวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปการศึกษา 2555
- ข้ันตอนการดําเนนิงานฝายวิจยั คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

4.1-1-4 การประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการทาํงานดานการวิจัย
4.1-1-5 - การจัดกลุมวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 ขอ
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
- การเชื่อมโยงหนวยปฏิบัติการวิจัยกับ NRU
- หนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (SRU)
- โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ (NRU)

4.1-1-6 การสนับสนนุงบประมาณในการวิจัยระดับคณะ
- ทุนวิจัยอาจารยใหม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- ทุนพัฒนาอาจารย คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- งบประมาณสนับสนนุในการจดัซื้อครุภัณฑและเคร่ืองมือวิทยาศาสตร
การสนับสนนุงบประมาณในการวิจัยระดับภาควชิา

4.1-2-1 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
4.1-2-2 งานวิจยัที่มีนสิิตบัณฑิตศึกษาเปนผูรวมวิจัย
4.1-2-3 เทคนิควิจัย
4.1-2-4 การบรรยายพิเศษของผูเชี่ยวชาญ
4.1-2-5 - การประชุมทางวชิาการมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 51 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

- รายชื่อคณาจารยและนิสิตทีน่าํเสนอผลงานและเขารวมประชมุทางวชิาการ
- การประชุมทางวชิาการระดบันานาชาติ
- โครงการประกวดนวตักรรมผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
- โครงการงานเสนอผลงานทางวิชาการ “Biot Fun Fair For Future คร้ังที่ 3”

4.1-2-6 งานวิจยัที่นาํไปใชประโยชนในการเรียนการสอน
4.1-2-7 หนังสือการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร กรณีศึกษา
4.1-3-1 - หลักเกณฑมาตรฐานภาระงานข้ันต่ําดานงานวิจยั

- จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร
- จรรยาบรรณวิชาชีพตามสาขาวิชา
- การเผยแพรเพื่อใหความรูเก่ียวกับจรรยาบรรณอาจารยและนกัวิจัย
- การติดตามจรรยาบรรณวิชาชพีอาจารย คณะอุตสาหกรรมเกษตร

4.1-3-2 การพัฒนาสมรรถนะอาจารยในฐานะนักวิจัย
- โครงการสัมมนาบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเตรียมความพรอมดานการวิจัยรวมกับ
ภาคเอกชน
- การพัฒนาคณาจารยดานการวิจัย

4.1-3-3 - การเสนอขอโครงการวิจัยของคณาจารยรุนใหม โดยมีอาจารยอาวุโสเปนที่ปรึกษาโครงการ
- กลุมวิจัย - นักวิจัยรุนพี่

4.1-3-4 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
4.1-3-5 การยกยองชมเชยดานการเรียนการสอน การวิจัย และจรรยาบรรณ
4.1-3-6 การจัดบรรยากาศภายในหองและอาคาร
4.1-4-1 ทุนวิจัยอาจารยใหม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
4.1-4-2 ทุนพัฒนาอาจารย คณะอุตสาหกรรมเกษตร
4.1-4-3 งบประมาณสนับสนนุในการจัดซื้อครุภัณฑวิจัยและเคร่ืองมือวิทยาศาสตร
4.1-4-4 งบประมาณวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปงบประมาณ 2555
4.1-5-1 งบประมาณสนับสนนุการวิจัย

- ทุนวิจัยอาจารยใหม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- ทุนพัฒนาอาจารย คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
- งบประมาณสนับสนนุในการจดัซื้อครุภัณฑและเคร่ืองมือวิทยาศาสตร
- งบประมาณวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปงบประมาณ 2555

4.1-5-2 หองปฏิบัติการวิจัยและระบบรักษาความปลอดภัยภายในหองปฏิบัติการ
- หนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (SRU) กลุมวิจัย และรายการหองปฏิบัติการและเคร่ืองมือ
- ระเบียบและข้ันตอนการใชเคร่ืองมือ
- ระบบรักษาความปลอดภัยภายในหองปฏิบัติการตางๆ

4.1-5-3 หองสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร “นฤดมบุญ-หลง”
- รายละเอียดหองสมุด
- รายการหนังสือใหมและงบประมาณ

4.1-5-4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย
- ฐานขอมูล “ระบบงานวิจัยและงานสราง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” (ขอมูลงานวิจัยและการเผยแพร
ผลงาน)
- ฐานขอมูลสาํนักหอสมุด
- ระบบสารสนเทศคณะอุตสาหกรรมเกษตร

4.1-6-1 การติดตามและประเมินผลในการดําเนินงานจัดสรรงบประมาณสนับสนนุการวิจัย
- ทุนวิจัยอาจารยใหม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- ทุนพัฒนาอาจารย คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- งบประมาณสนับสนนุในการจดัซื้อครุภัณฑและเคร่ืองมือวิทยาศาสตร
- งบประมาณวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปงบประมาณ 2555

4.1-6-2 การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจในการใชหองปฏิบัติการสวนกลาง
4.1-6-3 การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจในการใหบริการหองสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร

“นฤดมบุญ-หลง”
4.1-6-4 การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศคณะอุตสาหกรรมเกษตร
4.1-7-1 แผนพัฒนาปรับปรุงในการดําเนนิงานดานการวิจัย
4.1-7-2 การปรับปรุงในการดําเนนิงานจดัสรรงบประมาณสนับสนนุการวิจัย

- ทุนวิจัยอาจารยใหม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- ทุนพัฒนาอาจารย คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- งบประมาณวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปงบประมาณ 2555

4.1-7-3 การปรับปรุงในการใหบริการหองปฏิบัติการสวนกลาง
- การอบรมเคร่ืองมือ
- Course Syllabus
- ระบบจองเคร่ืองมือวิทยาศาสตรออนไลน
- ครุภัณฑวิจัยและเคร่ืองมือวิทยาศาสตรใหม

4.1-7-4 การปรับปรุงในการใหบริการหองสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร “นฤดมบุญ-หลง”
- การเปดใหบริการหองสมุด
- การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือใหม
- ศูนยคอมพิวเตอร อก.5 และการตรวจเช็คคอมพิวเตอร

4.1-7-5 การปรับปรุงระบบสารสนเทศคณะอุตสาหกรรมเกษตร
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ตัวบงช้ีท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 6 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

  2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

  3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2
สูสาธารณชนและผูเก่ียวของ

  4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน

  5. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

  6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ง)

ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ

การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีคณะกรรมการพิจารณาทุนพัฒนาอาจารย คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เปนผูรับผิดชอบในการสนับสนุนใหคณาจารยไดมีโอกาสไดนําผลงานวิจัยไปเผยแพรในการประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ตลอดจนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและองคความรูใหมๆ ในวงเงินสนับสนุน 300,000 บาท/ป
(เอกสารหมายเลข 4.2-1-1) และระดับภาควิชาไดมีการสนับสนุนคาใชจายในการนําเสนอผลงานในการประชุมทาง
วิชาการ และคาใชจายในตีพิมพผลงานในวารสารระดับนานาชาติ เชน การตรวจภาษาอังกฤษ, ทุนสนับสนุนการ
ตีพิมพผลงาน เปนตน ผานการพิจารณาของหัวหนาภาควิชา/คณะกรรมการประจําภาควิชา (เอกสารหมายเลข
4.2-1-2)

นอกจากนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดสัมมนาโครงการเรงรัดการตีพิมพผลงานทางวิชาการและ
เรงรัดการขอตําแหนงทางวิชาการ ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 28 – 30 มีนาคม 2556 ณ แสนปาลม เทรนนิ่ง โฮม
จ.นครปฐม เพ่ือสนับสนุนใหคณาจารยไดมีโอกาสรวบรวมและจัดทําผลงานวิจัยใหสําเร็จ พรอมนําเสนอตีพิมพใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ และไดเผยแพรผลงานวิจัยตอไป (เอกสารหมายเลข 4.2-1-3)
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2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห และสังเคราะหความรูจากงานวิจัย เพื่อใหเปน
องคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีคณะกรรมการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 51 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
รวมกับผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการพิจารณากลั่นกรองผลงานวิจัยและรวบรวม
ผลงานวิจัยจัดทําเปนเลม เพ่ือเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยสูคณาจารย นิสิต/นักศึกษา นักวิชาการ และ
ประชาชนท่ัวไปในการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เอกสารหมายเลข 4.2-2-1) และ
ฝายวิจัย คณะฯ ไดมีการรวบรวมผลงานวิจัยท่ีผานการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูจากคณาจารยผูวิจัย และ
ผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิของวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งมีการเผยแพรผลงานวิจัยผานฐานขอมูล Scopus
จัดทําเปนซีดีผลงานตามสาขาวิชา (เอกสารหมายเลข 4.2-2-2)

คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดมีการเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรมตางๆ ของคณาจารยและนิสิต
ในงานนิทรรศการ “นวัตกรรมงานวิจัย นําเกษตรไทยไปสากล” ในงานวันเกษตรแหงชาติ ประจําป 2556
โดยผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีนําเสนอในงานดังกลาว ผานการคัดสรรจากภาควิชา (เอกสารหมายเลข 4.2-2-3)

นอกจากนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการสัมภาษณอาจารย ซึ่งเปนผูไดรับรางวัลอาจารยดีเดน
ดานผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาติสูงสุด คือ รองศาสตราจารย ดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ อาจารยประจํา
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ผูไดรับรางวัลอาจารยดีเดนดานผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาติ
สูงสุดของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2554 ในงานขอบคุณบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป
2555 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2555 เพ่ือใหขอคิดและแนะนําเทคนิคในการทํางาน เพ่ือนําไปสูความสําเร็จในการ
ตีพิมพผลงานทางวิชาการและการทํางานวิจัย โดยเผยแพรบทสัมภาษณผานทางเว็บไซตคณะอุตสาหกรรมเกษตร
(เอกสารหมายเลข 4.2-2-4)

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยท่ีไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและ
ผูเกี่ยวของ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดทําหัวขอสาระนารูบนเว็บไซตคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือเปนการ
รวบรวมผลงานวิจัยและเผยแพรองคความรูทางดานการวิจัยของคณะสูสาธารณะ อันจะนําไปสูความรวมมือ
ทางดานงานวิจัยในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนและตอยอดผลงานวิจัยตอไป และมีการประชาสัมพันธงานวิจัย
คณะลงในหนังสือพิมพ ขาวประชาสัมพันธ มก. ขาวประชาสัมพันธ AI e-News และเว็บไซตคณะอุตสาหกรรม
เกษตร การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 51 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร และงานนิทรรศการ
“นวัตกรรมงานวิจัย นําเกษตรไทยไปสากล” ในงานวันเกษตรแหงชาติ ประจําป 2556 (เอกสารหมายเลข 4.2-3-1)

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและคณะอุตสาหกรรมเกษตรไดจัดงานแถลงขาวเปดตัวคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร : ผูนําทางดานวิจัยและนวัตกรรมทางดานอุตสาหกรรมเกษตร เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2555
และจัดงานเปดตัว “อุทยานวิทยาศาสตรอาหาร (KU Food Science Park)” เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2555
เพ่ือแสดงศักยภาพทางดานการวิจัยของคณะและผลงานนวัตกรรม ตลอดจนผลงานท่ีไดรับรางวัลมากมาย ซึ่งเปน
การประชาสัมพันธผลงานวิจัยเชิงรุกของคณะ (เอกสารหมายเลข 4.2-3-2)

4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริง
จากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชน
จริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน (เอกสารหมายเลข 4.2-4-1) จากขอมูลผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคท่ี
นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน ฐานขอมูลสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
งานบริการวิชาการวิจัย ประจําป พ.ศ.2555 ดังนี้
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ลําดับท่ี ช่ือผลงานวิจัย ช่ือผูวิจัย ประเภท หนวยงาน รายละเอียด
1 การพัฒนากระบวนการเพ่ือแกปญหาเรื่องตะกอน

ในน้ําออยพรอมด่ืม
ผศ.ดร.วีรเชษฐ จิตตาณิชย,
ดร.สิริชัย สงเสริมพงษ
และคณะ

เชิงพาณิชย โรงงานน้ําตาลวังขนาย นําผลงานวิจัยไปตอยอด

เปรียบเทียบการปอกเปลือก การคั้นน้ํา และการ
ทําเขมขนในการผลิตน้ําออย

2 การเรงความเกาของขาวเปลือกพันธุ พิษณุโลก 2
โดยการอบแหงดวยคลื่นไมโครเวฟแบบตอเนื่อง

ดร.สิริชัย สงเสริมพงษ เชิงพาณิชย บริษัท ขาวอ่ิมทิพย จํากัด นําผลงานวิจัยไปตอยอด

3 ผลของกรรมวิธีการหมักตอปริมาณสารกาบาใน
แปงขนมจีนแหง

ดร.สิริชัย สงเสริมพงษ เชิงพาณิชย บริษัท ปทุมไรซมิลแอนด
แกรนารี จํากัด

นําผลงานวิจัยไปตอยอด

ผลของกระบวนการบดเปยก บดแหง และ บดแหง
แบบแชเยือกแข็งตอคุณภาพของแปงขาวและเสน
กวยเต๋ียวสด
ผลของการบดแบบแชแข็ง การบดแหง และการบด
เปยกตอสมบัติของแปงขาวและการใชพลังงาน

4 สมบัติทางกายภาพเคมีและปริมาณกรดแกมมาอมิ
โนบิวทิริกของขนมกรอบพองที่ผลิตจากขาวกลอง
เริ่มงอกดวยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู

ดร.สิริชัย สงเสริมพงษ,
ศ.ดร.อรอนงค นัยวิกุล
และคณะ

เชิงพาณิชย บริษัท สยามกาบาไรซ
จํากัด

นําผลงานวิจัยไปตอยอด

5 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตแปงอินูลินและอินูโลโอ
ลิโกแซ็กคาไรดทางอุตสาหกรรม

รศ.ดร.สาโรจน ศิริศันสนียกุล,
รศ.ดร.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา,
ผศ.ดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย,
ผศ.ดร.ธนะบูลย สัจจาอนันตกุล
และคณะ

เชิงพาณิชย Modern coffee นําองคความรูไปประยุกตใชในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ

6 การวิจัยกระบวนการหอหุมสาร 2-Phenylethyl
Isothinocyanate เพ่ือลดกลิ่นฉุนและรสเผ็ด

ผศ.ดร.อุทัย กลิ่นเกษร เชิงพาณิชย มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระ
บรมราชูปถัมภ

นําผลงานวิจัยไปตอยอด และพัฒนา
กระบวนการหอหุมสาร
2-Phenylethyl Isothinocyanate
เพ่ือลดกลิ่นฉุนและรสเผ็ด

7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้ําตาลทรายใน
โรงงาน

รศ.ดร.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา,
รศ.ดร.กลาณรงค ศรีรอต,
รศ.สมบัติ ขอทวีวัฒนา
และดร.เกื้อกูล ปยะจอมขวัญ

เชิงพาณิชย สํานักงานคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทราย และ

ภาคอุตสาหกรรม

นําผลงานวิจัยไปตอยอด และพัฒนา
กระบวนการผลิต
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
น้ําตาลทรายในโรงงาน

8 Plastic Packaging Consumption Analysis for
Chilled and Frozen Foods Supply Chain

ผศ.ดร.ธัญญารัตน จิญกาญจน
และผศ.ดร.รวิพิมพฉวีสุข

เชิงพาณิชย PTT Global Chemical
Public Company

Limited

นําผลงานวิจัยไปตอยอด และพัฒนา
ผลิตภัณฑ

9 โครงการกําหนดขนาดตัวอยางสินคาสัตวน้ําเพ่ือ
การตรวจสอบสารตกคางจากยาสัตว

ผศ.ดร.ชุติมา ไวศรายุทธ เชิงพาณิชย สํานักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ

นําผลการศึกษาไปกําหนดขนาด
ตัวอยางสินคาสัตวน้ําเพ่ือการ
ตรวจสอบสารตกคางจากยาสัตว
เพ่ือใชกําหนดมาตรฐานของผูผลิต

10 โครงการสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑ
ดวยความคิดสรางสรรค

ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี เชิงพาณิชย สํานักงานบริหารและพัฒนา
องคความรู (องคการ

มหาชน)

นําผลงานวิจัยไปตอยอด และเพ่ิม
มูลคาของผลิตภัณฑกลุมอาหารเพ่ือ
สุขภาพ

11 Optimization for the Production of Xylitol
using Candida Magnoliae TISTR 5663

รศ.ดร.สาโรจน ศิริศันสนียกุล,
รศ.ดร.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา,
ผศ.ดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย
และคณะ

เชิงพาณิชย บริษัท ชวนพัฒน จํากัด นําผลงานวิจัยไปตอยอดการผลิตใน
ระดับอุตสาหกรรม

Process Development and Design for the
Industrial Production of Xylitol
The High Yield Production of Xylitol by
Repeated Fed - batch Fermentation
กรรมวิธีการผลิตไซลิทอล
กรรมวิธีการผลิตไซลิทอลแบบครั้งคราว
การผลิตไซลิทอลจากวัสดุเหลือทิ้งลิกโนเซลลูโลส
โดย Candida magnoliae TISTR 5663
การพัฒนาและออกแบบกรรมวิธกีารผลิตไซลิทอล
ทางอุตสาหกรรม

12 โครงการเตรียมการสรางศักยภาพอุตสาหกรรม
แฟชั่นไทย

ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ,
อ.ณัฐดนย รุงเรืองกิจไกร,
อ.นิตยา ทับทิมทัย,
อ.ดวงรัตน หิรัญญะสิริ
และคณะ

เชิงพาณิชย กรมสงเสริมการสงออก
กระทรวงพาณิชย และ

ภาคอุตสาหกรรม

นําผลงานวิจัยไปตอยอด และพัฒนา
ผลงานและเตรียมการสรางศักยภาพ
อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย เพ่ือเขา
รวมงาน BIFF& BIL 2012
(Workshop)

13 Antimicrobial Interactions of Porpolis and
Selected Plant Active Compounds

ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ดร.จิตศิริ
ราชตนะพันธุ และคณะ

เชิงพาณิชย บริษัท เฮเวน เฮิรบ จํากัด ผูประกอบการทราบสัดสวนการใช
สารสกัดพรอพอลสิและสารสกัด
สมุนไพร/สารออกฤทธิ์จากพืช ใน
การยับย้ังจุลินทรียกอโรคที่มีอาหาร
เปนพาหะชนิดตางๆ ซึ่งปริมาณและ
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ลําดับท่ี ช่ือผลงานวิจัย ช่ือผูวิจัย ประเภท หนวยงาน รายละเอียด
สัดสวนของสารดังกลาวเปนขอมูล
สําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑยับย้ัง
จุลินทรียตอไป อาทิเชน เจลลางมือ
สบูฆาเชื้อ เปนตน

14 การวางผังโรงพิมพแสงศิลปและปรับปรุงระบบ 5
ส ของบริษัท SIG Comblibloc

ผศ.ชนัสสา นันทิวัชรินทร เชิงพาณิชย บริษัท แอพพลายด คอน
เซาแตนท แอนด เทรนนิ่ง

จํากัด

นําผลงานวิจัยไปตอยอด และ
นําไปใชในการวางผังโรงพิมพแสง
ศิลปและปรบัปรุงระบบ 5 ส ของ
บริษัท

15 โครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑใหมในแนวทาง
นวัตกรรมสารอาหารเสริมเพ่ิมสุขภาพ

ผศ.ดร.พิสิฏฐ ธรรมวิถี เชิงพาณิชย บริษัท ปกธนพัฒน จํากัด นําผลงานวิจัยไปตอยอด และพัฒนา
ผลิตภัณฑ

16 โครงการปรับปรุงพัฒนาอุปสรรคการเกาะตัวของ
ผลิตภัณฑผงปรุงครบรสหอมหัวใหญ

ผศ.ดร.พิสิฏฐ ธรรมวิถี เชิงพาณิชย บริษัท ปกธนพัฒน จํากัด นําผลงานวิจัยไปตอยอด และพัฒนา
ผลิตภัณฑ

17 Photoautotrophic Cultivation of Chlorella
sp. TISTR 8990 in an Open Rocking Tray
and Raceway Pond System

รศ.ดร.สาโรจน ศิริศันสนียกุล
และคณะ

เชิง
สาธารณะ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน

บริษัทเอกชน, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ

นําความรูดานการเพาะเลี้ยงสาหราย
ขนาดเล็กและการสกัดไขมันไป
พัฒนาตอยอด

การเพาะเลี้ยงสาหรายขนาดเล็กระดับขยายกําลัง
การผลิตเพ่ือผลิตน้ํามัน/ไบโอดีเซล

18 การบรรจุและการขนสงเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษา
ผลิตผลเกษตร

รศ.ดร.วาณี ชนเห็นชอบ
และผศ.สุขเกษม สิทธิพจน

เชิงพาณิชย FAO นําผลงานวิจัยไปตอยอด และจัด
ประชุม "การบรรจุผลสดในโซ
อุปทานในประเทศอาเซียน" เพ่ือ
ถายทอดองคความรูจากงานวิจัย

19 แผนกําจัดเอทิลีนในบรรจุภัณฑขนสงเพ่ือยืดอายุ
ของสินคาเพ่ือการเกษตร

ผศ.ดร.เลอพงศ จารุพันธ เชิงพาณิชย บริษัท ล็อกเก็ต จํากัด นําผลงานวิจัยไปตอยอด
เพ่ือยืดอายุของสินคาเพ่ือการเกษตร
ในบรรจุภัณฑขนสง

20 การวิจัยและพัฒนาเนื้อหาขอมูลอาหารทองถ่ิน
กรณี Thai Bento

รศ.ดร.วาณี ชนเห็นชอบ,
ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี,
ผศ.สุขเกษม สิทธิพจน,
อ.พิธาลัย ผูพัฒน
และรศ.จันทรจรัส ศรีศิริ

เชิงพาณิชย ศูนยสรางสรรคงาน
ออกแบบ (TCDC)

นําผลงานวิจัยไปตอยอด และพัฒนา
สินคาผลิตภัณฑตนแบบ OTOP

21 การประยุกตใชสารสกัดพรอพอลสิรวมกับเจอรานิ
ออลในเจลลางมือฆาเชื้อ

ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี,
ดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ
และคณะ

เชิงพาณิชย บริษัท เฮเวน เฮิรบ จํากัด นําไปผลิตภัณฑเจลลางมือตนแบบใน
การผลิตเชิงอุตสาหกรรม

การเสริมฤทธิ์ของสารตานจุลินทรียจากสารสกัด
พรอพอลนิและสมอไทย

22 การพัฒนา Flavored-Umami Peptides จาก
เศษเนื้ออกไกลอกหนัง

ดร.ทานตะวัน พิรักษ เชิงพาณิชย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน)

นําผลงานวิจัยไปตอยอด และพัฒนา
ผลิตภัณฑ

5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง “ระเบียบวาดวยการบริหาร
จัดการทรัพยสินทางปญญาและสิทธิประโยชนจากงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2551” และ “ระเบียบ
วาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและสิทธิประโยชนจากวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ.2551” โดยดําเนินการผานงานทรัพยสินทางปญญา สํานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ซึ่งเปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย ทําหนาท่ีดําเนินการและพัฒนาธุรกิจการวิจัย ท้ังในระดับบมเพาะ
เทคโนโลยี หนวยธุรกิจทดลอง และหนวยธุรกิจเต็มรูปจากการขยายผลโครงการวิจัยทุกสาขาของมหาวิทยาลัย
ถายทอดเทคโนโลยีท่ีพัฒนาแลวและพัฒนาตอยอดจากทุกแหลงทุนรวมกับองคกรภาครัฐ ภาควิชาการ และ
ภาคธุรกิจเอกชน ดําเนินการและประสานงานหนวยปฏิบัติการและศูนยบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
รวมกับองคกรภาครัฐ เพ่ือสรางและเพ่ิมจํานวน รวมท้ังพัฒนาผูประกอบธุรกิจรายใหมท่ีพัฒนาจากฐานความรู
อันเปนการพัฒนาแบบยั่งยืนและพ่ึงพาตนเอง ดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญา และบริหารจัดการสิทธิประโยชน
อันเกิดจากการวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีทุกประเภทของมหาวิทยาลัย และใหบริการทางวิชาการรวมกับ
ภาคธุรกิจเอกชน ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ (เอกสารหมายเลข 4.2-5-1)
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6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
กลาวคือ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามข้ันตอนและ
ระเบียบการให คําปรึกษาและการประสานงานของงานทรัพยสินทางปญญา สํานักงานบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เอกสารหมายเลข 4.2-6-1)

ในป พ.ศ.2555 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลงานวิจัยท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (เอกสาร
หมายเลข 4.2-6-2) ดังนี้

ลําดับท่ี ช่ือผลงาน/สิ่งประดิษฐ ช่ือผูประดิษฐ ประเภท
เลขท่ี

สิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร

วัน เดือน ป
ท่ีไดรับ หนวยงาน

1 ผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของอะลเิฟตกิ โพลีเอสเทอร
ที่สามารถเสือ่มสลายไดทางชีวภาพ และกรรมวิธี
ในการผลิตผลิตภัณฑดังกลาว

ผศ.ดร.ธาริณี นามพิชญ
และคณะ

อนุสทิธิบัตร 7306 13/7/2555 กรมทรพัยสิน
ทางปญญา

2 ขาวเหนียวมูนกึ่งสําเร็จรูปแชแข็งและกระบวนการ
เตรียมขาวเหนียวมูนกึ่งสําเร็จรูปแชแข็ง

รศ.ดร.รุงนภา พงศสวัสดิม์านิต
และคณะ

อนุสทิธิบัตร 7541 11/10/2555 กรมทรพัยสิน
ทางปญญา

3 กรรมวิธกีารหมักแปงขนมทีม่ีปริมาณสารกาบาสูง ดร.สิรชิัย สงเสรมิพงษ
และคณะ

อนุสทิธิบัตร 7551 18/10/2555 กรมทรพัยสิน
ทางปญญา

4 กรรมวิธกีารผลิตน้ําออยเขมขนแชแข็ง ดร.สิรชิัย สงเสรมิพงษ
และคณะ

อนุสทิธิบัตร 7561 25/10/2555 กรมทรพัยสิน
ทางปญญา

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

4.2 6 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 5.00 5.00 5.00 6 ขอ บรรลุ 6 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2555

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

4.2 6 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 5.00 5.00 5.00 6 ขอ บรรลุ 6 ขอ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

4.2-1-1 - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนพัฒนาอาจารย คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- เกณฑการพิจารณาทุนพัฒนาอาจารย คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- ข้ันตอนการพิจารณาในการสนับสนุน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
2 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
3 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการครบ 5 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป และครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร
4.2-1-2 การสนับสนุนการตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัยของภาควิชา
4.2-1-3 โครงการเรงรัดการตีพิมพผลงานทางวิชาการ
4.2-2-1 - รายชื่อคณะกรรมการสาขาอุตสาหกรรมเกษตรในการจัดการประชุมทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 51
- ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง “แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการ” ในการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 51 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 51 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

4.2-2-2 ซีดีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติในฐานขอมูล Scopus
4.2-2-3 นิทรรศการ “นวัตกรรมงานวิจัย นําเกษตรไทยไปสากล” ในงานเกษตรแฟร ประจําป 2556
4.2-2-4 บทสัมภาษณคณาจารยคณะอุตสาหกรรมเกษตรท่ีเผยแพรสูสาธารณะ
4.2-3-1 การประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย
4.2-3-2 การประชาสัมพันธผลงานวิจัยเชิงรุก
4.2-4-1 งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนในหนวยงานภายนอกและชุมชน
4.2-5-1 ระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน

- ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่องระเบียบวาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและ
สิทธิประโยชนจากงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2551 และเรื่องระเบียบวาดวยการ
บริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและสิทธิประโยชนจากวิทยานิพนธ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2551
- งานทรัพยสินทางปญญา สํานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4.2-6-1 มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
- งานทรัพยสินทางปญญา สํานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ระเบียบดานทรัพยสินทางปญญา
- แบบฟอรมดานทรัพยสินทางปญญา
- แบบฟอรมเชิงพาณิชย
- การยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

4.2-6-2 สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ป พ.ศ.2555

ตัวบงช้ีท่ี 4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา
เปาหมาย 400,000 บาท/คน
รอบระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2555 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 39

โครงการ เปนเงิน 7,611,667 บาท และภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 82 โครงการ เปนเงิน 49,383,518 บาท รวม
ท้ังหมด 121 โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น 56,995,185 บาท มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 96 คน

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกตออาจารยประจําและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง
= จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง)
=

96
56,995,185 =   593,699.84 บาท/คน

คะแนนท่ีได = 5180,000
593,699.84 = 16.49 = 5.00 คะแนน

เกณฑการประเมิน
ใหแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0-5 โดยเกณฑ

ประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะท่ีกําหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปตอคน

2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะท่ีกําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 = 150,000 บาทข้ึนไปตอคน
3) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะท่ีกําหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปตอคน
ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย
เปาหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556
4.3 46,599,150 535,622.41 80,536,779 856,774.24 56,995,185 593,699.84 5.00 5.00 5.00 400,000 บรรลุ 400,000

87 94 96

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัว
บงช้ีท่ี

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556

4.3 46,599,150 535,622.41 80,536,779 856,774.24 56,995,185 593,699.84 5.00 5.00 5.00 400,000 บรรลุ 400,000
87 94 96

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

4.3-1 แบบเก็บขอมูลดิบ – เงินสนับสนุนวิจัย
4.3-2 แฟมทุนวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปงบประมาณ 2555
4.3-3 ตารางสัดสวนอาจารย – อาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง
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ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค

ตัวบงช้ีท่ี 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย รอยละ 20
รอบระยะเวลา ปปฏิทิน พ.ศ. 2555
ผลการดําเนินงาน (ใชขอมูลจากฐานขอมูลของ สวพ.มก.)
ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา

น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน (ป พ.ศ./ปการศึกษา)

2553 2554 2555
จํานวน คาถวง

น้ําหนัก
จํานวน คาถวง

น้ําหนัก
จํานวน คาถวง

น้ําหนัก
1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพในรายงานสบืเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาติหรือมี
การตีพิมพในวารสาร วิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI

0.25 58 11.375 44 11.00 83 20.75

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.

0.50 2 1.00 2 1.00 3 1.50

3 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี
ช่ือปรากฏอยูในประกาศ สมศ.

0.75 13 9.75 - - - -

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural Rank:
www.scimagojr.com) ในปลาสุด ใน subject
category ท่ีตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏใน
ฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus

1.00 23 23.00 54 54.00 54 54.00

5 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด

0.125 - - - - - -

6 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.25 - - - - - -
7 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ
0.50 - - - - - -

8 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน

0.75 - - - - - -

9 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ

1.00 - - - - - -

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 96 45.125 100 66.00 140 76.25
11 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจําท้ังหมด 96 101 104
12 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรบัการตีพิมพหรือเผยแพร 47.01 65.35 73.32

คะแนนท่ีได 5
20

47.01
 = 11.75 5

20
65.35

 = 16.33 5
20

73.32 = 18.33
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หมายเหตุ : ขอมูลจํานวนผลงานตีพิมพ/เผยแพรของอาจารยไมนับซ้ํากับผลงานตีพิมพ/เผยแพรของนิสิต

เกณฑการประเมิน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน
วิทยาศาสตรสุขภาพ 20
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 20
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงชี้ท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย
เปาหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556
5 45.125 47.01 66.00 65.35 76.25 73.32 5.00 5.00 5.00 รอยละ

20
บรรลุ รอยละ

2096 101 104

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัว
บงชี้ท่ี

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556

5 45.125 47.01 65.75 65.10 56.25 54.61 5.00 5.00 5.00 รอยละ
20

บรรลุ รอยละ
2096 101 103

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

5-1 สรุปงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร ป พ.ศ.2555
5-2 แบบเก็บขอมูลดิบ - งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร ป พ.ศ.2555
5-3 ฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ตัวบงช้ีท่ี 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย รอยละ 20
รอบระยะเวลา ปปฏิทิน พ.ศ. 2555
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ผลการดําเนินงาน
ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน)

2553 2554 2555
1 งานวิจยัที่นาํไปใชประโยชน 13 15 22
- เชิงสาธารณะ - - 1
- เชิงพาณชิย - - 21
- ทางออมของงานสรางสรรค - - -

2 งานสรางสรรคทีน่ําไปใชประโยชน 1 6 -
3 ผลรวมของจํานวนงานวิจยัและงานสรางสรรคทีน่ําไปใช

ประโยชน
14 21 22

4 จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยทั้งหมด
(นับรวมที่ศึกษาตอ)

96 101 104

5 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน

14.58 20.79 21.15

6 คะแนนทีไ่ด 5
20

14.58
 = 3.65 5

20
20.79

 = 5.19 5
20

21.15 = 5.29

เกณฑการประเมิน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงชี้ท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย
เปาหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556
6 14 14.58 21 20.79 22 21.15 3.65 5.19 5.29 รอยละ

20
บรรลุ รอยละ

2096 101 104

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัว
บงชี้ท่ี

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556

6 14 14.58 15 14.85 22 21.36 3.64 3.71 5.00 รอยละ
20

บรรลุ รอยละ
2096 101 103

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

6-1 สรุปงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน ป พ.ศ.2555
6-2 แบบเก็บขอมูลดิบ - งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน ป พ.ศ.2555
6-3 ฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร



รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2555 118

ตัวบงช้ีท่ี 7 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย รอยละ 10
รอบระยะเวลา ปปฏิทิน พ.ศ. 2555
ผลการดําเนินงาน
ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา

น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)

2553 2554 2555
จํานวน คาถวง

น้ําหนัก
จํานวน คาถวง

น้ําหนัก
จํานวน คาถวง

น้ําหนัก
1 บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 0.25 15 3.75 59 14.75 39 9.75
2 บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ
0.50 - - - - - -

3 ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผานตามเกณฑโดย
ผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด

0.75 1 0.75 1 0.75 2 1.50

4 ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
แลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มีผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ

1.00 4 4.00 8 8.00 2 2.00

5 ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคณุภาพ 20 8.50 68 23.50 43 13.25
6 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจําท้ังหมด (นับรวมท่ีลา

ศึกษาตอ)
96 101 104

คะแนนท่ีได 5
10

8.85
 = 4.43 5

10
23.27

 = 11.64 5
10

12.74 = 6.37

เกณฑการประเมิน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงชี้ท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย
เปาหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556
7 8.50 8.85 23.50 23.27 13.25 12.74 4.43 5.00 5.00 รอยละ

10
บรรลุ รอยละ

1096 101 104

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัว
บงชี้ท่ี

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556

7 8.50 8.85 23.50 23.27 13.25 12.86 4.43 5.00 5.00 รอยละ
10

บรรลุ รอยละ
1096 101 103
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

7-1 สรุปผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ ป พ.ศ.2555
7-2 แบบเก็บขอมูลดิบ - ผลงานวชิาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ ป พ.ศ.2555
7.3 รายละเอียดผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม

ตามตัวบงชี้ สกอ. 2 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 2 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00
ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินได
คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 2.6

ตารางท่ี 2.6 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา,

ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555)
ผลการประเมิน

(เต็ม 5)
หมายเหตุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)ตัวหาร ตัวหาร
องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 5.00 4.50

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคม

ขอ 5 5 5 ขอ 4 5.00 4.00

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด
ประโยชนตอสังคม

ขอ 5 5 5 ขอ 4 5.00 4.00

8
(สมศ.)

ผลการนําความรูและประสบการณจากการ
ใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจยั

รอยละ 30 30 33 51.56 33 51.56 5.00 5.00

64 64
- ใชการพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง 19 19
- ใชการพัฒนาการวิจยั เร่ือง 13 13
- ใชการพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย

เร่ือง 1 1

- โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เร่ือง 64 64
9

(สมศ.)
ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนหรือองคกรภายนอก

ขอ 5 5 5 5 5.00 5.00
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ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 5 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
  2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
  3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
  4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย
  5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย
ผลการดําเนินงาน

1. คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด โดยจัดทําคูมือกลไกและหลักปฏิบัติการจัดโครงการพัฒนาวิชาการ ซึ่งประกอบดวยประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ระเบียบวาดวยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2551 และข้ันตอนการจัดทําโครงการ
พัฒนาวิชาการ เปนกลไกและไดดําเนินตามข้ันตอนในการบริการทางวิชาการแกสังคมของคณะฯ (เอกสารหมายเลข
5.1-1-1) และหนวยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตรมีการดําเนินการจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานการ
ใหบริการท่ีเปนระบบ (เอกสารหมายเลข 5.1-1-2)

2. คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน เชน
- ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ใหบริการวิชาการดานการพัฒนาผลิตภัณฑใหเอกชน

เชน บริษัท อาหารสยาม จํากัด และ บริษัท อําพลฟูดส โพรเซสซิ่ง จํากัด นํามาใชในการเรียนการสอนวิชา
01052202, 01052332 หลักการแปรรูปอาหาร (เอกสารหมายเลข 5.1-2-1) บริษัท กิมจั๊วกรุป,ยูไนเต็ด แดรี่ฟูดส
จํากัด และ บริษัท บี.ฟูดส โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด นํามาใชในการเรียนการสอนวิชา 01052233
ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางวิศวกรรมอาหาร (เอกสารหมายเลข 5.1-2-2) บริษัท บี.ฟูดส โปรดักส อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด นํามาใชในการเรียนการสอนวิชา 01052313 หลักเคมีอาหาร (เอกสารหมายเลข 5.1-2-3)

- ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ใหบริการวิชาการท่ีปรึกษา เรื่อง “การสนับสนุนทุนวิจัยดาน
ตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2555” ใหบริการวิชาการแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และนํามาใช
ในการเรียนการสอนวิชา 01057577 การจัดการความเสี่ยงทางการเงินสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร (เอกสาร
หมายเลข 5.1-2-4)

- ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ใหบริการวิชาการ เรื่อง การพัฒนาผูประกอบการ(ลูกคาธนาคารฯ) ใหเขาสู
ระบบมาตรฐานคุณภาพการลงทุนโลจิสติกสและเพ่ิมศักยภาพเพ่ือการสงออก ใหบริการวิชาการแก ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย และนํามาใชในการเรียนการสอนวิชา 01055499 โครงงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ (เอกสารหมายเลข 5.1-2-5) ใหบริการวิชาการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอ
จากผาไหมเพ่ือการปองกันคลื่นแมเหล็กไฟฟา ใหบริการวิชาการแก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และนํามาใช
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ในการเรียนการสอนวิชา 01055211 วิทยาศาสตรเสนใยและผา วิชา 01055321 การทดสอบสิ่งทอ (เอกสาร
หมายเลข 5.1-2-6) ใหบริการวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพรอมผูประกอบการแฟชั่นเพ่ือเขารวมงาน BIFF & BIL
2013 (Workshop) ใหบริการวิชาการแก กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย และนํามาใชในการ
เรียนการสอนวิชา 01055499 โครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ (เอกสารหมายเลข 5.1-2-7)

3. คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
- ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ใหบริการวิชาการเรื่อง การพัฒนาผูประกอบการและผลิตภัณฑจากผา และ

ผลิตภัณฑผาภาคเหนือ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนายกระดับการออกแบบ การตลาด และการสรางแบ
รนด (Marketing & Design Camp) และการสงเสริมการตลาดผา และผลิตภัณฑผาภาคเหนือ โดยการจัดแสดงผล
งาน/เจรจาธุรกิจและจําหนายสินคาตามโครงการพัฒนาและสงเสริมตลาดผาและผลิตภัณฑจากผาภาคเหนือ
ประจําปงบประมาณ 2555 และนําผลมาใชในการจัดทําวิจัยในหัวขอ โครงการพัฒนาและสงเสริมตลาดผาและ
ผลิตภัณฑจากภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ 2555 (เอกสารหมายเลข 5.1-3-1)

- ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ จัดโครงการการนวัตกรรมเทคโนโลยีบรรจุภัณฑพลาสติกออน
ตัวและการประยุกตในอุตสาหกรรม และนําผลมาใชในการจัดทําวิจัยในหัวขอ “Structures and Properties of
Isotactic-Polypropylene/Synthesized Micro Cellulose Tray : Effects of Micro Cellulose Loading”
(เอกสารหมายเลข 5.1-3-2)

- ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโครงการพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลคตริกชนิด แอลและดี จากแปง
มันสําปะหลัง และนําผลมาใชในการจัดทําวิจัยในหัวขอ “กระบวนการผลิตกรดแลคตริกชนิด แอลและดี จากแปงมัน
สําปะหลัง”

4. คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย มีการจัดทําแบบประเมินโดยใหผูเขารวมโครงการมีการประเมินผล และคณะฯ
ติดตามประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการใหมีคุณภาพของการใหบริการท่ีสามารถนําประโยชนใชไดจริง
(เอกสารหมายเลข 5.1-4-1)

5. คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย นําผลการประเมินไปพัฒนาเปนแผน และพัฒนากระบวนการปรับปรุง
โครงการ (เอกสารหมายเลข 5.1-5-1)
เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย
เปาหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556
5.1 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 5.00 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง เนื่องจากขาดเกณฑขอ 5

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556

5.1 5 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5.00 3.00 4.00 5 ขอ ไมบรรลุ 5 ขอ
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

5.1-1-1 คูมือกลไกและหลักปฏิบัติการจัดทําโครงการพัฒนาวิชาการ
5.1-1-2 ข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร
5.1-2-1 รายวิชา 01052202 และ รายวิชา 01052322 หลักการแปรรูปอาหาร
5.1-2-2 รายวิชา 01052233 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางวิศวกรรมอาหาร
5.1-2-3 รายวิชา 01052313 หลักเคมีอาหาร
5.1-2-4 รายวิชา 01057577 การจัดการความเสี่ยงทางการเงินสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
5.1-2-5 รายวิชา 01055499 โครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ
5.1-2-6 รายวิชา 01055321 การทดสอบสิ่งทอ และ รายวิชา 01055211 วิทยาศาสตรเสนใยและผา

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 5 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพ่ือ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของคณะ
  2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
  3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
  4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทาง

วิชาการ
  5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน

คณะและเผยแพรสูสาธารณชน
ผลการดําเนินงาน

1. คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน โดยจัดทํา
สรุปหลักสูตรหัวขอฝกอบรมและสัมมนา ดานระบบคุณภาพและระบบท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยอาหาร ดานการ
พัฒนาผลิตภัณฑ และดานอ่ืนๆ (เอกสารหมายเลข 5.2-1-1) และคณะจัดทําขอมูลการจัดอบรมตามความตองการ
ขององคกรผานเว็บไซตคณะฯ www.agro.ku.ac.th (เอกสารหมายเลข 5.2-1-2) และมีการจัดทําแผนการบริการ
วิชาการ (Action Plan) (เอกสารหมายเลข 5.2-1-3)
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2. คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ โดยคณะมีการสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวาง

- คณะฯ รวมกับ ชุมชน ใหบริการปรึกษาเพ่ือเสริมสรางการเรียนรูและเขมแข็งในดานวิชาชีพ (เอกสาร
หมายเลข 5.2-2-1)

- ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ รวมกับ บริษัทดัชมิลล อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช เซ็นเตอร จํากัด ทํางานวิจัย
เรื่อง การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาของผลิตภัณฑขนมปง และการจัดตั้งคณะผูทดสอบและ
ดําเนินการทดสอบทางประสาทสัมผัส สําหรับผลิตภัณฑอาหาร (เอกสารหมายเลข 5.2-2-2) ความรวมมือกับ
โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา แสดงผลงานวิจัยดานขาวและสาหรายสไปรูลินา (เอกสารหมายเลข 5.2-2-3)
ความรวมมือกับ บริษัทโชคสมุทรมารีน จํากัด เรื่อง การแกไขปญหาจากขยะและเศษปฏิกูลเหลือท้ิงจาก
กระบวนการผลิต (เอกสารหมายเลข 5.2-2-4) ความรวมมือกับ สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
(สพร.) และกระทรวงการตางประเทศ จัดอบรมหลักสูตร “Food security – Postharve Processing and
Quality Assurance of Selected Agro – Industry Product” (เอกสารหมายเลข 5.2-2-5)

- ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ รวมกับ สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม และชุมชุนผูผลิตผาของภาคเหนือ
จัดทําวิจัย เรื่อง การพัฒนาผูประกอบการและผลิตภัณฑจากผา และผลิตภัณฑผาภาคเหนือ โดยการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการพัฒนายกระดับการออกแบบ การตลาด และการสรางแบรนด (Marketing & Design Camp)
และการสงเสริมการตลาดผา และผลิตภัณฑผาภาคเหนือ โดยการจัดแสดงผลงาน/เจรจาธุรกิจและจําหนายสินคา
ตามโครงการพัฒนาและสงเสริมตลาดผาและผลิตภัณฑจากผาภาคเหนือประจําปงบประมาณ 2555 (เอกสาร
หมายเลข 5.2-2-6)

3. คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
โดยจัดทําแบบประเมินและสรุปผลการประเมินในการใหบริการทางวิชาการในการใหความรูกับผูเขารับการบริการ
(เอกสารหมายเลข 5.2-3-1)

4. คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
ใหบริการทางวิชาการ โดยคณะฯนําผลการประเมินโครงการมาจัดทําแผนการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน (เอกสารหมายเลข 5.2-4-1)

5. คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสู
บุคลากรภายในคณะและเผยแพรสูสาธารณชน โดยคณะมีการเผยแพรความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการ
ถายทอดและเผยแพรประสบการการใหบริการสูสาธารณชน เชน

- ถายทอดความรูผานทางเว็บไซตคณะฯ www.agro.ku.ac.th (เอกสารหมายเลข 5.2-5-1)
- หนังสือขาวไทย หัวขอ “ปลอดภัยไรกังวล”
- การทําความสะอาดเชื้อแบบโฟม

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ
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ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย
เปาหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556
5.2 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 5.00 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง เนื่องจากขาดเกณฑขอ 4

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556

5.2 5 ขอ 5 ขอ 4 ขอ 5.00 5.00 4.00 5 ขอ ไมบรรลุ 5 ขอ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

5.2-1-1 สรุปหลักสูตรหัวขอฝกอบรมและสัมมนา ตามความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน

5.2-1-2 Website : www.agro.ku.ac.th
5.2-1-3 แผนการบริการวิชาการ (Action Plan)
5.2-2-1 คณะฯ ใหบริการท่ีปรึกษาเบื้องตนกับชุมชน เพ่ือเสริมสรางการเรียนรูและเขมแข็งในดานวิชาชีพ
5.2-2-2 ความรวมมือ บริษัทดัชมิลล อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช เซ็นเตอร จํากัด ทํางานวิจัยเรื่อง การ

ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาของผลิตภัณฑขนมปง และการจัดตั้งคณะ
ผูทดสอบและดําเนินการทดสอบทางประสาทสัมผัส สําหรับผลิตภัณฑอาหาร

5.2-2-3 ความรวมมือกับ โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา แสดงผลงานวิจัยดานขาวและสาหราย
สไปรูลินา

5.2-2-4 ความรวมมือกับ บริษัทโชคสมุทรมารีน จํากัด เรื่อง การแกไขปญหาจากขยะและเศษปฏิกูลเหลือ
ท้ิงจากกระบวนการผลิต

5.2-2-5 ความรวมมือกับ สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) และกระทรวงการตางประเทศ
จัดอบรมหลักสูตร “Food security – Postharve Processing and Quality Assurance of
Selected Agro – Industry Product”

5.2-2-6 รวมกับ สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม และชุมชุนผูผลิตผาของภาคเหนือ จัดทําวิจัย เร่ือง การ
พัฒนาผูประกอบการและผลิตภัณฑจากผา และผลิตภัณฑผาภาคเหนือ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการใน
การพัฒนายกระดับการออกแบบ การตลาด และการสรางแบรนด (Marketing & Design Camp) และ
การสงเสริมการตลาดผา และผลิตภัณฑผาภาคเหนือ โดยการจัดแสดงผลงาน/เจรจาธุรกิจและจําหนาย
สินคาตามโครงการพัฒนาและสงเสริมตลาดผาและผลิตภัณฑจากผาภาคเหนือประจําปงบประมาณ
2555

5.2-3-1 การประเมินผลการบริการวิชาการ
5.2-4-1 ผลการประเมินโครงการเพ่ือจัดทําแผนการปรับปรุง
5.2-5-1 - Website : www.agro.ku.ac.th

- หนังสือขาวไทย หัวขอ “ปลอดภัยไรกังวล”
- การทําความสะอาดเชื้อแบบโฟม
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ดานการบริการวิชาการแกสังคม

ตัวบงช้ีท่ี 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย รอยละ 30
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
ผลการดําเนินงาน
ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)

2553 2554 2555
1 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชพัฒนาการเรียน

การสอน
6 3 19

2 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชพัฒนาการวิจัย 11 16 13
3 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชพัฒนาท้ังในสวน

ของการเรียนการสอนและการวิจยั
2 2 1

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 46 51 64
5 รอยละของโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชพัฒนาการเรยีน

การสอนและการวิจยั
41.30 41.18 51.56

6 คะแนนท่ีได 5
30

41.30  = 6.88 530
41.18  = 6.86 5

30
51.56 = 8.59

เกณฑการประเมิน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงชี้ที่
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ
เปาหมาย

2555
การ

ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
2556

2553 2554 2555 2553 2554 2555
8 41.30 6.88 41.18 6.86 51.56 8.59 5.00 5.00 5.00 รอยละ

30
บรรลุ รอยละ

3030 30 30

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัว
บงชี้ที่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ

เปาหมาย
2555

การ
ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
2556

2553 2554 2555 2553 2554 2555
8 41.30 6.88 37.25 6.20 51.56 8.59 5.00 5.00 5.00 รอยละ

30
บรรลุ รอยละ

3030 30 30
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

8-1 โครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
8-2 โครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชในการพัฒนาการวิจัย
8-3 โครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
8-4 โครงการบริการวิชาการท้ังหมด

ตัวบงช้ีท่ี 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 5 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร
  2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
  3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
  4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ

และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร
  5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง

ผลการดําเนินงาน
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการวางแผนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งตอชุมชน
โดยมีการดําเนินงานท้ังในระดับภาควิชาและระดับคณะ โดยไดมอบหมายฝายบริการวิชาการเปนผูรับผิดชอบหลัก
ในการดําเนินการ ซึ่งในรอบปท่ีผานมาไดมีการวางแผนเพ่ือพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งดานอุตสาหกรรม
เกษตร โดยในการวางแผนไดมีการสํารวจความตองการของชุนชนและองคกร และศึกษาขอมูลผลการดําเนินการ
บริการวิชาการชุมชนในปท่ีผานมาเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผน (9-1-1) หลังจากไดแผนปฏิบัติผูเชี่ยวชาญได
ดําเนินกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว (9-1-2) ท้ังนี้หลังจากดําเนินการแลวเสร็จ ไดจัดใหมีการรายงานผลการปฎิบัติงาน
และการประเมินผลโครงการตามวัตถุประสงค เพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งตอไป (9-1-3)

2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการดําเนินการบรรลุเปาหมายตามแผน รอยละ 100 โดยสามารถดําเนิน

กิจกรรมไดตามแผนท่ีวางไว (9-2-1)
3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง

จากโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑขนมจีนก่ึงสําเร็จรูป เสริมสรางความเข็มแข็งใหกลุมขนมจีน
ประโดก จ.นครราชสีมา สงผลใหผูนําชุมชนและสมาชิกชุมชนเกิดการการเรียนรูเทคนิค/วิธีการตางๆ ท่ีไดรับจาก
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การฝกปฏิบัติ ท้ังยังดําเนินกิจกรรมเพ่ือใหเกิดการพัฒนาตนเอง และสามารถนําองคความรูท่ีไดรับไปดําเนินกิจกรรม
อยางตอเนื่อง (9-3-1)

4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและย่ังยืน โดยคงอัตลักษณและ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร

กลุมขนมจีนประโดก จ.นครราชสีมา ไดสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดย
ยังคงอัตลักษณของชุมชนในเรือ่งผลิตภัณฑและการดําเนินกิจกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการสรางงาน
และสรางรายไดอยางยั่งยืน โดยนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมและถายทอดเทคโนโลยีนําไปประยุกตใหเหมาะสม
กับวัฒนธรรมของชุมชน และมีการถายทอดความรูใหแกชุมชนและมีการจัดตั้งเครือขายกลุมองคกรในการผลิตและ
จําหนาย ทําใหชุมชนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืน (9-4-1)

5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง
จากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน พบวา
กลุมขนมจีนประโดก จ.นครราชสีมา สามารถตอยอดองคความรูใหเหมาะสมกับอัตลักษณและวัฒนธรรม

ชุมชน ทําใหผลิตภัณฑไดรับมาตรฐานระดับจังหวัดเปน OTOP Product Champion 2555 4 ดาว ซึ่งทําใหสมาชิก
ในกลุมมีรายไดเฉลี่ยวันละ 10,000 บาท (ออกงานแสดงสินคา) ท้ังนี้กลุมไดมีการจัดสวัสดิการในชุมชนไดแก
สนับสนุนกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ มีกิจกรรมสงเสริมใหสมาชิกรูจักการออมเงิน
เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

9 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 5.00 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2555

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

9 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 5.00 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

9-1-1 แผนปฏิบัติงานฝายบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (Action Plan)
9-1-2 รายงานโครงการพัฒนาวิชาการประจําปการศึกษา 2555
9-1-3 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
9-2-1 แผนพัฒนาฝายบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
9.2-2 รายงานโครงการพัฒนาวิชาการประจําปการศึกษา 2555

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ปฏิบัติได

1 ขอ
ปฏิบัติได

2 ขอ
ปฏิบัติได

3 ขอ
ปฏิบัติได

4 ขอ
ปฏิบัติได

5 ขอ
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
9-3-1 กลุมสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
9-4-1 กลุมสมาชิกชุมชนท่ีรับผิดชอบในการถายทอดความรูใหแกชุมชน
9-5-1 ขอมูลตัวอยางการตอยอดองคความรู และการพ่ึงพาตนเองของชุมชน

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ตามตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 2 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนน
เฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผล
ประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 2.7
ตารางท่ี 2.7 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา,
ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555)

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)

หมาย
เหตุ

25552556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือ
สัดสวน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)ตัวหาร ตัวหาร

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

ขอ 5 5 5 5 5.00 5.00

10
(สมศ.)

การสงเสริมและสนับสนุนดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม

ขอ 4 4 5 5 5.00 5.00

11
(สมศ.)

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม

ขอ 5 5 5 5 5.00 5.00

ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ

เปาหมาย 5 ขอ

รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555

เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
  2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
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กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
กิจกรรมนิสิต

  3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
  4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
  5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
  6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับ

ในระดับชาติ
ผลการดําเนินงาน

1. คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมี
การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป 2555 โดยกําหนดใหมีการโครงการเสริมหลักสูตรในดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ใหเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2. คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดดําเนินการจัดโครงการพัฒนานิสิตดานทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมบูรณา
การการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2555 ไดแก

โครงการนิทรรศการบรรจุภัณฑไทยในอดีต สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย จัดข้ึนในวันท่ี 13
กันยายน 2555 และจัดแสดงตลอดท้ังภาคปลายปการศึกษา 2555 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายวิชา โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหนิสิตนําความรูในการเรียนรายวิชา คือ 01053221 Principles of Packaging Technology & Materials
และ 01053321 Packaging Technology Systems จัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับบรรจุภัณฑตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
โดยแบงผลงานออกเปน 4 ภาค รายละเอียดตามเลมสรุปรายงาน

โครงการจักสานงามล้ํา หัตถกรรมไทย ในวันศุกรท่ี 29 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนบานบอตะครอ
ต.บอกระดาน อ.ปากทอ จ.ราชบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนิสิตไดรูจักศิลปของไทยในการสรางสรรคผลงาน และ
สามารถประยุกตหลักทางวิชาการ วิชาชีพท่ีศึกษาอยู ในการออกแบบและการผลิตภาชนะบรรจุสําหรับผลิตภัณฑ
หัตถกรรมไทย ในการออกแบบและการผลิตภาชนะบรรจุสําหรับผลิตภัณฑหัตถกรรมไทย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
รายวิชา 053321 Packaging Technology Systems สรุปผลการดําเนินการดังเลมรายงานโครงการ

3. จัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับบรรจุภัณฑตั้งแตอดีตถึงปจจุบันโดยแบงผลงานออกเปน 4 ภาค ตลอดภาค
ปลายปการศึกษา 2555 ของโครงการนิทรรศการบรรจุภัณฑไทยในอดีต สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย

และในปการศึกษานี้ไดมีนิสิตสงผลงานตนแบบบรรจุภัณฑเพ่ือใชบรรจุผลิตภัณฑไทยเขารวมประกวด ไดแก
ThaiStar 2012 Packaging Award, AsiaStar 2012 Packaging Awards และ2012 WorldStar Student
Awards ซึ่งผลงานของนิสิตไดรับรางวัล มีดังนี้

ลําดับ 1. ชื่อผลงานสรางสรรค 2. ระดับการ
เผยแพร

3. ลักษณะการไดรบั
การยอมรับ

4. หนวยงานที่เก่ียวของ

1 ตราสินคา KEETA ตนแบบบรรจุภัณฑเพื่อการขนสงสําหรับ
ผลิตภัณฑระนาดจิ๋ว/2012 WorldStar Student Awards

ระดับนานาชาติ รางวัลระดับ
นานาชาติ

World Packaging
Organisation (WPO)

2 ตนแบบบรรจุภัณฑเพื่อการขนสงสําหรับผลิตภัณฑครกไม ตราสินคา
MAISIAM WOOD/AsiaStar 2012 Packaging Awards

ระดับนานาชาติ รางวัลระดับ
นานาชาติ

ASIAN PACKAGING
FEDERATION (APF)

3 ตนแบบบรรจุภัณฑเพื่อการขนสงสําหรับผลิตภัณฑครกไม ตราสินคา
MAISIAM WOOD/ThaiStar 2012 Packaging Awards ประเภท
ตนแบบบรรจุภัณฑเพื่อการขนสง สําหรับสินคาทั่วไป

ระดับชาติ รางวัลระดับชาติ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
และสมาคมการบรรจภุัณฑ
ไทย (TPA)
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ลําดับ 1. ชื่อผลงานสรางสรรค 2. ระดับการ
เผยแพร

3. ลักษณะการไดรบั
การยอมรับ

4. หนวยงานที่เก่ียวของ

4 บรรจุภัณฑเชิงเทียนไมมะมวง ตราสินคา แสงศิลป/ThaiStar 2012
Packaging Awards ประเภทตนแบบบรรจุภัณฑเพื่อการขนสง
สําหรับสินคาทั่วไป

ระดับชาติ รางวัลระดับชาติ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
และสมาคมการบรรจภุัณฑ
ไทย (TPA)

5 บรรจุภัณฑชางเชิงเทียน ตราสินคา ลายแสง/ThaiStar 2012
Packaging Awards ประเภทตนแบบบรรจุภัณฑเพื่อการขนสง
สําหรับสินคาทั่วไป

ระดับชาติ รางวัลระดับชาติ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
และสมาคมการบรรจภุัณฑ
ไทย (TPA)

4. ผลการประเมินบรรลุตามวัตถุประสงค ในสวนของผลการประเมินการดําเนินงานโครงการจักสานงามล้ํา
หัตถกรรมไทย ในหัวขอท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนรายวิชา 053321 Packaging Technology Systems
ไดแก

หัวขอประเมิน คะแนนประเมินตามหัวขอ
1. นิสิตรูจักงานหัตถกรรมหรืองานจักรสานจากวัสดุธรรมชาติ 4.05
2. นิสิตมีความรู และสามารถประยุกตใชรวมกับหลักวิชาการได 3.95
3. นิสิตสามารถออกแบบภาชนะบรรจุ โดยใชวัสดุจากธรรมชาติได 3.85

5. คณะกรรมการกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรไดนําผลการประเมินผล และขอเสนอแนะของ
โครงการการบรรจุผลิตภัณฑหัตถกรรมไทย จัดข้ึนเม่ือในวันพฤหัสบดีท่ี 15 มีนาคม 2555 เวลา 16.30 – 17.30 น.
ณ อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผลการประเมินไดเทากับ 4.15 จากคะแนนเต็ม 5.00 และความคิดเห็นใน
การเขารวมโครงการของนิสิตมีความเห็นวาโครงการดังกลาวสงเสริมใหนิสิตไดรับประสบการณจริงในการทําบรรจุ
ภัณฑจากวัสดุธรรมชาติ จึงเห็นควรจัดโครงในดานดังกลาวอยางตอเนื่องเพ่ือสงเสริมประสบการณใหแกนิสิต และใน
ปการศึกษา 2555 ไดดําเนินการจัดโครงการจักสานงามล้ํา หัตถกรรมไทย ในวันศุกรท่ี 29 มีนาคม 2556 ณ
โรงเรียนบานบอตะครอ ต.บอกระดาน อ. ปากทอ จ.ราชบุรี

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

6.1 4 ขอ 6 ขอ 5 ขอ 4.00 5.00 5.00 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัว
บงช้ีท่ี

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2555

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

6.1 4 ขอ 6 ขอ 5 ขอ 4.00 5.00 5.00 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 หรือ 6 ขอ
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

6.1-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร
6.1-1-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารยท่ีปรึกษา
6.1-1-3 แผนปฏิบัติงานประจําปฝายกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร
6.1-1-4 การกํากับติดตามแผนงานฝายกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร
6.1-2-1 โครงการนิทรรศการบรรจุภัณฑไทยในอดีต สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
6.1-2-2 โครงการจักสานงามล้ํา หัตถกรรมไทย
6.1-2-3 เลมรายงานสรุปผลการจัดโครงการ จํานวน 2 เลม
6.1-3-1 เลมรายงานโครงการนิทรรศการบรรจุภัณฑไทยในอดีต สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
6.1-3-2 รางวัลนิสิต
6.1-4-1 เลมรายงานสรุปผลการจัดโครงการจักสานงามล้ํา หัตถกรรมไทย
6.1-5.1 เลมรายงานสรุปผลการจัดโครงการการบรรจุผลิตภัณฑหัตถกรรมไทย
6.1-5.2 เลมรายงานสรุปผลการจัดโครงการจักสานงามล้ํา หัตถกรรมไทย

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบงช้ีท่ี 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย 4 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
  2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80
  3. มีการดําเนินงานสมํ่าเสมอยางตอเนื่อง
  4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน/ภายนอก
  5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ผลการดําเนินงาน
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยสงเสริม

ใหคณาจารย บุคลากร และนิสิตไดเขารวมกิจกรรมและจัดทําโครงการดานสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม เพ่ือใหเห็นถึงความสําคัญและรวมสืบสานเรื่องศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนตอชุมชน
โดยคณะกรรมการกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดดําเนินการจัดโครงการ ปการศึกษา 2555 ครบถวนตาม
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วงจรคุณภาพ PDCA เริ่มตั้งแตการวางแผนปฏิบัติงานของฝายกิจกรรมนิสิต การดํางานตามแผนปฏิบัติงาน
การติดตามประเมินผลโครงการ และนําผลมาพัฒนาปรับปรุง ดังนี้

1.1. การวางแผน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดกําหนดแผนปฏิบัติงานฝายกิจการนิสิต ประจําปการศึกษา 2554 ซึ่งมี

แผนปฏิบัติงานการจัดโครงการดานศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2555 จํานวน 12 โครงการ ท่ีตอบสนองตาม
ยุทธศาสตร และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังตอไปนี้

1. โครงการไหวครูคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2555
2. โครงการจัดขบวนแถวรับ และสงเสด็จพระราชดําเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ.

2555
3. โครงการสืบสานตํานานขนมไทย ประจําปการศึกษา 2555
4. โครงการนิทรรศการบรรจุภัณฑไทยในอดีต สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
5. โครงการจิตอาสาเพ่ือแมแหงแผนดิน ปการศึกษา 2555
6. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ปการศึกษา 2555
7. โครงการจิตอาสาวัดสะอาด ใจสะอาด ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
8. โครงการฑูตวัฒนธรรม : แกะสลักไทย
9. โครงการวางพวงมาลา 3 บูรพาจารย
10. โครงการสืบสานหัตถกรรมไทยงานใบตอง ประจําป 2555
11. โครงการจักสานงามล้ํา หัตถกรรมไทย
12. โครงการทัศนศึกษาประวัติความเปนมากรุงรัตนโกสินทร

1.2. การดําเนินงานตามแผน
คณะกรรมการกิจการนิสิต และคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดดําเนินการจัด

โครงการพัฒนานิสิตในดานสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2555 ตามแผนปฏิบัติงาน
จํานวน 7 โครงการ และไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกองแผนงาน เพ่ือจัดทําโครงการดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 5 โครงการ รายละเอียดดังตอไปนี้
ลําดับท่ี ชื่อโครงการ ระยะเวลาดําเนินงาน แหลงทุน

1 โครงการไหวครูคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2555 วันท่ี 5 ก.ค. 2555 เงินกองทุนพัฒนานิสิตคณะฯ
2 โครงการจัดขบวนแถวรับ และสงเสด็จพระราชดําเนินในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2555
วันท่ี 10 ก.ค. 2555 เงินงบประมาณจากกองแผนงาน

3 โครงการสืบสานตํานานขนมไทย ประจําปการศึกษา 2555 วันท่ี 18 และ 25 ส.ค. 2555 เงินงบประมาณจากกองแผนงาน
4 โครงการนิทรรศการบรรจุภัณฑไทยในอดีต สืบสานวัฒนธรรม

และภูมิปญญาไทย
วันท่ี 13 กันยายน 2555 เงินกองทุนพัฒนานิสิตคณะฯ

5 โครงการจิตอาสาเพ่ือแมแหงแผนดิน ปการศึกษา 2555 วันท่ี 19 ก.ย. 2555 เงินกองทุนพัฒนานิสิตคณะฯ
6 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ปการศึกษา 2555 วันท่ี 28 พ.ย. 2555 เงินกองทุนพัฒนานิสิตคณะฯ
7 โครงการจิตอาสาวัดสะอาด ใจสะอาด ถวายเปนพระราชกุศล

แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
วันท่ี 2 ธ.ค. 2555 เงินกองทุนพัฒนานิสิตคณะฯ

8 โครงการฑูตวัฒนธรรม : แกะสลักไทย วันท่ี 12 ธ.ค. 2555
และ 29 ม.ค. 2556

เงินกองทุนพัฒนานิสิตคณะฯ

9 โครงการวางพวงมาลา 3 บูรพาจารย วันท่ี 2 ก.พ. 2556 เงินกองทุนพัฒนานิสิตคณะฯ
10 โครงการสืบสานหัตถกรรมไทยงานใบตอง ประจําป 2555 วันท่ี 15-20 มี.ค. 2555 เงินงบประมาณจากกองแผนงาน
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ลําดับท่ี ชื่อโครงการ ระยะเวลาดําเนินงาน แหลงทุน
11 โครงการจักสานงามลํ้า หัตถกรรมไทย วันท่ี 29 มี.ค. 2556 เงินงบประมาณจากกองแผนงาน
12 โครงการทัศนศึกษาประวัติความเปนมากรุงรัตนโกสินทร วันท่ี 29 พ.ค. 2556 เงินงบประมาณจากกองแผนงาน

และจัดทํารายงานสรุปผลโครงการเพ่ือใชเปนเอกสารไวทบทวนและเปนแหลงขอมูลในการจัดโครงการ
ในปตอไป

1.2.1 โครงการดําเนินงานตามแผน
ลําดับ

ท่ี
ชื่อโครงการ วันท่ีดําเนินการ เปาหมายตัวชี้วัด

1 โครงการไหวครูคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2555 วันท่ี 5 ก.ค. 2555 3.51 ขึ้นไป
2 โครงการจัดขบวนแถวรับ และสงเสด็จพระราชดําเนินในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2555
วันท่ี 10 ก.ค. 2555 3.51 ขึ้นไป

3 โครงการสืบสานตํานานขนมไทย ประจําปการศึกษา 2555 วันท่ี 18 และ25 ส.ค.
2555

3.51 ขึ้นไป

4 โครงการนิทรรศการบรรจุภัณฑไทยในอดีต สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ไทย

วันท่ี 13 กันยายน 2555 3.51 ขึ้นไป

5 โครงการจิตอาสาเพ่ือแมแหงแผนดิน ปการศึกษา 2555 วันท่ี 19 ก.ย. 2555 3.51 ขึ้นไป
6 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ปการศึกษา 2555 วันท่ี 28 พ.ย. 2555 สงกระทงเขารวมประกวด
7 โครงการจิตอาสาวัดสะอาด ใจสะอาด ถวายเปนพระราชกุศลแด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
วันท่ี 2 ธ.ค. 2555 3.51 ขึ้นไป

8 โครงการฑูตวัฒนธรรม : แกะสลักไทย วันท่ี 12 ธ.ค. 2555
และ 29 ม.ค. 2556

3.51 ขึ้นไป

9 โครงการวางพวงมาลา 3 บูรพาจารย วันท่ี 2 ก.พ. 2556 จํานวนนิสิตเขารวม 300 คน
10 โครงการสืบสานหัตถกรรมไทยงานใบตอง ประจําป 2555 วันท่ี 15-20 มี.ค. 2555 3.51 ขึ้นไป
11 โครงการจักสานงามลํ้า หัตถกรรมไทย วันท่ี 29 มี.ค. 2556 3.51 ขึ้นไป
12 โครงการทัศนศึกษาประวัติความเปนมากรุงรัตนโกสินทร วันท่ี 29 พ.ค. 2556 3.51 ขึ้นไป

1.3. การติดตามประเมินผล
ฝายกิจการนิสิตและสโมสรนิสิคคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดมีการจัดทําเลมรายงานสรุปผลการ

ดําเนินการจัดโครงการศิลปะและวัฒนธรรมท่ีดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการประเมินผลตามตัวบงชี้ทุกโครงการ
โดยตัวบงชี้ท่ีใชประเมินโครงการมีลักษณะท่ีประเมินจากคาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ ซึ่งจะมีการประเมินตามวัตถุประสงคของโครงการ และตามลักษณะของโครงการในประเด็นตาง ๆ โดยผล
จากการประเมินความพึงพอโครงการจะนํามาเปนฐานในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการสงเสริมและ
สนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรมในปตอ ๆ ไป

1.4 การนําผลการประเมินไปปรับปรุง
คณะกรรมการกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดนําผลจากการสรุปผลการ

ประเมินความพึงพอใจ และขอเสนอแนะจากการดําเนินการจัดโครงการมาใชเปนขอมูลพ้ืนฐาน เพ่ือนําไปพัฒนา
และปรับปรุง ตลอดจนใชเปนขอมูลในการวางแผนการจัดโครงการในปตอไปใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน เชน
ในการจัดโครงการพัฒนานิสิต ไดนําขอเสนอแนะ และนํามาจัดทําแนวทางการแกไขปรับปรุงในเลมรายงานสรุปผล
โครงการ เพ่ือบันทึกในรายงานสรุปโครงการ ในการใชเปนหลักฐานในการนําผลดังกลาวไปพัฒนาและปรับปรุงใน
ปตอ ๆ ไป
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2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
คณะกรรมการกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดดําเนินการจัดโครงการพัฒนานิสิตท่ี

สงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติงาน ปการศึกษา 2555 จํานวน 7 โครงการ และ
กําหนดใหมีตัวชี้วัดและเปาหมายความสําเร็จ รวมท้ังสิ้น 7 ตัวชี้วัด จึงสรุปไดวามีการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติ
งานปการศึกษา 2555 ครบถวนท้ัง 7 โครงการ และเนื่องจากผลการดําเนินงานพบวาไมสามารถดําเนินการจัด
โครงการใหบรรลุตามตัวบงชี้ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการวางพวงมาลา 3 บูรพาจารย คิดเปนรอยละ 85.71
รายละเอียดดังตอไปนี้
ลําดับที่ ชื่อโครงการ วันที่ดําเนินการ เปาหมายตัวชีว้ัด ผลการประเมินตามตัวชี้วดั

ผล
ดําเนินงาน

ผล
ประเมิน

1 โครงการไหวครูคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2555 วันที่ 5 ก.ค. 2555 3.51 ขึ้นไป 4.35 บรรลุ
2 โครงการจัดขบวนแถวรับ และสงเสด็จพระราชดําเนินในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร ประจาํป พ.ศ. 2555
วันที่ 10 ก.ค. 2555 3.51 ขึ้นไป 3.66 บรรลุ

3 โครงการสืบสานตํานานขนมไทย ประจาํปการศึกษา 2555 วันที่ 18 และ 25 ส.ค.
2555

3.51 ขึ้นไป 4.19 บรรลุ

4 โครงการนิทรรศการบรรจุภัณฑไทยในอดีต สืบสาน
วัฒนธรรมและภูมปิญญาไทย

วันที่ 13 กันยายน 2555 3.51 ขึ้นไป 4.31 บรรลุ

5 โครงการจิตอาสาเพื่อแมแหงแผนดิน ปการศึกษา 2555 วันที่ 19 ก.ย. 2555 3.51 ขึ้นไป 4.48 บรรลุ
6 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ปการศึกษา 2555 วันที่ 28 พ.ย. 2555 สงกระทงเขารวม

ประกวด
รองชนะเลิศ

อันดับ 2
บรรลุ

7 โครงการจิตอาสาวัดสะอาด ใจสะอาด ถวายเปนพระราช
กุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

วันที่ 2 ธ.ค. 2555 3.51 ขึ้นไป 4.28 บรรลุ

8 โครงการฑูตวัฒนธรรม : แกะสลักไทย วันที่ 12 ธ.ค. 2555 และ
29 ม.ค. 2556

3.51 ขึ้นไป 4.59 บรรลุ

9 โครงการวางพวงมาลา 3 บูรพาจารย วันที่ 2 ก.พ. 2556 จํานวนนิสิตเขา
รวม 300 คน

197 ไมบรรลุ

10 โครงการสืบสานหัตถกรรมไทยงานใบตอง ประจําป 2555 วันที่ 15-20 ม.ีค. 2555 3.51 ขึ้นไป 4.58 บรรลุ
11 โครงการจักสานงามลํ้า หัตถกรรมไทย วันที่ 29 ม.ีค. 2556 3.51 ขึ้นไป 3.90 บรรลุ
12 โครงการทัศนศึกษาประวัติความเปนมากรุงรัตนโกสินทร วันที่ 29 พ.ค. 2556 3.51 ขึ้นไป 4.50 บรรลุ

3. มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออยางตอเนื่อง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยคณะกรรมการกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดทํา

แผนปฏิบัติงานพัฒนานิสิตดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และไดดําเนินการจัดทําโครงการทุกปการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง ตามเอกสารหลักฐานโดยอางอิงตามเลมรายงานสรุปผลการดําเนินการจัดโครงการพัฒนานิสิต ยอนหลัง
จํานวน 3 ป ดังตอไปนี้

โครงการ
ปการศึกษา 2555

โครงการ
ปการศึกษา 2554

โครงการ
ปการศึกษา 2553

1. โครงการไหวครูคณะอุตสาหกรรมเกษตร ป
การศึกษา 2555

1. โครงการฝกซอมยอยพิธพีระราชทานปริญญา
บัตร ปการศึกษา 2554

1. โครงการไหวครูคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ปการศึกษา 2553

2. โครงการจัดขบวนแถวรับ และสงเสด็จพระราช
ดําเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป
พ.ศ. 2555

2. โครงการไหวครูคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ปการศึกษา 2554

2. โครงการ "บายศรีสูขวัญนองใหมภาควิชา
วิทยาการส่ิงทอ ประจําป 2553"

3. โครงการสืบสานตํานานขนมไทย ประจําป
การศึกษา 2555

3. โครงการจัดแถวรับ – สงเสด็จพระราชดําเนินใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2554

3. โครงการรับ-สง เสด็จในวันพระราชทาน
ปริญญาบัตร ป พ.ศ. 2553

4. โครงการนิทรรศการบรรจุภัณฑไทยในอดีต
สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย

4. โครงการสุขใจ...จึง...สุขกาย ปการศึกษา 2554 :
โครงการไหวพระ 9 วัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

4. โครงการไหวพระ 9 วัด เฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินนีาถ
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โครงการ
ปการศึกษา 2555

โครงการ
ปการศึกษา 2554

โครงการ
ปการศึกษา 2553

นางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
5. โครงการจิตอาสาเพื่อแมแหงแผนดิน ป
การศึกษา 2555

5. โครงการวางพวงมาลาใน วันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจาํป พ.ศ. 2555

5. โครงการวางพวงมาลาวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจาํป พ.ศ. 2554

6. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ป
การศึกษา 2555

6. โครงการรวมสืบสานประเพณี ทําขวญัขาว ป
การศึกษา 2554 : โครงการรวมสืบสานประเพณีทํา
ขวัญขาว รับขวัญแมโพสพ ป พ.ศ. 2555

6. โครงการทําบุญ 9 วัด เพื่อถวายเปนพระราช
กุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 83 พรรษา

7. โครงการจิตอาสาวัดสะอาด ใจสะอาด ถวาย
เปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวัฯ

7. โครงการทําบุญสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรม
เกษตร : โครงการทําบุญและพัฒนาสโมสรนิสิต
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจาํปการศึกษา 2554

7. โครงการสุขใจ...จึง...สุขกาย

8. โครงการฑูตวัฒนธรรม : แกะสลักไทย 8. โครงการการบรรจุภัณฑหัตถกรรมไทย 8. โครงการประเพณีทําขวัญขาว
9. โครงการวางพวงมาลา 3 บูรพาจารย 9. โครงการทําบุญสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรม

เกษตร
10. โครงการสืบสานหัตถกรรมไทยงานใบตอง
ประจําป 2555

10. โครงการนวัตกรรมจากการพับกระดาษ
(Origami คร้ังที่ 1)

11. โครงการจักสานงามลํ้า หัตถกรรมไทย
12. โครงการทัศนศึกษาประวัติความเปนมากรุง
รัตนโกสินทร

4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดโครงการพัฒนานิสิตดานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมตาง ๆ กอใหเกิด

ประโยชนในดานการยกระดับความรู ทักษะ และมาตรฐานผลงานของนิสิต เชน โครงการสืบสานตํานานขนมไทย
ประจําปการศึกษา 2555

5. ไดรับการยกยองระดับชาติและหรือนานาชาติ
นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรไดรับรางวัลระดับนานาชาติ จํานวน 4 รางวัล และรางวัลระดับชาติ จํานวน

13 รางวัล และระดับสถานบัน จํานวน 3 รางวัล ดังตอไปนี้
ลําดับ 1. ชื่อผลงาน/ชื่อการประกวด/ชื่อผูไดรับรางวัล/วันที่ 3. ระดับรางวัล 4. หนวยงานที่เก่ียวของ

1 ตราสินคา KEETA ตนแบบบรรจุภัณฑเพ่ือการขนสงสําหรับผลิตภัณฑระนาดจิ๋ว/
2012 WorldStar Student Awards/นายรัฐรวี จติรบํารุง

ระดับนานาชาติ World Packaging Organisation (WPO)

2 ตนแบบบรรจุภัณฑเพ่ือการขนสงสําหรับผลติภัณฑครกไม ตราสนิคา MAISIAM
WOOD/AsiaStar 2012 Packaging Awards/นายเดชปยะ เอรัสสะ

ระดับนานาชาติ ASIAN PACKAGING FEDERATION (APF)

3 รางวัลชนะเลิศ/ผลงานทางวิชาการในรูปแบบโปสเตอร (Best Poster Award)
เรื่อง Extending shelf-life of tomatoes using low methoxyl pectin
from Krueo Ma Noy leaves (Cissampelos pareira L.) as an edible
coating/การประกวดผลงานทางวิชาการในรูปแบบโปสเตอร (Best Poster
Award)/นายพันธุเลิศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

ระดับนานาชาติ งานประชมุวิชาการที่เกิดจากความรวมมอืกนั
ระหวางมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร และ
National Pingtung University of
Science and Technology (NPUST),
Pingtung, Taiwan

4 ตนแบบบรรจุภัณฑเพ่ือการขนสงสําหรับผลติภัณฑครกไม ตราสนิคา MAISIAM
WOOD/ThaiStar 2012 Packaging Awards ประเภทตนแบบบรรจุภัณฑเพ่ือ
การขนสง สําหรับสินคาทั่วไป/นายเดชปยะ เอรัสสะ

ระดับชาติ กรมสงเสรมิอตุสาหกรรม และสมาคมการ
บรรจุภัณฑไทย (TPA)

5 บรรจุภัณฑเชิงเทียนไมมะมวง ตราสินคา แสงศิลป/ThaiStar 2012 Packaging
Awards ประเภทตนแบบบรรจุภัณฑเพ่ือการขนสง สําหรับสินคาทั่วไป/น.ส.
หทัยชนก กาญจนภุชน

ระดับชาติ กรมสงเสรมิอตุสาหกรรม และสมาคมการ
บรรจุภัณฑไทย (TPA)

6 บรรจุภัณฑชางเชิงเทียน ตราสินคา ลายแสง/ThaiStar 2012 Packaging
Awards ประเภทตนแบบบรรจุภัณฑเพ่ือการขนสง สําหรับสินคาทั่วไป/น.ส.
เพ็ญผกา มณฑา

ระดับชาติ กรมสงเสรมิอตุสาหกรรม และสมาคมการ
บรรจุภัณฑไทย (TPA)

7 รางวัลชนะเลิศ/ผลงาน "การะบวนการผลิตบะหมี่โภชนาการสูงคืนรูปเร็วชนิดไม
ทอดน้ํามนั"/โครงการประกวดการประดิษฐดานการเกษตรสําหรับนกัประดิษฐ
รุนเยาว ป 2554/นางสาวอจัฉราพร พงษพิชัยอุดม/ในวันพฤหัสบดีที่ 27
กันยายน 2555

ระดับชาติ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการ
มหาชน)
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ลําดับ 1. ชื่อผลงาน/ชื่อการประกวด/ชื่อผูไดรับรางวัล/วันที่ 3. ระดับรางวัล 4. หนวยงานที่เก่ียวของ
8 รางวัลรองชนะเลิศ/ผลิตภัณฑไทยโกะยาจี/่Food Innovation Contest 2012 ระดับชาติ สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร และ

สมาคมวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทาง
อาหารแหงประเทศไทย

9 รางวัลชนะเลิศวิทยานิพนธระดับปริญญาโท/Food Innovation Contest
2012/นางสาวโรสลาวาตี โตะแอ

ระดับชาติ สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร และ
สมาคมวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทาง
อาหารแหงประเทศไทย

10 ชนะเลิศอันดับ 1 /แขงขันตอบปญหาวิชาการระดับประเทศดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีทางอาหาร ประจําป 2555 (FoSTAT - Nestlé Quiz Bowl
2012)/น.ส. จิณหนิภา เชาวนชํานาญ/น.ส. สาธิดา จุลวานิช/นายณฐัพงษ ปรีชา
พันธ/นายวีระวัจน พันธวุงษ

ระดับชาติ สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร และ
สมาคมวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทาง
อาหารแหงประเทศไทย

11 รางวัลชนะเลิศ/ผลิตภัณฑกุยชายไสหนอไมฝรั่งแบบแชแข็ง/Food Innovation
Contest 2012

ระดับชาติ สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร และ
สมาคมวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทาง
อาหารแหงประเทศไทย

12 รางวัลชนะเลิศวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก/Food Innovation Contest
2012/นายณัฐดนัย หาญการสจุริต

ระดับชาติ สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร และ
สมาคมวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทาง
อาหารแหงประเทศไทย

13 รองชนะเลิศ /การแขงขนัพัฒนาผลิตภัณฑ ในงานกีฬาเปดกระปอง ครั้งที่ 21/
นายอิทธิพงศ รติอนนัต/น.ส.กมลชนก ตระกูลบุญรกัษ/น.ส.ณฐัพร อาวะกุล
พาณิชย/น.ส.ภาวิดา วรรณะ

ระดับชาติ งานกฬีาเปดกระปอง ครั้งที่ 21

14 รองชนะเลิศ /การแขงขนัตอบคําถามทางวชิาการ ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทางอาหาร/ ในงานกฬีาเปดกระปอง ครั้งที่ 21/

ระดับชาติ งานกฬีาเปดกระปอง ครั้งที่ 21

15 รางวัลชนะเลิศ / แปงโมจิ Pee-mix ไสขนมใสไส /ประกวดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรของนิสิตนกัศึกษา ครั้งที่ 1/น.ส.ณภัทร สถาพร
พงษ/น.ส.นภัสสร ชิ้นปนเกลียว/น.ส.วรางคณา ชางศิรกิุลชัย/น.ส.อชริญาณ
หิรัญรัตนชัย/นายวทันสิริ ธรีะศักดิก์ุล

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

16 รางวัลชมเชย/ลาบลอย/ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรของ
นิสิตนกัศึกษา ครั้งที่ 1/น.ส.กุศลลกัษณ คงไชย/น.ส.ฉฐัจุฑา แกนบุญ/น.ส.
นราญา แพรเขียว/น.ส.นพกาญจน ปะนามะ/น.ส.สนุิสา ตฤปตสุวรรณ/น.ส.อังศุ
ธร สดสวย

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

17 รางวัลชมเชย/ขาวเหนียวมูนเยลลี่มะมวงแชแข็ง/ประกวดนวตักรรม
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรของนิสิตนกัศึกษา ครั้งที่ 1/น.ส.กุศลลักษณ คง
ไชย/น.ส.ฉฐัจุฑา แกนบุญ/น.ส.นราญา แพรเขียว/น.ส.นพกาญจน ปะนามะ/
น.ส.สุนสิา ตฤปตสวุรรณ/น.ส.อังศุธร สดสวย

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

18 รางวัลผลงานวทิยานิพนธดีเดน/วทิยานิพนธเรือ่ง Preparation of LLDPE
Reinforced Nano Silica/LDPE/LLDPE Multilayer Film for
Microwavable Packaging Materials/โครงการรางวัลผลงานวิทยานิพนธ
ดีเดน ประจําปการศึกษา 2554/นางสาวศรนิทรทิพย ธนัคฆเศรณ/ีในวนัที่ 10
ตุลาคม 2555

ระดับสถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

19 รางวัลผลงานวทิยานิพนธดีเดน ระดับปริญญาเอกในสาขาวทิยาศาสตรชีวภาพ/
โครงการรางวัลผลงานวิทยานิพนธดีเดน ประจําปการศึกษา 2554/นายณัฐดนัย
หาญการสุจรติ/ในวนัที่ 10 ตุลาคม 2555

ระดับสถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

20 รางวัลชมเชยอนัดับที่ 1/สําเรจ็รูป/ในการประกวดแผนธรุกจิจากงานวจิัย
นวัตกรรม/นายวรัตม เมธยาภา/นายฐณะวตัน พัฒนพรวจิิตร

ระดับสถาบัน ศูนยบมเพาะธรุกจิ งานพัฒนาธุรกิจ
สํานักงานบรกิารวชิาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ปฏิบัติได

1 ขอ
ปฏิบัติได

2 ขอ
ปฏิบัติได

3 ขอ
ปฏิบัติได

4 ขอ
ปฏิบัติได

5 ขอ
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ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

10 4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 4.00 5.00 5.00 4 ขอ บรรลุ 4 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัว
บงช้ีท่ี

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2555

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

10 4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 4.00 5.00 5.00 4 ขอ บรรลุ 4 ขอ
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

10-1-1 แผนงานฝายกิจการนิสิต ปการศึกษา 2555
10-1-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร
10-1-3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารยท่ีปรึกษา
10-1-4 ตารางสรุปโครงการพัฒนานิสิตดานศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2555

จํานวน 12 โครงการ
10-2-1 การกํากับติดตามแผนงานฝายกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร
10-2-2 หนังสือโครงการ
10-2-3 รายงานสรุปผลโครงการ
10-3-1 รายงานสรุปผลโครงการ
10-4-1 รายงานสรุปผลโครงการ
10-5-1 รางวัลนิสิตระดับชาติ
10-5-2 รางวัลนิสิตระดับนานาชาติ

ตัวบงช้ีท่ี 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย 5 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

  1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี
  2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมี
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กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

ความสุนทรีย
  3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
  4. การจัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวน

รวมอยางสมํ่าเสมอ
  5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น 1-4 ไมต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 (ใชขอมูลจากกองแผนงาน)
ผลการดําเนินงาน

1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความตระหนักและใหความสําคัญกับการสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมใน

กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดีในองคกร และ
ปลูกจิตสํานึกท่ีดี โดยในรอบปท่ีผานมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดกิจกรรมท่ีใหบุคลากรและนิสิตไดเขารวม
(เอกสารหมายเลข 11-1-1) เชน

1.1 พิธีถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา มีบุคลากรเขารวม จํานวน 9 คน

1.2 โครงการวางพวงมาลาวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีบุคลากรและนิสิตเขารวม
จํานวน 167 คน

1.3 โครงการครบรอบวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2556 มีบุคลากรและนิสิต
เขารวม จํานวน 81 คน

1.4 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตในรั้วนนทรี มีบุคลากรและนิสิตเขารวม จํานวน 57 คน
1.4 โครงการไหวครูคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2555 มีบุคลากรและนิสิตเขารวม

จํานวน 349 คน
1.5 โครงการวันพัฒนาปลูกตนไม ประจําป 2555 มีบุคลากรและนิสิตเขารวม จํานวน 430 คน

2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความ
สุนทรีย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีหนวยอาคารและสถานท่ี ท่ีรับผิดชอบดูแลความสะอาด และปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีใหสะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงพ้ืนท่ี และอาคารสถานท่ีภายในและบริเวณโดยรอบคณะอุตสาหกรรม
เกษตรใหสวยงาม กอใหเกิดความสุนทรียเพ่ือเอ้ือตอการจัดการเรียนรูและการเรียนการสอน โดยมีอาคารท่ีทําการ
สํานักงาน หองเรียนและหองปฏิบัติการ 4 อาคาร อาคารกิจกรรม 1 อาคาร และอาคารปฏิบัติการแปรรูป 1 อาคาร
รวมท้ังสิ้น 6 อาคาร และมีสัญญาณ wireless ไวใหบริการในทุกอาคารเพ่ือสําหรับใหนิสิตและบุคลากรไวสืบคน
ขอมูล จัดท่ีนั่งพักผอนสําหรับนิสิตบริเวณใตอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร (เอกสารหมายเลข 11-2-1)

3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีหนวยอาคารและสถานท่ี ท่ีรับผิดชอบดูแลความสะอาด ปรับแตงสภาพภูมิ

ทัศนใหสวยงามอยูเสมอ มีการปรับแตงสวน การปลูกตนไม ดอกไม สนามหญา และภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลอง
กับธรรมชาติ สงผลดีตอสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสภาพแวดลอมภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตรมีความสะอาด
รมรื่น สวยงาม และสงเสริมใหบุคลากรและนิสิตไดเขารวมกิจกรรมโครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดข้ึนประมาณเดือนมิถุนายนของทุกป ซึ่งในวันดังกลาวมีกิจกรรม ดังนี้
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3.1 การทําความสะอาดภายในอาคารและบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบอาคาร ทําความสะอาดหองเรียน
และสถานท่ีทํางาน โดยทําเนินการตามกิจกรรม 7 ส.

3.2 ทําการพัฒนาบริเวณหนาอาคารและบริเวณโดยรอบ เชนปลูกตนไม ตัดแตงตนไมใหสวยงาน
รมรื่น เปนระเบียบ

3.3 ขุดลอกคูคลองหนาอาคาร 3
(เอกสารหมายเลข 11-3-1)

4. การจัดใหมีพื้นท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวม
อยางสมํ่าเสมอ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจัด
กิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ (เอกสารหมายเลข 11-4-1)

4.1 บริเวณโถงชั้นลางอาคาร 5 ใชจัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดโดยคณะ ภาควิชา และสโมสรนิสิต เชน
งานทําบุญวันข้ึนปใหม งานเกษียณอายุราชการ งานรับปริญญา งานพิธีไหวครู เปนตน

4.3 บริเวณชั้น 6 และ 7 อาคาร 5 มีสวนแสดงผลงานทางดานการออกแบบผลิตภัณฑของอาจารย
และนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

4.4 บริเวณภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ อาคาร 3 มีสวนแสดงผลงานดานการออกแบบเครื่องแตงกาย
เครื่องนุงหม ของนิสิตภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาตอสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีผลประเมิน 3.84 (เอกสารหมายเลข 11-5-1)
เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

11 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 5.00 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

11 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 5.00 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ปฏิบัติได

1 ขอ
ปฏิบัติได

2 ขอ
ปฏิบัติได

3 ขอ
ปฏิบัติได

4 ขอ
ปฏิบัติได

5 ขอ
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

11-1-1 โครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
11-2-1 รูปภาพอาคาร สถานท่ีตาง ๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
11-3-1 โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก.
11-4-1 รูปภาพสถานท่ีท่ีมีไวสําหรับจัดกิจกรรมตาง ๆ
11-5-1 การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาตอสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ ตาม

ตัวบงชี้ สกอ. 4 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.77 ผล
ประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.37 ผลประเมินได
คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 2.8
ตารางท่ี 2.8 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน
(รอบปการศึกษา ปงบประมาณ ปปฏิทิน 2555)

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)

หมายเหตุ

25552556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)ตัวหาร ตัวหาร
องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 4.77 4.37
7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจํา

คณะและผูบริหารทุกระดับของคณะ
ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5 5 5 4 5.00 4.00
7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

และการตัดสนิใจ
ขอ 4 5 5 5 5.00 5.00

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 6 6 6 5 5.00 4.00
13

(สมศ.)
การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารสถาบัน

คะแนน 5.00 4.00 3.85 3.85 3.85 3.85

ตัวบงช้ีท่ี 7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารทุกระดับ

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 7 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
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เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ/ขอบังคับท่ีกําหนดครบถวนและมีการ

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา
  2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ

มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาคณะ

  3. ผูบริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ

  4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในคณะมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการตัดสินใจแก
บุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อยางนอย 2 ครั้งตอป
การศึกษา

  5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค
ของคณะเต็มตามศักยภาพ

  6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของคณะและผูมีสวนไดสวนเสีย
  7. คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผูบริหารนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอท่ี 6 น้ัน ตองแสดงขอมลูการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ

บาลครบถวนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพทท่ีระบไุว ซึ่งสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ.

ผลการดําเนินงาน
1. คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ/ขอบังคับท่ีกําหนดครบถวนและมีการประเมิน

ตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา
คณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตรทุกคนจะปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 มาตราท่ี 33 (เอกสารหมายเลข 7.1-1-1) ครบถวนตามท่ีไดกําหนดไวดังนี้
1.1 วางนโยบายและแผนงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ใหสอดคลองกับนโยบายของสภา

มหาวิทยาลัย
1.2 พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรสําหรับคณะเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
1.3 พิจารณาวางระเบียบ และออกขอบังคับภายในคณะตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือ เพ่ือ

เสนอตอสภามหาวิทยาลัย
1.4 พิจารณาเสนอเก่ียวกับการดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยในคณะตอมหาวิทยาลัย
1.5 จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
1.6 สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคม และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.7 ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอคณบดี
1.8 ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับกิจการของคณะหรือตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย
คณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวลวงหนา

โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ตนเอง และแจงใหกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตรประเมิน (เอกสารหมายเลข 7.1-1-2) แลวนําผลการ
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ประเมินตนเองเขาท่ีประชุมกรรมการประจําคณะ รับทราบผลการประเมินและเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง
ตอไป (เอกสารหมายเลข 7.1-1-3)

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ

2.1 ดานวิสัยทัศนของคณบดีและกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดรวมกันกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานของคณะ เพ่ือมุงม่ันในการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตรสูความเปนสถาบันท่ีมีมาตรฐานทาง
วิชาการในระดับสากล โดยกําหนดทิศทางการดําเนินงานดานตาง ๆ ไดแก (1) มิติการพัฒนาองคกร ในสวนของ
ทรัพยากรบุคคลมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใหอาจารยและบุคลากรมีการศึกษา เรียนรู พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง รวมถึงกําหนดใหบุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาทักษะความรูดานภาษาอังกฤษ (2) มิติการพัฒนา
กระบวนการหลักของคณะ เชน ดานการเรียนการสอนมีการปรับปรุงรายวิชาเพ่ือใหทันสมัย และมีการปรับปรุง
กระบวนการเรียนรูของนิสิต ไดแก กําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษท้ังในระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท คือ ระดับปริญญาตรีใหแตละภาควิชาทําการเรียนการสอนในหมวดวิชาเลือกเปนภาษาอังกฤษ
จํานวน 1 วิชาตอเทอม สําหรับนิสิตชั้นปท่ี 4 โดยเริ่มตั้งแตภาคตนปการศึกษา 2555 เปนตนไป สวนนิสิตระดับ
ปริญญาโทมีการเปดสอนหลักสูตรนานาชาติแลว นอกจากนั้นยังมีการลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท้ัง
ในเอเชีย ยุโรป อเมริกา และมหาวิทยาลัยในกลุมประเทศอาเซียน + 3 เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนนิสิตท้ังแบบไป
ฝกงานหรือไปเรียนชั้นปท่ี 4 เปนเวลา 1 ป การจัด Study Visit ของนิสิตชั้นปท่ี 4 ในมหาวิทยาลัยตางประเทศ การ
เชิญอาจารยชาวตางประเทศมาชวยสอน การสงอาจารยไปเปน Visiting Scholar หรือการรับนิสิตตางประเทศมา
เรียนในคณะอุตสาหกรรมเกษตร สวนดานงานวิจัยมีการจัดซื้อครุภัณฑราคาสูงและทันสมัยมาไวใชในหองปฏิบัติการ
กลาง และ Pilot Plant เพ่ือเปดโอกาสใหภาควิชาตาง ๆ ไดใชประโยชนรวมกันท้ังนี้เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
และการวิจัยรวมถึงการบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด (เอกสารหมายเลข 7.1-2-1)

2.2 ผูบริหารสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน และแผนกลยุทธ โดยใหหัวหนา
หนวยงานทุกหนวยท่ีรวมอยูในคณะกรรมการประจําคณะ ไปถายทอดสูบุคลากรทุกระดับในหนวยงาน

2.3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดทําระบบฐานขอมูลของคณะดานตาง ๆ เชน ระบบสารสนเทศ
ดานประกันคุณภาพ ระบบงานสารบรรณ ระบบสารสนเทศดานการเงินและพัสดท่ีุมหาวิทยาลัยพัฒนาใหแตละคณะ
ดําเนินการ โดยนําขอมูลในระบบตาง ๆ เหลานี้มาใชในการตัดสินใจ (เอกสารหมายเลข 7.1-2-2)

3. ผูบริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ

3.1 ผูบริหารมีการกํากับ ติตตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ปละ 2 ครั้ง และนําเขา
ท่ีประชุมกรรมการประจําคณะเพ่ือการทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพการณ
ปจจุบัน โดยมอบหมายใหหัวหนาหนวยงานในฐานะคณะกรรมการประจําคณะนําผลการประชุมไปถายทอดให
บุคลากรแตละหนวยทราบตอไป (เอกสารหมายเลข 7.1-3-1)

3.2 คณะกรรมการประจําคณะ ไดมีการติดตามผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ในท่ีประชุมกรรมการประจํา
คณะ โดยกําหนดใหผูรับผิดชอบรายงานผลการปฏบิัติงานในสวนท่ีไดรับมอบหมาย ตอท่ีประชุมกรรมการประจําคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรทราบ และพิจารณาในการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตรทุกครั้ง (เอกสาร
หมายเลข 7.1-3-2)

3.3 คณบดมีีการรายงานผลการดําเนินงานของคณะฯ ในการสัมมนาบุคลากร เม่ือวันท่ี 1 – 3 พฤษภาคม
2556 ณ โรงแรมเฟลิกส ริเวอรแคว รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี และมีการสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะ
สูคณาจารยและบุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร (เอกสารหมายเลข 7.1-3-3)
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4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในคณะมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการตัดสินใจแก
บุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อยางนอย 2 ครั้งตอปการศึกษา

4.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีนโยบายในการใหคณาจารยและบุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมี
สวนรวมในการบริหารจัดการ โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตรไดมีการจัดสัมมนาบุคลากรเปนประจําทุกป และในปนี้จัด
ข้ึนระหวางวันท่ี 1 - 3 พฤษภาคม 2556 ท่ีโรงแรมเฟลิกส ริเวอรแคว รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี โดยคณบดีไดกําหนด
ยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารงานในเชิงรุกอยางเปนรูปธรรม และทิศทางการพัฒนาท่ีเขมแข็ง สามารถพ่ึงพา
ตนเองได และมีการระดมสมองเพ่ือจัดทํายุทธศาสตรใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย โดยเนนเรื่องการบริหารจัดการ
การเรียนการสอน และดานวิชาการ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซี่ยน เปนแนวทางการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีผูบริหารคณาจารยจากทุกภาควิชา และบุคลากรสายสนับสนุนเขารวม ซึ่งเปนไปตาม
นโยบายของคณบดีท่ีใหความสําคัญกับการใชกระบวนการมีสวนรวมของประชาคมของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
(เอกสารหมายเลข 7.1-4-1) และเม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2555 คณะไดมีการจัดงานวันขอบคุณบุคลากร วัตถุประสงค
เพ่ือใหบุคลากรไดทราบนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในป 2556 และรวมแสดง
ความยินดีกับอาจารยท่ีมีผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติสูงสุด และอาจารยผูมีผลการสอนดีเดน รวมท้ัง
บุคลากรไดพบปะสังสรรค สรางความสัมพันธอันดีซึ่งกันและกัน (เอกสารหมายเลข 7.1-4-2)

4.2 ผูบริหารมีการมอบอํานาจในการตัดสินใจแกรองคณบดีฝายตาง ๆ ตามความเหมาะสมเพ่ือเพ่ิม
ความคลองตัว และความรวดเร็วในการทํางาน (เอกสารหมายเลข7.1-4-3)

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ
คณะเต็มตามศักยภาพ

ผูบริหารไดมีการถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานดานตาง ๆ ในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ และยังถายทอดใหคณาจารยและบุคลากรตามโอกาสท่ีเหมาะสม เชน ในการสัมมนา
บุคลากรเม่ือวันท่ี 1 – 3 พฤษภาคม 2556 ผูบริหารแตละหนวยงานไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณใน
การบริหารดานตาง ๆ และมีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานในรอบปของแตละหนวยงานใหผูเขารวม
สัมมนาไดรับทราบ (เอกสารหมายเลข 7.1-5-1) และนอกจากนั้นยังสนับสนุนใหมีการจัดการความรู (KM) ภายใน
คณะอุตสาหกรรมเกษตรอยางตอเนื่อง (เอกสารหมายเลข 7.1-5-2)

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของคณะและผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูบริหาร บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยใชหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

(Good Governance) ซึ่งประกอบดวย 10 องคประกอบ ไดแก
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผูบริหารมีการดําเนินการเพ่ือใหผลการปฏิบัติราชการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยมีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเปนมาตรฐานรวมท้ังมีการติดตามประเมินผลและ
พัฒนาอยางตอเนื่องและเปนระบบ เชน การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ท่ีรายงานในท่ี
ประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตรปละ 2 ครั้ง การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดีตอสภา
มหาวิทยาลัย การจัดทํารายงานสถานะทางการเงินประจําเดือนท่ีมีขอมูลครบถวน (ขอมูลองคประกอบท่ี 8) หรือการ
ติดตามผลการรับนิสิตของนิสิตแตละปการศึกษา เพ่ือเทียบกับเปาหมายของคณะอุตสาหกรรมเกษตรรวมท้ังการ
เทียบเคียงคะแนนกับคณะท่ีเปดสาขาเดียวกันกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ การจัดทํารายงานประเมินตนเอง เปนตน

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ผูบริหารมีการบริหารงานโดยมีการกํากับดูแลและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานใหสามารถใชทรัพยากรท้ังดานตนทุน แรงงาน และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยการนําระบบสารสนเทศมาใชกับการทํางาน เชน ระบบสารสนเทศของงานสาร
บรรณ ระบบสารสนเทศของการเงินพัสดุ ระบบสารสนเทศดานบริหารและการประกันคุณภาพ เปนตน
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3) หลักการตอบสนอง  ผูบริหารมีนโยบายใหมีการกําหนดระยะเวลาของการใหบริการ เชน การขอ
หนังสือรับรองสามารถดําเนินการไดภายใน 1 วันทําการ การสั่งจายเช็คเงินรายไดคณะอุตสาหกรรมเกษตรสามารถ
ดําเนินการไดแลวเสร็จภายใน 3 วันทําการหลังการอนุมัติใบสําคัญ เปนตน ซึ่งสามารถสนองความตองการของ
ผูรับบริการและภาคเอกชนไดเปนอยางดี รวมท้ังการดําเนินงานตอบสนองประชาชนและผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ เชน การ
รับนิสิตโครงการทายาทธุรกิจ เปนตน

4) หลักการรับผิดชอบ  ผูบริหารมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและผลงานตอเปาหมายท่ี
กําหนดไว โดยมีการกํากับและติดตามผลการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาตามแผนท่ีกําหนดในขณะเดียวกันมีการจัด
โครงการบริการทางวิชาการ เพ่ือตอบสนองตอความคาดหวังของสาธารณะ และการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ
เชน โครงการพัฒนาโซคุณคาอุตสาหกรรมอาหารดวยระบบโซความเย็นและบรรจุภัณฑ (Food Cold Chain and
Proper Packaging) โครงการการสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคตอการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑผักและผลไมท่ีกอใหเกิดขยะ
บรรจุภัณฑ โครงการวิธีปฏิบัติท่ีถูกตองในโซอุปทานผลิตผลสด โครงการการสํารวจเชิงวิเคราะหวัสดุและคุณสมบัติ
ของบรรจุภัณฑสําหรับอุตสาหกรรมอาหารแชเย็นและแขแข็งท่ีจําหนายในประเทศไทย เปนตน

5) หลักความโปรงใส  ผูบริหารมีบริหารงานดวยความโปรงใส เชน การรายงานสถานะทางการเงิน
อยางเปนระบบ การจัดซื้อจัดจางอยางโปรงใส สามารถตรวจสอบไดทุกข้ันตอน มีการเผยแพรขอมูลขาวสารผาน
เว็บไซตคณะอุตสาหกรรมเกษตร

6) หลักการมีสวนรวม  ผูบริหารมีกระบวนการบริหารงานโดยใหคณาจารยและบุคลากรมีสวนรวมใน
การรับรูและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นสําคัญตาง ๆ จาการท่ีคณะอุตสาหกรรมเกษตรไดจัดใหมีการสัมมนาบุคลากร
ประจําป ในขณะเดียวกันคณะอุตสาหกรรมเกษตรไดใหสมาคมนิสิตเกาคณะอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งประกอบดวย
ผูบริหารจากภาครัฐและเอกชน และสวนหนึ่งเปนผูใชบัณฑิตเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาคณะอุตสาหกรรม
เกษตรในฐานะหุนสวนการพัฒนา

7) หลักการกระจายอํานาจ  คณบดีไดมีการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจใหแก
รองคณบดี และผูชวยคณบดี ฝายตาง ๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือใหการบริหารมีความคลองตัว

8) หลักนิติธรรม  ผูบริหารมีการใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับในการบริหารงานดาน
ความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติในกรณีท่ีผูใดมีการปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบ ก็จะมีการตั้งกรรมการเพ่ือพิจารณา
เชน กรณีนิสิตทุจริตในการสอบ

9) หลักความเสมอภาค  ผูบริหารย ึดหลักความเสมอภาคในการบริหารงานโดยมีการปฏิบัติและการ
บริการท่ีทัดเทียมกัน เชน การเปดรับนิสิตใหมคณะอุตสาหกรรมเกษตรไมมีการกําหนดการแบงแยกชายหญิง ถ่ิน
กําหนด เพศ ความพิการ สถานะบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังความเชื่อทางศาสนา

10) หลักมุงฉันทามติ  ในการบริหารงานกรณีท่ีจะตองหาขอตกลง หรือ กรณีท่ีอาจมีผลกระทบตอกลุม
บุคคลท่ีอาจไดรับประโยชนหรือเสียประโยชน คณบดีจะนําเขาปรึกษาในท่ีประชุมกรรมการประจําคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร สวนในการกําหนดทิศทางเพ่ือการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือนโยบายตาง ๆ ก็จะใช
การระดมความคิดโดยใชการสัมมนาบุคลากรประจําป

7. คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม

คณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 โดยไดมีการประเมินตนเอง และประเมินผลการบริหารงาน
ของคณะ ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2556 ซึ่งท่ีประชุมไดมี
ขอเสนอแนะใหผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรมตอไป
เกณฑการประเมิน



รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2555 145

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

7.1 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 5.00 5.00 5.00 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัว
บงช้ีท่ี

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2555

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

7.1 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 5.00 5.00 5.00 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

7.1-1-1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 มาตราท่ี 33
7.1-1-2 เกณฑการประเมินกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร
7.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 4/2556
7.1-2-1 - โครงการอบรมภาษาอังกฤษของบุคลากร

- รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะฯ
- ความรวมมือกับตางประเทศ

7.1-2-2 ระบบสารสนเทศตาง ๆ
7.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เรื่องการติดตามแผนการปฏิบัติราชการประจําป
7.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เรื่องการติดตามผลการดําเนินงานดานตาง ๆ
7.1-3-3 โครงการสัมมนาบุคลากร วันท่ี 1 – 3 พฤษภาคม 2556
7.1-4-1 โครงการสัมมนาบุคลากร วันท่ี 1 – 3 พฤษภาคม 2556
7.1-4-2 โครงการขอบคุณบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร
7.1-4-3 คําสั่งแตงตั้งรองคณบดี และผูชวยคณบดี
7.1-5-1 การถายทอดความรูและประสบการณ
7.1-5-2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
7.1-6-1 หลักธรรมาภิบาล
7.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 ขอ
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ตัวบงช้ีท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 5 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธ

ของคณะอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
  2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการ

วิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1
  3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit

knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสู
บุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด

  4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge)

  5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมาท่ี
เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง
(tacit knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง

ผลการดําเนินงาน
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของ

คณะอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดมีการพิจารณากําหนดประเด็นในการจัดการ

ความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธ และครอบคลุมพันธกิจคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยไดจัดทําเปนแผนการจัดการ
ความรู (KM Action Plan) ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปงบประมาณ 2556 และไดผานความเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 10/2555 เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2555 ดังรายละเอียดตอไปนี้ (เอกสาร
หมายเลข 7.2-1-1, 7.2-1-2)

ประเด็นความรู
- ประเด็นการจัดการความรูในดานการเรียนการสอน และดานการวิจัย กลุมเปาหมาย ไดแก

บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ
- ประเด็นการจัดการความรูในดานบริหารจัดการองคกร กลุมเปาหมาย ไดแก บุคลากรทุก

ประเภท
เปาหมาย

- เกิดระบบการถายทอดองคความรูภายในหนวยงาน
- บุคลากรและนิสิตไดรับการถายทอดความรูจากผูมีประสบการณ และสามารถนําความรูท่ีไดรับ

ไปประยุกตใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
อยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1

คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดมีการกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะ ตาม
ประเด็นความรูท่ีกําหนดไวในแผนการจัดการความรูอยางชัดเจนซึ่งครอบคลุมบุคลากรทุกกลุม (เอกสารหมายเลข
7.2-1-1)

กลุมเปาหมาย
- บุคลากรสายวิชาการ (กลุมอาจารย, อาจารยท่ีปรึกษาและกลุมผูบริหาร) และบุคลากรสาย

สนับสนุนและชวยวิชาการ (นักวิจัย ผูชวยวิจัย และนักวิทยาศาสตร) ไดรับการพัฒนาในประเด็นความรูในดานการ
เรียนการสอนและการวิจัย เชน การแลกเปลี่ยนประสบการณในการทําวิจัยของนิสิตในตางประเทศ

- บุคลากรทุกประเภท ควรไดรับการพัฒนาในประเด็นความรูดานการบริหารจัดการองคกร ไดแก
การขออนุมัติหลักการ และเบิกคาสอนโครงการภาคพิเศษ การจัดทําระบบ EGP ระบบสารสนเทศ และดานประกัน
คุณภาพ

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge)
เพื่อคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด

คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดมีการจัดกิจกรรมในการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู จากความรู ทักษะ
ของผูมีประสบการณตรง เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีทางดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย และดานการบริหารจัดการ
องคกร และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด ตามประเดน็ความรูดังนี้

 ประเด็นความรูดานการเรียนการสอนและการวิจัย ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่อง
 การถายทอดประสบการณทํางานวิจัยในตางประเทศของนิสิตบัณฑิตศึกษา เพ่ือใหนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณาจารยและนิสิตไดฟง เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถใหกับนิสิต
(เอกสารหมายเลข 7.2-3-1)

 ประเด็นความรูดานการบริหารจัดการองคกร ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่อง
 การขออนุมัติหลักการ และเบิกคาสอนโครงการภาคพิเศษ เพ่ือใหบุคลากรท่ีปฏิบัติงานโครงการภาค

พิเศษ ไดจัดทําเรื่องขออนุมัติไดถูกตอง และมีประสิทธิภาพ (เอกสารหมายเลข 7.2-3-2)
 การจัดทําระบบ EGP เพ่ือใหบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ สามารถใชระบบ EGP ไดอยางถูกตอง

และมีประสิทธิภาพ (เอกสารหมายเลข 7.2-3-3)
 ระบบสารสนเทศ เพ่ือใหบุคลากรท่ีปฏิบัติงานฝายสารบรรณ ฝายอาคารสถานท่ี ฝายประกันคุณภาพ

สามารถเขาใจใชระบบสารสนเทศไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ (เอกสารหมายเลข 7.2-3-4)
 ดานประกันคุณภาพ เพ่ือใหบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพ สามารถเขาใจและปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ (เอกสารหมายเลข 7.2-3-5)
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู

อ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร
(explicit knowledge)

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนด ท่ีมีอยูในตัวบุคคลท่ีเปนแนว
ปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ โดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร ท้ังจัดทําเปนเอกสารรูปเลม
จัดเก็บไวท่ีหองธรุการ (เอกสารหมายเลข 7.2-4-1) และเผยแพรทางเว็บไซตการจัดการความรูของคณะ เพ่ือใหผูท่ี
ตองการเรียนรูสามารถเขาถึงความรูนั้น ๆ ได ท่ี website : http://158.108.64.58/knowledge/index.php
(เอกสารหมายเลข 7.2-3-1 ถึง 7.2-3-5)



รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2555 148

5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมาท่ีเปนลาย
ลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge)
ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง

บุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดมีการนําความรูท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู มาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน เชน

1. โครงการการขออนุมัติหลักการ และเบิกคาสอนโครงการภาคพิเศษ บุคลากรของคณะอุตสาหกรรม
เกษตรท่ีปฏิบัติงานโครงการภาคพิเศษ สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองมากข้ึน (ดูจากสถานท่ีจริง)

2. การจัดทําระบบ EGP บุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ สามารถ
ปฏิบัติงานไดถูกตองมากข้ึน (ดูจากระบบและสถานท่ีจริง)

3. โครงการระบบสารสนเทศ บุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรท่ีปฏิบัติงานดานสารบรรณ อาคาร
สถานท่ี และฝายประกันคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานในระบบ

3.1 ระบบทะเบียนรับเรื่อง – ออกเลขท่ีหนังสือ
3.2 ระบบจองรถยนต
3.3 ระบบจองหอง
3.4 ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพ
ปฏิบัติงานไดถูกตองมากข้ึน (ดูจากระบบ และสถานท่ีจริง)

4. โครงการดานประกันคุณภาพ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพ มีความเขาใจ และ
ปฏิบัติงานดานเลขานุการกลุม สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง จากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เม่ือวันท่ี 24 –
25 เมษายน 2556 (ดูจากเลมรายงานการประเมินคุณภาพภายใน)

(เอกสารหมายเลข 7.2-5-1, 7.2-5-2)
เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

7.2 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 5.00 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง เนื่องจากขาดเกณฑขอ 1

ตัว
บงช้ีท่ี

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2555

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

7.2 5 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 5.00 4.00 4.00 5 ขอ ไมบรรลุ 5 ขอ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

7.2-1-1 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
7.2-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร
7.2-3-1 การถายทอดประสบการณทํางานวิจัยในตางประเทศของนิสิตบัณฑิตศึกษา
7.2-3-2 การขออนุมัติหลักการ และเบิกคาสอนโครงการภาคพิเศษ
7.2-3-3 การจัดทําระบบ EGP
7.2-3-4 ระบบสารสนเทศ
7.2-3-5 ดานประกันคุณภาพ
7.2-4-1 สถานท่ีเผยแพรเอกสารจัดการความรู (หองธุรการ)
7.2-5-1 แนวปฏิบัติท่ีดีจากการจัดการความรูในองคกร
7.2-5-2 รายงานการนําความรูและทักษะในโครงการพัฒนาบุคลากรมาใชในการปฏิบัติงาน

ตัวบงช้ีท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 4 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
  2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอยางนอยตอง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
นําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ

  3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
  4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
  5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของตามท่ีกําหนด

ผลการดําเนินงาน
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับระบบสารสนเทศภายในคณะฯ คือ
คณะกรรมการจัดการความรู คณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมีคณบดีเปนประธานกรรมการ รองคณบดีฝายพัฒนา
ทรัพยากร รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ รองคณบดีฝายวิชาการ ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ ผูชวยคณบดี
ฝายสารสนเทศ หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา เปนกรรมการ หัวหนาสํานักงานเลขานุการ เปนกรรมการและ
เลขานุการ หัวหนางานสารบรรณและธุรการ นักวิเคราะหนโยบายและแผน หัวหนาหนวยศูนยคอมพิวเตอร เปน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ มีหนาท่ีจัดทําแผนระบบเครือขายภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร และมี
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คณะกรรมการประชาสัมพันธ ซึ่งมีคณบดีเปนท่ีปรึกษา รองคณบดีฝายธุรกิจสัมพันธ เปนประธานกรรมการ รอง
คณบดีฝายวิเทศสัมพันธ เปนรองประธาน 1 และมีคณาจารยท่ีเปนตัวแทนแตละภาควิชา เปนรองประธาน 2 และ
เปนกรรมการ และมีนักประชาสัมพันธ เปนกรรมการและเลขานุการ มีหนาท่ีรับผิดชอบดาน website ของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร (เอกสารหมายเลข 7.3-1-1) และไดจัดทําแผนระบบสารสนเทศตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร (พ.ศ. 2555 – 2558) ในยุทธศาสตรท่ี 5 (แผนงานบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
โครงการ) ขอท่ี 4. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร โดยทางคณะฯพัฒนาระบบ
สารสนเทศดังกลาวโดยมอบหมายให นายกัณฑลสุกานต สมบูรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร ดูแลรับผิดชอบพัฒนา
ระบบในคณะ เชน ระบบประกันคุณภาพท่ีมีอยูเดิม พัฒนาระบบใหดีข้ึนและใชงานไดสะดวก หลังจากนั้นไดจัด
อบรมการใชระบบสารสนเทศท่ีคณะฯพัฒนาข้ึน มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบ ตอบสนองการเปนองคกรแหง
ความเปนเลิศ และตระหนักถึงความสําคัญในการนําระบบมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
โดยการใชโปรแกรมดังกลาว ตองมีการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเพ่ิมเติม เชน DDR-II Ram 2 GB และ HARDDISK
500 GB เพ่ือทําใหคอมพิวเตอรมีความรวดเร็วและสะดวกในการใชงานระบบตาง ๆ (เอกสารหมายเลข 7.3-1-2)

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอยางนอยตอง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและประกันคุณภาพซึ่งในระบบสารสนเทศ
จะครอบคลุมเรื่องการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคม ขอมูลนิสิต และขอมูลท่ีเก่ียวของกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข 7.3-2-1)

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและประกัน

คุณภาพ โดยมีนายกัณฑลสุกานต  สมบูรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร เปนผูดูแลระบบสารสนเทศของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร และในปการศึกษา 2555 คณะฯไดมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ โดยมี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูท่ี 4.18 อยูในเกณฑดี ซึ่งมีขอเสนอแนะในการท่ีจะนําไปพัฒนาปรับปรุงใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอไป (เอกสารหมายเลข 7.3-3-1)

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศรอบป

การศึกษา 2554 ผานท่ีประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งท่ี 8/2555 เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม
2555 โดยนําขอเสนอแนะมาปรับปรุง เชน

4.1 ตองการใชระบบสารสนเทศเพ่ือเปนศูนยกลางขอมูลของคณะ ควรจัดอบรม และหาผูรับผิดชอบแต
ละหนวยงานใหชัดเจน

4.2 ควรจะมีผูดูแลระบบฯท่ีชัดเจน หากเกิดปญหาในการกรอกขอมูลจะไดแจงและประสานงานได
4.3 ควรเปดใชระบบการจองอาคาร / หองประชุม / จองรถ ไดแลว เพ่ือสะดวก ประหยัดเวลา และ

ทรัพยากร
ซึ่งคณะฯไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงตามขอเสนอแนะดังกลาวแลว โดยหลังจากมีการพัฒนา

ปรับปรุงระบบไปแลว ไดจัดการอบรมการใชระบบสารสนเทศ (เลมรายงานการจัดการความรูในองคกร ตัวบงชี้ท่ี
7.1) และในการอบรมคณะฯไดมีการแจงชื่อผูดูแลระบบ หากเกิดปญหาในการกรอกขอมูล และในขณะนี้ทางคณะฯ
ไดดําเนินการจัดทําระบบระบบการจองอาคาร / หองประชุม / จองรถ เสร็จแลว และใหภาควิชาและสวนกลาง
ดําเนินการใชระบบดังกลาวเรียบรอยแลว (เอกสารหมายเลข 7.3-4-1)
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5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของตามท่ีกําหนด
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอก ไดแก
5.1 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) เปนระบบของกระทรวงการคลัง

เ พ่ือการจัด ทํ า PO และการตรวจรับของการจัดซื้ อจั ดจ า งจาก เงิน งบประม าณ โดยส งข อ มูลผ าน
https://203.150.71.112/MainPage.aspx (เอกสารหมายเลข 7.3-5-1)

5.2 ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) เปนระบบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ท่ีให
หนวยงานใชสําหรับดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีสอบราคา ท้ังเงินงบประมาณ เงินรายได และเงินอ่ืน ๆ ผาน
ระบบออนไลน http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP (เอกสารหมายเลข 7.3-5-2)

5.3 ระบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) เปนระบบท่ี
สกอ. พัฒนาข้ึนมาสําหรับจัดเก็บเปนฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษา และใชสําหรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในแตละปการศึกษา http://www.cheqa3.ku.ac.th/ (เอกสารหมายเลข 7.3-5-3)
เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

7.3 2 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 2.00 4.00 5.00 4 ขอ บรรลุ 5 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัว
บงช้ีท่ี

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2555

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

7.3 2 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 2.00 4.00 5.00 4 ขอ บรรลุ 5 ขอ
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

7.3-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับระบบสารสนเทศคณะอุตสาหกรรมเกษตร
7.3-1-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปคณะอุตสาหกรรมเกษตร
7.3-2-1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ
7.3-3-1 ขอมูลการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ
7.3-4-1 การนําผลการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
7.3-5-1 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

https://203.150.71.112/MainPage.aspx
7.3-5-2 ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP)

http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
7.3-5-3 ระบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online)

http://www.cheqa3.ku.ac.th/

ตัวบงช้ีท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 6 ขอ
รอบระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ

ตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
  2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตาม

บริบทของคณะ ตัวอยางเชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานท่ี)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของคณะ
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารยและบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- อ่ืนๆ ตามบริบทของคณะ

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะห
ในขอ 2

  4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
  5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจํา

คณะเพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
  6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใชในการปรับแผน

หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
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ผลการดําเนินงาน
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี

รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในหนวยงาน ตามคําสั่ง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ท่ี 100/2555 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2555 เรื่อง “แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร” ประกอบดวยคณบดีเปนประธาน รองคณบดีฝายพัฒนาทรัพยากรเปนรองประธาน
หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา ประธานโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หัวหนางานคลังและพัสดุ หัวหนางานบริหาร
และธุรการ และบุคลากรชํานาการ เปนกรรมการ โดยมีหัวหนาสํานักงานเลขานุการ คณะฯ เปนเลขานุการ และ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนเปนผูชวยเลขานุการ ซึ่งกรรมการหลักชุดนี้เปนกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการ
ประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทําหนาท่ีในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตรให
สอดคลองกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินการวิเคราะห ระบุ
ปจจัยเสี่ยง และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และจัดทําแผนการบริหาร
ความเสี่ยง รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ตามขอ 6 ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
รวมท้ังกําหนดแนวทาง/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะ เสนอตอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตบางเขน (เอกสารหมายเลข 7.4-1-1)

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของ
คณะ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการวิเคราะห ระบุความเสี่ยงและปจจัย
เสี่ยงท่ีอาจสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย หรือความลมเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายในการ
บริหารงานตามบริบทของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารงานบุคคล การ
บริหารงานท่ัวไป และดานระบบสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 7.4-2-1)

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะหใน
ขอ 2

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการดําเนินการในข้ันตอนและวิธีการ
ตามคูมือการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกรของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 7.4-3-1) โดยมีการประเมิน
โอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง รวมถึงการจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะหในขอ 2 (เอกสารหมายเลข
7.4-3-2) ดังนี้

1. ความเสี่ยงดานการเรียนการสอน
- นิสิตยังมีศักยภาพในการทํางานนอย

2. ความเสี่ยงดานการวิจัย
- คณาจารยไดรับการสนับสนุนงบประมาณดานการวิจัยจากภาครัฐจํานวนนอย

3. ความเสี่ยงดานการบริหารงานบุคคล
- ขาดบุคคลท่ีมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะดาน เนื่องจากในเวลา 5 ปขางหนา

คณะจะมีบุคลากรเกษียณอายุราชการจํานวนมาก
4. ความเสี่ยงดานการบริหารงานท่ัวไป

- เรื่องเครื่องมือ : ไมสามารถใชประโยชนจากเครื่องมือและอุปกรณการเรียนการสอน/วิจัย
อยางเต็มท่ี และเกิดความเสียหายของเครื่องมือในการใชงาน

- เรื่องความปลอดภัย : นิสิตไมปฏิบัติตามขอกําหนดในการใชประตูเขา – ออกอาคารนอกเวลา
ราชการ
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5. ความเสี่ยงดานระบบสารสนเทศ
- ขอมูลระดับภาควิชาและคณะไมครบถวน และไมเปนปจจุบัน และขาดระบบการจัดการ/จัดเก็บ

ขอมูล
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการดําเนินการวิเคราะหระบุความเสี่ยง ปจจัย
ความเสี่ยง พรอมท้ังประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง รวมท้ังการจัดลําดับความเสี่ยง และจัดทําเปน
แผนบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมกําหนดผูรับผิดชอบ
แตละความเสี่ยง และเสนอตอมหาวิทยาลัยทราบและพิจารณาตอไป (เอกสารหมายเลข 7.4-4-1)

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผูบริหารเพ่ือเสนอตอมหาวิทยาลัยทราบ (เอกสารหมายเลข 7.4-5-1) พรอมท้ังเสนอเขาท่ี
ประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตรทราบและใหความเห็นและขอเสนอแนะในการประชุม ครั้งท่ี 4/2556
เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2556 (เอกสารหมายเลข 7.4-5-2) มีขอเสนอแนะดังนี้

1. ความเสี่ยงท่ีอยูระหวางดําเนินการใหยกไปดําเนินการตอในปถัดไป
2. ใหดําเนินการจัดการความเสี่ยงดานการบริหารงานท่ัวไป : เรื่องความปลอดภัยตอเนื่อง และเพ่ิมเติม

วิธีการจัดการความเสี่ยง เชน การติดตั้งไมก้ันทางเขา – ออกอัตโนมัต,ิ การติดตั้งกลองวงจรปด เปนตน
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใชในการปรับแผนหรือ

วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการนําผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงในงวดกอนท่ียังดําเนินการไมแลวเสร็จ รวมท้ังขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะกรรมการประจํา
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง คณะอุตสาหกรรมเกษตรในปถัดไป (เอกสารหมายเลข
7.4-6-1)
เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

7.4 6 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 5.00 5.00 5.00 6 ขอ บรรลุ 6 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง เนื่องจากขาดเกณฑขอ 2

ตัว
บงช้ีท่ี

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2555

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

7.4 6 ขอ 6 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 4.00 6 ขอ ไมบรรลุ 6 ขอ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 หรือ 4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

7.4-1-1 - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร
- รายงานการประชุม
- นโยบายการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2555

7.4-2-1 เอกสารการวิเคราะหความเสี่ยง
7.4-3-1 คูมือการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร
7.4-3-2 เอกสารการประเมินความเสี่ยง
7.4-4-1 แผนบริหารความเสี่ยง คณะอุตสาหกรรมเกษตรประจําปงบประมาณ 2555
7.4-5-1 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
7.4-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งท่ี 4/2556
7.4-6-1 - แผนพัฒนาปรับปรุงดานการบริหารความเสี่ยง

- แผนบริหารความเสี่ยง คณะอุตสาหกรรมเกษตรประจําปงบประมาณ 2556

ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ตัวบงช้ีท่ี 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย คาคะแนน 4
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
ผลการดําเนินงาน
ขอ ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)

2553 2554 2555
1 คะแนนผลการประเมินผูบริหารจากคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดย

สภามหาวิทยาลัย
4.23 4.23 3.85

เกณฑการประเมิน
ใชคาคะแนนผลการประเมินผูบริหารจากคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

13 4.23 4.23 3.85 4.23 4.23 3.85 5.00 ไมบรรลุ 4.00
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัว
บงช้ีท่ี

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2555

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

13 4.23 4.23 3.85 4.23 4.23 3.85 5.00 ไมบรรลุ 4.00
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

13-1 สรุปผลคะแนนการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ ตามตัว

บงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตาราง
ท่ี 2.9
ตารางท่ี 2.9 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา,
ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555)

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)

หมาย
เหตุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ

(% หรือ
สัดสวน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)ตัวหาร ตัวหาร

องคประกอบท่ี 8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 5.00
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ
ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00

ตัวบงช้ีท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 7 ขอ
รอบระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ
  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน
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กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได

  3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ
บุคลากร

  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง

  5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน
และความม่ันคงของคณะอยางตอเนื่อง

  6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

  7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ

หมายเหตุ: แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของคณะท่ีสามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธของคณะใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธของคณะ คณะควร
ประเมินความตองการทรัพยากรท่ีตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ แตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากร
ออกมาเปนเงินทุนท่ีตองการใช ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาท่ีคณะใชในการดําเนินการใหกลยุทธน้ัน
บังเกิดผล จากน้ันจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายได
คาธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงาน
ภายนอกหรือศิษยเกา หรือคณะจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับ
ระยะเวลาของแผนกลยุทธของคณะ

ผลการดําเนินงาน
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ

ผูบริหารของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการกําหนดแผนกลยุทธทางการเงินในภาพรวมท้ังคณะ
เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะฯและมหาวิทยาลัย ประจําป 2553 – 2557 (เอกสารหมายเลข 8.1-1-1)
โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตรไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555 – 2558) (เอกสารหมายเลข 8.1-1-2)
และมีแผนการใชจายเงินของผูบริหารในภารกิจตาง ๆ (เอกสารหมายเลข 8.1-1-3)

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงินโดยการแสวงหางบประมาณและ
แหลงทุนอ่ืน นอกเหนือจากงบประมาณแผนดินท่ีไดรับจัดสรรจากภาครัฐ เพ่ือใชสนับสนุนการบริหารงานของ
คณะฯ (เอกสารหมายเลข 8.1-2-1) ดังนี้

2.1 จากคาธรรมเนียมการศึกษาจากการจัดการเรียนการสอนนิสิตภาคปกติ
2.2 จากการเปดสอนหลักสูตรโครงการภาคพิเศษ จํานวน 4 โครงการ คือ

2.2.1 โครงการหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ
2.2.2 โครงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีของน้ําตาล
2.2.3 โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
2.2.4 โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร

2.3 จากการบริหารสินทรัพย เชน การใหเชาท่ีราชพัสดุ การใชเครื่องมือ การใชหอง เปนตน
2.4 การบริการวิชาการใหหนวยงานภาครัฐและเอกชน
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2.5 งบประมาณจัดสรรงบกลาง รายการคาใชจายในการเยียวยา ฟนฟู และปองกันความเสียหายจาก
อุทกภัยอยางบูรณาการ เพ่ือเปนคาใชจายในการใหความชวยเหลือ ฟนฟู เยียวยา ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณ
อุทกภัยดานโครงสรางพ้ืนฐาน (เอกสารหมายเลข 8.1-2-2)

2.6 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในดานตางๆ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีหลักเกณฑการจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน เงินรายไดภาคปกติ เงิน

รายไดโครงการภาคพิเศษ เงินรายไดโครงการพัฒนาวิชาการ และเงินรายไดอ่ืน ๆ ตามเกณฑท่ีกําหนดไว (เอกสาร
หมายเลข 8.1-2-3)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได โดยการ
ใชจายเงินของคณะฯ ในสวนของเงินงบประมาณแผนดิน ตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังท่ีเก่ียวของ สวน
งบประมาณเงินรายได ตองปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยเงินรายได พ.ศ.2545 โดยงานคลัง
และพัสดุเปนผูรับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ตรวจสอบการบริหารการเงินและงบประมาณท้ังเงินงบประมาณ
แผนดิน และงบประมาณเงินรายได ใหเปนไปตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ของทางราชการ อยางเครงครัด
และมีการเรงรัดการเบิกจายเงินท้ังเงินงบประมาณและเงินรายไดใหทันภายในปงบประมาณ ใหเปนไปตามแผนท่ี
กําหนดไว  มีการจัดทํารายงานทางการเงินใหผูบริหาร และหัวหนาภาควิชา และประธานกรรมการดําเนินงาน
โครงการภาคพิเศษ ทราบเปนรายเดือน และรายไตรมาส อยางเปนระบบ (เอกสารหมายเลข 8.1-4-1, 8.1-4-2,
8.1-4-3 และ 8.1-4-4)

3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ
บุคลากร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดทําคําของบประมาณแผนดิน (เอกสารหมายเลข 8.1-3-1) และ
งบประมาณเงินรายไดประจําป (เอกสารหมายเลข 8.1-3-2) เพ่ือใชในการดําเนินงานตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน และ
ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินประจําป 2555 (เอกสารหมายเลข 8.1-3-3) ในสวนของเงินรายไดจะไดรับอนุมัติ
งบประมาณเงินรายไดประจําป 2555 จากสภามหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 8.1-3-4) โดยในปงบประมาณ
2555 คณะฯไดรับงบประมาณจํานวน 41,492,200 บาท  และมีรายรับจากเงินรายได จํานวน 146,473,159.01
บาท รวมเปนรายรับรวมท้ังสิ้น 187,965,359.01 บาท และไดใชจายเงินท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป
โดยครอบคลุมทุกพันธกิจท้ังในดานการพัฒนาหนวยงาน และการพัฒนาบุคลากร (เอกสารหมายเลข 8.1-3-5)

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะอยางนอยปละ
2 ครั้ง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดทํารายงานทางการเงินใหผูบริหาร หัวหนาภาควิชา และประธาน
กรรมการดําเนินงานโครงการภาคพิเศษตาง ๆ ทราบเปนรายเดือน และรายไตรมาส อยางเปนระบบ โดยการเสนอ
รายงาน แยกประเภทแหลงท่ีมาของรายรับและแยกหมวดรายจาย เพ่ือใชเปนขอมูลในการติดตามผลการใชจายเงิน
และสามารถนําไปใชในวางแผนและการตัดสินใจ รวมท้ังยังจัดทํารายงานการเงินและงบประมาณใหมหาวิทยาลัย
ทราบ ดังตอไปนี้

4.1 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน (เอกสารหมายเลข 8.1- 4-1)
4.2 รายงานเงินงบประมาณคงเหลือประจําเดือน (เอกสารหมายเลข 8.1-4-2)
4.3 รายงานเงินรายไดคงเหลือประจําเดือน (เอกสารหมายเลข 8.1-4-3)
4.4 รายงานผลการดําเนินงานเงินรายได ประจําไตรมาส (เอกสารหมายเลข 8.1-4-4)
4.5 มีการนําเสนอขอมูลทางดานการเงินกองทุนของคณะฯ ตอท่ีประชุมกรรมการคณะฯ ครั้งท่ี

6/2555 เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2555 วาระ 5.1 เรื่อง รายงานเงินกองทุนคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ มีการ
รายงานการใชจายเงินรายไดประจําปงบประมาณ 2555 สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 ตอท่ีประชุมกรรมการ
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ประจําคณะฯ ครั้งท่ี 11/2555 เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2555 วาระ 6.8 เรื่อง รายงานการใชจายเงินรายได
ประจําปงบประมาณ 2555 (เอกสารหมายเลข 8.1-4-5)

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความม่ันคงของคณะอยางตอเนื่อง

ผูบริหาร หัวหนาภาควิชา และประธานกรรมการดําเนินงานโครงการภาคพิเศษ สามารถนําขอมูลทาง
การเงินท่ีไดจากรายงานทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความม่ันคง
ของหนวยงาน ไดอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน (ใชเอกสารตามขอ 4) ในสวนของงานการเงินและบัญชีไดมีการ
จัดทําประมาณการกระแสเงินสดลวงหนา เพ่ือใหผูบริหารไดนําไปใชวิเคราะหและตัดสินใจในเรื่องความม่ันคง
ทางการเงินของคณะ (เอกสารหมายเลข 8.1-5-1) นอกจากนี้ยังไดมีการวิเคราะหขอมูลทางดานการเงินตามความ
ตองการของผูบริหารเปนกรณี ๆ ไป เชน การวิเคราะหรายรับ-รายจายเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได การ
วิเคราะหเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสด รายรับจริง และทุนสะสม และการวิเคราะหเปรียบเทียบคาไฟฟา
แตละอาคาร (เอกสารหมายเลข 8.1-5-2)

6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอกทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการ
ใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

6.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในหนวยงานท่ีไดรับการแตงตั้งจาก
มหาวิทยาลัย ใหทําหนาท่ีตรวจสอบ และติดตามการดําเนินการดานการเงินและพัสดุ ใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑอยางเครงครัด (เอกสารหมายเลข 8.1-6-1) โดยในป 2555 ไดมีการดําเนินการตรวจสอบผลการ
ดําเนินการปรับปรุงจุดออนการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีเม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2555 (เอกสาร
หมายเลข 8.1-6-2)

6.2 มีการแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีของโครงการภาคพิเศษ (เอกสารหมายเลข 8.1-6-3)
6.3 สํานักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ไดมีการตรวจสอบการใชจายเงินกองทุนของคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร ระหวางวันท่ี 16-20 กรกฎาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 8.1-6-4
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
ผูบริหารระดับสูง ไดแก คณบดี หัวหนาภาควิชา และประธานโครงการภาคพิเศษ ไดมีการติดตามผล

การใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ โดย
มอบหมายใหงานคลังและพัสดุจัดทําขอมูลรายงานทางการเงินตาง ๆ เสนอเปนรายเดือน และจัดสงรายงานให
หนวยงานตาง ๆ เพ่ือทราบสถานะทางการเงินของตัวเอง และเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามแผน
(เอกสารหมายเลข 8.1-4-1 ถึง 8.1-4-3 และ 8.1-7-1)
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 ขอ
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ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

8.1 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 5.00 5.00 5.00 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัว
บงช้ีท่ี

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2555

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

8.1 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 5.00 5.00 5.00 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

8.1-1-1 แผนกลยุทธทางการเงินของคณะฯ
8.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของคณะฯ
8.1-1-3 แผนการใชจายเงินของผูบริหาร ประจําป 2555
8.1-2-1 สรุปแหลงท่ีมาของเงินรายไดประจําป 2555
8.1-2-2 เอกสารงบประมาณจัดสรรงบกลาง รายการคาใชจายในการเยียวยา ฟนฟู และปองกันความ

เสียหายจากอุทกภัยอยางบูรณาการ เพ่ือเปนคาใชจายในการใหความชวยเหลือ ฟนฟู เยียวยา
ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัยดานโครงสรางพ้ืนฐาน

8.1-2-3 เอกสารเกณฑการจัดสรรเงิน
8.1-3-1 เอกสารคําของบประมาณประจําป 2555
8.1-3-2 เอกสารคําของบประมาณเงินรายไดประจําป 2555
8.1-3-3 งบประมาณประจําป 2555
8.1-3-4 งบประมาณเงินรายไดประจําป 2555
8.1-3-5 สรุปรายรับ – รายจายงบประมาณประจําป 2555
8.1-4-1 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
8.1-4-2 รายงานเงินงบประมาณคงเหลือประจําเดือน
8.1-4-3 รายงานเงินรายไดคงเหลือประจําเดือน
8.1-4-4 รายงานผลการดําเนินงานเงินรายได ประจําไตรมาส
8.1-4-5 รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 6/2555 เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2555 และ

ครั้งท่ี 11/2555 เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2555
8.1-5-1 สรุปประมาณการกระแสเงินสดประจําเดือน
8.1-5-2 รายละเอียดการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ตามท่ีคณบดีตองการ
8.1-6-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตงตั้งผูตรวจสอบภายในหนวยงานระดับคณะฯ
8.1-6-2 รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในหนวยงานดานการเงินและบัญชี
8.1-6-3 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีของโครงการภาคพิเศษ
8.1-6-4 การตรวจสอบการใชจายเงินกองทุนคณะอุตสาหกรรมเกษตร
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร
8.1-7-1 แบบรายงานการนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจของ

ผูบริหาร

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ ตามตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้เพ่ิมเติม 1 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการ
ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.96 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ไดคะแนนเฉลี่ย 4.76 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 2.10
ตารางท่ี 2.10 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา,
ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555)

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)

หมาย
เหตุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือ
สัดสวน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)

ตัวหาร ตัวหาร

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.96 4.76
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน
ขอ 8 8 9 ขอ 9 ขอ 5.00 5.00

9.2 ความเปนนานาชาติและการสรางความ
เขมแข็งในการเรียนการสอนและงานวิจัย

ขอ 6 6 6 ขอ 5.00 5.00 5.00

15
(สมศ.)

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง
โดยตนสังกัด

คะแนน 4.00 4.00 4.91 4.61 4.91 4.61

ตัวบงช้ีท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 8 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ

และพัฒนาการของคณะ ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด

  2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของคณะ
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กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย
  4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1) การ

ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานการประเมินคุณภาพ เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ และจัดสงสํานักประกัน
คุณภาพตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะ

  5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้

  6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9
องคประกอบคุณภาพ

  7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผูใชบัณฑิต
และผูใชบริการตามพันธกิจของคณะ

  8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย และ
มีกิจกรรมรวมกัน

  9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะพัฒนาข้ึน และเผยแพร
ใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน

ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ

พัฒนาการของคณะ ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
1.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบบริหารและจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของงาน

ประจํา โดยวางแผนการดําเนินการเปนข้ันตอน มีการตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงพัฒนา (เอกสารหมายเลข
9.1-1-1)

1.2 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการกําหนดผูรับผิดชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพ โดยมี
การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ ใน
ระดับคณะ และระดับภาควิชา (เอกสารหมายเลข 9.1-1-2)

1.3 คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
มอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพเปนหนวยประสานงานกับภาควิชาตาง ๆ และทําหนาท่ี
ประชาสัมพันธขาวสารและขอมูลท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา การประชุม วางแผน ติดตาม และ
ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา การเตรียมการเพ่ือขอรับการตรวจสอบและการประเมิน เปนตน

1.4 คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ มีการ
จัดทําแผนประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง รวมท้ังโครงการ / กิจกรรมดานการ
ประกันคุณภาพ

1.5 คณะกรรมการฯมีการเผยแพรงานดานประกันคุณภาพ เพ่ือใหทุกภาควิชาและหนวยงานใชเปน
แนวทางในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ใน website : ของคณะฯท่ี
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http://www.agro.ku.ac.th/ หรือ http://158.108.64.58/knowledge/index.php และใน facebook ของ
คณะฯท่ี http://www.facebook.com/agro.ku (เอกสารหมายเลข 9.1-1-3)

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของคณะ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะฯมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณบดีเปนท่ีปรึกษา รองคณบดี
ฝายประกันคุณภาพเปนประธานกรรมการ ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพเปนรองประธานกรรมการ มีอาจารยท่ีมี
ความรูดานประกันคุณภาพซึ่งไดรับมอบหมายจากหัวหนาภาควิชาตาง ๆ เขารวมคณะกรรมการ และมีหัวหนา
สํานักงานเลขานุการ หัวหนางาน เจาหนาท่ีจากภาควิชา และเจาหนาท่ีจากสํานักงานเลขานุการ รวมเปน
คณะกรรมการฯ เพ่ือรวมกันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และรวมกันดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะฯ ใหเปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรวมกันจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และรับผิดชอบการ
จัดทําขอมูลและประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพท้ัง 9 ดาน และสอดคลองกับนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 9.1-2-1) และมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุน
ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยมีการกําหนดประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา / สํานักงาน
เลขานุการ เปนประจําทุก ๆ ป และในปการศึกษา 2555 เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพ เม่ือวันท่ี 24 – 25
เมษายน 2556 ท่ีผานมา

3. มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัย คือ ความเปนนานาชาติและการสรางความเขมแข็งในการเรียนการสอนและงานวิจัย ในตัวบงชี้ท่ี
9.2 (เอกสารหมายเลข 9.1-3-1)

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพ
เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ และจัดสงสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูล
ครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะ

4.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการตรวจประเมินคุณภาพ เม่ือวันท่ี 26 – 27 เมษายน 2555 โดย
กําหนดวางแผนการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษา การควบคุม และติดตามการดําเนินงาน สรุปผล
การดําเนินงาน โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีครบถวน (เอกสารหมายเลข 9.1-4-1) และไดมีการรายงานสรุปผลการตรวจประเมินเขาท่ีประชุม
กรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2556 (เอกสารหมายเลข 9.1-4-
2)

4.2 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือรองรับการตรวจสอบและ
ประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และนําสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในรายงานเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ และจัดสงสํานักประกันคุณภาพตาม
กําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA
Online

4.3 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร รอบปการศึกษา 2555 ระหวางวันท่ี 24-25 เมษายน 2556
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และมีการกําหนดใหภาควิชาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) เพ่ือนําไปแกไขและปรับปรุง กอนการตรวจ
ประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนไปตามวงจรคุณภาพ PDCA

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการนําผลการตรวจประเมินคุณภาพ จากการตรวจประเมิน ประจําปการศึกษา
2554 ไปจัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) เสนอเขาท่ีประชุมกรรมการประจําคณะฯ และผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 9/2555 เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2555 (เอกสารหมายเลข 9.1-5-1) สงผลใหมี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ โดยคณะและภาควิชามีผูรับผิดชอบตัวบงชี้จาก
แผนพัฒนาปรับปรุง มาวิเคราะหและดําเนินการ (เอกสารหมายเลข 9.1-5-2)

6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 องคประกอบ
คุณภาพ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ
ท้ัง 9 องคประกอบคุณภาพ และสามารถใชรวมกันไดท้ังระดับคณะ บุคคล ภาควิชา (เอกสารหมายเลข 9.1-6-1)

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผูใชบัณฑิต และ
ผูใชบริการตามพันธกิจของคณะ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต
ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของคณะ ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เม่ือวันท่ี 24 – 25 เมษายน
2556 มีการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการใหขอมูลปอนกลับ (เอกสารหมายเลข 9.1-7-1)

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมรวมกัน

คณะอุตสาหกรรมเกษตรสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน คือ

8.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพโดยสนับสนุนให
อาจารยเขารวมเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันท่ี 20 – 22 สิงหาคม
2555 และเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือวันท่ี 23 – 24
สิงหาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 9.1-8-1)

8.2 คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดเขารวมเปนคณะกรรมการอํานวยการสมาคมสภาวิชาการ
อุตสาหกรรมเกษตร ท่ีมีสถาบันสมาชิกจํานวน 22 สถาบัน ไดแก จุฬาลงกรณวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนดุสิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโลยี
ราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยแมโจ และสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยสมาคมดังกลาวมีวัตถุประสงค

1) เปนองคกรท่ี จะเสนอแนะนโยบายแกรัฐบาลดานการศึกษา การผลิตบุคลากรและการวิจัย
เพ่ือสรางนวัตกรรมทางสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ

2) เปนองคกรกลางในการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและความรวมมือในการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และ/หรือใหความรวมมือทางการวิจัยระหวางคณาจารยของ
สถาบันสมาชิก ตลอดจนชวยดูแลมาตรฐานการผลิตบัณฑิตในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรของไทยใหมีมาตรฐานสากล
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3) ใหเกิดความรวมมือทางดานวิชาการและเทคโนโลยีกับผูประกอบการดานอุตสาหกรรม
เกษตรอันกอใหเกิดการเพ่ิมงานและมาตรฐานดานอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือแกปญหาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ

4) เปนศูนยกลางในการประสานงานระหวางสถาบันสมาชิกกับองคกรตาง ๆ ท้ังในและ
ตางประเทศ

5) เปนแหลงเผยแพรขอมูลและขอสารสนเทศทางดานอุตสาหกรรมเกษตรใหกับสังคม
(เอกสารหมายเลข 9.1-8-2)

8.3 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางคณะ/มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน โดยมีบันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับสถาบัน ระหวาง มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และมหาวิทยาลัยศรีปทุม (เอกสารหมายเลข 9.1-8-3)

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะพัฒนาข้ึน และเผยแพรให
หนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีแนวปฏิบัติท่ีดี เรื่อง ระบบการบริหารและจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพ ดังนี้
แนวคิด
- ระบบคุณภาพเกิดจากการสรางคุณภาพ / การบริการ ของคณาจารยและเจาหนาท่ี
- การจัดเก็บขอมูลเปนการสรางระบบท่ีสามารถตรวจสอบได
แนวปฏิบัติ
- พัฒนาระบบในการจัดเก็บขอมูลท่ีลดการทํางานของคณาจารยและเจาหนาท่ีใหนอยท่ีสุดเพ่ือมีเวลาใน

การสรางคุณภาพมากท่ีสุด โดยลดการซ้ําซอนของการเก็บขอมูล
โดยนําขอมูลท้ังหมดข้ึนไวใน website : http://158.108.64.58/knowledge/index.php เพ่ือเผยแพรให

หนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน
เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

9.1 8 ขอ 9 ขอ 9 ขอ 4.00 5.00 5.00 8 ขอ บรรลุ 8 ขอ
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

9.1 8 ขอ 7 ขอ 9 ขอ 4.00 4.00 5.00 8 ขอ บรรลุ 8 ขอ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 หรือ 8 ขอ
มีการดําเนินการ

9 ขอ
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

9.1-1-1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1-1-2 แผนประกันคุณภาพการศึกษา
9.1-1-3 เผยแพรขาวสารดานประกันคุณภาพ
9.1-2-1 กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
9.1-3-1 ตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
9.1-4-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร รอบปการศึกษา

2555 วันท่ี 24 – 25 เมษายน 2556
9.1-4-2 รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 16

พฤษภาคม 2556
9.1-4-3 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา

(สปค. 01) ประจําปการศึกษา 2555
9.1-5-1 รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งท่ี 9/2555 เม่ือวันท่ี 20 กันยายน

2555
9.1-5-2 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (สปค. 01)

ประจําปการศึกษา 2554
9.1-6-1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและประกันคุณภาพ
9.1-7-1 ขอมูลผูมีสวนไดสวนเสีย
9.1-8-1 สงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษา
9.1-8-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร
9.1-8-3 เครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา
9.1-9-1 แนวปฏิบัติท่ีดี เรื่อง โครงการพัฒนาและสงเสริมตลาดผาและผลิตภัณฑจากภาคเหนือ

ตัวบงช้ีท่ี 9.2 ความเปนนานาชาติและการสรางความเขมแข็งในการเรียนการสอนและงานวิจัย

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 6 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีการใหทุนนิสิตนานาชาติ
  2. มีผลงานตีพิมพหรือเผยแพรวารสารระดับนานาชาติ เฉลี่ยเปน 1 เรื่อง / คน / ป
  3. มีเงินสนับสนุนงานวิจัย เฉลี่ยเปน 2 เทา ของเกณฑ สกอ.
  4. มีวุฒิอาจารยระดับปริญญาเอก มากกวา 80%
  5. มีนิสิตและอาจารย แลกเปลี่ยนวิจัย ณ ตางประเทศ
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กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  6. มีการเชิญผูเชี่ยวชาญตางประเทศ

ผลการดําเนินงาน
1. มีการใหทุนนิสิตนานาชาติ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดทําโครงการขยายการรับนิสิตนานาชาติ  ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี
4 มกราคม 2555 แบงประเภททุนออกเปน 2 ประเภท คือ

1) ประเภทท่ี 1 : ทุนขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาหนวยกิตท้ังหมดสําหรับนิสิตตางประเทศ
จํานวนนิสิตใหมท่ีรับไมเกิน 10 คน/ป โดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา 2555

2) ประเภทท่ี 2 : ทุนเต็มจํานวน ขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาหนวยกิตท้ังหมด และ
ขอสนับสนุนทุนการศึกษาคนละ 10,000 บาท/เดือน จํานวนนิสิตใหมท่ีรับไมเกิน 10 คน/ป ติดตอกัน 3 ป ตั้งแตป
การศึกษา 2555 – 2559 โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษาประเภทท่ี 2 รอยละ 50 คณะสนับสนุนรอยละ 25
และภาควิชาสนับสนุนรอยละ 25

ปการศึกษา 2555 คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดเปดรับสมัครนิสิตเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา และ
ผานการกลั่นกรองคุณสมบัติของนิสิตจากภาควิชาตางๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมีผูไดรับทุนการศึกษาสําหรับ
นิสิตนานาชาติ รวมท้ังสิ้น 10 ทุน ประกอบดวยทุนประเภทท่ี 1 จํานวน 1 ทุน คือ นิสิตจากประเทศปากีสถาน เขา
ศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร และทุนประเภทท่ี 2 จํานวน 9 ทุน คือ

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- ระดับปริญญาโท : จํานวน 1 ทุน คือ นิสิตจากประเทศเวียดนาม
- ระดับปริญญาเอก : จํานวน 1 ทุน คือ นิสิตจากประเทศจีน

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร
- ระดับปริญญาเอก : จํานวน 5 ทุน คือ นิสิตจากประเทศเวียดนาม เนปาล บังคลาเทศ และกัมพูชา

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
- ระดับปริญญาเอก : จํานวน 2 ทุน คือ นิสิตจากประเทศอินโดนีเซีย และปากีสถาน
(เอกสารหมายเลข 9.2-1-1)

2. มีผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ เฉลี่ยเปน 1 เรื่อง/คน/ป
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดสัมมนาโครงการเรงรัดการตีพิมพผลงานทางวิชาการและเรงรัดการขอ

ตําแหนงทางวิชาการ ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 28 – 30 มีนาคม 2556 ณ แสนปาลม เทรนนิ่ง โฮม จ.นครปฐม
เพ่ือสนับสนุนใหคณาจารยไดมีโอกาสรวบรวมและจัดทําผลงานวิจัยใหสําเร็จ พรอมนําเสนอตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติ และเผยแพรผลงานวิจัยตอไป (เอกสารหมายเลข 9.2-2-1)

ป พ.ศ.2555 ตามตัวบงชี้ 3 – 5 (สมศ.) นิสิตและคณาจารยคณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการกลั่นกรอง
และสรางสรรคผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธและงานวิจัยตางๆ ตามสาขาเชี่ยวชาญ โดยตีพิมพผลงานเผยแพรใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ  จํานวน 105 เรื่อง ขอมูลจากระบบงานวิจัยและงานสรางสรรค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร : ฐานขอมูลสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. และฐานขอมูล Scopus จากอาจารย
ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง รวมลาศึกษาตอ จํานวน 104 คน (เอกสารหมายเลข 9.2-2-2)

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ เฉลี่ยเปน
1 เรื่อง/คน/ป ซึ่งบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว
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3. มีเงินสนับสนุนงานวิจัย เฉลี่ยเปน 2 เทา ของเกณฑ สกอ.
ปงบประมาณ 2555 คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัย จากท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

เปนเงินท้ังสิ้น 56,995,185 บาท จากโครงการวิจัย จํานวน 121 โครงการ โดยแบงออกเปนทุนวิจัยจากแหลงทุน
ภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 39 โครงการ เปนเงิน 7,611,667 บาท และทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
จํานวน 82 โครงการ เปนเงิน 49,383,518 บาท จากอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงท้ังหมด จํานวน 96 คน (เอกสาร
หมายเลข 9.2-3-1)

ตามตัวบงชี้ท่ี 4.3 (สกอ.) เงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา โดยเกณฑประเมิน สกอ. เฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง : สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - จํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาท
ข้ึนไปตอคน

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกตออาจารยประจําและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง
= จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง)

= 96
56,995,185 = 593,699.84 บาท/คน

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีเงินสนับสนุนงานวิจัยเฉลี่ยเปน 593,699.84 บาท/คน คิดเปน 3 เทาของเกณฑ
สกอ. ซึ่งบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว เฉลี่ยเปน 2 เทา

4. มีวุฒิอาจารยระดับปริญญาเอก มากกวา 80%
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง รวมลาศึกษาตอ จํานวน 104 คน มีคุณวุฒิ

ปริญญาตรี 1 คน ปริญญาโท 18 คน และปริญญาเอก 85 คน สําหรับในปการศึกษา 2554 ท่ีผานมา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง รวมลาศึกษาตอ จํานวน 101 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 19
คน และปริญญาเอก 82 คน เม่ือเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2554 คณะฯ มีจํานวนอาจารยวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน
(เอกสารหมายเลข 9.2-4-1)

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก
= จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก X  100

จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (รวมลาศึกษาตอ)

= 104
85 = 81.73

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก รวมท้ังสิ้น 85 คน จากอาจารยประจําท่ี
ปฏิบัติงานจริง รวมลาศึกษาตอ จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 81.73 ซึ่งบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว มากกวารอยละ 80

5. มีนิสิตและอาจารยแลกเปลี่ยนวิจัย ณ ตางประเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการสนับสนุนใหนิสิตและคณาจารยไดมีโอกาสในการฝกงานและทําวิจัยใน

ตางประเทศ รวมท้ังไดแลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปวัฒนธรรมระหวางประเทศ
ในสวนของนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตแลกเปลี่ยน

เพ่ือฝกงานและทําวิจัย ณ ตางประเทศ ประจําปการศึกษา 2555 ประกอบดวยรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ เปน
ประธาน กรรมการจากภาควิชาตางๆ ของคณะฯ และมีนักวิเทศสัมพันธเปนผูชวยเลขานุการ ทําหนาท่ีพิจารณา
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คัดเลือกนิสิตท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือฝกงานและทําวิจัย ณ ตางประเทศ และรายงานผลใหคณบดีทราบ ซึ่งได
ดําเนินการสงนิสิตไปแลกเปลี่ยนเพ่ือฝกงานและทําวิจัยในประเทศตางๆ ดังนี้

1) Jiangnan University, Tianjin University of Science and Technology ประเทศจีน
2) Mendel University in Brno ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
3) Singapore Polytechnic, Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร
4) National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไตหวัน เปนตน (เอกสาร

หมายเลข 9.2-5-1)
นอกจากนี้ คณาจารยคณะอุตสาหกรรมเกษตรไดมีความรวมมือทางดานการวิจัยกับประเทศตางๆ ใน

การศึกษาขอมูลและทําวิจัยในตางประเทศ อาทิเชน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ : ทําวิจัยเรื่อง "Cloning and Overexpression of Man Gene by

Acinetobacter sp. ST1-1" และ “การใชเอนไซมในกระบวนการผลิตเบียร” ณ Jiangnan University ประเทศจีน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร : ทําวิจัยภายใตโครงการความรวมมือทางวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและศิลปะระหวางไทยกับออสเตรีย, ทําวิจัยรวมกับ National Pingtung University of Science and
Technology ประเทศไตหวัน,

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ : เยี่ยมชมสถาบันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ สราง
เครือขายความรวมมืองานวิจัย และศึกษาวิจัยระยะสั้นดานวัสดุชีวฐาน ณ Singapore Polytechnic ประเทศ
สิงคโปร เปนตน (เอกสารหมายเลข 9.2-5-2)

6. มีการเชิญผูเช่ียวชาญจากตางประเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการเชิญผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมาเปนวิทยากรบรรยายพิเศษใหกับ

คณาจารย นิสิต และผูท่ีสนใจ รวมท้ังรวมกิจกรรมการเรียนการสอนและการวจิัยของคณะฯ อาทิเชน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
1) Prof. Michael O’ Mahony จาก University of California, Davis, USA ฝกอบรมเรื่อง “The

Psychology of Consumer Preference, Liking and Emotion in Product Choice” เม่ือวันท่ี 12 – 13
กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ และบรรยายพิเศษเรื่อง “Recent
Development in Food Sensory Science” เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2555 ณ หอง 5201 อาคาร 5 ชั้น 2
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

2) ผศ.ดร.บงกช วรรธนะภูติ จาก University of Missouri, Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา บรรยาย
พิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจากขาวท่ีปราศจากกลูเตน” ในหัวขอ Rice
Flour - based Products for Gluten-Free Applications: Market Potential, Applications and
Challenges เม่ือวันท่ี 24 – 25 กรกฎาคม 2555 ณ หองบุหลันพิทักษผล สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3) ศ.ดร.วิฑูรย ปริญญาวิวัฒนกุล Professor Food Science จาก College of Agriculture,
Louisiana State University, USA. บรรยายพิเศษเรื่อง "Consumer Emotion Profile of Foods and
Sensory Liking" ในวันท่ี 8 มกราคม 2556 ณ หองบุหลันพิทักษพล สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ “Overview and Updates: Sensory Sciences and Consumer Research,
No-Preference Option in Preference Testing” และ “Count-Based Comparison & Data Analysis”
เม่ือวันท่ี 9 - 11 มกราคม 2556 ณ หอง 207 อาคาร 1 ชั้น 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

4) Dr. Gaewalin Ricklefs จาก Kraft Foods ประเทศสหรัฐอเมริกา บรรยายพิเศษเรื่อง “Image –
Based Profiling for Product Improvement and Optimization” และ “Luxury Women’s Fragrances:
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Understanding of their Sensory Properties, the Effect on the Elicited Emotion and their
Appropriateness for Daily Life Uses” เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2555 ณ หอง 315 อาคาร 1 ชั้น 3
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

5) Prof. Edgar IV Chambers, Co-Director of The Sensory Analysis Center จาก Kansas
State University, USA. บ ร ร ย าย พิ เ ศษ เ รื่ อ ง “ Sensory Testing of Products across Countries and
Cultures” ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 51 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2556
ณ หอง 302 อาคารศูนยเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
1) Prof. Dr. S. Paul Singh, Professor Emeritus จาก Michigan State University; President,

Packaging Forensic Associates, Inc. บร รยาย พิ เ ศษ ในการอบรมสั มมนา “Packaging Dynamics in
Distribution” เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2555 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

2) Prof. Jeseph Miltz จาก Technion-Israel Institute of Technology รวมกิจกรรมดานการเรียน
การสอนและการวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ เม่ือวันท่ี 6 - 31 มกราคม 2556 ณ ภาควิชาเทคโนโลยี
การบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
1) Dr. Ann L.T. Powell จาก University of California, UC Davis, USA บรรยายพิเศษใน Special

Seminar: “Utilization of Tomato Genetic Resources to Improve Ripe Fruit by Enhancing Green
Fruit Chloroplasts” เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2555 ณ หองประชุม 5502 อาคาร 5 ชั้น 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

2) Dr. Michael Braverman มาบรรยายพิเศษใน Special Seminar on “Biological Aflatoxin
Management” เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2555 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

3) Prof. Dr. Ronald Wrolstad จาก Oregon State University บรรยายเรื่อง “Anthocyanins &
Phenolic Compounds : Chemistry Functionality and Health Banefits” เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2555
ณ หอง 2403 อาคาร 2 ชั้น 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

4) Prof. Dr. Sudhir Sastry จาก Ohio State University บรรยายพิเศษในการสัมมนาเรื่อง “Ohmic
and Moderate Electric Field Processing”เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนตน
(เอกสารหมายเลข 9.2-6-1)
เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

9.2 - - 6 ขอ - - 5.00 6 ขอ บรรลุ 6 ขอ
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ

 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 - 5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ
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ตัว
บงช้ีท่ี

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2555

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

9.2 - - 6 ขอ - - 5.00 6 ขอ บรรลุ 6 ขอ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

9.2-1-1 - โครงการขยายการรับนิสิตนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- สรุปรายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาสํากรับนิสิตนานาชาติ ปการศึกษา 2555

9.2-2-1 โครงการเรงรัดการตีพิมพผลงานทางวิชาการ
9.2-2-2 - แบบเก็บขอมูลดิบ – งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร ป พ.ศ.2555

(ตัวบงชี้ท่ี 3 – 5 สมศ.)
- สัดสวนอาจารยประจํา (รวมลาศึกษาตอ) ปการศึกษา 2555

9.2-3-1 แบบเก็บขอมูลดิบ – เงินสนับสนุนวิจัย (ตัวบงชี้ท่ี 4.3 สกอ.)
9.2-4-1 - สัดสวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทา

ปการศึกษา 2555 (รวมลาศึกษาตอ)
- รายชื่ออาจารยประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร จําแนกตาม ภาควิชา ตําแหนงทางวิชาการ
และคุณวุฒิ ปการศึกษา 2555 (รวมลาศึกษาตอ) (ตัวบงชี้ท่ี 2.2 สกอ.)

9.2-5-1 - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตแลกเปลี่ยนเพ่ือฝกงานและทําวิจัย ณ ตางประเทศ
ประจําปการศึกษา 2555
- รายชื่อผูผานการคัดเลือกนิสิตแลกเปลี่ยนเพ่ือฝกงานและทําวิจัย ณ ตางประเทศ

9.2-5-2 แบบเก็บขอมูลดิบ – การพัฒนาคณาจารย (ตัวบงชี้ท่ี 2.4, 4.1 ขอ 3 สกอ.)
9.2-6-1 ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ (ตัวบงชี้ท่ี 4.1 (สกอ.) ขอ 2)

ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน

ตัวบงช้ีท่ี 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยตนสังกัด

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย คาคะแนน 4
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2555
ผลการดําเนินงาน
ขอ ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)

2553 2554 2555
1 คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดย

ตนสังกัด
4.04 4.87 4.91
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เกณฑการประเมิน
ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยตนสังกัด (คะแนนเต็ม 5)

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงช้ีท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2555
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

15 4.04 4.87 4.91 4.04 4.87 4.91 4.00 บรรลุ 4.00

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัว
บงช้ีท่ี

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2555

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25562553 2554 2555 2553 2554 2555

15 4.04 4.65 4.61 4.04 4.65 4.61 4.00 บรรลุ 4.00

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

15-1-1 การประเมินการประกันคุณภาพภายใน
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บทที่ 3
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน
การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ดาน ไดแก

มุมมองตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองดานการบริหาร
จัดการดานตางๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบงชื้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
24 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 19 ตัวบงชี้ รวมท้ังหมด 43 ตัวบงชี้ แบงเปน 3 ประเภท ไดแก ปจจัยนําเขา
กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1
ถึง 5 กรณีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหได 0 คะแนน สวนการประเมินเปาหมาย
และพัฒนาการ ไมคิดคาคะแนน แตใหระบุเพียงบรรลุเปาหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน
0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

การประเมินคุณภาพตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน
การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะอุตสาหกรรมเกษตร พบวา  มีการดําเนินงานตามระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของ มก. จํานวน 24 ตัวบงชี้
และ สมศ. จํานวน 14 ตัวบงชี้ รวมท้ังหมด 43 ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.86 ผล
ประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมิน
ไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 3.1
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ตารางท่ี 3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องคประกอบคุณภาพ (ป.2)

คณะอุตสาหกรรมเกษตรพิจารณาผลการประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ แสดงใหเห็นวา
ประสิทธิผลตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดังนี้

1. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการผลิตบณัฑิต พบวา คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีความพรอมในทุกดาน
ไดแก บุคลากร สถานท่ี อุปกรณการศึกษา สภาพแวดลอมการเรียนรู ตลอดจนมีความเขมแข็งในการพัฒนานิสิต
เพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ

2. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการวิจัย พบวา คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีศักยภาพในดานงานวิจัย โดย
คณาจารยสามารถหาแหลงทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอกเปนจํานวนท่ีสูง

3. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการบริการทางวิชาการแกสังคม พบวา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สามารถดําเนินการบริการวิชาการไดหลากหลายและตอบสนองความตองการของภาครัฐและเอกชน มีการบูรณา
การงานบริการวิชาการเขากับงานการเรียนการสอน และงานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบวา คณะอุตสาหกรรมเกษตรมี
การบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะอุตสาหกรรมเกษตร พบวา มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษาท่ีเก่ียวของกับคณะวิชา ท้ัง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู โดยมีผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวมทุกดาน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.86 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 3.2

ประเมิน
ตนเอง

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

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค และแผนดาํเนินการ

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 4.00 4.00 - 4.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก ดี ดี - ดี

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 5.00 5.00 4.75 4.75 4.75 4.25 4.25 4.25 4.00 4.60 4.50 4.00 4.62 4.51 4.75 4.75 4.60 4.69 4.50 4.50 4.62 4.54 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก ดีมาก ดีมาก - ดีมาก

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 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 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
องคประกอบท่ี 5 การบริการทาง
วิชาการแกสังคม

- - 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 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

- - 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 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ - - 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 - 3.85 3.85 - 3.85 3.85 5.00 5.00 3.85 4.77 4.50 4.50 3.85 4.37 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี

องคประกอบท่ี 8 การเงนิและ
งบประมาณ

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก ดีมาก ดีมาก - ดีมาก

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.91 4.91 - 4.61 4.61 5.00 5.00 4.91 4.96 5.00 5.00 4.61 4.81 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

เฉล่ียภาพรวม 5.00 5.00 4.95 4.94 4.95 4.58 4.56 4.58 4.00 4.77 4.72 4.00 4.75 4.70 4.92 4.91 4.77 4.86 4.63 4.61 4.75 4.67
ระดบัคุณภาพ ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดี ดมีาก ดมีาก ดี ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก

ผลผลิต รวม
คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2555

กรรมการประเมินตนเอง กรรมการ
กระบวนการ

ประเมินตนเอง กรรมการ

ระดับคุณภาพองคประกอบคุณภาพ
ปจจยันาํเขา

ประเมินตนเอง กรรมการประเมินตนเอง
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ตารางท่ี 3.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 3 ดาน
สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของคณอุตสาหกรรมเกษตร ท่ียังตองพัฒนาผลการดําเนินงานใหดียิ่งข้ึนใน
มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพบัณฑิต และมาตรฐานท่ี 2 ดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา สําหรับมาตรฐานดานการ
สรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู พบวา คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการสรางสังคมแหงการ
เรียนรูครบถวนท้ังการจัดการความรูดานการเรียนการสอนการวิจัย และการบริหารจัดการ

การประเมินคุณภาพตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะอุตสาหกรรมเกษตร พบวา มีระบบคุณภาพตามมุมมองการ

บริหารจัดการดานตางๆ ท้ัง 4 ดาน คือ ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และ
ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกดาน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.86 ผล
ประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมิน
ไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3

ตารางท่ี 3.3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (ป.4)

ประเมิน
ตนเอง

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

มาตรฐานท่ี 1 ดานคณุภาพบณัฑิต - - - - - - - - 4.00 4.55 4.44 4.00 4.57 4.46 4.00 4.00 4.55 4.44 4.00 4.00 4.57 4.46 ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดี
มาตรฐานท่ี 2 ดานการบริหาร
จัดการการอุดมศกึษา

5.00 5.00 4.94 4.94 4.94 4.59 4.56 4.59 - 4.79 4.79 - 4.75 4.75 4.95 4.95 4.79 4.91 4.67 4.65 4.75 4.69 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

   มาตรฐานท่ี 2 ก  ดานธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอดุมศึกษา

- - 5.00 5.00 5.00 4.43 4.43 4.43 - 3.85 3.85 - 3.85 3.85 5.00 5.00 3.85 4.86 4.43 4.43 3.85 4.36 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี

   มาตรฐานท่ี 2 ข ดานพนัธกจิของ
การบริหารการอดุมศึกษา

5.00 5.00 4.90 4.89 4.90 4.70 4.67 4.70 - 4.95 4.90 - 4.90 4.90 4.93 4.92 4.95 4.93 4.79 4.77 4.90 4.82 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

มาตรฐานท่ี 3 ดานการสรางและ
พฒันาสังคมฐานความรูและสังคม
แหงการเรียนรู

- - 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 5.00 4.80 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก

เฉล่ียภาพรวม 5.00 5.00 4.95 4.94 4.95 4.58 4.56 4.58 4.00 4.77 4.72 4.00 4.75 4.70 4.92 4.91 4.77 4.86 4.63 4.61 4.75 4.67 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ระดบัคณุภาพ ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดี ดมีาก ดมีาก ดี ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก

มาตรฐาน
ปจจัยนําเขา กระบวนการ

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง กรรมการ

ระดบัคณุภาพ

กรรมการ
ผลผลิต

ประเมินตนเอง กรรมการ
รวม

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศกึษา 2555

ประเมนิ
ตนเอง

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

1. ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย - - 5.00 5.00 5.00 4.71 4.67 4.71 4.00 4.70 4.60 4.00 4.72 4.61 4.88 4.86 4.70 4.80 4.63 4.57 4.72 4.66 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ดานกระบวนการภายใน 5.00 5.00 4.89 4.89 4.89 4.44 4.44 4.44 - 4.69 4.69 - 4.62 4.62 4.90 4.90 4.69 4.84 4.50 4.50 4.62 4.53 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก
3. ดานการเงิน 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 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก ดีมาก ดีมาก - ดีมาก
4. ดานบุคลากรและการเรียนรูและ
นวัตกรรม

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 - 4.95 4.95 - 4.95 4.95 5.00 5.00 4.95 4.97 4.75 4.75 4.95 4.85 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

เฉล่ียภาพรวม 5.00 5.00 4.95 4.94 4.95 4.58 4.56 4.58 4.00 4.77 4.72 4.00 4.75 4.70 4.92 4.91 4.77 4.86 4.63 4.61 4.75 4.67
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

มุมมองดานการบริหารจัดการ
ปจจัยนําเขา

ประเมนิตนเอง กรรมการ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2555

ประเมนิตนเอง

ระดับคุณภาพ

กรรมการ
กระบวนการ ผลผลิต

ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมนิตนเอง กรรมการ
รวม
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การประเมินคุณภาพตามมุมมองดานมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา
การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะอุตสาหกรรมเกษตร พบวา มีระบบคุณภาพตามมุมมองดาน

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ท้ัง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา และ
มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุก
มาตรฐาน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.86 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 3.4

ตารางท่ี 3.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกดาน
สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดังนี้

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย
- ดานกายภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีหองสมุดและศูนยคอมพิวเตอรท่ีมีความพรอมท่ีทันสมัย

ตอบสนองความตองการของนิสิต
- ดานวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบกลไกการจัดการเรียนการสอนท่ีดี คณาจารยมีวุฒิ

ปริญญาเอกเกิน 80% อาจารยมีศักยภาพและมีการบูรณาการความรูท่ีไดจากงานวิจัย และบริการวิชาการมาปรับใช
กับการเรียนการสอน

- ดานการเงิน คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการบริหารจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ
- ดานการบริหารจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน

2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย
- ดานการผลิตบัณฑิต พบวา คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีศักยภาพในดานงานวิจัย โดยคณาจารย

สามารถหาแหลงทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอกเปนจํานวนท่ีสูง
- ดานการวิจัย พบวา คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีศักยภาพในดานงานวิจัย โดยคณาจารยสามารถหา

แหลงทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอกเปนจํานวนท่ีสูง
- ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม พบวา คณะอุตสาหกรรมเกษตรสามารถดําเนินการบริการ

วิชาการไดหลากหลายและตอบสนองความตองการของภาครัฐและเอกชน มีการบูรณาการงานบริการวิชาการเขา
กับงานการเรียนการสอน และงานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบวา คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการบูรณาการดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต

ประเมิน
ตนเอง

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 สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม
1. มาตรฐานดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา

5.00 5.00 4.90 4.90 4.90 4.40 4.40 4.40 - 4.51 4.51 - 4.41 4.41 4.92 4.92 4.51 4.85 4.54 4.54 4.41 4.52 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

   1) ดานกายภาพ 5.00 5.00 - - - - - - - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก ดีมาก ดีมาก - ดีมาก
   2) ดานวิชาการ 5.00 5.00 4.67 4.67 4.67 4.00 4.00 4.00 - 4.78 4.78 - 4.78 4.78 4.80 4.80 4.78 4.80 4.40 4.40 4.78 4.46 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี
   3) ดานการเงนิ - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก ดีมาก ดีมาก - ดีมาก
   4) ดานการบริหารจัดการ - - 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 - 4.38 4.38 - 4.23 4.23 5.00 5.00 4.38 4.85 4.50 4.50 4.23 4.43 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.78 4.75 4.78 4.00 4.84 4.77 4.00 4.85 4.77 4.91 4.90 4.84 4.87 4.73 4.70 4.85 4.79 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

   1) ดานการผลติบัณฑิต - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.55 4.44 4.00 4.57 4.46 4.80 4.75 4.55 4.69 4.80 4.75 4.57 4.70 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
   2) ดานการวิจัย 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 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
   3) ดานการใหบริการทางวิชาการแก
สงัคม

- - 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 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี

   4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
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 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

เฉล่ียภาพรวม 5.00 5.00 4.95 4.94 4.95 4.58 4.56 4.58 4.00 4.77 4.72 4.00 4.75 4.70 4.92 4.91 4.77 4.86 4.63 4.61 4.75 4.67
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

กระบวนการ
ประเมินตนเอง กรรมการ

ปจจัยนําเขา
มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2555 ระดับคุณภาพ

ประเมินตนเอง กรรมการ
ผลผลิต รวม

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ
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3.2 ผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะอุตสาหกรรมเกษตร สามารถวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควร

พัฒนา และขอเสนอแนะ ในแตละองคประกอบ สรุปไดดังนี้

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
จุดแข็ง
1. ผูบริหารใหความสําคัญในการจัดทําแผนดําเนินการตาง ๆ
จุดท่ีควรพัฒนา
1. การติดตามแผนการดําเนินการตาง ๆ
2. สงเสริมการติดตามแผนดําเนินการ
ขอเสนอแนะ
1. -
แนวปฏิบัติท่ีดี
1. การจัดทําแผนดําเนินการในลักษณะ bottom up โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
1. มีสัดสวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกสูง
จุดท่ีควรพัฒนา
1. -
ขอเสนอแนะ
1. -
แนวปฏิบัติท่ีดี
1. -

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
จุดแข็ง
1. มีการจัดกิจกรรมใหนิสิตไดแสดงศักยภาพในหลากหลายรูปแบบ
จุดท่ีควรพัฒนา
1. -
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ขอเสนอแนะ
1. -
แนวปฏิบัติท่ีดี
1. มีการจัดกิจกรรมใหนิสิตไดเสนอผลงานในรูปแบของการจัดประชุมวิชาการและสงเสริมการใช

ภาษาอังกฤษในการนําเสนอ

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย
จุดแข็ง
1. คณาจารยมีความสามารถในการหาทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. มีความรวมมือกับภาคเอกชนท่ีเขมแข็ง
จุดท่ีควรพัฒนา
1. -
ขอเสนอแนะ
1. -
แนวปฏิบัติท่ีดี
1. การจดักลุมวิจัยตามความถนัดของงานวิจัย และสงเสริมระบบอาจารยพ่ีเลี้ยง

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
1. -
จุดท่ีควรพัฒนา
1. -
ขอเสนอแนะ
1. -
แนวปฏิบัติท่ีดี
1. -

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
1. -
จุดท่ีควรพัฒนา
1. -
ขอเสนอแนะ
1. -
แนวปฏิบัติท่ีดี
1. -
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องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
1. ผูบริหารใหความสําคัญในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ
จุดท่ีควรพัฒนา
1. -
ขอเสนอแนะ
1. -
แนวปฏิบัติท่ีดี
1. การจัดเวทีใหมีการจัดทําแผนกลยุทธในแตละภาควิชาโดยจัดในรูปแบบของการสัมมนาบุคลากรใน

ตางจังหวัด ทําใหเกิดการตระหนักถึงความสําคัญของแผนกลยุทธท่ีจะใชดําเนินการ และการมีสวนรวมในการ
กําหนดแผนตาง ๆ จากบุคลากรในคณะ

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
1. -
จุดท่ีควรพัฒนา
1. -
ขอเสนอแนะ
1. -
แนวปฏิบัติท่ีดี
1. -

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
1. มีการนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพมาใชทําใหเกิดแนวปฏิบัติท่ีดีในหลายหนวยงาน
จุดท่ีควรพัฒนา
1. -
ขอเสนอแนะ
1. -
แนวปฏิบัติท่ีดี
1. มีแนวปฏิบัติท่ีดีดานการวิจัยท่ีเปนประโยชน และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน

ไดจริง
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3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแตละหนวยงานยอย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หนวยงานระดับภาควิชา และหนวยงาน

ยอยตางๆ มีผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะดังนี้
หนวยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ขอเสนอแนะ นวัตกรรมหรอืหลกัปฏบิตัิที่ดี

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุ

ใหความสําคัญในการจัดทําแผน
ในระดับภาควิชาโดยมีการให
ความสําคัญจากคณาจารยใน
ภาควิชา

- - ควรปรับปรุงระบบการจัดเก็บ
หลักฐาน เน่ืองจากบางรายการ
มีการปฏิบัติจริงแตไมมีการ
จัดทําหลักฐาน

มีการรวมจัดทําแผนกลยุทธใน
ระดับภาควิชาโดยวิเคราะห
จุดออนจุดแข็งของภาควิชา

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ - - ขาดการนําผลการพจิารณาขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจําป

ควรมีการนําผล การพิจารณา
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจําคณะ
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป

-

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ - - - 1. การแยกแผนปฏิบัติราชการ
เปนหมวดหมูตาม 4 พันธกิจ
เพื่อความสะดวกในการ
พิจารณาโครงการ
2. จัดเอกสารใหเปนหมวดหมู
ตามพันธกิจ
3. มีการถายทอดแผนภาควิชา
สูบุคลากร
4. มีรายงานการประชุมการ
ถายทอดแผนกลยุทธสู
บุคลากรท่ีชัดเจน โดยอาจใส
เปนหัวขอวาระการประชุม

-

ภาควิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร

- - 1. ขาดการถายทอดแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติราชการประจําไปยัง
บุคลากรสายสนับสนุน
2. ขาดการทบทวนแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติราชการประจํา

1. การถายทอดแผนกลยุทธ
ควรใหท่ัวถึงบุคลากรใน
ภาควิชาฯดวย
2. ควรมีการประเมินผลการ

ดําเนินงานและการประเมิน
แผนกลยุทธ (เกณฑขอ 7) เพื่อ
พัฒนาไปสูเกณฑทํางานในขอ
8

การมีสวนรวมของคณาจารยใน
ภาควิชาในกิจกรรมคณะฯ โดย
ต้ังเปนกรรมการชุดตางๆ

ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ภาควิชามีการทําแผนกลยุทธ
ครบท้ัง 4 พันธกิจและมีการ
ดําเนินปฏิบัติตามแผน

- - ภาควิชาฯควรมีการกําหนดตัว
บงช้ีและเปาหมายท่ีชัดเจน
และควรมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานเพื่อสามารถนําไป
ปรับปรุงและพัฒนาแผนกล
ยุทธในปตอไป โดยใช
แบบฟอรมท่ีเปนมาตรฐาน

-

ภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร

1. มีปณิธานท่ีดีในการผลิต
มหาบัณฑิตใหมีทักษะดาน
จัดการธุรกิจอันจะนําไปสูความ
เปนเลิศในการเปนผู
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
เกษตร
2. มีความชัดเจนในการนําเสนอ
แกนิสิตหรือผูประกอบการถึงผล
ท่ีจะไดรับจากภาควิชา ไมวาจะ
เปนหลักสูตรหรือโครงการ
วิจัยท่ีภาควิชารับผิดชอบ เชน
รายวิชาท่ีจะเรียนและ
สภาพแวดลอมในการเรียน
3. อาจารยในภาควิชาแตละคน
มีความสามารถในการบริหาร
การวิจัยดวยตัวเอง โดยเปน
หัวหนาโครงการวิจัยรวมกับ
หนวยงานภายนอก

ควรประชาสัมพันธความเดน
ของหลักสูตรใหกับองคกร
ภายนอกไดรับทราบมากข้ึน

ควรเพิ่มนโยบายและแผนการเปด
หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร
ปริญญาเอก

ควรมีการปรับปรัชญา ปณิธาน
และวิสัยทัศน ใหสอดคลองกับ
การมุงสูประชาคมอาเซียน
(AEC) เน่ืองจากท่ีผานมายังไม
เคยมีการปรับเปลี่ยนมากอน

-

องคประกอบที่ 2 การผลติบัณฑติ
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุ

มีการวิจัยในช้ันเรียนท่ีดีมาก - - ควรปรับปรุงระบบการจัดเก็บ
หลักฐาน เน่ืองจากบางรายการ
มีการปฏิบัติจริงแตไมมีการ
จัดทําหลักฐาน

มีการจัดโครงการใหนิสิตปริญญา
ตรีไดมีโอกาสแสดงศักยภาพและ
ประชาสัมพันธ ภาควิชาโดย
เสนอจัดนิทรรศการบรรจุภัณฑ
ไทย

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิ - จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตํ่า ควรเพิ่มจํานวนนิสิตระดับ -
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หนวยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ขอเสนอแนะ นวัตกรรมหรอืหลกัปฏบิตัิที่ดี
ปริญญาเอก สูงถึง 95% และ
กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก
1 คน ทําใหจะมีอาจารยประจาํท่ี
มีคุณวุฒิปริญญาเอกครบ 100%
ในอนาคต

กวารอยละ 30 ของจํานวนนิสิตทุก
ระดับการศึกษา

บัณฑิตศึกษา

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ - - - มีการติดตามหลักสูตรใหเปนไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

-

ภาควิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร

- - 1. จํานวนงานวิจัยในช้ันเรียนมีนอย
2. จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามี
สัดสวนตํ่ากวาเกณฑท่ีกําหนด

1. เพิ่มการวิจัยในช้ันเรียน
อยางนอยหลักสูตรละ 1 วิชา
2. เพิ่มสัดสวนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
3. ควรกําหนดมาตรการ
กระตุนใหนิสิตเขาประเมินการ
เรียนการสอนแตละรายวิชาท่ี
เปดสอน เชน ถานิสิตคนใดไม
ประเมิน เกรดไมออก เปนตน
4. เอกสารเพิ่มเติม

- เพิ่มเอกสารสําเนาปก
หนาหลักสูตรท่ีเปน มคอ.2
ท้ังหมด

- สรุปรายวิชาท่ีเปดสอนใน
ภาคตน และปลาย ป 55

- แยกหลักสูตร มคอ. 2
และหลักสูตรท่ียังไมใช มคอ.2
ในป 2555

-

ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ - - - 1. ภาควิชาฯควรเพิ่มจํานวนของ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาและ
จํานวนนิสิตในหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาใหมากข้ึน
2. สนับสนุนใหอาจารยศึกษา
ตอและขอตําแหนงทาง
วิชาการเพื่อใหไดรับตําแหนง
รองศาสตราจารย มากข้ึน
3. ภาควิชาฯควรจัดทํา
แผนการเรียนการสอนรายวิชา
ใหครบทุกรายวิชา
4. ภาควิชาฯควรมีการจัดทํา
โครงการวิจัยในช้ันเรียน

ภาควิชามีการจัดการเรียนการ
สอนท่ีมีาคอุตสาหกรรม/เอกชน
เขามามีสวนรวม เชน โครงการ
หองเรียนอุตสาหกรรม
โครงการรวมเรียนรวมสอน

ภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร

1. นิสิตปริญญาโทภาคพิเศษ
สวนใหญเปนผูมีประสบการณ
จากภาคอุตสาหกรรม เมื่อเขาสู
หองเรียนและมีการต้ังโจทย
นิสิตจะมีการแกปญหาและหา
คําตอบจากประสบการณจริง
และเปนปจจุบัน จึงทําใหการ
เรียนการสอนมีความเปน
ปจจุบันและใชไดจริง
2. ระบบสนับสนุนและสิ่ง
อํานวยความสะดวก เชน มีหอง
สันทนาการและหองรับประทาน
อาหารสําหรับนิสิต มี
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ี
เอื้อตอการเรียนรู

สรางเครือขายกับ
ภาคอุตสาหกรรมหรือ
สถาบันการศึกษาท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ โดย
การเชิญมาเปนอาจารยพิเศษ
หรือวิทยากรแบบผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียน

เชิญผูเช่ียวชาญจากตางประเทศ
มารวมสอน (Visiting Professor)

ควรมีการเสนอหลักสูตร
ปริญญาเอก เพื่อใหมี TA และ
RA ทําใหนิสิตและเจาหนาท่ีมี
ความแข็งแกรงในดานการ
เรียนการสอนและงานวิจัย
มากย่ิงข้ึน

อาจารยมีความใกลชิดกับนิสิต
มีการเสริมสรางการเรียนรูกับ
นิสิตเปนอยางดีและตอเน่ือง ใน
อนาคตสามารถสรางเปนระบบ
และแบบแผนการดําเนินงาน
ของอาจารยได

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุ

- - - 1. เร่ืองการจัดเก็บหลักฐานไม
ครบถวน และไมเปนระบบ
2. SAR ไมมกีารระบุผลการ
ดําเนินการป 2554

มีการจัดโครงการใหนิสิตปริญญา
ตรีไดจัดนิทรรศการบรรจุภัณฑ
ไทย

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ - - ยังไมมีการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนา
ความรูและประสบการณใหศิษยเกา

ควรมีการจัดกิจกรรม เพื่อ
พัฒนาความรูและ
ประสบการณใหศิษยเกา

-

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ - - สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มทักษะดาน
ภาษาหรือการเรียนการสอน

จัดใหมีการประเมินการ
จัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนตอนิสิต และการ
ประเมินการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาประสบการณทาง

มีโครงการสงเสริมการเรียนรูผาน
โครงการประกวดผลิตภัณฑ โดย
เนนนวัตกรรมซึ่งนิสิตมีความ
สนใจและภูมิใจ
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หนวยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ขอเสนอแนะ นวัตกรรมหรอืหลกัปฏบิตัิที่ดี
วิชาการและวิชาชีพแกนิสิต
เพื่อใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาการบริการ เชน การ
ประเมินการฝกงาน เปนตน

ภาควิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร

- - 1. ขาดการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรูและประสบการณใหกับศิษย
เกา
2. จํานวนผูประเมินคุณภาพของ
การใหบริการของภาควิชามีจํานวน
นอย

1. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสราง
สัมพันธและเสริมสรางความรู
ใหมๆ ใหกับศิษยเกา
2. ควรมีการจัดหมวดของ
เว็บไซต แบงตามความ
ตองการของผูใช เชน นิสิต
ปจจุบัน, ศิษยเกา

-

ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ - - - 1. ภาควิชาฯควรจัดทําสรุป
โครงการใหแลวเสร็จตาม
กรอบเวลา
2. ภาควิชาฯมีการประเมิน
และสรุป/ขอเสนอแนะการรับ
บริการแกนิสิต แตไมมี
หลักฐานการนําผลไปปรับปรุง
พัฒนาท่ีเดนชัด

ภาควิชาฯมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพแกนิสิต
หลายกิจกรรม เชน โครงการ
"แรกพบสบตา  ประสานใจและ
ใจ" โครงการ "Draws Come
True"

ภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร

ใช social media ในการแจง
ขอมูล ใหคําปรึกษา
ประชาสัมพันธตางๆแกบัณฑิตท่ี
จบการศึกษาและนิสิตปจจุบัน
โดยมีอาจารยและเจาหนาท่ีเปน
ผูดูแล web page

ควรมีการจัดเก็บขอมูลของ
บัณฑิตท่ีจบการศึกษาและนิสิต
ปจจุบัน เพื่อใชในการ
ประชาสัมพันธโดยใช e-mail
list

ควรสรางเทคนิคและวิธีการตางๆ ให
บัณฑิตท่ีจบการศึกษาไดเขามามีสวน
รวมในกิจกรรมท่ีทางภาควิชาจัดให
มากข้ึน

1. ควรมีการทําแบบฟอรมการ
เขาพบอาจารยของนิสิต เพื่อ
ขอคําปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวการใชชีวิตแกนิสิต
2. ควรนําผลการประเมินการ
ใหบริการดานตางๆ มาพัฒนา
จัดการใหเปนรูปธรรม

สนับสนุนใหมีการใช social
media ในการแจงขอมูล ให
คําปรึกษา ประชาสัมพันธตางๆ
แกบัณฑิตท่ีจบการ
ศึกษาและนิสิตปจจุบันตอไป

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุ

อาจารยมีงบวิจัยเฉลี่ยสูง - - หลักฐานไมตรงกับสิ่งท่ีเกณฑ
มาตรฐานตองการ

-

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีงานวิจัยและการเผยแพร
ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร
นานาชาติจํานวนมาก

- 1. เน่ืองจากมีนักวิจัยใชเงินทุน
สวนตัว บางสวนในการทําวิจัย
ดังน้ันควรมงีบประมาณจากภาควิชา
ฯ  สําหรับอาจารยรุนใหม
นอกเหนือจากงบประมาณของ
คณะฯ
2.  Citation ของผลงานตีพิมพไมมี
ขอมูลมาให

1. นักวิจัยควรขอทุนจาก
ภาคเอกชนมากข้ึน
2. อาจารยรุนใหมรวมกับ
อาจารยอาวุโส เขียน
โครงการวิจัยขอทุนรวมกัน
(อาจารยพี่เลี้ยง)

การสนับสนุนเคร่ืองมือวิจัย มี
การจัดสรรเงินรายไดประมาณ 1
- 1.5 ลานบาทตอเคร่ือง โดยมี
เงื่อนไขตีพิมพ 5 เร่ืองใน 3 ป

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจาํและนักวิจัย
ประจําคอนขางสูง

- - จัดทําแบบประเมินความสําเร็จ
ของการจัดสรรงบประมาณของ
ภาควิชาหรือคณะ เพื่อเปนทุน
วิจัยหรืองานสรางสรรค รวมถึง
มีการประเมินความสําเร็จของ
การสนับสนุนพันธกิจดาน
งานวิจัย

-

ภาควิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร

สามารถเขาถึงแหลงเงินทุน
ภายนอกทําใหมีสัดสวนทุนวิจัย
ภายนอกมากกวา 50%

รักษาคุณภาพงานวิจัยและ
ความสัมพันธท่ีดีกับหนวยงาน
ทุนภายนอก

- พิจารณาทบทวนเปาหมายป
2556 ใหสูงข้ึน เน่ืองจากตาม
สถิติทุนวิจัยตอจํานวนอาจารย
ประจําของปท่ีผานมาสูงกวา
เปาหมายท่ีกําหนดไว

-

ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ 1. อาจารยในภาควิชาฯ เปนท่ี
ปรึกษาท้ังในองคกรภาครัฐและ
เอกชน
2. ภาควิชาฯมีการ
ประชาสัมพันธและเผยแพรองค
ความรู งานวิจัยและงาน
สรางสรรคผานหลากหลาย
ชองทาง เชน สื่อสิ่งพิมพ
สารสนเทศ เน่ืองจากคณาจารย
มีความสัมพันธท่ีดีกับหนวยงาน
ภายนอก

- - สนับสนุนใหอาจารยเสนอ
ขอรับทุนวิจัยภายนอกเพิ่มข้ึน

-
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หนวยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ขอเสนอแนะ นวัตกรรมหรอืหลกัปฏบิตัิที่ดี
ภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร

การวิจัยเกี่ยวกับโซอุปทาน
และโลจสิติกสไดรับการ
สนับสนุนท่ีดีมาโดยตลอด

อาจารยในภาควิชาควรจัดกลุม
เพื่อทํางานวิจัยรวมกันกับ
องคกรภายนอก

จัดโครงการแลกเปลี่ยนอาจารยใน
ดานการเรียนการสอนและงานวิจัย
ใหมีจํานวนอาจารยมากข้ึนและทํา
แบบตอเน่ือง

1. ควรจัดต้ังกลุมวิจัยตาม
ความถนัดของอาจารยแตละ
ทาน (research unit)
2. ควรสรางผลงานวิจัยท่ีมี
ความหลากหลาย
3. ควรระบุองคกรและสถาบัน
ภายนอกท่ีใหความรวมมือใน
การสรางเครือขาย เพื่อใหเห็น
ศักยภาพของภาควิชาท่ี
อาจารยในภาควิชาเขาไปมี
สวนรวมและเปนหัวหนา
โครงการ

-

องคประกอบที่ 5 การบรกิารทางวิชาการแกสังคม
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุ

- - - ขาดหลักฐานในการสนับสนุน
ผลการดําเนินงาน

-

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีงานบริการวิชาการกับ
ภาคอุตสาหกรรม และนํามา
บูรณาการกับการเรียนการสอน
และงานวิจัย

- - กําหนดใหนิสิตนําความรูไป
จัดทําเปนโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ชุมชน หรือใหนิสิตมีสวนรวมใน
งานบริการวิชาการของ
ภาควิชาดวย

-

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ - - - 1. จัดทําแนวปฏิบัติในการ
บริการวิชาการแกสังคม เพื่อ
เปนแนวทาง ข้ันตอน และ
หลักเกณฑในการใหบริการ
วิชาการ โดยเพิ่มการประเมิน
และการเผยแพร
2. จัดทําการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณาการ
งานบริการวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการ
วิจัย และนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงตอไป
3. หาแนวทางในการถายทอด
ความรูดานบริการวิชาการสู
บุคลากรภายในคณะ และ
เผยแพรสูสาธารณชน

-

ภาควิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร

- - ขาดการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย

จัดใหมีระบบติดตาม
ประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัยเพื่อนํา
ขอมูลไปใชในการปรับปรุง
พัฒนางานตอไป

-

ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ภาควิชาฯมีโครงการบริการ
วิชาการท่ีบูรณาการกับงานวิจัย
และการเรียนการสอน และมีการ
ประเมินผลสําเร็จของโครงการ

ควรนําผลการประเมิน
ความสําเร็จของโครงการไป
พัฒนาแผนอยางเปนรูปธรรม

- - ภาควิชาฯมีการนําเอาองค
ความรูถายทอดสูชุมชนทุกภาค
สวนภาควิชาฯมีการสงเสริม
ความรูความสัมพันธของ
คณาจารย และมีการถายทอด
ความรูจากคณาจารยรุนพี่สู
อาจารยรุนนอง

ภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร

มีความสามารถในการบูรณาการ
ระหวางงานบริการวิชาการ การ
เรียนการสอน และการวิจัย

จัดทํากลยุทธและแผน
ดําเนินงานประชาสัมพันธ
ตนเองวามีความเปนเลิศในดาน
การจัดการธุรกิจดาน
อุตสาหกรรมเกษตร

ควรเพิ่มจํานวนโครงการการบริการ
ทางวิชาการใหมากข้ึน

1. ควรเพิ่มจํานวนของผูท่ี
ไดรับการถายทอดใหมีมากข้ึน
2. ควรจัดทําการอบรมระยะ
สั้น การจัดสัมมนาใหกับ
บุคคลภายนอกเพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธภาควิชาใหเปน
ท่ีรูจักในวงการอุตสาหกรรม
เกษตรใหมากข้ึน

-

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุ

ไมทําการประเมินระดับภาควิชา
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
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หนวยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ขอเสนอแนะ นวัตกรรมหรอืหลกัปฏบิตัิที่ดี
ภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุ

ไมทําการประเมินระดับภาควิชา

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
ภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุ

ไมทําการประเมินระดับภาควิชา

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
ภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุ

- - - - -

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีแนวทางและการประสานงาน
ดานการประกันคุณภาพกับคณะ
และมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจน

- ไมมีตัวบงช้ีตามลักษณะเฉพาะท่ี
สอดคลองกบัอัตลักษณมหาวิทยาลัย

ควรมีกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติม
ตามลักษณะเฉพาะของคณะท่ี
สอดคลองกับอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย

-

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ มีการจัดระบบเอกสารท่ีดี
รวบรวมขอมูลไดครบถวน
เจาหนาท่ีมีความเขาใจระบบการ
ประกันคุณภาพท่ีดี

- - - -

ภาควิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร

- - - 1. คํานึงถึงผูรับบริการ
ภายนอก ผูใชบัณฑิต เมื่อรับ
การสัมภาษณ เพื่อปรับปรุง
หลักสูตรดวย
2. พิจารณางานวิจัยทางดาน
ประกันคุณภาพโดยมอบหมาย
ใหบุคลากรสายสนับสนุน
ดําเนินการ
3. ใชประโยชนจากเครือขาย
สถาบันการศึกษาอื่น ในสาขา
เดียวกันในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติ
หรืองานวิจัยดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา

-

ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ - - - 1. ภาควิชาฯควรจัดทํา
รายงาน SARใหครบถวนและ
สงใหทันตามกําหนด
2. ควรจัดขอมูลหลักฐานตาม
องคประกอบ

-

ภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร

- - ควรสรางระบบกลไกเพื่อสรางความ
เขาใจในการจัดทําระบบประกัน
คุณภาพใหกับอาจารยและเจาหนาท่ี
เชน การจัดเก็บขอมูล หลักฐาน และ
เอกสารตางๆ

- -
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ประเมินระดับสํานักงานเลขานุการ
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ขอเสนอแนะ นวัตกรรมหรอืหลกัปฏบิตัิที่ดี

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
1. มีกระบวนการทําแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป
2. มีการดําเนินงานตามแผน และ
การติดตามผลการดําเนินงาน

- 1. ควรต้ังเปาหมายและดําเนินงานให
ครบท้ัง 8 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน

- -

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลกั
1. ความพึงพอใจของการบริการของ
บางหนวยงานยอย เชน หองปฏิบัติ
การกลาง และระบบสารสนเทศ ได
ระดับคะแนนอยูในเกณฑดี
2. ศูนยคอมพิวเตอรมีการ update
software ใหทันสมัยอยางตอเน่ือง
และเขาถึง internet ไดอยางรวดเร็ว

- อาจนําขอเสนอแนะในแบบสรุปการ
ประเมินความพึงพอใจของแตละ
หนวยงานยอย มาเปนแนวทางในการ
พัฒนาเพื่อใหประสิทธิภาพการบริการ
ดีข้ึน

ควรเพิ่มจํานวนผูตอบแบบสอบถามสําหรับ
บางหนวยงานยอยใหมากข้ึน เชน ระบบ
สารสนเทศคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมี
จํานวนผูตอบแบบสอบถามคอนขางนอย
เมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่น ๆ

-

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
1. กรรมการประจําสํานักงาน
เลขานุการ มีความรูและ
ประสบการณ
2. มีแผนพัฒนาบุคลากร และมีการ
พัฒนาบุคลากรตามแผน

- 1. กรรมการแตละคนควรประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนด
ลวงหนา
2. ควรนําความรูท่ีไดจากการจัดการ
ความรูไปปฏิบัติงานจริง

3. ควรต้ังเปาหมายและดําเนินการให
ครบท้ัง 7 ขอตามเกณฑมาตรฐาน

1. การประเมินตนเองเปนขอบังคับท่ี
กําหนดในเกณฑมาตรฐาน สวนการ
ประเมินผูบริหาร เปนขอมูลสนับสนุนการ
บริหารงาน
2. ควรจัดกลุมหนวยงานยอยในสํานักงาน
เลขานุการใหมีจํานวนลดลง เพื่อใหงายตอ
การบริหารจัดการ

-

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ

ไมทําการประเมินระดับสํานักงานเลขานุการ

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
มีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพท่ีครบถวน และตอเน่ือง

- - ควรจัดทําระบบการเก็บขอมูลประกัน
คุณภาพของคณะฯใหมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน เพื่อลดระยะเวลาในการจัดเก็บ

-

องคประกอบที่ 6 การพฒันาและปรบัปรุงระบบดําเนินงาน
มีการดําเนินการดานการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบดําเนินงานครบถวน

- ควรสนับสนุนใหทุกหนวยงานยอย
ภายใตสํานักงานเลขานุการ จัดทําคูมือ
ปฏิบัติงานของตนเองดวย เพื่อใหมี
ความชัดเจนในข้ันตอนการใหบริการ
รวมท้ังสามารถตรวจสอบได

ควรจัดการประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักงานเลขานุการ อยางนอยปละ 2 คร้ัง
เพื่อจะไดติดตามการจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุง จากขอเสนอแนะจากรายงานผล
การตรวจประเมิน

-
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บทที่ 4
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง

ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดประเมินคุณภาพภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตามรอบปการศึกษา 2554 เม่ือ
วันท่ี 4 – 6 กรกฎาคม 2555 นั้น คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได
ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการ
กิจกรรมท้ังหมด จํานวน 15 โครงการใหญ หรือ 19 กิจกรรมยอย และไดดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ
เรียบรอยแลว จํานวน 8 กิจกรรม อยูระหวางดําเนินการ 11 กิจกรรม และยังไมไดดําเนินการ 0 กิจกรรม
รายละเอียดดังนี้
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01)

แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รายงาน ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2555
1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะหตนเอง 4. แนวทางการแกไขปรับปรุง

(กลยุทธ)
5. ช่ือโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 7.

งบประมาณ
8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผูรับผิดชอบ

บทสรุปผูบริหาร
1. แมคณะฯ  มีการจัดการความรู
แตยังไมมีการจัดระบบฐานขอมูล
องคความรูเพ่ือการเผยแพรและ
เรียนรูสูการปฏิบัติ

ควรจัดระบบฐานขอมูลองคความรู
เพ่ือการเผยแพรและเรียนรูสูการ
ปฏิบัติ

คณะฯ  มีการจัดการความรูแตยังไม
เปนระบบและยังไมมีฐานขอมูลที่
เชื่อมโยงเปนระบบ

อยูระหวางดําเนินการ
- มีการแตงต้ังกรรมการแลว มีการ
แนะนําชี้แจงหลักการโดยหัวหนา
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
- พัฒนา best practice ใหเปน KM
- พัฒนาระบบฐานขอมูล

- 1 KM 1 หนวยงาน
- พัฒนาระบบฐานขอมูล
อก.

- มี KM อยางนอย 1
หนวยงานในคณะ
- มีระบบฐานขอมูลคณะ
ภายในป 2557

300,000 กันยายน 2555
– มิถุนายน 2556

- คณะกรรมการจัดการ
ความรู
- รองคณบดีฝายพัฒนา
ทรัพยากร

2. ในการประเมินผลการปฏิบัติ
ภารกิจขององคกร สวนใหญขาด
การนําผลการประเมินไปสูการ
พัฒนาและปรับปรุง

ควรนําผลการประเมินไปใช
ประโยชนในการวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงการดําเนินงาน
รวมทั้งควรพัฒนาฐานขอมูลของ
คณะฯ เพ่ือประโยชนในการบริหาร
จัดการและตัดสินใจของผูบริหาร

มีการนําผลการประเมินไปใชในการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินงานในที่ประชุมคณะ แตยังขาด
หลักฐาน

ใหมีการระบุประเด็นนี้ในที่ประชุมคณะ
และภาควิชาที่เกี่ยวของทุกครั้ง

ที่ประชุมคณะ / ภาควิชา หลักฐานการนําผลการ
ประเมินไปใชในการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุง

- ตลอดปการศึกษา - คณบดี
- รองคณบดี
- หัวหนาภาควิชาที่
เกี่ยวของ
- หัวหนาสํานักงาน
เลขานุการ

- ควรพิจารณาใชชองทางการสื่อสาร
ที่หลากหลายในการบริการขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนแกนิสิตให
ทั่วถึงทุกภาควิชา

ปจจุบันมีชองทางการสื่อสารที่หลาก
หลายในการบริการขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนแกนิสิตทั้งคณะและ
ภาควิชาอยูแลว ไดแก Homepage
Facebook บอรด ตัววิ่ง

- ประชาสัมพันธใหนิสิต เห็น
ความสําคัญและทราบชองทางสื่อสาร
มากข้ึน
- จัดทําบอรดประชาสัมพันธภายในให
ชัดเจน

- วันปฐมนิเทศ
- ประสานงานกับกรรมการ
สโมสรนิสิต

ความพึงพอใจในการสื่อสาร
กับคณะ ภาควิชาเพ่ิมมาก
ข้ึน

- มิถุนายน 2556 - รองคณบดีฝายกิจการ
นิสิตและกิจการพิเศษ
- รองคณบดีฝายธุรกิจ
สัมพันธ

บทสรุปรายองคประกอบ
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
ยังไมมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน
กลยุทธทุกป

ควรมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกล
ยุทธทุกป

มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกป แตยัง
ขาดหลักฐาน

ใหมีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกป ในที่
ประชุมคณะ

ที่ประชุมคณะ มีเอกสารแสดงการ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ

- สิ้นปการศึกษา - คณบดี
- รองคณบดีฝายประกัน
คุณภาพ
- กรรมการดําเนินการ
ประกันคุณภาพ
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะหตนเอง 4. แนวทางการแกไขปรับปรุง
(กลยุทธ)

5. ช่ือโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 7.
งบประมาณ

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผูรับผิดชอบ

องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน
การดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดม
ศึกษา (มคอ.) ยังไมครบทุก
หลักสูตร

ควรดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
(มคอ.) ใหครบทุกหลักสูตร ทั้งนี้
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรควรมี
บทบาทหลักในการดําเนินงาน

หลักสูตรสวนใหญของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรไดดําเนินการ
ปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑ มคอ.
แลว มีอยู 9 หลักสูตร จากทั้งหมด 22
หลักสูตร ที่จัดทํา มคอ. แลว แตอยู
ระหวางกระบวนการพิจารณาของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

เรงรัดและติดตามผลใหหลักสูตรที่อยู
ระหวางกระบวนการ ดําเนินการใหแลว
เสร็จ

การปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา
(มคอ.)

ทุกหลักสูตรของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานอุดมศึกษา (มคอ.)

- ตุลาคม 2555 -
มีนาคม 2556

- รองคณบดีฝายวิชาการ
- อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร

จํานวนงานวิจัยในชั้นเรียนยังมี
นอย และ website เครือขายการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ยังไมเปนปจจุบัน

ควรสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน
ใหมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน และ
ปรับปรุง website เครือขายการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ใหทันสมัย

1.การวิจัยในชั้นเรียนมีจํานวนนอย
และยังไมเปนระบบ

1.สงเสริมและกระตุนใหทุกภาควิชา
ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ิมข้ึน และ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง

1.โครงการการวิจัยในชั้น
เรียน

1.มีการวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ิมข้ึน

-

พฤศจิกายน 2555
- มิถุนายน 2556

1. รองคณบดีฝาย
วิชาการ

และหัวหนาภาควิชา
2. รองคณบดีฝาย

วิชาการ
และผูชวยคณบดีฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ปรับปรุง website ของระบบ
สารสนเทศประกันคุณภาพ และ
website คณะ และระบบ intranet

2. ปรับปรุง website ของระบบ
สารสนเทศประกันคุณภาพ และ
website คณะ และระบบ intranet

2. ปรับปรุง website ของ
ระบบสารสนเทศประกัน
คุณภาพ และ website
คณะ และระบบ intranet

2. website ของระบบ
สารสนเทศประกันคุณภาพ
และ website คณะ และ
ระบบ intranet ที่ทันสมัย

10,000

การมีสวนรวมของนิสิตในการ
ประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนบาง
รายวิชามีนอยกวารอยละ 50

ควรกระตุนใหนิสิตเขาประเมิน
รายวิชาใหไดไมนอยกวารอยละ 50
และชี้แจงใหนิสิตเขาใจ
วัตถุประสงคและประโยชนที่นิสิต
จะไดรับจากการประเมินรายวิชา

ขาดการประชาสมัพันธและ
นิสิตไมเขาใจวัตถุประสงคและ
ไมเห็นประโยชนจากการประเมนิ
รายวิชาอยางเปนรูปธรรม

ทุกภาควิชามกีารประชาสัมพันธให
นิสิตประเมินความพึงพอใจตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาตางๆ และนําผลการประเมนิ
มาเปนแนวทางพัฒนาการสอน และ
แจงใหนิสิตทราบ

โครงการการประเมนิ
ความพึงพอใจตอคุณภาพ
การจดัการเรียนการสอน

ทุกรายวิชาทีเ่ปดสอนใน
ปการศึกษา 2555 มี
จํานวนนิสิตที่ประเมนิ
ความพึงพอใจไมนอยกวา
รอยละ 50

- พฤศจิกายน
2555-มีนาคม
2556

- รองคณบดีฝาย
วิชาการ
- หัวหนาภาควิชา

องคประกอบท่ี 3 การพัฒนานิสิต
คณะฯ ยังไมไดนําผลการประเมิน
ไปใชเพ่ือปรับปรุงแผนงานหรือ
กิจกรรมในการพัฒนานิสิต

ควรนําผลการประเมินไปใชในการ
ปรับปรุงแผนและกิจกรรมการ
พัฒนานิสิตอยางเปนรูปธรรม

ควรนําผลการประเมินจากการจัด
โครงการพัฒนานิสิตในปการศึกษา
2554 มาทบทวนเพ่ือปรับปรุงการจัด
โครงการในปการศึกษา 2555

นําผลสรุปโครงการพัฒนานิสิตในป
การศึกษา 2554 เขาที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการนิสิตฯ เพ่ือสรุป
ประเด็นสําคัญ และแนวทางการพัฒนา
โครงการในปการศึกษา 2555

การประชุมคณะกรรมการ
กิจการนิสิตคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่
4/2555

คาเฉลี่ยประเมินโครงการ
เพ่ิมสูงข้ึน

- 1 ปการศึกษา คณะกรรมการกิจการนิสิต
คณะฯ

คณะฯ ยังไมไดนําผลการประเมิน
ไปใชเพ่ือปรับปรุงระบบการให
คําปรึกษาวิชาการของอาจารยที่
ปรึกษา

ควรนําผลการประเมินสูการ
ปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษา
วิชาการของอาจารยที่ปรึกษา

ควรนําผลการประเมินระบบอาจารย
ในปการศึกษา 2554 มาทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษา
วิชาการของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่
ปรึกษาสรุปแนวทางการพัฒนาระบบ
อาจารยที่ปรึกษาวิชาการในขอที่ได
คะแนนเฉลี่ยตํ่ากวา 3.50

ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบอาจารยที่
ปรึกษาคณะฯ ครั้งที่
4/2555

คาเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.51 - พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการพัฒนา
ระบบอาจารยที่ปรึกษา
คณะฯ

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย
- - - - - - - - -

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะหตนเอง 4. แนวทางการแกไขปรับปรุง
(กลยุทธ)

5. ช่ือโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 7.
งบประมาณ

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผูรับผิดชอบ

ไมพบการประเมินความสําเร็จ
ของการบูรณาการงานวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย

ควรพัฒนาระบบและกลไกการ
ประเมินความสําเร็จ ของการบูร
ณาการงานบริการวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย
เชน การมอบหมายผูรับผิดชอบ
พิจารณาวิธีการประเมินและ
ดําเนินการเพ่ือการพัฒนาตอไป

มีอาจารยทําการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแกสังคม กับการเรียนการสอน
และการวิจัยอยูทุกภาควิชา แตไม
ทราบวาตองการหลักฐานใด

1. ขอตัวอยางเอกสารหลักฐานจาก มก.
เพ่ือใหเปนแนวทางดําเนินการ
2. ใหหนวยบริการฯดําเนินการรวบรวม
ขอมูลตามเอกสารขอ 1

- มีผลหลักฐานการประเมิน - ตุลาคม 2555 –
กันยายน 2556

- รองคณบดีฝายประกัน
คุณภาพ
- รองคณบดีฝายธุรกิจ
สัมพันธ
- เจาหนาที่หนวยบริการ
เทคโนโลยีทาง
อุตสาหกรรมเกษตร

- ควรประเมินผลการบริการวิชาการ
ในภาพรวมตามที่ระบุไวใน
แผนพัฒนาปรับปรุงในปที่ผานมา

- จัดทําสรุปผลการบริการวิชาการใน
ภาพรวม พรอมระบุการปรับปรุงในป
ถัดไป

- มีผลสรุปการบริการวิชาการ
ในภาพรวม พรอมระบุการ
ปรับปรุงในปถัดไป

- ตุลาคม 2555 –
กันยายน 2556

- รองคณบดีฝายธุรกิจ
สัมพันธ
- เจาหนาที่หนวยบริการ
เทคโนโลยีทาง
อุตสาหกรรมเกษตร

องคประกอบท่ี 6 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- - - - - - - - -

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ
คณะฯ ยังไมไดนําผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ

ควรนําผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใชระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ

คณะฯไดมีการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูใชระบบสารสนเทศแลว แตยัง
ไมไดนําผลการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน

นําผลจากการประเมินความพึงพอใจ
รวมทั้งขอเสนอแนะมาเปนขอมูลในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

กิจกรรมการพัฒนาระบบ
Intranet สารสนเทศของ
คณะฯ

1. มีระบบตาง ๆ เพ่ิมข้ึน
จากเดิม เชน ระบบรับ-สง
หนังสือ ระบบการจองรถ
จองหอง เปนตน
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชไมตํ่ากวา 80%

- ตุลาคม –
ธันวาคม 2555

- รองคณบดีฝายพัฒนา
ทรัพยากร
- ผูชวยคณบดีฝาย
สารสนเทศ
- หัวหนาสํานักงาน
เลขานุการ
- นักวิชาการคอมพิวเตอร

คณะฯ ยังไมไดนําความรูที่เปน
แนวปฏิบัติที่ดีที่ไดจากการจัดการ
ความรู (KM) มาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานจริง

ควรนําความรูที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี
ที่ไดจากการจัดการความรู (KM)
มาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง

คณะฯมีการจัดการความรูในดาน
ตาง ๆ อยางตอเนื่อง โดยผูที่เขารับ
การอบรมไดนําความรูที่ไดรับไปปรับ
ใชกับงานที่เกี่ยวของ แตไมไดจัดทํา
เปนเอกสารหลักฐานในการอางอิง
สําหรับการตรวจ

มีการรวบรวมความรูที่ไดจากการจัดการ
ความรูอยางเปนระบบและเผยแพร
ระบบสารสนเทศ ใหบุคลากรทุกคน
สามารถเขาถึงแหลงความรูและสามารถ
นําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานจริง
ได

กิจกรรมการพัฒนาระบบ
Intranet สารสนเทศของ
คณะฯ

1. มีการเผยแพรระบบ
สารสนเทศ Intranet
ภายในสามารถนําไปใชเปน
แนวทางปฏิบัติงานจริง
2. มีการนําความรูไปใชใน
การปฏิบัติงานจริง

- ตุลาคม 2555 –
มีนาคม 2556

- รองคณบดีฝายพัฒนา
ทรัพยากร
- ผูชวยคณบดีฝาย
สารสนเทศ
- หัวหนาสํานักงาน
เลขานุการ
- นักวิชาการคอมพิวเตอร

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ
- - - - - - - - -
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะหตนเอง 4. แนวทางการแกไขปรับปรุง
(กลยุทธ)

5. ช่ือโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 7.
งบประมาณ

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผูรับผิดชอบ

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ไมพบตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะ
เฉพาะของคณะฯ ที่สอดคลอง
กับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย

คณะฯ ควรกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติม
ตามลักษณะเฉพาะของคณะฯ ที่
สอดคลองกับอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย

คณะฯ ยังไมไดกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติม
ตามลักษณะเฉพาะที่สอดคลองกับอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัย

คณะฯ กําหนดการกินดีอยูดีเปนตัวบงชี้
เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะที่สอดคลอง
กับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย

กําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตาม
ลักษณะเฉพาะที่สอดคลอง
กับอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยเขาที่ประชุม
คณะ

ตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะ
เฉพาะที่สอดคลองกับอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัยของ
คณะฯ

- กําลังดําเนินงาน - รองคณบดีฝายประกัน
คุณภาพ

ไมพบแนวปฏิบัติที่ดีดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และ
เผยแพรในหนวยงานอ่ืนสามารถ
นําไปใชประโยชนได

คณะฯ ควรพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี
ดานการประกนัคุณภาพการศึกษา
และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืน
สามารถนําไปใชประโยชนได

คณะฯ มีแนวปฏิบัติที่ดีดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และเคย
เผยแพรใหหนวยงานอ่ืนนําไปใช
ประโยชน แตไมไดดําเนินการในปที่
ตรวจ

นําแนวปฏิบัติที่ดีดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา และดานอ่ืน ๆ
เผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใช
ประโยชนได

นําแนวปฏิบัติที่ดีเผยแพรใน
ระบบ Intranet ของคณะฯ
การประกวดรางวัลคุณภาพ

มีการเผยแพรในระบบ
Intranet ของคณะฯ

- กําลังดําเนินงาน - รองคณบดีฝายประกัน
คุณภาพ
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4.2 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปการศึกษา 2554 (สปค.02)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รายงาน ณ วันท่ี 30 เมษายน 2556
1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไขปรับปรุง

(กลยุทธ)
4. ช่ือโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน

ตามโครงการ/
กิจกรรม

7. รอยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม

8.
งบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ

บทสรุปผูบริหาร
1. แมคณะฯ  มีการจัดการ
ความรูแตยังไมมีการจัดระบบ
ฐานขอมูลองคความรูเพ่ือการ
เผยแพรและเรียนรูสูการ
ปฏิบัติ

ควรจัดระบบฐานขอมูลองคความรูเพ่ือการ
เผยแพรและเรียนรูสูการปฏิบัติ

อยูระหวางดําเนินการ
- มีการแตงต้ังกรรมการแลว มีการแนะนํา
ชี้แจงหลักการโดยหัวหนาภาควิชา
วิทยาการสิ่งทอ
- พัฒนา best practice ใหเปน KM
- พัฒนาระบบฐานขอมูล

- 1 KM 1 หนวยงาน
- พัฒนาระบบฐานขอมูล อก.

- มี KM อยางนอย 1 หนวยงานใน
คณะ
- มีระบบฐานขอมูลคณะ ภายในป
2557

1. หัวหนาภาค
รายงานกิจกรรมท่ี
นาสนใจของภาค.ในท่ี
ประชุมคณะ
2. โครงการ KM การ
ตรวจ QA ระดับคณะ
3. โตรงการเย่ียมชม
best practice ของ
แตละภาค
4. การทําฐานขอมูล
คณะ

80%

100%

50%

80%

-

40000

40000

-

- คณะกรรมการจัดการ
ความรู
- รองคณบดีฝายพัฒนา
ทรัพยากร

2. ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติภารกิจขององคกร สวน
ใหญขาดการนําผลการ
ประเมินไปสูการพัฒนาและ
ปรับปรุง

ควรนําผลการประเมินไปใชประโยชนใน
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินงาน รวมทั้งควรพัฒนาฐานขอมูล
ของคณะฯ เพ่ือประโยชนในการบริหาร
จัดการและตัดสินใจของผูบริหาร

ใหมีการระบุประเด็นนี้ในที่ประชุมคณะ
และภาควิชาที่เกี่ยวของทุกครั้ง

ที่ประชุมคณะ / ภาควิชา หลักฐานการนําผลการประเมินไป
ใชในการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุง

กําลังดําเนินการ 80% - - คณบดี
- รองคณบดี
- หัวหนาภาควิชาที่เกี่ยวของ
- หัวหนาสํานักงานเลขานุการ

- ควรพิจารณาใชชองทางการสื่อสารที่
หลากหลายในการบริการขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนแกนิสิตใหทั่วถึงทุกภาควิชา

- ประชาสัมพันธใหนิสิต เห็นความสําคัญ
และทราบชองทางสื่อสารมากข้ึน
- จัดทําบอรดประชาสัมพันธภายในให
ชัดเจน

- วันปฐมนิเทศ
- ประสานงานกับกรรมการ
สโมสรนิสิต

ความพึงพอใจในการสื่อสารกับ
คณะ ภาควิชาเพ่ิมมากข้ึน

กําลังดําเนินการ 80% - - รองคณบดีฝายกิจการนิสิต
และกิจการพิเศษ
- รองคณบดีฝายธรุกิจสัมพันธ

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
ยังไมมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผน
กลยุทธทุกป

ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ของแผนกลยุทธทุกป

ใหมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ของแผนกลยุทธทุกป ในที่ประชุม
คณะ

ที่ประชุมคณะ มีเอกสารแสดงการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกล
ยุทธ (จากโครงการสัมมนา
บุคลากร)

ดําเนินการแลว 100% 700,000 - คณบดี
- รองคณบดีฝายประกัน
คุณภาพ
- กรรมการดําเนินการประกัน
คุณภาพ

องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไขปรับปรุง
(กลยุทธ)

4. ช่ือโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/

กิจกรรม

7. รอยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม

8.
งบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ

การดําเนนิงานตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดม
ศึกษา (มคอ.) ยังไมครบทุก
หลักสูตร

ควรดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (มคอ.)
ใหครบทุกหลักสูตร ทั้งนี้อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรควรมีบทบาทหลักใน
การดําเนินงาน

เรงรัดและติดตามผลใหหลักสูตรที่อยู
ระหวางกระบวนการ ดําเนินการใหแลว
เสร็จ

การปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา
(มคอ.)

ทุกหลักสูตรของคณะอุตสาหกรรม
เกษตรมีการปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา (มคอ.)

ดําเนินการแลว 100% - - รองคณบดีฝายวิชาการ
- อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร

จํานวนงานวิจัยในชั้นเรียนยัง
มีนอย และ website
เครือขายการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนยังไมเปน
ปจจุบัน

ควรสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนใหมี
จํานวนเพ่ิมมากข้ึน และปรับปรุง website
เครือขายการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนใหทันสมัย

1.สงเสริมและกระตุนใหทุกภาควิชา
ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ิมข้ึน และ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง

1.โครงการการวิจัยในชั้นเรียน 1.มีการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ิมข้ึน มีการดําเนินการโดย
กระตุนใหมีการจัดทํา
วิจัยในช้ันเรียนเพิม่เปน
5 เรื่อง

100% -

1. รองคณบดีฝายวิชาการ
และหัวหนาภาควิชา

2. รองคณบดีฝายวิชาการ
และผูชวยคณบดีฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ปรับปรุง website ของระบบ
สารสนเทศประกันคุณภาพ และ website
คณะ และระบบ intranet

2. ปรับปรุง website ของ
ระบบสารสนเทศประกัน
คุณภาพ และ website คณะ
และระบบ intranet

2. website ของระบบสารสนเทศ
ประกันคุณภาพ และ website
คณะ และระบบ intranet ที่
ทันสมัย

อยูระหวางการ
ดําเนินการปรบัปรุง
website ของระบบ
สารสนเทศประกัน
คุณภาพ และ website
คณะ และระบบ
intranet

60% 10,000

การมีสวนรวมของนิสิตในการ
ประเมินความพึงพอใจตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนบางรายวิชามีนอยกวา
รอยละ 50

ควรกระตุนใหนิสิตเขาประเมินรายวิชาใหได
ไมนอยกวารอยละ 50 และชี้แจงใหนิสิต
เขาใจวัตถุประสงคและประโยชนที่นิสิตจะ
ไดรับจากการประเมินรายวิชา

ทุกภาควิชามีการประชาสัมพันธใหนิสิต
ประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาตางๆ
และนําผลการประเมินมาเปนแนวทาง
พัฒนาการสอน และแจงใหนิสิตทราบ

โครงการการประเมินความพึง
พอใจตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน

ทุกรายวิชาที่เปดสอนใน ป
การศึกษา 2555 มีจํานวนนิสิตที่
ประเมินความพึงพอใจไมนอยกวา
รอยละ 50

รอยละ 67 ของรายวิชา
ที่เปดสอนใน ป
การศึกษา 2555 มี
จํานวนนิสิตมากกวารอย
ละ 50 ที่ประเมินการ
สอน  อีกรอยละ 20 มี
การประเมินโดยนิสิต
จํานวนนอยกวารอยละ
50 และรอยละ 13 ไมมี
การประเมิน ซึ่งสวน
ใหญเปนวิชา Seminar,
Thesis และ
Independent study

67% - - รองคณบดีฝายวิชาการ
- หัวหนาภาควิชา

องคประกอบท่ี 3 การพัฒนานิสิต
คณะฯ ยังไมไดนําผลการ
ประเมินไปใชเพ่ือปรับปรุง
แผนงานหรือกิจกรรมในการ
พัฒนานิสิต

ควรนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง
แผนและกิจกรรมการพัฒนานิสิตอยางเปน
รูปธรรม

นําผลสรุปโครงการพัฒนานิสิตในป
การศึกษา 2554 เขาที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการนิสิตฯ เพ่ือสรุป
ประเด็นสําคัญ และแนวทางการพัฒนา
โครงการในปการศึกษา 2555

การประชุมคณะกรรมการ
กิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรม
เกษตร ครั้งที่ 4/2555

คาเฉลี่ยประเมินโครงการเพ่ิมสูงข้ึน ดําเนินการแลว 100% - - คณะกรรมการกิจการนิสิต
คณะฯ

คณะฯ ยังไมไดนําผลการ
ประเมินไปใชเพ่ือปรับปรุง
ระบบการใหคําปรึกษา
วิชาการของอาจารยที่ปรึกษา

ควรนําผลการประเมินสูการปรบัปรุงระบบ
การใหคําปรึกษาวิชาการของอาจารยที่
ปรึกษา

คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่
ปรึกษาสรุปแนวทางการพัฒนาระบบ
อาจารยที่ปรึกษาวิชาการในขอที่ได
คะแนนเฉลี่ยตํ่ากวา 3.50

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบอาจารยที่ปรึกษาคณะฯ
ครั้งที่ 4/2555

คาเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.51 อยูระหวาง
ดําเนินการ

50% - - คณะกรรมการพัฒนา
ระบบอาจารยที่ปรกึษา
คณะฯ

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไขปรับปรุง
(กลยุทธ)

4. ช่ือโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/

กิจกรรม

7. รอยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม

8.
งบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ

- - - - - - - - -

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม
ไมพบการประเมินความสําเร็จ
ของการบูรณาการงาน
วิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย

ควรพัฒนาระบบและกลไกการประเมิน
ความสําเร็จ ของการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแกสังคม กับการเรียนการสอนและ
การวิจัย เชน การมอบหมายผูรับผิดชอบ
พิจารณาวิธีการประเมินและดําเนินการเพ่ือ
การพัฒนาตอไป

1. ขอตัวอยางเอกสารหลักฐานจาก มก.
เพ่ือใหเปนแนวทางดําเนินการ
2. ใหหนวยบริการฯดําเนินการรวบรวม
ขอมูลตามเอกสารขอ 1

- มีผลหลักฐานการประเมิน ดําเนินการแลว 100% - - รองคณบดีฝายประกัน
คุณภาพ
- รองคณบดีฝายธุรกิจสัมพันธ
- เจาหนาที่หนวยบริการ
เทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม
เกษตร

- ควรประเมินผลการบริการวิชาการใน
ภาพรวมตามที่ระบุไวในแผนพัฒนา
ปรับปรุงในปที่ผานมา

จัดทําสรุปผลการบริการวิชาการใน
ภาพรวม พรอมระบุการปรับปรุงในป
ถัดไป

- มีผลสรุปการบริการวิชาการใน
ภาพรวม พรอมระบุการปรับปรุง
ในปถัดไป

ดําเนินการแลว 100% - - รองคณบดีฝายธุรกิจสัมพันธ
- เจาหนาที่หนวยบริการ
เทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม
เกษตร

องคประกอบท่ี 6 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- - - - - - - - -

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ
คณะฯ ยังไมไดนําผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ

ควรนําผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ

นําผลจากการประเมินความพึงพอใจ
รวมทั้งขอเสนอแนะมาเปนขอมูลในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน

กิจกรรมการพัฒนาระบบ
Intranet สารสนเทศของ
คณะฯ

1. มีระบบตาง ๆ เพ่ิมข้ึนจากเดิม
เชน ระบบรับ-สงหนังสือ ระบบ
การจองรถ จองหอง เปนตน
2. ระดับความพึงพอใจของผูใชไม
ตํ่ากวา 80%

ดําเนินการแลว 70% - - รองคณบดีฝายพัฒนา
ทรัพยากร
- ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ
- หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
- นักวิชาการคอมพิวเตอร

คณะฯ ยังไมไดนําความรูที่
เปนแนวปฏิบัติที่ดีที่ไดจาก
การจัดการความรู (KM) มา
ปรับใชในการปฏิบัติงานจริง

ควรนําความรูที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีที่ไดจาก
การจัดการความรู (KM) มาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานจริง

มีการรวบรวมความรูที่ไดจากการจัดการ
ความรูอยางเปนระบบและเผยแพรระบบ
สารสนเทศ ใหบุคลากรทุกคนสามารถ
เขาถึงแหลงความรูและสามารถนําไปใช
ประโยชนในการปฏิบัติงานจริงได

กิจกรรมการพัฒนาระบบ
Intranet สารสนเทศของ
คณะฯ

1. มีการเผยแพรระบบสารสนเทศ
Intranet ภายในสามารถนําไปใช
เปนแนวทางปฏิบัติงานจริง
2. มีการนําความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงานจริง

ดําเนินการแลว 70% - - รองคณบดีฝายพัฒนา
ทรัพยากร
- ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ
- หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
- นักวิชาการคอมพิวเตอร

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ
- - - - - - - - -

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ไมพบตัวบงชี้เพ่ิมเติมตาม
ลักษณะเฉพาะของคณะฯ ที่

คณะฯ ควรกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตาม
ลักษณะเฉพาะของคณะฯ ที่สอดคลองกับ

คณะฯ กําหนดการกินดีอยูดีเปนตัวบงชี้
เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะที่สอดคลอง

กําหนดตัวบงชีเ้พ่ิมเติมตาม
ลักษณะเฉพาะที่สอดคลอง

ตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะ
เฉพาะที่สอดคลองกับอัตลักษณ

จัดทําตัวบงชี้เพ่ิมเติม
ของอัตลักษณคณะฯ

100% - - รองคณบดีฝายประกัน
คุณภาพ
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไขปรับปรุง
(กลยุทธ)

4. ช่ือโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/

กิจกรรม

7. รอยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม

8.
งบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ

สอดคลองกับอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย กับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย กับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
เขาที่ประชุมคณะ

ของมหาวิทยาลัยของคณะฯ

ไมพบแนวปฏิบัติที่ดีดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
และเผยแพรในหนวยงานอ่ืน
สามารถนําไปใชประโยชนได

คณะฯ ควรพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และเผยแพรให
หนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชนได

นําแนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา และดานอ่ืน ๆ เผยแพรให
หนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชนได

นําแนวปฏิบัติที่ดีเผยแพรใน
ระบบ Intranet ของคณะฯ
การประกวดรางวัลคุณภาพ

มีการเผยแพรในระบบ Intranet
ของคณะฯ

ดําเนินการแลว 70% - - รองคณบดีฝายประกัน
คุณภาพ
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บทที่ 5
รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555

ตัวต้ัง ตัวต้ัง
ตัวหาร ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบงชี้ สกอ. และ สมศ. (37 ตัวบงชี้) ยกเวน ตัวบงชี้ที่ 3.3, 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.72 4.66
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทกุตัวบงชี้ (38 ตัวบงชี้) ยกเวน ตัวบงชี้ที่ 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.86 4.67
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี้ของ สกอ. (23 ตัวบงชี้) 4.91 4.61
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบงชี้) 4.92 4.63
คะแนนเฉลีย่ภาพรวมตัวบงชี ้สมศ. (1-11 ตัวบงชี)้ 4.84 4.85
คะแนนเฉลีย่ภาพรวมตัวบงชี ้สมศ. (1-15 ตัวบงชี)้ ยกเวนตัวบงชีท้ี่ 12 4.77 4.75
องคประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 5.00 4.00

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 7 7 5.00 4.00 ขาดขอ 7 8
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 4.69 4.54

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสตูร ขอ 6 6 4.00 4.00 ขาดขอ 4 5 6
85 85
104 103
32 32.0
104 103

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ขอ 7 7 5.00 3.00 ขาดขอ 1 2 6 7
2.5 หองสมุด อปุกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู ขอ 7 7 5.00 5.00
2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน ขอ 7 7 5.00 5.00
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของ

บัณฑิต
ขอ 6 6 5.00 5.00

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จดัใหกบันิสติ ขอ 5 5 4.00 4.00

234 234
276 276

จํานวนผูตอบแบบสํารวจ คน
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลา
ราชการ)

คน

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอสิระ คน
จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ คน
จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา คน
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการเกณฑทหาร ลาอปุสมบท คน
จํานวนบัณฑิตที่ไมไดงานทํา คน
จํานวนบัณฑิตที่ไมประสงคทํางาน คน
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอสิระ

คน

2
(สมศ.)

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอดุมศึกษาแหงชาติ

คะแนนประเมิน
จากนายจาง

ไมต่ํากวา
3.50

ไมต่ํากวา
 3.50 3.96 4.06

77.75 64.00
122 122

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด คน
การตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ผลงาน - - - -
มีการตีพิมพในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
(proceeding)

ผลงาน 39 19.50 34 17.00

มีการตีพิมพในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพในวารสารระดับชาติ

ผลงาน 47 35.25 36 27.00

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ผลงาน 23 23.00 20 20.00
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจงัหวัด ผลงาน - - - -
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ ผลงาน - - - -

หนวย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ,
ปปฏิทนิ 2555)

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)

4

63.73 52.46

14

7

รอยละ 30.77

2.2 อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก รอยละ 82.5281.73

2.3 30

122

16,263.42

3
(สมศ.)

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร

รอยละ

3.96

1
(สมศ.)

7 7
6 6

234

บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป รอยละ 84.78 84.78

42 42
14

382 382

16,263.42

122

397397

234

--

ตัวบงชี้

ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)

7 3

อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

8 6

4

เปาหมาย

60

หมายเหตุ

100

30

60

4 4

31.07

5.00

7

84
8

84
8

4.06

5.00

5.00 5.00

4.24 4.24

5.00 5.00

100

25 25

2555 2556
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ตวัตัง้ ตวัตัง้
ตวัหาร ตวัหาร

2555 2556

หมายเหตุตัวบงชี้

ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)

เปาหมายหนวย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ,
ปปฏิทิน 2555)

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)

29.25 25.50 5.00 5.00
14 14

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด คน
มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI

ผลงาน 23 5.75 12 3.00

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยูในประกาศ
ของ สมศ.

ผลงาน 1 0.50 1 0.50

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยูใน
ประกาศของ สมศ.

ผลงาน - - - -

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
การจัดอนัดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:
www.scimagojr.com) ในปลาสุดใน subject category ที่ตีพิมพ
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู
ในฐานขอมูลสากล ISI และ Scopus

ผลงาน 23 23.00 22 22.00

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด ผลงาน - - - -
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ ผลงาน - - - -
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ

ผลงาน - - - -

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซยีน ผลงาน - - - -
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ ผลงาน - - - -

597 597.00
104 104.00

อาจารยวุฒิปริญญาตรี คน 1 0.00 1 0.00
อาจารยวุฒิปริญญาโท คน 8 16.00 8 16.00
อาจารยวุฒิปริญญาเอก คน 25 125.00 25 125.00
ผูชวยศาสตราจารยวุฒิปริญญาตรี คน - - - -
ผูชวยศาสตราจารยวุฒิปริญญาโท คน 8 24.00 8 24.00
ผูชวยศาสตราจารยวุฒิปริญญาเอก คน 30 180.00 30 180.00
รองศาสตราจารยวุฒิปริญญาตรี คน - - - -
รองศาสตราจารยวุฒิปริญญาโท คน 2 10.00 2 10.00
รองศาสตราจารยวุฒิปริญญาเอก คน 29 232.00 29 232.00
ศาสตราจารยวุฒิปริญญาตรี คน - - - -
ศาสตราจารยวุฒิปริญญาโท คน - - - -
ศาสตราจารยวุฒิปริญญาเอก คน 1 10.00 1 10.00

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพฒันานิสิต 5.00 5.00
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร ขอ 7 7 5.00 5.00
3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกจิกรรมนิสิต ขอ 6 6 5.00 5.00
3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ขอ 5 5 5.00 5.00

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 5.00 5.00
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค ขอ 7 7 5.00 5.00
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ขอ 6 6 5.00 5.00

56,995,185 56,995,185
96 96

76.25 56.25
104 103.0

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด คน
จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน
มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI

ผลงาน 83 20.75 29 7.25

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยูในประกาศ
ของ สมศ.

ผลงาน 3 1.50 2 1.00

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยูใน
ประกาศของ สมศ.

- - - -

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
การจัดอนัดับวารสาร SJR(SCImago Journal Rank:
www.scimagojr.com) ในปลาสุดใน subject category ที่ตีพิมพ
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู
ในฐานขอมูลสากล ISI และ Scopus

54 54.00 48 48.00

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด ผลงาน - - - -
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ ผลงาน - - - -
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ

ผลงาน - - - -

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซยีน ผลงาน - - - -
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ ผลงาน - - - -

6 6 4.784.78

5.00 5.00

5.00

6
5

7 7
6

400,000
/ คน

2020

5

5.00

104 103
- -

7 7
6

14
(สมศ.)

การพัฒนาคณาจารย

รอยละ

5
(สมศ.)

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร รอยละ

6

สัดสวน 5.74 5.74

50

14

208.93 182.1450

73.3 54.6

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา

สัดสวน 593,699.84 593,699.84400,000/
 คน

14

4
(สมศ.)

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร
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ตวัตัง้ ตวัตัง้
ตวัหาร ตวัหาร

2555 2556

หมายเหตุตัวบงชี้

ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)

เปาหมายหนวย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ,
ปปฏิทิน 2555)

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)

22 22
104 103

การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เร่ือง
การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เร่ือง
การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เร่ือง
การใชประโยชนทางออมของานสรางสรรค เร่ือง

43 43
104 103

บทความวิชาการตีพิมพในวารสารระดับชาติ เร่ือง 39 9.75 39 9.75
บทความวิชาการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ เร่ือง - - - -
ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่
สถานศึกษากําหนด

เร่ือง 2 1.50 2 1.50

ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการ
พิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ

เร่ือง 2 2.00 2 2.00

องคประกอบที่ 5 การบรกิารทางวิชาการแกสังคม 5.00 4.50
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม ขอ 5 5 5.00 4.00 ขาดขอ 5
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกดิประโยชนตอสังคม ขอ 5 5 5.00 4.00 ขาดขอ 4

33 33
64 64

- ใชการพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง
- ใชการพัฒนาการวิจัย เร่ือง
- ใชการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เร่ือง
- โครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เร่ือง

9
(สมศ.)

ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร
ภายนอก

ขอ 5 5 5.00 5.00

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ขอ 5 5 5.00 5.00
10

(สมศ.)
การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม ขอ 4 4 5.00 5.00

11
(สมศ.)

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ขอ 5 5 5.00 5.00

องคประกอบที่ 7 การบรหิารและการจัดการ 4.77 4.37
7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารทุกระดับของ

คณะ
ขอ 7 7 5.00 5.00

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5 5 5.00 4.00 ขาดขอ 1
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ขอ 4 5 5.00 5.00
7.4 ระบบบริหารความเส่ียง ขอ 6 6 5.00 4.00 ขาดขอ 2
13

(สมศ.)
การปฏบิัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน คะแนน 5.00 5.00 3.85 3.85

องคประกอบที่ 8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 5.00
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ 7 7 5.00 5.00

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.96 4.81
9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ขอ 8 8 5.00 5.00
15

(สมศ.)
ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกดั คะแนน 4 4 4.91 4.614.91 4.61

9 9

5 5

30

5 5

7 7

10 10

30

20

64

19 19
13

5 5

18

ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย

รอยละ 51.56 51.56

1
64

13
1

7
(สมศ.)

-
ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ รอยละ 41.35

6
(สมศ.)

งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 20

21

1

-
41.75 5.00 5.00

5.00 5.00

4

5.00

--

5.00รอยละ 21.15 21.36

8
(สมศ.)

5 4

5 5

5 5

7 7

3.85 3.85
56

5 4
5 4
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รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2555
วันท่ี 19 – 21 มิถุนายน 2556

1. รองศาสตราจารย ดร.ตรีทศ  เหลาศิริหงษทอง ประธานคณะกรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2. ดร.จันทนา   ไพรบูรณ กรรมการ
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3. ดร.ปยวัฒน  ดิลกสัมพันธ กรรมการ
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4. นางเพ่ือนแกว  ทองอําไพ กรรมการ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

5. นายธเนศ   ดาวรุงโรจน กรรมการ
สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

6. นายนพดล  บัวเผื่อน กรรมการ
สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ภาคผนวก

 ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมิน
ลําดับ

ท่ี
ลําดับท่ีบน
ระบบ CHE

CdsID ช่ือขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ยืนยัน

1 จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทัง้หมด
2 จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทีบ่รรลุเปาหมาย

3 1 1 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทีเ่ปดสอนทัง้หมด 22 22
4 2 2 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0
5 3 3 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6
6 4 4 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 1 1
7 5 5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโททีม่ีเฉพาะแผน ก 6 6
8 6 6 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโททีม่ีเฉพาะแผน ข 0 0
9 7 7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ทีม่ีทัง้แผน ก และ แผน ข อยูในเอกสารหลักสูตรฉบับ

เดียวกัน
3 3

10 8 8 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ทีม่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 6 6

11 9 9 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 0
12 10 10 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 6 6
13 11 587 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ทีม่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 6 6
14 12 25 (สกอ.) จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานทีต้ั่งทัง้หมด 0 0
15 13 26 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทีจ่ัดการเรียนการสอนนอกสถานทีต้ั่ง 0 0
16 14 27 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0
17 15 28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 0
18 16 29 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0
19 17 30 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0
20 18 31 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 0
21 19 32 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0
22 20 33 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทีจ่ัดการเรียนการสอนนอกสถานทีต้ั่ง  และแจงให

คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
0 0

23 21 34 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0
24 22 35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 0
25 23 36 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0
26 24 37 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0
27 25 38 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 0
28 26 39 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0
29 27 40 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทัง้หมดทีไ่ดรับอนุมัติตามกรอบ TQF 22 22
30 28 41 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 6 6
31 29 42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 0
32 30 43 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 1 1
33 31 44 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 9 9
34 32 45 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 0
35 33 46 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 6 6
36 34 47 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทัง้หมดทีไ่ดรับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตาม

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานฯ ครบถวน
16 16

37 35 48 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0
38 36 49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 5 5
39 37 50 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 1 1
40 38 51 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 5 5

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
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41 39 52 - -(สกอ.) ระดับ ป.บณัฑิตข้ันสูง 0 0
42 40 53 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 5 5
43 41 11 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพทีเ่ปดสอนทัง้หมด 0 0
44 42 12 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0
45 43 13 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 0
46 44 14 - -(สกอ.) ระดับ ป.บณัฑิต 0 0
47 45 15 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0
48 46 16 - -(สกอ.) ระดับ ป.บณัฑิตข้ันสูง 0 0
49 47 17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0
50 48 18 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพทีเ่ปดสอนและไดรับการรับรองหลักสูตรจากองคกร

วิชาชีพทัง้หมด
0 0

51 49 19 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0
52 50 20 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 0
53 51 21 - -(สกอ.) ระดับ ป.บณัฑิต 0 0
54 52 22 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0
55 53 23 - -(สกอ.) ระดับ ป.บณัฑิตข้ันสูง 0 0
56 54 24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0
57 55 61 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทัง้หมดทีย่ังไมไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF แตเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถวน
0 0

58 56 62 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0
59 57 63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 0
60 58 64 - -(สกอ.) ระดับ ป.บณัฑิต 0 0
61 59 65 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0
62 60 66 - -(สกอ.) ระดับ ป.บณัฑิตข้ันสูง 0 0
63 61 67 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0
64 62 54 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทัง้หมดทีไ่ดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ทีม่ีผลการประเมินตามตัว

บงช้ีผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอยละ 80 
ของตัวบงช้ีทีกํ่าหนดในแตละป)

16 16

65 63 55 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0
66 64 56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 5 5
67 65 57 - -(สกอ.) ระดับ ป.บณัฑิต 1 1
68 66 58 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 5 5
69 67 59 - -(สกอ.) ระดับ ป.บณัฑิตข้ันสูง 0 0
70 68 60 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 5 5
71 69 695 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทัง้หมดทีไ่ดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ทีม่ีผลการประเมินตาม

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมินครบทกุตัวบงช้ี
0 0

72 70 696 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0
73 71 697 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 0
74 72 698 - -(สกอ.) ระดับ ป.บณัฑิต 0 0
75 73 699 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0
76 74 700 - -(สกอ.) ระดับ ป.บณัฑิตข้ันสูง 0 0
77 75 701 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0
78 76 68 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพทีม่ีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

กับภาครัฐหรือภาคเอกชนทีเ่ก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตร
0 0

79 77 69 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0
80 78 70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 0
81 79 71 - -(สกอ.) ระดับ ป.บณัฑิต 0 0
82 80 72 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0
83 81 73 - -(สกอ.) ระดับ ป.บณัฑิตข้ันสูง 0 0
84 82 74 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  0 0
85 83 75 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบนัทัง้หมดทกุระดับการศึกษา 2,870 2,870
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86 84 76 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบนัทัง้หมด - ระดับอนุปริญญา 0 0
87 85 77 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบนัทัง้หมด - ระดับปริญญาตรี 2,195 2,195
88 86 78 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบนัทัง้หมด - ระดับ ป.บณัฑิต 27 27
89 87 79 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบนัทัง้หมด - ระดับปริญญาโท 502 502
90 88 80 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบนัทัง้หมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 392 392
91 89 81 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบนัทัง้หมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 110 110
92 90 82 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบนัทัง้หมด - ระดับ ป.บณัฑิตข้ันสูง 0 0
93 91 83 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบนัทัง้หมด - ระดับปริญญาเอก  146 146
94 92 102 (REPORT) จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด รวมทัง้ทีป่ฏิบติังานจริงและลาศึกษาตอ 104 104
95 93 103 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทีป่ฏิบติังานจริง 96 96
96 94 104 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทีล่าศึกษาตอ  8 8
97 95 598 (REPORT) จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดทีป่ฏิบติังานจริงและลาศึกษาตอ แยกตามวุฒิ

ปริญญาหรือเทยีบเทา 
104 104

98 96 599 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดทีป่ฏิบติังานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทยีบเทา 

1 1

99 97 600 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดทีป่ฏิบติังานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทยีบเทา

18 18

100 98 601 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดทีป่ฏิบติังานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญา
เอกหรือเทยีบเทา 

85 85

101 99 597 (สกอ.) รอยละของอาจารยประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาทีผ่านมา (กรณีที่
เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละฯ) 

81.73 81.73

102 100 107 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดทีดํ่ารงตําแหนงอาจารย 34 34
103 101 108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ทีไ่มมีตําแหนงทางวิชาการ) ทีม่ีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทยีบเทา
1 1

104 102 109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ทีไ่มมีตําแหนงทางวิชาการ) ทีม่ีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทยีบเทา

8 8

105 103 110 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ทีไ่มมีตําแหนงทางวิชาการ) ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทยีบเทา

25 25

106 104 111 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดทีดํ่ารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  38 38
107 105 112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ทีม่ีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทยีบเทา
0 0

108 106 113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ทีม่ีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทยีบเทา

8 8

109 107 114 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทยีบเทา

30 30

110 108 115 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดทีดํ่ารงตําแหนงรองศาสตราจารย 31 31
111 109 116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ทีม่ีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทยีบเทา
0 0

112 110 117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ทีม่ีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทยีบเทา

2 2

113 111 118 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทยีบเทา

29 29

114 112 119 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดทีดํ่ารงตําแหนงศาสตราจารย 1 1
115 113 120 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ทีม่ีวุฒิปริญญาตรี หรือเทยีบเทา 0 0

116 114 121 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ทีม่ีวุฒิปริญญาโท หรือเทยีบเทา 0 0

117 115 122 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก หรือเทยีบเทา 1 1

118 116 595 (สกอ.) รอยละของอาจารยประจําทีดํ่ารงตําแหนงทางวิชาการของปทีผ่านมา 31.68 31.68
119 117 123 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา (FTES) รวมทกุหลักสูตร 1,298 1,298
120 118 124 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0
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121 119 125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 970.47 970.47
122 120 126 - -(สกอ.) ระดับ ป.บณัฑิต 28 28
123 121 127 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 235.46 235.46
124 122 128 - -(สกอ.) ระดับ ป.บณัฑิตข้ันสูง 0 0
125 123 129 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 63.79 63.79
126 124 130 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรทีจ่ัดบริการใหนักศกึษา 5,848 5,848
127 125 131 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศกึษาทีม่ีการ

ลงทะเบยีนการใช Wi-Fi กับสถาบนั
5,719 5,719

128 126 132 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพการใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศกึษา (จากคะแนนเต็ม 5)

4.19 4.19

129 127 133 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพการใหบริการดานกายภาพทีเ่หมาะสมตอการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนานักศกึษา อาท ิหองเรียน หองปฏิบติัการ อุปกรณ
การศกึษา และจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (จากคะแนนเต็ม 5)

3.94 3.94

130 128 134 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพในการใหบริการส่ิงอํานวยความสะดวกทีจ่ําเปนอ่ืนๆ 
อาท ิงานทะเบยีนนักศกึษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5)

3.91 3.91

131 129 135 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย
ของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาท ิประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมทัง้มีระบบและอุปกรณปองกันอัคคภัียในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตาม
กฎหมายทีเ่ก่ียวของ (จากคะแนนเต็ม 5)

3.97 3.97

132 130 136 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนทีม่ีตอคณุภาพการจัดการเรียนการสอน
และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (เทยีบจากคะแนนเต็ม 5) เฉล่ียทกุหลักสูตร

3.97 3.97

133 131 137 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
134 132 138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
135 133 139 - -(สกอ.) ระดับ ป.บณัฑิต
136 134 140 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
137 135 142 - -(สกอ.) ระดับ ป.บณัฑิตข้ันสูง
138 136 143 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 
139 137 84 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีทัง้หมด (ทีจ่ัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ1) 397 397
140 138 85 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีทีต่อบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทาํ  382 382
141 139 86 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ดงานทาํหลังสําเร็จการศกึษา (ไมนับรวมผูที่

ประกอบอาชีพอิสระ)
234 234

142 140 87 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 14 14
143 141 88 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีทีม่ีงานทาํกอนเขาศกึษา 8 8
144 142 681 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองทีม่ีรายไดประจําอยูแลว 234 234

145 143 89 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีทีศ่กึษาตอระดับบณัฑิตศกึษา 84 84
146 144 682 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีทีอุ่ปสมบท 0 0
147 145 683 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีทีเ่กณฑทหาร 0 0
148 146 90 (สมศ.) เงนิเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีทีไ่ดงานทาํ

หรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉล่ีย)
16,263.42 16,263.42

149 147 669 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีทัง้หมด (ทีจ่ัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 2,195 2,195

150 148 670 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโททัง้หมด (ทีจ่ัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 502 502

151 149 671 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกทัง้หมด (ทีจ่ัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 146 146

152 150 93 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ดรับการประเมินคณุภาพตามกรอบมาตรฐาน
คณุวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ

0 0
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153 151 94 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาทีจ่บการศกึษาระดับปริญญา
ตรีตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)

0 0

154 152 95 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางทีม่ีตอผูสําเร็จการศกึษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)

0 0

155 153 96 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโททีไ่ดรับการประเมินคณุภาพตามกรอบมาตรฐาน
คณุวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ

0 0

156 154 97 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาทีจ่บการศกึษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)

0 0

157 155 98 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางทีม่ีตอผูสําเร็จการศกึษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)

0 0

158 156 99 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกทีไ่ดรับการประเมินคณุภาพตามกรอบมาตรฐาน
คณุวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ

0 0

159 157 100 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาทีจ่บการศกึษาระดับปริญญา
เอกตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)

0 0

160 158 101 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางทีม่ีตอผูสําเร็จการศกึษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)

0 0

161 159 691 (REPORT) ผลรวมของคาคะแนนทีไ่ดจากการประเมินบณัฑิต ตามกรอบ TQF 0 0
162 160 692 (REPORT) จํานวนบณัฑิตทีไ่ดรับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทัง้หมด 0 0
163 161 602 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางทีม่ีตอบณัฑิตระดับปริญญาตรี โท 

เอก ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)
3.96 3.96

164 162 165 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยทีเ่ปนผลจากวิทยานิพนธ หรือบทความจากสาร
นิพนธ หรือบทความจากศลิปนิพนธ [ผลงานของผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท ที่
ผานการกล่ันกรอง (peer review) โดยมีบคุคลภายนอกสถาบนัรวมเปนกรรมการ
พิจารณาดวย]

0 0

165 163 672 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ทีม่ีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึง 

0 0

166 164 166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ทีตี่พิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings)

39 34

167 165 167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ทีตี่พิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ

47 36

168 166 170 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ทีตี่พิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 23 20
169 167 175 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธทีเ่ผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จ

การศกึษาระดับปริญญาโท)
77.75 64.00

170 168 176 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธทีไ่ดรับการเผยแพรระดับสถาบนัหรือ
จังหวัด

0 0

171 169 177 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0 0

172 170 178 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ

0 0

173 171 179 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน

0 0

174 172 180 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  0 0

175 173 91 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโททัง้หมด (ปการศกึษาทีเ่ปนวงรอบ
ประเมิน)

122 122

176 174 181 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ทีตี่พิมพเผยแพร (ผลงานของ
ผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอก)

29.25 25.50

177 175 183 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ทีตี่พิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการทีป่รากฎในฐานขอมูล TCI 
(จํานวนบทความทีนั่บในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมนับซ้ํากับคานําหนักอ่ืนๆ)

23 12
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178 176 184 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ทีตี่พิมพในวารสารวิชาการระดับชาติทีม่ีช่ือปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความทีนั่บในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับทีนั่บในคา
นํ้าหนักอ่ืนๆ)

1 1

179 177 185 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ทีตี่พิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีม่ีช่ือ
ปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความทีนั่บในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับที่
นับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)

0 0

180 178 186 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ทีตี่พิมพในวารสารวิชาการทีม่ีช่ือปรากฎในฐานขอมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ 
ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความทีนั่บในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับทีนั่บในคา
นํ้าหนักอ่ืนๆ)

23 22

181 179 588 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคทีเ่ผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก)

29.25 25.50

182 180 589 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธทีไ่ดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือ
จังหวัด

0 0

183 181 590 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0 0

184 182 591 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ

0 0

185 183 592 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน

0 0

186 184 593 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 0 0
187 185 92 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทัง้หมด (ปการศึกษาทีเ่ปนวงรอบ

ประเมิน)
14 14

188 186 684 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใชชีวิตแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

3.58 3.58

189 187 685 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูลขาวสารทีเ่ปนประโยชนตอ
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

4.12 4.12

190 188 686 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการ
และวิชาชีพแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

4.27 4.27

191 จํานวนกิจกรรมนิสิตทีม่ีการนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชแยกตามประเภท
กิจกรรม

45 45

 - จํานวนกิจกรรมวิชาการทีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพึ่งประสงค 18 18
 - จํานวนนิสิตทีเ่ขารวมทกุกิจกรรมวิชาการทีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพึ่งประสงค 3,151 3,151

 - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 2 2
 - จํานวนนิสิตทีเ่ขารวมกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 1,157 1,157
 - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 4 4
 - จํานวนนิสิตทีเ่ขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 269 269
 - จํานวนกิจกรรมทีเ่สริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 7 7
 - จํานวนนิสิตทีเ่ขารวมกิจกรรมทีเ่สริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 2,374 2,374

192 189 146 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทีไ่ดรับการพัฒนาศักยภาพดาน
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค

0 0

193 190 147 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทีไ่ดรับความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย 0 0

194 191 164 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทีม่ีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร

0 0

195 192 148 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 56,995,185 56,995,185
196 193 149 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 56,995,185 56,995,185
197 194 150 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
198 195 151 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
199 196 152 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 0 0
200 197 153 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
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201 198 154 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
202 199 155 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
203 200 156 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศกึษาตอ) 96 96
204 201 157 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 96 96
205 202 158 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
206 203 159 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
207 204 160 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศกึษาตอ) 0 0
208 205 161 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0
209 206 162 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
210 207 163 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
211 208 612 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศกึษาตอ 8 8
212 209 613 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  8 8
213 210 614 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  0 0
214 211 615 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  0 0
215 212 616 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศกึษาตอ 0 0
216 213 617 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   0 0
217 214 618 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   0 0
218 215 619 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
219 216 193 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/

ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความท่ี
นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)

83 29

220 217 626 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  0 0
221 218 627 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
222 219 628 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
223 220 194 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฎในประกาศ

ของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)
3 2

224 221 629 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0
225 222 630 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
226 223 631 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
227 224 195 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฎอยูใน

ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนัก
อ่ืนๆ)

0 0

228 225 632 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0
229 226 633 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
230 227 634 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
231 228 200 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฎในฐานขอมูลการจัด

อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ 
Scopus (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)

54 48

232 229 647 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0
233 230 648 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
234 231 649 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
235 232 202 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของ

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)
0 0

236 233 653 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0
237 234 654 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
238 235 655 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
239 236 203 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา)
0 0

240 237 656 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0
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241 238 657 - -(สมศ.) กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 0 0
242 239 658 - -(สมศ.) กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
243 240 204 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรบัการเผยแพรในระดบัความรวมมือระหวางประเทศ 

(ผลงานของอาจารยประจําและนักวจิยัประจํา)
0 0

244 241 659 - -(สมศ.) กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0
245 242 660 - -(สมศ.) กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 0 0
246 243 661 - -(สมศ.) กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
247 244 205 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรบัการเผยแพรในระดบัภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของ

อาจารยประจําและนักวจิยัประจํา)
0 0

248 245 662 - -(สมศ.) กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0
249 246 663 - -(สมศ.) กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 0 0
250 247 664 - -(สมศ.) กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
251 248 206 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรบัการเผยแพรในระดบันานาชาต ิ(ผลงานของอาจารย

ประจําและนักวจิยัประจํา)
76.25 56.25

252 249 665 - -(สมศ.) กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0
253 250 666 - -(สมศ.) กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 0 0
254 251 667 - -(สมศ.) กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
255 252 207 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวจิยัท่ีนําไปใชประโยชน 22 22
256 253 208 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 0 0
257 254 209 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวชิาการท่ีไดรบัการรบัรองคณุภาพ 43 43
258 255 210 - -(สมศ.) บทความวชิาการท่ีไดรบัการตพีมิพในวารสารระดบัชาติ 39 39
259 256 211 - -(สมศ.) บทความวชิาการท่ีไดรบัการตพีมิพในวารสารระดบันานาชาติ 0 0
260 257 212 - -(สมศ.) ตําราหรอืหนังสือท่ีมีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคณุวฒิุท่ีสถานศกึษา

กําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของชิน้งาน) 
2 2

261 258 213 - -(สมศ.) ตําราหรอืหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวชิาการและผานการพจิารณาตาม
เกณฑการขอตําแหนงทางวชิาการแลว หรอืตําราหรอืหนังสือท่ีมีคณุภาพสูงมีผูทรงคณุวฒิุ
ตรวจอานตามเกณฑขอตําแหนงทางวชิาการ (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของชิน้งาน)

2 2

262 259 214 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 64 64
263 260 215 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ ท่ีนํามาใชในการพฒันา เฉพาะการเรยีน

การสอน
19 19

264 261 216 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ ท่ีนํามาใชในการพฒันา เฉพาะการวจิยั 13 13

265 262 594 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ ท่ีนํามาใชในการพฒันา ท้ังการเรยีนการ
สอนและการวจิยั

1 1

266 263 693 (สมศ.) ระดบัความพงึพอใจของบุคลากรและนักศกึษาท่ีเก่ียวกับประเดน็ ๑ - ๔ ไมต่ํากวา 
๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕

3.84 3.84

267 264 585 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเตม็ ๕)  0 0

268 265 586 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผูบรหิารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงตัง้ (คะแนน
เตม็ ๕) 

3.85 3.85

269 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท้ังหมด 81 81
270 จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชมุวชิาการหรอืนําเสนอผลงานวชิาการท้ังในประเทศ

และตางประเทศ
45 45

 - จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชมุวชิาการหรอืนําเสนอผลงานวชิาการในประเทศ 26 26

 - จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชมุวชิาการหรอืนําเสนอผลงานวชิาการนอกประเทศ 19 19

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารงุศลิปะและวฒันธรรม

องคประกอบท่ี 7 การบรหิารและการจดัการ

องคประกอบท่ี 5 การบรกิารทางวชิาการแกสังคม
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271 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศ และ
ตางประเทศ

78 78

 - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศ 78 78

 -จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพตางประเทศ 0 0
272 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ

ระดับชาติ
0 0

 - ดานการวิจัย 0 0
 - ดานศลิปวัฒนธรรม 0 0
 - ดานอ่ืนๆ 0 0

273 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับ
นานาชาติ

0 0

 - ดานการวิจัย 0 0
 - ดานศลิปวัฒนธรรม 0 0
 - ดานอ่ืนๆ 0 0

284 รายรับท้ังหมดของคณะ (ปงบประมาณ) 187,965,359.01 187,965,359.01
285 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 41,903,681.00 41,903,681.00
286 คาใชจายท้ังหมดของคณะโดยไมรวมครุภัณฑอาคารสถานท่ีและท่ีดิน 135,887.983.20 135,887.983.20

 - ปงบประมาณ 135,887.983.20 135,887.983.20
 - ปการศกึษา - -

287 คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานท่ี และท่ีดิน (ปงบประมาณ) 17,980,802.14 17,980,802.14
288 คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 11,463,600.00 11,463,600.00
289 คาใชจายเพ่ือพัฒนาคณาจารย (ปงบประมาณ) 3,102,368.55 3,102,368.55
290 คาใชจายท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศนูยสารสนเทศ (ปงบประมาณ) 1,431,281.81 1,431,281.81
291 เงนิเหลือจายสุทธิ (ปงบประมาณ) 34,096,573.67 34,096,573.67
292 สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ) 303,534,718.95 303,534,718.95

องคประกอบท่ี 8 การเงนิและงบประมาณ
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 ขอมูลการจัดอันดับ
 ขอมูลอาจารยหรือนักวิจัยจากสถาบันนานาชาติเดินทางมาสอนหรือวิจัยท่ีคณะ เปนเวลาไมนอยกวา 3

เดือน (Visiting International Faculty Staff - Inbound) ปการศึกษา 2555 (ระบุขอมูลเปนภาษาอังกฤษ)
No. List of lecturers/researchers to teaching or

research
(รายช่ืออาจารย/นักวิจัยท่ีมาสอนหรือวิจัย)

E-mail
(อีเมล)

Institution internationally
(ช่ือสถาบันนานาชาต)ิ

Country
(ประเทศ)

Disciplines
(สาขาวิชา)

Period
(ระยะเวลา)

- - - - - - -

 ขอมูลอาจารยหรือนักวิจัยของคณะท่ีเดินทางไปสอนหรือวิจัย ณ สถาบันนานาชาติ เปนเวลาไมนอย
กวา 3 เดือน (Visiting International Faculty Staff - Outbound) ปการศึกษา 2555 (ระบุขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ)
No. List of lecturers/researchers to teaching or

research
(รายชื่ออาจารย/นักวิจัยท่ีไปสอนหรือวิจัย)

E-mail
(อีเมล)

Institution
internationally

(ชื่อสถาบันนานาชาติ)

Country
(ประเทศ)

Disciplines
(สาขาวิชา)

Period
(ระยะเวลา)

- - - - - - -

 ขอมูลบุคลากรประจําหรือพิเศษท่ีไมไดถือสัญชาติไทย (International Faculty Staff) (ไมรวม
บุคลากรแลกเปลี่ยน) ปการศึกษา 2555 (ระบุขอมูลเปนภาษาอังกฤษ)
No. Name

(รายชื่อบุคลากร)
Nationality
สัญชาติ

Full-time /
Part-time

Disciplines
(สาขาวิชา)

Department of Packaging Technology of Materials
1 Mr. Gordon Roberson USA. Part-time Food Technology
2 Mr. Joseph Miltz Israel Part-time Chemical Engineering
3 Mr. Paul Singh USA. Part-time Distribution Packagina, Sustainable Packaging, Packaging Systems and Innovations

 ขอมูลบุคลากรท่ีมีหนาท่ีใหคําปรึกษาและแนะนําดานวิชาชีพแกนิสิตทุกระดับ (Career Service
Support) ) ปการศึกษา 2555 (ระบุขอมูลเปนภาษาอังกฤษ)
No. Name

(รายชื่อบุคลากรทีม่ีหนาที่ใหคําปรึกษาและ
แนะนําดานวิชาชีพแกนิสิตทุกระดับ)

Position
(ตําแหนง)

Name
(รายชื่อบุคลากรทัง้หมดที่ทํางานใน

หนวยงานดานการใหคําปรึกษาและแนะนํา

Position
(ตําแหนง)

Department of Product Development
1 Mr. Anuvat Jangchud Assoc.Prof Mr. Anuvat Jangchud Assoc.Prof
2 Mrs.Walairut Chantarapanont Asst. Prof Mrs.Walairut Chantarapanont Asst. Prof
3 Miss Withida Chantrapornchai Asst. Prof Miss Withida Chantrapornchai Asst. Prof
4 Mrs. Penkwan Chompreeda Assoc.Prof Mrs. Penkwan Chompreeda Assoc.Prof
5 Mr. Pisit Dhamvithee Asst. Prof Mr. Pisit Dhamvithee Asst. Prof
6 Mrs.Thepkunya Harnsilawat Dr. Mrs.Thepkunya Harnsilawat Dr.
7 Mrs. Kamolwan Jangchud Assoc.Prof Mrs. Kamolwan Jangchud Assoc.Prof
8 Mr. Sombat Khotavivattana Assoc.Prof Mr. Sombat Khotavivattana Assoc.Prof
9 Miss Saowanee Lertworasirikul Assoc.Prof Miss Saowanee Lertworasirikul Assoc.Prof
10 Mrs.Tantawan Pirak Dr. Mrs.Tantawan Pirak Dr.
11 Mrs. Rungnaphar Pongsawatmanit Assoc.Prof Mrs. Rungnaphar Pongsawatmanit Assoc.Prof
12 Miss Wannasawat Ratphitagsanti Dr. Miss Wannasawat Ratphitagsanti Dr.
13 Mrs. Hathairat Rimkeeree Assoc.Prof Mrs. Hathairat Rimkeeree Assoc.Prof
14 Miss Pitiporn Ritthiruangdej Dr. Miss Pitiporn Ritthiruangdej Dr.
15 Mrs. Suntaree Suwonsichon Assoc.Prof Mrs. Suntaree Suwonsichon Assoc.Prof
16 Mr. Thongchai Suwansichon Assoc.Prof Mr. Thongchai Suwansichon Assoc.Prof
17 Miss Nantawan Therdthai Assoc.Prof Miss Nantawan Therdthai Assoc.Prof
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No. Name
(รายชื่อบุคลากรทีม่ีหนาที่ใหคําปรึกษาและ

แนะนําดานวิชาชีพแกนิสิตทุกระดับ)

Position
(ตําแหนง)

Name
(รายชื่อบุคลากรทัง้หมดที่ทํางานใน

หนวยงานดานการใหคําปรึกษาและแนะนํา

Position
(ตําแหนง)

Department of Food Science and Technology
18 Asst. Prof. Masubon  Thongngam Assistant to the Dean in

Student Affair
- -

19 Asst. Prof. Utai  Klinkesorn Student Affair Committee
Department of Agro-Industrial Technology
20 Dr.Parthana   Parthanadee Assistant Professor - -
21 Dr.Ravipim   Chaveesuk Assistant Professor
22 Dr.Thanit  Puthpongsiriporn Assistant Professor
23 Dr.Chutima  Waisarayutt Assistant Professor
24 Dr.Pornthipa  Ongkunaruk Assistant Professor
25 Dr.Ajchara  Kessuvan Lecturer
26 Dr.Tanachote  Boonvorachote Assistant Professor
27 Dr.Jumpol  Vorasayan Lecturer

 ขอมูลนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางประเทศ ท่ีเดินทางมาเรียนหรือวิจัยท่ีคณะ เปนเวลาไมนอยกวา 1 ภาค
การศึกษา (Exchange Students – Inbound) ปการศึกษา 2555 (ระบุขอมูลเปนภาษาอังกฤษ)

Name
(ชื่อนิสิต)

Degrees
(ระดับปริญญา)

Disciplines
(สาขาวิชา)

E-mail
(อีเมล)

University
(ชื่อสถาบัน)

Country
(ประเทศ)

Period
(ระยะเวลา)

Department of Packaging and Materials Technology
Ms. Siti Nur Nabilah Hambali Diploma Packaging and materials nabilah.hambali@yahoo.com.sg Singapore Polytechnic Singapore 2 March 2013- 13 April 2013
Ms. Felicia Lim Yi Vern Diploma Packaging and materials felicia_lim93@hotmail.com Singapore Polytechnic Singapore 2 March 2013- 13 April 2013
Mr. Ow Ming Yang Diploma Packaging and materials owbrendon@yahoo.com.sg Singapore Polytechnic Singapore 2 March 2013- 13 April 2013
Mr. Chester Lim Zhi Han Diploma Packaging and materials agecab205009@gmail.com Singapore Polytechnic Singapore 2 March 2013- 13 April 2013
Ms. Afiffah Mohd Sahal BS – 3rd Packaging and materials fifah2004@gmail.com Universiti Putra Malaysia Bintulu Sarawak

Campus
Malaysia 31 January 2013 - 3 July 2013

Ms. Nabilah Aini Ahmad Termizi BS – 3rd Packaging and materials nabilah.aini91@gmail.com Universiti Putra Malaysia Bintulu Sarawak
Campus

Malaysia 31 January 2013 - 3 July 2013

Department of Biotechnology
Hung Yu-Mei Master Degree Master Degree lgorvaey@gmail.com National Pingtung University of Science and

Technology
Taiwan 5 Months

Mr. Shaun Ho Jia Le Diploma Food Science Nanyang Polytechnic Singapore June 4 – Sep 1, 2012
Ms. Noor Ashikin Osman BS - 3rd Biotechnology shikin.shikinashikin@gmail.com Universiti Putra Malaysia Bintulu Sarawak

Campus
Malaysia 31 January 2013 - 3 July 2013

Ms. Noor Azah Mohd Nor BS - 3rd Biotechnology nur_izzah91@yahoo.com Universiti Putra Malaysia Bintulu Sarawak
Campus

Malaysia 31 January 2013 - 3 July 2013

Ms. Alia Sayfiqah Al Shaari BS - 3rd Biotechnology alia_syafiqah91@yahoo.com Universiti Putra Malaysia Bintulu Sarawak
Campus

Malaysia 31 January 2013 - 3 July 2013

Mr. Ikuno Oeda Master Degree Biotechnology i-oeda@ec.hokudai.ac.jp Hokkaido University, Sapporo Campus Japan 20 February 2013 - 2 March 2013
Ms. Sayaka Fujita Master Degree Biotechnology s.fujita@ees.hokudai.ac.jp Hokkaido University, Sapporo Campus Japan 20 February 2013 - 2 March 2013

Department of Product Development
Ms. Pei-Shan Tsai BS - 3rd Product Development - National Pingtung University of Science and

Technology
Taiwan July 11- Aug 15, 2013

Ms. Sheng-Ting Lin BS - 3rd Product Development - National Pingtung University of Science and
Technology

Taiwan July 11- Aug 15, 2013

Department of Food Science and Technology
Ms. Hsin-Neo Lee MS - 1st Food Science donna-325@yahoo.com.tw National Pingtung University of Science and

Technology
Taiwan July 11- Aug 15, 2012

Ms. Hsin-I Fu BS - 3rd Food Science - National Pingtung University of Science and
Technology

Taiwan July 11- Aug 15, 2013

Mr. Ho Thanh Truc BS - 3rd Food Science hothanh_truc277@yahoo.com Nong Lam University Vietnam July 2 - Sep 30, 2012
Mr. Pham Quyet Thang BS - 3rd Food Science thangfst@gmail.com Nong Lam University Vietnam July 2 - Oct 31, 2013
Mr. Le Chi Hoa BS - 3rd Food Science hoalefst.vn@gmail.com Nong Lam University Vietnam July 2 - Sep 30, 2014
Mr. Nguyen Duy Phu BS - 3rd Food Science nguyenduyphu90@gmail.com Nong Lam University Vietnam July 2 - Sep 30, 2015
Ms. Nguyen Thanh Thao BS - 3rd Food Science eunhae812@gmail.com Nong Lam University Vietnam July 2 - Sep 30, 2016
Ms. Trinh Ngoc Thao Ngan BS - 3rd Food Science thaongan242@gmail.com Nong Lam University Vietnam July 2 - Sep 30, 2017
Mr. Nguyen Thanh Trung BS - 3rd Food Science thanhtrung1230@gmail.com Nong Lam University Vietnam July 2 - Oct 31, 2018
Ms. Nadege Marie Germaine Serais MS - 1st Food Science n.serais@agrosupdijon.fr AgroSup Dijon France May 16 - Oct 23, 2012
Mr. Neo Chuan Bin Diploma Food Science - Nanyang Polytechnic Singapore June 4 – Sep 1, 2012

Department of Textile Science and Technology
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Name
(ชื่อนิสิต)

Degrees
(ระดับปริญญา)

Disciplines
(สาขาวิชา)

E-mail
(อีเมล)

University
(ชื่อสถาบัน)

Country
(ประเทศ)

Period
(ระยะเวลา)

Ms. Agnes Tandia BS - 3rd Textile Science - Institut Teknologi Bandung Indonesia Nov – Dec 2012
Ms. Pingki Indrianti BS - 3rd Textile Science - Institut Teknologi Bandung Indonesia Nov – Dec 2012
Ms. Amanda Hasrtanto BS - 3rd Textile Science - Institut Teknologi Bandung Indonesia Nov – Dec 2012
Ms. Adriane Yuanita BS - 3rd Textile Science - Institut Teknologi Bandung Indonesia Nov – Dec 2012
Ms. Yosepin Sri BS - 3rd Textile Science - Institut Teknologi Bandung Indonesia Nov – Dec 2012

 ขอมูลนิสิตของคณะท่ีเดินทางไปเรียนหรือวิจัยในมหาวิทยาลัยตางประเทศ เปนเวลาไมนอยกวา 1 ภาค
การศึกษา (Exchange Students - Outbound) ปการศึกษา 2555 (ระบุขอมูลเปนภาษาอังกฤษ)

Name
(ชื่อนิสิต)

Degrees
(ระดับปริญญา)

Disciplines
(สาขาวิชา)

E-mail
(อีเมล)

University
(ชื่อสถาบัน)

Country
(ประเทศ)

Period
(ระยะเวลา)

Department of Packaging and Materials Technology
Ms. Pawika Towongphaichayont BS – 3rd Packaging and Materials Technology Pawika_towongphaichayonte@hotmail.com Singapore Polytechnic Singapore March 25 – May 31, 2013
Mr. Worawit Supakaitbunchon BS – 3rd Packaging and Materials Technology wit_dalo@hotmail.com Singapore Polytechnic Singapore March 25 – May 31, 2013
Mr. Pisek Nawapramote BS – 3rd Packaging and Materials Technology ki_muyong@hotmail.com Singapore Polytechnic Singapore March 25 – May 31, 2013
Ms. Ticha Chantrarungsi BS – 3rd Packaging and Materials Technology murderer_mz@hotmail.com Singapore Polytechnic Singapore March 25 – May 31, 2013

Department of Biotechnology
Mr. Veerachon Sriyaphan BS – 3rd Biotechnology veerachon_sriyaphan@hotmail.com Mendel Univerity in Brno Czech March 17 – June 9, 2013
Mr. Nontanut Soisangwan BS – 3rd Biotechnology can_hihi@hotmail.com Jiangnan University China March 9 – June 1, 2013
Ms. Jitpanee Saobordeerak BS – 3rd Biotechnology i.minimint@hotmail.com Jiangnan University China March 9 – June 1, 2013
Ms. Apiranun Patjawit BS – 3rd Biotechnology best24320@hotmail.com Jiangnan University China March 9 – June 1, 2013
Ms. Supatcha Phornsanthia BS – 3rd Biotechnology aloha_noon@hotmail.com Jiangnan University China March 9 – June 1, 2013
Ms. Phornkaran Manapichitwong BS – 3rd Biotechnology im_purn@hotmail.com Jiangnan University China March 9 – June 1, 2013
Ms. Surattiya Srisomboon BS – 3rd Biotechnology crazy_clash_ying@hotmail.com Mendel University in Brno Czech Oct 9 – Nov 10, 2013
Ms. Namfon Panjanapongchai BS – 3rd Biotechnology fond_pj@hotmail.com Mendel University in Brno Czech Oct 9 – Nov 10, 2013

Department of Product Development
Miss Soraya KETJARUT Ph.D.-4 Product Development soraya_ketjarut@yahoo.com Osaka City University Japan 6 เดือน
Miss Kwanhathai CHAETHONG Ph.D.-3 Product Development k_charetong@yahoo.com Ishikawa Prefecture University Japan 6 เดือน
Miss Busarawan CHAIYA Ph.D.-3 Product Development busarawan23@hotmail.com Louisiana State University USA 9 เดือน
Miss Chanchira PHIMPHARIAN Ph.D.-6 Product Development - Louisiana State University USA -
Miss Shompoo YIMTOE Ph.D.-6 Product Development - Louisiana State University USA -
Miss Sinee NONGTAODUM Ph.D.-4 Product Development sinee_n@yahoo.com Louisiana State University USA -
Miss Bisri SOISON Ph.D.-5 Product Development sbisri@bunga.pn.psu.ac.th Louisiana State University USA 9 เดือน
Miss Parisut SONGTIP Ph.D.-5 Product Development parman052@yahoo.com Louisiana State University USA 6 เดือน
Ms. Varangkana hangsirikulchai BS – 3rd Product Development I_timv@hotmail.com Nangyang Polytechnic Singapore March 25 – May 31, 2013
Mr. Sarit Pongsathaporn BS – 3rd Product Development Sa_mai_ja@hotmail.com National Pingtung University

of Science and Technology
Taiwan March 25 – May 31, 2013

Ms. Parisa Ruxvatin BS – 3rd Product Development aimnaya@hotmail.com National Pingtung University
of Science and Technology

Taiwan March 25 – May 31, 2013

Ms. Naphatr Sathapornpong BS – 3rd Product Development naphatr@hotmail.com National Pingtung University
of Science and Technology

Taiwan March 25 – May 31, 2013

Ms. Sinchai Chanisa BS – 3rd Product Development Tommy_chziz5@hotmail.com National Pingtung University
of Science and Technology

Taiwan March 25 – May 31, 2013

Mr. Nattapong
Udompholvanaich

BS – 3rd Product Development C_a_n_d_y@hotmail.com National Pingtung University
of Science and Technology

Taiwan March 25 – May 31, 2013

Ms. Porchai Lompong BS – 3rd Product Development Buma_pk@hotamill.com National Pingtung University
of Science and Technology

Taiwan March 25 – May 31, 2013

Ms. Paralee Puangchit BS – 3rd Product Development ambe_beam@hotmail.com Mendel University in Brno Czech Oct 9 – Nov 10, 2013
Department of Food Science and Technology

Ms. Tanatorn Trakoolpolpruek BS - 3st Food Science and Technology tanatornt@hotmail.com Nanyang Polytechnic Singapore March - May 2013
Ms. Napat Teboonyong BS - 3st Food Science and Technology kookaloo_c@hotmail.com Nanyang Polytechnic Singapore March - May 2013
Mr. Tanatorn Wangsuksan BS - 3st Food Science and Technology mr.kenvet@hotmail.com Nanyang Polytechnic Singapore March - May 2013
Ms. Suwannee Norasatvorachai BS - 3st Food Science and Technology zu_c-chiny@hotmail.com National Pingtung University

of Science and Technology
Taiwan March - May 2013

Ms. Boonjira Bunlangpattama BS - 3st Food Science and Technology plalp_bj@hotmail.com National Pingtung University
of Science and Technology

Taiwan March - May 2015

Ms. Waridtha Kiattisirichai BS - 4th Food Science and Technology yingyang_k@hotmail.com Bogor Agricultural University Indonesia Oct 4 - Dec 14, 2012
Mr. Tanapat Kongsomnam BS - 4th Food Science and Technology mub-mib@hotmail.com Bogor Agricultural University Indonesia Oct 4 - Dec 14, 2013
Mr. Nattaporn Sinchai BS - 4th Food Science and Technology under_deathspy@hotmail.com Bogor Agricultural University Indonesia Oct 4 - Dec 14, 2014
Ms.Pitchaya pothinuch Ph.D. Food Science and Technology keenese18@hotmail.com Kagoshima University Japan 30 Mar.-7 Sep.12
Ms.Yada Sangpring MS Food Science and Technology samurai_naie@hotmail.com Tokyo University of Marine Japan 4 Mar.-4June.12
Mr.Supparin Mahasawasde Ph.D. Food Science and Technology dukeduke114@hotmail.com National Pingtung University

of Science and Technology
Taiwan 1 Mar.-31Arg.12

Ms.Jeesuda  Keatkrat Ph.D. Food Science and Technology jeesuda@hotmail.com University of Minnesota USA April -Sept.12
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Name
(ชื่อนิสิต)

Degrees
(ระดับปริญญา)

Disciplines
(สาขาวิชา)

E-mail
(อีเมล)

University
(ชื่อสถาบัน)

Country
(ประเทศ)

Period
(ระยะเวลา)

Ms.Phatthranit  Klinmalai MS Food Science and Technology - Tokyo University of Marine
Science and Technology

Japan 11 Feb-Aug.13

Ms. Ananya Weerajit BS – 3rd Food Science and Technology mod_ananya@hotmail.com Mendel University in Brno Czech Oct 9 – Nov 10, 2013

 ขอมูลทุนการศึกษาท่ีมีใหนิสิตทุกระดับ (Scholarship and Bursaries) ปการศึกษา 2555 (ระบุ
ขอมูลเปนภาษาอังกฤษ)
ลําดับ

ที่
ช่ือทุน ประเภท จํานวนเงินตอ

ทุน
รอยละของจํานวน
เงินที่ไดรบัเทียบกบั
คาลงทะเบียนตอป

จํานวน
ผูรบัทุน

จํานวนเงินที่ให
ทุนทั้งหมด

เปนทุนของ
มหาวิทยาลัย
ใช ไมใช

Department of Packaging Technology of Materials
1 Graduate study Funding ทุนการศึกษา 80,000 100 3 240,000 Y

Department of Biotechnology
2 โครงการขยายการรับนิสิตนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา ทุนประเภท 2 40,000 100 2 80,000 Y

Department of Product Development
3 Ph.D Scholar ship - - - - - -

Department of Food Science and Technology
4 ทุนภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร - 720,000 - 1 720,000 N
5 ทุนภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร - 54,400 - 1 54,400 N
6 ทุนภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (ป.โท-ป.เอก) นานาชาติ - 360,000 - 5 1,800,000 Partial

7 ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานและทําวิจัยตางประเทศ - 4,000 - 12 48,000 N
8 ทุนโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (สกอ.) - 165,000 - 1 165,000 N
9 ทุนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 1,390,850 - 1 1,390,850 N
10 ทุนศูนยวิทยาการข้ันสงูเพื่อเกษตรและอาหาร (NRU)(ป.เอก) - 732,000 - 8 5,856,000 N
11 ทุนศูนยวิทยาการข้ันสงูเพื่อเกษตรและอาหาร (NRU)(ป.โท) - 292,000 - 4 1,168,000 N

Student Affairs
11 ทุนพัฒนานิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทุนชวยงานประเภท ก. 20,000 Normal = 122.70 5 100,000 N

ภาคพิเศษ = 53.05
ทุนชวยงานประเภท ข. 15,000 Normal = 92.02 3 45,000 N

ภาคพิเศษ = 39.79
ทุนชวยงานประเภท ค. 10,000 Normal = 61.35 1 10,000 N

ภาคพิเศษ = 26.53
ทุนชวยงานประเภท ง. 8,000 Normal = 49.08 4 32,000 N

ภาคพิเศษ = 21.22
ทุนชวยงานประเภท จ. 5,000 Normal = 30.67 3 15,000 N

ภาคพิเศษ = 13.21
12 มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว

และสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี
ทุนขาดแคลน 8,000 23.74 1 8,000 N

13 ทุนพระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ ทุนขาดแคลน 36,000 33.09 3 36,000 N
โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ

14 Special Programme in Bachelor Degree Excellence in Academic Performance 15,000 19.89 2 30,000 N
15 Special Programme in Bachelor Degree Good  in Academic Performance 10,000 13.26 11 110,000 N
16 Special Programme in Bachelor Degree Help function 7,000 9.28 29 203,000 N

Research Unit
17 ทุนผูชวยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาภายใตโครงการมหาวิทยาลยั

แหงชาติ-ระดับปริญญาเอก
ทุนการศึกษาและวิจัย 732,000 / 3 ป - 2 2,196,000 N

หมายเหตุ แบงเปนเงินเดือน 12,000 บาท/เดือน และคาวัสดุวิจัย
100,000 บาท/ป ระยะเวลาไมเกิน 3 ป/ทุน คาธรรมเนียมการศึกษา
แรกเขา 25,600 บาท ภาคการศึกษาตอไป 20,400 บาท

18 ทุนผูชวยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาภายใตโครงการมหาวิทยาลยั
วิจัยแหงชาติ-ระดับปรญิญาโท

ทุนการศึกษาและวิจัย 292,000 / 2 ป - 1 292,000 N

หมายเหตุ แบงเปนเงินเดือน 8,000 บาท/เดือน และคาวัสดุวิจัย
50,000 บาท/ป ระยะเวลาไมเกิน 2 ป/ทุน คาธรรมเนียมการศึกษาแรกเขา
21,700 บาท ภาคการศึกษาตอไป 18,500 บาท
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 ขอมูลผูรับทุนการศึกษาทุกระดับ (Scholarship and Bursaries) ปการศึกษา 2555 (ระบุขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ)
ลําดับ

ท่ี
ช่ือนิสิต อีเมล สาขาวิชา จํานวน

เงินทุนที่
ไดรับรวม
ทั้งหมด

คาลงทะเบียนเรียนตอป รอยละของจํานวน
เงินทุนท่ีไดรับตอ

คาลงทะเบียนเรียน

Department of Packaging Technology of Materials
1 Ms. Rapeepan  Yaiwell rappae_s@hotmail.com Packaging Technology and Materials 80,000 40,000 100%
2 Mr. Nuttapol  Manusapom sticky_chop@hotmail.com Packaging Technology and Materials 80,000 40,000 100%
3 Mr. Atiwat  Sirimuangjinda gimyong_31@hotmail.com Packaging Technology and Materials 80,000 40,000 100%

Department of Biotechnology
4 Ms.Qiuping Wang Soffywang@yahoo.com Biotechnology 80,000 160,000 50.00
5 Mr.Le Quang Thai Lequangthai_0701@yahoo.com Biotechnology 80,000 150,000 53.33

Department of Product Development
6 Miss Wannarat LEESUKSAWAT w.leesuksawat@gmail.com Product Development 32,500 - -

Department of Food Science and Technology
7 Miss Nisachon JONGSUTJARITTAM fern_kus29@hotmail.com Food Science 720,000 70,000 -
8 Miss Phatthranit KLINMALAI nan_phatthranit21@hotmail.com Food Science 54,400 27,200 -
9 Mr.Kong VANNAK kongvannac7up@gmail.com Food Science 360,000 ยกเวนคาธรรมเนียม -
10 Mr. Md. Alamgir KABIR alam806@yahoo.com Food Science 360,000 ยกเวนคาธรรมเนียม -
11 Mr.Sajan PALANCHOKE link2sajan@yahoo.com Food Science 360,000 ยกเวนคาธรรมเนียม -
12 Ms.Hoa  Bui Thi Quynh btqhoa@ctu.edu.vn Food Science 360,000 ยกเวนคาธรรมเนียม -
13 Mr.Tuan  Le Quoc letuan1122@gmail.com Food Science 360,000 ยกเวนคาธรรมเนียม -
14 Mr.Unnop TASSANAUDOM u_tassana@hotmail.com Food Science 165,000 40,800 -
15 Ms. Phisamai SRICHAYET ifrpms@ku.ac.th Food Science 1,390,850 20,400 -
16 Ms.Jeesuda  KEATKRAT jeesuda@hotmail.com Food Science 732,000 20,400 -
17 Miss Pitchaya POTHINUCH keenese18@hotmail.com Food Science 732,000 20,400 -
18 Miss Wathanamon CHANJARUJIT wathanamon_ch@hotmail.com Food Science 732,000 20,400 -
19 Mr. Supparin MAHASAWASDE dukeduke114@hotmail.com Food Science 732,000 20,400 -
20 Mr. Damkerng BUNDIDAMORN damkerngb@gmail.com Food Science 732,000 20,400 -
21 Mr. Phakpoom KOOPRASERTYING np_kool@hotmail.com Food Science 732,000 20,400 -
22 Miss Panrapee IAMTAWEEJALOEN AMMY184@HOTMAIL.COM Food Science 732,000 20,400 -
23 Miss Titaporn TUMPANUVATR nat_ft@hotmail.com Food Science 732,000 20,400 -
24 Miss Pimonporn  PONGTONGKAM zzzcret@hotmail.com Food Science 732,000 20,400 -
25 Miss Nucharee  KRONGWORAKUL manyon222@hotmail.com Food Science 732,000 20,400 -
26 Miss Juthamas TANTALA i_amaume@hotmail.com Food Science 292,000 18,500 -
27 Miss Yada SANGPRING samurai_naie@hotmail.com Food Science 292,000 18,500 -
28 Miss Natcha CHYEROCHANA gam_lpriise@hotmail.com Food Science 292,000 18,500 -
29 Miss Patcharee KUNCHANSOMBAT nan.orange@gmail.com Food Science 292,000 18,500 -

Stud30ent Affairs
30 Mr. Dejpiya Aerassa dejpiya@hotmail.com Packaging Technology and Materials 20,000 37,700 53.05
31 Mr. Pheeraphong Kittiphoengwanich losopong@hotmail.com Packaging Technology and Materials 20,000 37,700 53.05
32 Ms. Phornphicha Chamnanna kengpich@hotmail.com Food Science and Technology 20,000 37,700 53.05
33 Ms. Hattaya Harnchantuek bb_rainbow05@hotmail.com Textile Science 20,000 37,700 53.05
34 Ms. Parichat Totsaporn - Textile Science 20,000 37,700 53.05
35 Mr. Patikarn Chansiritrong patikan_kilue@hotmail.com Biotechnology 15,000 16,300 92.02
36 Ms. Alisa Itraosot alice_be_er@hotmail.com Textile Science 15,000 37,700 39.79
37 Ms. Kanokphorn Sukcharoen priewna_ifl@hotmail.com Textile Science 15,000 37,700 39.79
38 Ms. Nuttika Silpathongkam boatlebty@gmail.com Food Science and Technology 10,000 37,700 26.53
39 Ms. Wiphada Dawnhee f_javafews@msn.com Biotechnology 8,000 16,300 49.08
40 Ms. Weerada Ittirattakul masashi_biw@hotmail.com Food Science and Technology 8,000 37,700 21.22
41 Ms. Ice Seriamnuay yayayah_naoyo_11@hotmail.com Food Science and Technology 8,000 37,700 21.22
42 Ms. Utsareeya Hatthapradit asareeyah@gmail.com Textile Science 8,000 37,700 21.22
43 Ms. Kamonlwan Kwanphakdee pixy_elf@hotmail.com Biotechnology 5,000 37,700 13.26
44 Mr. Tontrakul Ruekchinbut answerofheart@hotmail.com Biotechnology 5,000 16,300 30.67
45 Ms. Khemika Suchirachato nong_khirn_@hotmail.com Food Science and Technology 5,000 37,700 13.26
46 Ms. Premmika  Teukprakket - Product Development 36,000 16,300 220.86
47 Ms. Walee Tangtaweerungrote - Textile Science 36,000 16,300 220.86

Special Bachelor Agro-Industrial
48 Mr. Intouch Hongrattanavichit - Packaging Technology 15,000 75,400 19.89
49 Miss Phimphisa Muadchan - Food Science and Technology 15,000 75,400 19.89
50 Miss Porntip Saothongkham - Biotechnology 10,000 75,400 13.26
51 Miss Petchpring Chinawongse - Agro-Industrial Product Development 10,000 75,400 13.26
52 Miss Sirintorn Jaturaksamai - Food Science and Technology 10,000 75,400 13.26
53 Miss Gullanart Uttarapichart - Textile Science and Technology 10,000 75,400 13.26
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ลําดับ
ท่ี

ช่ือนิสิต อีเมล สาขาวิชา จํานวน
เงินทุนที่
ไดรับรวม
ทั้งหมด

คาลงทะเบียนเรียนตอป รอยละของจํานวน
เงินทุนท่ีไดรับตอ

คาลงทะเบียนเรียน

54 Miss Nunchapron Chatanuntwech - Agro-Industrial Product Development 10,000 75,400 13.26
55 Miss Piyanan Rungroungburanakul - Food Science and Technology 10,000 75,400 13.26
56 Miss Pailin Tubtieng - Packaging Technology 10,000 75,400 13.26
57 Miss Pukpinya Singhket - Biotechnology 10,000 75,400 13.26
58 Miss Thanawan Subcharoenchai - Agro-Industrial Product Development 10,000 75,400 13.26
59 Miss Werada Itthiruttanakul - Food Science and Technology 10,000 75,400 13.26
60 Miss Thananun Jaruwijitranon - Textile Science and Technology 10,000 75,400 13.26
61 Mr. Dejpiya Arassa - Packaging Technology 7,000 75,400 9.28
62 Miss Punpaporn Prabjone - Packaging Technology 7,000 75,400 9.28
63 Miss Pornchanok Chantachaisiri - Packaging Technology 7,000 75,400 9.28
64 Mr. Khemchart Nimnual - Packaging Technology 7,000 75,400 9.28
65 Mr. Nuntapong Jetsadajerm - Packaging Technology 7,000 75,400 9.28
66 Mr. Worawit Supakaitbunchon - Packaging Technology 7,000 75,400 9.28
67 Mr. Puracheat Vivatanakitjalearn - Packaging Technology 7,000 75,400 9.28
68 Miss Pinpichsupa Kasiwattanawut - Biotechnology 7,000 75,400 9.28
69 Mr. Watchrapong Prayoonsuk - Biotechnology 7,000 75,400 9.28
70 Miss Aphitchaya Sukkhae - Agro-Industrial Product Development 7,000 75,400 9.28
71 Miss Thanpitcha Leesongsitlalai - Agro-Industrial Product Development 7,000 75,400 9.28
72 Mr. Satawas Yondan - Agro-Industrial Product Development 7,000 75,400 9.28
73 Mr. Thotsaphol Limsriphet - Agro-Industrial Product Development 7,000 75,400 9.28
74 Mr. Natthaphong Udomphonvanich - Agro-Industrial Product Development 7,000 75,400 9.28
75 Miss Tarinee Teerakachornkit - Agro-Industrial Product Development 7,000 75,400 9.28
76 Mr. Pichet Yakeaw - Agro-Industrial Product Development 7,000 75,400 9.28
77 Miss Pornpicha Chamnanna - Food Science and Technology 7,000 75,400 9.28
78 Miss Nan Sasrithorn - Food Science and Technology 7,000 75,400 9.28
79 Miss Werada Itthiruttanakul - Food Science and Technology 7,000 75,400 9.28
80 Miss Khemika Sujirachato - Food Science and Technology 7,000 75,400 9.28
81 Miss Nijchara Jang-Arunyik - Food Science and Technology 7,000 75,400 9.28
82 Miss Narumol Krueyos - Food Science and Technology 7,000 75,400 9.28
83 Miss Piyanan Rungroungburanakul - Food Science and Technology 7,000 75,400 9.28
84 Miss Jittakarn Sirisumphan - Food Science and Technology 7,000 75,400 9.28
85 Miss Sujittra Warittaranon - Food Science and Technology 7,000 75,400 9.28
86 Miss Veena Tapadu - Textile Science and Technology 7,000 75,400 9.28
87 Miss Hataiwan Saesaiw - Textile Science and Technology 7,000 75,400 9.28
88 Miss Porntiwa Hanyut - Textile Science and Technology 7,000 75,400 9.28
89 Miss Wannisa Yeerum - Textile Science and Technology 7,000 75,400 9.28
90 Mr. Intouch Hongrattanavichit - Packaging Technology 15,000 75,400 19.89
91 Miss Phimphisa Muadchan - Food Science and Technology 15,000 75,400 19.89

Research Unit
92 Miss Narumol  NOIVOIL monnymon@hotmail.com Packaging Technology 732,000 - -
93 Miss Kwankanit INTARATRAKUL kwankanit@hotmail.com Biotechnology 732,000 - -
94 Miss Narisara NGAMEKAUE narisara_wan@hotmail.com Biotechnology 292,000 - -

 บุคลากรประจําและพิเศษท่ีไดรับรางวัลนานาชาติท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย (Prolific Academic
Experts) เชน Noble Prizes, Fields Metals, equivalent arts based awards (ระบุขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ) ชวงเวลาของขอมูล : สะสมตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน

No. Expert Name Award Name Award
received in

Started at
university in

(year)

Finished
working at
university
in (year)

Description of the award Link to the website
where the award
and award winner

are
Department of Biotechnology
1 Assoc. Prof. Werasit

Sappamongkolchai
The Minister of State Special Mission
Aword 2011

Consumer
Affairs Agency

Japan

1 Sebtember
1987

- เปนรางวัลที่มอบแกบุคคลที่ชวยสงเสริม และใหความรวมมือดาน Food Safety
แกผูบริโภคญ่ีปุน และผูประกอบการในประเทศไทย

-

Department of Product Development
2 Anuvat Jangchud 7th Taiwan & Thailand Bilateral

Conference " Multifunctional
Agriculture and Food Make Life Better

National
Pingtung

University of
Science and
Technology

2012 2012 Best Poster Award -

3 Nantawan Therdthai A Highly-Cited Author Thomson
Reuters

2012 2012 High citation of journal -

Department of Food Science and Technology
4 Dr.Pitiya

Kamonpatana
Thai Scholar Innovation in USA and
Canada

NASA's 2012
Future Forum

Ohio State
University

- Innovation Project Created by Thai Scholar in USA and Canada http://www.oeadc.org



รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2555 217

No. Expert Name Award Name Award
received in

Started at
university in

(year)

Finished
working at
university
in (year)

Description of the award Link to the website
where the award
and award winner

are
Department of Agro-Industrial Technology
5 Ravipim Chaveesuk E.L. Grant Award for the Best Paper

published in The Engineering
Economist

2006 2001 - - http://qsr.section.info
rms.org/

Research Unit
6 Assoc.Prof.Dr.Ngamti

p Poovarodom
High Potential in EU Market award
from Non Food Private Label (NEPL)
France  During BRUSSELS EUREKA
2000: The 49th World Exhibition of
Innovation Research and New
Technology  at BRUSSELS Belgium

14 November
2000

- - This award is granted for research on “KU-Green” product  which is
the biodegradable packaging from cassava starch

http://qsr.section.info
rms.org/

7 Asst.Prof.Dr.Ravipim
Chaveesuk

E.L. Grant Award for the Best Paper
published in The Engineering
Economist

2006 2001 - - -

8 Assoc.Prof.Dr.Rungna
phar
Pongsawatmanit

FOOMA AP special Prize by The Japan
Food Machinery Manufacturers’
Association (JFMA)

11 June 2009 - - - -

9 Assoc.Prof.Dr.Panuwa
t Suppakul

Who's Who in the World 2011-28th
Edition by Marquis Who's Who LLC.

9 July 2010 - - - -

10 Asst.Prof.Dr.Tunyarut
Jinkarn

The Most Promising Scientific Work
from International Association of
Packaging Research Institutes (IAPRI)
at Berlin, Germany

16 - 18 May
2011

1 December
1995

- The award is granted for the research work on "Effects of Treatment
Time on Barrier and Mechanical Properties of Paperboard by
Sulferhexafluoride (SF6) Plasma" During the 24th IAPRI symposium
on packaging

-

11 Asst.Prof.Dr.Tunyarut
Jinkarn and
Assoc.Prof.Dr.Werasit
Sappamongkolchai

Best Poster award from International
Association of Packaging Research
Institutes (IAPRI)  at Berlin, Germany

16 - 18 May
2011

1 December
1995 /1

September
1980

- The award is granted for the research work on DEVELOPMENT OF
ANTIMICROBIAL CLOVE OIL -INCORPORATED MODIFIED STARCH -
COATED PAPERS During the 24th IAPRI symposium on packaging

-

12 Miss Chaniga
CHUENSANGJUN
Assoc.Prof.Dr.Sarote
Sirisansaneeyakul
Dr.Chiravoot
Pechyen

รางวัล 2nd prize (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
หน่ึง) ในการประกวดการนําเสนอผลงาน
แบบโปสเตอรในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ "Chiang Mai International
Conference on Biomaterials &
Applications (CMICBA 2011)" ณ โรง
แรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

9 - 10 August
2011

31 May 1985 - - -

13 Asst.Prof.Dr.Tunyarut
Jinkarn

Accepted to be included in The 2012
Collection Catalogue: Marquis Who's
Who Collection Catalogue

4 October
2011

1 December
1995

- Who's Who in the World is the leading international resource listing
biographies of people  who have notable achievements.

-

14 Assoc.Prof.Dr.Panuwa
t Suppakul

2000 Outstanding Intellectuals of
the 21st Century 2012 by
International Biographical Centre

11 November
2011

- - - -

15 Assoc.Prof.Dr.Panuwa
t Suppakul

International Dictionary
of Professionals by American
Biographical Institute

18 November
2011

- - - -

16 Assoc.Prof.Dr.Panuwa
t Suppakul

Who's Who in ASIA 2012-2nd Edition
by Marquis Who's Who LLC.

7 December
2011

- - Who's Who in the World is the leading international resource listing
biographies of people  who have notable achievements

-

17 Assoc.Prof.Dr.Panuwa
t Suppakul

Who's Who in the World 2012-29th
Edition by Marquis Who's Who LLC.

7 December
2011

- - Who's Who in the World is the leading international resource listing
biographies of people  who have notable achievements

-

18 Assoc.Prof.Dr.Nantaw
an Therdthai

a Highly-Cited Author 12
September

2012

- - ผลงานวิจัยเรื่อง Characterization of microwave vacuum drying and
hot air drying of mint leaves (Mentha cordifolia Opiz ex Fresen) ซ่ึง
ถูกจัดเปนผลงานตีพิมพที่ไดรับการอางถึงมาก (A highly-cited article) จาก
ฐานขอมูล Thomson Reuters (ชื่อเดิม ISI Web of Science) ผลงานวิจัยชิ้น
น้ีเปนสวนหน่ึงของโครงการวิจัยการใชไมโครเวฟในการปรบัปรุงประสิทธิภาพ
และคุณภาพการอบแหงผักและผลไม โดยไดรับการตีพิมพเม่ือป พ.ศ. 2552 ใน
Journal of Food Engineering ซ่ึงเปนวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ชื่อเสียงในสาขาวิศวกรรมอาหาร และไดรับคัดเลือกเปนผลงานทางวิชาการที่
ไดรับการอางอิงถึงในระดับสูง ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

-

19 Assoc.Prof.Dr.Panuwa
t Suppakul

Dictionary of International Biography-
36th Edition

2 March 2012 - - ไดรับรางวัลจาก International Biographical Centre -

20 Dr.Sirichai
Songsermpong

Marquis Who's Who in the world 2013 29 June 2012 - - ไดรับรางวัลจาก Marquis Who's Who Publications -

21 นางรัชนีวรรณ กุลจันทร
,Assoc.Prof.Dr.Panuw
at Suppakul and
Asst.Prof.Dr.Warapor
n Boonsupthip

รางวัลการนําเสนอโปสเตอร ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ The 5th Shelf
Life International Meeting (SLIM) 2012

31 May 2012 - - หัวขอ Shelf life prediction of packaged cassava-flour-based baked
product using empirical models and activation energy โดยมี ผศ.ดร.
วราภรณ บุญทรัพยทิพย และ รศ.ดร.ภาณุวัฒน สรรพกุล เปนอาจารยที่ปรึกษา
นิสิตบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดรับรางวัลการนําเสนอโปสเตอร
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th Shelf Life International
Meeting (SLIM) 2012 ณ เมือง Changwon สาธารณรัฐเกาหลีใต เม่ือวันที่ 30
พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555 ไดรับรางวัลจาก The Korean Society
of Food Science and Nutrition (KFN) and The Italian Scientific
Group of Food Packaging (GSICA)

-

22 Dr.Pitiya
Kamonpatana

รางวัลโครงการนวัตกรรมขาราชการไทยพันธุ
ใหม (นทร.) ใน USA และ Canada ครั้ง ที่
19

2012 - - เรื่อง Mathematical modeling and microbiological verification of
ohmic heating of solid-liquid mixtures in continuous flow heater
systems

-

23 นายพันธุเลิศ พรหม
สาขา ณ สกลนคร,
Assoc.Prof.Dr.Anuvat
Jangchud and

Best Poster Award 18 - 19
October 2012

- - เรื่อง Extending shelf-life of tomatoes using low methoxyl pectin
from Krueo Ma Noy leaves (Cissampelos pareira L.) as an edible
coating จากงานประชุมวิชาการ Taiwan-Thailand Bilateral Conference
ครั้งที่ 7 ระหวางวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2555 ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลเปนสวน

-
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No. Expert Name Award Name Award
received in

Started at
university in

(year)

Finished
working at
university
in (year)

Description of the award Link to the website
where the award
and award winner

are
Assoc.Prof.Dr.Kamol
wan Jangchud

หน่ึงของวิทยานิพนธระดับปริญญาโท โดยมี รศ.ดร. อนุวัตร แจงชัด เปน
อาจารยที่ปรึกษา โดยไดศึกษาการใชประโยชนของเพคตินชนิดเมทอกซิลต่ําที่
สกัดจากเครือหมานอย (พืชทองถิ่นที่พบไดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย) โดยนํามาประยุกตเปนสารเคลือบผิวมะเขือเทศ เพื่อยืดอายุเก็บ
รักษา พบวา มะเขือเทศที่เคลือบผิวดวยเพคตินจากเครือหมานอยที่อุณหภูมิ 8
และ 25 องศาเซลเซียส สามารถชะลอการสูญเสียนํ้าหนัก การ เปล่ียนแปลง
ความแนนเน้ือ ปริมาณของแข็งที่ละลายไดในสารละลาย ปริมาณกรดที่ไดจาก
การไทเทรต การสูญเสียปริมาณวิตามินซี และการเปล่ียนแปลงของสีผิวมะเขือ
เทศไดดีกวามะเขือเทศที่ไมมีการเคลือบผิว โดยมะเขือเทศที่เคลือบผิวสามารถ
ยืดอายุการเก็บรักษาไดนาน 20 วัน ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และ 32 วัน
ที่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส

24 นางสาวปองขวัญ เกาคํา
, Dr.Chitsiri
Rachtanapun and
Asst.Prof.Dr.Warapor
n Boonsupthip

รางวัลการนําเสนอโปสเตอร ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ The 5th Shelf
Life International Meeting (SLIM) 2012

31 May 2012 - - ไดรับรางวัลการนําเสนอโปสเตอร ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The
5th Shelf Life International Meeting (SLIM) 2012 ณ เมือง Changwon
สาธารณรัฐเกาหลีใต หัวขอวิจัยที่นําเสนอชื่อ Preliminary Antimicrobial
Casing Incorporated with Chitosan by Vacuum Impregnation โดยมี
ดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ เปนอาจารยที่ปรึกษาหลักและผศ.ดร.วราภรณ บุญ
ทรัพยทิพย เปนอาจารยที่ปรึกษารวม

-

 รายช่ือหนวยงานภายนอกท่ีตีพิมพผลงานวิจัยรวมกันในวารสารท่ีอยูในฐานขอมูล Scopus ตั้งแตป
2551 - 2555 (Industrial Research Projects) (ไมรวมสถาบันการศึกษาและหนวยงานของรัฐ) (ระบุขอมูล
เปนภาษาอังกฤษ)
No. Corporation Name Type of

Organization
(Company,

Association, …)

Country Year Brief Description of one project

Department of Product Development
1 National University of Singapore University Singapore 2011 Co with Nantawan Therdthai
2 Kansas State University University USA 2012 Co with Suntree Suwonsichon
3 Louisiana State University University USA 2011 Co with Penkwan Chompreeda
4 Louisiana State University University USA 2011 Co with Penkwan Chompreeda
5 Louisiana State University University USA 2012 Co with Kamolwan Changchud
6 Osaka City University University Japan 2013 Co with Rungnapha Pongsawatmanit

Packaging Technology and Materials
7 KS PackExpert & Associates, P.O. Box 399,

Mansfield 3724, Australia
Company Australia 2011 Reseach project titiled" Diffusion of linalool and methylchavicol from polyethylene-based antimicrobial packaging" films

8 School of Engineering and Science, Faculty
of Health, Engineering and Science, Victoria
University, P.O. Box 14428, Melbourne 8001,
Australia

University Australia 2011 Reseach project titiled" Diffusion of linalool and methylchavicol from polyethylene-based antimicrobial packaging" films

9 Department of Biotechnology and Food
Engineering, Technion-Israel Institute of
Technology, Haifa 32000, Israel

University Israel 2011 Reseach project titiled" Diffusion of linalool and methylchavicol from polyethylene-based antimicrobial packaging" films

10 Packaging and Polymer Research Unit,
School of Molecular Sciences, Victoria
University, P.O. Box 14428, Melbourne 8001,
Australia

University Australia 2011 Research Project titled" Loss of additives from antimicrobial films during storage"

Department of Food Science and Technology
11 Heldman Associates Association USA 2009 Freezing technology
12 Heldman Associates Association USA 2007 Freezing technology
13 CBS Fungal Bioduversity Centre Research centre Netherlands 2008 Food Safety
14 CBS Fungal Bioduversity Centre Research centre Netherlands 2008 Food Safety

Research Unit
14 Novozymes A/S Company Denmark 2011 Optimization of malting conditions for two black rice varieties, black non-waxy rice and black waxy rice (Oryza sativa

l. Indica)
Usansa, U.a, Burberg, F.b, Geiger, E.c, Back, W.b, Wanapu, C.a, Arendt, E.K.d, Kreisz, S.be, Boonkerd, N.a, Teaumroong, N.a,
Zarnkow, M.bd Journal of the Institute of Brewing, Volume 117, Issue 1, 2011, Pages 39-46
Abstract : Two black rice varieties, "black non-waxy" and "black waxy", were investigated as possible raw materials for the
production of malt. The malting conditions were optimised using response surface methodology. The three process
parameters were steeping, germination time and temperature. Each parameter was tested at three levels: adjustment
degrees of steeping were 38, 41, and 44%, germination times were 6, 7, and 8 days, and the temperatures were 20, 25 and
30°C. At the end of the germination process, all samples were kilned at 50°C for 24 h, and shoot/rootlets were removed
before a detailed quality assessment was performed. Data analysis was performed using the Design Expert Statistic Program.
The optimal conditions found for both rice varieties were as follows: germination time of 8 days at 30°C and 44% grain
moisture. Although the extract yield, and α-amylase and β-amylase activities of both rice malts were lower than barley
malt, the higher activity of limit-dextrinase enzyme and apparent attenuation limit (AAL), which was higher than 80%,
suggests that rice malt has potential for use in brewing. © 2011 The Institute of Brewing & Distilling.

15 Planet Biotechnology Inc. Company United States 2011 Transient co-expression of post-transcriptional gene silencing suppressors for increased in planta expression of a
recombinant anthrax receptor fusion protein
Arzola, L.a, Chen, J.a, Rattanaporn, K.a, Maclean, J.M.b, McDonald, K.A.a International Journal of Molecular Sciences, Volume
12, Issue 8, August 2011, Pages 4975-4990
Abstract : Potential epidemics of infectious diseases and the constant threat of bioterrorism demand rapid, scalable, and
cost-efficient manufacturing of therapeutic proteins. Molecular farming of tobacco plants provides an alternative for the
recombinant production of therapeutics. We have developed a transient production platform that uses Agrobacterium
infiltration of Nicotiana benthamiana plants to express a novel anthrax receptor decoy protein (immunoadhesin), CMG2-Fc.
This chimeric fusion protein, designed to protect against the deadly anthrax toxins, is composed of the von Willebrand factor
A (VWA) domain of human capillary morphogenesis 2 (CMG2), an effective anthrax toxin receptor, and the Fc region of
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human immunoglobulin G (IgG). We evaluated, in N. benthamiana intact plants and detached leaves, the expression of
CMG2-Fc under the control of the constitutive CaMV 35S promoter, and the co-expression of CMG2-Fc with nine different
viral suppressors of post-transcriptional gene silencing (PTGS): p1, p10, p19, p21, p24, p25, p38, 2b, and HCPro. Overall,
transient CMG2-Fc expression was higher on intact plants than detached leaves. Maximum expression was observed with p1
co-expression at 3.5 days post-infiltration (DPI), with a level of 0.56 g CMG2-Fc per kg of leaf fresh weight and 1.5% of the
total soluble protein, a ten-fold increase in expression when compared to absence of suppression. Co-expression with the
p25 PTGS suppressor also significantly increased the CMG2-Fc expression level after just 3.5 DPI. © 2011 by the authors;
licensee MDPI, Basel, Switzerland.

16 Betagro Science Center Co., Ltd. Company Thailand 2011 The effect of including Lactobacillus reuteri KUB-AC5 during post-hatch feeding on the growth and ileum microbiota
of broiler chickens
Nakphaichit, M.a, Thanomwongwattana, S.b, Phraephaisarn, C.c, Sakamoto, N.d, Keawsompong, S.a, Nakayama, J.d,
Nitisinprasert, S.ae Poultry Science, Volume 90, Issue 12, December 2011, Pages 2753-2765
Abstract : The probiotic strain Lactobacillus reuteri KUB-AC5, which was originally isolated from chicken intestine, was fed to
newborn broiler chicks for the first week post-hatch. The growth and ileum microbiota of the chickens were carefully
monitored for 6 wk. The inclusion of 5 log cfu/g of feed statistically increased the BW gain in the first week compared with
that of the control group, but this effect did not continue thereafter. Significant effects on host feed consumption and the
feed-to-growth conversion ratio were not detected. The total amount and composition of ileum bacteria were investigated
by quantitative PCR and pyrosequencing of the 16S rRNA gene (rDNA), respectively, and were compared between the control
and the probiotic-treated groups. The amount of total bacterial 16S rDNA in ileum samples at d 42 was 5 times higher in the
probiotic group than in the control, whereas no significant difference was observed at d 21. A composition analysis revealed
the establishment of lactobacillienriched microbiota in the probiotic-treated chickens at d 42. At this point, the population
level and species diversity of lactobacilli were significantly enhanced compared with those of the control group. In addition,
Actinobacteria, mainly genera Corynebacterium and Dietzia, were also statistically higher in the probiotic group. However,
Proteobacteria, including those of the family Campylobacterales and some other nonbeneficial bacterial groups, were
decreased in the probiotic group at the growing stage. Therefore, with probiotic supplementation, it was demonstrated that
Lactobacillus reuteri KUB-AC5 in the early post-hatching period had a delayed effect on ileum microbiota, which resulted in
the enrichment of potentially beneficial lactobacilli and the suppression of Proteobacteria, including nonbeneficial bacterial
groups. © 2011 Poultry Science Association Inc.

17 Membrane Knowledge Center, Liquid
Purification Engineering International Co.,
Ltd.

Company Thailand 2011 Effect of gas sparging on flux enhancement and phytochemical properties of clarified pineapple juice by
microfiltration
Laorko, A.abe, Li, Z.c, Tongchitpakdee, S.d, Youravong, W.ab Separation and Purification Technology, Volume 80, Issue 3, 18
August 2011, Pages 445-451
Abstract : Membrane fouling is a major obstacle in the application of microfiltration. Several techniques have been proposed
to enhance the permeate flux during microfiltration. Gas sparging is a hydrodynamic method for improving the performance
of the membrane process. In this study, a 0.2 μm hollow fiber microfiltration membrane was used to study the effect of
cross flow velocity (CFV) and gas injection factor () on the critical and limiting flux during microfiltration of pineapple juice. In
addition, the phytochemical properties of clarified juice were investigated. In the absence of gas sparging, the critical and
limiting flux increased as the CFV or shear stress number increased. The use of gas sparging led to a remarkable improvement
in both the critical and limiting flux but it was more effective at the lower CFV (1.5 m s-1), compared to those at higher CFV
(2.0 and 2.5 m s-1). When the gas injection factor was applied at 0.15, 0.25 and 0.35 with a CFV of 1.5 m s -1, the
enhancement of 55.6%, 75.5% and 128.2% was achieved for critical flux, while 65.8%, 69.7% and 95.2% was achieved for
limiting flux, respectively. The results also indicated that the use of gas sparging was an effective method to reduce
reversible fouling and external irreversible fouling rather than internal irreversible fouling. In addition, the CFV and gas
sparging did not affect pH, total soluble solids, colour, total phenolic content and the antioxidant property of the clarified
juice. The l-ascorbic acid and total vitamin C were significantly decreased when the higher CFV and high gas injection factor
were applied. The results also indicated that the use of gas sparging with low CFV was beneficial for flux enhancement while
most of the phytochemical properties of the clarified juice was preserved. © 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

18 KH Roberts Pte Ltd. Company Singapore 2011 Transport Coefficients of Eucalyptol through Various Polymeric Films
Leelaphiwat, P.a, Chonhenchob, V.a, Singh, S.P.b, Kruenate, J.c, Wichai, U.d, Ong, P.K.C.d Packaging Technology and Science,
Article first published online: 20 AUG 2011
Abstract : This study presents the determination of the transport properties of eucalyptol, which is a key aroma compound
in fresh tropical herbs through different polymeric packaging materials. Packaging films used in this study were polyethylene,
polypropylene, Nylon, polyethylene terephthalate and polylactide (PLA1 and PLA2). Test films were immersed in the
1000ppm of aroma compound and stored in amber vials. The concentrations of aroma compounds extracted from films
were determined using gas chromatography. Diffusion, solubility, permeability and partition coefficients were calculated from
sorption kinetics. Results show that the diffusion and solubility coefficients of eucalyptol were lowest in PLA1 and highest in
polyethylene. Solubility coefficients were associated with partition coefficients as well as solubility parameters and contact
angle values. Primary factor determining solubility was affinity between the aroma compounds and the polymeric films.
Transport coefficients of eucalyptol in the vapor phase followed the same trends as in the liquid phase with about 3-fold
greater. Understanding interaction phenomenon between the key aroma compound and major packaging films may
contribute to improvements in film selection and the design of food packaging applications. Finding from this research
contributes toward future development of the high-aroma barrier materials. Copyright © 2011 John Wiley & Sons, Ltd. This
study presents the determination of the transport properties of eucalyptol through different polymeric packaging materials.
Results show that the diffusion and solubility coefficients of eucalyptol were lowest in PLA and highest for PE. Diffusion
coefficients of eucalyptol in the liquid phase were in the same trends as in the vapor phase.© 2011 John Wiley & Sons, Ltd.

19 Colour Synthesis Solution Ltd. Company UK. 2011 Correlation between the shade of an azo disperse dye on poly(ethylene terephthalate) and poly(lactic acid) fibres
with its spectroscopic properties in selected organic solvents
Suesat, J.a, Mungmeechai, T.b, Suwanruji, P.b, Parasuk, W.b, Taylor, J.A.c, Phillips, D.A.S.c Coloration Technology, Volume 127,
Issue 4, August 2011, Pages 217-222
Abstract : A series of azo disperse dyes was synthesised and the purified, synthesised dyes were characterised by proton
nuclear magnetic resonance, thin-layer chromatography and melting point measurement. The spectroscopic properties of the
dyes in solution were studied by dissolving the dyes in ethyl acetate and methyl benzoate. These were seen as mimicking
the environment of the dye when inside dyed poly(lactic acid) and poly(ethylene terephthalate), respectively. Reflectance
spectra of the dyes on both polyester substrates were also measured in order to correlate with the spectroscopic properties
of the dyes in solution. The absorbance spectra of the dyes in solution exhibited a hypsochromic (lower wavelength of
maximum exhaustion) shift when dissolved in ethyl acetate, compared with methyl benzoate. The occurrence of this yellow
shift was attributed to the lower polarity of ethyl acetate compared with methyl benzoate. The colour of the dyes in ethyl
acetate solution was also brighter and stronger (higher molar extinction coefficients) than that in methyl benzoate. Most of
the synthesised dyes exhibited high levels of exhaustion onto the two polyester fabrics. However, the visual colour yields,
for those dyes having approximately the same high level of exhaustion, were different, the dyed poly(lactic acid) being
stronger (higher K/S value) as well as being yellower and a trace brighter than the dyed poly(ethylene terephthalate). This
difference correlated well with the solvatochromic study of the dyes in ethyl acetate and methyl benzoate solution. © 2011
The Authors. Coloration Technology © 2011 Society of Dyers and Colourists.

20 KspackExpert and Associates Company P.O. Box 399,
Mansfield, VIC

2011 Loss of AM additives from antimicrobial films during storage. Suppakul, P., Sonneveld, K., Bigger, S.W., Miltz, J. Journal
of Food Engineering, Volume 105, Issue 2, July 2011, Pages 270 - 276 / Abstract : Films based on linear low-density
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3722,
Australia

polyethylene (LLDPE) and low-density polyethylene (LDPE) containing linalool or methylchavicol were prepared by extrusion
film blowing. Film rolls of LLDPE containing linalool or methylchavicol were stored at ambient temperature for 1 year.
Samples of these films were then evaluated for the amount of linalool or methylchavicol retained and for their antimicrobial
(AM) activity by the agar disc diffusion assay. In addition, film rolls of LDPE-EVA (LDPE-ethylene vinyl acetate) containing
linalool or methylchavicol were stored at 25 and 35 °C. Samples of these films were periodically collected to quantify the
amount of linalool or methylchavicol retained as a function of time. For the AM LLDPE films, a decrease in additive retention
was observed but there was no statistically significant difference in their AM activity against Escherichia coli at the beginning
and after 1 year of storage. For the AM LDPE-EVA films, the amount of additive in the film decreased with time and the
additive retention in all films tended to deviate from the theoretical first-order decay. These findings suggest that an amount
of linalool or methylchavicol that is sufficient to maintain AM activity remained in the polymeric matrix after the storage
period. This study confirms the potential use of polymeric films containing basil constituents as AM films for enhancing
quality and safety as well as the extension of the shelf life of foods.

21 KS PackExpert and Associates Company P.O. Box 399,
Mansfield

3724,
Australia

2011 Diffusion of linalool and methylchavicol from polyethylene-based antimicrobial packaging films. Suppakul, P.,
Sonneveld, K., Bigger, S.W., Miltz, J. LWT - Food Science and Technology, Volume 44, Issue 9, November 2011, Pages
1888 - 1893 / Abstract : The diffusion of linalool and methylchavicol from thin (45-50 μm) antimicrobial low-density
polyethylene-based films was evaluated after immersion in isooctane and the effect of temperature (4, 10, or 25 °C) on the
diffusion rate was evaluated. The kinetics of linalool and methylchavicol release showed a non-Fickian behavior at the
lowest temperature. An increase in temperature from 4 °C to 25 °C resulted in an increase in the diffusion coefficient from
4.2 × 10 -13 m 2 s -1 to 2.5 × 10 -12 m 2 s -1 for linalool and from 3.5 × 10 -13 m 2 s -1 to 1.1 × 10 -12 m 2 s -1 for
methylchavicol. The effect of temperature on the diffusion coefficient followed an Arrhenius-type model (r 2 = 0.972) in
relation to a time-response function with a Hill coefficient. Activation energies of 57.8 kJ mol -1 (linalool) and 42.8 kJ mol -1
(methylchavicol) were observed.

22 Abbott Nutrition Company 3300 Stelzer
Road,

Columbus, OH
43219, United

States

2012 Ohmic sterilization inside a multi-layered laminate pouch for long-duration space missions. Somavat, R.,
Kamonpatana, P., Mohamed, H.M.H., Sastry, S.K. Journal of Food Engineering, Volume 112, Issue 3, October 2012,
Pages 134 - 143 / Abstract : A pouch that can be used to ohmically reheat and sterilize food and later reused to stabilize
waste will significantly reduce the Equivalent System Mass during a long term space mission. Reheating of food and
stabilization of waste have been successfully done in the past using a V-shaped electrode pouch using pulsed ohmic heating,
however improvement of field distribution was needed. The main goals of this work were to develop an improved pouch
design to facilitate uniform ohmic heating of food; to model ohmic sterilization within the pouch; and to verify the model
through an inoculated pack study. The pouch was redesigned to improve the electric potential distribution and hence
heating uniformity. A temperature distribution study on a pouch with 227 g of tomato soup showed the presence of cold
regions at the non-electrode sides due to channeling of current through a hotter and more conductive centre. A much more
uniform temperature distribution was obtained the use of two external strip heaters installed along these sides. The ohmic
heating process inside the pouch was simulated in 3D to predict possible cold and hot spots. The simulated heating profile
was in good agreement with the measured values confirming the efficacy of the model. An inoculated pack study using
Geobacillus stearothermophilus spores (ATCC 5973) confirmed the mathematical model. This technology provides a new
method of sterilization inside sealed pouches/packets using ohmic heating.

23 International Packaging Consultancy Company East Lansing,
MI, United

States

2012 Measurement and analysis of vehicle vibration for delivering packages in small-sized and medium-sized trucks and
automobiles. Chonhenchob, V., Singh, S.P., Singh, J.J., Stallings, J., Grewal, G. Packaging Technology and Science,
Volume 25, Issue 1, January 2012, Pages 31 - 38 / Abstract : In distribution, packaged products are subjected to the
variation in vibration levels from transport vehicles that vary in frequency and acceleration while moving to their
destinations. This vibration may negatively affect the product or packaging. This study measured and analysed vibration
levels in vehicles commonly used to transport packages in the last leg of the package delivery service that is used by single-
parcel carriers. Using data recorders, we monitored vertical, lateral and longitudinal vibrations over 75 h of travel time in five
different types of small and medium package delivery vehicles. The study presents these data as power density (PD) spectra
and compares it with previously measured PD vibration levels in commercial long-haul interstate tractor-trailer truck
shipments. Data were collected in the USA and Thailand.

24 KH Roberts Pte Ltd. Company 19 Wan Lee
Rd., 627948
Singapore,
Singapore

2012 Transport coefficients of eucalyptol through various polymeric films. Leelaphiwat, P., Chonhenchob, V., Singh, S.P.,
Kruenate, J., Wichai, U., Ong, P.K.C. Packaging Technology and Science, Volume 25, Issue 3, April 2012, Pages 161 - 172
/ Abstract : This study presents the determination of the transport properties of eucalyptol, which is a key aroma compound
in fresh tropical herbs through different polymeric packaging materials. Packaging films used in this study were polyethylene,
polypropylene, Nylon, polyethylene terephthalate and polylactide (PLA1 and PLA2). Test films were immersed in the
1000ppm of aroma compound and stored in amber vials. The concentrations of aroma compounds extracted from films
were determined using gas chromatography. Diffusion, solubility, permeability and partition coefficients were calculated from
sorption kinetics. Results show that the diffusion and solubility coefficients of eucalyptol were lowest in PLA1 and highest in
polyethylene. Solubility coefficients were associated with partition coefficients as well as solubility parameters and contact
angle values. Primary factor determining solubility was affinity between the aroma compounds and the polymeric films.
Transport coefficients of eucalyptol in the vapor phase followed the same trends as in the liquid phase with about 3-fold
greater. Understanding interaction phenomenon between the key aroma compound and major packaging films may
contribute to improvements in film selection and the design of food packaging applications. Finding from this research
contributes toward future development of the high-aroma barrier materials.

 ขอมูลสถาบันท่ีมีขอตกลงความรวมมือ (International Research Collaborations) ในชวง 5 ป
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Department of Packaging Technology of Materials
1 Tainjin University of Science and Technology China MOU รวมมือดานงานวิจัยและการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนอาจารย
2 Bejing Institute of Graphic and Communaction China MOU รวมมือดานงานวิจัยและการเรียนการสอน
3 Singapore Polytechnique Singapore แลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรี
4 Michigan State University USA รวมวิจัยสําหรับนิสิตปริญญาเอก

Department of Biotechnology
5 Oregon state University U.S.A. Training
6 Seoul National University Korea Joint Research Projects
7 Kyushu University Japan Joint Research Projects
8 ENITA -University of Bordeaux France Joint Research Projects
9 Deutsche Gesellschaft für Internationale Federal Republic of Training



รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2555 221

No
.

List of institutions with a cooperation agreement
(รายช่ือสถาบันที่มีขอตกลงความรวมมือ)

Country
(ประเทศ)

Cooperation
(ระบคุวามรวมมือ*)

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Germany
10 College of Agriculture and Life Science, Seoul National

University
Republic of Korea Joint Research Projects

11 University of Natural Resourse and Applied Life Science Republic of Austria Joint Research Projects
12 Oregon State University United States of America Training
13 Kyushu University Japan Training
Department of Product Development
14 National University of Singapore Singapore Research cooperation
15 Kansas State University USA Research cooperation
16 Osaka City University Japan Research cooperation
17 Louisiana State University USA Research cooperation
18 National Pingtung University of Science and technology Taiwan Student exchange
19 Reading University UK Sandwich Program for Undergrad
20 Nanyang Polytechnique Singapore Student internship
21 Ishikawa Prefecture University Japan Research cooperation
Department of Food Science and Technology
22 Randy W. Worobo (Ph.D., University of Alberta) New York

State Agriculture Experiment Station, Cornell University
USA Program invites security experts Of fruit and vegetable products

23 Kagawa  University Japan โครงการวิจัยรวม / แลกเปลี่ยนนิสิต
24 Kagoshima  University Japan โครงการวิจัยรวม / แลกเปลี่ยนนิสิต
25 University of Minnisota USA แลกเปลี่ยนนิสิต
26 Nanyang Polytechnic Singapore แลกเปลี่ยนอาจารย / แลกเปลี่ยนนิสิต
27 NPUST (National Pingtung University) of Science and

Technology
Taiwan แลกเปลี่ยนอาจารย / แลกเปลี่ยนนิสิต

28 Nong Lam University Vietnam แลกเปลี่ยนอาจารย / แลกเปลี่ยนนิสิต
29 University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) USA. แลกเปลี่ยนนิสิต
30 Cantho University Vietnam แลกเปลี่ยนอาจารย / แลกเปลี่ยนนิสิต
31 Kyung Hee University Korea แลกเปลี่ยนอาจารย
32 University of East Anglia UK UK-Thailand Partners in Science-Food Matrix
33 Institute of Food Research UK Microstracture and Gut Health
34 University of Hohenheim Germany Sandwich Ph.D. Program
35 Wageningen University Research institute The Netherlands RGJ-Ph.D. Program
36 Purdue University USA RGJ-Ph.D. Program
37 The Pennsylvania State University USA RGJ-Ph.D. Program
38 Kansas State University USA แลกเปลี่ยนนิสิต
39 Iowa State University USA แลกเปลี่ยนนิสิต
40 University of Arkansas USA แลกเปลี่ยนนิสิต
Department of Textile Science
41 Institute Teknologi Baudung Indonesia 1. student Exchange

2. Research Collaboration
42 Fu Jen University TAIWAN student Exchange
43 Pintung University TAIWAN student Exchange
Department of Agro-Industrial Technology
44 University of Marketing and Distribution Sciences Japan Observe activities, Educational information
Relations Officer International
45 Saigon Technology University Vietnam Memorandum of Co-operation between Saigon Technology University and Kasetsart

University
46 Ho Chi Minh University Vietnam Memorandum of Co-operation between Ho Chi Minh University and Kasetsart

University
47 School of Chemical & Life Science, Nanyang Polytechnic Singapore Memorandum of Understanding between Kasetsart University and School of Chemical

& Life Science, Nanyang Polytechnic, Singapore
48 Faculty of Agriculture, Graduate School of Bioresources

and Bioenvironmental Science and School of Agriculture,
Kyushu University

Japan Memorandum on Student Exchange between Faculty of Agriculture, Faculty of
Agriculture at Kamphanengsaeng Campus, Faculty of Agro-Industry, Faculty of
Fisheries, Faculty of Economics and Faculty of Science, Kasetsart University, Thailand
and Faculty of Agriculture, Graduate School of Bioresource and Bioenvironmental
Sciences and School of Agriculture, Kyushu University, Japan and  Agreement for
Academic Cooperation between Faculty of Agriculture, Faculty of Agriculture at
Kamphanengsaeng Campus, Faculty of Agro-Industry, Faculty of Fisheries, Faculty of
Economics and Faculty of Science, Kasetsart University, Thailand and Faculty of
Agriculture, Graduate School of Bioresource and Bioenvironmental Sciences and
School of Agriculture, Kyushu University, Japan

49 Kyung Hee University Korea Memorandum of Understanding between Kasetsart University, Faculty of Agro-
Industry and Kyung Hee University (Department of Food Science and Biotechnology)

50 AgroSup Dijon France General Memorandum for Academic Cooperation between Agrosup Djion (France) and
Kasetsart University
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51 University of Reading England Memorandum of Agreement between the Kasetsart University and the University of
Reading

52 Faculty of Art and Design, Bandung Institute of
Technology

Indonesia Agreement for Academic Exchange and Cooperation between Faculty of Art and
Design, Bandung Institute of Technology, Indonesia and Faculty of Agro-Industry,
Kasetsart University, Thailand

53 Tianjin University of Science and Technology P.R. China General Agreement for Academic Cooperation and Exchange between Kasetsart
University and Tianjin University of Science nad Technology

54 China Medical University Taiwan Memorandum of Understanding between Kasetsart University and China Medical
University

55 Jiangnan University P.R. China General Agreement for Academic Cooperation and Exchange between Kasetsart
University and Jiangnan University

56 Bejing Institute of Graphic Communication P.R. China General Agreement for Academic Cooperation and Exchange between Kasetsart
University and Beijing Institute of Graphic Communication

57 Inha University Korea Student Exchange Agreement between Inha University and Kasetsart University
58 Inha University Korea Framework Agreement between Inha University and Kasetsart University
59 Institute of Technology of Cambodia Cambodia General Agreement for Academic Cooperation and Exchange between Kasetsart

University and Institute of Technology of Cambodia
60 Wuhan University P.R. China General Agreement for Academic Cooperation and Exchange between Kasetsart

University and Wuhan University

*ความรวมมือ ประกอบดวย การแลกเปลี่ยนนิสิตและอาจารย โครงการงานวิจัยรวม การแลกเปลี่ยนวัสดุ/
อุปกรณ/ขอมูลทางการศึกษา โครงการรวมพัฒนาผูบริหาร
 ขอมูลโครงการเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภายในประเทศและตางประเทศ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2555 (ระบุขอมูลเปนภาษาอังกฤษ)
Project name
(ช่ือโครงการ)

Organization
(ช่ือหนวยงาน)

Country
(ประเทศ)

Period (ระยะเวลา) Budget (งบประมาณ)
(บาท)

MOU : Memorandum of Understanding
1. General Agreement for Academic Cooperation and
Exchange between Kasetsart University and Jiangnan
University (พ.ย. 54 – ต.ค. 58)

- ทําวิจัยภายใตเรื่อง “Cloning and Overexpression of Man Gene
by Acinetobacter sp. ST1-1”

Jiangnan University ประเทศจีน 16 มี.ค. 56 – 31 ก.ค. 56 -

- ทําวิจัยเรื่องการใชเอนไซมในกระบวนการผลิตเบียร Jiangnan University ประเทศจีน 1 เม.ย. 56 – 31 พ.ค. 56 -
2. General Agreement for Academic Cooperation and
Exchange between Kasetsart University and Tianjin Univerity
of Science and Technology (18 พ.ย. 54 – 17 พ.ย. 58)

- แลกเปลี่ยนทางวิชาการ สอน และประสานความรวมมืองานวิจัย ณ
School of Packaging and Printing Engineering, Tianjin University of
Science and Technology

Tianjin University ประเทศจีน 3 ธ.ค. 55 – 7 ธ.ค. 55 -

 ขอมูลเครือขายความรวมมือดานการบริการวิชาการกับหนวยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบันองคกร
ระหวางประเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2555 (ระบุขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ)
Project name
(ช่ือโครงการ)

Organization
(ช่ือหนวยงาน)

Country
(ประเทศ)

Period
(ระยะเวลา)

Budget (งบประมาณ)
(บาท)

1 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยดานตลาดทุน ระดับบณัฑิตศึกษา ประจําป
2555

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไทย 19 เม.ย. 55- 31 ม.ค.56

2 โครงการจัดจางที่ปรึกษาจัดทําแผนการตลาด และแผนพัฒนาระบบการ
ขาย อสค. ประจําป 2556-2559

องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย
(อ.ส.ค.)

ไทย 1 พ.ค.-31 ต.ค.56

3 โครงการพัฒนาโซคุณคาอุตสาหกรรมอาหารดวยระบบโซความเย็นและ
บรรจุภัณฑ (Food Cold Chain and Proper Packaging)

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ไทย 16 พ.ค.56-15 ม.ค.57

4 การประยุกตใชเอนเดกแตรนเนส เพ่ือยอยเดกแตรนในกระบวนการผลิต บ.มิตรผลวิจัย พัฒนาออยและน้ําตาลทราย จํากัด ไทย 1 ก.ค. 31 ธ.ค.55
5 การวิเคราะหเดกแตรนในอุตสาหกรรมน้ําตาล Amano Enzyme Inc. ญี่ปุน 1 มี.ค.-31 ส.ค.55
6 โครงการสัมมนาเรื่องเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอุตสาหกรรมออยและ

น้ําตาล
บุคคลทั่วไป ไทย 5 ต.ค.55

7 อบรมบุคคลากรสายงานออยและน้ําตาล บุคคลทั่วไป ไทย 2 ก.ค. - 28 ก.ย.55
8 โครงการนักอุตสาหกรรมน้ําตาลไทย พบนักอุตสาหกรรมน้ําตาลจีน นักอุตสาหกรรมน้ําตาล ไทย 14 ก.พ. - 12 เม.ย.56
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Project name
(ช่ือโครงการ)

Organization
(ช่ือหนวยงาน)

Country
(ประเทศ)

Period
(ระยะเวลา)

Budget (งบประมาณ)
(บาท)

9 บริการตรวจวิเคราะหปริมาณธาตุอาหาร ฮอรโมนพืช และโลหะหนักใน
ผลิตภัณฑปุยน้ําหมักชีวภาพ

บ.ไทยอินทรียชีวภาพโปรดักส จํากัด ไทย 4 ธ.ค.55 - 31 ม.ค.56

10 การพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลคติก ชนิด แอล และ ดี จากแปงมัน
สําปะหลัง

BiologiQ Inc. สหรัฐอเมริกา 1 ก.ย.55 - 30 ส.ค.56

11 โตรงการสัมมนา The 25th Annual Meeting of the Thai Societyfor
Botechnology and International Conference: Agro-Industrial
Biotechnology for Global Sustainable Prosperity

นักวิชาการจากในและตางประเทศ ไทย 16 -19 ต.ค. 56

12 Update on Environmental-friendly Cleaning and Sanitizing in
the Food and Beverage Industry and Rapid Methods to assess
Cleaning Efficiency

บุคคลทั่วไป ไทย 25 มิ.ย.55

13 โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการทดสอบสินคาเกษตรและอาหาร
เพ่ือการสงออก

มกอช ไทย 11 มิ.ย.55 - 11 มิ.ย.56

14 การวิจัยและประเมินความเสี่ยงดานอาหารปลอดภัย (สารพิษเชื้อรา)
ภายใตโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยใหเปนครัวอาหาร
คุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to the World) ประจําป
2556

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพ่ือสถาบันอาหาร ไทย 1 ก.พ.-31 ส.ค.56

15 APEC REGIONAL Food Defense Program Workshop &
Government capacity Building Workshop

USAD สหรัฐอเมริกา 19-20 ก.ย.54

16 การทดสอบประสิทธิภาพของ Active Ozone ในการลดสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชและกําจัดเชื้อจุลินทรียชนิดกอโรค

บ.แอคคิวเรท เทคโนโลยี จํากัด ไทย 16 เม.ย.-16 ส.ค 56

17 น้ํามะพราวพรอมด่ืม บ.มาลีสามพราน จํากัด(มหาชน) ไทย 1-16 พ.ย.55
18 Accredited Professional Quality Assurance / Quality Control

(เคมีอาหาร)
บ.บีฟูดส โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัดและ
บ.อาหารเบทเทอร จํากัด
ในเครือเบทาโกร

ไทย 25 ส.ค.55

19 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องด่ืมสับปะรดบรรจุกระปอง บ.อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) ไทย 30 พ.ย.-31 ธ.ค.55
20 การศึกษาการเกิดสีน้ําตาลโดยไมอาศัยเอนไซมในกระบวนการเก็บรักษาน้ํา

มะพราว UHT
บ.อําพลฟูดส โพรเซสซิ่ง จํากัด ไทย 1 มิ.ย. 55- 1 มิ.ย. 57

21 โครงการวิจัยน้ําลายเทียม สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ไทย 28 ก.พ. 56
22 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ํานมมะพราว บ.ไทยเพียว ไทย 30 ม.ค. - 11 มี.ค.56
23 การลดเวลาการแชอ่ิมมะละกอ บ.กิมจ๊ัวกรุป และยูไนเต็ด แดรี่ ฟูดส จํากัด ไทย 1 มิ.ย.-19 พ.ย.55
24 Accredited Professional Quality Assurance / Quality Control

(วิศวกรรมอาหาร)
บ.บีฟูดส โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัดและ
บ.อาหารเบทเทอร จํากัด ในเครือเบทาโกร

ไทย 25 ส.ค.55

25 การยืดอายุการเก็บบะหม่ีสดและทําใหบะหม่ีเหนียวนุม บ.ชายสี่บะหม่ีเกี๊ยว จํากัด ไทย 3 ก.ย.55-1 มี.ค. 56
26 น้ํามันบริโภคและอิมัลชัน บ.บีเอเอสเอฟ(ไทย)จํากัด ไทย 1 - 28 ก.พ.56
27 ผลของการสกัดดวยตัวทําละลายตอสีของน้ํามันรําขาว บ.ซีอีโอ อกริฟูด จํากัด ไทย 3 ธ.ค.55-29 มี.ค.56
28 โครงการเสริมความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารสําหรับ

เจาหนาที่บริษัทแมคคียฟูดเซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
บ.แมคคียฟูดเฟอรวิสเซส (ปรเทศไทย) จํากดั ไทย 25 ม.ค.-14 มิ.ย.56

29 ปรึกษา เรื่อง การหมักไกยาง รานอาหารไกกระตอบ ไทย 16 ม.ค.56
30 The Psychology of Consumer Preference, Liking and Emotion in

Product Choice
บุคคลทั่วไป ไทย 30 พ.ค. - 28 ก.ย.55

(อบรม 12-13 ก.ค.55)
31 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง New Product Development

and Management
บ.ซีพีออลล ไทย 29 ต.ค.55-28 ม.ค.56

32 การใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการในการจัดต้ังคณะผูทดสอบและ
ดําเนินการทดสอบทางประสาทสัมผัส สําหรับผลิตภัณฑอาหาร

บ.ดัชมิลล อินเตอรเนชั่นแนล รีเสิรช เซ็นเตอร
จํากัด

ไทย 18 เม.ย.56-24 มิ.ย.56

33 การตรวจสอบคุณภาพไฮโครคอลลอยด บ.เอ็นเอส สเปเชียลลีสต จํากัด ไทย 19 - 27 ก.ค. 55
34 การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ บริษัท Prynt Tradings จํากัด ไทย 1 มี.ค. - 1 มิ.ย.56
35 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจากขาวที่ปราศจากกลูเตน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไทย 24 - 25 ก.ค.55
36 การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องด่ืมน้ําผลไมรวมผสมน้ํานมเหลือง บ.ไพรม เนเชอร พลัส จํากัด ไทย 15 ก.พ. - 14 ก.ย. 56
37 การพัฒนาสูตรแปงปอเปยะโดยใชแปงขาวโพดหรือแปงมันสําปะหลัง

สําหรับเครื่องผลิตปอเปยะแบบอัตโนมัติ
CP RAM ไทย 2 ก.ค. - 31 ส.ค. 55

38 การพัฒนาสูตรน้ําแปงปอเปยะเพ่ือการผลิตดวยเครื่องจักร CP RAM ไทย 4 พ.ค. - 3 ก.ค.55
39 การทดสอบทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาของผลิตภัณฑน้ําสม บ.มาลี เอ็นเตอรไพรส จํากัด ไทย 19 พ.ย.-28 ธ.ค.55
40 การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ syrups บ.Mid siam Sugar Co.,Ltd ไทย 24 มิ.ย. 54-31 ธ.ค.56
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Project name
(ช่ือโครงการ)

Organization
(ช่ือหนวยงาน)

Country
(ประเทศ)

Period
(ระยะเวลา)

Budget (งบประมาณ)
(บาท)

41 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวเพ่ือขัดหินปูนสําหรับสุขนัขแบบเนื้อ
เหนียวหยุน

บ.HUNTER GROUP LTD. ไทย 1 เม.ย.-30 ก.ย.56

42 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวเพ่ือขัดหินปูนสําหรับสุขนัขแบบเนื้อ
แข็งหยาบดวยการทดแทนหนังวัวดวยสวนผสมที่ยอยสลายได

บ.HUNTER GROUP LTD. ไทย 15 เม.ย.56 - 14 ม.ค.57

43 การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบกาแฟและชา บ.ปตท.จํากัด(มหาชน) ไทย 1 พ.ค. - 30 ก.ย.56
44 การพัฒนา Flavored-Umami Peptides จากเศษเนื้ออกไกลอกหนัง บ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไทย 1 เม.ย.-31 ม.ค.57
45 การออกแบบบรรจุภัณฑเวชภัณฑ Haemodol Paradigm Pharma(Thailand) Co.,Ltd. ไทย 19 ต.ค.-19 ธ.ค.55
46 การสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผักและผลไมที่

กอใหเกิดขยะบรรจุภัณฑ
FAO ไทย 30 ส.ค.-29 มี.ค.55

47 การออกแบบบรรจุภัณฑเวชภัณฑ Berlin Pharmanceutical Industry Co.,Ltd ไทย 24 ส.ค.-29 ก.ย.55
48 การออกแบบบรรจุภัณฑเวชภัณฑ Begesic Berlin Pharmanceutical Industry Co.,Ltd ไทย 27 ก.ย. - 26 ต.ค.55
49 โครงการคูปองนวัตกรรมเรื่อง แผนกําจัดเอทิลีนในบรรจุภัณฑขนสงเพ่ือยืด

อายุของสินคาเพ่ือการเกษตร
บริษัท ล็อกเก็ต จํากัด ไทย 26 ก.ย.55 - 28 ก.พ.56

50 การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑเวชภัณฑภายใตตราสินคา Berlin Berlin Pharmanceutical Industry Co.,Ltd ไทย 24 ม.ค. 56-24 ม.ค.57
51 การพัฒนาบรรจุภัณฑเวชภัณฑภายใตตราสินคา Paradigm บ.พาราไดม ฟารมา (ประเทศไทย) จํากัด ไทย 20 มี.ค.57
52 การจัดประชุม การบรรจุผลิตผลสนในโซอุปทานในประเทศอาเซียน FAO ไทย 29 ธ.ค.54-15 ม.ค.56
53 การผลิตวิดีทัศนและเอกสารวิชาการ เรื่อง "วิธีปฏิบัติที่ถูกตองในโซอุปทาน

ผลิตผลสด"
FAO ไทย 3 ก.ย.55-28 ก.พ.56

54 การสํารวจขอมูลเรื่องอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑอาหารในประเทศไทย Korea Food Research Institute (KFRI) เกาหลี 1 ม.ค. - 30 มิ.ย.56
55 Market studay on laminated materials for packaging application PTT Chemical Public Company ไทย 31 ส.ค.- 17 ธ.ค.55
56 นวัตกรรมเทคโนโลยีบรรจุภัณฑพลาสติกออนตัวและการประยุกตใน

อุตสาหกรรม
บุคคลทั่วไป ไทย 29 ม.ค.56

57 การใหคําปรึกษาการวางผังโรงพิมพแสงศิลปและปรับปรุงระบบ 5 ส
ของบริษัท SIG Comblibloc

บ.แอพพลายด คอนเซาแตนท แอนด เทรนนิ่ง
จํากัด

ไทย 2 ก.ค.-31 ธ.ค.55

58 การสํารวจเชิงวิเคราะหวัสดุและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑสําหรับ
อุตสาหกรรมอาหารแชเย็นและแขแข็งที่จําหนายในประเทศไทย

บ.ซีพีเอฟ จํากัด ไทย 1 มี.ค.-30 ส.ค.55

59 การวิจัยและพัฒนาเนื้อหาขอมูลอาหารทองถ่ิน โครงการจัดแสดงสินคา
แนวคิดการพัฒนารานคา (Concept Shop) และผลิตภัณฑตนแบบ OTOP

TCDC ไทย 19 ก.ค. - 31 ส.ค. 55

60 โครงการเตรียมความพรอมผูประกอบการแฟชั่น เพ่ือเขารวมงาน
BIFF&BIL 2013 (Workshop)

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวง
พาณิชย

ไทย 17 ธ.ค.55 - 29 มี.ค.56

61 โครงการกิจกรรมการพัฒนาผูประกอบการและผลิตภัณฑจากผา และ
ผลิตภัณฑผาภาคเหนือ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนายกระดับ
การออกแบบ การตลาด และการสรางแบรนด (Marketing & Design
Camp) และการสงเสริมการตลาดผา และผลิตภัณฑผาภาคเหนือ โดยการ
จัดแสดงผลงาน/เจรจาธุรกิจและจําหนายสินคาตามโครงการพัฒนาและ
สงเสริมตลาดผาและผลิตภัณฑจากผาภาคเหนือประจําปงบประมาณ 2555

สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม ไทย 1 ส.ค. 55 - 30 พ.ย. 55

62 การพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอจากผาไหมเพ่ือการปองกันคลื่นแมเหล็กไฟฟา สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ไทย 3 เม.ย. - 31 ต.ค.55
63 โครงการพัฒนาผูประกอบการ (ลูกคาธนาคารฯ) ใหเขาสูระบบมาตรฐาน

คุณภาพการลงทุนโลจิสตติกสและเพ่ิมศักยภาพเพ่ือการสงออก
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย

ไทย 2 เม.ย.55-31 ก.ค.56

64 การรวบรวมลายทอผาไหมมัดหม่ีของไทยเพ่ือใชเปนฐานขอมูลเชิงพาณิชย นิติบุคคลรานนวลลออ ไทย 1 ก.พ. - 31 ก.ค.56



รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2555 225

 โครงการเพื่อพัฒนาชุมชน หรืออนุรักษศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่น (Community/Cultural
Investment) ในระยะทางรัศมี 200 กิโลเมตรรอบมหาวิทยาลัยท่ีดําเนินการตั้งแตป 2551 - 2555 (ระบุขอมูล
เปนภาษาอังกฤษ)

1. โครงการท่ีมีเงินสนับสนุน
N
o.

Community Project Contribution
Amount
(Bath)

Location of the Project Brief Description

Student Affairs
1 Rotaract Club - Volunteer for Rural Area Development

Camp (24th Kra-pong Camp) : Biogas plant building for Ban
Bor Ta Kraw School

155,700 Ban Boa Ta Khraw, Bor Kradas,
Paktor, Rachburi Province

Bulit biogas plant, improved school landscapre, Helped
teaching for school pupils, demonstrated mushroom
cooking and flavoring

2 The Public Mind Activity for H.M. the Queen 2012 6,827 Bangkhen Home Health Care
Foundation

Joined recreation activity with the elderly, Donated for
the foundation and hosted lunch

3 The Pulic Mind Activity to dedicating the merit for H.M. the
King

22,606 Wat Prasri Mahathat, Wat
Tavasuntorn and Wat Bang Bua

Cleaned surounding the temple

2. โครงการท่ีไมมีเงินสนับสนุน
No. Volunteering

Projects
Number of

Student/Staff
Involved

Number of Hours
Spent

Location of the
Project

Brief
Description

Amount of
National Minimum

Hourly Wage

- - - - - - -

 สถานท่ีสําหรับจัดกิจกรรมทางศาสนา (Religious Facilities on campus) ปการศึกษา 2555
(ระบุขอมูลเปนภาษาอังกฤษ)

No. Religious Facility Name Brief Description Address Distance from the campus
Relations Officer International

1 Prayer Room for Muslims Student Muslim students don't have a permanent space for praying
and they have to find a small classrooms, if they can get a
space. We offer a small prayer room with an air-condition and
also provide matting for their praying.

Room AI 106, Faculty of Agro-
Industry Building 1

Located in the campus at
Faculty of Agro-Industry


