


คํานําคํานํา

จากการท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดนโยบายให คณะวิชาฯ สํานักและสถาบัน มุงเนน
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีมาตรฐานการศึกษาและ
คุณภาพเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน และเปนท่ียอมรับในระดับสากล คณะอุตสาหกรรมเกษตร จึงได
ดําเนินการพัฒนางานดานประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดมา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร กําหนดใหการประกันคุณภาพการศึกษา เปนสวนหนึ่งของงานประจํา
ของบุคลากรทุกฝาย ท่ีทุกคนใหความรวมมือในการปฏิบัติใหเปนไปตามตัวบงชี้ประกันคุณภาพ และไดพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือรายงานผลการประเมินตนเองของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยยึดตามตัวบงชี้ท่ีพัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบงชี้ สกอ. 23 ตัวบงชี้ และ สมศ. 13 ตัว
บงชี้ รวมท้ังหมด 37 ตัวบงชี้ ยกเวนเฉพาะตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 ซึ่งดําเนินการ
ระดับมหาวิทยาลั ย และได นํ าข อ เสนอแนะของคณะกรรมการประ เ มิน คุณภาพการ ศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการตรวจประเมิน ประจําป 2555 มาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอขอบคุณผูบริหาร คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะฯ รวมท้ังคณาจารย บุคลากร และผูเก่ียวของของภาควิชาฯ และสํานักงานเลขานุการ ท่ีอุทิศเวลาอันมีคา
ทุมเทกําลังกาย และกําลังใจ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของคณะฯใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน อันจะ
นําพาคณะอุตสาหกรรมเกษตรกาวสูความเปนเลิศทางวิชาการสาขาอุตสาหกรรมเกษตรตอไป

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนะบูลย  สัจจาอนันตกุล)
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
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บทนําบทนํา
บทสรุปผูบริหารบทสรุปผูบริหาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันอุดมศึกษาในกลุม ง สถาบันที่เนน
การวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยดําเนินงานตามภารกิจหลัก
ทั้ง 4 ดาน ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและ
ปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่อง

คณะไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใตองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ประกอบดวย
ตัวบงชี้ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบงชี้ สกอ. 23 ตัวบงชี้ และ สมศ. 13 ตัวบงชี้ ยกเวนเฉพาะตัวบงชี้ สมศ. ที่ 12
(ดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย) และตัวบงชี้ที่ 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 (รายงานขอมูล แตไมนําคะแนนมา
พิจารณา) รวมทั้งหมด 37 ตัวบงชี้

ผลการประเมินตนเองของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใน 9 องคประกอบ
จํานวน 37 ตัวบงชี้ (มก. 1 ตัวบงชี้ สกอ. 23 ตัวบงชี้ และ สมศ. 13 ตัวบงชี้ ไมรวมตัวบงชี้ 12, 15, 16.1, 16.2, 17,
18.1, 18.2) มีคะแนนผลการประเมิน 4.82 อยูในระดับดีมาก
 ผลการประเมินในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน (รวม 37 ตัวบงชี้)

องคประกอบ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการ
ดําเนินการ

3.00 4.00 พอใช ดี

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑติ 4.69 4.53 ดีมาก ดีมาก
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 5.00 4.75 ดีมาก ดีมาก
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
องคประกอบท่ี 7 การบรหิารและการจัดการ 4.92 4.52 ดีมาก ดีมาก
องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 4.91 5.00 ดีมาก ดีมาก

คะแนนภาพรวม 4.82 4.71 ดีมาก ดีมาก
 ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานอุดมศึกษา (รวม 37 ตัวบงชี้)

มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต 4.68 4.48 ดีมาก ดี
มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจดัการการอุดมศึกษา
ก ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 4.70 4.70 ดีมาก ดีมาก
ข ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 4.87 4.81 ดีมาก ดีมาก
มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและพัฒนาสงัคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู

5.00 4.60 ดีมาก ดีมาก

คะแนนภาพรวม 4.82 4.71 ดีมาก ดีมาก
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 ผลการประเมินในภาพรวมตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (รวม 37 ตัวบงชี้)
ดานการบริหารจัดการ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ
ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย 4.80 4.65 ดีมาก ดีมาก
ดานกระบวนการภายใน 4.74 4.74 ดีมาก ดีมาก
ดานการเงิน 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
ดานบุคลากร การเรียนรูและนวตักรรมม 4.95 4.69 ดีมาก ดีมาก

คะแนนภาพรวม 4.82 4.71 ดีมาก ดีมาก

 ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (รวม 37 ตัวบงชี้)
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ
1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา 4.70 4.54 ดีมาก ดีมาก

1) ดานกายภาพ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
2) ดานวชิาการ 4.61 4.42 ดีมาก ดี
3) ดานการเงิน 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
4) ดานการบริหารจัดการ 4.66 4.51 ดีมาก ดีมาก

2. มาตรฐานดานการดําเนนิการตามภารกิจของ
สถาบนัอุดมศึกษา

4.92 4.83 ดีมาก ดีมาก

1) ดานการผลิตบณัฑิต 4.80 4.68 ดีมาก ดีมาก
2) ดานการวิจัย 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 5.00 4.75 ดีมาก ดีมาก
4) ดานการทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

คะแนนภาพรวม 4.82 4.71 ดีมาก ดีมาก

ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบงชี้ พบวา มีตัวบงชี้ที่มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก (คะแนนผลการ
ประเมิน 4.51-5.00) จํานวน 33 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ที่มีคุณภาพอยูในระดับดี (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) จํานวน
3 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ที่มีคุณภาพอยูในระดับพอใช (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) จํานวน 1 ตัวบงชี้

ผลการประเมินตนเอง/ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบวา คณะอุตสาหกรรมเกษตรมี
จุดแข็ง และแนวปฏิบัติที่ดีไวดังนี้

ประเมินตนเอง กรรมการ
 จุดแข็ง 1. รอยละของอาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก

อยูในสัดสวนท่ีสูง
2. ผลงานของนิสิตทุกระดับไดรับการยอมรับอยาง
ตอเน่ือง ท้ังในแวดวงวิชาการและวิชาชีพ
3. คณะฯใหความสําคญัโดยไดมีการจัดกิจกรรม
พัฒนาการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติครบทุกดาน
4. คณะฯมีระบบอาจารยท่ีปรึกษามีความเขมแข็ง
5. คณาจารยในคณะฯมีความสามารถในการหาทุน
วิจัย ท้ังภายนอกและภายใน
6. คณะฯมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

1. มีกระบวนการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรยีนการ
สอนเพ่ือพัฒนานิสิตใหมีคุณภาพ โดยจดัใหมีการเรียน
รวมกันระหวางนิสิตและบุคลากรจากผูประกอบการ
จริง
2. มีการบูรณาการขามศาสตรในการจัดการเรยีนการ
สอน ทําใหเกิดความรวมมือและนวัตกรรมทางวิชาการ
ในสาขาท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเกษตร
3. คณาจารยมีศักยภาพและเปนท่ียอมรับท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ
4. มีระบบและกลไกสงเสรมิการพัฒนานิสิตท่ีเขมแข็ง
สงผลใหนิสิตมีผลงานโดดเดนและเปนท่ียอมรับท้ังใน
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ประเมินตนเอง กรรมการ
ภายในท่ีเหมาะสม สอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะฯ และนํามาใชใหเกิดแนว
ปฏิบัติท่ีดีในหลายหนวยงาน

ระดับชาติและนานาชาติ โดยการมีสวนรวมของ
ผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของในทุกระดับ
5. คณะมีความเขมแข็งในภารกิจดานงานวิจัย โดยมี
การแบงกลุมงานวิจัยตามความเช่ียวชาญของ
คณาจารย เปนหนวยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะดานภายใต
การดําเนินงานของศูนยตางๆ
6. คณาจารยมีศักยภาพในการใหบริการทางวิชาการ
กับชุมชนภายนอก โดยมคีวามรวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ในการสรางเครือขายเพ่ือ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ใหคําปรึกษาแนะนํา จัดโครงการ/
กิจกรรมใหกับภาคอุตสาหกรรม และชุมชน
7. ศิษยเกามีสวนสนับสนุนทางดานวิชาการใหกับคณะ

 แนวปฏิบัติท่ีดี 1. การจัดทําแผนดําเนินการในลักษณะ Bottom
up โดยการมสีวนรวมจากทุกภาคสวนในคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
2. การจัดกลุมวิจัยตามความถนัดของงานวิจัย
และสงเสรมิระบบอาจารยพ่ีเลีย้ง
3. คณาจารยในคณะฯมีการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนอยางท่ัวถึง
4. มีแนวปฏิบัติท่ีดีดานการวิจัยท่ีเปนประโยชน
และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืนนําไปใชประโยชนได
จริง

1. มีกระบวนการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรยีนการ
สอนเพ่ือพัฒนานิสิตใหมีคุณภาพ โดยจดัใหมีการเรียน
รวมกันระหวางนิสิตและบุคลากรจากผูประกอบการ
จริง
2. คณาจารยมีศักยภาพดานวิชาการ ทําใหสามารถ
สรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และชุมชน กอใหเกิดโครงการกิจกรรมท่ี
สรางประโยชนใหกับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน
ตรงตามความตองการไดอยางตอเน่ืองและยั่งยืน
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บทที่บทที่ 11
ขอมูลพ้ืนฐานของคณะขอมูลพ้ืนฐานของคณะอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมเกษตร

1.1 ช่ือหนวยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเปนมา

 ชื่อหนวยงาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 สถานที่ตั้ง
50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 ตราประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร

 สีประจําหนวยงาน
คือ สีชมพูกลีบบัว

 ประวัติความเปนมา
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล

1 ผูชวยศาสตราจารย ทัสนี   สรสุชาติ
29 สิงหาคม 2523 – 28 สิงหาคม 2531

2 รองศาสตราจารย ดร.ทนง  ภัครัชพันธุ
29 สิงหาคม 2531 – 28 สิงหาคม 2539

3 รองศาสตราจารย ดร.ปรียา  วิบูลยเศรษฐ
29 สิงหาคม 2539 – 28 สิงหาคม 2547
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ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล

4 รองศาสตราจารย ดร.สิรี   ชัยเสรี
27 สิงหาคม 2547 – 28 สิงหาคม 2555

5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนะบลูย  สัจจาอนันตกุล
(คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรปจจุบัน)
27 สิงหาคม 2555 – 28 สิงหาคม 2559

จากนโยบายสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อการสงออกตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 3 (ป 2515-2519) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตรข้ึนเปนแหงแรกใน
ประเทศไทย ตามประกาศการแบงสวนราชการใน ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2523 ดวยความเปนผูนําใน
การเปดสอนหลักสูตรในประเทศไทยที่กอใหเกิดพลังขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมหลายสาขาวิชา

ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร รวมทั้งหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ไดกอตั้งข้ึนเปนแหง
แรกในประเทศไทย โดยมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชประโยชนจากผลผลิตทางการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีเขามา
เก่ียวของ รวมทั้งเปนการรองรับการขยายตัวทางอุตสาหกรรมเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ปจจุบันผลิตบุคลากรที่มีความรู ความสามารถทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ให
เปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนแหงแรกของประเทศไทยที่ทําการเปดสอน
หลักสูตร พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร เปนสาขาวิชาที่มุงเนนที่จะผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค
ในงานอาชีพอุตสาหกรรมเกษตรควบคูไปกับการตลาด ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑมีวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตใหเปน
นักพัฒนาผลิตภัณฑ ที่มีความรูความสามารถดีเยี่ยมในการที่จะคิดคนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑทาง
อุตสาหกรรมเกษตรทั้งที่เปนอาหาร ก่ึงอาหาร และมิใชอาหาร ใหตรงกับความตองการของผูบริโภค

ดวยการตระหนักในความสําคัญของการบรรจุที่มีตอคุณภาพและการตลาดของผลิตภัณฑเกือบทุก
ประเภท กอปรกับการขยายตัวอยางรวดเร็วของเศรษฐกิจของประเทศและความกาวหนาทางเทคโนโลยีของโลก ภาควิชา
เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ไดรับอนุมัติใหเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ
เปนแหงแรกในประเทศไทย ซึ่งมุงเนนใหเปนสาขาวิชาที่ เ ก่ียวของกับการนําความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร เศรษฐศาสตรและ การบริหาร มาประยุกตเขาดวยกัน เพื่อใหบัณฑิตเปนผูมี
ความรู และความสามารถในกระบวนการผลิตวัสดุบรรจุ การผลิตภาชนะบรรจุ ระบบการบรรจุ เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ
ทางการบรรจุ การออกแบบภาชนะบรรจุ ใหสอดคลองกับผลิตภัณฑและการตลาด

เพื่อเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตรเปนผูนําในการเปด
หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเสริมความเขมแข็งในกระบวนการใชประโยชนจากจุลินทรียในการผลิตสารชีวภาพตางๆ
รวมถึงเทคโนโลยีการตัดตอยีน การคนหาและสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรเปนการผสมผสานความรูดาน
ชีวเคมี จุลชีววิทยา และวิศวกรรมศาสตรเขาดวยกัน
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เมื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ เปนอุตสาหกรรมที่นํารายไดจํานวนมหาศาลเขาสู ประเทศ แต
ยังคงขาดแคลนบุคลากรในระดับนักวิชาการและผูควบคุมการผลิต ที่มีความรูความสามารถในการที่จะชวยพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการในระบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตรจึงไดกอตั้งหลักสูตรวิทยาการสิ่งทอจึง
มุงเสนการผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรูในทุกข้ันตอนของการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ เพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการของภาครัฐและเอกชน โดยกําหนดหลักสูตรใหมีเนื้อหาเก่ียวกับเทคโนโลยีสิ่งทอ เคมีสิ่งทอ กระบวนการ
ผลิตสิ่งทอ และเทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองนุงหม ตลอดจนการออกแบบการตลาด และการจัดการสินคาสิ่งทอ เพื่ อให
สามารถนําความรูเหลานี้ไปใชในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ ซึ่งสอดคลองกับความตองการของ
ภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อฟนฟูและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศ

และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ การพัฒนาอุตสาหกรรรมเกษตร
จําเปนตองสรางบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ ในดานการวิจัย และการปฏิบัติเชิงบริหาร เพื่อเปนการเสริมความรู
ความชํานาญทางการบริหารและการจัดการเทคโนโลยีเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตร เปนการแกปญหาการขาดแคลน
บุคลากรทางอุตสาหกรรมเกษตร ที่มีวิสัยทัศนทางดานการบริหารและการจัดการเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตรจึงไดมีโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรข้ึน เพื่อผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อเสริมใหบุคลากรทางดานอุตสาหกรรมเกษตรสามารถกาวหนา ในตําแหนงบริหารงานในธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและ
เปนการพัฒนาวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของธุรกิจทางดานอุตสาหกรรมเกษตร

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และนโยบายหลัก
 ปรัชญา/ปณิธาน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จะผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพไดมาตรฐานการศึกษา มีความเปนเลิศทางวิชาการ
มีความสามารถทางวชิาชีพตรงตามความตองการของอุตสาหกรรมเกษตร มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคม

 วัตถุประสงค
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดบัสากล มีคุณธรรมและจริยธรรม
2. พัฒนางานวจิัยที่เปนองคความรูดานอุตสาหกรรมเกษตร เปนที่ยอมรับในระดบันานาชาติและผลติ

งานวิจยัที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
3. เสริมสรางใหคณาจารยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติและสรางแหลง

วิชาการดานอุตสาหกรรมเกษตรที่เขมแข็ง
4. ถายทอดเทคโนโลยสีูภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ใหสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
5. จัดหาเงินทุนนอกเหนือจากงบประมาณของรัฐใหเพียงพอตอการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสารสนเทศ เพื่อการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส

และตรวจสอบได
7. พัฒนาความสัมพนัธกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานตางประเทศ เพื่อใหเปนที่ยอมรับในระดบั

นานาชาติ

 วิสัยทัศน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จะเปนที่ยอมรับในระดบันานาชาติ วาเปนผูนําทางวิชาการและการวจิัยดาน

อุตสาหกรรมเกษตรในเอเชีย
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 พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพใหเปนที่ยอมรับระดับสากล สอดคลองกับความตองการเพื่อการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรมภายในประเทศ

 เอกลักษณของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มุงสรางสรรคสรรพศาสตรแหงแผนดนิ เพื่อความกินดี อยูดีของประเทศชาติ

1.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร
แผนภูมิโครงสราง

ภาควิชา

- เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
- เทคโนโลยีชีวภาพ
- พัฒนาผลิตภัณฑ
- วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
- วิทยาการสิ่งทอ
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
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 พันธกิจ
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พัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรมภายในประเทศ

 เอกลักษณของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มุงสรางสรรคสรรพศาสตรแหงแผนดนิ เพื่อความกินดี อยูดีของประเทศชาติ

1.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร
แผนภูมิโครงสราง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ภาควิชา

- เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
- เทคโนโลยีชีวภาพ
- พัฒนาผลิตภัณฑ
- วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
- วิทยาการสิ่งทอ
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

สํานักงานเลขานุการ
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 พันธกิจ
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พัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรมภายในประเทศ

 เอกลักษณของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มุงสรางสรรคสรรพศาสตรแหงแผนดนิ เพื่อความกินดี อยูดีของประเทศชาติ

1.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร
แผนภูมิโครงสราง

สํานักงานเลขานุการ
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โครงสรางการบริหาร

1.4 รายนามผูบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนะบูลย  สัจจาอนนัตกุล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
2. ผูชวยศาสตราจารย สุขเกษม  สทิธิพจน รองคณบดีฝายพฒันาทรัพยากร
3. รองศาสตราจารย ดร.วาณี   ชนเห็นชอบ รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
4. รองศาสตราจารย ดร.สนุทรี   สวุรรณสิชณน รองคณบดีฝายวชิาการ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.น้ําฝน  ลําดับวงศ รองคณบดีฝายวิจยั
6. รองศาสตราจารย ดร.ปริศนา   สุวรรณาภรณ รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ
7. ผูชวยศาสตราจารย สนิีนาถ    จริยโชติเลิศ รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา   ไวศรายุทธ รองคณบดีฝายธุรกิจสัมพนัธ
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาศอุบล    ทองงาม ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสติ
10. รองศาสตราจารย ดร.วิรัตน  วาณิชยศรีรัตนา ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ
11. อาจารย ประกิต   สุขใย ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ
12. ผูชวยศาสตราจารย ธัญญารัตน    จิญกาญจน หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
13. ผูชวยศาสตราจารย สุทธพิันธุ   แกวสมพงษ หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ
14. รองศาสตราจารย ดร.อนุวัตร  แจงชัด หัวหนาภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณี  จิรภาคยกุล หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรทิพย วัชรปญญาวงศ เตชะเมธีกุล หัวหนาภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ

คณะกรรมการประจําคณะ คณบดี

คณะกรรมการระดับคณะชุดตาง ๆ
รองคณบดี

ผูชวยคณบดี

หัวหนาภาค หัวหนาสํานักงานเลขานุการ

คณะกรรมการระดับ
ภาคชุดตาง ๆ

อาจารย

บุคลากรสนับสนุน
วิชาการ

เจาหนาท่ีธุรการ

หัวหนางานบริหาร
และธุรการ

หัวหนางาน
คลังและพัสดุ

หัวหนางานบริการ
วิชาการ

คณะกรรมการ
ระดับสํานักงาน

ชุดตาง ๆ

คณะกรรมการ
ประจําภาควิชา
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17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรารถนา  ปรารถนาดี หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
18. นางรําพวน   มวงสีตอง รักษาราชการแทนหัวหนาสาํนักงานเลขานุการ

1.5 หลักสูตร และสาขาวิชาท่ีเปดสอน
ปการศึกษา 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดเปดการเรียนการสอนรวมทั้งหมด 21 หลักสูตร 7

สาขาวิชา โดยเปนระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร 6 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท แผน ก รวม 9 หลักสูตร 9 สาขาวิชา และ
ระดับปริญญาเอก 10 หลักสูตร 4 สาขาวิชา ดังนี้

 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนในแตละภาควิชาและ/หรือสาขาวิชา
(หนวย : หลักสูตร)

ภาควิชา/สาขาวชิา

หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ

รวม

หลักสูตรภาคพิเศษ*

ตรี
โท

เอก ตรี
โท

เอก ตรี
โท

เอกแผน
ก

แผน
ข

แผน
ก

แผน
ข แผน ก แผน ข

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ 1 1 - 1 - - - - 3 * - - -
สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ 1 1 - 1 - 1 - 1 5 * - - -
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 1 1 - 1 - - - - 3 * - * -
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 - 1 - 1 - 1 5 * - - -
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 1 1 - - - - - - 2 * - - -
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงทอ 1 1 * - - - - - 2 * - - -
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร - 1 - - - - - - 1 - - * -

รวม 6 7 - 4 - 2 - 6 21 - -
หมายเหตุ – ใส * ไวท่ีหลักสูตรภาคพิเศษ หากเปนการนําหลักสูตรภาคปกติท่ีมีอยูแลว ไปเปดสอน

 หลักสูตรภาษาไทย รวมท้ังหมด 18 หลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี รวม 6 หลักสูตร

ลําดับที่ ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาที่เปดสอน
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

1 หลักสตูร วท.บ.เทคโนโลยีการบรรจุ 17 9 26
2 หลักสตูร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 30 * 30
3 หลักสตูร วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 39 * 30
4 หลักสตูร วท.บ.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 34 * 34
5 หลักสตูร วท.บ.วิศวกรรมอาหาร 4 - 4
6 หลักสตูร วท.บ.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีิ่งทอ 37 40* 40

รวมจํานวนรายวิชาที่เปดสอน 161 164

 ระดับประกาศนียบัตร รวมท้ังหมด 1 หลักสูตร

ลําดับที่ ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาที่เปดสอน
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

1 หลักสตูร ป.บณัฑิต เทคโนโลยีของนํ้าตาล - 10 10
รวมจํานวนรายวิชาที่เปดสอน - 10 10
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 ระดับปริญญาโท รวมท้ังหมด 7 หลักสูตร
ลําดับ

ที่ ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาที่เปดสอน
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

1 หลักสตูร วท.ม.เทคโนโลยีการบรรจุ 7 - 7
2 หลักสตูร วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ 19 - 19
3 หลักสตูร วท.ม.พัฒนาผลติภณัฑอุตสาหกรรมเกษตร 18 * 18
4 หลักสตูร วท.ม.วิทยาศาสตรการอาหาร 11 - 11
5 หลักสตูร วท.ม.วิศวกรรมอาหาร 8 - 8
6 หลักสตูร วท.ม.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินคาสิ่งทอ 13 - 13
7 หลักสตูร วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 18 * 18

รวมจํานวนรายวิชาที่เปดสอน 94 94

 ระดับปริญญาเอก รวม 4 หลักสูตร

ลําดับที่ ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาที่เปดสอน
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

1 หลักสตูร ปร.ด.เทคโนโลยีการบรรจุ 4 - 4
2 หลักสตูร ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ 19 - 19
3 หลักสตูร ปร.ด.พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 10 - 10
4 หลักสตูร ปร.ด.วิทยาศาสตรการอาหาร 4 - 4

รวมจํานวนรายวิชาที่เปดสอน 37 - 37

 หลักสูตรนานาชาติ รวม 4 หลักสูตร
1. หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีชภีาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
2. หลักสูตร วท.ม.วิทยาศาสตรการอาหาร (หลักสูตรนานาชาต)ิ
3. หลักสูตร ปร.ด.เทคโนโลยีชภีาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
4. หลักสูตร ปร.ด.วิทยาศาสตรการอาหาร (หลักสูตรนานาชาต)ิ

1.6 จํานวนนิสิตท้ังหมด FTES และผูสําเร็จการศึกษา
 จํานวนนิสิตทั้งหมด ปการศึกษา 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

(ใชขอมูลสํานักทะเบียนและประมวล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556)

ระดับปริญญา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวมท้ังหมดภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ปริญญาตรี 1,268 966 - - 2,234
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 47 - - 47
ปริญญาโท แผน ก 350 - 9 - 359

แผน ข 5 120 - - 125
ปริญญาเอก 146 - 16 - 162
รวมจํานวนนิสิตท้ังหมด 1,769 1,133 25 - 2,927
รวมจํานวนนิสิตปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก 521 - - - -
รอยละของจํานวนนิสิตปริญญาโท แผน ก
และปริญญาเอกตอจํานวนนิสิตท้ังหมด

17.80 - - - -
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 จํานวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2556 แยกตามภาควิชา/
สาขาวชิา (ใชขอมูลกองแผนงาน)

ระดับปริญญา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวมท้ังหมดภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1,043.72 613.75 - - 1,657.47
รวม FTES 1,043.72 613.75 - - 1,657.47

 จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2556 (ใชขอมูลสํานักทะเบียนและประมวลผล ปการศึกษา 2555)

ระดับปริญญา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวมท้ังหมดภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ปริญญาตรี 253 192 - - 445
ประกาศนียบตัรบณัฑติ - 26 - - 26
ปริญญาโท แผน ก 93 - 2 - 95

แผน ข 3 36 - - 39
ปริญญาเอก 8 - - - 8
รวมจํานวนบัณฑิตท้ังหมด 357 254 2 - 613

1.7 จํานวนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2556
(ใชขอมูลกองการเจาหนาท่ี)

(การนับจํานวนบุคลากร กําหนดใหนับท่ีมีระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี ตั้งแต 9 เดือนข้ึนไป  คิดเปน 1 คน 6 -
9 เดือน คิดเปน 0.5 คน นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได)

 จํานวนอาจารยประจํา (FTET) (ไมนับรวมลาศึกษาตอ)
วุฒิการศึกษา

ตําแหนงทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

อาจารย - 5 27 32
ผูชวยศาสตราจารย - 5 32 37
รองศาสตราจารย - 2 27 29
ศาสตราจารย - - 1 1

รวม - 12 87 99

 จํานวนอาจารยประจําที่ลาทุกประเภท (ลาศึกษาตอ/ลาเขียนตํารา/ลาทําวิจัยตางประเทศ)
วุฒิการศึกษา

ตําแหนงทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

อาจารย - 3 - 3
ผูชวยศาสตราจารย - 2 - 2
รองศาสตราจารย - - - -
ศาสตราจารย - - - -

รวม - 5 - -
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 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (FTET) (รวมลาทุกประเภท)
วุฒิการศึกษา

ตําแหนงทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

อาจารย - 8 27 35
ผูชวยศาสตราจารย - 7 32 39
รองศาสตราจารย - 2 27 29
ศาสตราจารย - - 1 1

รวม - 17 87 104

 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2556

ประเภท จํานวนบุคลากร (คน)
ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

นักวิจัย - - - - -
ชวยวิชาการ 15 56 8 - 79

รวม
แรงงาน เชน พนักงานทําความสะอาด
พนักงานขับรถ ฯลฯ

24 - - - 24

1.8 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานท่ี
 รายจายจริง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภท งบประมาณ (บาท) รอยละ สัดสวนงบประมาณ
แผนดิน : เงินรายไดแผนดิน เงินรายได รวม

รวม 45,274,451.21 151,742,513.61 197,016,964.82 100 1 : 3.35
- งบบุคลากร 35,438,780.00 13,198,540.34 48,637,320.34 24.69 2.69 : 1
- งบดําเนินการ 6,059,805.21 62,113,071.63 68,172,876.84 34.60 1 : 10.25
- งบลงทุน 3,775,866.00 44,277,988.29 48,053,854.29 24.39 1 : 11.73
- งบอุดหนุน - 6,899,756.96 6,899,756.96 3.50 -
- งบรายจายอ่ืนๆ - 25,253,156.39 25,253,156.39 12.82 -

 ประมาณการรายรับ-รายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ขอมูลจากกองแผนงาน)
ประมาณการรายรับ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวนเงิน (บาท)

- งบประมาณแผนดิน 67,371,100.00
- งบประมาณเงินรายได 91,670,088.00

รวมท้ังหมด 159,041,188.00
สัดสวนงบประมาณแผนดิน : เงินรายได 1 : 1.36
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ประมาณการรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบประมาณ (บาท)
แผนดิน เงินรายได รวม

- งบบุคลากร 34,566,900 14,612,256 49,179,426
- งบดําเนินการ 5,957,500 34,834,250 40,791,750
- งบลงทุน 5,049,000 12,012,900 17,061,900
- งบอุดหนุน 21,797,700 16,000,000 37,787,700
- งบรายจายอ่ืนๆ - 8,049,412 8,049,412
- งบสํารองจาย - 6,161,000 6,161,000

รวมท้ังหมด 67,371,100 91,670,088 159,031,188

 อาคารและสถานที่
ชื่ออาคาร ปท่ีเริ่ม

ใช
พื้นท่ีใชสอย
(ตารางเมตร)

ลักษณะเปนแบบ
อาคารประหยัด

พลังงาน (ใช/ไมใช)
รูปภาพอาคารอาคาร

ท่ี ชื่ออาคาร

1 - 2527 7,808 ไมใช

2 - 2536 7,314.5 ไมใช

3 - 2537 10,667.96 ไมใช

4 อาคารกิจกรรม 2548 1,072 ไมใช

5 อาคารปฏิบตัิการวิจัย
ทางดานอุตสาหกรรมเกษตร

2553 18,760 ใช

6 อาคารปฏิบตัิการแปรรูป 2536 496 ไมใช
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 ขอมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
 พื้นท่ีภาพรวมของคณะ จํานวนพื้นท่ี (ตารางเมตร)
1. พ้ืนท่ีแนวราบท้ังหมด 46,118.96
2. พ้ืนท่ีชั้น 1 ของทุกอาคารรวมกัน 9,172
3. พ้ืนท่ีท่ีเปนถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทท่ีมีการปรับผิวหนาโดยวัสดุประเภทตาง ๆ เชน

ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย ฯลฯ
5,399

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

1.9 เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของคณะ และผลงานเดนท่ีภาคภูมิใจ
 ความภาคภูมิใจในศักยภาพและผลงานของคณาจารยและบคุลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ดร. สิริชัย สงเสริมพงษ อาจารยประจาํภาควิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ไดนําเสนอผลงานวิจยัขาวหุงสุกเร็ว ขาวสเตอริไลส ขนมจนี
มะละกอแชอ่ิม ในรายการ “บายนี้มีคําตอบ” ทางชอง 9

สํานักงานบรกิารวชิาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร ไดรวมนําเสนอผลงานวิจัยที่พรอมตอยอดสูเชงิพาณิชย
ผานทางรายการ“บายนี้มีคําตอบ” ทางชองโมเดรินไนน
(ชอง 9) เมื่อวันศุกรที่ 18 เมษายน 2557 โดยมีผลงานวิจัยของ
ดร. สริิชัย สงเสริมพงษ อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการ ไดแก ขาวหุงสุกเร็ว ขาวสเตอริไลส ขนมจนี
มะละกอแชอิม่ ทั้งนี้เพ่ือเปนการเผยแพรผลงานวิจัยใหกับ
บุคคลภายนอก และประชาชนทั่วไป ไดนําผลงานวิจัยไปตอยอด
ทางความคิดตอไป

คณาจารยและนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรควารางวัล ดี และ รางวัลชมเชย
ในงานการประชุมวิชาการคร้ังท่ี 51

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานกังานกองทนุสนับสนุนการวจิัย
และ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ จัดงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52 ระหวางวันที่ 4 –
7 กุมภาพันธ 2557 ณ อาคารวชริานสุรณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย จัดใหมีพิธี
เปดงานและการจัดเสวนา รวมถึงการจัดพิธมีอบรางวลัผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่ 51
ใหกับคณาจารยและนิสิต ซ่ึงคณะอุตสาหกรรมเกษตรมีคณาจารยและนิสิตเขารับรางวลั จํานวน 4
รางวัลไดแก รางวัล ดี จํานวน 2 รางวัล 1) เรื่อง แบบจําลองคณิตศาสตรและทบทวนสอบคุณภาพ
จุลินทรียของอาหารเหลวผสมชิ้นอาหารดวยการใหความรอนแบบโอหมมิคในระบบการไหล
แบบตอเนื่อง โดย ปติยา กมลพัฒนะ ไบรอนั เฮสคิท และซุดเฮอร แซสทรี 2) เรือ่ง การทํานายคา
คุณภาพทางประสาทสมัผัสดานรสหวานโดยรวมรสเปรี้ยวโดยรวมและคาความแนนเนือ้ของมะมวง
ดวยเทคนิคสเปกโตรสโกปยานใกลอนิฟาเรด โดย องคอร กล่ําเจรญิ, ธงชัย สุวรรณสิชณน, สุนทรี
สวรรณสิชณน, ปติพร ฤทธิเรืองเดช และศุมาพร เกษมสําราญี รางวัล ชมเชย จํานวน 2 รางวัล
1) เรื่อง คุณลักษณะของเอนไซมโปรตเิอสบริสุทธิจ์ากเชือ้แบคทเีรียชอบเกลอืความเขมขนสูงที่แยก
จากน้ําปลา โดย วรีสิทธิ์ กัลยากฤต, กานตธิดา วดีศิริศักดิ ์และมังกร โรจนประภากร 2) เรื่อง
ลักษณะการอบแหงของมะละกอที่ผานการออสโมติกดีไฮเดรชนั : การเปรียบเทียบระหวางการ
อบแหงลมรอนและการอบแหงแบบไมโครเวฟสุญญากาศ โดย ศรัญญา ทองอุดม และนันทวัน
เทอดไทย
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 ขอมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
 พื้นท่ีภาพรวมของคณะ จํานวนพื้นท่ี (ตารางเมตร)
1. พ้ืนท่ีแนวราบท้ังหมด 46,118.96
2. พ้ืนท่ีชั้น 1 ของทุกอาคารรวมกัน 9,172
3. พ้ืนท่ีท่ีเปนถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทท่ีมีการปรับผิวหนาโดยวัสดุประเภทตาง ๆ เชน

ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย ฯลฯ
5,399

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

1.9 เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของคณะ และผลงานเดนท่ีภาคภูมิใจ
 ความภาคภูมิใจในศักยภาพและผลงานของคณาจารยและบคุลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ดร. สิริชัย สงเสริมพงษ อาจารยประจาํภาควิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ไดนําเสนอผลงานวิจยัขาวหุงสุกเร็ว ขาวสเตอริไลส ขนมจนี
มะละกอแชอ่ิม ในรายการ “บายนี้มีคําตอบ” ทางชอง 9

สํานักงานบรกิารวชิาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร ไดรวมนําเสนอผลงานวิจัยที่พรอมตอยอดสูเชงิพาณิชย
ผานทางรายการ“บายนี้มีคําตอบ” ทางชองโมเดรินไนน
(ชอง 9) เมื่อวันศุกรที่ 18 เมษายน 2557 โดยมีผลงานวิจัยของ
ดร. สริิชัย สงเสริมพงษ อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการ ไดแก ขาวหุงสุกเร็ว ขาวสเตอริไลส ขนมจนี
มะละกอแชอิม่ ทั้งนี้เพ่ือเปนการเผยแพรผลงานวิจัยใหกับ
บุคคลภายนอก และประชาชนทั่วไป ไดนําผลงานวิจัยไปตอยอด
ทางความคิดตอไป

คณาจารยและนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรควารางวัล ดี และ รางวัลชมเชย
ในงานการประชุมวิชาการคร้ังท่ี 51

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานกังานกองทนุสนับสนุนการวจิัย
และ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ จัดงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52 ระหวางวันที่ 4 –
7 กุมภาพันธ 2557 ณ อาคารวชริานสุรณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย จัดใหมีพิธี
เปดงานและการจัดเสวนา รวมถึงการจัดพิธมีอบรางวลัผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่ 51
ใหกับคณาจารยและนิสิต ซ่ึงคณะอุตสาหกรรมเกษตรมีคณาจารยและนิสิตเขารับรางวลั จํานวน 4
รางวัลไดแก รางวัล ดี จํานวน 2 รางวัล 1) เรื่อง แบบจําลองคณิตศาสตรและทบทวนสอบคุณภาพ
จุลินทรียของอาหารเหลวผสมชิ้นอาหารดวยการใหความรอนแบบโอหมมิคในระบบการไหล
แบบตอเนื่อง โดย ปติยา กมลพัฒนะ ไบรอนั เฮสคิท และซุดเฮอร แซสทรี 2) เรือ่ง การทํานายคา
คุณภาพทางประสาทสมัผัสดานรสหวานโดยรวมรสเปรี้ยวโดยรวมและคาความแนนเนือ้ของมะมวง
ดวยเทคนิคสเปกโตรสโกปยานใกลอนิฟาเรด โดย องคอร กล่ําเจรญิ, ธงชัย สุวรรณสิชณน, สุนทรี
สวรรณสิชณน, ปติพร ฤทธิเรืองเดช และศุมาพร เกษมสําราญี รางวัล ชมเชย จํานวน 2 รางวัล
1) เรื่อง คุณลักษณะของเอนไซมโปรตเิอสบริสุทธิจ์ากเชือ้แบคทเีรียชอบเกลอืความเขมขนสูงที่แยก
จากน้ําปลา โดย วรีสิทธิ์ กัลยากฤต, กานตธิดา วดีศิริศักดิ ์และมังกร โรจนประภากร 2) เรื่อง
ลักษณะการอบแหงของมะละกอที่ผานการออสโมติกดีไฮเดรชนั : การเปรียบเทียบระหวางการ
อบแหงลมรอนและการอบแหงแบบไมโครเวฟสุญญากาศ โดย ศรัญญา ทองอุดม และนันทวัน
เทอดไทย
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 พื้นท่ีภาพรวมของคณะ จํานวนพื้นท่ี (ตารางเมตร)
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3. พ้ืนท่ีท่ีเปนถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทท่ีมีการปรับผิวหนาโดยวัสดุประเภทตาง ๆ เชน

ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย ฯลฯ
5,399

4. พ้ืนท่ีภายในอาคารท่ีเปน Green Area 558
5. พ้ืนท่ี Green Area ท้ังหมด 5 = (1+4) – (2+3)
 รถของคณะ จํานวน (คัน)
1. รถยนตทุกประเภท 3
2. รถจักรยานยนต 6
3. รถจักรยาน 7
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ไดนําเสนอผลงานวิจยัขาวหุงสุกเร็ว ขาวสเตอริไลส ขนมจนี
มะละกอแชอ่ิม ในรายการ “บายนี้มีคําตอบ” ทางชอง 9

สํานักงานบรกิารวชิาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร ไดรวมนําเสนอผลงานวิจัยที่พรอมตอยอดสูเชงิพาณิชย
ผานทางรายการ“บายนี้มีคําตอบ” ทางชองโมเดรินไนน
(ชอง 9) เมื่อวันศุกรที่ 18 เมษายน 2557 โดยมีผลงานวิจัยของ
ดร. สริิชัย สงเสริมพงษ อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการ ไดแก ขาวหุงสุกเร็ว ขาวสเตอริไลส ขนมจนี
มะละกอแชอิม่ ทั้งนี้เพ่ือเปนการเผยแพรผลงานวิจัยใหกับ
บุคคลภายนอก และประชาชนทั่วไป ไดนําผลงานวิจัยไปตอยอด
ทางความคิดตอไป

คณาจารยและนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรควารางวัล ดี และ รางวัลชมเชย
ในงานการประชุมวิชาการคร้ังท่ี 51

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานกังานกองทนุสนับสนุนการวจิัย
และ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ จัดงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52 ระหวางวันที่ 4 –
7 กุมภาพันธ 2557 ณ อาคารวชริานสุรณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย จัดใหมีพิธี
เปดงานและการจัดเสวนา รวมถึงการจัดพิธมีอบรางวลัผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่ 51
ใหกับคณาจารยและนิสิต ซ่ึงคณะอุตสาหกรรมเกษตรมีคณาจารยและนิสิตเขารับรางวลั จํานวน 4
รางวัลไดแก รางวัล ดี จํานวน 2 รางวัล 1) เรื่อง แบบจําลองคณิตศาสตรและทบทวนสอบคุณภาพ
จุลินทรียของอาหารเหลวผสมชิ้นอาหารดวยการใหความรอนแบบโอหมมิคในระบบการไหล
แบบตอเนื่อง โดย ปติยา กมลพัฒนะ ไบรอนั เฮสคิท และซุดเฮอร แซสทรี 2) เรือ่ง การทํานายคา
คุณภาพทางประสาทสมัผัสดานรสหวานโดยรวมรสเปรี้ยวโดยรวมและคาความแนนเนือ้ของมะมวง
ดวยเทคนิคสเปกโตรสโกปยานใกลอนิฟาเรด โดย องคอร กล่ําเจรญิ, ธงชัย สุวรรณสิชณน, สุนทรี
สวรรณสิชณน, ปติพร ฤทธิเรืองเดช และศุมาพร เกษมสําราญี รางวัล ชมเชย จํานวน 2 รางวัล
1) เรื่อง คุณลักษณะของเอนไซมโปรตเิอสบริสุทธิจ์ากเชือ้แบคทเีรียชอบเกลอืความเขมขนสูงที่แยก
จากน้ําปลา โดย วรีสิทธิ์ กัลยากฤต, กานตธิดา วดีศิริศักดิ ์และมังกร โรจนประภากร 2) เรื่อง
ลักษณะการอบแหงของมะละกอที่ผานการออสโมติกดีไฮเดรชนั : การเปรียบเทียบระหวางการ
อบแหงลมรอนและการอบแหงแบบไมโครเวฟสุญญากาศ โดย ศรัญญา ทองอุดม และนันทวัน
เทอดไทย
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 ความภาคภูมิใจในศักยภาพและผลงานของนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร

นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑสรางช่ือเสยีง ควารางวัลชนะเลิศท่ี 1 และท่ี 2
ในงานประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารระดับประเทศ ประจําป 2556

นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทัง้ 2 ทีม
ที่ผานเขาสูรอบชิงชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร ประจําป 2556 (Food
Innovation Contest 2013) ควาชัยชนะไดรับรางวัลระดับประเทศเปนปที่ 5 ติดตอกนั ตามที่
สมาคมวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย สมาคมสภาวิชาการอตุสาหกรรม
เกษตร และสํานกังานนวัตกรรมแหงชาติ ไดจัดการประกวดนวัตกรรมผลติภัณฑอาหาร (Food
Innovation Contest) ของนิสิตระดับปริญญาตรี ภายในงานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร
(Food Innovation Asia Conference) ตอเนือ่งเปนปที่ 5 ซ่ึงหัวขอของการประกวดปนี้ คือ
“สรางสรรคนวัตกรรมอาหาร OTOP ดวยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีสูคุณภาพระดับสากล” ทีม
The Impression ไดพัฒนาผลิตภัณฑขาวผสมน้ําพรกิกะปหอไขชะอมสําเรจ็รูปแชแข็ง และเรียก
ชื่อผลิตภัณฑนีว้า “ผลิตภัณฑกลมกลอม” ไดรับรางวัลที่ 1ชนะเลิศ รับถวยรางวัลจาก ฯพณฯ
อําพล เสนาณรงค (องคมนตร)ี พรอมเงินรางวัลมูลคา 50,000 บาท สมาชิกในทีม ไดแก
น.ส.อมรกานต นิวฒันเสถียร, น.ส. วันวิสาข เมธีธรรมสาร, น.ส. ฐิตารีย  อุนศรีสง, น.ส. ชวิศา
สุเมธาอักษร และ น.ส. ชนากานต อมรเศรษฐโดยมี รศ.ดร. อนุวัตร แจงชัด และ รศ.ดร. หทัยรัตน
ริมคีรี เปนอาจารยที่ปรกึษาโครงการ สําหรบัทีมไทยชิม (Thai-shrimp) ซ่ึงเปนนิสิตอกีทีมจาก
ภาควิชาฯ กับ “ผลิตภัณฑนักเก็ตผัดไทยแชแข็งรูปแบบใหม” ไดรับรางวัลที่ 2 รองชนะเลิศ พรอม
โลและเงินรางวัลมูลคา 30,000 บาท สมาชกิในทีม ไดแก น.ส. ปารสีา รกัวาทิน, น.ส. สุนีย เย่ียม
ศุภโชค, น.ส. สุธาสนิี บุญมาวัตร, น.ส. ปะราลี พวงจิตร และ นายสฤษดิ ์พงศสถาพร โดยมี
อาจารย ดร.ปติพร ฤทธิเรืองเดช และ รศ.ดร.หทัยรัตน ริมคีรี เปนอาจารยที่ปรกึษาโครงการ
งานประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร จัดขึ้น ณ ศูนยนทิรรศการและการประชมุกรุงเทพ
(ไบเทค) บางนา กรุงเทพฯ ในวันที่ 14 มิถนุายน 2556

นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร
ช้ันปท่ี 4 ไดรับรางวัลชนะเลิศ

จากผลการประกวดรอบตัดสินโครงการ BETAGRO Food
Safety Society We Share

นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดเขารวมการ
ประกวด ในโครงการประกวดเบทาโกรรวมสรางสังคมคนรุนใหม
ใสใจอาหารปลอดภัย : BETAGRO Food Safety Society We
Share โดยใชชื่อ “ทีมไสกรอก” โดย นาย ชวิน จารุสทุธิประภา
นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปที่ 4 นั้น เปน 1 ในผูรวมทมี ไดเขารอบ
การประกวดรอบตัดสิน ผลปรากฎวา “ทีมไสกรอก” ไดรับ
รางวัลชนะเลิศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดมีา
ณ โอกาสนี ้งานดังกลาวจัดขึน้ในวนัที่ 17 ตุลาคม 2556 ณ
ลานชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว

อาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ยวุปราชญวจิัยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดใหมีงาน
เฉลิมฉลองวันสถาปนาครบรอบ 35 ป รวมกับการมอบ “รางวัลเชิดชู
เกียรติปราชญวจิัย และยุวปราชญวจิัยแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โอกาสครบรอบ 35 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.” “รางวัลผลงาน
วิจัยที่สรางผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รางวัลนกัวจิัยรุนเยาว
ผูสรางสรรคผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติ และรางวัลผลงานวิจัย
ตีพิมพระดับนานาชาติ ประจําป 2555” ในวันพฤหัสบดทีี่ 3 ตุลาคม
2556 ตั้งแตเวลา 17.30 – 21.00 น. ณ หองแกรนด บอลรูม โรงแรม
รามาการเดนส กรุงเทพฯตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดรับรางวัลหนวยงานท่ีมีผลงานดีเดน

ตามที่สํานักงานประกนัคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัด “โครงการรางวลั
คุณภาพ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 7 ประจําป 2556” ขึ้น เพ่ือเปนกลไกกระตุน
ใหหนวยงานและบุคลากรเห็นความสําคัญและมีสวนรวมในการปรับปรุงคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง นําไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณเพ่ือกาวสูการปฏิบัตทิี่เปนเลิศ และ
สนับสนุนการนําแนวปฏิบัตทิี่ดีของหนวยงานที่ไดรับรางวัลไปประยุกตใชในการ
ดําเนนิงานของแตละหนวยงาน ซ่ึงไดดําเนนิการพิจารณาตัดสนิผลงานที่ไดรับรางวัล
คุณภาพนั้น คณะอตุสาหกรรมเกษตร ไดรับรางวัลดี และเงินรางวัลพรอมโลและใบ
ประกาศเกียรติคุณ โดยจัดใหมีพิธีรับมอบในงาน “ขอบคุณบุคลากร มก. ประจาํป
2556” เมื่อวนัที่ 25 ธนัวาคม 2556 ณ เวทีบริเวณลานเอนกประสงค หนาอาคารเทพ
ศาสตรสถิต

รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจาํปการศึกษา 2556 15

 ความภาคภูมิใจในศักยภาพและผลงานของนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร

นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑสรางช่ือเสยีง ควารางวัลชนะเลิศท่ี 1 และท่ี 2
ในงานประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารระดับประเทศ ประจําป 2556

นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทัง้ 2 ทีม
ที่ผานเขาสูรอบชิงชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร ประจําป 2556 (Food
Innovation Contest 2013) ควาชัยชนะไดรับรางวัลระดับประเทศเปนปที่ 5 ติดตอกนั ตามที่
สมาคมวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย สมาคมสภาวิชาการอตุสาหกรรม
เกษตร และสํานกังานนวัตกรรมแหงชาติ ไดจัดการประกวดนวัตกรรมผลติภัณฑอาหาร (Food
Innovation Contest) ของนิสิตระดับปริญญาตรี ภายในงานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร
(Food Innovation Asia Conference) ตอเนือ่งเปนปที่ 5 ซ่ึงหัวขอของการประกวดปนี้ คือ
“สรางสรรคนวัตกรรมอาหาร OTOP ดวยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีสูคุณภาพระดับสากล” ทีม
The Impression ไดพัฒนาผลิตภัณฑขาวผสมน้ําพรกิกะปหอไขชะอมสําเรจ็รูปแชแข็ง และเรียก
ชื่อผลิตภัณฑนีว้า “ผลิตภัณฑกลมกลอม” ไดรับรางวัลที่ 1ชนะเลิศ รับถวยรางวัลจาก ฯพณฯ
อําพล เสนาณรงค (องคมนตร)ี พรอมเงินรางวัลมูลคา 50,000 บาท สมาชิกในทีม ไดแก
น.ส.อมรกานต นิวฒันเสถียร, น.ส. วันวิสาข เมธีธรรมสาร, น.ส. ฐิตารีย  อุนศรีสง, น.ส. ชวิศา
สุเมธาอักษร และ น.ส. ชนากานต อมรเศรษฐโดยมี รศ.ดร. อนุวัตร แจงชัด และ รศ.ดร. หทัยรัตน
ริมคีรี เปนอาจารยที่ปรกึษาโครงการ สําหรบัทีมไทยชิม (Thai-shrimp) ซ่ึงเปนนิสิตอกีทีมจาก
ภาควิชาฯ กับ “ผลิตภัณฑนักเก็ตผัดไทยแชแข็งรูปแบบใหม” ไดรับรางวัลที่ 2 รองชนะเลิศ พรอม
โลและเงินรางวัลมูลคา 30,000 บาท สมาชกิในทีม ไดแก น.ส. ปารสีา รกัวาทิน, น.ส. สุนีย เย่ียม
ศุภโชค, น.ส. สุธาสนิี บุญมาวัตร, น.ส. ปะราลี พวงจิตร และ นายสฤษดิ ์พงศสถาพร โดยมี
อาจารย ดร.ปติพร ฤทธิเรืองเดช และ รศ.ดร.หทัยรัตน ริมคีรี เปนอาจารยที่ปรกึษาโครงการ
งานประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร จัดขึ้น ณ ศูนยนทิรรศการและการประชมุกรุงเทพ
(ไบเทค) บางนา กรุงเทพฯ ในวันที่ 14 มิถนุายน 2556

นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร
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นิสิตภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ไดรับรางวัลชนะเลิศ
โครงการประกวดสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากเสนใยไหม

KU SILK AWARDS คร้ังท่ี 1
ผลงาน IM’S Cushion โดย นายชลกร แผลงมน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับรางวัลชนะเลิศอนัดับ 1 ประเภทผลิตภัณฑ
ของใชและของตกแตงบาน ไดรับโลพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารแีละทุนการศึกษา 20,000 บาท แนวความคิดของ
ผลงาน “ผลงานประดิษฐจาก เศษผาไหมทีเ่หลือใชจากหองเสื้อ นํามา
ออกแบบตัดเย็บใหม กลายเปนผลิตภัณฑทีเ่พ่ิมมูลคาใหเศษผา และจดุเดน
ของผลงานสามารถถอดประกอบเปนรูปแบบตางๆไดตามผูใชงานตองการ
เชน เบาะรองนั่ง หมอน เครื่องประดับเปนตน” ซ่ึงมีพิธีมอบรางวัลในวันที่
28 มีนาคม 2557 ณ อาคารจกัรพันธเพ็ญศิริ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร

นิสิตช้ันปท่ี 3 ภาควิชาสิ่งทอ ไดรับรางวัลดีเดนโครงการออกแบบประกวดเสื้อผา
กีฬาแกรนดสปอรตยังดีไซเนอรคอนเทสต คร้ังท่ี 10

นางสาวพรสรวง แสวงเจริญ และ นางสาวพัชรดา ถาวรปญจทรัพย นิสิตปที่ 3
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ไดรับรางวัลดีเดนประเภทชุดกฬีาหญิง และชดุกฬีาชาย
ภายใตหัวขอ “New Sport Frontier: Synthesizing Design, Function and
Technology” โดยผลงานของพรสรวงเปนชุดกีฬาชายสําหรับกีฬาวอลเลยบอล ชื่อ
ผลงาน "Sorarium" และผลงานของ นางสาวพัชรดา ถาวรปญจทรัพย เปนชุดสําหรับ
นักกีฬาปนจักรยานหญิง ชื่อผลงาน "Twist-Twist" งานนี้ยังไดรับเกียรตจิาก ผศ.ดร.
อโนทัย ชลชาติภิญโญ อาจารยจากภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิดวย งานดังกลาวไดจัดพิธีมอบรางวัล เมือ่วันที่ 24
เมษายน พ.ศ. 2557 ณ หองคริสตัล แกรนด บอลรมู ชั้น 2 อาคารอี คริสตัล ดีไซน
เซ็นเตอร

นิสิต ป.โท สิ่งทอ สรางช่ือ กวาด 4 รางวลั
จากงาน Inter Conference ท่ีฮองกง

นิสิตปริญญาโท ไดสรางความภาคภูมิใจใหกับภาควิชาวทิยาการสิ่งทอเปนอยางมาก โดยควา 4
รางวัล Best Paper จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICEEEE 2014) ที่ฮองกง เมื่อวันที่
10-11 มกราคม 2557 นิสิตปริญญาโทของภาควิชาวิทยาการสิ่งทอจํานวน 4 คน คือ น.ส. โชติมา
สดแสงจนัทร (ผศ.ดร. จนัทรทิพย เศรษฐยานนท เปนที่ปรกึษาหลัก) น.ส. อันธกิา หนชูวย น.ส.
พิมลรัตน หาญสกุลวัฒน และนายพจนลกัษณ ชัยพงศพุทธิ (ดร. พรทิพย แซเบ เปนที่ปรึกษา
หลัก) ไดเขารวมการประชุมวชิาการระดับนานาชาติที่ประเทศฮองกง โดยนําเสนอผลงานวิจัย
แบบปากเปลาในงาน 2014 2nd International Conference on Energy Engineering and
Environment Engineering (ICEEEE 2014) งานประชุมวชิาการดังกลาวมนีักวิจัยและนิสิตจาก
หลากหลายประเทศเขารวมประชมุ มกีารนาํเสนอผลงานแบบปากเปลามากกวา 100 ผลงาน
ภายหลังเสร็จสิน้การนําเสนอผลงานไดมีการจัดงานเลี้ยงและประกาศรางวลั Best Paper จํานวน
10 รางวัลจากจํานวนผลงานทั้งหมด ผลการประกาศรางวลัปรากฏวา นิสิตระดับปริญญาโทจาก
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ทั้ง 4 คนสามารถ
ควารางวัล Best Paper จากผลงานดังตอไปนี้ น.ส. โชติมา สดแสงจันทร ผลงานเรือ่ง
“Influence of Monochlorotriazine-β-cyclodextrin Treatment on Dyeing and
Fastness Propertied of the Hot-dyeing Reactive Dye on Cotton” น.ส. อนัธกิา หนูชวย
ผลงานเรื่อง “Scouring Cotton Fabric by Water-extracted Substance from Soap Nut
Fruits and Licorice Root” น.ส. พิมลรัตน หาญสกุลวัฒน ผลงานเรื่อง “Application of
Sulphatoethylsulphone Reactive-Disperse Dye on PLA and Cotton Fabrics” และ
นายพจนลกัษณ ชัยพงศพุทธิ ผลงานเรื่อง “Development of Adsorbent Material from
Tamarind-seed Testa for Reactive Dye Adsorption” ในการเขารวมการประชุมวิชาการ
ครั้งนี้นอกจากนิสิตจะไดสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจากการควารางวัลดังกลาว
แลว ยังเปนการเปดโอกาสนิสิตไดพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานงานวจิยักับ
นักวจิัยผูเชี่ยวชาญ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจากตางสถาบัน ซ่ึงจะชวยเปดมมุมองทีก่วางขึ้นดาน
แนวความคิดในการทําวจิัยใหกับนิสิตจากเรยีนรูประสบการณจริงผานบุคคลผูมีความเชีย่วชาญใน
สาขาวิชานัน้ ๆ

บัณฑิตสิ่งทอไดรับคัดเลือกใหเขารอบสุดทาย
และชนะรางวัล ในงานประชุมวิชาการ 2013

International Textile and Apparel Association
ประเทศสหรัฐอเมริกา

บัณฑิตภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ น.ส.พรภัสสร ดํารงคโภคิน
(ผลงาน “Architechture Inspired Earthtone Dress”) และ
น.ส.เฟองลาภ ลิม้เสรี (ผลงาน “Black to the Future”) ที่
ผลงานการออกแบบและตดัเย็บจากวิชา Draping
Construction Techniques ไดรับคัดเลอืกใหไปแสดงแฟชัน่โชว
ในงานประชุมวิชาการ 2013 International Textile and
Apparel Association ที่จัดขึ้น ณ เมอืง New Orleans มลรฐั
Louisiana ประเทศสหรัฐอเมรกิา ระหวางวันที่ 4-8 ตุลาคม
2556 ทั้งนี้ น.ส. เฟองลาภ ไดรับรางวัล “Pattern Works
International Award for Best Solution to a
Patternmaking Problem"
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สดแสงจนัทร (ผศ.ดร. จนัทรทิพย เศรษฐยานนท เปนที่ปรกึษาหลัก) น.ส. อันธกิา หนชูวย น.ส.
พิมลรัตน หาญสกุลวัฒน และนายพจนลกัษณ ชัยพงศพุทธิ (ดร. พรทิพย แซเบ เปนที่ปรึกษา
หลัก) ไดเขารวมการประชุมวชิาการระดับนานาชาติที่ประเทศฮองกง โดยนําเสนอผลงานวิจัย
แบบปากเปลาในงาน 2014 2nd International Conference on Energy Engineering and
Environment Engineering (ICEEEE 2014) งานประชุมวชิาการดังกลาวมนีักวิจัยและนิสิตจาก
หลากหลายประเทศเขารวมประชมุ มกีารนาํเสนอผลงานแบบปากเปลามากกวา 100 ผลงาน
ภายหลังเสร็จสิน้การนําเสนอผลงานไดมีการจัดงานเลี้ยงและประกาศรางวลั Best Paper จํานวน
10 รางวัลจากจํานวนผลงานทั้งหมด ผลการประกาศรางวลัปรากฏวา นิสิตระดับปริญญาโทจาก
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ทั้ง 4 คนสามารถ
ควารางวัล Best Paper จากผลงานดังตอไปนี้ น.ส. โชติมา สดแสงจันทร ผลงานเรือ่ง
“Influence of Monochlorotriazine-β-cyclodextrin Treatment on Dyeing and
Fastness Propertied of the Hot-dyeing Reactive Dye on Cotton” น.ส. อนัธกิา หนูชวย
ผลงานเรื่อง “Scouring Cotton Fabric by Water-extracted Substance from Soap Nut
Fruits and Licorice Root” น.ส. พิมลรัตน หาญสกุลวัฒน ผลงานเรื่อง “Application of
Sulphatoethylsulphone Reactive-Disperse Dye on PLA and Cotton Fabrics” และ
นายพจนลกัษณ ชัยพงศพุทธิ ผลงานเรื่อง “Development of Adsorbent Material from
Tamarind-seed Testa for Reactive Dye Adsorption” ในการเขารวมการประชุมวิชาการ
ครั้งนี้นอกจากนิสิตจะไดสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจากการควารางวัลดังกลาว
แลว ยังเปนการเปดโอกาสนิสิตไดพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานงานวจิยักับ
นักวจิัยผูเชี่ยวชาญ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจากตางสถาบัน ซ่ึงจะชวยเปดมมุมองทีก่วางขึ้นดาน
แนวความคิดในการทําวจิัยใหกับนิสิตจากเรยีนรูประสบการณจริงผานบุคคลผูมีความเชีย่วชาญใน
สาขาวิชานัน้ ๆ

บัณฑิตสิ่งทอไดรับคัดเลือกใหเขารอบสุดทาย
และชนะรางวัล ในงานประชุมวิชาการ 2013

International Textile and Apparel Association
ประเทศสหรัฐอเมริกา

บัณฑิตภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ น.ส.พรภัสสร ดํารงคโภคิน
(ผลงาน “Architechture Inspired Earthtone Dress”) และ
น.ส.เฟองลาภ ลิม้เสรี (ผลงาน “Black to the Future”) ที่
ผลงานการออกแบบและตดัเย็บจากวิชา Draping
Construction Techniques ไดรับคัดเลอืกใหไปแสดงแฟชัน่โชว
ในงานประชุมวิชาการ 2013 International Textile and
Apparel Association ที่จัดขึ้น ณ เมอืง New Orleans มลรฐั
Louisiana ประเทศสหรัฐอเมรกิา ระหวางวันที่ 4-8 ตุลาคม
2556 ทั้งนี้ น.ส. เฟองลาภ ไดรับรางวัล “Pattern Works
International Award for Best Solution to a
Patternmaking Problem"
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นิสิตภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ไดรับรางวัลชนะเลิศ
โครงการประกวดสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากเสนใยไหม

KU SILK AWARDS คร้ังท่ี 1
ผลงาน IM’S Cushion โดย นายชลกร แผลงมน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับรางวัลชนะเลิศอนัดับ 1 ประเภทผลิตภัณฑ
ของใชและของตกแตงบาน ไดรับโลพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารแีละทุนการศึกษา 20,000 บาท แนวความคิดของ
ผลงาน “ผลงานประดิษฐจาก เศษผาไหมทีเ่หลือใชจากหองเสื้อ นํามา
ออกแบบตัดเย็บใหม กลายเปนผลิตภัณฑทีเ่พ่ิมมูลคาใหเศษผา และจดุเดน
ของผลงานสามารถถอดประกอบเปนรูปแบบตางๆไดตามผูใชงานตองการ
เชน เบาะรองนั่ง หมอน เครื่องประดับเปนตน” ซ่ึงมีพิธีมอบรางวัลในวันที่
28 มีนาคม 2557 ณ อาคารจกัรพันธเพ็ญศิริ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร

นิสิตช้ันปท่ี 3 ภาควิชาสิ่งทอ ไดรับรางวัลดีเดนโครงการออกแบบประกวดเสื้อผา
กีฬาแกรนดสปอรตยังดีไซเนอรคอนเทสต คร้ังท่ี 10

นางสาวพรสรวง แสวงเจริญ และ นางสาวพัชรดา ถาวรปญจทรัพย นิสิตปที่ 3
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ไดรับรางวัลดีเดนประเภทชุดกฬีาหญิง และชดุกฬีาชาย
ภายใตหัวขอ “New Sport Frontier: Synthesizing Design, Function and
Technology” โดยผลงานของพรสรวงเปนชุดกีฬาชายสําหรับกีฬาวอลเลยบอล ชื่อ
ผลงาน "Sorarium" และผลงานของ นางสาวพัชรดา ถาวรปญจทรัพย เปนชุดสําหรับ
นักกีฬาปนจักรยานหญิง ชื่อผลงาน "Twist-Twist" งานนี้ยังไดรับเกียรตจิาก ผศ.ดร.
อโนทัย ชลชาติภิญโญ อาจารยจากภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิดวย งานดังกลาวไดจัดพิธีมอบรางวัล เมือ่วันที่ 24
เมษายน พ.ศ. 2557 ณ หองคริสตัล แกรนด บอลรมู ชั้น 2 อาคารอี คริสตัล ดีไซน
เซ็นเตอร

นิสิต ป.โท สิ่งทอ สรางช่ือ กวาด 4 รางวลั
จากงาน Inter Conference ท่ีฮองกง

นิสิตปริญญาโท ไดสรางความภาคภูมิใจใหกับภาควิชาวทิยาการสิ่งทอเปนอยางมาก โดยควา 4
รางวัล Best Paper จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICEEEE 2014) ที่ฮองกง เมื่อวันที่
10-11 มกราคม 2557 นิสิตปริญญาโทของภาควิชาวิทยาการสิ่งทอจํานวน 4 คน คือ น.ส. โชติมา
สดแสงจนัทร (ผศ.ดร. จนัทรทิพย เศรษฐยานนท เปนที่ปรกึษาหลัก) น.ส. อันธกิา หนชูวย น.ส.
พิมลรัตน หาญสกุลวัฒน และนายพจนลกัษณ ชัยพงศพุทธิ (ดร. พรทิพย แซเบ เปนที่ปรึกษา
หลัก) ไดเขารวมการประชุมวชิาการระดับนานาชาติที่ประเทศฮองกง โดยนําเสนอผลงานวิจัย
แบบปากเปลาในงาน 2014 2nd International Conference on Energy Engineering and
Environment Engineering (ICEEEE 2014) งานประชุมวชิาการดังกลาวมนีักวิจัยและนิสิตจาก
หลากหลายประเทศเขารวมประชมุ มกีารนาํเสนอผลงานแบบปากเปลามากกวา 100 ผลงาน
ภายหลังเสร็จสิน้การนําเสนอผลงานไดมีการจัดงานเลี้ยงและประกาศรางวลั Best Paper จํานวน
10 รางวัลจากจํานวนผลงานทั้งหมด ผลการประกาศรางวลัปรากฏวา นิสิตระดับปริญญาโทจาก
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ทั้ง 4 คนสามารถ
ควารางวัล Best Paper จากผลงานดังตอไปนี้ น.ส. โชติมา สดแสงจันทร ผลงานเรือ่ง
“Influence of Monochlorotriazine-β-cyclodextrin Treatment on Dyeing and
Fastness Propertied of the Hot-dyeing Reactive Dye on Cotton” น.ส. อนัธกิา หนูชวย
ผลงานเรื่อง “Scouring Cotton Fabric by Water-extracted Substance from Soap Nut
Fruits and Licorice Root” น.ส. พิมลรัตน หาญสกุลวัฒน ผลงานเรื่อง “Application of
Sulphatoethylsulphone Reactive-Disperse Dye on PLA and Cotton Fabrics” และ
นายพจนลกัษณ ชัยพงศพุทธิ ผลงานเรื่อง “Development of Adsorbent Material from
Tamarind-seed Testa for Reactive Dye Adsorption” ในการเขารวมการประชุมวิชาการ
ครั้งนี้นอกจากนิสิตจะไดสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจากการควารางวัลดังกลาว
แลว ยังเปนการเปดโอกาสนิสิตไดพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานงานวจิยักับ
นักวจิัยผูเชี่ยวชาญ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจากตางสถาบัน ซ่ึงจะชวยเปดมมุมองทีก่วางขึ้นดาน
แนวความคิดในการทําวจิัยใหกับนิสิตจากเรยีนรูประสบการณจริงผานบุคคลผูมีความเชีย่วชาญใน
สาขาวิชานัน้ ๆ

บัณฑิตสิ่งทอไดรับคัดเลือกใหเขารอบสุดทาย
และชนะรางวัล ในงานประชุมวิชาการ 2013
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บัณฑิตภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ น.ส.พรภัสสร ดํารงคโภคิน
(ผลงาน “Architechture Inspired Earthtone Dress”) และ
น.ส.เฟองลาภ ลิม้เสรี (ผลงาน “Black to the Future”) ที่
ผลงานการออกแบบและตดัเย็บจากวิชา Draping
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นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ควารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการประกวด
นวัตกรรมผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร ระดับนิสิต นักศึกษา คร้ังท่ี 2

นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ควารางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ อันดับ 1 และรอง
ชนะเลิศ อนัดับ 2 จากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมเกษตร ระดับนิสติ
นักศึกษา ครั้งที่ 2 จัดโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิจากภาครฐัและผูแทนจากบริษัททางดานอตุสาหกรรมเกษตร อาทเิชน
สมาคมสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย, นิตยสาร Food
Focus Thailand, สํานกังานนวัตกรรมแหงชาติ ใหเกียรตมิาเปนคณะกรรมการตัดสนิ
รอบชิงชนะเลิศ เมือ่วนัเสารที่ 1 กุมภาพันธ 2557 ณ หองรวงขาว อาคารวชิรานุสรณ
คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร ในการประกวดครั้งนี้ มีทมีที่ผานเขาสูรอบชิงชนะเลิศ
จํานวน 10 ทีม จาก ม.ศิลปากร, ม.ทักษิณ (วิทยาเขตพัทลุง) ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ,
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วทิยาเขตปราจีนบุร,ี ม.ราชมงคลธัญบุร ีและ
ม.เกษตรศาสตร จากจํานวนผูเขาแขงขันทั้งหมด 32 ทีม การประกวดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรในครั้งนี้ เปนการพัฒนาผลิตภัณฑภายใตหัวขอ “ผลิตภัณฑ
อาหารเพ่ือผูบริโภค (consumer food products) ที่พัฒนาจากของเหลอืหรอืผลพลอย
ไดจากอุตสาหกรรมเกษตร ประเภทพืช” โดยทีม Mini Rice-Cream กับผลิตภัณฑ
“Mini-Rice Cream” หรือ ไอศกรมีเมด็ละลายชาที่มีสวนผสมของปลายขาวหรือขาวหัก
ซ่ึงเปนผลพลอยไดจากกระบวนการขัดสขีาว ไดรับรางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา
จํานวน 30,000 บาท พรอมโลและประกาศนียบัตร สมาชกิในทีม ประกอบดวย น.ส.อคั
สุภา คชภักด,ี น.ส.อลนีา ปริวฒุิพาณิชย, น.ส.ณิชชร ีเอกภัทรพงศ และ นายธนธร วังสขุ
สันต โดยมอีาจารย ดร.กนฐิพร วังใน เปนอาจารยที่ปรกึษาโครงการ สําหรบัรางวัลรอง
ชนะเลิศ อนัดับ 1 ไดแก ทมี PD หรรษากาวไกล กับผลิตภัณฑ Zurimix (ผลิตภัณฑจอ
สอดไสน้ําจิม้) สมาชกิในทีม ประกอบดวย น.ส.ณิชกานต นิยติวฒันชาญชัย, น.ส.น
ภัสนันท พัชรเรอืงกิตติ,์ น.ส.อาทิตยา จันตานนท, น.ส.อภิญญา เธียรโอภาส และ นาย
สยาม ปญจนาพงชยั โดยมีอาจารย ดร. วรรณสวัสดิ์ รฐัพิทกัษสันต ิเปนอาจารยที่ปรกึษา
โครงการ นิสิตไดรับโลและประกาศนียบัตร พรอมทุนการศึกษา จํานวน 20,000 บาท
และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ไดแก ทีม B-LONG กับผลิตภัณฑเคกขาวหลาม สมาชิก
ในทีม ประกอบดวย นายมโนสทิธิ์ อํานาจสมัฤทธิ,์ นายณัฐภัทร กรุดพันธ, นายวันเฉลมิ
อัศวแสงรัตน และ น.ส.ปณัฐา บุรณศิริ โดยมี ผศ.ดร.พิสิฏฐ ธรรมวถิี เปนอาจารยที่
ปรึกษาโครงการ

นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุไดรับรางวัล
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ดวยสวนพัฒนาผลิตภัณฑบรรจุภัณฑและการพิมพ สํานักพัฒนา
อุตสาหกรรมเปาหมาย กรมสงเสรมิอุตสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม
สมาคมการบรรจุภัณฑไทย (TPA) สมาคมบรรจุภัณฑกระดาษลูกฟูกไทย
(THAI CPA) ศูนยเทคโนโลยีและวัสดุแหงชาติ (MTEC) ศูนยสรางสรรค
งานออกแบบ (TCDC) และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑและรีไซเคิลเพ่ือ
สิ่งแวดลอม รวมกันจัดใหมีการประกวดบรรจุภัณฑไทย ประจําป 2556
(ThaiStar Packaging Awards 2013) ภายใตหัวขอ “บรรจุภัณฑรกัษ
โลก” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการพัฒนาบรรจุภัณฑ เพ่ือใหได
ตนแบบบรรจุภัณฑตัวอยางใหมๆ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนนักออกแบบ
บรรจุภัณฑใหมีเวทแีสดงความรูความสามารถในการออกแบบ จากผล
การตัดสินรางวัล ThaiStar Packaging Awards 2013 เมื่อวนัที่ 19
สิงหาคม 2556 นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจแุละวัสดุไดรับรางวัล
จากประเภทตนแบบบรรจุภัณฑ จํานวน 3 รางวัล รางวัลที่ 1 นางสาว
ภิชญา วังชิน้ เปนบรรจุภัณฑเครื่องครัวไม ชื่อตราสนิคา “คลุกเคลา”
รางวัลที่ 2 นายสกล รัตนวมิล เปนบรรจุภัณฑชุดเซรามกิสําหรับดืม่สาเก
ขื่อตราสินคา “ZENZE” และรางวัลชมเชย นางสาวศานตกมล ชัยภิญโญ
ภาพ เปนบรรจุภัณฑตะเกียงไมมะมวง ชื่อตราสินคา “สกาว” และ
ผลงานของนิสิตที่สงเขาประกวดอยูภายใตการเรียนสอนของวิชาการ
ออกแบบและพัฒนาภาชนะบรรจุ โดยมี อาจารยอภินันทน สมุทมุพฤกษ
ผูจัดการวิชา และรองศาสตราจารยจันทรจรัส ศรีศิริ เปนอาจารยที่
ปรึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ การประกวดครั้งนีม้ีผลงานสงเขารวม
547 ชิ้น จากกวา 20 มหาวทิยาลัยชั้นนําดานการออกแบบภายใน
ประเทศ ซ่ึง ผลงานทั้ง 3 ชิ้นนี้ยังไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนของ
ประเทศไทยเพ่ือรวมประกวดบรรจุภัณฑ ระดับเอเชีย (ASIAN
PACKAGING FEDERATION) ตอไป
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นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ควารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการประกวด
นวัตกรรมผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร ระดับนิสิต นักศึกษา คร้ังท่ี 2

นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ควารางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ อันดับ 1 และรอง
ชนะเลิศ อนัดับ 2 จากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมเกษตร ระดับนิสติ
นักศึกษา ครั้งที่ 2 จัดโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิจากภาครฐัและผูแทนจากบริษัททางดานอตุสาหกรรมเกษตร อาทเิชน
สมาคมสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย, นิตยสาร Food
Focus Thailand, สํานกังานนวัตกรรมแหงชาติ ใหเกียรตมิาเปนคณะกรรมการตัดสนิ
รอบชิงชนะเลิศ เมือ่วนัเสารที่ 1 กุมภาพันธ 2557 ณ หองรวงขาว อาคารวชิรานุสรณ
คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร ในการประกวดครั้งนี้ มีทมีที่ผานเขาสูรอบชิงชนะเลิศ
จํานวน 10 ทีม จาก ม.ศิลปากร, ม.ทักษิณ (วิทยาเขตพัทลุง) ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ,
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วทิยาเขตปราจีนบุร,ี ม.ราชมงคลธัญบุร ีและ
ม.เกษตรศาสตร จากจํานวนผูเขาแขงขันทั้งหมด 32 ทีม การประกวดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรในครั้งนี้ เปนการพัฒนาผลิตภัณฑภายใตหัวขอ “ผลิตภัณฑ
อาหารเพ่ือผูบริโภค (consumer food products) ที่พัฒนาจากของเหลอืหรอืผลพลอย
ไดจากอุตสาหกรรมเกษตร ประเภทพืช” โดยทีม Mini Rice-Cream กับผลิตภัณฑ
“Mini-Rice Cream” หรือ ไอศกรมีเมด็ละลายชาที่มีสวนผสมของปลายขาวหรือขาวหัก
ซ่ึงเปนผลพลอยไดจากกระบวนการขัดสขีาว ไดรับรางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา
จํานวน 30,000 บาท พรอมโลและประกาศนียบัตร สมาชกิในทีม ประกอบดวย น.ส.อคั
สุภา คชภักด,ี น.ส.อลนีา ปริวฒุิพาณิชย, น.ส.ณิชชร ีเอกภัทรพงศ และ นายธนธร วังสขุ
สันต โดยมอีาจารย ดร.กนฐิพร วังใน เปนอาจารยที่ปรกึษาโครงการ สําหรบัรางวัลรอง
ชนะเลิศ อนัดับ 1 ไดแก ทมี PD หรรษากาวไกล กับผลิตภัณฑ Zurimix (ผลิตภัณฑจอ
สอดไสน้ําจิม้) สมาชกิในทีม ประกอบดวย น.ส.ณิชกานต นิยติวฒันชาญชัย, น.ส.น
ภัสนันท พัชรเรอืงกิตติ,์ น.ส.อาทิตยา จันตานนท, น.ส.อภิญญา เธียรโอภาส และ นาย
สยาม ปญจนาพงชยั โดยมีอาจารย ดร. วรรณสวัสดิ์ รฐัพิทกัษสันต ิเปนอาจารยที่ปรกึษา
โครงการ นิสิตไดรับโลและประกาศนียบัตร พรอมทุนการศึกษา จํานวน 20,000 บาท
และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ไดแก ทีม B-LONG กับผลิตภัณฑเคกขาวหลาม สมาชิก
ในทีม ประกอบดวย นายมโนสทิธิ์ อํานาจสมัฤทธิ,์ นายณัฐภัทร กรุดพันธ, นายวันเฉลมิ
อัศวแสงรัตน และ น.ส.ปณัฐา บุรณศิริ โดยมี ผศ.ดร.พิสิฏฐ ธรรมวถิี เปนอาจารยที่
ปรึกษาโครงการ

นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุไดรับรางวัล
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ดวยสวนพัฒนาผลิตภัณฑบรรจุภัณฑและการพิมพ สํานักพัฒนา
อุตสาหกรรมเปาหมาย กรมสงเสรมิอุตสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม
สมาคมการบรรจุภัณฑไทย (TPA) สมาคมบรรจุภัณฑกระดาษลูกฟูกไทย
(THAI CPA) ศูนยเทคโนโลยีและวัสดุแหงชาติ (MTEC) ศูนยสรางสรรค
งานออกแบบ (TCDC) และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑและรีไซเคิลเพ่ือ
สิ่งแวดลอม รวมกันจัดใหมีการประกวดบรรจุภัณฑไทย ประจําป 2556
(ThaiStar Packaging Awards 2013) ภายใตหัวขอ “บรรจุภัณฑรกัษ
โลก” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการพัฒนาบรรจุภัณฑ เพ่ือใหได
ตนแบบบรรจุภัณฑตัวอยางใหมๆ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนนักออกแบบ
บรรจุภัณฑใหมีเวทแีสดงความรูความสามารถในการออกแบบ จากผล
การตัดสินรางวัล ThaiStar Packaging Awards 2013 เมื่อวนัที่ 19
สิงหาคม 2556 นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจแุละวัสดุไดรับรางวัล
จากประเภทตนแบบบรรจุภัณฑ จํานวน 3 รางวัล รางวัลที่ 1 นางสาว
ภิชญา วังชิน้ เปนบรรจุภัณฑเครื่องครัวไม ชื่อตราสนิคา “คลุกเคลา”
รางวัลที่ 2 นายสกล รัตนวมิล เปนบรรจุภัณฑชุดเซรามกิสําหรับดืม่สาเก
ขื่อตราสินคา “ZENZE” และรางวัลชมเชย นางสาวศานตกมล ชัยภิญโญ
ภาพ เปนบรรจุภัณฑตะเกียงไมมะมวง ชื่อตราสินคา “สกาว” และ
ผลงานของนิสิตที่สงเขาประกวดอยูภายใตการเรียนสอนของวิชาการ
ออกแบบและพัฒนาภาชนะบรรจุ โดยมี อาจารยอภินันทน สมุทมุพฤกษ
ผูจัดการวิชา และรองศาสตราจารยจันทรจรัส ศรีศิริ เปนอาจารยที่
ปรึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ การประกวดครั้งนีม้ีผลงานสงเขารวม
547 ชิ้น จากกวา 20 มหาวทิยาลัยชั้นนําดานการออกแบบภายใน
ประเทศ ซ่ึง ผลงานทั้ง 3 ชิ้นนี้ยังไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนของ
ประเทศไทยเพ่ือรวมประกวดบรรจุภัณฑ ระดับเอเชีย (ASIAN
PACKAGING FEDERATION) ตอไป
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นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ควารางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ อันดับ 1 และรอง
ชนะเลิศ อนัดับ 2 จากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมเกษตร ระดับนิสติ
นักศึกษา ครั้งที่ 2 จัดโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิจากภาครฐัและผูแทนจากบริษัททางดานอตุสาหกรรมเกษตร อาทเิชน
สมาคมสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย, นิตยสาร Food
Focus Thailand, สํานกังานนวัตกรรมแหงชาติ ใหเกียรตมิาเปนคณะกรรมการตัดสนิ
รอบชิงชนะเลิศ เมือ่วนัเสารที่ 1 กุมภาพันธ 2557 ณ หองรวงขาว อาคารวชิรานุสรณ
คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร ในการประกวดครั้งนี้ มีทมีที่ผานเขาสูรอบชิงชนะเลิศ
จํานวน 10 ทีม จาก ม.ศิลปากร, ม.ทักษิณ (วิทยาเขตพัทลุง) ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ,
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วทิยาเขตปราจีนบุร,ี ม.ราชมงคลธัญบุร ีและ
ม.เกษตรศาสตร จากจํานวนผูเขาแขงขันทั้งหมด 32 ทีม การประกวดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรในครั้งนี้ เปนการพัฒนาผลิตภัณฑภายใตหัวขอ “ผลิตภัณฑ
อาหารเพ่ือผูบริโภค (consumer food products) ที่พัฒนาจากของเหลอืหรอืผลพลอย
ไดจากอุตสาหกรรมเกษตร ประเภทพืช” โดยทีม Mini Rice-Cream กับผลิตภัณฑ
“Mini-Rice Cream” หรือ ไอศกรมีเมด็ละลายชาที่มีสวนผสมของปลายขาวหรือขาวหัก
ซ่ึงเปนผลพลอยไดจากกระบวนการขัดสขีาว ไดรับรางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา
จํานวน 30,000 บาท พรอมโลและประกาศนียบัตร สมาชกิในทีม ประกอบดวย น.ส.อคั
สุภา คชภักด,ี น.ส.อลนีา ปริวฒุิพาณิชย, น.ส.ณิชชร ีเอกภัทรพงศ และ นายธนธร วังสขุ
สันต โดยมอีาจารย ดร.กนฐิพร วังใน เปนอาจารยที่ปรกึษาโครงการ สําหรบัรางวัลรอง
ชนะเลิศ อนัดับ 1 ไดแก ทมี PD หรรษากาวไกล กับผลิตภัณฑ Zurimix (ผลิตภัณฑจอ
สอดไสน้ําจิม้) สมาชกิในทีม ประกอบดวย น.ส.ณิชกานต นิยติวฒันชาญชัย, น.ส.น
ภัสนันท พัชรเรอืงกิตติ,์ น.ส.อาทิตยา จันตานนท, น.ส.อภิญญา เธียรโอภาส และ นาย
สยาม ปญจนาพงชยั โดยมีอาจารย ดร. วรรณสวัสดิ์ รฐัพิทกัษสันต ิเปนอาจารยที่ปรกึษา
โครงการ นิสิตไดรับโลและประกาศนียบัตร พรอมทุนการศึกษา จํานวน 20,000 บาท
และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ไดแก ทีม B-LONG กับผลิตภัณฑเคกขาวหลาม สมาชิก
ในทีม ประกอบดวย นายมโนสทิธิ์ อํานาจสมัฤทธิ,์ นายณัฐภัทร กรุดพันธ, นายวันเฉลมิ
อัศวแสงรัตน และ น.ส.ปณัฐา บุรณศิริ โดยมี ผศ.ดร.พิสิฏฐ ธรรมวถิี เปนอาจารยที่
ปรึกษาโครงการ

นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุไดรับรางวัล
จากการประกวดบรรจุภัณฑไทย ประจําป 2556

ThaiStar Packaging Awards 2013

ดวยสวนพัฒนาผลิตภัณฑบรรจุภัณฑและการพิมพ สํานักพัฒนา
อุตสาหกรรมเปาหมาย กรมสงเสรมิอุตสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม
สมาคมการบรรจุภัณฑไทย (TPA) สมาคมบรรจุภัณฑกระดาษลูกฟูกไทย
(THAI CPA) ศูนยเทคโนโลยีและวัสดุแหงชาติ (MTEC) ศูนยสรางสรรค
งานออกแบบ (TCDC) และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑและรีไซเคิลเพ่ือ
สิ่งแวดลอม รวมกันจัดใหมีการประกวดบรรจุภัณฑไทย ประจําป 2556
(ThaiStar Packaging Awards 2013) ภายใตหัวขอ “บรรจุภัณฑรกัษ
โลก” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการพัฒนาบรรจุภัณฑ เพ่ือใหได
ตนแบบบรรจุภัณฑตัวอยางใหมๆ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนนักออกแบบ
บรรจุภัณฑใหมีเวทแีสดงความรูความสามารถในการออกแบบ จากผล
การตัดสินรางวัล ThaiStar Packaging Awards 2013 เมื่อวนัที่ 19
สิงหาคม 2556 นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจแุละวัสดุไดรับรางวัล
จากประเภทตนแบบบรรจุภัณฑ จํานวน 3 รางวัล รางวัลที่ 1 นางสาว
ภิชญา วังชิน้ เปนบรรจุภัณฑเครื่องครัวไม ชื่อตราสนิคา “คลุกเคลา”
รางวัลที่ 2 นายสกล รัตนวมิล เปนบรรจุภัณฑชุดเซรามกิสําหรับดืม่สาเก
ขื่อตราสินคา “ZENZE” และรางวัลชมเชย นางสาวศานตกมล ชัยภิญโญ
ภาพ เปนบรรจุภัณฑตะเกียงไมมะมวง ชื่อตราสินคา “สกาว” และ
ผลงานของนิสิตที่สงเขาประกวดอยูภายใตการเรียนสอนของวิชาการ
ออกแบบและพัฒนาภาชนะบรรจุ โดยมี อาจารยอภินันทน สมุทมุพฤกษ
ผูจัดการวิชา และรองศาสตราจารยจันทรจรัส ศรีศิริ เปนอาจารยที่
ปรึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ การประกวดครั้งนีม้ีผลงานสงเขารวม
547 ชิ้น จากกวา 20 มหาวทิยาลัยชั้นนําดานการออกแบบภายใน
ประเทศ ซ่ึง ผลงานทั้ง 3 ชิ้นนี้ยังไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนของ
ประเทศไทยเพ่ือรวมประกวดบรรจุภัณฑ ระดับเอเชีย (ASIAN
PACKAGING FEDERATION) ตอไป
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1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา
สรุปผลการดําเนนิงานพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบป

การศึกษา 2555 ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผูกํากับดูแล/
ผูรับผิดชอบ

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
คณะกรรมการควรแสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงาน
ท้ังระยะสั้นและระยะยาวอันเกิดจาก (ก) ขอเสนอแนะจากกรรมการ
ประจําคณะ (ข) ผลการบริหารคณะในรอบปท่ีผานมา (ค) ผลการ
ตรวจประเมินในรอบปท่ีผานมา (ง) ขอมูลและหรือนโยบายใหมท่ี
เกิดข้ึนระหวางปท่ีผานมา

ดําเนินการแลว - หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
- นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต
1. คณะควรกําหนดระบบท่ีชัดเจนในการฟูมฟกอาจารยใหม
(ปฏิบัติงานไมเกิน 5 ป) ซึ่งครอบคลุมภาระงานข้ันสูง (ไมเกิน) การเขา
สูตําแหนงวิชาการข้ันตน (ผศ.) แหลงตีพิมพเผยแพรงานวิจัยใน
สาขาวิชา และการปลอดงานบริหาร ในชวงเวลาเริ่มตนของการเขาสู
วิชาชีพอาจารยและนักวิจัยระดับอุดมศึกษา

ดําเนินการแลว - รองคณบดีฝายวิชาการ
- หัวหนาภาควิชาฯ

2. ควรดําเนินงานตามตัวบงช้ีของเกณฑมาตรฐานใหครบทุกหลักสูตร ดําเนินการแลว รองคณบดฝีายวิชาการ
3. วางแผนเพ่ือกําหนดสดัสวนของนิสิตระดับบณัฑิตศึกษาท่ีเนนการ
วิจัยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานตามตัวบงช้ี

ดําเนินการแลว - รองคณบดีฝายวิชาการ
- หัวหนาภาควิชาฯ

4. จัดทําแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนใหครบถวน รวมถึงควบคุมการดาํเนินงานตามแผนให
ครบถวนตามกลไกประกันคณุภาพ

ดําเนินการแลว - หัวหนาภาควิชา
- หัวหนาสํานักงานเลขานุการ

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
- - -

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย
1. ทุกสาขาวิชาควรมีการกําหนดวารสารหรือท่ีประชุมวิชาการท่ี
คณาจารยควรใชเปนแหลงในการตีพิมพเผยแพรงานวิจัย ซึ่งสามารถดู
ไดจากมหาวิทยาลัยตางประเทศท่ีมีความโดดเดนดานอุตสาหกรรม
เกษตร วาคณาจารยตีพิมพเผยแพรท่ีใด นอกเหนือจากการพิจารณา
ฐานขอมูล ISI หรือ Scopus เพียงอยางเดียว

อยูระหวางดําเนินการ รองคณบดฝีายวิจัย

2. ควรมีการแลกเปลีย่นขอมูลจากคณาจารยท่ีตีพิมพในวารสารช้ันนํา
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นหรือขอสังเกตท่ีทําใหบทความไมไดรับการ
ตีพิมพ ซึ่งกิจกรรมน้ีสามารถดําเนินการ
ท้ังในระดับของสาขาวิชา หรือ SRU

อยูระหวางดําเนินการ รองคณบดฝีายวิจัย

3. คณะควรจดัทําแผนการเติมโตท่ีชัดเจนจาก SRU COE (กําหนด
ตัวช้ีวัดและจดัสรรทุนสนับสนุนเพ่ิมเติม)

ดําเนินการแลว รองคณบดฝีายวิจัย

4. คณะควรทบทวนทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจยัในท่ีประชุม
วิชาการใหเพียงพอ ซึ่งอาจจะพิจารณาจดัสรรตามระดับคณุภาพและ
การเปนท่ียอมรับของการประชุมแตละสาขา

ดําเนินการแลว รองคณบดฝีายวิจัย

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
ควรมีการพัฒนาระบบและกลไกดงักลาวอยางเปนรูปธรรม ดําเนินการแลว รองคณบดฝีายธุรกิจสมัพันธ
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ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผูกํากับดูแล/
ผูรับผิดชอบ

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- - -

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ
1. ควรกําหนดประเด็นความรูท่ีสอดคลองกับปรัชญา วิสยัทัศน และ
วัตถุประสงค แตละขอนอกเหนือจากการมุงเนนภารกิจ 4 ดาน

ดําเนินการแลว คณะกรรมการการจัดการความรู

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควรกําหนดปจจัยเสี่ยงใหละเอียด
และครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือจะไดทราบวาปจจัยเสี่ยงตัวใดสําคญัและ
หรือเรงดวนในการแกไข

ดําเนินการแลว คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

3. กรรมการประจาํคณะ ควรทบทวนตัวเลขเปาหมายผลการประเมิน
ผูบริหารจากคณะกรรมการท่ีแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย

ดําเนินการแลว คณะกรรมการประจําคณะฯ

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ
- - -

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ควรปรับเกณฑการประเมินท่ีเนนกระบวนการเพ่ือนําไปสูผลลัพธ คอื
อัตลักษณมากกวาท่ีจะนําผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากองคประกอบหรือ
ตัวช้ีวัดอ่ืน ๆ มารวบรวมสรุป

ดําเนินการแลว คณะกรรมการดําเนินการ
ประกันคณุภาพ
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บทที่บทที่ 22
การรายงานผลการดําเนินงานการรายงานผลการดําเนินงาน

2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปการศึกษา 2556
1. การผลิตบัณฑิต
คณะอุตสาหกรรมเกษตรเปดหลักสูตรทุกระดับการศึกษาจํานวน 21 หลักสูตร 7 สาขาวิชา โดยแยก

เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร 6 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท
แผน ก 9 หลักสูตร 9 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท แผน ข รวม 0 หลักสูตร 0 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 10
หลักสูตร 4 สาขาวิชา

2. การวิจัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตรใหความสําคัญกับการวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีระบบกลไกการ

บริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค มีการแบงกลุมงานวิจัยตามสาขาเชี่ยวชาญของคณาจารยเปนหนวยปฏิบัติการวิจัย
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Special Research Unit) มีคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยไปใชประโยชน มีการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย และงานสรางสรรคแกคณาจารย และนิสิต รวมถึงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อ
การวิจัยข้ันสูง

อาจารย มีการสนับสนุนคณาจารยรุนใหมในการทําวิจัยภายใตทุนวิจัยอาจารยใหมเปน
ประจําทุกป สนับสนุนงบประมาณใหอาจารยไปดูงานวิจัยในดานที่เก่ียวของ การนําเสนอผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ จัด
โครงการเรงรัดการตีพิมพผลงาน เพื่อสนับสนุนใหอาจารยตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการและงานวิจัยในวารสารระดับ
นานาชาติ การสรางเครือขายการวิจัยระดับภูมิภาค

นิสิต สนับสนุนใหนิสิตไดเสนอผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ มีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อฝกงานหรือทําวิจัยกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ

นอกจากนั้น คณะอุตสาหกรรมเกษตรยังเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดย
ความรวมมือกับคณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยภายใตการดําเนินงานของศูนยวิทยาการเพื่ออุตสาหกรรมเคมีอาหารและ
การเกษตร

จากระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทําใหคณาจารยของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรไดรับรางวัลที่เก่ียวของกับผลงานวิจัยทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติจํานวนมาก

3. งานบริการวิชาการแกสังคม
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม โดยมีหนวยบริการ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนผูรับผิดชอบการจัดโครงการบริการวิชาการที่เปนประโยชน
ตอสังคม และมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย และมีการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานสอนและงานวิจัย เพื่อนําไปปรับปรุงตอไป รวมถึงการจัดสัมมนา
รวมกับองคกรตางประเทศ

4. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใน

ป 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 6 โครงการ พรอมทั้งมีการจัดโครงการดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต และมีการจัดแสดงผลงานโดยเปดใหนิสิต
คณาจารย ผูสนใจเขารวมชมผลงาน
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5. ดานการพัฒนานิสิต
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมุงผลักดันใหนิสิตเปนผูมีความรูคูคุณธรรม โดยในเร่ืองความรู คณะ

อุตสาหกรรมเกษตรไดมุงมั่นในการพัฒนานิสิต เปนผูมีความรูทางวิชาการตามหลักสูตร การเสริมสรางประสบการณใน
วิชาชีพ รวมถึงการเตรียมความพรอมดานตาง ๆ ใหนิสิต เพื่อกาวสูความเปนนานาชาติ ตลอดจนการจัดกิจกรรมตาง ๆ
หรือพัฒนานิสิต ทั้งดานวิชาการ และคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพนิสิต จนทําใหนิสิตไดรับรางวัลทั้ง
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

6. ดานการบริหารและพัฒนาหนวยงาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาหนวยงานที่มุงสูวิสัยทัศน ทั้งดาน

การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เชน ดานการเรียนการสอน มีการ
กําหนดใหมีการเปดวิชาเลือกที่สอนเปนภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มี โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับ
ปริญญาตรี / โท / เอก กับมหาวิทยาลัยตางประเทศ การสงนิสิตไปฝกงานระยะสั้นหรือเรียนชั้นปที่ 4 เปนเวลา 1 ป ณ
ตางประเทศ การเชิญอาจารยชาวตางประเทศมาสอน รวมทั้งการสงอาจารยไปเปน visiting scholar ดานการวิจัย มีการ
สรางเครือขายการวิจัยระดับภูมิภาค การเรงรัดการตีพิมพผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ การซื้อครุภัณฑเพื่อการวิจัยข้ัน
สูง สวนดานการบริการวิชาการ มีการจัดสัมมนารวมกับองคกรระหวางประเทศ ซึ่งการดําเนินการตาง ๆ จะมีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการของงานตาง ๆ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองคประกอบคุณภาพ สําหรับคณะวิชา
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน

ประจําปการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) นั้น คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดดําเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 9 องคประกอบคุณภาพ ซึ่งเปนระบบที่ใชสําหรับหนวยงานที่ทํา
หนาที่ผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน
คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเปาหมายไมคิดคาคะแนน แตระบุเพียงบรรลุเปาหมายหรือไมบรรลุเทานั้น

ผลการประเมินตนเองของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครบทั้ง 9
องคประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 36 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ สกอ. 23 ตัว
บงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 13 ตัวบงชี้ (ยกเวนตัวบงชี้ 12, 15) มีคะแนนผลการประเมิน 4.82 อยูในระดับดีมาก โดยดาน
ปจจัยนําเขาจํานวน 4 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.95 อยูในระดับดีมาก ดานกระบวนการ จํานวน 19 ตัวบงชี้ มีผลการ
ประเมิน 4.78 อยูในระดับดีมาก และดานผลผลิตหรือผลลัพธ จํานวน 14 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.84 อยูในระดับดี
มาก

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย ไดคะแนนเฉลี่ย 4.71
ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปไดดังตาราง ป.2
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ตาราง ป.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน รวม 37 ตัวบงชี้ (คะแนนเต็ม 5)
องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมินI P O รวม

องคประกอบที่ 1 - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี
องคประกอบที่ 2 4.92 4.25 4.53 4.53 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 4 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 5 - 4.50 5.00 4.75 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 6 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 7 - 4.50 4.60 4.52 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 8 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 9 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 4.94 4.61 4.77 4.71 การดําเนินงานระดับดีมาก
ผลการประเมิน การดําเนินงาน

ระดับดีมาก
การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

หมายเหตุ : * ไมรวมคะแนนตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 15

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในรอบปการศึกษา 2556 สามารถ
สรุปผลการดําเนินงานรายองคประกอบ ไดดังนี้
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย
ผลการดําเนนิงาน บรรลเุปาหมาย คะแนน

ประเมิน หมายเหตุ
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลพัธ

(%หรือสดัสวน)
(/ = บรรลุ ,
x = ไมบรรลุ)

(เกณฑ
สกอ.)

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 6 ขอ - - 6 / 4
ตัวบงช้ีท่ี 2.1 6 ขอ - - 6 / 4 - การจัดทํา มคอ. ยังไม

เปนไปตามกําหนดเวลาที่
กําหนดในเกณฑมาตรฐาน
โดยเฉพาะ มคอ.7

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 รอยละ 60 - - (คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก=83.092 เมื่อเทียบคารอยละของ
อาจารยประจาํท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5= รอยละ 60 ข้ึนไป

ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 5.000)
(คาการเพิ่มข้ีนของรอยละอาจารยประจาํท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา=

1.362 เมื่อเทียบคาการเพิ่มข้ีนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ี

ไดเทากับ 0.568)
เพราะฉะน้ันเคร่ืองจึงเลือกคาคะแนน = 5.000

/ 5

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 รอยละ 30 - - (คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ=28.502 เมื่อเทียบคารอยละของ
อาจารยประจาํท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5= รอยละ 30 ข้ึนไป

ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 4.750)
(คาการเพิ่มของรอยละอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผาน
มา=-2.268 เมื่อเทียบคาการเพิ่มข้ึนของรอยละอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ี

ไดเทากับ -1.890 คะแนนจึงถูกปรับคา=0)
เพราะฉะน้ันเคร่ืองจึงเลือกคาคะแนน = 4.750

x 4.75

ตัวบงช้ีท่ี 2.4 7 ขอ - - 6 x 4
ตัวบงช้ีท่ี 2.5 7 ขอ - - 7 / 5
ตัวบงช้ีท่ี 2.6 7 ขอ - - 6 x 4
ตัวบงช้ีท่ี 2.7 6 ขอ - - 6 / 5
ตัวบงช้ีท่ี 2.8 4 ขอ - - 4 / 4

ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี ๑ รอยละ 80 - - (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ=293/จํานวน
บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ =336) เทากับรอยละ 87.20 เมื่อเทียบรอยละ 100 เทากับ 5

คะแนน ดังน้ัน คะแนนจึงเทากับ 4.360

/ 4.36

ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี ๒ ไมตํ่ากวา
3.51

- - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท
เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) = 4.040

/ 4.04

ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี ๓ รอยละ 25 - - (ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
เทากับ 51.00/จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมดเทากับ 66) = รอยละ

77.273 เมื่อเทียบคารอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนนเทากับ 5.000

/ 5
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย
ผลการดําเนนิงาน บรรลเุปาหมาย คะแนน

ประเมิน หมายเหตุ
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลพัธ

(%หรือสดัสวน)
(/ = บรรลุ ,
x = ไมบรรลุ)

(เกณฑ
สกอ.)

ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี ๔ รอยละ 50 - - (ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
เทากับ11.000/จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมดเทากับ =12) = รอยละ

91.667 เมือเทียบคารอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนนเทากับ 5.000

/ 5

ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี ๑๔ ดัชนีคุณภาพ
อาจารยเปน 5

- - (ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจําเทากับ 593.500/จํานวนอาจารยประจาํท้ังหมด
เทากับ 103.500 ) เทากับ 5.734 เมื่อเทียบดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน

ดังน้ันคะแนนจึงเทากับ 4.778

/ 4.78

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 7 ขอ - - 7 / 5
ตัวบงช้ีท่ี 3.2 6 ขอ - - 6 / 5
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 7 ขอ - - 7 / 5 - ตัวช้ีวัดดานคุณภาพของ

ผลงานวิจัยที่ไดรบัการ
สนับสนุนจากงบประมาณวิจัย
ของคณะ ยังไมชัดเจน
- ควรนําผลการประเมินของ
อาจารยใหมที่ไดรบัทุนวิจัยมา
พิจารณาดําเนินการจัด
กิจกรรม เพื่อลดปญหาที่
เกิดข้ึน

ตัวบงช้ีท่ี 4.2 6 ขอ - - 6 / 5 - ควรกําหนดผูประสานงาน
ดานการจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิ และทรัพยสินทางปญญา
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
คณาจารย

ตัวบงช้ีท่ี 4.3 400,000
บาทตอคน

- - (จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน =
99,898,889.00/จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา=98.50)=1,014,201.92 บาทเมื่อ

เทียบคาคะแนนเต็ม 5 = 180,000.00 บาท ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 5.000)

/ 5

ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี ๕ รอยละ 20 - - (ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพรเทากับ102.000/
จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท้ังหมดเทากับ103.500) = รอยละ98.551 เมื่อเทียบคา

รอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนนเทากับ 5.000

/ 5

ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี ๖ รอยละ 20 - - (ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน=21.000/จํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจาํ คณะอุตสาหกรรมเกษตร =103.500)= รอยละ 20.290 เมื่อเทียบ

คารอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 5.000

/ 5

ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี ๗ รอยละ 10 - - (ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ = 16.750/จํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจําท้ังหมด = 103.500)= รอยละ 16.184 เมื่อเทียบคารอยละ 10 เทากับ

5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 5.000

/ 5

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 5 ขอ - - 4 x 4
ตัวบงช้ีท่ี 5.2 5 ขอ - - 5 / 5

ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี ๘ รอยละ 30 - - (ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย=16.000/จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการท้ังหมด

=49.000)=มีคาเทากับ รอยละ 32.653 เมื่อเทียบคารอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคา
เทากับ 5.000

/ 5

ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี ๙ 5 ขอ - - 5 / 5

ตัวบงช้ีท่ี 6.1 5 ขอ - - 5 / 5
ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี ๑๐ 5 ขอ - - 5 / 5
ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี ๑๑ 5 ขอ - - 5 / 5

ตัวบงช้ีท่ี 7.1 7 ขอ - - 7 / 5 - ควรเสริมสรางความปลอดภัย
ของนิสิตและบุคลากรใน หอง
ปฏิบัติการ เชน การติดตั้งระบบ
ระบายอากาศ การควบคุมของ
เสียจากปฏิบัติการทางเคมีและ
ชีวภาพ เปนตน

ตัวบงช้ีท่ี 7.2 5 ขอ - - 3 x 3
ตัวบงช้ีท่ี 7.3 5 ขอ - - 5 / 5
ตัวบงช้ีท่ี 7.4 6 ขอ - - 6 / 5

ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี ๑๓ ไมตํ่ากวา
4.00

4.60 1.00 4.600 / 4.6

ตัวบงช้ีท่ี 8.1 7 ขอ - - 7 / 5
ตัวบงช้ีท่ี 9.1 8 ขอ - - 9 / 5 - ควรพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อใชสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ใหครบถวน

ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี ๑๕ ไมตํ่ากวา
4.00

- - (ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด=4.641/จํานวนป =1
ป)=4.641

/ 4.64

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงช้ีของทุก
องคประกอบ

4.71
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน

วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบงชี้ ของ สกอ. พบวา มีผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบงชี้ สกอ. 1
ตัวบงชี้ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับพอใช สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย
4.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี้

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 (สกอ.) กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

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 หรือ 7 ขอ

มีการดําเนินการ
8 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการจัดทําแผนกลยุทธที่
สอดคลองกับนโยบายของสภา
สถาบัน โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในสถาบัน และไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคลองกับจุดเนนของกลุม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551 – 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการกาํหนดปรัชญาของ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2523
คือ คณะอุตสาหกรรมเกษตรจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐานการศึกษา มีความเปนเลิศทางวิชาการมี
ความสามารถทางวิชาชีพ ตรงตามความตองการของ
อุตสาหกรรมเกษตร มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบตอ
สังคม ซ่ึงไดเผยแพรผานทางเว็บไซตคณะอุตสาหกรรม
เกษตรใหบุคลากรทุกหนวยงานทราบ (1.1-1-1)

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดทาํแผนกลยุทธ
เพื่อผลักดันและขับเคล่ือนองคกร (พ.ศ.2555 – 2559)
เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ใหสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศนของคณะอุตสาหกรรม
เกษตร แผนกลยุทธ/ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ภายใตกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ป ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 – 2565 และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2552 –
2555) (1.1-1-2, 1.1-1-3, 1.1-1-4, 1.1-1-5) โดยการมี
สวนรวมของทุกหนวยงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
เพื่อใหการดําเนินงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ซ่ึงเนน 4 ดาน คือ Internationalization,
Professionalization, Industry Contribution
และ Public Recognition เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพอยางสูงสุดภายใตงบประมาณที่จํากัด ผาน
การดําเนินงานของคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบดวยคณบดีเปน
ประธาน รองคณบดี หัวหนาภาควิชา หวัหนาสํานกังาน
เลขานุการ เปนกรรมการ และนักวิเคราะหนโยบายและ
แผนเปนเลขานุการ โดยผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร วาระ
พิเศษ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 (1.1-1-6, 1.1-1-7)

1.1-1-1 ปรัชญาของคณะอุตสาหกรรม
เกษตร
1.1-1-2 แผนกลยุทธ/ยุทธศาสตร แผน
ปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาํปของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรและคณะอุตสาหกรรม
เกษตร
1.1-1-3 รายงานวิเคราะหความ
สอดคลองปรัชญา วิสัยทัศน และกลยุทธ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1.1-1-4 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน
โอกาส และอปุสรรค คณะอุตสาหกรรม
เกษตร
1.1-1-5 ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค และกลยุทธ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
1.1-1-6 คณะทํางานจัดทําแผน
ยุทธศาสตรคณะอุตสาหกรรมเกษตร

- คําส่ังแตงต้ังคณะทํางาน
- รายงานการประชุม

1.1-1-7 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรม
เกษตร วาระพิเศษ
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

2

มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับ
สถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการถายทอดแผน
กลยุทธ/ยุทธศาสตรเพื่อผลักดันและขับเคล่ือนองคกร
(พ.ศ.2555 - 2559) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
(พ.ศ.2555 – 2558) ระดับคณะไปสูหนวยงานตางๆ โดย
การถายทอดผานที่ประชุมกรรมการประจําคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม
2555 และคร้ังที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555
(1.1-2-1, 1.1-2-2) ซ่ึงมีฝายตางๆ ของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร เปนผูประสานงานและดําเนินการ
ตามแผนในสวนที่รับผิดชอบ และคณะอุตสาหกรรม
เกษตรไดแจงแผนกลยุทธเพื่อผลักดันและขับเคล่ือน
องคกรและแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2556 ไปยัง
ผูบริหารฝายตางๆ และภาควิชา ผานคณะกรรมการ
ดําเนินการประกันคุณภาพ เพือ่จัดทําแผนของภาควิชา
และสํานักงานเลขานกุารตอไป (1.1-2-3, 1.1-2-4)
นอกจากนี้คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดมีการชี้แจงทํา
ความเขาใจกบับุคลากรในเร่ืองของวิสัยทัศน กลยุทธ
เปาหมายการดําเนินงาน และทิศทางการพัฒนาคณะใน
โอกาสตางๆ เชน งานขอบคุณบุคลากรคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร โครงการสัมมนาบคุลากรคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร เปนตน (1.1-2-5) และมีการ
ประชาสัมพันธปรัชญา วิสัยทัศน และภารกิจหลักของ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรบนเว็บไซตของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร (1.1-2-6)

1.1-2-1 แผนกลยุทธเพื่อผลักดันและ
ขับเคล่ือนองคกร (พ.ศ.2555 - 2559)
และแผนปฏบิัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2555
– 2558) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1.1-2-2 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร

- วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม
2555

- คร้ังที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 20
กันยายน 2555
1.1-2-3 เอกสารแจงแผนกลยุทธเพือ่
ผลักดันและขับเคล่ือนองคกรและ
แผนปฏิบัติราชการ
1.1-2-4 แผนปฏิบัติงานและแผนพัฒนา
ปรับปรุงงานตาง ๆ

- รองคณบดี/ผูชวยคณบดี
- ภาควิชา
- สํานักงานเลขานุการ
- แผนพัฒนาปรับปรุงงานตาง ๆ

1.1-2-5 การชี้แจงทําความเขาใจกับ
บุคลากรในเร่ืองของวิสัยทัศน กลยุทธ
เปาหมายการดําเนินงาน และทิศทาง
การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตรใน
โอกาสตาง ๆ
1.1-2-6 การประชาสัมพันธปรัชญา
วิสัยทัศน และภารกิจหลักของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรบนเว็บไซตของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร

3

มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ
เปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ
4 พันธกจิ คือ ดานการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ และการทํานบุํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีกระบวนการแปลงแผน
กลยุทธเพือ่ผลักดันและขบัเคล่ือนองคกรเปนแผนปฏิบัติ
การประจาํปครบ 4 พันธกจิ ประกอบดวย 1) ดานการ
เรียนการสอน 2) การวจิัย 3) การบริการวิชาการ และ
4) การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม คณะอตุสาหกรรม
เกษตรมีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธ
เพื่อผลักดันและขับเคล่ือนองคกรกับแผนปฏิบัติราชการ
และจัดทําเปน Strategy Map (1.1-3-1, 1.1-3-2)

1.1-3-1 Strategy Map
1.1-3-2 รายงานวิเคราะหความ
สอดคลองระหวางแผนกลยุทธกบั
แผนปฏิบัติการ

4

มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ
แผนปฏิบัติการประจาํ ป และคา
เปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อ
วัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจาํป

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการกาํหนดตัวบงชี้และ
คาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานครบถวนทุกเปาประสงคและทุกพันธกิจ
ในแผนกลยุทธเพือ่ผลักดันและขบัเคล่ือนองคกร
ประจําป 2556 ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร 36
ตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติราชการประจําป 2556
ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร 5 เปาประสงค 14
กลยุทธ 38 ตัวชีว้ัด (1.1-4-1, 1.1-4-2) ซ่ึงทุกหนวยงาน
มีสวนรวมในการจัดทาํตัวบงชี้และคาเปาหมายของแผน
ผานตัวแทนหนวยงานในฐานะคณะกรรมการประจาํ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

1.1.4-1 แผนกลยุทธเพื่อผลักดันและ
ขับเคล่ือนองคกร คณะอุตสาหกรรม
เกษตร ประจําป 2556
1.1-4-2 แผนปฏิบัติราชการประจําป
2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

5

มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจาํปครบ 4 พันธกจิ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดทาํแผนปฏิบัติ
ราชการประจาํป 2556 โดยเนนการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักทั้ง 4 พันธกจิ ประกอบดวย 1) การเรียนการ
สอน 2) การวิจยั 3) การบริการวิชาการ และ 4) การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนปฏิบติัการ
ประจําป (1.1-5-1, 1.1-5-2, 1.1-5-3) โดยมีโครงการ/
กิจกรรมดานตางๆ ดังนี้

1) ดานการเรียนการสอน/ผลิตบัณฑิต เชน การ
จัดการเรียนการสอนภาคปกติและภาคพิเศษ, การ
ฝกงาน, โครงการพัฒนานิสิต เปนตน

2) ดานการวิจัย เชน โครงการเรงรัดการตีพิมพ
ผลงานทางวิชาการ คร้ังที่ 1 พ.ศ.2557, ทุนวิจยัอาจารย
ใหมคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทุนพัฒนาอาจารยคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร เปนตน

3) ดานการบริการวิชาการ เชน โครงการสัมมนา
The Thai Sugar Expo 2013 (01207/56), โครงการ
คลินิกเพื่ออุตสาหกรรมน้ําตาลทราย (00171/57),
โครงการเตรียมความพรอมเพื่อผูประกอบการแฟชั่นเขา
รวมงาน BIFF & BIL 2004 (Workshop) (00310/57)
เปนตน

4) ดานการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน กิจกรรม
วันไหวครู, กิจกรรมวันสงกรานต, กิจกรรมนิสิต
แลกเปล่ียน เปนตน

1.1-5-1 สรุปรายชื่อโครงการ/กจิกรรม
ที่ดําเนินการตามพันธกิจ ปการศึกษา
2556
1.1-5-2 ขาว AI e-News ปการศึกษา
2556
1.1-5-3 ขาวกิจกรรมดานตางๆ ผาน
เว็บไซตคณะอุตสาหกรรมเกษตร
(www.agro.ku.ac.th)

6

มีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของแผนปฏบิัติการ
ประจําป อยางนอยปละ 2 คร้ัง
และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อ
พิจารณา

คณะอุตสาหกรรมเกษตรกําหนดใหมีการติดตาม
และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปละ 2 คร้ัง
ทั้งระดับภาควิชาและระดับคณะ ซ่ึงในระดับคณะได
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนตอทีป่ระชุม
คณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร คร้ังที่ 1
เปนการรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน ในการ
ประชุมคร้ังที่ 4/2557 เมื่อวันที2่4 เมษายน 2557 และ
คร้ังที่ 2 เปนการรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 12
เดือน ในการประชุมคร้ังที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 19
มิถุนายน 2557 (1.1-6-1)

1.1-6-1 การติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผน

ระดับภาควิชา
ระดับคณะ คร้ังที่ 1
- รายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนกลยุทธเพือ่ผลักดันและขับเคล่ือน
องคกร รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปการศึกษา
2556 รอบ 6 เดือน

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรม
เกษตร คร้ังที่ 4/2557

ระดับคณะ คร้ังที่ 2
- รายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนกลยุทธเพือ่ผลักดันและขับเคล่ือน
องคกร รอบ 12 เดือน

- รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปการศึกษา
2556 รอบ 12 เดือน

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร คร้ังที่
6/2557

7 มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ

- -
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
อยางนอยปละ 1 คร้ัง และ
รายงานผลตอผูบริหารและสภา
สถาบันเพื่อพจิารณา

8

มีการนําผลการพิจารณา
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของ
สภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธและแผนปฏบิัติการประจําป

- -

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 6 4.00 ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 5 3.00 ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 4.00 บรรลเุปาหมาย

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 13

ตัวบงชี้ ไดแก สกอ. 8 ตัวบงชี้ สมศ. 5 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.69 ผลประเมินได
คุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.53 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก
รายละเอียดดังตอไปนี้

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ ตามเกณฑทัว่ไป
มีการดําเนินการ

2 ขอ ตามเกณฑทัว่ไป
มีการดําเนินการ

3 ขอ ตามเกณฑทัว่ไป
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการครบ
5 ขอ ตามเกณฑทัว่ไป และ

ครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม

หมายเหตุ
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรท่ีมีนักศึกษา ลงทะเบียนเรียนในรอบป
การศึกษาท่ีทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรท้ังหมดใหนับหลักสูตรท่ีไดรับ อนุมัติใหเปดสอนทุกระดับ
ปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรท่ีงดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรท่ีสภา สถาบันอนุมัติใหปดดําเนินการแลว
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2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑมาตรฐานขอ 8 ใหนับตามจํานวนหัวนักศึกษาในป การศึกษาน้ันๆ และนับ
ท้ังนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ท้ังในท่ีต้ังและนอกท่ีต้ัง
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม หรือเสนอปรับปรุง
หลักสูตร หรือเสนอปดหลักสูตร และคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเปนไป ตามรายละเอียดหลักสูตร
ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซ่ึงอาจเปนชุดเดียวกันท้ังหมดหรือตางชุดก็ได

เกณฑมาตรฐาน ขอ

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีระบบและกลไกการเปด
หลักสูตรใหมและปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวปฏิบัติในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (2.1-1-1) และ
มีการกําหนดใหคณะกรรมการการจัดทาํหลักสูตร
ระดับภาควิชาดําเนินการจัดทํารางการปรับปรุง
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
พรอมผลการวจิัยสถาบัน แลวนําเสนอ
คณะกรรมการวิชาการคณะฯ พิจารณากล่ันกรอง
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และ
นําเสนอคณะกรรมการประจาํคณะฯ พจิารณาให
ความเห็นชอบ แลวนาํเสนอคณะกรรมการการ
ศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ถาเปนหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาตองผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยศึกษากอน) เมื่อ
ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแลว จึงนําเสนอที่
ประชุมคณบดีพิจารณากล่ันกรองกอนนาํเสนอขอ
อนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พรอมทั้งขอ
อนุมัติใหเปดสอนตามกําหนดเวลาที่ระบุ
รายละเอียดปรากฏตามคูมือการเสนอหลักสูตร/
รายวิชาระดับอุดมศึกษา เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรพิจารณาอนุมัติ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2549) http://eduserv.ku.ac.th/data_curri/
manual_update.pdf (2.1-1-2) อีกทั้งมีระบบ
สนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflo

w/index.php (2.1-1-3)
คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดดําเนินการขอ

อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรและสภาอนุมัติแลว ครบ
ทุกหลักสูตร มีจาํนวน 22 หลักสูตร (2.1-1-4)
ดังนี้

หลักสูตรระดบัปริญญาตรี จํานวน 6
หลักสูตร คือ

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
เทคโนโลยีชีวภาพ

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
วิศวกรรมอาหาร

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา

2.1-1-1 แนวปฏิบัติในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.1-1-2 คูมือการเสนอหลักสูตร / รายวชิา
ระดับอุดมศึกษา
2.1-1-3 ระบบสนับสนุนกระบวนการขอ
อนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
2.1-1-4 รายชื่อหลักสูตรที่สภาอนุมัติแลว
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
เทคโนโลยีการบรรจุ

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงทอ

หลักสูตรระดบัปริญญาโท จาํนวน 9
หลักสูตร

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
สินคาส่ิงทอ

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ (นานาชาติ)

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร (นานาชาติ)

หลักสูตรระดบัปริญญาเอก จํานวน 6
หลักสูตร

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิา
เทคโนโลยีชีวภาพ

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิา
วิทยาศาสตรการอาหาร

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิา
เทคโนโลยีการบรรจุ

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิา
พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิา
เทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ)

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิา
วิทยาศาสตรการอาหาร (นานาชาติ)

หลักสูตรระดบัประกาศนียบตัร จาํนวน 1
หลักสูตร

- หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชา
เทคโนโลยีของน้ําตาล

2
มีระบบและกลไกการปด
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดโดยคณะกรรมการการ

การปดหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มีแนวปฏบิัติการปดหลักสูตร โดยหากหลักสูตรใด
ไมมีการเปดสอนนับต้ังแตไดรับอนุมัติหลักสูตร

2.1-2-1 แนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตร
และแนวทางการปดหลักสูตรและรายวชิา
ตามที่มหาวิทยาลัยกาํหนด
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
อุดมศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด

ติดตอกันไมนอยกวา 3 ป หรืออาจารยประจํา
หลักสูตรและ/หรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไม
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร หรือภาควิชา
พิจารณาแลวเห็นสมควรปดหลักสูตร กใ็หเสนอขอ
ปดหลักสูตรตอคณะกรรมการวิชาการคณะฯ
คณะกรรมการประจําคณะฯ คณะกรรมการ
การศึกษา ที่ประชุมคณบดี และขออนุมติัปด
หลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย (2.1-2-1) ในป
การศึกษา 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตรไมมีการ
ขออนุมัติปดหลักสูตร

3

ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การ
ดํา เนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
หมายถึง ตองมีการประเมินผล
ตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา เพือ่การ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอน” กรณีที่
หลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้
กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก)
สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ
ตองไดรับการรับรองหลักสูตร
จากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่
เกี่ยวของดวย (หมายเหตุ :
สําหรับหลักสูตรเกาหรือ
หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมได
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
กอนปการศึกษา 2555 ใหยึด
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีหลักสูตร
ปรับปรุงที่สภาอนุมัติแลว และมกีารจัดการเรียน
การสอนแลว ตองดําเนินการใหเปนไปตามตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา จํานวน 22 หลักสูตร (2.1-3-1)
ดังนี้

หลักสูตรระดบัปริญญาตรี จํานวน 6
หลักสูตร คือ

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
เทคโนโลยีชีวภาพ

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
วิศวกรรมอาหาร

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
เทคโนโลยีการบรรจุ

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงทอ

หลักสูตรระดบัปริญญาโท จาํนวน 9
หลักสูตร

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
สินคาส่ิงทอ

2.1-3-1 หลักสูตรปรับปรุงตามแบบ มคอ.
ที่เปดสอนในปการศึกษา 2556
2.1-3-2 สรุปการกรอกขอมูลในระบบ มคอ.
3 และ มคอ.5
2.1-3-3 สรุปรายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร มคอ.7
2.1-3-4 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ (นานาชาติ)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร (นานาชาติ)
หลักสูตรระดบัปริญญาเอก จํานวน 6

หลักสูตร
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิา

เทคโนโลยีชีวภาพ
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิา

วิทยาศาสตรการอาหาร
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิา

เทคโนโลยีการบรรจุ
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิา

พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิา

เทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ)
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิา

วิทยาศาสตรการอาหาร (นานาชาติ)
หลักสูตรระดบัประกาศนียบตัร จาํนวน 1

หลักสูตร
- หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชา

เทคโนโลยีของน้ําตาล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการจัดทําระบบ

มคอ. ออนไลน เพื่อสนับสนุนใหอาจารย
ผูรับผิดชอบประจํารายวิชาไดมีการจัดทาํ
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และจดัทํา
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
โดยมีสถิติของการกรอกขอมูล ประจําภาคตน และ
ภาคปลาย ปการศึกษา 2556 (2.1-3-2) ทั้งนี้
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดจัดทํารายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) มีการสรุปใน
ระบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (2.1-
3-3) และมีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาระบุไวใน
หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร ครบทั้ง 22
หลักสูตร 2.1-3-4)

4

มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการ
ไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ
ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา และมกีารประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอย
ตามกรอบเวลาทีก่ําหนดใน
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
หลักสูตรที่ดํา เนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตอง
ควบคุมกํากับใหการดําเนินงาน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการแตงต้ัง
คณะกรรมการวิชาการคณะอุตสาหกรรมเกษตรทํา
หนาที่กํากับดูแลใหคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ของทุกหลักสูตรดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาไดครบถวนทั้ง ขอ 1 ขอ 2 และ
ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา (2.1-4-1)
โดยทุกหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ใหเปนไปตามตัวบงชี้
กลางที่กําหนดในภาคผนวกที่ 1 โดยมีการจัดทํา
สรุปการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ซ่ึงระบุอยูในรายงานผลการ

2.1-4-1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการวิชาการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร
2.1-4-2 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
ตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑ
การประเมิน 5 ขอแรกและอยาง
นอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่
กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร

ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ซ่ึงมีการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอยละ 80 ของ
ตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป (2.1-4-2)

5

มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการ
ไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ
ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัด
การศึกษาและมีการพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในขอ 4กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3
ผานเกณฑการประเมินครบ ทุก
ตัวบงชี้และทุกหลักสูตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการแตงต้ัง
คณะกรรมการวิชาการคณะอุตสาหกรรมเกษตรทํา
หนาที่กํากับดูแลใหคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ของทุกหลักสูตรดําเนินงานใหดําเนินการได
ครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการควบคุมกํากับ
ใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑ
การประเมินครบทุกตัวบงชี้และทกุหลักสูตร (2.1-
5-1) โดยมีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซ่ึงมีรายละเอยีด
ของแตละหลักสูตรระบุไวในรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร หมวดที่ 6 สรุปการ
ประเมินหลักสูตร ครบทั้ง 22 หลักสูตร (2.1-5-2)

2.1-5-1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการวิชาการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร
2.1-5-2 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

7

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่
เนนการวิจยัที่เปดสอน (ปริญญา
โท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจํานวนมากกวารอยละ
50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา

ในปการศึกษา 2556 คณะอุตสาหกรรม
เกษตรมีหลักสูตรทุกระดับการศึกษา จํานวน 22
หลักสูตร เปนหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และ
ปริญญาเอก จํานวน 12 หลักสูตร (2.1-7-1) คิด
เปนรอยละ 54.55 (2.1-7-2)

2.1-7-1 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ
2.1-7-2 การสรุปสัดสวนของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

8

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่
เนนการวิจยัที่เปดสอน (ปริญญา
โท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจํานวนนักศึกษาที่ศึกษา
อยูในหลักสูตรมากกวารอยละ
30 ของจํานวนนกัศึกษาทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา

- -

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 5 4.00 ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 4.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 4.00 บรรลเุปาหมาย
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (สกอ.) อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน

หมายเหตุ

1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษาน้ัน
ท้ังน้ี อาจใชคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นท่ีเหมาะสมกวา ท้ังน้ี ตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอในกรณีท่ีมี
อาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําท่ีระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา หนา 34
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ไดไมจําเปนตองเลือกเหมือนกับ
สถาบัน

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ

ผลการคํานวณ

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวนยืนยันของ
คณะ

จํานวนท่ี
กรรมการยืนยัน

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 104.0 103.50
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 87.0 86
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาท่ีผานมา (กรณีท่ีเลือกใชเกณฑ
ประเมินเปนคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละฯ) 81.73 81.73

ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร =0.000 ผลลัพธ = (คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก=83.654 เมื่อเทียบคารอยละ
ของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5= รอยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนท่ีไดเทากับ 5.000)
(คาการเพ่ิมขี้นของรอยละอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา=1.924 เมื่อเทียบคาการเพ่ิมขี้น
ของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12
ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนท่ีไดเทากับ 0.802) เพราะฉะนั้นเคร่ืองจึงเลือกคาคะแนน = 5.000

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจาก
คณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

รอยละ 60

(คารอยละของอาจารยประจําท่ีมคีุณวุฒิปรญิญาเอก=81.731 เมื่อเทียบคา
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม

5= รอยละ 60 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 5.000)
(คาการเพ่ิมข้ีนของรอยละอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอกเปรยีบเทียบ
กับปท่ีผานมา=-0.789 เมื่อเทียบคาการเพ่ิมข้ีนของรอยละของอาจารยประจํา
ท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอกเปรยีบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม
5 = รอยละ 12 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ -0.329 คะแนนจึงถูกปรับ

คา=0)
เพราะฉะน้ันเครื่องจึงเลือกคาคะแนน = 5.000

5.00 บรรลเุปาหมาย
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ผลการประเมินตนเองปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

รอยละ 60

(คารอยละของอาจารยประจําท่ีมคีุณวุฒิปรญิญาเอก=83.654 เมื่อเทียบคา
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5= รอยละ 60 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 5.000) (คาการเพ่ิม

ข้ีนของรอยละอาจารยประจําท่ีมคีุณวุฒิปรญิญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผาน
มา=1.924 เมื่อเทียบคาการเพ่ิมข้ีนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเปรยีบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 = รอย
ละ 12 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 0.802) เพราะฉะน้ันเครื่องจงึเลือก

คาคะแนน = 5.000

5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง รวมลาศึกษาตอ จํานวน

104 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 17 คน และปริญญาเอก 87 คน สําหรับในปการศึกษา 2555 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีอาจารย
ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง รวมลาศึกษาตอ จํานวน 104 คน มีคุณวุฒิปริญญาตรี 1 คน ปริญญาโท 18 คน และปริญญาเอก 85 คน

รายการหลักฐาน
2.2-1 สัดสวนอาจารยประจาํท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทา ปการศึกษา 2556

(รวมลาศึกษาตอ)
2.2-2 รายช่ืออาจารยประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร จําแนกตาม ภาควิชา ตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิ

ปการศึกษา 2556 (รวมลาศึกษาตอ)

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจาก
คณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

รอยละ 60

(คารอยละของอาจารยประจําท่ีมคีุณวุฒิปรญิญาเอก=83.092 เมื่อเทียบคา
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม

5= รอยละ 60 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 5.000)
(คาการเพ่ิมข้ีนของรอยละอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอกเปรยีบเทียบ
กับปท่ีผานมา=1.362 เมื่อเทียบคาการเพ่ิมข้ีนของรอยละของอาจารยประจํา
ท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอกเปรยีบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม

5 = รอยละ 12 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 0.568)
เพราะฉะน้ันเครื่องจึงเลือกคาคะแนน = 5.000

5.00 บรรลเุปาหมาย
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ตัวบงชี้ท่ี 2.3 (สกอ.) อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน

หมายเหตุ
1. การนับจํานวนอาจารยประจาํ ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได ไมจําเปนตองเลือก
เหมือนกับสถาบัน

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ

ผลการคํานวณ

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวนยืนยัน
ของ คณะ

จํานวนยืนยัน
ของ คณะ

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 104.0 103.50
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงอาจารย 33.0 34.0
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 41.0 40.0
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงรองศาสตราจารย 29.0 28.5
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงศาสตราจารย 1.0 1.0
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการของปท่ีผานมา (กรณีท่ีเลือกใชเกณฑประเมิน
เปนคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละฯ) 30.77 30.77

ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร =0.000 ผลลัพธ = (คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ=28.846 เมื่อเทียบคา
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5= รอยละ 30 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนท่ีได
เทากับ 4.808) (คาการเพ่ิมของรอยละอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา=-1.924 เมื่อ
เทียบคาการเพ่ิมขึ้นของรอยละอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนท่ีไดเทากับ -1.603 คะแนนจึงถูกปรับคา=0) เพราะฉะนั้นเคร่ืองจึงเลือกคาคะแนน =
4.808

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิ
จากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

รอยละ 30

(คารอยละของอาจารยประจําท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการ=30.769 เมื่อเทียบ
คารอยละของอาจารยประจําท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเตม็ 5= รอยละ 30 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 5.000)
(คาการเพ่ิมของรอยละอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ

เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา=-0.301 เมื่อเทียบคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละ
อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ี

กําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 = รอยละ 6 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ -
0.251 คะแนนจึงถูกปรับคา=0)

เพราะฉะน้ันเครื่องจึงเลือกคาคะแนน = 5.000

5.00 บรรลเุปาหมาย
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ผลการประเมินตนเองปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

รอยละ 30

(คารอยละของอาจารยประจําท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการ=28.846 เมื่อเทียบ
คารอยละของอาจารยประจําท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเตม็ 5= รอยละ 30 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 4.808) (คาการ
เพ่ิมของรอยละอาจารยประจําท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการเปรยีบเทียบกับปท่ี

ผานมา=-1.924 เมื่อเทียบคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละอาจารยประจําท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
= รอยละ 6 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ -1.603 คะแนนจึงถูกปรับคา=0)

เพราะฉะน้ันเครื่องจึงเลือกคาคะแนน = 4.808

4.81 ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาตอ จํานวน 104 คน

มีตําแหนงทางวิชาการ โดยดํารงตําแหนง อาจารย 35 คน ผูชวยศาสตราจารย 39 คน รองศาสตราจารย 29 คน และศาสตราจารย 1
คน สําหรับในปการศึกษา 2555 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง รวมลาศึกษาตอ จํานวน 104 คน มี
ตําแหนงทางวิชาการ โดยดํารงตําแหนง อาจารย 34 คน ผูชวยศาสตราจารย 38 คน รองศาสตราจารย 31 คน และศาสตราจารย 1 คน

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

(รวมลาศึกษาตอ)

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิ
จากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

รอยละ 30

(คารอยละของอาจารยประจําท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการ=28.502 เมื่อเทียบ
คารอยละของอาจารยประจําท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเตม็ 5= รอยละ 30 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 4.750)
(คาการเพ่ิมของรอยละอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ

เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา=-2.268 เมื่อเทียบคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละ
อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ี

กําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 = รอยละ 6 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ -
1.890 คะแนนจึงถูกปรับคา=0)

เพราะฉะน้ันเครื่องจึงเลือกคาคะแนน = 4.750

4.75 ไมบรรลเุปาหมาย
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ตัวบงชี้ท่ี 2.4 (สกอ.) ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
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

หมายเหตุ
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอท่ี 3 เชน ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจ ความพึง
พอใจของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และการสรางขวัญและ กําลังใจ
หรือหลักฐานเชิงประจักษอ่ืนๆ ท่ีเช่ือมโยงใหเห็นการทํางานไดดีข้ึน

เกณฑมาตรฐาน ขอ

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารยทั้งดาน
วิชาการ เทคนิคการสอนและ
การวัดผลและมแีผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีการวิเคราะห
ขอมูลเชิงประจักษ

1.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการพัฒนาศักยภาพ
ดานการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน ผานที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร คร้ังที่
10/2554 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 กําหนดให
บุคลากรสายสนับสนุนทกุคน ตองผานการอบรมเกี่ยวกับ
ทักษะและศักยภาพดานการทํางานอยางนอย 1 คร้ังตอ
ป นับต้ังแต พ.ศ. 2555 เปนตนไป (2.4-1-1)

1.2 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีแผนการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร โดยระบุไวใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555-2558) (2.4-1-2)

1.3 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีแผนการดําเนินงาน
ในการสงเสริมและพัฒนาการขอตําแหนงทางวิชาการ
และการผลิตผลงานวิจยัของอาจารย ทัง้ในระดับ
ภาควิชาและระดับคณะ (2.4-1-3)

1.4 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดทาํเปนแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร เพือ่สํารวจความตองการใน
การพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ ของบุคลากร เพื่อให
บุคลากรสามารถพัฒนางานของตนเองและพัฒนา
ศักยภาพของตนเองได (2.4-1-4)

1.5 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการสรุปสถานภาพ
อัตรากําลังของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
เพื่อทดแทนขาราชการเกษยีณอายุราชการปกติ
เกษียณอายุกอนกําหนด และอัตราวางดวยเหตุอื่น ๆ
(2.4-1-5)

1.6 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการสํารวจความ
ตองการในการอบรม (training needs) ของบุคลากร
ทั้งสายคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเขารับ
การฝกอบรมในงานที่เกีย่วของเพื่อนําความรูและทกัษะ
พัฒนางานของตนเองใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เกิด
กระบวนการเรียนรู แนวคิด กฎเกณฑ รวมทั้งขอมูล
เกี่ยวกบัการสอน โดยภาควิชากรอกขอมูลสํารวจความ
คาดหมายในการเขารับการอบรมลวงหนา (2.4-1-6)

2.4-1-1 ประกาศคณะอุตสาหกรรม
เกษตร เร่ือง การพัฒนาศักยภาพดาน
การทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน
2.4-1-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2.4-1-3 แผนการสงเสริมและ
พัฒนาการขอตําแหนงทางวิชาการ
และการผลิตผลงานวิจยั
2.4-1-4 แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร
2.4-1-5 อัตรากําลังของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
2.4-1-6 การสํารวจความตองการการ
อบรมของบุคลากร
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

2

มีการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่
กําหนด

2.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการประชาสัมพันธ
การรับสมัครงาน ใน website : http://www.agro.ku.
ac.th โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสัมภาษณ
และประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ
ตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย (2.4-2-1)

2.2 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนโดยกําหนดภาระหนาที่
รับผิดชอบของบุคลากร ใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
(2.4-2-2)

2.3 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการสรุปผลการ
พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน
(2.4-2-3)

2.4 คณะฯมีการพัฒนาคณาจารยโดยสนับสนุนให
อาจารยรุนใหมไดเรียนรูในการจัดทําโครงการวิจัย โดย
จัดสรรงบประมาณใหเปนทุนวิจัยอาจารยใหมเปน
ประจําทุกป ๆ ละ 3 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท (2.4-2-4)

2.5 คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เพื่อนาํระบบการพัฒนา
ตนเองมาใชกับคณาจารย ไดทราบถึงจุดออนจุดแข็งและ
ความสามารถของตัวเอง เปนการเพิ่มศักยภาพในดาน
ตาง ๆ และเปนการศึกษาเรียนรูวิธกีารขั้นตอนตาง ๆ ใน
การใชระบบ (2.4-2-5)

2.6 คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการสัมมนา
พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ประจําปการศึกษา 2556 เร่ือง การจัดการระบบการให
คําปรึกษาที่ดีของคณะอุตสาหกรรมเกษตร (2.4-2-6)

2.7 คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการสัปดาห
นิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา ประจําภาคปลาย ปการศึกษา
2556(2.4-2-7)

2.8 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดทาํแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการกําหนดคําอธิบาย
ลักษณะงาน และภาระงานประจําทีป่ฏบิัติ โดยมีหวัหนา
งานประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (2.4-2-8)

2.4-2-1 website :
http://www.agro.ku.ac.th
2.4-2-2 แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร
2.4-2-3 การพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากร
2.4-2-4 โครงการทุนวิจัยอาจารยใหม
2.4-2-5 โครงการเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการ
2.4-2-6 โครงการสัมมนาพัฒนา
ระบบอาจารยที่ปรึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ประจําป
การศึกษา 2556
2.4-2-7 โครงการสัปดาหนิสิตพบ
อาจารยที่ปรึกษา ประจําภาคปลาย
ปการศึกษา 2556
2.4-2-8 (ตัวอยาง) แฟมภาระงาน
บุคลากร

3

มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่
ดี และสรางขวัญและกาํลังใจให
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธภิาพ

3.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีจัดสวัสดิการ เอาใจ
ใสดูแลบุคลากรทุกคนอยางเสมอภาค ทดัเทียมกัน เพื่อ
ใหบุคลากรมีความสุขและสนุกในการทํางาน (2.4-3-1)

3.2 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการมอบโลเกียรติ
คุณ รางวัลอาจารยดีเดน รางวัลอาจารยผูมีผลการสอน
ดีเดน และรางวัลอาจารยสงเสริมจริยธรรมดีเดน ดาน
การกระตุนใหนิสิตคิดวิเคราะห คิดแกปญหา คิด
สรางสรรค ใหกับคณาจารย และมอบประกาศเกียรติคุณ
บุคลากรสงเสริมจรรยาบรรณดีเดน ดานสงเสริม
สนับสนุนใหเกิดความสามัคคีเพื่อประโยชนของสวนรวม
เพื่อเปนการสรางขวัญและกาํลังใจใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะมีการมอบรางวัลในงานสัมมนา
บุคลากร เปนประจาํทุก ๆ ปซ่ึงในป 2557 ซ่ึงจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2557 (2.4-3-2)

2.4-3-1 ดูสถานที่จริง
2.4-3-2 โลเกียรติคุณ
2.4-3-3 การปรับฐานอัตราคาจาง
ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
ที่กําหนดอัตราคาจางแรกบรรจุ
2.4-3-4 กองทุนประกันสุขภาพกลุม
แกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
2.4-3-5 กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร
2.4-3-6 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ
2.4-3-7 กองทุนประกันสังคม
2.4-3-8 สวัสดิการรักษาพยาบาลกับ
สถานพยาบาล มก.
2.4-3-9 สัมมนาบุคลากรประจาํป
2.4-3-10 การตรวจสุขภาพประจําป
2.4-3-11 นโยบายดูแลสุขภาพของ
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
3.3 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการปรับฐานอัตรา

คาจางของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ที่กําหนด
อัตราคาจางแรกบรรจขุองพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได จํานวน 14 คน (2.4-3-3)

3.4 คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดทําประกันสุขภาพ
ใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได จาํนวน 61 คน
จํานวนคนละ 1,950 บาท / คน / ป โดยเร่ิมต้ังแตวันที่
11 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2558
(2.4-3-4)

3.5 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จดัต้ังกองทุน
สวัสดิภาพบุคลากร คณะฯสมัครเขารวมโครงการ
ดังกลาวเพื่อเปนกองทุนสวัสดิภาพ ใหกบั ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ของ
คณะฯ จํานวน 208 คน เพื่อชวยเหลือกรณีเปนคนไขใน
และสูญเสียที่เกิดแกชวีิตและรางกาย (2.4-3-5)

3.6 คณะอุตสาหกรรมเกษตรสมัครเขารวมโครงการ
กองทุนสํารองเล้ียงชีพในสวนของพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายไดเพื่อเปนกองทุนสวัสดิภาพใหกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได ของคณะฯ จํานวน 58 คน
(2.4-3-6)

3.7 คณะอุตสาหกรรมเกษตรใหสวัสดิการในการ
สมทบเงินสวนของนายจางใหกับสํานักงานประกันสังคม
เพื่อจายเปนหลักประกันแกผูประกันตน ใหกับพนกังาน
มหาวิทยาลัยเงินรายไดจาํนวน 69 คน เพื่อสรางหลัก
ประกันในการดํารงชีวิตในกลุมของสมาชิกที่มีรายไดและ
จายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม เพื่อรับผิดชอบใน
การเฉล่ียความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บปวย คลอด
บุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพและ
วางงาน เพื่อใหไดรับการรักษาพยาบาลและมีรายได
อยางตอเนื่อง (2.4-3-7)

3.8 คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดสวัสดิการในการ
รักษาพยาบาลกับสถานพยาบาล มก. สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได และลูกจางชั่วคราวรายวัน (2.4-
3-8)

3.9 คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดสัมมนาบุคลากร
เปนประจําทุก ๆ ป และในป 2557 ซ่ึงจัดขึ้นเมื่อวันที่
26 – 28 พฤษภาคม 2557 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
และโรงแรมระยองรีสอรทแอนดสปา จังหวัดระยอง
เพื่อใหบุคลากรไดสรางความสัมพันธอันดี ระหวาง
คณาจารย และบุคลากร ไดรูจัก แลกเปล่ียน
ประสบการณและใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานตอ
กันได (2.4-3-9)

3.10 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีนโยบายดานดูแล
สุขภาพของบุคลากร สนับสนุนใหบุคลากรเขารับการ
ตรวจสุขภาพประจาํป โดยสมทบจายในอัตราคร่ึงหนึ่ง
ของคาใชจายในการตรวจสุขภาพทีพ่นักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายไดตองเปนผูจาย และอีกคร่ึงหนึ่ง
ทางมหาวิทยาลัยเปนผูออกคาใชจายให (2.4-3-10)

บุคลากร



รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจาํปการศึกษา 2556 40

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
3.11 คณะอุตสาหกรรมเกษตรสนับสนุนและ

สงเสริมใหบุคลากรสวนกลางออกกาํลังกายในทุก ๆ วัน
หลังเลิกงาน เพื่อใหบุคลากรไดสรางโอกาสในการ
สงเสริมสุขภาพใหแกตนเองและใชเวลาวางในการทํา
กิจกรรมที่เปนประโยชนรวมกัน (2.4-3-11)

4

มีระบบการติดตามให
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนนําความรูและทกัษะ
ที่ไดจากการพัฒนามาใชในการ
จัดการเรียนการสอนและการ
วัดผลการเรียนรูของนักศึกษา
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรสงเสริมและสนับสนุนการ
นําความรู และทักษะที่ไดจากการฝกอบรมมาพัฒนาและ
ปรับใชกับงานที่ปฏิบัติใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยจัดทาํ
แบบฟอรมเพื่อรายงานการปฏบิัติงานที่นําความรูและ
ทักษะมาพัฒนา (2.4-4-1)

2.4-4-1 แบบติดตามการนําความรูมา
ใชพัฒนาในการปฏบิัติงาน

5

มีการใหความรูดาน
จรรยาบรรณอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน และ
ดูแลควบคุมใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนถอื
ปฏิบัติ

5.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีนโยบายการให
ความรูดานจรรยาบรรณอาจารยโดยจัดทําเปนประกาศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เร่ือง นโยบายตามจรรยา
บรรณวิชาชีพอาจารย คณะอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อ
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2557 (2.4-5-1)

5.2 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการถือปฏิบัติตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยจรรยาบรรณ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553 มี
การประชาสัมพันธใน website : www.agro.ku.ac.th
โดยแจงเวยีนเปนบันทึกถึงทุกหนวยงาน และแจกเปน
คูมือ ประชาสัมพันธตามอาคารตาง ๆ เพื่อควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสายสนบัสนุนถอืปฏิบัติ
(2.4-5-2)

5.3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีแนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนาและกิจกรรมในการสงเสริมและสนับสนุน
บุคลากรใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากร
ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในรอบปการศึกษา 2556
(2.4-5-3)

2.4-5-1 นโยบายตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพบุคลากรคณะอุตสาหกรรม
เกษตร
2.4-5-2 ขอบังคับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วาดวยจรรยาบรรณ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร พ.ศ. 2553
2.4-5-3 แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
และกิจกรรมในการสงเสริมและ
สนับสนุนบุคลากร

6

มีการประเมินผลความสําเร็จ
ของแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีบุคลากรที่ไดรับทุน
พัฒนาอาจารย และทุนศึกษาตอ ฝกอบรม ประชุม
วิชาการ หรือนาํเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาตอ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และนาํความรูมาใชในการ
ปฏิบัติงานภายหลังจากสําเร็จการศึกษา รวมทั้งไดมีการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ บทความทางวชิาการทั้งสวน
บุคคล และวิจยัรวมกบับุคคลภายนอก หนวยงาน
ภายนอก รวมทั้งยังมีการผลิตตํารา / หนังสือ เอกสาร
ประกอบการสอน บทความวิจัย โดยสามารถนํามาเปน
ผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ รวมถึงเปนการเพิ่มผลงานทางวิชาการ งานวจิัย
แกคณะ ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตร ของคณะฯ และมี
การสรุปประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ในรอบ
ปการศึกษา 2556 ที่ผานมา ไดดังนี้ บุคลากรสาย
วิชาการ (ไมนับรวมศึกษาตอ) จํานวน 99 คน ไดรับการ

2.4-6-1 - แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
(พ.ศ. 2555 - 2558)

- สรุปการประเมินผลความสําเร็จ
ของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนบัสนุน

- สรุปประเมินสัมมนาบุคลากร
ประจําป 2557
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
พัฒนาจํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 91.92 ไมไดรับ
การพัฒนาจาํนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8.08 บุคลากร
สายสนับสนุน (ไมนับรวมหมวดแรงงาน) จํานวน 80 คน
ไดรับการพัฒนาจํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 93.75
ไมไดรับการพัฒนาจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 6.25
นอกจากนี้ ในการสัมมนาบุคลากรประจาํป 2557 เมื่อ
วันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2557 ที่ผานมา คณะ
อุตสาหกรรมเกษตรไดประเมินผลการดําเนินงานสัมมนา
บุคลากร พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจการสัมมนา
บุคลากรเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ที่จัดที่คณะฯ
โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.59 อยูในระดับดีมาก และความพึง
พอใจการสัมมนาบุคลากรเมื่อวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม
2557 ที่จัดที่โรงแรมระยองรีสอรท แอนดสปา จังหวัด
ระยอง โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.42 อยูในระดับดี (2.4-6-1)

7

มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนบัสนุน โดยนําขอเสนอ
แนะการจัดสัมมนาบุคลากรที่มีคณาจารยและบุคลากร
ประจําป 2556 มาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ เชน ควร
จัดเปนชายทะเล เนื่องจากชวงที่จัดเปนหนารอน และ
ควรจัดกิจกรรมใหความรูกับบุคลากรใหมาก ๆ ควรมี
การเพิ่มพูนความรูในการทํางานสําหรับบุคลากรในชวง
สัมมนาประมาณคร่ึงวัน

ในปการศึกษา 2557 คณะฯจึงไดจัดสัมมนา
บุคลากรโดยเพิ่มพูนความรูทางวิชาการที่คณะฯ ทั้งใน
สวนของคณาจารยและบุคลากร เปนเวลา 1 วัน และ
จัดที่จังหวัดระยอง เปนเวลา 2 วัน (2.4-7-1)

2.4-7-1 - สรุปประเมินสัมมนา
บุคลากร ประจาํป 2556

- โครงการสัมมนาบุคลากร
ประจําป 2557

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 3 3.00 ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 6 4.00 ไมบรรลเุปาหมาย
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ตัวบงชี้ท่ี 2.5 (สกอ.) หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา

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

หมายเหตุ

1. ในเกณฑมาตรฐานขอ 1 ใหนับรวม notebook และ mobile device ตางๆ ของนักศึกษาท่ี มีการ
ลงทะเบียนการใช wifi กับสถาบันดวย
2. การคิดจํานวน FTES ใหนําจํานวน FTES ของแตละระดับการศกึษารวมเขาดวยกัน โดยไม ตองเทียบเปน
FTES ของระดับปริญญาตรี

เกณฑมาตรฐาน ขอ

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให
นักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอรใช
ในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอ
เคร่ือง

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดการหรือจัดบริการ
เพื่อใหนิสิตมีเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใหบริการที่ศูนย
คอมพิวเตอร 1 (อาคาร 5) จํานวน 70 เคร่ือง และมี
เคร่ืองคอมพิวเตอรที่หองสมุดคณะฯเพื่อใชบริการสืบคน
แหลงขอมูล ฐานขอมูล จํานวน 6 เคร่ือง รวมคอมพิวเตอร
ที่ศูนยคอมพิวเตอรและหองสมุด รวมทัง้ส้ิน 76 เคร่ือง
และสํานักบริการคอมพวิเตอรใหบริการ notebook,
mobile device กับนิสิตลงทะเบียนการใชงาน wifi กับ
มหาวิทยาลัย รวมเปน 8,020 เคร่ือง รวมทั้งหมดเปน
8,096 เคร่ือง (2.5-1-1) ซ่ึงFTES ของนิสิตทุกระดับ
การศึกษา คือ 1,317.77 หารดวยจํานวนเคร่ือง
คอมพิวเตอรที่คณะฯใหบริการ 8,096 เคร่ือง และคํานวณ
คา FTES ไดเทากับ 0.16 ตอเคร่ือง = 1,317.77 หาร
ดวย 8,096 ไดเทากับ 0.16 ตอเคร่ือง

2.5-1-1 รายการจํานวนเคร่ือง
คอมพิวเตอรศูนยคอมพิวเตอร
รายการจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร
หองสมุด และจาํนวนเคร่ือง
คอมพิวเตอรที่ลงทะเบียนผาน
ระบบของสํานักบริการ
คอมพิวเตอร

2

มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรู
อื่นๆ ผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และมกีารฝกอบรม
การใชงานแกนักศึกษาทกุป
การศึกษา

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีบริการหองสมุดและแหลง
เรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพวิเตอร ของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2.5-2-1) และ
ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีหองสมุด (นฤดม บุญ-
หลง) (2.5-2-2) ไวใชในการใหบริการสืบคนแหลงขอมูล
ฐานขอมูลตาง ๆ และมีศูนยคอมพิวเตอรทั้ง 2 อาคาร
(2.5-2-3) เพื่อเปนแหลงในการสนับสนนุการเรียนการ
สอนและการวิจยัในการคนควาหาความรูเพื่อใชเปน
แหลงขอมูลในการศึกษาวิจยัของคณาจารยและนิสิตคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร และคณะฯมีเจาหนาที่ของคณะฯไว
บริการสอนและฝกการใชงานแกนิสิตทุกปการศึกษาที่มา
ขอรับบริการ

2.5-2-1 Website สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.5-2-2 Website หองสมุด คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
2.5.2-3 Website ศูนย
คอมพิวเตอร คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

3

มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสม
ตอการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนานักศึกษาอยางนอยใน
ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ
อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ต

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีบริการดานกายภาพที่
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต
เชน ในดานหองเรียน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีหองเรียน
ที่มีอุปกรณโสตทัศนูปกรณ พรอมเคร่ืองเสียงสําหรับ
หองเรียน หองสัมมนา ไวบริการกับนิสิตในทุกปการศึกษา
ที่มาขอใชบริการ (2.5-3-1) ในดานหองปฏิบัติการ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดหองปฏิบัติการที่ทันสมัยในแต

2.5-3-1 รายละเอยีดพื้นที่
หองเรียน หองสัมมนา
2.5-3-2 รายละเอยีดการใหบริการ
หองปฏิบัติการ
2.5-3-3 จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตใน
ระบบไรสายของมหาวิทยาลัย และ
บริเวณคณะอุตสาหกรรมเกษตร
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
ละภาควิชา และของสวนกลาง เพื่อเอื้อตอการเรียนการ
สอนในวิชาปฏิบัติการ (2.5-3-2) และมีอุปกรณการศึกษา
และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสายทั้งของ
มหาวิทยาลัย และบริเวณคณะอุตสาหกรรมเกษตรไว
บริการ (2.5-3-3)

4

มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่
จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงาน
ทะเบียนนักศึกษาผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร การบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล
การจัดการหรือจัดบริการดาน
อาหารและสนามกีฬา

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีบริการส่ิงอํานวยความ
สะดวกที่จําเปนอื่นๆ เชน

4.1 ดานงานทะเบียน นิสิตของคณะฯสามารถ
ลงทะเบียนดานตาง ๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ของสํานักทะเบียนและประมวลผล ใน website :
http://www.registrar.ku.ac.th (2.5-4-1)

4.2 ดานบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล
มหาวิทยาลัยไดจัดต้ังสถานพยาบาล มก. เปนหองปฐม
พยาบาลประจาํมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รับผิดชอบใน
การรักษาพยาบาลความเจ็บปวยของนิสิตและบุคลากร
(2.5-4-2)

4.3 ดานอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดต้ัง
โรงอาหาร ทั้งหมด 4 โรง ประกอบดวย โรงอาหารกลาง 1
โรงอาหารกลาง 2 ศูนยอาหารเกษตร และโรงอาหารประจํา
คณะตาง ๆ เพื่อบริการใหกับบุคลากร นิสิต และบุคลากร
ภายนอก ไดเขามาใชบริการ และมหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร ยังไดจัดต้ังศูนยอาหารในชวงคํ่า (Ku Night)
บริการที่โรงอาหารกลาง 1 และโรงอาหารกลาง 2 ต้ังแต
เวลา 17.00 – 23.00 น. ของทุกวัน เพือ่ความสะดวกแก
นิสิต บุคลากร และผูทีพ่ักใกลกับบริเวณมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (2.5-4-3)

4.4 สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดต้ัง
สํานักการกีฬา เพื่อเปนศูนยกลางในการใหความรู การ
บริการ การออกกําลังกายและเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ เปน
ศูนยสําหรับการรักษาและฟนฟูสมรรถภาพหลังการ
บาดเจ็บจากการกีฬา ไวบริการนิสิตและบุคลากร
(2.5-4-4)

2.5-4-1 Website สํานักทะเบียน
และประมวลผล
2.5-4-2 Website สถานพยาบาล
มก.
2.5-4-3 Website โรงอาหาร มก.
2.5-4-4 Website สํานักการกีฬา
มก.

5

มีระบบสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภยัของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยาง
นอยในเร่ืองประปา ไฟฟา ระบบ
กําจัดของเสีย การจัดการขยะ
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารตาง ๆ
โดยเปนไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ จัดใหมีหนวยรักษาความปลอดภัยในแตละ
อาคาร เชน มีการติดต้ังกลองวงจรปดในอาคาร มีระบบ
การเขาออกอาคารดวยโดยใชคียการด จัดเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภยัในทุกอาคารและมีระบบประปา ไฟฟา
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และ
คณะฯไดจัดทําประกันภัยอาคารเรียนไวกับบริษัท ศรี
อยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด เพือ่เปนหลักประกัน
ความเส่ียงในทรัพยสินในทุก ๆ อาคาร (2.5-5-1) และ
ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ ซ่ึงคณะอุตสาหกรรม
เกษตรจัดทิ้งขยะในที่ที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กําหนด และทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดนําขยะเขา
สูระบบการจัดการขยะ และการกําจัดของเสีย (2.5-5-2)

2.5-5-1 แปลนระบบ
สาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัย ประปา ไฟฟา รวมทั้ง
ระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภยั
2.5-5-2 Website กอง
ยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

6

มีผลการประเมินคุณภาพของ
บริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมตํ่า
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลการประเมินคุณภาพ
การใหบริการหองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพ
แวดลอมการเรียนรู ประจาํปการศึกษา 2556 ไดเทากับ
3.90 คะแนน (2.5-6-1)

2.5-6-1 ผลการประเมินความพึง
พอใจของนิสิตตอการใหบริการ

7

มีการนําผลการประเมินคุณภาพใน
ขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการดานกายภาพ
ที่สนองความตองการของ
ผูรับบริการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการนําผลการประเมิน
คุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการดานกายภาพที่สนองความตองการของ
ผูรับบริการ โดยคณะฯไดนําผลการประเมินคุณภาพเขา
ที่ประชุมกรรมการประจาํคณะฯ คร้ังที่ 4/2557 เมื่อวันที่
24 เมษายน 2557 และประชุมกรรมการประจําคณะฯ
คร้ังที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 โดยในที่
ประชุมไดมีมติใหปรับปรุงในหลายดาน ดังนี้

7.1 ระบบเครือขาย ใหตรวจเช็คระบบ wifiเพื่อ
ปรับปรุงและติดต้ังเพิ่มเติม

7.2 ระบบปองกันอัคคีภัย ใหฉายวีดิทัศนใหกับ
บุคลากรเพื่อปฏบิัติตนไดถูกตองเมื่อเกิดเหตุ

7.3 ระบบไฟฟา ใหติดต้ังเคร่ืองสํารองไฟกับอุปกรณ
เพื่อปองกันความเสียหาย

7.4 การพัฒนาสุนทรียภาพ ติดต้ังกลองกระดาษทิชชู
ในหองน้ําแตละหอง รวมถึงบริเวณหนากระจก และติดต้ัง
เคร่ืองฆาเชื้อดับกล่ิน (ดําเนินการแลว) ปรับปรุงพื้นที่
อาคาร 2, 3 และบริเวณรอบสระน้ําอาคารกิจกรรม

7.5 ศูนยคอมพิวเตอร จัดทําบันทึกแจงอาจารย
ผูสอนเพื่อใหนิสิตนอกตารางเรียนสามารถใชศูนยคอม
ในชวงที่มีการเรียนการสอน (บริเวณ 2 แถวหลัง และงด
ใชเสียง)

7.6 หองปฏิบัติการ จัดเจาหนาที่ใหทาํความสะอาด
พื้นที่ และใหมีเจาหนาทีป่ฏิบัติงานแทนกันได

7.7 หองสมุด ใหเพิ่มเจาหนาทีป่ระจําหองสมุด และ
ใหมีการตรวจเช็คคอมในหองสมุดเปนประจําทุก ๆ เดือน
(2.5-7-1)

2.5-7-1 รายงานการประชุม
กรรมการประจาํคณะอุตสาหกรรม
เกษตร คร้ังที่ 4/2557 และคร้ังที่
6/2557

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย



รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจาํปการศึกษา 2556 45

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

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

หมายเหตุ

1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะตองประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการเรียนการ สอนและส่ิงสนับสนุน
การเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเวน รายวิชาท่ีไมมีการเรียนการสอนในชั้น เรียนหรือในหองปฏิบัติการ
เชน การฝกงาน สหกิจศึกษา การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ และ วิทยานิพนธ เปนตน
2. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑขอ 5 หมายถึง งานวิจัยของผูสอนของ สถาบันท่ีไดพัฒนาขึ้น และ
นําไปใชในการพัฒนาวิธีการสอน

เกณฑมาตรฐาน ขอ

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบและกลไกเกี่ยวกบั
การจัดการเรียนการสอนและจัดกจิกรรมการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญและมีความยืดหยุนหลากหลายที่จะ
สนองตอบตอความถนัดและความตองการของผูเรียนโดย
แตละหลักสูตรมีการกําหนดใหมีรายวิชาเลือกในหมวดวิชา
เฉพาะเลือก จะมีรายวิชาเฉพาะเลือก และหมวดวิชาเลือก
เสรีและการฝกงานทําใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตาม
ความสนใจซ่ึงจะระบุไวในโครงสรางของหลักสูตร
(2.6-1-1) ทั้งนี้ คณาจารยไดมีการจัดทาํแผนการสอน
หรือรายละเอยีดของรายวิชา ใหมีกจิกรรมการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอาทิ การฝกปฏิบัติในการใช
เคร่ืองมือและอุปกรณในรายวิชาที่มีปฏบิัติการ เปดโอกาส
ใหนิสิตมีสวนรวมโดยการแสดงความคิดเห็น การศึกษา
คนควาดวยตนเอง การมีสวนรวมในชั้นเรียน (2.6-1.2)
นอกจากนี้ยังมีการกําหนดใหผูเรียนตองผานการฝกงาน
ภาคสนามกอนสําเร็จการศึกษา มกีารศึกษาดูงาน จัดใหมี
วิชาสัมมนา และการจัดทําวิทยานิพนธเพื่อเปนการบูรณา
การความรูของผูเรียนในการนําไปใชในการปฏิบัติงานจริง
และสามารถแกปญหาและอุปสรรคเฉพาะหนาได ตาม
ตัวอยางรายละเอยีดของรายวิชา 01052342, 01053421,
01051597 และ 01052313 (2.6-1-3)

คณาจารยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรไดมีการนําส่ือ
เทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนเพือ่เปนการสงเสริม
การเรียนรูสําหรับนิสิตโดยมกีารจัดทาํรายวิชาบนเว็บไซต
สนับสนุนการเรียนการสอน (M@xlearn) ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ https://course.ku.ac.th/

2.6-1-1 หลักสูตร (มคอ.2)
2.6-1-2 แผนการสอน หรือ
รายละเอียดของรายวิชา
2.6-1-3 ตัวอยางรายละเอยีดของ
รายวิชาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.6-1-4 ระบบสนับสนุนการเรียนการ
สอน (M@xlearn) ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.6-1-5 อุปกรณโสตทัศนูปกรณ
ประจําหองเรียน
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
lms/login/ilogins.php และมีการมอบหมายงานให
นิสิตไปศึกษาคนควาดวยตนเอง และจัดสงผลงานผาน
ระบบอินเตอรเน็ต (2.6-1-4)

นอกจากนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มกีารสนับสนุน
ทรัพยากรดานส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อใหผูเรียน
รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง โดยมกีารจัดใหมีศูนย
คอมพิวเตอร และเคร่ืองโสตทัศนูปกรณประจําหอง
บรรยาย อาทิ LCD Projector,Wireless Lan KU Win
สําหรับคอมพิวเตอรไวอยางเพียงพอ (2.6-1-5)

2

ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มี
รายละเอียดของรายวิชาและ
ของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) กอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษา ตามที่
กําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการกําหนดใหอาจารย
จัดทําแผนการสอน หรือรายละเอยีดของรายวิชา ของทุก
รายวิชาที่จะเปดสอนในแตละภาคการศึกษาของทุก
หลักสูตร โดยอาจารยผูสอนแจกใหกับผูเรียนที่ลงทะเบียน
เรียนในคาบแรกที่พบกบัผูเรียน

ทั้งนี้ ในสวนของแผนการสอนไดมีการระบุเกี่ยวกับ
เนื้อหาของรายวิชา วัตถปุระสงคของรายวิชา วธิีการสอน
และระบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง อปุกรณส่ือ
การสอน การวัดผลสัมฤทธิ์ การประเมินผล การใหโอกาส
นอกเวลาเรียนแกนิสิตเขาพบและใหคําแนะนําในดานการ
เรียน เอกสารอางอิง ตารางเวลาเรียน รายชื่ออาจารย
ผูสอน และรายละเอียดเกีย่วกับโครงงานและรายละเอยีด
ของรายวิชามีการกําหนดเปน 7 หมวดดังตอไปนี้

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป มกีารระบุรหัสและชื่อรายวิชา
จํานวนหนวยกิตชื่อหลักสูตรอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
และอาจารยผูสอนและภาคการศึกษาที่เปดสอน เปนตน

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค มีการระบุ
จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของรายวิชา และ
วัตถุประสงคในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ มีการระบุ
เกี่ยวกบัคําอธิบายรายวิชา จํานวนชั่วโมงการเรียนสอนตอ
ภาคการศึกษา และจํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยให
คําปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแกนสิิตเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต ดาน
คุณธรรม จริยธรรม ดานของความรู ดานการฝกทักษะ
ทางปญญา ดานทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และดานทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล มีการ
ระบุแผนการสอน ผลการเรียนรูและวิธกีารประเมิน และ
รายละเอียดกิจกรรมการประเมิน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
เกี่ยวกบัตําราและเอกสารที่นาํมาใชในการเรียนการสอน

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการ
ของรายวิชา ซ่ึงจะมีการกําหนดกลยุทธการประเมินผล
รายวิชาโดยนิสิต กลยุทธการประเมินการสอน วิธกีาร
ปรับปรุงการสอน การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นิสิตในรายวิชา และการดําเนินการทบทวนและวางแผน
ปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา (2.6-2-1)

2.6-2-1 แผนการสอน หรือ
รายละเอียดของรายวิชาของทุก
รายวิชา
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

3

ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่
สงเสริมทักษะการเรียนรูดวย
ตนเอง และการใหผูเรียนได
เรียนรูจากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกหองเรียนหรือจาก
การทําวจิัย

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกาํหนดใหทุก
หลักสูตรมีรายวิชาที่สามารถสงเสริมทักษะการเรียนรูดวย
ตนเอง และเรียนรูจากการปฏิบัติการจริงทั้งในและนอก
หองเรียน เชน จัดใหมีรายวิชาปฏิบัติการ การสัมมนา
วิทยานพินธ และการฝกงานซ่ึงจะระบุอยูที่โครงสราง
หลักสูตรและแผนการศึกษาของแตละหลักสูตร

กิจกรรมที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง อาทิ
การจัดการเรียนการสอนใหมีรายวิชาปฏิบัติการเพื่อให
ผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริงในหองปฏิบัติการ การจัดใหมีการ
อภิปรายเปนรายกลุมเพื่อเปนการแสดงความคิดเห็น
แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูเรียน การจดัรายวิชาสัมมนา
เพื่อใหผูเรียนสามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ
วิเคราะหขอมูลจากองคความรูใหมแลวนํามาสังเคราะห
เพื่อการใชงานสามารถศึกษาวิเคราะหปญหาที่ซับซอน
และเสนอแนวทางแกไขที่สรางสรรคนอกจากนี้เพือ่ให
ผูเรียนทราบหลักการและเทคนิคการสัมมนาตางๆ เพื่อให
สามารถนําไปใชอยางเหมาะสมกบัการเสนอผลงานทาง
วิชาการ

การกําหนดใหมีรายวิชาวิทยานิพนธ เพือ่ใหผูเรียนได
ฝกฝนตนเองในการคนควาหาความรูที่เกี่ยวของกับองค
ความรูที่เกี่ยวของสาขาวิชาเอกของผูเรียน สามารถ
ต้ังสมมติฐาน ออกแบบการทดลอง ทาํการทดลอง
วิเคราะหทางสถิติและวิเคราะหผลการทดลอง นําไปสู
ความสามารถในการเรียบเรียงและเขียนเปนวิทยานพินธ
ไดตามตัวอยางรายละเอียดของรายวิชาสัมมนา การศึกษา
คนควาดวยตนเอง และรายวิชาวิทยานพินธ (2.6-3-1)

นอกจากนี้ยังจัดใหมกีารฝกงานในทุกหลักสูตรของ
ระดับปริญญาตรี และเพือ่เปนทางเลือกใหกับผูเรียนใน
บางหลักสูตรยังมีการจัดแผนการศึกษาแบบสหกจิศึกษา
เพื่อใหผูเรียนเลือกตามความสนใจ ทําใหผูเรียนไดมีการ
เรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการกอนที่
จะสําเร็จการศึกษา รายละเอยีดตามแฟมการฝกงานของ
นิสิต (2.6-3-2)

2.6-3-1 ตัวอยางรายละเอยีดของ
รายวิชาสัมมนา หรือรายวิชาที่มี
การศึกษาดวยตนเอง
2.6-3-2 แฟมการฝกงาน

4

มีการใหผูมีประสบการณทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจาก
หนวยงานหรือชุมชนภายนอก
เขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดใหมีการเรียนการสอนที่มี
การใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนาย
งานภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการ
สอนทุกหลักสูตร โดยมีการสรุปกิจกรรมที่สะทอนใหเห็น
ถึงการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หนายงานภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียน
การสอนทุกหลักสูตร (2.6-4-1) ซ่ึงหนวยงานระดับ
ภาควิชาไดมีการเชิญผูที่มีความรูความสามารถมาเปน
อาจารยพิเศษทําการสอนทั้งรายวิชา หรือบรรยายเปนบาง
คาบเวลา เพื่อใหผูเรียนไดมีความรูทางวชิาการที่ทันสมัย
และสามารถนาํความรูไปใชในทางปฏิบติัได นอกจากนี้มี
การเชิญผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอกเขามามีสวน
รวมในการสอบปากเปลาขั้นสุดทายในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกดวย (2.6-4-2) มีการนาํนิสิตไปศึกษาดู
งานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหนวยงานภายในและ

2.6-4-1 ใบสรุปการใหผูมีประสบ
การณทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หนายงานภายนอกเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการเรียนการสอนทกุ
หลักสูตร
2.6-4-2 หนังสือเชิญอาจารยพิเศษ
หรือผูทรงคุณวุฒิ
2.6-4-3 เอกสารการนาํนิสิตไปศึกษา
ดูงาน
2.6-4-4 สรุปรายชื่อสถาน
ประกอบการที่นิสิตไปฝกงาน
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
ภายนอกประเทศ เพื่อใหนิสิตไดมีองคความรูใหม ๆ (2.6-
4-3) มีการจัดใหมกีารฝกงาน โดยภาควชิาจะดําเนินการ
ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อสงนิสิตเขาไป
ฝกงาน ตัวอยางรายชื่อหนวยงานที่นิสิตเขาไปฝกงาน
(2.6-4-4)

5

มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนา
จากการวิจยั หรือจาก
กระบวนการจัดการความรู
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

คณาอาจารยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรไดมีการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน และวธิีการสอนใน
รายวิชาที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง มีการวิเคราะหการสอน
ที่ผานมาโดยการจัดทาํวิจยัในชั้นเรียนเกี่ยวกับกระบวน
การเรียนการสอน เพื่อใหมีความเหมาะสมกับพัฒนาการ
ของผูเรียน และนําผลการวิจยัมาพัฒนาปรับปรุงการสอน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาท ิไดมีการจัดทําวจิัยในชั้น
เรียนสําหรับรายวิชา 01051211 ในหัวขอเร่ือง “การใชวธิี
Group Discussionในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มความ
เขาใจในเนื้อหา” (2.6-5-1) และการวิจยัในชั้นเรียน
สําหรับรายวิชา 01052363 ในหัวขอเร่ือง “การปรับปรุง
เนื้อหาปฏบิัติการสวนของการใชประโยชนจากจุลินทรีย”
(2.6-5-2)

2.6-5-1 การวจิัยในชั้นเรียน ใน
รายวิชา 01051211 ในหัวขอเร่ือง
“การใชวิธี Group Discussion ใน
การเรียนการสอนเพือ่เพิ่มความเขาใจ
ในเนื้อหา”
2.6-5-2 การวจิัยในชั้นเรียน ใน
รายวิชา 01052363 ในหัวขอเร่ือง
“การปรับปรุงเนื้อหาปฏิบัติการสวน
ของการใชประโยชนจากจุลินทรีย”

6

มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูทุก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา
โดยผลการประเมินความพึง
พอใจแตละรายวิชาตองไมตํ่า
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีระบบประเมินการเรียน
การสอนอาจารยโดยนิสิตประจําภาคตนและภาคปลาย
โดยกําหนดใหนิสิตประเมินภาคการศึกษาละ 2 คร้ังซ่ึงจะ
สะทอนถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย
ในทุกรายวิชา ยกเวนรายวิชาที่ไมมีการเรียนการสอนใน
ชั้นหรือในหองปฏิบัติการ เชน การฝกงาน สหกจิศึกษา
การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ และ
วิทยานพินธ

มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการแจงเตือนโดยระบุกําหนดการ
ประเมินฯ ในปฏิทินการศึกษา และหนังสือแจงเตือนการ
ประเมินฯเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
ทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรจึงดําเนินการเวียนใหกบั
หนวยงานระดับภาควิชาตอไป นอกจากนี้ยังมีการ
กําหนดใหอาจารยผูสอนจะกระตุนใหผูเรียนเขาไป
ประเมินการเรียนการสอนในระบบประเมินการเรียนการ
สอนอาจารยโดยนิสิตใหทันตามกาํหนดเวลา

ในปการศึกษา 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผล
การประเมินประจาํภาคตนโดยมีคาเฉล่ีย 4.48 พิจารณา
ในรายขอจะเห็นไดวาคาเฉล่ียทีอ่ยูในระดับสูงจะเปนขอที่
สะทอนใหเห็นถึงจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย การจัดการ
เรียนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการนํา
ความรูที่ไดจากการเรียนการสอนไปใชใหเกิดประโยชน
ตอไปซ่ึงมีระดับคะแนนอยูในระดับใกลเคียงกันผลการ
ประเมินในรายขอของภาคปลาย และในภาคปลายมีผล
การประเมินมีคาเฉล่ีย 4.45 (2.6-6-1)

นอกจากนี้ในสวนของคณะอุตสาหกรรมเกษตรไดจัด
ใหมีการประเมินความพึงพอใจศูนยคอมพิวเตอร โดยมี
คาเฉล่ีย 4.13 หองปฏบิัติการ มีคาเฉล่ีย 4.04 และหนวย
สงเสริมพัฒนาการวิชาการ (หองสมุด) มีคาเฉล่ีย4.44 ซ่ึง
จะอยูในระดับดีทั้ง 3 หนวยงาน (2.6-6-2) ทั้งนี้ไดนําผล

2.6-6-1 รายงานผลการประเมินนิสิต
ประเมินอาจารย/รายวิชา ประจาํป
การศึกษา 2556 ภาคตนและภาค
ปลาย
2.6-6-2 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ศูนยคอมพวิเตอร
หองปฏิบัติการกลาง และหองสมุด
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
การประเมินและขอเสนอแนะเขาทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เพื่อหาแนวทางแกไขตอไป

7

มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู ทุกรายวิชา ตาม
ผลการประเมินรายวิชา

คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดมีการแตงต้ังคณะกรรม
การพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการวิชาการ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อพิจารณาการจดัทํารายละเอยีด
ของรายวิชาใหครบถวนสมบูรณ (2.6-7-1) มีการตรวจ
สอบและติดตามใหดําเนินการประเมินการเรียนการสอน
ในทุกรายวิชาในระบบประเมินการเรียนการสอนอาจารย
โดยนิสิตของมหาวิทยาลัยฯ (2.6-7-2) มีการนําผลการ
ประเมินมาทบทวนพจิารณาปรับปรุงการเรียนการสอน
และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงจะมีรายละเอยีด
ระบุในรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
ขอ 7.2 ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน (2.6-7-3)

2.6-7-1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ
วิชาการ คณะฯ
2.6-7-2 เอกสารติดตามการประเมิน
การเรียนการสอนอาจารยโดยนิสิต
2.6-7-3 รายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7) ขอ 7.2
"ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน"

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 6 4.00 ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 6 4.00 ไมบรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี 2.7 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน

1. เกณฑท่ัวไป
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

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ ตามเกณฑทัว่ไป

มีการดําเนินการ
2 ขอ ตามเกณฑทัว่ไป

มีการดําเนินการ 3 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ 4 หรือ
5 ขอ ตามเกณฑทัว่ไป

มีการดําเนินการครบ 5 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป และ

ครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม

เกณฑมาตรฐาน ขอ
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1

มีการสํารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต
อยางนอยสําหรับทกุหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกาํหนด
การศึกษาของหลักสูตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรของทุกหลักสูตรมีหนาที่สํารวจหรือวิเคราะหความ
ตองการของผูใชบัณฑิตเกี่ยวกบัคุณลักษณะของบัณฑิตเปน
ระยะ ๆ อยางนอยทกุ ๆ 5 ป เพื่อนําขอมูลมาใชในการ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตที่
สนองความตองการของผูใชบัณฑิตใหมากที่สุด โดยนําขอมูล
จากการสํารวจไปประกอบการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมีการทบทวนปรับปรุง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่จําเปน และเหมาะสมกับสาขาวิชา
ระดับการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใช
บัณฑิต ตามรายงานวิจัยสถาบันสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร
(2.7-1-1) ดังนี้

หลักสูตรระดบัปริญญาตรี จํานวน 6 หลักสูตร คือ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยี

ชีวภาพ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการอาหาร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรม

อาหาร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการ

บรรจุ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพัฒนา

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีส่ิงทอ
หลักสูตรระดบัปริญญาโท จาํนวน 9 หลักสูตร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรการอาหาร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

อาหาร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการบรรจุ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินคาส่ิงทอ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรการอาหาร (นานาชาติ)

2.7-1-1 รายงานวจิัยสถาบันสําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ในสวนของ
"ผลสํารวจความคิดเห็นของผูใช
บัณฑิต"
2.7-1-2 รายงานวจิัยสถาบัน
คุณภาพบัณฑิต โดยกองแผนงาน
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หลักสูตรระดบัปริญญาเอก จํานวน 6 หลักสูตร
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิา

เทคโนโลยีชีวภาพ
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร

การอาหาร
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการ

บรรจุ
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาพัฒนา

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิา

เทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ)
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร

การอาหาร (นานาชาติ)
หลักสูตรระดบัประกาศนียบตัร จาํนวน 1 หลักสูตร
- หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาเทคโนโลยีของ

น้ําตาล
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กาํหนดใหกอง

แผนงานเปนหนวยงานจัดทําวจิัยสถาบนั เกี่ยวกับคุณภาพ
บัณฑิตระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึง
คุณบัณฑิตของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระดับคะเฉล่ีย
3.95 (2.7-1-2)

2

มีการนําผลจากขอ 1 มาใชใน
การปรับปรุงหลักสูตร การจัด
การเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผล
ทางการเรียนที่สงเสริมทักษะ
อาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรติดตามใหมีการปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ป โดยนาํผลการสํารวจ
บัณฑิตพึงประสงคจากผูใชบัณฑิตมาเปนขอมูลสําหรับใชใน
การวิเคราะหติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรและนําขอมูล
จากผลการสํารวจความตองการผูใชบัณฑิตจากรายงานวิจยั
สถาบันสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร (2.7-2-1) และรายงาน
คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร (2.7-2-2) มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร เกี่ยวกับการ
กําหนดโครงสรางหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การใชส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา และการประเมินผลของ
ผูเรียน ซ่ึงจะระบุอยูในหลักสูตร (มคอ.2) แบบในการเสนอ
ขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร ขอ 4.เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
และขอ 5. สาระในการปรับปรุงแกไข (2.7-2-3)
นอกจากนี้ คณะกรรมการประจําหลักสูตรไดมีการประชุม
เพื่อเปนการแลกเปล่ียนกิจกรรมการเรียนการสอน และการ
แกปญหารวมกันสําหรับผูเรียนที่ตองไดรับการแกปญหาเปน
พิเศษ นอกจากนีย้ังเปนขอมูลสําหรับนาํไปใชในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร และรายวิชาใหตรงกับความตองการ
ของผูเรียน และใหทันตอสถานการณปจจุบัน (2.7-2-4)

2.7-2-1 รายงานวจิัยสถาบันสําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร
2.7-2-2 รายงานวจิัยสถาบัน
คุณภาพบัณฑิต โดยกองแผนงาน
2.7-2-3 หลักสูตร (มคอ.2) แบบใน
การเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร
ขอ 4 เหตุผลในการปรับปรุง
หลักสูตร และ ขอ 5 สาระในการ
ปรับปรุงแกไข 2.7-2-4 รายงาน
การประชุมการดําเนินการของ
หลักสูตร

3

มีการสงเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรทั้งดานบุคลากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อตอการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีนโยบายสงเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรดานบุคคล โดยการรับอาจารยใหมที่มีความรู
ความสามารถและความถนัดใหเหมาะสมกับความตองการ
ของหลักสูตร และไดมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริม
คุณลักษณะของบัณฑิตอยางเพียงพอตอไป (2.7-3-1)

นอกจากนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มกีารสนับสนุน
ทรัพยากรดานส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อใหผูเรียนรูจัก

2.7-3-1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยใหมของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
2.7-3-2 อุปกรณส่ือเทคโนโลยีทาง
การศึกษา
2.7-3-3 ระบบสนับสนุนการเรียน
การสอน (M@xlearn) ของ
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แสวงหาความรูดวยตนเอง โดยมีการจัดใหมีศูนยคอมพิวเตอร
และเคร่ืองโสตทัศนูปกรณประจําหองบรรยาย อาทิ LCD
Projector, Wireless Lan KU Win สําหรับคอมพิวเตอรไว
อยางเพียงพอ (2.7-3-2) และเปนการสนับสนุนอาจารยที่
ตองการนําส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนสามารถศึกษาคนควาดวย
ตนเอง อาทิ อาจารยไดมีการจัดทํารายวิชาบนเว็ปสนบัสนุน
การเรียนการสอน (M@xlearn) ของมหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร https://course.ku.ac.th/lms/login/ilogins.php
(2.7-3-3)

ในปการศึกษา 2556 นี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดมี
การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการใหตอบ
สนองตอความตองการของผูเรียนมากขึน้ โดยไดมีการพัฒนา
ใหนิสิตสามารถลงทะเบียนจองการใชเคร่ืองมือวิทยาศาสตร
ผานระบบอินทราเน็ตได ทําใหกระบวนการขอใหเคร่ืองมือมี
ความสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขี้น (2.7-3-4)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร https:/
/course.ku.ac.th/lms/login/ilog
ins.php
2.7-3-4 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ เชน ระบบจอง
เคร่ืองมือวิทยาศาสตรสําหรับนิสิต

4

มีระบบและกลไกการสงเสริม
ใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาเขารวม
กิจกรรมการประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานทาง
วิชาการในที่ประชุมระหวาง
สถาบัน หรือทีป่ระชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการกําหนดใหผูที่จะสําเร็จ
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาตองมีผลงานวิทยานิพนธ
จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน
หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร
หรือส่ิงพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอทีป่ระชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding) ซ่ึงใหเปนไปตามเกณฑ
การสําเร็จการศึกษา ที่ระบุในประกาศสภามหาวิทยาเกษตร
ศาสตร เร่ือง ขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2550 (2.7-4-1)

นอกจากนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดมีการใชระบบ
สนับสนุนการคนหาขอมูลการประชาสัมพันธการประชุม

วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ของมหาวิทยาลัย
เกษตรสําหรับการคนหาขอมูลการประชาสัมพันธการจัด
ประชุมวิชาการของหนวยงานตาง ๆ (2.7-4.2) ในระดับ
คณะฯ มีการทําหนังสือเวยีนภาควิชาเพือ่ติดประกาศเผยแพร
ประชา
สัมพันธโปรแกรมการประชุมวิชาการใหคณาจารยและนิสิต
รับทราบ (2.7-4-3) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการสนับสนุน
ดานงบประมาณในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
และสนับสนุนเคาใชจายในการเดินทางเขารวมการแขงขัน
การประกวดตนแบบบรรจภุัณฑ ณ ประเทศอินโดนีเซีย
(2.7-4-4) นอกจากนี้ไดมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุน
ใหนิสิตไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางวชิาการ เพื่อเปนการ
ฝกทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการ (2.7-4-5)

2.7-4-1 ขอบังคับวาดวยการศึกษา
ขั้นบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.7-4-2 ระบบสนับสนุนการคนหา
ขอมูลประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร https:/
/www.ku.ac.th/web2012/index
.php
2.7-4-3 หนังสือประชาสัมพันธ
ประชุมวิชาการ
2.7-4-4 งบประมาณสนับสนุนการ
จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
และคาใชจายในการเดินทางไป
ประกวดผลงาน
2.7-4-5 งบประมาณสนับสนุนการ
ตีพิมพผลงาน

5

มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหแกนกัศึกษา
ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดสรรงบประมาณ และ
จัดทําแผนปฏบิัติงาน (Action Plan) ในการจัดกิจกรรมเสริม
สรางคุณธรรมใหแกนิสิต จํานวน 6 โครงการ (2.7-5-1) โดย
สามารถจัดโครงการไดครบตามแผนปฏบิัติงาน ในแตละ
โครงการมีการประเมินผลที่เปนรูปธรรมตามเลมรายงานสรุป
โครงการ และไดจัดทําสรุปผลการจัดกิจกรรมในแบบเก็บ
ขอมูลโครงการพัฒนานิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร (2.7-5-
2) และนิสิตที่ผานการเขารวมกจิกรรมเสริมหลักสูตรครบ

2.7-5-1 งบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม
2.7-5-2 แผนปฏิบัติกิจกรรม
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
2.7-5-3 โครงการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

ตามที่กําหนดจะไดรับการเสนอชื่อเพื่อขอเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร

นอกจากนี้ในระดับภาควิชาไดมีการจัดโครงการทัศน
ศึกษาและทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยควบคูกันไป ทั้งนี้
นอกเหนือจากการใหผูเรียนจะไดมีการแลกเปล่ียน
ประสบการณจากการศึกษาดูงานแลว ยงัมีการสอดแทรก
การสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมโดยการใหผูเรียนไดมี
ความรูเกี่ยวกับการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยใน
ทองถิ่นดวย (2.7-5-3)

7

มีการพัฒนาทักษะนักศึกษา
ในการจัดทําบทความจาก
วิทยานพินธและมีการนาํไป
ตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ระดับนานาชาติ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการพัฒนาทกัษะนิสิตในการ
จัดทําบทความจากวิทยานิพนธโดยอาจารยผูสอนมอบหมาย
ใหนิสิตอานบทความวิจยัที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ มีการ
วิพากษบทความ การสังเคราะหความรูจากบทความวจิัยใน
รายวิชาตาง ๆ ซ่ึงมีการระบุไวในรายละเอียดของรายวิชา
ตัวอยาง เชน วิชา 01054591, 0105691 และ 01051697
(2.7-7-1) และมีการจัดโครงการสงเสริมการตีพิมพผลงาน
ทางวิชาการ ตํารา และหนังสือ นอกจากนี้ยังใหทุนสนับสนุน
การตีพิมพผลงานในวารสารระดับนานาชาติ (2.7-7-2) และ
กอนที่จะสําเร็จการศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตองมี
ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพมิพ หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการ หรือ
เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceeding) ซ่ึงในปการศึกษา 2556 มีผูสําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ (2.7-7-3) นอกจากนี้มี
การนําผลงานตีพิมพทางวิชาการมาเปนเอกสารประกอบการ
สอนและใหผูเรียนมีการวิพากษเพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกัน
(2.7-7-4)

2.7-7-1 ตัวอยางรายละเอยีดของ
รายวิชาที่มีการพัฒนาทักษะการ
จัดทําบทความ
2.7-7-2 โครงการสงเสริมการตีพิมพ
ผลงานทางวิชาการ และการ
สนับสนุนทุนสําหรับการตีพิมพ
ผลงาน
2.7-7-3 รายชื่อวิทยานิพนธที่
ตีพิมพ
2.7-7-4 การนําผลงานตีพิมพทาง
วิชาการมาใชในการสอน
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ตัวบงชี้ท่ี 2.8 (สกอ.) ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ

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

หมายเหตุ

1. การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคณุดานคณุธรรม จรยิธรรม หากดําเนินการในระดับ มหาวิทยาลยั
ตองมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอยรอยละ 50 และมีผูเขารวมการแขงขันหรือเขา รวมการ
คัดเลือกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต 3 สถาบันข้ึนไป)
2. หนวยงานหรือองคกรระดบัชาติ หมายถึง หนวยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทา ข้ึนไป (เชน
ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรอืองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาด หลักทรพัย
หรือองคกรกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภา วิชาชีพ)

เกณฑมาตรฐาน ขอ

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการกําหนดพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษาที่
ตองการสงเสริมไวเปน
ลายลักษณอกัษร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการกาํหนดพฤติกรรมดาน
คุณธรรม จริยธรรมสําหรับนิสิต โดยอางถึงระเบียบ ขอบังคับ
ดังตอไปนี้

1.1 ขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร พ.ศ. 2548

1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ขอบังคับวา
ดวยเคร่ืองแตงกายนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553

1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง การเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช
2548 โครงสรางใหมสําหรับนิสิตที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2552
เปนตนไป

2.8-1-1 ขอบังคับวาดวยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร พ.ศ. 2548
2.8-1-2 ประกาศมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เร่ือง ขอบังคับวาดวย
เคร่ืองแตงกายนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร พ.ศ. 2553
2.8-1-3 ประกาศมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เร่ือง คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
2.8-1-4 ประกาศมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เร่ือง การเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต
ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช
2548

2

มีการถายทอดหรือ
เผยแพรพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษาที่
ตองการสงเสริมตามขอ
1 ไปยังผูบริหาร
คณาจารย นกัศึกษา
และผูเกี่ยวของทราบ
อยางทั่วถึงทั้งสถาบัน

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินการแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการสงเสริมวินัยนิสิตคานิยมและบุคลิกภาพที่ดีของ
นิสิตไดประกาศใหปการศึกษา 2556 เปนปแหงการแตงกายงาม
ตามระเบียบนิสิต และไดดําเนินการสงคณาจารย บุคลากร และ
นิสิตเขารวมเปนกรรมการตรวจการแตงกายในปการศึกษา 2556
โดยมีผูแทนนิสิตเขารวมเปนกรรมการตรวจการแตงกายประจําทกุ
เดือน

2.8-2-1 ปายประกาศปแหงการแตง
กายงามตามระเบียบนิสิต

3
มีโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมดานคุณธรรม

ในปการศึกษา 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตรดําเนินการจัด
โครงการพัฒนานิสิตดานคุณธรรมจริยธรรม ทั้งส้ินจํานวน 6
โครงการ ซ่ึงไดกําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธ และประเมินตาม

2.8-3-1 รายละเอยีดดังรายงานสรุป
โครงการดานศิลปะและวัฒนธรรม
จํานวน 6 โครงการ
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
จริยธรรมที่กําหนดในขอ
1 โดยระบุตัวบงชี้และ
เปาหมายวัดความสําเร็จ

รายละเอียดดังรายงานสรุปโครงการ
1. โครงการพิธีไหวครูคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา

2556
- ดําเนินการจัดในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556
- เปาหมายตัวบงชี้ 3.51

2. โครงการมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย ภาควิชา
เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คร้ังที่ 1/2556

- ดําเนินการจัดในวันที่ 21, 28 สิงหาคม, 4, 11
กันยายน 2556

- เปาหมายตัวบงชี้ 3.51
3. โครงการสืบสานตํานานขนมไทย ประจําปการศึกษา

2556
- ดําเนินการจัดในวันที่ 22, 24 สิงหาคม 2556
- เปาหมายตัวบงชี้ 3.51

4 . โครงการฝกซอมผูขับรองและผูนําเชยีรคณะอุตสาหกรรม
เกษตร ปการศึกษา 2556

- วันที่ 22 สิงหาคม 2556 ถึง 6 กันยายน 2556
- เปาหมายตัวบงชี้ 3.51

5. โครงการอาหารงามตา ดวยศิลปะแกะสลักไทย
- วันที่ 28 สิงหาคม, 3 กันยายน 2556
- เปาหมายตัวบงชี้ 3.51

6. โครงการสืบสานหัตถกรรมไทยงานใบตอง ประจําป
งบประมาณ 2557

- ดําเนินการในวันที่ 9, 14 ธันวาคม 2556
- เปาหมายตัวบงชี้ 3.51

4

มีการประเมินผล
โครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษา
ตามตัวบงชี้และ
เปาหมายทีก่ําหนดในขอ
3 โดยมีผลการประเมิน
บรรลุเปาหมายอยาง
นอยรอยละ 90 ของ
ตัวบงชี้

รายละเอียดดังรายงานสรุปโครงการ โดยมีผลการประเมิน
ตัวบงชี้บรรลุเปาหมาย ดังนี้

1. โครงการพิธีไหวครูคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา
2556

- ดําเนินการจัดในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556
- เปาหมายตัวบงชี้ 3.51
- ผลการประเมินได 4.30
- บรรลุตามเปาหมาย

2 . โครงการมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย ภาควิชา
เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คร้ังที่ 1/2556

- ดําเนินการจัดในวันที่ 21, 28 สิงหาคม, 4 , 11
กันยายน 2556

- เปาหมายตัวบงชี้ 3.51
- ผลการประเมินได 4.20
- บรรลุตามเปาหมาย

3. โครงการสืบสานตํานานขนมไทย ประจําปการศึกษา
2556

- ดําเนินการจัดในวันที่ 22, 24 สิงหาคม 2556
- เปาหมายตัวบงชี้ 3.51
- ผลการประเมินได 4.63
- บรรลุตามเปาหมาย

4 . โครงการฝกซอมผูขับรองและผูนําเชยีรคณะอุตสาหกรรม
เกษตร ปการศึกษา 2556

2.8-4-1 รายละเอยีดดังรายงานสรุป
โครงการดานศิลปะและวัฒนธรรม
จํานวน 6 โครงการ

- โครงการพิธีไหวครูคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา
2556

- โครงการมารยาทงามสืบ
สานวัฒนธรรมไทย ภาควิชา
เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

- โครงการสืบสานตํานาน
ขนมไทย ประจําปการศึกษา 2556

- โครงการฝกซอมผูขับรอง
และผูนําเชียรคณะอุตสาหกรรม
เกษตร ปการศึกษา 2556

- โครงการอาหารงามตา ดวย
ศิลปะแกะสลักไทย

- โครงการสืบสานหัตถกรรม
ไทยงานใบตองประจําปงบประมาณ
2557
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
- วันที่ 22 สิงหาคม 2556 ถึง 6 กันยายน 2556
- เปาหมายตัวบงชี้ 3.51
- ผลการประเมินได 4.64
- บรรลุตามเปาหมาย

5. โครงการอาหารงามตา ดวยศิลปะแกะสลักไทย
- วันที่ 28 สิงหาคม, 3 กันยายน 2556
- เปาหมายตัวบงชี้ 3.51
- ผลการประเมินได 4.63
- บรรลุตามเปาหมาย

6. โครงการสืบสานหัตถกรรมไทยงานใบตอง ประจําป
งบประมาณ 2557

- ดําเนินการในวันที่ 9, 14 ธันวาคม 2556
- เปาหมายตัวบงชี้ 3.51
- ผลการประเมินได 4.22
- บรรลุตามเปาหมาย

5

มีนักศึกษาหรือกิจกรรม
ที่เกี่ยวกบันักศึกษาไดรับ
การยกยองชมเชย
ประกาศเกียรติคุณดาน
คุณธรรมจริยธรรม โดย
หนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติ

ในปการศึกษา 2556 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดคัดเลือกผลงานนิสิตเพื่อสงเขา
ThaiStar Packaging Awards 2013 รายละเอยีดดังตอไปนี้

ดวยสวนพัฒนาผลิตภัณฑบรรจุภัณฑและการพิมพ สํานกั
พัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม สมาคมการบรรจุภัณฑไทย (TPA) สมาคมบรรจุภัณฑ
กระดาษลูกฟูกไทย (THAI CPA) ศูนยเทคโนโลยีและวัสดุแหงชาติ
(MTEC) ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (TCDC) และสถาบันการ
จัดการบรรจุภัณฑและรีไซเคิลเพื่อส่ิงแวดลอม รวมกันจัดใหมกีาร
ประกวดบรรจภุัณฑไทย ประจาํป 2556 (ThaiStar Packaging
Awards 2013) ภายใตหวัขอ “บรรจุภัณฑรักษโลก” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการพัฒนาบรรจภุัณฑ เพื่อใหไดตนแบบ
บรรจุภัณฑตัวอยางใหม ๆ เพือ่สงเสริมและสนับสนุนนักออกแบบ
บรรจุภัณฑใหมีเวทีแสดงความรูความสามารถในการออกแบบจาก
ผลการตัดสินรางวัล ThaiStar Packaging Awards 2013 เมื่อ
วันที่ 19 สิงหาคม 2556 นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจแุละ
วัสดุไดรับรางวัลจากประเภทตนแบบบรรจุภัณฑ จํานวน 3 รางวัล
ไดแก

รางวัลที่ 1 นางสาวภิชญา วังชิ้น เปนบรรจุภัณฑเคร่ืองครัวไม
ชื่อตราสินคา “คลุกเคลา”

รางวัลที่ 2 นายสกล รัตนวิมล เปนบรรจุภัณฑชุดเซรามิก
สําหรับด่ืมสาเก ขือ่ตราสินคา “ZENZE”

รางวัลชมเชย นางสาวศานตกมล ชยัภญิโญภาพ เปนบรรจุ
ภัณฑตะเกียงไมมะมวง ชื่อตราสินคา “สกาว”

และผลงานของนิสิตที่สงเขาประกวดอยูภายใตการเรียนสอน
ของวิชาการออกแบบและพัฒนาภาชนะบรรจุ โดยม ีอาจารยอภิ
นันทน สุมทุมพฤกษ ผูจัดการวิชา และรองศาสตราจารยจันทรจรัส
ศรีศิริ เปนอาจารยที่ปรึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ การประกวด
คร้ังนี้มีผลงานสงเขารวม 547 ชิ้น จากกวา 20 มหาวิทยาลัยชั้นนาํ
ดานการออกแบบภายในประเทศ ซ่ึง ผลงานทั้ง 3 ชิ้นนี้ยังไดรับ
การคัดเลือกเปนตัวแทนของประเทศไทยเพื่อรวมประกวดบรรจุ
ภัณฑ ระดับเอเชีย (ASIAN PACKAGING FEDERATION) ตอไป

2.8-5-1 รางวัลการประกวดบรรจุ
ภัณฑไทย ประจาํป 2556
(ThaiStar Packaging Awards
2013) ชนะเลิศ
2.8-5-2 รางวัลการประกวดบรรจุ
ภัณฑไทย ประจาํป 2556
(ThaiStar Packaging Awards
2013) อันดับที่ 2
2.8-5-3 รางวัลการประกวดบรรจุ
ภัณฑไทย ประจาํป 2556
(ThaiStar Packaging Awards
2013) ชมเชย
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4 ขอ 4 4.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

4 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4 ขอ 4 4.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑ (สมศ.) บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
เกณฑการประเมิน ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน

หมายเหตุ ไมนับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมรีายไดประจําอยูแลว ผูท่ีศึกษาตอใน
ระดับบณัฑติศึกษา ผูอุปสมบท และผูท่ีเกณฑทหาร (หักออกท้ังตัวตั้งและตัวหาร)

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ

ผลการคํานวณ
ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวนยืนยันของ

คณะ
จํานวนท่ีกรรมการ

ยืนยัน
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมลู สําหรับ สมศ1) 445 445
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 430 430
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบ
อาชีพอิสระ)

293 293

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 0 0
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา 12 12
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว 18 18
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 64 64
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีอุปสมบท 0 0
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีเกณฑทหาร 0 0

ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร =0.000 ผลลัพธ = (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ=
293/จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสาํรวจ =336) เทากับรอยละ 87.20 เมื่อเทียบรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน ดังนัน้ คะแนน
จึงเทากับ 4.360
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจาก
คณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

รอยละ 100
(จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ=234/จํานวนบัณฑติท่ีตอบแบบสํารวจ =276) เทากับรอยละ 84.78
เมื่อเทียบรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน ดังน้ัน คะแนนจึงเทากับ 4.239

4.24 ไมบรรลุ
เปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

รอยละ 80
(จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ=293/จํานวนบัณฑติท่ีตอบแบบสํารวจ =336) เทากับรอยละ 87.20
เมื่อเทียบรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน ดังน้ัน คะแนนจึงเทากับ 4.360

4.36 บรรลเุปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีจํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด 445 คน จํานวน

บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 430 คน จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหลังสําเร็จ
การศึกษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 293 คน จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา 12 คน
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว จํานวน 18 คน จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี
ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 64 คน ไมมีจํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท และไมมีจํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี
เกณฑทหาร

รายการหลักฐาน
1-1 การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รุนปการศึกษา 2555

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิ
จากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

รอยละ 80
(จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ=293/จํานวนบัณฑติท่ีตอบแบบสํารวจ =336) เทากับรอยละ 87.20
เมื่อเทียบรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน ดังน้ัน คะแนนจึงเทากับ 4.360

4.36 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๒ (สมศ.) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
เกณฑการประเมิน ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเต็ม ๕)
เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ
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ผลการคํานวณ

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวนยืนยัน
ของ คณะ

จํานวนท่ี
กรรมการยืนยัน

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมลู สําหรับ สมศ2 16.2) 397 397
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาโทท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมลู สําหรับ สมศ2 16.2) 122 122
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมลู สําหรับ สมศ2 16.2) 14 14
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีไดรับการประเมินคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

82 82

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

3.95 3.95

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาโทท่ีไดรับการประเมินคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

26 26

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

4.20 4.20

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาเอกท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

7 7

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

4.56 4.56

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑติระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

4.04 4.04

ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร =0.000 ผลลัพธ = ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) = 4.040

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจาก
คณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

ไมต่ํากวา 3.50
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕)
= 4.060

4.06 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง บรรลุเปาหมาย

ไมต่ํากวา 3.51
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) =

4.040
4.04 บรรลเุปาหมาย
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ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมจีํานวนนิสติท่ีใชในการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ดังน้ี

ระดับปริญญาตรี จํานวน 397 คน มีผูท่ีไดรับการประเมิน 82 คน คิดเปนรอยละ 3.95
ระดับปริญญาโท จํานวน 122 คน มีผูท่ีไดรับการประเมินจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 4.20
ระดับปริญญาเอก จํานวน 14 คน มีผูท่ีไดรับการประเมินจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 4.56

สรุปผลการประเมินคณุภาพบณัฑติระดับปรญิญาตรี โท เอก คิดเปนรอยละ 4.04

รายการหลักฐาน
2-1 สรุปการประเมินคณุภาพบัณฑิตระดับปรญิญาตรี
2-2 สรุปการประเมินคณุภาพบัณฑิตระดับปรญิญาโท
2-3 สรุปการประเมินคณุภาพบัณฑิตระดับปรญิญาเอก
2-4 สรุปการประเมินคณุภาพบัณฑิตระดับปรญิญาตรี โท เอก

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิ
จากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

ไมต่ํากวา 3.51 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) = 4.04 4.04 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๓ (สมศ.) ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ

เกณฑการประเมิน

กําหนดระดับคณุภาพงานวิจัยท่ีตพิีมพ ดังน้ี
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย

๐.๒๕ - มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง
๐.๕๐ - มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)
๐.๗๕ - มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ(proceedings) หรือมีการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
๑.๐๐ - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

- การเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หมายถึง การเผยแพรในลักษณะของรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือส่ิงพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และตองเปนผลงานท่ี
ผานการกล่ันกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย
- การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และเม่ือ
ไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร หรือส่ือ
อิเล็กทรอนิกสได
กําหนดระดับแหลงเผยแพรงานสรางสรรค ดังน้ี

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค
๐.๑๒๕ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด
๐.๒๕ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
๐.๕๐ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
๐.๗๕ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
๑.๐๐ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ
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*องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา ๓ คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations) มี
๑๐ ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม
การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการเฉพาะระหวางประเทศ เชน ความรวมมือการจัดแสดง
โขนระหวาง ไทย - ลาว เปนตน
การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน ๑๐ ประเทศ (อยางนอย ๕ ประเทศ)
การเผยแพรในระดับนานชาติ เปนการเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย ๕ ประเทศ ท่ีไมไดอยูในกลุม
อาเซียน)
เกณฑการใหคะแนน
- ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๒๕ เทากับ ๕ คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
- (สบช. ใชบัญญัติไตรยางคเทียบกําหนดรอยละ ๙๐ เทากับ ๕ คะแนน)

หมายเหตุ นับตามปท่ีไดรับการตีพิมพเทาน้ัน
เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ

ผลการคํานวณ
ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวนยืนยัน

ของ คณะ
จํานวนท่ี

กรรมการยืนยัน
จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 0 0
จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings)

27 46

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ (proceedings) หรือมกีารตีพิมพในวารสารวิชาการระดบัชาติ

9 20

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 6 13
จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือจังหวัด 0 0
จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0 0
จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0 0
จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 0
จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 0 0
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบประเมิน) 122 66
(สบช.)จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีกําหนดในหลกัสูตร 0 0
(สบช.)จํานวนนักศึกษารับเขาท้ังหมด (รหสัเดียวกัน) 0 0
ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร =0.000 ผลลัพธ = (ผลรวมถวงน้ําหนกัของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทเทากับ 26.25/จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมดเทากับ 122) = รอยละ21.516 เมื่อเทียบคารอย
ละ 25 เทากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนเทากับ 4.303
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจาก
คณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

รอยละ 25

(ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตพิีมพหรือเผยแพรของผูสาํเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโทเทากับ 51.50/จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท้ังหมดเทากับ 122) = รอยละ42.213 เมื่อเทียบคา

รอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนนเทากับ 5.000

5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง บรรลุเปาหมาย

รอยละ 25

(ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตพิีมพหรือเผยแพรของผูสาํเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโทเทากับ 26.25/จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท้ังหมดเทากับ 122) = รอยละ21.516 เมื่อเทียบคา

รอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนนเทากับ 4.303

4.30 บรรลเุปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด จํานวน 122 คน มี

บทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) จํานวน 45 เรื่อง มีบทความวิจัยฯ ท่ี
ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
จํานวน 17 เรื่อง และมีบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 11 เรื่อง

รายการหลักฐาน
3-1 สรุปผลงานของผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตพิีมพหรือเผยแพร ป พ.ศ.2556
3-2 แบบเก็บขอมูลดิบ – ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท่ีไดรบัการตีพิมพหรือเผยแพร ป

พ.ศ.2556
3-3 ฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจาก
คณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

รอยละ 25

(ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตพิีมพหรือเผยแพรของผูสาํเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทเทากับ 51.00/จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท
ท้ังหมดเทากับ 66) = รอยละ77.273 เมื่อเทียบคารอยละ 25 เทากับ 5

คะแนน ดังน้ันคะแนนเทากับ 5.000

5.00 บรรลเุปาหมาย
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ตัวบงชี้ท่ี ๒.๔ (สมศ.) ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ

เกณฑการประเมิน

กําหนดระดับคณุภาพงานวิจัยท่ีตพิีมพ ดังน้ี
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย

๐.๒๕ - มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานขอมูล TCI

๐.๕๐ - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.
๐.๗๕ -มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยูใน ควอไทลท่ี ๓ หรือ ๔
(Q3 หรอื Q4) ในปลาสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.

๑.๐๐ - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยูใน ควอไทลท่ี ๑ หรือ ๒
(Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus

- การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และ
เม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร หรือส่ือ
อิเล็กทรอนิกสได
กําหนดระดับแหลงเผยแพรงานสรางสรรค ดังน้ี

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค
๐.๑๒๕ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด
๐.๒๕ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
๐.๕๐ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
๐.๗๕ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
๑.๐๐ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

*องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา ๓ คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations) มี
๑๐ ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม
การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการเฉพาะระหวางประเทศ เชน ความรวมมือการจัด
แสดงโขนระหวาง ไทย - ลาว เปนตน
การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน ๑๐ ประเทศ (อยางนอย ๕ ประเทศ)
การเผยแพรในระดับนานชาติ เปนการเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย ๕ ประเทศ ท่ีไมไดอยูในกลุม
อาเซียน)
เกณฑการใหคะแนน
- ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๕๐ เทากับ ๕ คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
- (สบช. ใชบัญญัติไตรยางคเทียบกําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน)

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ
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ผลการคํานวณ

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวนยืนยัน
ของ คณะ

จํานวนท่ี
กรรมการยืนยัน

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาต/ิระดับนานาชาติ
หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตอง
ไมนับซ้ํากับคานําหนักอ่ืนๆ)

20 4

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฎในประกาศของ สมศ.
(จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)

0 0

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฎอยูในประกาศของ
สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)

7 0

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฎในฐานขอมูลการจดัอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวน
บทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)

0 10

จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือจังหวัด 0 0
จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0 0
จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0 0
จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 0
จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 0 0
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบประเมิน) 14 12
(สบช.)จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีสอบผานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ป 0 0
(สบช.)จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมดในปการศึกษาเดียวกัน 0 0
ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร =0.000 ผลลัพธ = (ผลรวมถวงน้ําหนกัของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกเทากับ10.250/จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมดเทากับ =14) = รอยละ73.214 เมือเทียบคา
รอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนเทากับ 5.000

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจาก
คณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

รอยละ 50

(ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตพิีมพหรือเผยแพรของผูสาํเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอกเทากับ25.500/จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกท้ังหมดเทากับ =14) = รอยละ182.143 เมือเทียบคา
รอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนนเทากับ 5.000

5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง บรรลุเปาหมาย

รอยละ 50

(ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตพิีมพหรือเผยแพรของผูสาํเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอกเทากับ10.250/จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท้ังหมดเทากับ =14) = รอยละ73.214 เมือเทียบคา

รอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนนเทากับ 5.000

5.00 บรรลเุปาหมาย
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ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด จํานวน

14 คน มีบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ / ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI จํานวน 20 เรื่อง มีบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏ
ในประกาศของ สมศ. จํานวน 0 เรื่อง และมีบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในประกาศ
ของ สมศ. จํานวน 7 เรื่อง

รายการหลักฐาน
4-1 สรุปผลงานของผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร ป พ.ศ.2556
4-2 แบบเก็บขอมูลดิบ - ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท่ีไดรบัการตีพิมพหรือเผยแพร

ป พ.ศ.2556
4-3 ฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจาก
คณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

รอยละ 50

(ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตพิีมพหรือเผยแพรของผูสาํเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอกเทากับ11.000/จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท้ังหมดเทากับ =12) = รอยละ91.667 เมือเทียบคา

รอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนนเทากับ 5.000

5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑๔ (สมศ.) การพัฒนาคณาจารย
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ

เกณฑการประเมิน

เกณฑการพิจารณา
กําหนดคานํ้าหนักระดบัคุณภาพอาจารย ดังน้ี

วุฒิการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

อาจารย ๐ ๒ ๕
ผูชวยศาสตราจารย ๑ ๓ ๖
รองศาสตราจารย ๓ ๕ ๘

ศาสตราจารย ๖ ๘ ๑๐

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน ๖ เทากับ ๕ คะแนน
(สบช. ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคณุภาพอาจารยเปน ๓.๖ เทากับ ๕ คะแนน)

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ
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ผลการคํานวณ
ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวนยืนยันของ คณะ จํานวนท่ี

กรรมการยืนยัน
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 104.0 103.50
จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตาํแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0.0 1
จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตาํแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 8.0 8.0
จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตาํแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 25.0 25.0
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปรญิญาตรี หรือเทียบเทา 0.0 0.0
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเทา 7.0 7.0
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเทา 34.0 33.0
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0.0 0.0
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 2.0 1.5
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 27.0 27.0
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรอืเทียบเทา 0.0 0.0
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรอืเทียบเทา 0.0 0.0
จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรอืเทียบเทา 1.0 1.0
ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร =0.000 ผลลัพธ = (ผลรวมถวงน้ําหนกัของอาจารยประจําเทากับ 602.000/จํานวนอาจารยประจํา
ท้ังหมดเทากับ 104.000 ) เทากับ 5.788 เมื่อเทียบดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนจึงเทากับ
4.823

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิ
จากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

ดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6

(ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจําเทากับ 597.000/
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดเทากับ 103.000 ) เทากับ 5.796
เมื่อเทียบดัชนีคณุภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน ดังน้ัน

คะแนนจึงเทากับ 4.830

4.83 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

ดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 5

(ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจําเทากับ 602.000/
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดเทากับ 104.000 ) เทากับ 5.788
เมื่อเทียบดัชนีคณุภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน ดังน้ัน

คะแนนจึงเทากับ 4.823

4.82 บรรลเุปาหมาย
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ผลการดําเนินงาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีคณาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ ดังน้ี
- อาจารย มีคุณวุฒิปริญญาตรี ไมมีตําแหนงทางวิชาการ = 0 คน ผูชวยศาสตราจารย 0 คน รองศาสตราจารย

= 0 คน ศาสตราจารย= 0 คน
- อาจารย มีคุณวุฒิปริญญาโท ไมมีตําแหนงทางวิชาการ = 8 คน ผูชวยศาสตราจารย 7 คน รองศาสตราจารย

= 2 คน ศาสตราจารย= 0 คน
- อาจารย มีคุณวุฒิปริญญาเอก ไมมีตําแหนงทางวิชาการ = 25 คน ผูชวยศาสตราจารย 34 คน

รองศาสตราจารย = 27 คน ศาสตราจารย = 1 คน

รายการหลักฐาน
14-1 อัตรากําลัง อาจารย/ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย ประจาํปการศึกษา 2556

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิ
จากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

ดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 5

(ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจําเทากับ 593.500/
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดเทากับ 103.500 ) เทากับ 5.734
เมื่อเทียบดัชนีคณุภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน ดังน้ัน

คะแนนจึงเทากับ 4.778

4.78 บรรลเุปาหมาย

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต

จํานวน 3 ตัวบงชี้ ไดแก สกอ. 2 ตัวบงชี้ และ มก. 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00
ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพ
ระดับดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี้

องคประกอบ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมลูขาวสาร
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

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

หมายเหตุ ในกรณีคณะหรือสถาบันท่ียังไมมศีิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และ ขอ 5 โดย อนุโลม
เกณฑมาตรฐาน ขอ
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ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน

1

มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชชีวิต
แกนักศึกษา

การใหคําปรึกษาดานวิชาการแกนิสิต คณะได
ดําเนินการแตงต้ังผูบริหาร คณะกรรมการที่เกี่ยวของ
และมีหนวยงานสนับสนุนใหเกิดระบบและกลไกการให
คําปรึกษาดานวิชาการแกนิสิต คือ

1.1 รองคณบดีฝายวิชาการ
1.2 ประธานโครงการปริญญาตรีหลักสูตรภาค

พิเศษ
1.3 หัวหนาภาควิชา
1.4 อาจารยทีป่รึกษา
1.5 ศูนยบริการการศึกษา (งานทะเบียนภาคปกติ

และงานทะเบียนภาคพิเศษ)
1.6 สํานักงานภาควิชาเทคโนโลยกีารบรรจุและวัสดุ

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร ภาควิชา
วิทยาการส่ิงทอ และภาควิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม
เกษตร

1.7 คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา

3.1-1-1 คําส่ังแตงต้ังอาจารยที่
ปรึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ปการศึกษา 2556
3.1-1-2 โครงสรางศูนยบริการการ
ศึกษา
3.1-1-3 ฐานขอมูลนิสิตโดยใชรวมกับ
ระบบของมหาวิทยาลัย ไดแก
ฐานขอมูลทะเบียนนิสิต และ
ฐานขอมูลกิจกรรมนิสิต
3.1-1-4 บอรดประกาศขาวสารตางๆ
ตามสถานที่จริง
3.1-1-5 โครงการสัปดาหนิสิตพบ
อาจารยที่ปรึกษา คร้ังที่ 1 ประจําป
การศึกษา 2556
3.1-1-6 โครงการสัปดาหนิสิตพบ
อาจารยที่ปรึกษา ประจําภาคปลาย
ปการศึกษา 2556

2

มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนตอนกัศึกษา

คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดบริหารจัดการ และ
ดําเนินการประชาสัมพันธขาวสารใหนิสิตทราบขอมูล
ขาวสารหลายทาง ไดแก

1. เว็บไซตคณะ “www.agro.ku.ac.th” เพื่อ
ประกาศขาวสารเกีย่วกบัคณาจารย นิสิต และบุคลากร

2. facebook คณะอุตสาหกรรมเกษตร
“https://www.facebook.com/agro.ku?fref=ts”
คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดมีชองทางในการประกาศ
ขาวสารใหนิสิตทราบอีกชองทางเพื่อใหมีความรวดเร็ว
และเพื่อใหนิสิตไดรับขาวสารไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

3. facebook สโมสรนิสิตคณะฯ
“https://www.facebook.com/samoai?fref=ts”
เพื่อใหกรรมการสโมสรนิสิตคณะไดประชาสัมพันธ
โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ใหนิสิตหรือบุคคลทั่วไป
ทราบโดยทัว่กัน

4. ประกาศที่บอรดสวนกลางคณะ และภาควิชา
5. โทรแจงแกนิสิต หากเปนกรณีเรงดวนทางคณะ

จะสงขาวใหแกนิสิตทราบโดยการโทรศัพทเพื่อใหนิสิต
ทราบขาวที่เกี่ยวกับนิสิตโดยตรง เชน การแจงการรับทุน
หรือการติดตามนิสิตเพื่อพบอาจารย

3.1-2-1 เว็บไซตของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
3.1-2-2 facebook คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
3.1-2-3 facebook สโมสรนิสิตคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
3.1-2-4 บอรดปดประกาศคณะฯ
และภาควิชาตาง ๆ

3

มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนักศึกษา

ในปการศึกษา 2556 นี้ มีผลการดําเนินงานเกี่ยวกบั
การฝกประสบการณวิชาชพีแกนิสิตชั้นปที่ 3 ทุกคน โดย
ทุกภาควิชาจะมอีาจารยประจําที่จะทําหนาที่ดูแล
จัดการ และกํากับติดตามเกีย่วกับการฝกงานของนิสิต
กับหนวยงานที่นิสิตไปฝกงานเพื่อประเมินผลการทํางาน
ของนิสิตทุกคน และดําเนินการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร
เปนโครงการพัฒนานิสิต จํานวน โครงการ แบงออกเปน
แตละดานดังตอไปนี้

3.1 ดานทักษะทางปญญา จํานวน 8 โครงการ
3.2 กีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ จํานวน 2

3.1-3-1 ตารางสรุปโครงการดาน
พัฒนานิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ปการศึกษา 2556
3.1-3-2 ประเมินผลการฝกงานนิสิต
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจาํป
การศึกษา 2556
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน
โครงการ

3.3 บําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม จํานวน
4 โครงการ

3.4 เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม จาํนวน 3
โครงการ

3.5 สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จาํนวน 6
โครงการ

3.6 ใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช
ชีวิต จํานวน 4 โครงการ

3.7 พัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ
นิสิต/ศิษยเกา จาํนวน 4 โครงการ

3.8 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ จํานวน 6 โครงการ

3.9 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 0 โครงการ

4

มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนตอศิษยเกา

ดวยในปจจบุันคนทั่วไปจะนยิมใช facebook คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร และภาควิชาตาง ๆ ไดจัดทํา
facebook ของภาควิชาขึ้นเพือ่ประกาศขาวสารของ
สวนกลางคณะฯ และภาควิชาเพื่อใหคณาจารย นิสิต
นิสิตเกา บุคลากร และคนทั่วไปใหทราบวาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรนั้นมีผลงานและมีกจิกรรมอะไร
เกิดขึ้นไดบาง ซ่ึงมีความรวดเร็ว และทนัตอความ
ตองการในยุคปจจุบัน

สมาคมนิสิตเกาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดเชิญ
คณาจารยจํานวน 3 ทานรวมเปนคณะกรรมการสมาคม
นิสิตเกาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดแก

1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ (รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี)
ที่ปรึกษา

2. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ (ผศ.ดร.ณัฐกานต
นิตยพัธน)

3. ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี กรรมการบริหาร
เพื่อใหเกิดความรวมมอืกันระหวางการทํางานของ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร นิสิตปจจบุัน และนิสิตเกา
พรอมทั้งใหทราบขอมูลขาวสารตางๆ เชน การจัด
กิจกรรม โครงการ ประชุมวิชาการ การรับสมัครงาน
หรืออื่นๆ โดยผานหลายเสนทาง ไดแก การประชุมของ
สมาคมแกนิสิตเกาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในเว็บไซต
https://www.facebook.com/aiaa.ku?fref=ts

3.1-4-1 เว็บไซตของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
3.1-4-2 facebook คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

- facebook ภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- facebook ภาควิชาเทคโนโลยี
การบรรจุและวัสดุคณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- facebook ภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

5

มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรูและประสบการณใหศิษย
เกา

คณะอุตสาหกรรมเกษตรรวมกับสมาคมนิสิตเกา
คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดดําเนินการจดัใหมีการพัฒนา
ความรูในศาสตรดานอุตสาหกรรมเกษตรใหแกนิสิตเกา
ประจําปการศึกษา 2556 ดังตอไปนี้

1. สมาคมนิสิตเกาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได
ดําเนินการจัดโครงการสัมมนา จํานวน 2 โครงการ
ไดแก

1.1 โครงการสัมมนา หัวขอเร่ือง "อวน
อันตรายอุตสาหกรรมอาหารไทยชวยได" ในวันที่ 16
สิงหาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจดุประกายให

3.1-5-1 โครงการสัมมนา หวัขอเร่ือง
"อวนอันตรายอุตสาหกรรมอาหาร
ไทยชวยได"
3.1-5-2 เสวนาเร่ือง "บริหารแบบผ้ึง
เปนหนึ่ง และยั่งยืน"
3.1-5-3 รายงานโครงการสัมมนา
พิเศษ หัวขอเร่ือง Preference
Testing with a “No Preference”
3.1-5-4 โครงการสัมมนาพิเศษหัวขอ
เร่ือง Preference Testing with a
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน
นักวิทยาศาสตรการอาหารรุนใหมหันมาใสใจการพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหารใหเปนมิตรกับสุขภาพและมีบทบาทตอ
การควบคุมปองกันภาวะโภชนาการเกินหรือโรคอวน
(3.1-5-1)

1.2 เสวนาเร่ือง “บริหารแบบผ้ึง เปนหนึ่ง
และยั่งยืน” ในวันที่ 12 กันยายน 2556 เพื่อเสริมสราง
ความรูในการทํางานในระบบอุตสาหกรรม (3.1-5-2)

2. ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร จัดบรรยายพิเศษ ในหวัขอเร่ือง Preference
Testing with a “No Preference” (3.1-5-3) เพื่อเพิ่ม
พูความรูเกี่ยวกับการเปรียบเทยีบตัวอยางคู แบบทีมี
ทางเลือก “No Preference” ในวันที่ 9 – 10 มกราคม
2557 ณ โรงแรมมารวยการเดน โดยศาสตราจารย
ดร.วิฑูยร ปริญญาวิวัฒนกุล จาก Louisiana State
University ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนนักวิชาการ
ไทยที่อยูตางประเทศกลับมารวมพัฒนาการอุดมศึกษา
ไทย และเปนนิสิตเกาคณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (3.1-5-4)

"No Preference"

6

มีผลการประเมินคุณภาพของ
การใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอ
ไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม
5

ในปการศึกษา 2556 ฝายกจิการนิสิตคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรไดดําเนินการประเมนิสอบถามความ
พึงพอใจในการใชบริการระบบกลไกการใหคําปรึกษา
และบริการขอมูลสารสนเทศ ปการศึกษา 2556 ซ่ึง
ขอมูลไดจากนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร คละชั้นป
และภาควิชาจาํนวน 281 คน สรุปแตละหัวขอ
ดังตอไปนี้

สวนที่ 1 การใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ
และวิชาชพีแกนิสิต คาเฉล่ียเทากับ 3.78

1. การใหบริการฐานขอมูลทะเบียนนิสิต
1.1 ระบบการลงทะเบียนนิสิตผานเครือขาย

คาเฉล่ียเทากับ 3.51
1.2 การใหบริการออนไลนระบบสารสนเทศ

นิสิต คาเฉล่ียเทากับ 3.64
2. การใหบริการใหคําปรึกษาเชิงวิชาการ(อาจารยที่

ปรึกษาและอาจารยผูสอน)
2.1 การใหคําชี้แนะปรึกษาเชิงวิชาการแก

นิสิต คาเฉล่ียเทากับ 3.91
2.2 การใหความชวยเหลือแนะแนววธิีการ

แกไขปญหา ที่เปนประโยชนแกนิสิต คาเฉล่ียเทากับ
3.94

2.3 การใหเวลาเพิ่มเติมจากชั่วโมงเรียนเพื่อ
แนะนําหรือตอบขอสงสัยแกนิสิต คาเฉล่ียเทากับ 3.84

2.4 การติดตามผลการเรียนและการดําเนิน
ชีวิตของนิสิต คาเฉล่ียเทากับ 3.72

2.5 การเอาใจใสใหความชวยเหลือดานตางๆ
แกนิสิตดวยความเต็มใจ คาเฉล่ียเทากับ 3.96

3. การใหบริการใหคําปรึกษาแนะแนวการใชชีวิต
(บุคลากรในคณะ/หนวยงานดานกิจการนิสิตของ
มหาวิทยาลัย)

3.1-6-1 รายงานสรุปการประเมิน
สอบถามความพึงพอใจในการใช
บริการระบบกลไกการใหคําปรึกษา
และบริการขอมูลสารสนเทศ
ปการศึกษา 2556
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน
3.1 การใหขอมูล คําแนะนําหรือคําปรึกษา

ดวยความสุภาพและเต็มใจใหความชวยเหลือ คาเฉล่ีย
เทากับ 3.81

3.2 การใหความชวยเหลือ สนับสนุนแกนิสิต
ในดานวิชาการและการใชชีวิตในมหาวทิยาลัย คาเฉล่ีย
เทากับ 3.78

3.3 การเอาใจใส ใหความชวยเหลืออยาง
สม่ําเสมอและติดตามผลในบางกรณี คาเฉล่ียเทากับ
3.70

3.4 จํานวนบุคลากรที่ใหบริการงานดาน
ตางๆมีเพียงพอตอปริมาณงานที่รับผิดชอบ คาเฉล่ีย
เทากับ 3.79

สวนที่ 2 การใหบริการขอมูลสารที่เปนประโยชนตอ
นิสิต คาเฉล่ียเทากับ 3.66

1. การใหบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนทางเว็บไซต ปายประกาศ คูมอื วารสาร ฯ
คาเฉล่ียเทากับ 3.71

2. การใหบริการขอมูลขาวสารวิชาการที่
เฉพาะดาน สอดคลองกับสาขาวิชาที่นิสิตจําเปนตองรู
คาเฉล่ียเทากับ 3.59

3. การใหบริการขอมูลขาวสารที่มีความ
ทันสมัย รวดเร็ว สอดคลองกับสถานการณ คาเฉล่ีย
เทากับ 3.61

4. ความสะดวกในการเขารับบริการขอมูล
ขาวสาร คาเฉล่ียเทากับ 3.74

5. มีชองทางสําหรับนิสิตในการให
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการใหบริการดานขอมูล
ขาวสาร คาเฉล่ียเทากับ 3.60

6. มหาวิทยาลัยมกีารเผยแพรขอมูล
กฎระเบียบและขั้นตอนการดําเนินการตางๆที่เปน
ประโยชนแกนิสิตอยางทั่วถึง คาเฉล่ียเทากับ 3.67

สวนที่ 3 การใหบริการกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ คาเฉล่ียเทากับ
3.62

1. กิจกรรมพัฒนาประสบการณทางวิชาการ
และวิชาชพีมีความสอดคลองกับสาขาทีเ่รียน คาเฉล่ีย
เทากับ 3.59

2. กิจกรรมมีความสอดคลองกับความถนัด
และความสนใจของนิสิต คาเฉล่ียเทากบั 3.58

3. ความรูทักษะและประสบการณที่ไดรับ
สามารถนําไปประยุกตใชไดจริง คาเฉล่ียเทากับ 3.72

4. จํานวนกิจกรรมที่จัดมีเพยีงพอกับจํานวน
นิสิตที่สนใจ คาเฉล่ียเทากับ 3.59

5. กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความคลอบคลุมทั้ง
ประเภทพัฒนาประสบการณทางวิชาการ วิชาชีพตามที่
นิสิตศึกษาและเพื่อพัฒนาไปสูการประกอบอาชีพอิสระ
คาเฉล่ียเทากับ 3.59

6. ความพรอมของหนวยงาน/บุคลากรใน
การจัดกิจกรรมและการอํานวยความสะดวก คาเฉล่ีย
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลักฐาน
เทากับ 3.66

7

มีการนําผลการประเมินคุณภาพ
ของการใหบริการมาใชเปนขอมูล
ในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความตองการของนักศึกษา

ตามที่กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ไดขอใหคณะอุตสาหกรรมเกษตรเก็บขอมูลจากผูแทน
นิสิตจํานวน 281 คน เพื่อสอบถามความพึงพอใจในการ
ใชบริการระบบกลไกการใหคําปรึกษาและบริการขอมูล
สารสนเทศ ปการศึกษา 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไดนําผลการสอบถามดังกลาวมาทบทวนเพื่อปรับปรุงใน
ขอที่ไดคะแนนตํ่ากวา 3.51 ทั้งนี้ไมพบวามีหัวขอที่มี
คาเฉล่ียตํ่ากวา 3.51 แตพบวามีคาเฉล่ียเทากับ 3.51 คือ
ขอที่ 1.1 ระบบการลงทะเบียนนิสิตผานเครือขาย

ดังนั้นคณะอุตสาหกรรมเกษตรจึงนําผลดังกลาวมา
ทบทวนเพื่อปรับปรุง ดังตอไปนี้ ในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร คร้ังที่ 1/2557 ทั้งนี้คณะกรรมการ
ไดพิจารณา และมีมติที่ประชุม คือ เพิ่มจํานวนสัปดาห
นิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา จากการดําเนนิงานในป
การศึกษา 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการ
สัปดาหพบอาจารยที่ปรึกษา จํานวน 1 คร้ัง/ภาค
การศึกษา เปล่ียนแปลงเปน 2 คร้ัง / ภาคการศึกษา

3.1-7-1 รายงานสรุปการประเมิน
สอบถามความพึงพอใจในการใช
บริการระบบกลไกการใหคําปรึกษา
และบริการขอมูลสารสนเทศ ป
การศึกษา 2556
3.1-7-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่
ปรึกษาคณะฯ คร้ังที่ 2/2556
3.1-7-3 โครงการสัปดาหนิสิตพบ
อาจารยที่ปรึกษา คร้ังที่ 1 ประจําป
การศึกษา 2556
3.1-7-4 โครงการสัปดาหนิสิตพบ
อาจารยที่ปรึกษา ประจําภาคปลาย
ปการศึกษา 2556
3.1-7-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่
ปรึกษาคณะฯ คร้ังที่ 1/2557

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 (สกอ.) ระบบและกลไกกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
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

เกณฑมาตรฐาน ขอ
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ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน

คณะกรรมการกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรม
เกษตร ไดดําเนินการจัดทําแผนงานฝายกิจการนิสิต
ประจําปการศึกษา 2556 พรอมไดคํานึงถึงการจัด
กิจกรรมใหครบถวนทั้ง 5 ประเภทสําหรับระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ตอไปนี้

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค

- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา

ส่ิงแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

3.2-1-1 แผนงานฝายกิจการนิสิต
ประจําปการศึกษา 2556
3.2-1-2 แผนงานสโมสรนิสิต ประจําป
การศึกษา 255

2

มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินการ
แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพองคกร
กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
บางเขน ประจําปการศึกษา 2556 เพื่อใหสโมสร
นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรไดรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพ ผลการประเมินจากคะแนนเต็ม
5.00 คะแนน ไดเทากับ 4.52 และฝายกิจการนิสิต
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดดําเนินการจัดโครงการ
สัมมนา เร่ือง บริหารงานกจิกรรมนิสิตดวยระบบ
PDCA ประจําป พ.ศ. 2557 ในวันอาทติยที่ 4
พฤษภาคม 2557 เพื่อใหคณะกรรมการบริหาร
สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรรูจักหลักการใน
การบริหารงานโดยใชระบบ PDCA อยางมีขั้นตอน
และสรางความเขาใจการทํางานสโมสรนิสิตคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร

3.2-2-1 ตรวจประเมินองคการบริหาร
องคกรนิสิต ประจําปการศึกษา 2556
3.2-2-2 โครงการบริหารงานกิจกรรมนิสิต
ดวยระบบ PDCA ประจําป พ.ศ. 2557
3.2-2-3 คูมือประกันคุณภาพสําหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา
2556

3

มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรู
ดานการประกันคุณภาพไปใชในการ
จัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย
นักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท
สําหรับระดับปริญญาตรี และอยาง
นอย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกจิกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม
สุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือ
รักษาส่ิงแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานฝายกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรม
เกษตร แผนปฏิบัติงานสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรม
เกษตร และไดดําเนินการจัดโครงการตลอดป
การศึกษา 2556 ครบถวนตาม 5 ประเภท ดังแสดง
ในแบบเก็บขอมูลดิบโครงการพัฒนานิสิตคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2556ดังตอไปนี้

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค จํานวน 22 โครงการ

- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
จํานวน 2 โครงการ

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา
ส่ิงแวดลอม จํานวน 4 โครงการ

- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
จํานวน 3 โครงการ

- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
จํานวน 6 โครงการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดําเนินการจัด
โครงการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในดาน
วิชาการ คือ โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่

3.2-3-1 แบบเก็บขอมูลโครงการพัฒนา
นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการ
ศึกษา 2556
3.2-3-2 โครงการทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานที่นิสิตปริญญาโท
3.2-3-3 โครงการทัศนศึกษาดูงานและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
นิสิตปริญญาโท (3.2-3-2) และพัฒนานสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษาดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
คือ โคงการทัศนศึกษาดูงานและทาํนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย (3.2-3-3)

4

มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสราง
เครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน

คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดสงเสริมและ
สนับสนุนใหตัวแทนนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ซ่ึงเปนคณะกรรมการสโมสรนิสิตไดเขารวมกิจกรรม
สรางเครือขายเพื่อพัฒนาคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอก ดังตอไป ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ไดมีการดําเนินการลงนามความรวมมอืการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะวิชา ในปการศึกษา
2556 นี้ เครือขายไดรวมกันจัดใหมีโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคล่ือน
การประกันคุณภาพกจิกรรมนิสิต/นักศึกษา ในวันที่
5 กุมภาพันธ 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดสง
ตัวแทนนิสิตเขารวม ซ่ึงนิสิตไดรวมทํากจิกรรมเพื่อ
เพิ่มทักษะการจัดการกระบวนการ PDCA เพื่อใชกับ
การจัดโครงการตามหลัก การพัฒนาสูความสําเร็จ
และนําไปใชในชีวิตประจาํวัน และดําเนนิการจัด
โครงการตรวจประเมินตรวจประเมินคุณภาพองคกร
กิจกรรมนิสิต ประจาํปการศึกษา 2556 ระหวาง
วันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ 2557 ผลการตรวจ
ประเมินผลการดําเนินงานสโมสรนิสิตคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ประจําปการศึกษา 2556
เทากับ 4.56 จากคะแนนเต็ม 5.00 ทั้งนี้โครงการ
ดังกลาวในการดําเนินการใหตัวแทนนิสิตของแตละ
สโมสรนิสิตเขามามีสวนรวมเปนคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ เพื่อใหนิสิตมีความรู ความเขาใจในการใช
กระบวนการ PDCA ในการทํางาน พรอมทั้งได
แลกเปล่ียนเรียนรูแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีในการ
บริหารงานของสโมสรนิสิตคณะอื่นๆ และสามารถ
นํามาปรับใชการจัดบริหารงานของหนวยงานของ
ตัวเองได รวมไปถึงทําโครงการของสโมสรนิสิตอยาง
เปนรูปธรรม ซ่ึงผูแทนนิสิตของสโมสรนิสิตคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรไดเขารวมเปนคณะกรรมการ
ตรวจประเมินฯ

3.2-4-1 บันทึกขอตกลงความรวมมือ
เครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสถาบัน
3.2-4-2 สรุปโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู
แนวปฏบิัติที่ดีในการขับเคล่ือนการ
ประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2556
3.2-4-3 โครงการตรวจประเมินตรวจ
ประเมินคุณภาพองคกรกิจกรรมนิสิต
ประจําปการศึกษา 2556
3.2-4-4 เลมรายงานผลการตรวจประเมิน
ตรวจประเมินคุณภาพองคกรกจิกรรม
นิสิต ประจําปการศึกษา 2556

5

มีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานกัศึกษา

คณะกรรมการกิจการนิสิตไดดําเนินการ
ประเมินและติดตามแผนปฏบิัติงานฝายฯ ป
การศึกษา 2556 ตามแบบการติดตามแผนปฏิบัติ
งาน (Action Plan) ฝายกิจการนิสิตคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2556 เพื่อเปนการ
ทบทวนขอดี และขอเสียของแตละโครงการในการ
จัดโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่จัดเปนประจําทุก
ป เพื่อประเมินความตองการของนิสิตในการไดรับ
ประโยชนในการเขารวมโครงการ รวมถงึการ
ประเมินการใชทรัพยากรตางๆ เชน งบประมาณ
สถานที่ รวมถึงการกําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินการจัดโครงการ

3.2-5-1 รายงานประเมินแผนปฏิบัติงาน
งานฝายกิจการนิสิต ปการศึกษา 2556
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

6

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา

คณะกรรมการฝายกจิการนิสิตคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ไดดําเนินการนาํผลสรุป
ขอเสนอแนะจากผลการประเมินโครงการพัฒนา
นิสิตซ่ึงไดดําเนินการจัดในปการศึกษา 2556 เพื่อให
คณะกรรมการกิจการนิสิตวิเคราะห และหาแนว
ทางการพัฒนา ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานฝายกิจการ
นิสิต ปการศึกษา 2556 โดยระดมความคิดใน การ
ประชุม คร้ังที่ 2/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 26
มิถุนายน 2557 เพื่อประกอบการจัดทาํแผนปฏิบัติ
งานฝายกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ป
การศึกษา 2557 ตอไป

3.2-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการกิจการนิสิตคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร คร้ังที่ 2/2557
3.2-6-2 รายงานการติดตามแผนปฏบิัติ
งานฝายกิจการนิสิต ประจําปการศึกษา
2556

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี 3.3.3 (สถาบนั) ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี (มก.)
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

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

เกณฑมาตรฐาน ขอ

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการแตงต้ังคณะกรรมการการให
คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีคําส่ังเลขที่ 71/2555
ลงวันที่ 24 กันยายน 2555 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร
โดยคณะกรรมการมีหนาที่ใหคําปรึกษาแกอาจารยที่
ปรึกษา ติดตอประสานงานใหความรวมมือและชวย
แกปญหาแกอาจารยที่ปรึกษา

3.3-1-1 คําส่ังเลขที่ 71/2555 ลงวันที่
24 กันยายน 2555 เร่ือง แตงต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่
ปรึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

2

มีการจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ
และเคร่ืองมือที่ใชในการให
คําปรึกษาแกอาจารยทีป่รึกษา

คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดจัดใหมีการแตงต้ัง
อาจารยที่ปรึกษาสําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 เปนประจําทกุป
และมีเคร่ืองมือเพื่อใชในการใหคําปรึกษาแกนิสิต ดังนี้

2.1 คําส่ังเลขที่ 214/2556 เร่ือง แตงต้ังอาจารย
ที่ปรึกษาของนิสิตชั้นปที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ประจําปการศึกษา 2556 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2556

2.2 คําส่ังเลขที่ 215/2556 เร่ือง แตงต้ังอาจารยที่
ปรึกษาของนิสิตชั้นปที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ภาค
พิเศษ) ประจําปการศึกษา 2556 ลงวันที่ 28 มิถุนายน
2556

2.3 คําส่ังเลขที่ 499/2556 เร่ือง คําส่ัง
เปล่ียนแปลงอาจารยที่ปรึกษา ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน
2556

2.4 แจกคูมือ “ขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พุทธศักราช
2548” ใหแกนิสิตใหมทุกคน และอาจารยใหมของคณะ
ประจําปการศึกษา 2556

2.5 อาจารยที่ปรึกษาแจงใหนิสิตทราบเวลาวางที่
สามารถเขาพบในบอรดหนาหองพักของอาจารย

2.6 คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดําเนินการจัดโครงการสัปดาห
พบอาจารยที่ปรึกษา ประจาํปการศึกษา 2556 จัดขึ้นใน
ภาคตน จาํนวน 1 คร้ัง ระหวางวันที่ 26 – 30 สิงหาคม
2556 และภาคปลาย จาํนวน 1 คร้ัง ระหวางวันที่ 13 –
24 มกราคม 2557 รายละเอยีดดังเอกสารสรุปโครงการ

3.3-2-1 คําส่ังเลขที่ 214/2556 เร่ือง
แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาของนิสิตชั้นป
ที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ประจําปการศึกษา 2556 ลงวันที่ 28
มถิุนายน 2556
3.3-2-2 คําส่ังเลขที่ 215/2556 เร่ือง
แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาของนิสิตชั้นป
ที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ภาค
พิเศษ) ประจําปการศึกษา 2556 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2556
3.3-2-3 คําส่ังเลขที่ 499/2556 เร่ือง
คําส่ังเปล่ียนแปลงอาจารยที่ปรึกษา
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
3.3-2-4 คูมือ “ขอบังคับวาดวย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พุทธศักราช 2548”
3.3-2-5 ตารางเวลาวางใหนิสิตปรึกษา
ณ หนาหองอาจารย (สถานที่จริง)
3.3-2-6 โครงการสัปดาหพบอาจารยที่
ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2556 คร้ัง
ที่ 1
3.3-2-7 โครงการสัปดาหพบอาจารย
ที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2556
คร้ังที่ 2

3

มีการประชุมคณะกรรมการการให
คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพื่อ
หาแนวทางการแกปญหาและ
พัฒนานิสิต อยางนอยภาค
การศึกษาละ 1 คร้ัง

คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ในปการศึกษา 2556 นี้ไดดําเนิน
การจัดประชุมของคณะกรรมการ จาํนวน 3 คร้ัง
ดังตอไปนี้

3.1 การประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 3/2556
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการไดมีมติที่
ประชุม ดังตอไปนี้

1. การจัดทาํแบบฟอรมติดตามผลการเรียน
ตามแผนการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี

2. จัดโครงการสัมมนาพัฒนาระบบอาจารย
ที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2556 เร่ือง “การจัดระบบ
การใหคําปรึกษาที่ดีของคณะอุตสาหกรรมเกษตร”

3. วางแผนการจัดโครงการ “สัปดาหนสิิต
พบอาจารยที่ปรึกษา”

3.2 การประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 4/2556
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการไดมีมติที่
ประชุม ดังตอไปนี้

1. เพิ่มนักวิชาการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสวน
งานทะเบียนนิสิต ภาคพิเศษ เขารวมเปนคณะกรรมการ

2. พิจารณาปรับปรุงแบบคํารองทั่วไปใหม
3.3 การประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 5/2556

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการไดมีมติที่
ประชุม ดังตอไปนี้

3.3-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่
ปรึกษาคณะฯ คร้ังที่ 3/2556
3.3-3-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่
ปรึกษาคณะฯ คร้ังที่ 4/2556
3.3-3-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่
ปรึกษาคณะฯ คร้ังที่ 5/2556
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
1. กําหนดระยะเวลาของโครงการ

“สัปดาหนิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา” ประจําภาคปลาย
ปการศึกษา 2556

2. เอกสารประกอบการใชในโครงการ
“สัปดาหนิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา” ประจําภาคปลาย
ปการศึกษา 2556

3. กําหนดแผนงานจัดโครงการสัมมนา ในป
การศึกษา 2557 คือ โครงการ “การส่ือสารกับวยัรุน”

4

มีการประเมินผลระบบการให
คําปรึกษาวิชาการและการ
ดําเนินงานของอาจารยที่ปรึกษา
ทุกป

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดดําเนินการเก็บขอมูล
จากนิสิต 281 คน ในการตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจในการใชบริการระบบกลไกการใหคําปรึกษาและ
บริการขอมูลขาวสารสารสนเทศ ปการศึกษา 2556 ใน
หัวขอการใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชพี
แกนิสิต คาเฉล่ียเทากับ 3.78 จากคะแนนเต็ม 5.00

3.3-4-1 สรุปผลแบบสอบถามความพึง
พอใจในการใชบริการระบบกลไกการ
ใหคําปรึกษาและบริการขอมูลขาวสาร
สารสนเทศ ปการศึกษา 2556

5

มีการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษา
วิชาการใหมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น

คณะกรรมการพัฒนาระบบใหคําปรึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ไดพิจารณาปรับปรุงจากผลการ
ประเมินในการจัดโครงการสัปดาหพบอาจารยทีป่รึกษา
คร้ังที่ 1 ประจําปการศึกษา 2556 ในวันที่ 26 – 30
สิงหาคม 2556 ไดพิจารณาจากขอเสนอแนะในการ
ประเมินโครงการดังกลาวนิสิต พบกวามนีิสิตจํานวน 20
คน มีความคิดเห็นตรงกัน “ควรมีมากกวา 1 คร้ัง ตอป
การศึกษา” จากการสํารวจนิสิตจาํนวน 542 คน
คณะกรรมการจึงมีมติที่ประชุมเห็นควรจัดโครงการ
สัปดาหพบอาจารยที่ปรึกษา ประจําภาคปลาย ป
การศึกษา 2556 ในระหวางวันที่ 13 – 17 และวันที่ 20
– 24 มกราคม 2557

3.3-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่
ปรึกษาคณะฯ คร้ังที่ 5/2556
3.3-5-2 โครงการสัปดาหพบอาจารยที่
ปรึกษา คร้ังที่ 1 ประจําปการศึกษา
2556
3.3-5-3 โครงการสัปดาหพบอาจารยที่
ปรึกษา ประจําภาคปลาย ปการศึกษา
2556

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 6 ตัวบงชี้

ไดแก สกอ. 3 ตัวบงชี้ และ สมศ. 3 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพ
ระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก
รายละเอียดดังตอไปนี้

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน

1. เกณฑท่ัวไป
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

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ ตามเกณฑท่ัวไป

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

ตามเกณฑท่ัวไป

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

ตามเกณฑท่ัวไป

มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

ตามเกณฑท่ัวไป

มีการดําเนินการครบ
7 ขอ ตามเกณฑท่ัวไป
และครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะ

กลุม
เกณฑมาตรฐาน ขอ

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีระบบและกลไกบริหาร
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนดาน
การวิจยัของสถาบัน
และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการบริหารงานวิจัยภายใต
ยุทธศาสตรการวิจยัและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2556 -
2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การสรางความเขมแข็งดานการวจิัย และมีการเชื่อมโยงการ
บริหารงานดานงานวจิัยสูแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2555
– 2558) คณะอุตสาหกรรมเกษตร แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป และแผนปฏิบัติงานของฝายวจิัย คณะฯ อยางเปน
ระบบ (4.1-1-1) โดยมีรองคณบดีฝายวจิัย เปนหวัหนาทีมใน
การบริหารงานวิจัยของคณะ และเปนผูรับนโยบายการวิจยั
จากมหาวิทยาลัย ผานการเปนคณะกรรมการประจาํสถาบัน
วิจัยและพัฒนาแหง มก. (4.1-1-2) และมีคณะกรรมการวิจยั
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบดวยกรรมการซ่ึงเปนผูแทน
จากภาควิชาตางๆ ของคณะเปนทีมงานในการบริหารงานวจิัย
คณะ โดยมีหนาที่เปนผูกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานและ
ดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามแผนปฏิบติังานของฝายวจิัย
คณะฯ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของแผนปฏบิัติงานฝายวิจยั คณะฯ ในรอบป
การศึกษา 2556

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเปนสวนหนึ่งในการขับเคล่ือน
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีการแบงกลุม

4.1-1-1 การบริหารงานดานงานวิจยั
- ผังเชื่อมโยงการบริหารงานดาน

งานวิจัย
- ยุทธศาสตรการวิจยัมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร พ.ศ.2556 - 2559
- ยุทธศาสตรการบริหารงานวจิัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- แผนปฎิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2555

- 2558)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร(1)

- แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.
2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

- แผนปฏิบัติงานฝายวจิัย คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ประจําปการศึกษา
2556
4.1-1-2 คณะกรรมการประจําสถาบันวจิัย
และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4.1-1-3 การจัดกลุมวิจยั/วิชาการ ตาม
สาขาเชี่ยวชาญของคณาจารย
4.1-1-4 หนวยปฏิบัติการวจิัยเชี่ยวชาญ
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
งานวิจัยตามสาขาเชีย่วชาญของคณาจารย เปนการจัดกลุม
วิจัย/วิชาการ จาํนวน 21 กลุม ดังนีA้dvanced Polymer
Composite and Smart Packaging Materials Research
Group, Bio-Based and Sustainable Packaging
Research Group, Packaging & Distribution Systems for
Agro-Industry (PKD), Food Contact Materials
Research and Testing Center, Packaging Design and
Development Center, Fermentation Technology
Research Center, Biotechnology of Biopolymer and
Bioactive Compounds, Probiotics and Prebiotics for
Health, Rice and Rice Products, Food Safety, Food
Flavor and Bioactive Ingredients, Controlled Release
Delivery Systems for Functional Ingredients and
Bioactives, Food Process Innovation, PIRUN : Product
Innovation Research Unit, KUSCR : Kasetsart
University Sensory Science and Consumer
Research, PD-FIP : Product Development with Food
Ingredients and Process, NQA : Non-destructive
Quality Analysis, Mass Customization, Textile
Technology and Innovation Management, Eco –
Textile, Agro-Industrial Management เพื่อนําไปสูการเปน
มหาวิทยาลัยวิจยั โดยการดําเนินงานรวมกับคณะตางๆ
ภายในมหาวิทยาลัย เชน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร -
กพส., คณะสัตวแพทยศาสตรคณะเกษตร (4.1-1-3)
เปนตน

รวมถึงการแบงกลุมงานวิจัยตามสาขาเชี่ยวชาญของ
คณาจารย เปนหนวยปฏิบัติการวจิัยเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
(Special Research Unit) ภายใตการดําเนินงานของศูนย
วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร(Center for
Advanced Studies for Agriculture and Food, CASAF)
ศูนยวิทยาการขั้นสูงดานทรัพยากรธรรมชาติเขตรอน (Center
for Advanced Studies in Tropical Natural Resources)
และศูนยวิทยาการขั้นสูงดานนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
เคมี อาหาร และการเกษตร (Center for Advance Studies
in Nanotechnology for Chemical, Food and
Agricultural Industries) เชน ศูนยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อ
อุตสาหกรรมอาหาร (Center for Advanced Food
Technology, CAFT), ศูนยวิจัยความปลอดภัยอาหาร
มาตรฐานสากล (Center for International Standard
Food Safety, CISF), ศูนยวิจยัปรับปรุงพันธุพืชและวิทยาการ
นวชีวศาสตร (Plant Breeding and New Life Science
Application Center, PB-NLSAC), ศูนยวิทยาการชีวมวล
การเกษตรและพลังงาน (Biomass and Biofuel Center,
BM-BC), ศูนยวิจัยการผลิตปศุสัตว สัตวน้ํา และสุขภาพสัตว
(Integrative Research Center for Animal Science,
Aquaculture and Animal Health, ASA-AH) (4.1-1-4)

นอกจากนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดมีการสนับสนุน
งบประมาณในการวิจยัสําหรับคณาจารยอยางตอเนื่อง ทั้งใน
ระดับคณะและภาควิชา (4.1-1-5) เพื่อใหการดําเนินงานวจิัย

เฉพาะดาน ภายใตการดําเนินงานของศูนย
วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร
(Center for Advanced Studies for
Agriculture and Food, CASAF)
4.1-1-5 การสนับสนุนงบประมาณในการ
วิจัยระดับคณะ-ภาควิชา
4.1-1-6 ทุนวิจัยอาจารยใหม คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
4.1-1-7 ทุนพัฒนาอาจารยคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
4.1-1-8 งบประมาณสนับสนุนในการจดัซ้ือ
ครุภัณฑ และเคร่ืองมือวิทยาศาสตร
4.1-1-9 งบประมาณวิจยั คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ประจําปงบประมาณ
2556
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
ของมหาวิทยาลัยและคณะบรรลุตามยุทธศาสตรการวจิัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและวิสัยทัศนของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร

ระดับคณะ อาทิเชน
1. ทุนวิจัยอาจารยใหม คณะอุตสาหกรรมเกษตร

(เปนการสนับสนุนใหคณาจารยรุนใหมไดเร่ิมทําวิจัย ภายหลัง
สําเร็จการศึกษาหรือเร่ิมปฏิบัติราชการ – จํานวน 10 ทุนๆ ละ
30,000 บาท)

2. ทุนพัฒนาอาจารย คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เปน
การสนับสนุนใหคณาจารยไดมีโอกาสไดนําผลงานวิจัยไป
เผยแพรในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ตลอดจน
ไดแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณและองคความรูใหมๆ จาก
การเขารวมประชุมทางวิชาการ – ในวงเงินสนับสนุน 300,000
บาท/ป)

3. งบประมาณสนับสนุนในการจัดซ้ือครุภัณฑวิจัยและ
เคร่ืองมือวิทยาศาสตร ประจาํปงบประมาณ 2556 เพื่อใชใน
การเรียนการสอนและการวิจยั เชน เคร่ือง Gas
Chromatography Mass Spectrometers (GC/MS)
เคร่ือง Water bath แบบควบคุมความเย็น เคร่ืองซิลเลอร
คูลล่ิง อุปกรณแลกเปล่ียนความรอนแบบแผน เปนตน

ระดับภาควิชา อาทิเชน
1. งบประมาณสนับสนุนในการจัดซ้ือครุภัณฑวิจัยและ

เคร่ืองมือวิทยาศาสตร ประจาํปงบประมาณ 2556 เพื่อใชใน
การเรียนการสอนและการวิจยั เชน ตูควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้น, เคร่ืองมือวิทยาศาสตร GC MS,ตูปลอดเชื้อ, เคร่ือง
หมอนึ่งฆาเชื้อแบบอัตโนมัติ (Autoclave) เปนตน

2. การสนับสนุนคาใชจายในการนําเสนอผลงานในการ
ประชุมทางวิชาการ

3. การสนับสนุนคาใชจายในการตีพิมพผลงานใน
วารสารระดับนานาชาติ เชน คาตรวจภาษาอังกฤษ ทุน
สนับสนุนการตีพิมพผลงาน เปนตน

2

มีการบูรณาการ
กระบวนการวจิัยหรือ
งานสรางสรรคกับการ
จัดการเรียนการสอน

ทุกหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะอุตสาหกรรม
เกษตร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีการทําวิจัยวิทยานิพนธ
รวมกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยถือเปนสวนหนึ่งของ
ทีมวิจัยของอาจารยที่ปรึกษา (4.1-2-1)

งานวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจาํปงบประมาณ
2556 มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยของ
คณาจารยในโครงการวิจยัตาง ๆ เชน Effect of Sous Vide
Process on the Survival of Acid Stress and Non
Stress of Listeria monocytogenes in White Shrimp
(Litopenaeus vannamei), Development of Single
Primer-Based Polymerase Chain Reaction Combined
with Ethydium Bromide Monoazide for Reliable
Detection of Viable Salmonella spp. in Foods,
Encapsulation of Rice Phytochemicals Concentrated
by Molecular Distillation of Rice Bran Oil Deodorizer
Distillate and Their Chemical and Biological
Activities, Identification of Hen Eggshell Membrane

4.1-2-1 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธ
4.1-2-2 งานวิจัยที่มีนิสิตบัณฑิตศึกษาเปน
ผูรวมวิจัย
4.1-2-3 เทคนิควิจัย

- Course Syllabus
- รายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรีวิชา

เทคนิควิจัย
4.1-2-4 การบรรยายพิเศษของผูเชี่ยวชาญ
4.1-2-5

- การประชุมทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 52 สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร

- รายชื่อคณาจารยและนิสิตที่
นําเสนอผลงานและเขารวมประชุมทาง
วิชาการ

- การประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติ
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
Proteins During Different Time of Chicken Embryo
Development Using the Proteomic Approach เปนตน
(4.1-2-2)

ทุกภาควิชาของคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่เปดสอน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี มีการจัดการเรียนการสอนเกีย่วกับ
เทคนิควิจัย ประกอบดวยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ – วิชา
01051499 – Biotechnology Project, ภาควิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร – วิชา
01052491 Research Techniques I ภาควิชาเทคโนโลยีการ
บรรจุและวัสดุ – วิชา 01053491 Basic Research
Methods in Packaging Technologyภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ – วิชา 01054491 Research Methods in
Agro – Industrial Product Development ภาควิชา
วิทยาการส่ิงทอ – วิชา 01053491 Basic Research
Methods in Textiles Science and Technology เปนตน
ซ่ึงกําหนดใหนิสิตระดับปริญญาตรีทุกคนตองทําโครงงานวิจัย
ดานที่นิสิตสนใจและตรงตามความเชี่ยวชาญของอาจารยที่
ปรึกษาโครงงานวิจยั (4.1-2-3)

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการเชิญผูเชี่ยวชาญทั้งใน
ประเทศและตางประเทศมาเปนวิทยากรบรรยายพิเศษใหกบั
คณาจารย นิสิต และผูที่สนใจ อาทิเชน

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ รวมกับสถาบนัวิจัยและ
พัฒนาแหง มก. จัดโครงการบรรยายพิเศษเร่ือง “Challenges
and Opportunities for Food Scientists in the Quest
for Security in Under-Industrialized Nations in Asia
and Africa” โดย Professor Dr. Anna V.A.Resurreccion
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556

ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร จัด
อบรมเร่ือง “กลูเทนกับโภชนาการปจจบุัน และสวนประกอบ
ทางเลือก สําหรับผลิตภัณฑปราศจากกลูเทน” ผูเชี่ยวชาญ
ตางชาติรับเชิญ โดย Mrs.Susann Sontag นักวิจยัเชี่ยญชาญ
จากประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2557 และ
จัดการบรรยายพิเศษเร่ือง Creative-based Learning โดย
ไดรับเกียรติจาก ดร.ชนินทร ตรงจิตภักดี และ ดร.นวทัศน
กองสมุทร จากคณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อเสริมสรางทักษะทาง
ความคิดสรางสรรคและเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนความคิดสรางสรรคเปนพื้นฐานใหกับอาจารย
June 5, our department hold a special talk on
"Creative-based Leaning" by guest speakers,
Dr.Chanin Tongchitpakdee and Navatasn
Kongsamutr, from Faculty of Enginerring เปนตน
(4.1-2-4)

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดการประชุมทาง
วิชาการและการเสนอผลงานทางวิชาการใหกับคณาจารยและ
นิสิต เพื่อเปดโอกาสใหไดนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปล่ียน
เรียนรูประสบการณและองคความรูใหมๆ  เชน คณะ
อุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร คร้ังที่ 52 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่
4 – 7 กุมภาพันธ 2557 จัดประชุมทางวิชาการระดับ

- โครงการประกวดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร

- โครงการงานเสนอผลงานวิชาการ
4.1-2-6 งานวิจัยที่นาํไปใชประโยชนในการ
เรียนการสอน
4.1-2-7 หนังสือ การจัดการอุตสาหกรรม
เกษตร กรณีศึกษา
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
นานาชาติ Consumer Safety: Foods, Packaging &
Textiles ภายใต หัวขอ“เกษตรศาสตร นําไทยสูมาตรฐาน
สากล” ในการนี้สาขาอุตสาหกรรมเกษตรไดจัดใหมีกิจกรรม
ทางวิชาการซ่ึงประกอบดวย (1) การเสวนาพิเศษ เร่ือง
“Consumer Safety: Foods, Packaging & Textiles”
(2) การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย และ (3) การนําเสนอ
ผลงานภาคโปสเตอร เพื่อใหนิสิตไดเรียนรูและประมวลความรู
จากโครงงานวิจยั มีประสบการณในการเสนอผลงานในการ
ประชุมทางวิชาการ เผยแพรผลงานของนิสิต และเพื่อเตรียม
ความพรอมของนิสิตกอนกาวเขาสูชวีิตการทํางาน (4.1-2-5)

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการสงเสริมใหคณาจารยนํา
ผลลัพธที่เกิดจากงานวิจยัไปใชในการเรียนการสอน (4.1-2-
6) จากขอมูลผลงานวิจยัหรือผลงานสรางสรรคที่นํามาใชอัน
กอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน ฐานขอมูลสถาบันวิจยัและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ.2556

นอกจากนี้ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรได
จัดทําหนังสือการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร กรณีศึกษา โดย
ผานการรวบรวมและประมวลองคความรูจากผลงานวิจยัของ
ภาควิชาฯ เพื่อใหนิสิตและภาคอุตสาหกรรมไดศึกษาเปน
ตัวอยางในการเรียนการสอนและการวิจยั (4.1-2-7)

3

มีการพัฒนาศักยภาพ
ดานการวจิัยหรืองาน
สรางสรรคและใหความรู
ดานจรรยาบรรณการ
วิจัยแกอาจารยประจาํ
และนักวจิัยประจํา

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการพัฒนาศักยภาพดานการ
วิจัยใหความรูดานจรรยาบรรณการวจิัยกับคณาจารยและ
บุคลากร โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการกําหนด
หลักเกณฑมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าในฐานะอาจารยผูสอนใน
มหาวิทยาลัย โดยมีกรอบภาระงานขั้นตํ่าทั้งหมด ไมนอยกวา
35 ชั่วโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงกรอบภาระ
งานดานงานวิจยัมีสัดสวนเทากับ 12 ชั่วโมงทําการ ซ่ึง
ครอบคลุมถึงการทําวิจยั การตีพิมพ/เผยแพรผลงานวิจยัใน
วารสารและการประชุมทางวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ภายใตการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณอาจารย
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร และขอบังคับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร พ.ศ.2554 ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชพีตาม
สาขาวิชา เชน ขอบังคับสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทางอาหารแหงประเทศไทย วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชพี
นักวิทยาศาสตรดานอาหาร พ.ศ.2551 จรรยาบรรณนักวิจยั
เปนตน โดยมหาวิทยาลัย คณะ และหนวยงานที่เกีย่วของไดมี
การเผยแพรความรูดานจรรยาบรรณตาง ๆ ผานทางเว็บไซต
ของคณะและกองบริการการศึกษา มก. ตลอดจนมีการติดตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยผานคณะกรรมการสงเสริม
สนับสนุน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารยคณะอุตสาหกรรมเกษตร (4.1-3-1)

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย
ในฐานะนักวิจยัในรูปแบบกิจกรรมตาง ๆ เชน การฝกอบรม
การสัมมนา การศึกษาดูงาน การทําวจิัยในตางประเทศ การ
เขารวมการประชุมทางวิชาการ เปนตน อาทิเชน คณะ
อุตสาหกรรมเกษตรไดจัดการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ (4.1-3-2)

คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดสนับสนุนใหคณาจารยรุน

4.1-3-1 การพัฒนาศักยภาพดานการวจิยั
- หลักเกณฑมาตรฐานภาระงานขั้น

ตํ่าดานการวิจัย
- จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- จรรยาบรรณวิชาชพีตามสาขาวิชา
- การเผยแพรเพือ่ใหความรูเกีย่วกับ

จรรยาบรรณอาจารยและนกัวจิัย
- การติดตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

อาจารย คณะอุตสาหกรรมเกษตร
4.1-3-2 การพัฒนาสมรรถนะอาจารยใน
ฐานะนักวจิัย

- โครงการสัมมนาบุคลากรคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเตรียมความพรอม
ดานการวจิัยรวมกับภาคเอกชน

- การพัฒนาคณาจารยดานการวิจยั
4.1-3-3

- การเสนอขอเสนอการ
วิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุนใหม
โดยมีอาจารยอาวุโสเปนที่ปรึกษาโครงการ

- กลุมวิจัย - นักวจิัยรุนพี่
4.1-3-4 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธ
4.1-3-5 - การยกยอง มอบรางวัล ดานการ
เรียนการสอน การวจิัย และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

- การประชาสัมพันธขาวรางวัล
4.1-3-6 การจัดบรรยากาศภายในหองและ
อาคาร
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
ใหมเสนอขอเสนอโครงการวิจยั โดยมีอาจารยที่มีความอาวุโส/
มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ เปนพี่เล้ียงหรือที่ปรึกษา
โครงการวิจัยหรือผูรวมวจิัย และมีการจดักลุมวิจัยตามสาขา
เชี่ยวชาญ โดยมีนกัวิจยัรุนพี่/ผูมีความอาวุโสกวา เปนที่ปรึกษา
หรือผูรวมกลุมวจิัย (4.1-3-3)

ทุกหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะอุตสาหกรรม
เกษตร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีประธานกรรมการ
วิทยานพินธ ทําหนาที่ใหคําปรึกษาในการทําวิจยัและ
วิทยานพินธใหกับนิสิต (4.1-3-4)

นอกจากนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดมีการสราง
แรงจูงใจในการทํางานวิจยัและผลิตผลงานวิจยั โดยมีการมอบ
โลประกาศเกยีรติคุณใหกับอาจารยดีเดนทางดานการเรียนการ
สอนและการวิจยั ในงานขอบคุณบุคลากรคณะอุตสาหกรรม
เกษตร ประจําป 2556 และมอบโลประกาศเกียรติคุณใหกับ
อาจารยและบุคลากรสงเสริมจรรยาบรรณดีเดน ในงานสัมมนา
บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2557 พรอมทั้ง
ประชาสัมพันธขาวการไดรับรางวัลตางๆ ของคณาจารยและ
นิสิต เพื่อยกยองชมเชยผูที่มีผลงานดีเดน ทั้งทางดานการเรียน
การสอน การวจิัย : มีผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
สูงสุด และจรรยาบรรณวิชาชพี (4.1-3-5) รวมทั้งมีการจัด
บรรยากาศภายในหองและอาคารใหเอือ้ตอการเรียนการสอน
และการวิจัย (4.1-3-6)

4

มีการจัดสรรงบประมาณ
ของสถาบัน เพื่อเปนทุน
วิจัยหรืองานสรางสรรค

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนคณาจารยรุนใหมในการทําวิจยั ภายใตทุนวจิัย
อาจารยใหม คณะอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 10 ทุนๆ ละ
30,000 บาท/คน เปนประจาํทุกป โดยมีคณะกรรมการวิจยั
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนผูดําเนินการ (4.1-4-1) มีการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนคณาจารยของคณะในการ
นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวชิาการระดับนานาชาติ
เพื่อเปดโอกาสใหคณาจารยไดไปนําเสนอผลงานในเวทีระดับ
นานาชาติ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นและความรูทางดาน
วิชาการและการวิจยัภายใตทุนพัฒนาอาจารย คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ในวงเงินสนับสนุน 300,000 บาท/ป โดย
คณะกรรมการพิจารณาทุนพัฒนาอาจารย คณะอุตสาหกรรม
เกษตร เปนผูดําเนินการ (4.1-4-2) และมีการจัดสรร
งบประมาณในการจัดซ้ือครุภัณฑวิจยัและเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2556 เพื่อใชในการเรียน
การสอนและการวจิัย (4.1-4-3)

ในภาพรวมคณะอุตสาหกรรมเกษตรไดรับการจัดสรร
งบประมาณวิจัย ประจาํปงบประมาณ 2556 จํานวน 91
โครงการ รวมเปนเงินทั้งส้ิน 99,898,889 บาท โดยแบง
ออกเปนทุนจากภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 43 โครงการ เปน
เงิน 10,923,333 บาท และทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย
จํานวน 48 โครงการ เปนเงิน 88,975,556 บาท ซ่ึงไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณวิจัยจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(4.1-4-4)

4.1-4-1 ทุนวิจัยอาจารยใหม คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
4.1-4-2 ทุนพัฒนาอาจารยคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
4.1-4-3 งบประมาณสนับสนุนในการจดัซ้ือ
ครุภัณฑ และเคร่ืองมือวิทยาศาสตร
4.1-4-4 งบประมาณวิจยั คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ประจําปงบประมาณ
2556
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

5

มีการสนับสนุนพันธกิจ
ดานการวจิัยหรืองาน
สรางสรรคตามอัต
ลักษณของสถาบันอยาง
นอยในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจยัฯ
หรือหนวยวิจยัฯ หรือ
ศูนยเคร่ืองมือ หรือศูนย
ใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจยัฯ
- หองสมุดหรือแหลง
คนควาขอมูลสนับสนุน
การวิจยัฯ
- ส่ิงอํานวยความสะดวก
หรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจยัฯ
เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภยัใน
หองปฏิบัติการวิจยั
- กิจกรรมวิชาการที่
สงเสริมงานวิจัยฯ เชน
การจัดประชุมวิชาการ
การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมี
ศาสตราจารยอาคันตุกะ
หรือศาสตราจารยรับ
เชิญ (visiting
professor)

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการสนับสนนุพันธกิจดานการ
วิจัยตามอัตลักษณของคณะ กลาวคือ

งบประมาณสนับสนุนการวจิัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการสนับสนนุงบประมาณใน

การทําวจิัยใหกับคณาจารยรุนใหมของคณะ ภายใตทุนวิจยั
อาจารยใหม คณะอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 10 ทุนๆ ละ
30,000 บาท/คน เปนประจาํทุกป โดยมีคณะกรรมการวิจยั
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนผูดําเนินการ มีการสนับสนุน
งบประมาณใหกับคณาจารยของคณะไดนําเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ภายใตทุนพัฒนา
อาจารย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในวงเงินสนับสนุน
300,000 บาท/ป โดยคณะกรรมการพจิารณาทุนพัฒนา
อาจารย คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนผูดําเนินการ และมีการ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ือครุภณัฑวิจัยและเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2556 เพื่อใชในการเรียน
การสอนและการวจิัย

ในภาพรวมคณะอุตสาหกรรมเกษตรไดรับการจัดสรร
งบประมาณวิจัย ประจาํปงบประมาณ 2556 จํานวน 91
โครงการ รวมเปนเงินทั้งส้ิน 99,898,889 บาท โดยแบง
ออกเปนทุนจากภายในมหาวิทยาลัยจํานวน 43 โครงการ
เปนเงิน 10,923,333 บาท และทุนจากภายนอก
มหาวิทยาลัย จํานวน 48 โครงการ เปนเงิน 88,975,556
บาท ซ่ึงไดรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน (4.1-5-1)

หองปฏิบัติการวิจยัและระบบรักษาความปลอดภัย
ภายในหองปฏิบัติการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีหองปฏบิัติการวิจัยและ
เคร่ืองมือวิทยาศาสตรสนับสนุนการเรียนการสอนและการวจิัย
ของคณาจารยและนิสิต และมีหนวยปฏบิัติการวิจยัเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน ไดแก Bio - based Material Innovation,
Controlled - release Delivery Systems for Functional
Ingredients and Bioactive Compounds, Food Safety
และ Probiotics and Prebiotics for Health เปนตน โดย
การดําเนินงานอยางเปนระบบและปลอดภัย ภายใตระเบียบ
และขั้นตอนการขอใชเคร่ืองมือของสวนกลางคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรและภาควิชา โดยมกีารจัดทําเปนคูมือการ
ใชหองปฏิบัติการ มีจัดอุปกรณวิทยาศาสตรอยางเปนหมวดหมู
และมีคณาจารยและเจาหนาที่ดูแลเคร่ืองมือประจํา
หองปฏิบัติการ รวมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภยัภายใน
หองปฏิบัติการ ไดแก มีการทาํประกันภยัอาคารและทรัพยสิน
ปายระเบยีบและขอบังคับตาง ๆ ภายในหองปฏิบัติการ (ปาย
หามสูบบุหร่ี ปดระบบสาธารณูปโภคตางๆ หลังการใชงาน
ตองสวมเส้ือ Coat เมื่อปฏิบัติการวิจยั และอื่นๆ) ตูยาประจํา
หองปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและไฟฉกุเฉิน Emergency
Shower and Eye Wash ตูเก็บสารเคมีที่มีระบบทอดูดไอ
ระเหยจากสารเคมีและรักษาอุณหภูมภิายในตูสารเคมี ตูดูด
ควัน/ไอระเหยของสารเคมีขณะทําการทดลอง การจัดกลุม
สารเคมีและการสํารวจและกาํจัดสารเคมีเปนประจําทุกป ทาง
หนีไฟ – ผังอาคาร ระบบตัดไฟอัตโนมัติ เปนตน (4.1-5-2)

4.1-5-1 งบประมาณสนับสนุนการวจิัย
- ทุนวิจัยอาจารยใหม คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร
- ทุนพัฒนาอาจารย คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร
- งบประมาณสนับสนุนในการจัดซ้ือ

ครุภัณฑและเคร่ืองมือวิทยาศาสตร
- งบประมาณวิจยั คณะอุตสาหกรรม

เกษตร ประจําปงบประมาณ 2556
4.1-5-2 หองปฏิบัติการวจิัยและระบบ
รักษาความปลอดภยัภายในหองปฏิบัติการ

- หนวยปฎิบัติการวจิัยเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน (SRU) กลุมวิจัย และรายการ
หองปฏิบัติการและเคร่ืองมือ

- ระเบียบและขั้นตอนการใช
เคร่ืองมือ

- ระบบรักษาความปลอดภัยภายใน
หองปฏิบัติการตางๆ
4.1-5-3 หองสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
"นฤดมบุญ - หลง"
4.1-5-4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวจิัย

- ฐานขอมูล "ระบบงานวจิัยและงาน
สราง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" (ขอมูล
งานวิจัยและการเผยแพรผลงาน)

- ระบบสารสนเทศคณะอุตสาหกรรม
เกษตร

- มีระบบและกลไกสงเสริมการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธบิัตร

1 งานทรัพยสินทางปญญา สํานกังาน
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2 ระเบียบดานทรัพยสินทางปญญา
3 แบบฟอรมดานทรัพยสินทางปญญา
4 แบบฟอรมเชิงพาณิชย

4.1-5-5 ระเบียบ หลักเกณฑ แนวปฏบิติัที่
เกี่ยวของกับงานวจิัยและงานสรางสรรค

- หลักเกณฑมาตรฐานภาระงานขั้น
ตํ่าดานการวิจัย

- จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- จรรยาบรรณวิชาชพีตามสาขาวิชา
- การเผยแพรเพือ่ใหความรูเกีย่วกับ

จรรยาบรรณอาจารยและนกัวจิัย
- การติดตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

อาจารย คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
หองสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร “นฤดมบุญ-หลง”
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีหองสมุดคณะอุตสาหกรรม

เกษตร “นฤดมบุญ-หลง” ต้ังอยูที่อาคารปฏิบัติการวิจัย
ทางดานอุตสาหกรรมเกษตร (อก.5) ชั้น 3 อาคาร 5 คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อใชเปนแหลงคนควาทางวิชาการใน
การสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย
และนิสิต

- มีที่นั่งสําหรับอานหนังสือและคนควา จํานวน 71 ที่นั่ง
- มีตําราภาษาไทย, ตําราภาษาอังกฤษ,วารสาร

ภาษาไทย, วารสารภาษาอังกฤษ และเอกสารวิชาการอื่น ๆ
รวมทั้งวิทยานพินธ

- มีส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย อาทิเชน
ฐานขอมูล, อุปกรณในการสืบคน, อุปกรณโสตทัศนูปกรณ
เปนตน

นอกจากนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดสรร
งบประมาณใหกับภาควิชาในการจัดซ้ือตําราและหนังสือใหม
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เปนประจําทุกป โดย
ปงบประมาณ 2556 ภาควิชาไดจัดซ้ือตําราและหนังสือใหม
(4.1-5-3)

ระบบสารสนเทศเพื่อการวจิัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบสารสนเทศเพื่อการวิจยั

ภายใตการสนับสนุนจากสถาบันวิจยัและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในดานขอมูลแหลงทุนวิจัยและ
ขอมูลผลงานวิจัยและการเผยแพรผลงานวิจัยในฐานขอมูล
“ระบบงานวิจยัและงานสรางสรรค มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร” ของสถาบันวจิัยและพัฒนาแหงมก.
(https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx) และ
สํานักหอสมุด มก. ในดานฐานขอมูลตางๆ เชน Scopus,
ISI และ ScienceDirect เปนตน

นอกจากนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบสารสนเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบดวย 1) ระบบลงทะเบียน
จองออนไลน 2) ระบบหนังสือทะเบียนออนไลน 3) ระบบ
ประกันคุณภาพ และ 4) ระบบบริหารจดัการความเส่ียง เพื่อ
รวบรวมและเผยแพรผลการดําเนินงานในดานตางๆ และการ
บริหารจัดการทรัพยากรภายในคณะ (4.1-5-4)

6

มีการติดตามและ
ประเมินผลการ
สนับสนุนในขอ 4 และ
ขอ 5 อยางครบถวนทกุ
ประเด็น

การติดตามผลการดําเนินงานในการสนับสนุนทุนวิจัย
อาจารยใหม คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยรองคณบดีฝายวิจยั
พบวา “การดําเนินงานในการสนับสนุนทุนวิจัยอาจารยใหม
คณะฯ ประจําปงบประมาณ 2556 มีการดําเนินงานตามแผน
เปนไปตามกําหนดเวลาในการจัดสรรทนุ ตรงตามวัตถุประสงค
บรรลุเปาหมาย และมีการติดตามและประเมินผลเฉพาะการ
ดําเนินงาน แตยังขาดการติดตามและประเมินผลผูไดรับทุน
โดยมีขอเสนอแนะใหมีการกําหนดระยะเวลาในการติดตาม
และประเมินผลผูไดรับทุนใหชัดเจน” การติดตามผลการ
ดําเนินงานในการสนับสนุนทุนพัฒนาอาจารย คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2556– 2557 โดยรองคณบดี
ฝายวิชาการ พบวา “การดําเนินงานในการสนับสนุนทุนพัฒนา
อาจารย คณะฯ ประจําป 2556 - 2557 มีการดําเนินงานตาม

4.1-6-1 การติดตามและประเมินผลในการ
ดําเนินงานจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจยั

- ทุนวิจัยอาจารยใหม คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

- ทุนพัฒนาอาจารย คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

- งบประมาณสนับสนุนในการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ และเคร่ืองมือวิทยาศาสตร

- งบประมาณวิจัย คณะอุตสาหกรรม
เกษตร ประจําปงบประมาณ 2556
4.1-6-2 การติดตามและประเมินผลความ
พึงพอใจ ในการใชหองปฏิบัติการสวนกลาง
4.1-6-3 การติดตามและประเมินผลความ
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
แผน เปนไปตามกําหนดเวลาในการจัดสรรทุน ตรงตาม
วัตถุประสงค บรรลุเปาหมาย และมีการติดตามผลการนําเสนอ
ผลงานของผูไดรับทุน โดยใหจัดทําเปนรายงานเสนอตอ
คณะกรรมการพิจารณาทุนพัฒนาอาจารย คณะฯ ภายหลัง
เสร็จส้ินการเขารวมประชุมแลว 30 วัน นอกจากนี้เพื่อใหการ
พิจารณาทุนพัฒนาอาจารย คณะฯ สามารถดําเนินไปดวย
ความเรียบรอยและเหมาะสม โดยเสนอแนะใหมีการกําหนด
คุณสมบัติของผูรับทุนใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น และปรับชวงเวลาใน
การประชาสัมพันธทุนใหเหมาะสม”

การติดตามผลการดําเนินงานในการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดซ้ือครุภัณฑวิจยัและเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2556 เปนไปตามกลไก
และขั้นตอนการดําเนินงานของงานพัสดุ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม หมวดที่ 3 การควบคุมและการ
จําหนวยพัสดุ

- ดานหองปฏิบัติการวิจยั จากการติดตามและ
ประเมินผลในการใชหองปฏิบัติการสวนกลาง คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร พบวา “จากผูรับบริการหองปฏิบัติการ
สวนกลาง คณะฯ จาํนวน 96 ราย มีความพึงพอใจในการใช
หองปฏิบัติการสวนกลาง คณะฯ คาเฉล่ียเทากับ 4.04 อยูใน
ระดับดี ซ่ึงบรรลุเปาหมาย 3.51 และไมมีขอเสนอแนะ
(4.1-6-2)

- ดานหองสมุด/แหลงคนควาทางวิชาการ จากการ
ติดตามและประเมินผลในการใหบริการหองสมุด นฤดม
บุญ-หลง พบวา “จากผูรับบริการหองสมุดนฤดมบุญ-หลง
จํานวน 140 ราย มีความพึงพอใจในการใหบริการหองสมุด
นฤดมบุญ-หลง คาเฉล่ียเทากับ 4.44 อยูในระดับดี ซ่ึงบรรลุ
เปาหมาย 3.51 และมีขอเสนอแนะดังนี้

1. เจาหนาที่หองสมุดใหบริการดีมาก ๆ
2. มีหัวใจนักบริการที่ดีเยี่ยม
3. computer ชา ควรมีระบบปองกันหนังสือ scan

จะไดเอากระเปาเขาได
4. มีบรรณารักษเพิ่มขึ้น จะไดสลับกันไปพัก การทํางาน

จะไดมีความตอเนื่องมากขึ้น
5. ควรขยายระยะเวลาในการเปดใหบริการ
6. ชวงเวลาเปด – ปดหองสมุด อยากใหขยายเวลาเปด

โดยเฉพาะชวงเวลาสอบ
7. อยากใหมีเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุคใหยืม เพื่อสืบคน

ขอมูลออนไลเทานั้น เปนตน” (4.1-6-3)
- ดานศูนยคอมพิวเตอร จากการติดตามและประเมินผล

ระบบสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร พบวา “จาก
ผูใชงานศูนยคอมพิวเตอร คณะฯ จํานวน 70 ราย มีความพึง
พอใจในการใชระบบสารสนเทศ คณะฯ คาเฉล่ียเทากบั 4.13
อยูในระดับดี ซ่ึงบรรลุเปาหมาย 3.51 และมีขอเสนอแนะดังนี้

1. พนักงานมาทํางานไมตรงเวลา
2. ถึงแมจะมีการเรียนการสอน ก็ควรมคีอมใหนิสิต

ใช เปนตน” (4.1-6-4)

พึงพอใจ ในการใหบริการ หองสมุดคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร "นฤดมบุญ-หลง"
4.1-6-4 การติดตามและประเมินผลความ
พึงพอใจ ในการใชศูนยคอมพิวเตอร
4.1-6-5 การติดตามและประเมินผลความ
พึงพอใจ ในการใชระบบสารสนเทศคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
- ดานระบบสารสนเทศเพื่อการวจิัย จากการติดตาม

และประเมินผลระบบสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
พบวา “จากผูใชงานระบบสารสนเทศ คณะฯ จํานวน 30 ราย
มีความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศ คณะฯ คาเฉล่ีย
เทากับ 3.66 อยูในระดับดี ซ่ึงบรรลุเปาหมาย 3.51 และมี
ขอเสนอแนะดังนี้

1. เนื่องจากขอมูลบางอยาง ไมสามารถเวียนในระบบได
เพราะการส่ือสารผาน Networkไมเสถียร เปนตน”
(4.1-6-5)

7

มีการนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจดาน
การวิจยัหรืองาน
สรางสรรคของสถาบัน

- ดานงบประมาณสนับสนุนการวจิัย (4.1-7-1)
ทุนวิจัยอาจารยใหม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ฝายวจิัย ไดกาํหนดเกณฑการติดตามในโครงการทุนวิจัย

อาจารยใหม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปงบประมาณ
2556 และมีการติดตามความกาวหนาของผูไดรับทุนวิจัย
อาจารยใหม คณะฯ ประจําปงบประมาณ 2556

ทุนพัฒนาอาจารย คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะกรรมการพิจารณาทุนพัฒนาอาจารย คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร ไดนําขอเสนอแนะของรองคณบดีฝาย
วิชาการมาปรับปรุงในการติดตามผลการนําเสนอผลงานของ
ผูไดรับทุน ประจําปงบประมาณ 2556 เปนตนไป โดยจัดทาํ
เปนรายงานผลการเขารวมเสนอผลงานในการประชุมทาง
วิชาการระดับนานาชาติเสนอตอประธานคณะกรรมการ
พิจารณาทุนพัฒนาอาจารย คณะฯ และไดปรับคุณสมบัติของ
ผูรับทุนและปรับชวงเวลาในการประชาสัมพันธทุนพัฒนา
อาจารย คณะฯ ประจําปงบประมาณ 2557

งบประมาณวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป
งบประมาณ 2556

คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดนําขอเสนอแนะของรอง
คณบดีฝายวิจยัมาปรับปรุงในการเตรียมความพรอมให
คณาจารยสามารถทาํงานวจิัยรวมกับภาคเอกชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏบิัติการ ใหกับ
คณาจารยในงานสัมมนาบุคลากรคณะอตุสาหกรรมเกษตร
ประจําป 2557 เมื่อวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2557 ณ ระยอง
รีสอรทแอนดสปา จ.ระยอง

- ดานหองปฏิบัติการวิจยั คณะอุตสาหกรรมเกษตรได
นําขอเสนอแนะจากผลประเมินความพึงพอใจในการใช
หองปฏิบัติการสวนกลาง คณะอุตสาหกรรมเกษตรมาปรับปรุง
ดังนี้

1. จัดอบรมการใชเคร่ืองมือใหกับคณาจารย เจาหนาที่
และนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาที่เปนวิชาปฏิบัติการ ผูสอนไดมีการสอนและแนะนํา
วิธีการใชเคร่ืองมือตางๆ ที่เกี่ยวของกับรายวิชานั้นๆ แกนิสิต
ซ่ึงนิสิตระดับปริญญาตรีจะไดเรียนรูการใชเคร่ืองมือตาง ๆ ใน
ชั้นปที่ 3 และ 4

2. จัดทําระบบจองเคร่ืองมือวิทยาศาสตรออนไลน ผาน
ระบบสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในระบบ
ลงทะเบียนจองออนไลน

4.1-7-1 การปรับปรุงในการดําเนินงาน
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจยั

- ทุนวิจัยอาจารยใหม คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร

- ทุนพัฒนาอาจารย คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร

- งบประมาณวิจยั คณะอุตสาหกรรม
เกษตร ประจําปงบประมาณ 2556
4.1-7-2 การปรับปรุงในการใหบริการ
หองปฏิบัติการสวนกลาง

- Course Syllabus
- ระบบจองเคร่ืองมือวิทยาศาสตร

ออนไลน
- ครุภัณฑวิจัยและเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตรใหม
4.1-7-3 การปรับปรุงในการใหบริการ
หองสมุด คณะอุตสาหกรรมเกษตร "นฤดม
บุญ-หลง"

- การเปดใหบริการหองสมุด (ดู
สถานที่จริง)

- การจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือ
หนังสือใหม

- ศูนยคอมพิวเตอร อก.5 และการ
ตรวจเช็คคอมพิวเตอร (ดูสถานที่จริง)
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3. จัดซ้ือครุภัณฑวิจัยและเคร่ืองมือวิทยาศาสตรใหม

เปนประจําทุกป เปนตน (4.1-7-2)
- ดานหองสมุด/แหลงคนควาทางวิชาการ คณะ

อุตสาหกรรมเกษตรไดนําขอเสนอแนะจากผลประเมินความพึง
พอใจในการใหบริการหองสมุด นฤดมบญุ-หลงมาปรับปรุงดังนี้

1. เพิ่มเวลาในการใหบริการหองสมุด ในปการศึกษา
2556 หองสมุดนฤดมบุญ-หลง คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปด
บริการต้ังแตเวลา 08.30 – 17.30 น. และไดขยายเวลาถึง
เวลา 08.30 – 18.00 น. เพื่อรองรับการใหบริการแกนิสิต
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ และนิสิตตางชาติ

2. มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือหนังสือใหมเปน
ประจําทุกป

3. มีการใหบริการคอมพิวเตอร ณ ศูนยคอมพิวเตอร
อาคารปฏิบัติการวจิัยทางดานอุตสาหกรรมเกษตร (อก.5)ชั้น
3 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ต้ังแตเวลา 08.30 –
16.30 น. เพื่อรองรับการใชงานคอมพิวเตอรของคณาจารย
และนิสิตในการเรียนการสอนและการวจิัย ตลอดจนการสืบคน
ขอมูลหองสมุด และมกีารตรวจเช็คคอมพิวเตอรใหพรอมใช
งานอยูเสมอ (4.1-7-3)

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย
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ตัวบงชี้ท่ี 4.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน

1. เกณฑท่ัวไป
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

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 ค2 และ ง
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

มีการดําเนินการครบ
5 ขอ ตามเกณฑท่ัวไป และ

ครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุม

เกณฑมาตรฐาน ขอ

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีระบบและกลไก
สนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมี
การเผยแพรผลงานวจิัย
หรืองานสรางสรรคใน
การประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีคณะกรรมการพิจารณาทุน
พัฒนาอาจารย คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนผูรับผิดชอบใน
การสนับสนุนใหคณาจารยไดมีโอกาสไดนําผลงานวิจัยไป
เผยแพรในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ตลอดจน
ไดแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณและองคความรูใหมๆ ใน
วงเงินสนับสนุน 300,000 บาท/ป (4.2-1-1) และระดับ
ภาควิชาไดมีการสนับสนุนคาใชจายในการนําเสนอผลงานใน
การประชุมทางวิชาการ และคาใชจายในตีพิมพผลงานใน
วารสารระดับนานาชาติ เชน การตรวจภาษาอังกฤษ, ทุน
สนับสนุนการตีพิมพผลงาน เปนตน ผานการพิจารณาของ
หัวหนาภาควิชา/คณะกรรมการประจําภาควิชา (4.2-1-2)

นอกจากนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดสัมมนา
โครงการเรงรัดการตีพิมพผลงานทางวิชาการ คร้ังที่ 1 ณ
อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 5 ชั้น 5 หอง อก.
5519 – 5521 โดยแบงเปน 2 รุน คือ รุนที่ 1 เมื่อวันที่ 3 –
7 มีนาคม 2556 และ รุนที่ 2 เมื่อวันที่ 10 – 14 มีนาคม
2557 เพื่อสนับสนุนใหคณาจารยไดมีโอกาสรวบรวมและ
จัดทําผลงานวิจยัใหสําเร็จ พรอมนําเสนอตีพิมพในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติ และไดเผยแพรผลงานวิจัยตอไป
(4.2-1-3) อีกทั้งยังไดมีโครงการเสวนาพเิศษเร่ือง การ
ถายทอดประสบการณนักวิจยัอาวุโสสูนกัวิจยัรุนใหมในการ
เขียนขอเสนอชุดโครงการวิจยัแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 29
มกราคม – 26 กุมภาพันธ 2557 ณ หอง 5502 ชั้น 5
อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อใหนักวิจยัอาวุโสได
ถายถอดเทคนิค วิธีการและประสบการณในการเขียนชุด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการใหกับนกัวจิยัและคณาจารยรุน
ใหม (4.2-1-4)

4.2-1-1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรคใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ

- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณา
ทุนพัฒนาอาจารย คณะอุตสาหกรรมเกษตร

- เกณฑการพิจารณาทุนพัฒนาอาจารย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

- ขั้นตอนการพิจารณาทุนสนับสนุนและ
ผลงาน
4.2-1-2 การสนับสนุนการตีพิมพและ
เผยแพรผลงานวิจยัของภาควิชา
4.2-1-3 โครงการเรงรัดการตีพิมพผลงาน
ทางวิชาการ
4.2-1-4 โครงการเสวนาพิเศษ เร่ือง การ
ถายทอดประสบการณจากนักวิจยัอาวุโสสู
นักวิจยัรุนใหมในการเขียนขอเสนอชุด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการ

2 มีระบบและกลไกการ
รวบรวม คัดสรร

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีคณะกรรมการจัดประชุม
ทางวิชาการ คร้ังที่ 52 สาขาอุตสาหกรรมเกษตรรวมกับ

4.2-2-1 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัด
สรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
วิเคราะหและสังเคราะห
ความรูจากงานวิจยัหรือ
งานสรางสรรค เพื่อให
เปนองคความรูที่คน
ทั่วไปเขาใจได และ
ดําเนินการตามระบบที่
กําหนด

ผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการ
พิจารณากล่ันกรองผลงานวิจัยและรวบรวมผลงานวิจัยจัดทํา
เปนเลม เพื่อเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยสูคณาจารย
นิสิต/นักศึกษา นกัวิชาการ และประชาชนทั่วไปในการ
ประชุมทางวิชาการ คร้ังที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(4.2-2-1) และฝายวิจยั คณะฯ ไดมีการรวบรวมผลงานวิจยัที่
ผานการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูจากคณาจารย
ผูวิจัย และผานการพจิารณาจากผูทรงคุณวุฒิของวารสาร
ระดับนานาชาติ ซ่ึงมีการเผยแพรผลงานวิจัยผาน
ฐานขอมูล Scopus จัดทําเปนซีดีผลงานตามสาขาวิชา (4.2-
2-2)

นอกจากนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการสัมภาษณ
อาจารย คือ ดร.สิริชัย สงเสริมพงษ อาจารยประจําภาควิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ผูที่ไดนําเสนอ
ผลงานวิจัยที่ชวยตอยอดในเชิงพาณิชย ผานทางรายการ
“บายนี้มีคําตอบ” ชอง 9 เมื่อวันศุกรที่ 18 เมษายน 2557
(4.2-2-3)

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองค
ความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการ
ตามระบบที่กาํหนด

- โครงการการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 52

- รายชื่อคณะกรรมการสาขา
อุตสาหกรรมเกษตรในการจัดการประชมุ
วิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่
52

- ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เร่ือง “แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา
ผลงานทางวิชาการ” ในการจัดการประชุม
ทางวิชาการ คร้ังที่ 52” ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

- เร่ืองเต็มการประชุมทางวิชาการ คร้ัง
ที่ 52 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
4.2-2-2 ซีดีผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสาร
ระดับนานาชาติในฐานขอมูล Scopus
4.2-2-3 บทสัมภาษณคณาจารยคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรที่เผยแพรสูสาธารณะ

3

มีการประชาสัมพันธ
และเผยแพรองคความรู
จากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ไดจากขอ 2
สูสาธารณชนและ
ผูเกี่ยวของ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดทาํหัวขอสาระนารู
บนเว็บไซตคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพือ่เปนการรวบรวม
ผลงานวิจัยและเผยแพรองคความรูทางดานการวจิัยของคณะ
สูสาธารณะ อันจะนาํไปสูการสรางเครือขายเผยแพรงานวิจยั
และสรางความรวมมือทางดานงานวิจยัในการนําผลงานวจิัย
ไปใชประโยชนและตอยอดผลงานวจิัยตอไป และมีการ
ประชาสัมพันธงานวิจยั คณะหลายชองทางเชน ขาว
ประชาสัมพันธ มก. ขาวประชาสัมพันธ AI e-News และ
เว็บไซตคณะอุตสาหกรรมเกษตร การประชุมทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 52 สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร (4.2-3-1)

4.2-3-1 มีการประชาสัมพันธและเผยแพร
องคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ

- การประชาสัมพันธและเผยแพรองค
ความรูจากงานวิจยัและงานสรางสรรค
โครงการการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร คร้ังที่ 52

- การสรางเครือขายเผยแพรผลงานวจิัย
และงานสรางสรรค โครงการการประชมุ
วิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่
52

4

มีการนําผลงานงานวจิัย
หรืองานสรางสรรคไปใช
ใหเกิดประโยชน และมี
การรับรองการใช
ประโยชนจริงจาก
หนวยงานภายนอกหรือ
ชุมชน

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการนําผลงานวิจัยไปใชให
เกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก
หนวยงานภายนอกหรือชุมชน (4.2-4-1) จากขอมูล
ผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิด
ประโยชนอยางชัดเจน ฐานขอมูลสถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และงานบริการวิชาการวิจัย
ประจําป พ.ศ.2556 ดังนี้ (ตารางที่ 4.2-4-1)

4.2-4-1 งานวิจัยที่นาํไปใชประโยชนใน
หนวยงานภายนอกและชุมชน

5

มีระบบและกลไกเพือ่
ชวยในการคุมครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน และ
ดําเนินการตามระบบที่
กําหนด

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกเพื่อชวยใน
การคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยที่นาํไปใชประโยชน และ
ดําเนินการตามระบบทีก่ําหนด ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง “ระเบียบวาดวยการบริหาร
จัดการทรัพยสินทางปญญาและสิทธิประโยชนจากงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2551” และ“ระเบียบวา
ดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและสิทธิ
ประโยชนจากวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.
2551” โดยดําเนินการผานงานทรัพยสินทางปญญา

4.2-5-1 ระบบและกลไกเพื่อชวยในการ
คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย ที่นําไปใช
ประโยชน

- ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เร่ือง
ระเบียบวาดวยการบริหารจัดการทรัพยสิน
ทางปญญาและสิทธิประโยชนจากงานวจิัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2551 และ
เร่ือง ระเบียบวาดวยการบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญาและสิทธิประโยชนจาก
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
สํานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงเปน
หนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย ทําหนาที่ดําเนินการและ
พัฒนาธุรกิจการวิจัย ทั้งในระดับบมเพาะเทคโนโลยี หนวย
ธุรกิจทดลอง และหนวยธุรกิจเต็มรูปจากการขยายผล
โครงการวิจัยทกุสาขาของมหาวิทยาลัย ถายทอดเทคโนโลยีที่
พัฒนาแลวและพัฒนาตอยอดจากทกุแหลงทุนรวมกับองคกร
ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคธุรกิจเอกชน ดําเนินการและ
ประสานงานหนวยปฏิบัติการและศูนยบมเพาะวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอมรวมกับองคกรภาครัฐ เพื่อสราง
และเพิ่มจํานวน รวมทั้งพัฒนาผูประกอบธุรกิจรายใหมที่
พัฒนาจากฐานความรู อันเปนการพัฒนาแบบยั่งยืนและ
พึ่งพาตนเอง ดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญา และ
บริหารจัดการสิทธิประโยชน อันเกิดจากการวจิัยพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยีทุกประเภทของมหาวิทยาลัยและ
ใหบริการทางวิชาการรวมกับภาคธุรกจิเอกชน ทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ (4.2-5-1)

วิทยานพินธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ.2551

- งานทรัพยสินทางปญญา สํานักงาน
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

6

มีระบบและกลไก
สงเสริมการจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร และมี
การยื่นจดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกสงเสริมการ
จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามขั้นตอนและระเบียบการให
คําปรึกษาและการประสานงานของงานทรัพยสินทางปญญา
สํานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (4.2-6-
1) ในป พ.ศ.2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลงานวิจัยที่
ไดรับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (4.2-6-2) ดังนี้ (ตารางที่
4.2-6-2)

4.2-6-1 มีระบบและกลไกสงเสริมการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธบิัตร

- งานทรัพยสินทางปญญา สํานักงาน
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- ระเบียบดานทรัพยสินทางปญญา
- แบบฟอรมดานทรัพยสินทางปญญา
- แบบฟอรมเชิงพาณิชย
- การยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุ

สิทธิบัตร
4.2-6-2 สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ป พ.ศ.
2556

ตารางที่ 4.2-4-1
ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัย ช่ือผูวิจัย ประเภท หนวยงาน รายละเอียด

1 Effect of rice storage on pasting
properties, thermal properties,
swelling and granular
morphology of rice flour

รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ FST) นางสาววรรธินี
เกตุคง นิสิตปริญญาโท

เชิงวิชาการ บริษัท แมคคียฟูดเซอรวิส
เซส (ประเทศไทย) จํากัด

ใชในการบรรยาย/ฝกอบรม ช่ือหัวขอการบรรยาย/ฝกอบรม :
เทคโนโลยีการแชเยือกแข็งอาหาร ในโครงการเสริมความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ช่ือหนวยงานท่ีบรรยาย/
ฝกอบรม :บริษัท แมคคียฟูดเซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด

2 Optimization of Rice Bran Protein
Hydrolysate Production Using
Alcalase

รศ.หทัยรัตน ริมคีรี (PD)ดร.สุคันธรส ธาดากิตติ
สาร (KAPI) ฝายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพดร.สุพนิดา (พงษศิริ) วินิจฉัย
(KAPI) ฝายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันต์ิ (PD)

เชิงวิชาการ บริษัท เมดิฟูดส (ประเทศ
ไทย) จํากัด

ใชในการตอยอดโครงการวิจัยช่ือโครงการวิจัยท่ีตอยอด :“การ
ผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต และโปรตีนอัลบูมินจากรําขาวหีบเย็น
สําหรับผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ”แหลงทุน :บริษัทเมดิฟูดส
(ประเทศไทย) จํากัด

3 Risk incidence of mycotoxins and
development of rapid detection
methods in shrimp feed

ดร.นํ้าผึ้ง อนุกูลบัน (สวพ.) ฝายเคร่ืองมือและ
วิจัยทางวิทยาศาสตร นางศิริวัลย สรอยกลอม
(สวพ.) ฝายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร
ดร.กฤตยา เพชรผึ้ง (สวพ.) ฝายเคร่ืองมือและ
วิจัยทางวิทยาศาสตร นายธนภมูิ มณีบุญ
(สวพ.) ฝายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร
ผศ.วราภา มหากาญจนกุล (FST)

เชิงวิขาการ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
คณะประมง มก.

ใชในการบรรยาย/ฝกอบรม ช่ือ หัวขอการบรรยาย/ฝกอบรม :
วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวขอเร่ือง "The Incidence of
Fusarium spp. Contaminated in Shrimp Feed and
agricultural Raw Materials from Thailand and their
Ability to Produce Fumonisin and T-2 Toxin"

4 The Study and Preparation of
Ternary Blends with Epoxidized
Natural Rubber, Poly(lactic
acid) and Poly (butylene adipate-
co-terephthalate)

ผศ.ธาริณี นามพิชญ (PKMT) เชิงสาธาณะ InnoBioPlast 2013,Inte
rnational onference &
Exhibition

ใชประโยชนเชิงสาธารณะ (ภาครัฐ/ประชาชน) ช่ือหนวยงาน/
ชุมชน ท่ีนําไปใช :InnoBioPlast 2013,International
Conference& Exhibition, รายละเอียดการนําไปใช : 28.
T.Nampitch,” The study and preparation of ternary
blends with epoxidized natural rubber,poly(lactic
acid) and poly(butylene adipate-co-terephthalate”,
InnoBioPlast 2013, International Conference&
Exhibition, 24 January2013.
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ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัย ช่ือผูวิจัย ประเภท หนวยงาน รายละเอียด
5 กรรมวิธีการผลิตนํ้าออยเขมขนแช

แข็ง
อ.สิริชัย สงเสริมพงษ (FST) เชิงพาณิชย บริษัท นํ้าตาลที เอ็น ใชประโยชนเชิงพาณิชย ช่ือหนวยงานท่ีนําไปใช :บริษัท นํ้าตาล

ที เอ็น รายละเอียดการนําไปใช :ถายทอดเทคโนโลยี
6 กรรมวิธีการผลิตอินูลินนํ้าตาลตํ่า

จากแปงเยรูซาเล็มอารทิโชค
ผศ.วีรเชษฐ จิตตาณิชย (FST) กฤติยา เข่ือน
เพชร (FST) รศ.สาโรจน ศิริศันสนียกุล (BIOT)
มลนพรรษ สงพิมพ (BIOT) ดารารัตน มงคล
การ (BIOT)

เชิงวิชาการ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

ใชในการตอยอดโครงการวิจัย ช่ือโครงการวิจัยท่ีตอยอด :การ
ผลิตผงอินูลินสกัดจากหัวแกนตะวันในระดับนํารองพรอมท้ัง
การประเมินทางเศรษฐศาสตร จากแหลงทุน :สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

7 การผลิตแปงเยรูซาเล็มอารทิโชค ดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร (KAPI) ฝาย
โภชนาการและสุขภาพ กชกร ปรางควิเศษ
(BIOT) ดารารัตน มงคลการ (BIOT) นาย
ประภาส ชางเหล็ก คณะเกษตร บางเขน สถานี
วิจัยเพชรบูรณ รศ.สาโรจน ศิริศันสนียกุล
(BIOT)

เชิงวิชาการ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

ใชในการตอยอดโครงการวิจัย ช่ือโครงการวิจัยท่ีตอยอด :การ
ผลิตผงอินูลินสกัดจากหัวแกนตะวันในระดับนํารองพรอมท้ัง
การประเมินทางเศรษฐศาสตร

8 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารขบ
เค้ียวสําหรับสุนัขเพื่อขัดหินปูน

ปยนาถ รวมทรัพย (PD)รศ.เสาวณีย เลิศวรสิริ
กุล (PD) รศ.หทัยรัตน ริมคีรี (PD) รศ.ธงชัย
สุวรรณสิชณน (PD)

เชิงวิชาการ หางหุนสวนจํากัด ฮันเตอร
กรุปและสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ

ใชในการตอยอดโครงการวิจัย ช่ือโครงการวิจัยท่ีตอยอด :การ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวเพื่อขัดหินปูนสําหรับสุนัขแบบ
เน้ือเหนียวหยุน จากแหลงทุน : หางหุนสวนจํากัด ฮันเตอร
กรุปและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

9 ผลของนํามันมะพราวและนํามันรํา
ขาวตอระดับไขมันในเลือดหนู
ทดลอง

ดร.วันเพ็ญ มีสมญา (IFRPD) ฝายโภชนาการ
และสุขภาพนางสาวศุภมาส โชติเมธีภิรมย คณะ
สัตวแพทยศาสตร มก. ภาควิชาสรีรวิทยา
นางสาวเยาวดี คุปตะพันธ (KAPI)ฝาย
โภชนาการและสุขภาพ นางสาวดวงจันทร เฮง
สวัสด์ิ (IFRPD) ฝาย โภชนาการและสุขภาพ
นางผองศรี จิตตนูนท (IFRPD) ฝายโภชนาการ
และสุขภาพ รศ.สุคนธช่ืน ศรีงาม (FST)

เชิงวิชาการ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

ใชในการบรรยาย/ฝกอบรม ช่ือ หัวขอการบรรยาย/ฝกอบรม :
การฝกงานหลักสูตรเฉพาะทางเร่ือง การพัฒนาการผลิต
ผลิตภัณฑมะขามแผนเหรียญและ การประเมินคุณคาอาหาร
ทางโภชนาการและอาหารฮาลาล ช่ือหนวยงานท่ีบรรยาย/ฝก
อบรม :สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

10 ผลิตภัณฑโทเนอรผสมสารสกัด
เปลือกกลวยหอมทอง

ดร.สุพนิดา (พงษศิริ) วินิจฉัย (KAPI) ฝายนาโน
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพนางสาววริษา
อนุกิจ (PD) รศ.หทัยรัตน ริมคีรี (PD)
ดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร (KAPI) ฝายนาโน
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ รศ.วิชัย
หฤทัยธนาสันต์ิ (PD)

เชิงวิชาการ มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยา
เขตกาญจนบุรี

ใชในการบรรยาย/ฝกอบรม ช่ือ หัวขอการบรรยาย/ฝกอบรม :
ฝกปฏิบัติงานโครงการวิจัย การศึกษากรรมวิธีในการสกัดฟนอลิ
คจากเปลือกกลวยหอมทองดวยเอนไซม ช่ือหนวยงานท่ี
บรรยาย/ฝกอบรม :มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

11 ฟลมคลุมดินจากโพลีแลคติกแอซิด
อีโคแฟล็กซและยางพารา

ผศ.ธาริณี นามพิชญ (PKMT) รศ.ดร.รัตนวรรณ
มกรพันธุ วิทยาลัยปโตรเลียมปโตรเคมี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เชิงสาธารณะ InnoBioPlast
2013,International
Conference & Exhibiti
on

ใชประโยชนเชิงสาธารณะ (ภาครัฐ/ประชาชน) ช่ือหนวยงาน/
ชุมชน ท่ีนําไปใช :InnoBioPlast 2013,International
Conference& Exhibition รายละเอียดการ
นําไปใช :T. Nampitch,” The study and preparation of
ternary blends with epoxidized natural
rubber, poly(lactic acid) and poly(butylene adipate-
co-terephthalate”, InnoBioPlast 2013, International
Conference& Exhibition, 24 January2013

12 ระบบหวงโซอุปทานใน
อุตสาหกรรมไหมไทย

ผศ.กรทิพย วัชรปญญาวงศ เตชะเมธีกุล (TTS) เชิงวิชาการ กรมหมอนไหม ใชในการบรรยาย/ฝกอบรม ช่ือหัวขอการบรรยาย/ฝกอบรม :
นวัตกรรมตัวแบบการจัดการโซอุปทาน (Supply Chain)และ
Logistics ในอุตสาหกรรมไหมไทย ช่ือหนวยงานท่ีบรรยาย/ฝก
อบรม :กรมหมอนไหม

13 โครงการสงเสริมการใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เช่ือมโยงธุรกรรมระหวางองคกรใน
โซอุปทานเปาหมาย(XML)

ผศ.ดร.ธนิต พุทธพงษศิริพร, ผศ.ดร.พรธิภา
องคคุณารักษ, อ.บุญฤทธ

เชิงพาณิชย บริษัท Kasemchai Farm
Group Co., Ltd., บริษัท
Kasemchai Farm
Distribution Co., Ltd.,
บริษัท เกษมชัยฟารม
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า, บริษัท
เกษมชัยฟารมเปดไข และ
บริษัท ฟาใสการเกษตร

ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน คือ เปนงานท่ีปรึกษาของสถาน
ประกอบการท่ีเขารวมโครงการ ไดวิเคราะห Business
Process Model และคํานวณประโยชนท่ีไดรับของสถาน
ประกอบการ สงผลกระทบท่ีเกิดประโยชนดังน้ี 1. ลดตนทุน
ดานการติดตอสื่อสาร ลดการใชกระดาษ 2. เพิ่มความรวดเร็ว
และความถูกตองในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางองคกร

14 การสรางคุณคาในโซอุปทาน
อุตสาหกรรมสินคาฮาลาล
โครงการยอย การวิจัยตลาดและ
ผูบริโภคอาหารไทยแปรรูป
ประเภทฮาลาลในประเทศอินโดนิ
เซีย

ดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ,ผศ.ดร.รวิพิมพ ฉวีสุข
,ผศ.ดร.ชุติมา ไวศรายุทธ และ รศ.ดร.วลัย
ลักษณ อัตถีรวงศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง

เชิงนโยบาย
,เชิงพาณิชย
,เชิงวิชาการ

สถาบันอาหารแหงชาติ,
เครือขายสถาบันดาน
อาหารฮาลาล
, ผูประกอบการอาหารฮา
ลาลเพื่อสงออก

ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน คือ การวิจัยตลาดและผูบริโภค
อาหารไทยแปรรูปประเภทฮาลาลในประเทศอินโดนิเซีย สงผล
กระทบท่ีเกิดประโยชนดังน้ี 1. เปนประโยชนตอภาครัฐผู
กําหนดนโยบายสนับสนุนการสงออก เชน กรมสงเสริมการ
สงออก 2. เปนประโยชนตอผูประกอบการในการสรางโอกาสใน
การสงออกอาหารฮาลาลไปยังอินโด 3. เปนฐานขอมูลในการ
วางแผนสรางคุณคาใหโซอุปทานอาหารฮาลาลสงออกของไทย

15 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
ยับย้ังจุลินทรียระงับกลิ่นปาก
(Mounth spray) ท่ีเตรียมจาก
พรอพอลสิแหลงตาง ๆ

ดร. จิตศิริ ราชตนะพันธุ หจก.ที.แมน.ฟารมา

16 การวิเคราะหปริมาณและ
องคประกอบกรดไขมันในดักแด
ไหมอีร่ี

ผศ.ดร.อุทัย กลิ่นเกษร สํานักวิจัยและพัฒนา
หมอนไหม

17 การประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัสเชิงพรรณนาของผลิตภัณฑ

ผศ.ดร. วิษฐิดา จันทราพรชัย ศูนยเทคโนโลยีและวัสดุ
แหงชาติ
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ลําดับที่ ช่ือผลงานวิจัย ช่ือผูวิจัย ประเภท หนวยงาน รายละเอียด
ขนมปง (00651/56)

18 การออกแบบบรรจุภัณฑขาว
อินทรีย (00780/56)

อ. อภินันทน สุมทุมพฤกษ สํานักพัฒนาผลิตภณัฑ
ขาว กรมการขาว

19 การพัฒนาผูประกอบการSMEs สู
มาตรฐานคุณภาพ (01133/56)

ผศ.ดร. อโนทัย ชลชาติภิญโญ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย

20 การพัฒนาผูประกอบการ (ลกูคา
ธนาคาร SMEs) ใหเขาสูระบบ
มาตรฐานคุณภาพการลด ตนทุนโลจิ
สติกส และเพิม่ศักยภาพเพื่อการ
สงออก (01162/56)

ผศ. เฟองฟูรัตน มุงทวีสินสุข ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย

ตารางที่ 4.2-6-1
ลําดับที่ ช่ือผลงาน/สิ่งประดษิฐ ช่ือผูประดษิฐ ประเภท เลขที่สิทธิบตัร/

อนุสิทธบิตัร
วัน เดอืน ป

ที่ไดรบั หนวยงาน

1 สังขยาแผน รศ.กมลวรรณ แจงชัด (PD) อนุสิทธิบัตร 8545 13/12/2556 กรมทรัพยสินทางปญญา
2 ฟลมยอยสลายไดทางชีวภาพท่ี

สามารถปองกันการเกิดฝา
ผศ.พิสิฏฐ ธรรมวิถี (PD) ดร.วาสินี จันทรนวล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุภาภรณ ประทําโย มหาวิทยาลัยเชียงใหม

อนุสิทธิบัตร 8416 17/10/2556 กรมทรัพยสินทางปญญา

3 สูตรและกรรมวิธีการผลิตเรซิน
เทอรโมพลาสติกฟลาวร

ผศ.รังรอง ยกสาน (PKMT) ผศ.อําพร เสนห (PKMT) ผศ.นํ้าฝน ลําดับวงศ
(PKMT)

อนุสิทธิบัตร 8338 26/9/2556 กรมทรัพยสินทางปญญา

4 แผนปองกันเช้ือรา ดร.อุดมลักษณ สุขอัตตะ (KAPI)ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ รศ.
วิชัย หฤทัยธนาสันต์ิ (PD) นางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท (KAPI)ฝายเทคโนโลยีชีว
มวลและพลังงานชีวภาพ ผศ.วลัยรัตน จันทรปานนท (PD) รศ.ภาณุวัฒน สรรพ
กุล (PKMT)

อนุสิทธิบัตร 8137 12/7/2556 กรมทรัพยสินทางปญญา

5 ผลิตภัณฑขนมช้ันแชแข็งและ
กระบวนการผลิตขนมช้ันแชแข็ง

รศ.รุงนภา พงศสวัสด์ิมานิต (PD) อนุสิทธิบัตร 7913 13/3/2556 กรมทรัพยสินทางปญญา

6 ขนมครกกึ่งสําเร็จรูปจากแปงขาว
กลองงอก

รศ.กมลวรรณ แจงชัด (PD) อนุสิทธิบัตร 7797 25/1/2556 กรมทรัพยสินทางปญญา

7 กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณชีวมวล
สาหรายสไปรูลินา

รศ.สาโรจน ศิริศันสนียกุล (BIOT) มณชัย เดชสังกรานนท (BIOT) นายณัฐภาส
ผูพัฒน (IFRPD) ฝายจลุชีววิทยาประยุกต

อนุสิทธิบัตร - 26/3/2556 กรมทรัพยสินทางปญญา

8 กรรมวิธีการผลิตฟรักโทโอลิโก
แซ็กคาไรดดวยวิธีการหมักโดย
จุลินทรีย

รศ.สาโรจน ศิริศันสนียกุล (BIOT) ดารารัตน มงคลการ (BIOT) อนุสิทธิบัตร - 26/3/2556 กรมทรัพยสินทางปญญา

9 กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงสาหรายสไป
รูลินาเพื่อการผลิตพอลิแซ็กคาไรด
นอกเซลล

รศ.สาโรจน ศิริศันสนียกุล (BIOT) นายมณชัย เดชสังกรานนท (BIOT) นายณัฐ
ภาส ผูพัฒน (IFRPD) ฝายจุลชีววิทยาประยุกต

อนุสิทธิบัตร - 14/6/2556 กรมทรัพยสินทางปญญา

10 กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงสาหราย
สไปรูลินาเพื่อผลิตซี-ไฟโคไซยานิน

รศ.สาโรจน ศิริศันสนียกุล (BIOT) นายมณชัย เดชสังกรานนท (BIOT) นายณัฐ
ภาส ผูพัฒน (IFRPD) ฝายจุลชีววิทยาประยุกต

อนุสิทธิบัตร - 14/6/2556 กรมทรัพยสินทางปญญา

11 สูตรและกรรมวิธีการผลิตเรซิน
เทอรโมพลาสติกฟลาวร

ผศ.รังรอง ยกสาน (PKMT) ผศ.อําพร เสนห (PKMT) ผศ.นํ้าฝน ลําดับวงศ
(PKMT)

อนุสิทธิบัตร - 2556 กรมทรัพยสินทางปญญา

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย
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ตัวบงชี้ท่ี 4.3 (สกอ.) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน

หมายเหตุ

1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไมนับ
รวมผูลาศึกษาตอ
2. ใหนับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษา ปปฏิทิน หรือปงบประมาณน้ันๆ ไมใชจํานวน
เงินท่ีเบิกจายจริง
3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐานจาก
การตกลงรวมกันของสถาบันท่ีรวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไมมีหลักฐาน ให
แบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีไดลงนามในสัญญารับทุน
โดยอาจารยหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไมใชนักวิจัยเปน
ผูดําเนินการ

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ

ผลการคํานวณ
ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวนยืนยันของคณะ จํานวนท่ีกรรมการยืนยัน

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 10,923,333.00 10,923,333.00
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 10,923,333.00 10,923,333.00
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 0.00 0.00
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 88,975,556.00 88,975,556.00
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 88,975,556.00 88,975,556.00
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 0.00 0.00
จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 99.0 98.5
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 99.0 98.5
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.0 0.0
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 0.0 0.0
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 0.0 0.0
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.0 0.0
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.0 0.0
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 0.0 0.0
จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 5.0 5.0
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5.0 5.0
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.0 0.0
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 0.0 0.0
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ 0.0 0.0
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.0 0.0
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ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวนยืนยันของคณะ จํานวนท่ีกรรมการยืนยัน
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.0 0.0
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 0.0 0.0
ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร =0.000 ผลลัพธ = (จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน =
99,898,889.00/จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยประจํา=99.00)=1,009,079.69 บาทเมื่อเทียบคาคะแนนเต็ม 5 =
180,000.00 บาท ดังนั้นคะแนนท่ีไดเทากับ 5.000)

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจาก
คณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

400,000 บาทตอคน

(จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน = 56,995,185.00/จํานวนอาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา=96.00)=593,699.84 บาทเมื่อเทียบคาคะแนนเต็ม
5 = 180,000.00 บาท ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 5.000)

5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง บรรลุเปาหมาย

400,000 บาทตอคน

(จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน = 99,898,889.00/จํานวนอาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา=99.00)=1,009,079.69 บาทเมื่อเทียบคาคะแนนเตม็
5 = 180,000.00 บาท ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 5.000)

5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีเ งินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในมหาวิทยาลัย

จํานวน 43 โครงการ เปนเงิน 10,923,333 บาท และภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 48 โครงการ เปนเงิน 88,975,556 บาท รวม
ท้ังหมด 91 โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น 99,898,889 บาท มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 99 คน

รายการหลักฐาน
4.3-1 แบบเก็บขอมูลดบิ – เงินสนับสนุนวิจัย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจาก
คณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

400,000 บาทตอคน

(จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน = 99,898,889.00/จํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา=98.50)=1,014,201.92 บาทเมื่อเทียบคาคะแนน

เต็ม 5 = 180,000.00 บาท ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 5.000)

5.00 บรรลเุปาหมาย
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ตัวบงชี้ท่ี ๔.๕ (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ

เกณฑการประเมิน

กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยท่ีตีพิมพ ดังน้ี
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย

๐.๒๕ - มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI

๐.๕๐ - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.
๐.๗๕ - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยูในควอไทลท่ี ๓ หรือ
๔ (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.

๑.๐๐ - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยูใน ควอไทลท่ี ๑ หรือ
๒ (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus

กําหนดระดับแหลงเผยแพรงานสรางสรรค ดังน้ี
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค
๐.๑๒๕ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด
๐.๒๕ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
๐.๕๐ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
๐.๗๕ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
๑.๐๐ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

*องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา ๓ คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian
Nations) มี ๑๐ ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และ
เวียดนาม
การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการเฉพาะระหวางประเทศ เชน ความรวมมือการจัด
แสดงโขนระหวาง ไทย - ลาว เปนตน
การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน ๑๐ ประเทศ (อยางนอย ๕ ประเทศ)
การเผยแพรในระดับนานชาติ เปนการเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย ๕ ประเทศ ท่ีไมไดอยูใน
กลุมอาเซียน)
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ ๕ คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังน้ี

กลุมสาขาวิชา ๕ คะแนน
วิทยาศาสตรสุขภาพ ๒๐
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๒๐
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑๐

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ
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ผลการคํานวณ

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวนยืนยัน
ของ คณะ

จํานวนท่ี
กรรมการยืนยัน

จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 99.0 98.50
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 99.0 98.50
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.0 0.0
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 0.0 0.0
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 0.0 0.0
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.0 0.0
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.0 0.0
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 0.0 0.0
จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 5.0 5.0
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5.0 5.0
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.0 0.0
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 0.0 0.0
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ 0.0 0.0
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.0 0.0
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.0 0.0
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 0.0 0.0
จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาต/ิระดับ
นานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานขอมลู TCI (จํานวนบทความท่ีนับในคา
นํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)

168 168

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 168 168
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 0 0
จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีมีช่ือปรากฎในประกาศของ สมศ.
(จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)

3 3

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 3
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 0 0
จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฎอยูในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)

78 78

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 78 78
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 0 0
จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฎในฐานขอมูลการจดัอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus
(จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)

0 0
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ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวนยืนยัน
ของ คณะ

จํานวนท่ี
กรรมการยืนยัน

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 0 0
จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจาํ)

0 0

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 0 0
จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (ผลงานของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา)

0 0

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 0 0
จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (ผลงานของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)

0 0

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 0 0
จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจาํ)

0 0

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 0 0
จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา)

0 0

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 0 0
ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร =0.000 ผลลัพธ = (ผลรวมถวงน้ําหนกัของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพรเทากับ
102.000/จํานวนอาจารยและนกัวิจัยประจําท้ังหมดเทากับ104.000) = รอยละ98.077 เมื่อเทียบคารอยละ 20 เทากับ 5
คะแนน ดังนั้นคะแนนเทากับ 5.000
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจาก
คณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

รอยละ 20

(ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร
เทากับ56.250/จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท้ังหมดเทากับ

104.000) = รอยละ54.087 เมื่อเทียบคารอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน
ดังน้ันคะแนนเทากับ 5.000

5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง บรรลุเปาหมาย

รอยละ 20

(ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร
เทากับ102.000/จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท้ังหมดเทากับ

104.000) = รอยละ98.077 เมื่อเทียบคารอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน
ดังน้ันคะแนนเทากับ 5.000

5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมจีํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 99 คน ลา

ศึกษาตอ จํานวน 5 คน มีบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาติ หรือ
ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานขอมูล TCI จํานวน 27 เรื่อง มีบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือ
ปรากฎในประกาศของ สมศ. จํานวน 3 เรื่อง และมีบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฎอยูใน
ประกาศของ สมศ. จาํนวน 78 เรื่อง

รายการหลักฐาน
5-1 สรุปงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร ป พ.ศ.2556
5-2 แบบเก็บขอมลูดิบ - งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร ป พ.ศ.2556
5-3 ฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจาก
คณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

รอยละ 20

(ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือ
เผยแพรเทากับ102.000/จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท้ังหมด

เทากับ103.500) = รอยละ98.551 เมื่อเทียบคารอยละ 20 เทากับ 5
คะแนน ดังน้ันคะแนนเทากับ 5.000

5.00 บรรลเุปาหมาย
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ตัวบงชี้ท่ี ๔.๖ (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
เกณฑการประเมิน
เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ

ผลการคํานวณ
ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวนยืนยันของ คณะ จํานวนท่ีกรรมการยืนยัน

จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 99.0 98.50
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 0.0 0.0
จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 5.0 5.0
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ 0.0 0.0
จํานวนรวมของผลงานวิจยัท่ีนําไปใชประโยชน 21 21
จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 0 0
ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร =0.000 ผลลัพธ = (ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน=21.000/
จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจยัประจํา คณะอุตสาหกรรมเกษตร =104.000)= รอยละ 20.192 เมื่อเทียบคารอยละ 20
เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 5.000

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิ
จากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

รอยละ 20

(ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน=
22.000/จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา คณะอุตสาหกรรม

เกษตร =104.000)= รอยละ 21.154 เมื่อเทียบคารอยละ 20 เทากับ 5
คะแนน จึงมีคาเทากับ 5.000

5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

รอยละ 20

(ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน=
21.000/จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา คณะอุตสาหกรรม

เกษตร =104.000)= รอยละ 20.192 เมื่อเทียบคารอยละ 20 เทากับ 5
คะแนน จึงมีคาเทากับ 5.000

5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีอาจารยประจาํท่ีปฏบิัติงานจริง จํานวน 99 คน ลาศึกษาตอ

จํานวน 5 คน และมีผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนจํานวน 21 เรื่อง โดยแบงเปน การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ 2 เรื่อง การใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย 7 เรื่อง การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค 12 เรื่อง
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รายการหลักฐาน
6-1 สรุปงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน ป พ.ศ. 2556
6-2 แบบเก็บขอมูลดิบ - งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน ป พ.ศ.2556
6-3 ฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร
6-4 หลักฐานประกอบ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจาก
คณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

รอยละ 20

(ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน=
21.000/จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา คณะอุตสาหกรรม

เกษตร =103.500)= รอยละ 20.290 เมื่อเทียบคารอยละ 20 เทากับ 5
คะแนน จึงมีคาเทากับ 5.000

5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี ๔.๗ (สมศ.) ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ

เกณฑการประเมิน

การกําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดวย ดังน้ี
คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ

๐.๒๕ บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
๐.๕๐ บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
๐.๗๕ ตําราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ
๑.๐๐ ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑ
ขอตําแหนงทางวิชาการ

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ

ผลการคํานวณ

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวนยืนยัน
ของ คณะ

จํานวนท่ี
กรรมการยืนยัน

จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 99.0 98.50
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 0.0 0.0
จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 5.0 5.0
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ 0.0 0.0
บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 63 63
บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 0 0
ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด (ผลงานจะตองเกิน
รอยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)

0 0

ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอตําแหนงทาง
วิชาการ (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)

1 1
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ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร =0.000 ผลลัพธ = (ผลรวมถวงน้ําหนกัของผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ = 16.750/จํานวน
อาจารยประจําและนกัวิจัยประจาํท้ังหมด = 104.000)= รอยละ 16.106 เมื่อเทียบคารอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคา
เทากับ 5.000

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจาก
คณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

รอยละ 10
(ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคณุภาพ = 13.250/
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจําท้ังหมด = 104.000)= รอยละ
12.740 เมื่อเทียบคารอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 5.000

5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง บรรลุเปาหมาย

รอยละ 10
(ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคณุภาพ = 16.750/
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจําท้ังหมด = 104.000)= รอยละ
16.106 เมื่อเทียบคารอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 5.000

5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีอาจารยประจาํท่ีปฏบิัติงานจริง จํานวน 99 คน ลาศึกษาตอ

จํานวน 5 คน มีบทความทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ จํานวน 63 เรื่อง และมตีํารา / หนังสือท่ีใชในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 1 เรื่อง

รายการหลักฐาน
7.1 สรุปผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคณุภาพป พ.ศ.2556
7.2 แบบเก็บขอมลูดิบ – ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพป พ.ศ.2556
7.3 รายละเอียดผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคณุภาพ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจาก
คณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

รอยละ 10
(ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคณุภาพ = 16.750/
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจําท้ังหมด = 103.500)= รอยละ
16.184 เมื่อเทียบคารอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 5.000

5.00 บรรลเุปาหมาย
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก

สังคม จํานวน 4 ตัวบงชี้ ไดแก สกอ. 2 ตัวบงชี้ และ สมศ. 2 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00
ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินไดคุณภาพ
ระดับดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี้

องคประกอบ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

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

หมายเหตุ เกณฑมาตรฐานขอท่ี 4 ตองมีการประเมินความสําเรจ็ของการบูรณาการตามเกณฑขอ 2 และ ขอ 3
เกณฑมาตรฐาน ขอ

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแกสังคม และ
ดําเนินการตามระบบที่
กําหนด

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
โดยมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหนวยบริการ
เทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร (5.1-1-1) พรอมกําหนด
หนาที่งานหนวยบริการฯของคณะฯ (5.1-1-2) ซ่ึงไดจัดทํา
คูมือกลไกและหลักปฏิบัติการจัดโครงการพัฒนาวิชาการ ซ่ึง
ประกอบดวยประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง
ระเบียบวาดวยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2551 (5.1-1-3) ทั้งนี้
คณะไดเทียบเคียงมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าในดานงาน
บริการวิชาการ เพือ่สนับสนุนใหบุคลากรสนใจการใหบริการ
แกชุมชนเพิ่มขึ้น (5.1-1-4) และใหงานบริการวิชาการของ
คณะสอดคลองกับมหาวิทยาลัย คณะจงึนําคูมือการเงินและ
บัญชีของมหาวิทยาลัยมาเปนกลไกการบริการทางวิชาการ
เพื่อใหการทํางานมปีระสิทธภิาพและไดมาตรฐาน (5.1-1-5)

5.1-1-1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
บริหารหนวยบริการเทคโนโลยีทาง
อุตสาหกรรมเกษตร
5.1-1-2 หนาที่ของหนวยบริการ
เทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร
5.1-1-3 คูมือกลไกและหลัก
ปฏิบัติการจัดทําโครงการพัฒนา
วิชาการ
5.1-1-4 ประกาศสภามหาวิทยาลัย
เร่ือง มาตรฐานภาระงานขั้นตํ่า ใน
ฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
5.1-1-5 คูมือการเงินและบัญชี
โครงการพัฒนาวิชาการ

2

มีการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอน

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน เชน

- ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร
ใหบริการวิชาการดานการพัฒนาผลิตภณัฑใหเอกชน เชน
ใหบริการวิชาการกับบริษัท สปนซิลค เวิลด เร่ืองการแปรรูป
ดักแดไหมอีร่ี และนาํมาใชในการเรียนการสอนวิชา
01052432 Food Process Operations บริษัท เจริญโภค
ภัณฑอาหาร จํากัด ใหบริการเร่ืองการใชไมโครเวฟในการ
แปรรูปอาหาร นํามาใชในการเรียนการสอนวิชา
01052432 Food Process Operations และ 01052335
Food Process Engineering 2 บริษัท ดีเคบีวาย โมมิจิ
จํากัด ใหบริการเร่ืองการยืดอายุการเกบ็รักษาขนมโมมจิิให
เก็บไดนานเกิน 14 วัน นํามาใชในการเรียนการสอนวิชา

5.1-2-1 รายวิชา 01052432 Food
Process Operations)

รายวิชา 01052432 Food
Process Operations

รายวิชา 01052335 Food
Process Engineering 2

รายวิชา 01052332 สมบัติ
ทางเคมีฟสิกสของอาหาร

รายวิชา 01060591 ระเบียบ
วิธีวจิัยทางวิศวกรรมอาหาร

5.1-2-2 รายวิชา 01057577
Financial Risk Management in
Agro-Industry
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
01052332 สมบัติทางเคมีฟสิกสของอาหาร และอบรมใหกับ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ใหบริการเร่ืองการ
วิจัยและแนวทางการเขยีนโครงการวิจยั นํามาใชในการเรียน
การสอนวิชา 01060591 ระเบียบวธิีวจิัยทางวิศวกรรม
อาหาร (5.1-2-1)

- ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ใหบริการ
วิชาการที่ปรึกษาแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง
การสนับสนุนทุนวิจยัดานตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําป 2556 นํามาใชในการเรียนการสอนวิชา
01057577 Financial Risk Management in Agro-
Industry อบรมใหกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด
(มหาชน) ใหบริการเร่ืองการวิเคราะหทางสถิติและการ
ออกแบบการวิจยัเชิงทดลอง นํามาใชในการเรียนการสอน
วิชา 01057591 ระเบียบวธิีวจิัยทางการจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แรใหบริการเร่ืองโครงการพัฒนาโซคุณคาอุตสาหกรรม
เกษตรอาหารดวยระบบโซความเย็นและบรรจุภัณฑ นํามาใช
ในการเรียนการสอนวิชา 01057578, 01057541,
01057532 และ 01057533 บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑอาหาร
จํากัด อบรมเร่ืองการเรียนรูตลาดและผูบริโภคชาวจีนสําหรับ
ธุรกิจอาหารสําเร็จรูป (5.1-2-2)

- ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ไดนําผลงานวิจัยที่นิสิตได
ศึกษาในรายวิชา 0105499 เพื่อนํามาเสนอทางวิชาการใน
โครงการ Biot Fun Fair for Future เมื่อวันที่ 20-21
มีนาคม 2557 เพื่อกระตุนใหนิสิตตระหนักถึงคุณคาของ
งานวิจัยที่ไดทํา (5.1-2-3)

รายวิชา 01057591 ระเบียบ
วิธีวจิัยทางการจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร

รายวิชา01057578,
01057541, 01057532 และ
01057533
5-1-2-3 (1.) รายวิชา 0105499
โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ

(2.) โครงการ Biot Fun Fair
for Future

(3.) รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน Biot Fun Fair for
Future

3

มีการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแกสังคมกับการ
วิจัย

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการวิจยั

- ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ทําวิจัยเร่ือง
พัฒนาโซคุณคาอุตสาหกรรมเกษตรอาหารดวยระบบโซความ
เย็นและบรรจุภัณฑ โดยนําความรูจากโครงการ
วิจัยมาเผยแพรในงานสัมมนา Industrial Supply Chain
Logistics Conference 2013 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
2556 และไดพัฒนาปรับปรุงระบบการดําเนินงานโซอุปทาน
ตางๆในอุตสาหกรรมเกษตร (5.1-3-1)

- ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุทําวิจัยเร่ืองการตรวจ
วิเคราะหและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจาก
ขาวทองไข โดยนําความรูจากโครงการวจิัยมาถายทอดและ
แสดงผลงาน ในงาน “วันขาวและชาวนาแหงชาติ
ประจําป 2557” ระหวางวันที่ 3 – 5
มิถุนายน 2557ณ กรมการขาว (5.1-3-2)

5.1-3-1 (1.)โครงการเร่ืองพัฒนาโซ
คุณคาอุตสาหกรรมเกษตรอาหารดวย
ระบบโซความเย็นและบรรจุภัณฑ

(2.) เอกสารการสัมมนา
โครงการ

(3.) รายงานการสัมมนา
โครงการ
5.1-3-2 (1.)โครงการเร่ืองการตรวจ
วิเคราะหและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากขาวทองไข

(2.) ประมวลภาพการถายทอด
และแสดงผลงาน ในงาน “วันขาวและ
ชาวนาแหงชาติ ประจําป 2557”

4

มีการประเมินผลความสําเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวจิัย

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการประเมินผลความสําเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวจิัย มีการจัดทาํแบบประเมินโดยให
ผูเขารวมโครงการมีการประเมินผล และคณะฯติดตาม
ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการใหมีคุณภาพของ
การใหบริการที่สามารถนําประโยชนใชไดจริง (5.1-4-1)

5.1-4-1 การประเมินผลความสําเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจยั
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

5

มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการ
วิจัย

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจยั นาํผลการประเมินไปพัฒนา
เปนแผน และพัฒนากระบวนการปรับปรุงโครงการ (5.1-5-
1)

5.1-5-1 การนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงานบริการ
งานบริการวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวจิัย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 4 4.00 ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 4 4.00 ไมบรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 (สกอ.) กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

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

เกณฑมาตรฐาน ขอ

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการสํารวจความตองการของ
ชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการกาํหนดทิศทาง
และการจัดทาํแผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเนนของสถาบัน

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการสํารวจความตองการ
ของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน โดยจัดทาํสรุป
หลักสูตรหัวขอฝกอบรมและสัมมนา ดานระบบคุณภาพ
และระบบที่เกีย่วของกับความปลอดภยัอาหาร ดานการ
พัฒนาผลิตภัณฑ และดานอื่นๆ (5.2-1-1) และคณะจัดทํา
ขอมูลการจัดอบรมตามความตองการขององคกรผาน
เว็บไซตคณะฯ www.agro.ku.ac.th (5.2-1-2) และมีการ
จัดทําแผนการบริการวิชาการ (Action Plan) (5.2-1-3)

5.2-1-1 สรุปหลักสูตรหัวขอ
ฝกอบรมและสัมมนา ตามความ
ตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน
5.2.1-2 www.agro.ku.ac.th
5.2-1-3 การจัดทําแผนการบริการ
วิชาการ (Action Plan)

2
มีความรวมมือดานบริการทาง
วิชาการเพื่อการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีความรวมมอืดานบริการ
ทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงาน

5.2-2-1 คณะฯ ใหบริการที่ปรึกษา
เบื้องตนกับชุมชน เพื่อเสริมสราง
การเรียนรูและเขมแข็งในดาน
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หนวยงานวิชาชีพ

วิชาชีพ โดยคณะมีการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
- คณะฯ ใหบริการคําปรึกษาเบื้องตนแกชุมชนเพื่อ

เสริมสรางการเรียนรูและเขมแข็งในดานวิชาชีพ (5.2-2-1)
- ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอรวมกับธนาคารพัฒนา

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME
BANK) จัดโครงการพัฒนาผูประกอบ SMEs ใหเขาสู
ระบบมาตรฐานคุณภาพการลงทุนโลจิสติกสและเพิ่ม
ศักยภาพเพื่อการสงออก (5.2-2-2) รวมกับสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบัน
คนควาและพัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร บริษัทมาลี สามพราน จํากัด
(มหาชน) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ รวม
จัดการโครงสนับสนุนและสงเสริมการใชวัตถุจากภาค
เกษตรเพื่อการพัฒนาเสนใยธรรมชาติ (5.2-2-3)

- ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรรวมกับกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร ทําวิจยัเร่ืองการ
พัฒนาโซคุณคาอุตสาหกรรมอาหารดวยระบบโซความเย็น
และบรรจุภัณฑ และนําความรูถายทอดใหกับหนวยงาน
ราชการ บริษัทเอกชน และสถาบันการศึกษาตางๆ (5.2-
2-4)

- ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจแุละวัสดุ รวมกับ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เปนวิทยากร
โครงการสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค
สําหรับSMEs, วิสาหกิจชุมชน และ OTOP (5.2-2-5)
รวมกับสํานกังานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ (วช.)
ถายทอดเทคโนโลยีเรืองการแปรรูปเนื้อสุกรเชิงพาณิชย
แกเกษตรกร (5.2-2-6)

วิชาชีพ
5.2-2-2 ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ
รวมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย (SME BANK) จัด
โครงการพัฒนาผูประกอบ SMEs
ใหเขาสูระบบมาตรฐานคุณภาพการ
ลงทุนโลจิสติกสและเพิ่มศักยภาพ
เพื่อการสงออก
5.2-2-3 ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ
รวมกับสํานกังานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร บริษัท มาลี
สามพราน จาํกัด (มหาชน) และ
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ
รวมจัดการโครงสนับสนุนและ
สงเสริมการใชวัตถุจากภาคเกษตร
เพื่อการพัฒนาเสนใยธรรมชาติ
5.2-2-4 ภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตรรวมกบักรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืง
แร ทําวจิัยเร่ืองการพัฒนาโซคุณคา
อุตสาหกรรมอาหารดวยระบบโซ
ความเย็นและบรรจภุัณฑ และนาํ
ความรูถายทอดใหกับหนวยงาน
ราชการ บริษัทเอกชน และสถาบัน
การศึกษาตางๆ(1) อนุมัติโครงการ
(2) เอกสารการอบรม (3) รายงาน
การอบรม
5.2-2-5 ภาควิชาเทคโนโลยีการ
บรรจุและวัสดุ รวมกับสํานกังาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เปนวิทยากรโครงการสงเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค
สําหรับSMEs, วิสาหกิจชุมชน
และ OTOP
5.2-2-6 ภาควิชาเทคโนโลยีการ
บรรจุและวัสดุ รวมกับสํานกังาน
คณะกรรมการวิจยัแหงชาติ (วช.)
ถายทอดเทคโนโลยีเรืองการแปรรูป
เนื้อสุกรเชิงพาณิชย แกเกษตรกร

3

มีการประเมินประโยชนหรือ
ผลกระทบของการใหบริการทาง
วิชาการตอสังคม

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการประเมินประโยชนหรือ
ผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม โดย
จัดทําแบบประเมินและสรุปผลการประเมินในการ
ใหบริการทางวิชาการในการใหความรูกบัผูเขารับการ
บริการ (5.2-3-1)

5.2-3-1 การประเมินผลการบริการ
วิชาการ
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

4

มีการนําผลการประเมินในขอ 3
ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการนําผลการประเมินใน
ขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
ใหบริการทางวิชาการ โดยคณะฯนําผลการประเมิน
โครงการมาจัดทําแผนการปรับปรุงและพัฒนาการ
ใหบริการใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น (5.2-4-1)

5.2-4-1 ผลการประเมินโครงการ
เพื่อจัดทําแผนการปรับปรุง

5

มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการ
ใหบริการทางวิชาการและ
ถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการพัฒนาความรูที่ไดจากการ
ใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
คณะและเผยแพรสูสาธารณชน โดยคณะมีการเผยแพรความรูที่
ไดจากการใหบริการทางวิชาการถายทอดและเผยแพรประสบ
การการใหบริการสูสาธารณชน ผานทางเว็บไซต
คณะฯ www.agro.ku.ac.th (5.2-5-1) บทความในวารสาร
ตางๆ (5.2-5-2)

5.2-5-1 ความรูผานทางเว็บไซต
คณะฯ www.agro.ku.ac.th
5.2-5-2 บทความนิตยสารและ
วารสารตาง ๆ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 4 4.00 ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี ๕.๘ (สมศ.) ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
เกณฑการประเมิน ใชบัญญัติยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๓๐ เทากับ ๕ คะแนน
เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ

ผลการคํานวณ

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวนยืนยัน
ของคณะ

จํานวนท่ีกรรมการ
ยืนยัน

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมตัิ 49 49
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 9 9
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 0 0
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา ท้ังการเรียนการสอนและ
การวิจัย

7 7
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ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร =0.000 ผลลัพธ = (ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ท่ีนํามาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย=16.000/จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการท้ังหมด =49.000)=มีคาเทากับ
รอยละ 32.653 เมื่อเทียบคารอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 5.000

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจาก
คณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

รอยละ 30

(ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ท่ีนํามาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย=33.000/จํานวนโครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการท้ังหมด =64.000)=มีคาเทากับ รอยละ 51.563 เมื่อ

เทียบคารอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 5.000

5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง บรรลุเปาหมาย

รอยละ 30

(ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ท่ีนํามาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย=16.000/จํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการทางวิชาการท้ังหมด =49.000)=มีคาเทากับ รอยละ

32.653 เมื่อเทียบคารอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 5.000

5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมตัิ จํานวน 49

โครงการ มโีครงการและกิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน จํานวน 9 โครงการ มีโครงการ
และกิจกรรมบริการวิชาการ และมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา ท้ังการเรียนการสอนและการวิจัย
จํานวน 7 โครงการ

รายการหลักฐาน
8-1 โครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชในการเรียนการสอน
8-2 โครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชในการสอนและการวิจัย
8-3 โครงการบริการวิชาการท้ังหมด

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจาก
คณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

รอยละ 30

(ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ท่ีนํามาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย=16.000/จํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการทางวิชาการท้ังหมด =49.000)=มีคาเทากับ รอยละ

32.653 เมื่อเทียบคารอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 5.000

5.00 บรรลเุปาหมาย



รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจาํปการศึกษา 2556 109

ตัวบงชี้ท่ี ๕.๙ (สมศ.) การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ

เกณฑการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ปฏิบัติได ๑ ขอ ปฏิบัติได ๒ ขอ ปฏิบัติได ๓ ขอ ปฏิบัติได ๔ ขอ ปฏิบัติได ๕ ขอ

หมายเหตุ สําหรับสถาบันท่ีไดรับการประเมินป ๒๕๕๔ กรณีเปนกิจกรรมใหม สําหรับเกณฑตอเน่ือง ยั่งยืน และ
เขมแข็ง ใหใช ๑ ปไดโดยอนุโลม

เกณฑมาตรฐาน ขอ

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการดําเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA)
โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนหรือองคกร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการวางแผนการดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งตอชุมชน โดยมกีาร
ดําเนินงานทั้งในระดับภาควิชาและระดับคณะ โดยไดมอบหมาย
ฝายบริการวิชาการเปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการ ซ่ึงใน
รอบปที่ผานมาไดมีการวางแผนเพื่อพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งดานอุตสาหกรรมเกษตร โดยในการวางแผนไดมีการ
สํารวจความตองการของชุนชนและองคกร และศึกษาขอมูลผล
การดําเนินการบริการวิชาการชุมชนในปที่ผานมาเปนขอมูล
ประกอบการจัดทําแผน (9-1-1) หลังจากไดแผนปฏิบัติ
ผูเชี่ยวชาญไดดําเนินกิจกรรมตามแผนทีว่างไว (9-1-2) ทั้งนี้
หลังจากดําเนินการแลวเสร็จ ไดจัดใหมกีารรายงานผลการ
ปฎิบัติงานและการประเมินผลโครงการตามวัตถุประสงค เพื่อ
นําขอมูลไปปรับปรุงการดําเนินงานในคร้ังตอไป (9-1-3)

9-1-1 แผนปฏิบัติงานฝายบริการ
วิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
(Action Plan)
9-1-2 รายงานโครงการพัฒนา
วิชาการประจําปการศึกษา 2556
9-1-3 การติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน

2
บรรลุเปาหมายตามแผน
ไมตํ่ากวารอยละ ๘๐

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการดําเนินการบรรลุเปาหมาย
ตามแผน รอยละ 100 โดยสามารถดําเนินกิจกรรมไดตามแผนที่
วางไว (9-2-1)

9-2-1 แผนพัฒนาฝายบริการ
วิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
9-2-2 รายงานโครงการพัฒนา
วิชาการประจําปการศึกษา 2556

3

ชุมชนหรือองคกรมีผูนํา
หรือสมาชิกที่มีการเรียนรู
และดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง

จากโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑขนมจีนอบแหงกึ่ง
สําเร็จรูป โดย ดร.สิริชัย สงเสริมพงษ และทีมนักวจิัย ไดเขาไป
รวมทําวิจยัเพื่อเสริมสรางความเข็มแข็งใหกลุมสหกรณสายทพิ
ที่บานประโดก ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตใหกับสมาชิกสหกรณใหเกิดการการเรียนรู
การผลิต การตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ และการจัดจําหนาย
สินคาเพื่อใหเกิดการพัฒนาตนเอง และสามารถนําองคความรูที่
ไดรับไปดําเนินธุรกิจชุมชนอยางตอเนื่อง (9-3-1)

9-3-1 กลุมสมาชิกที่มีการเรียนรู
และดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง

4

ชุมชนหรือองคกรสราง
กลไกที่มีการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ
และวัฒนธรรมของชุมชน
หรือองคกร

กลุมสหกรณสายทิพ ไดมีการรวมการทาํธุรกิจขนาดยอม
แบบเครือขาย โดยใหสมาชิกสหกรณกลุมผูผลิตสงสินคาให
สหกรณ สหกรณจัดหาตลาดและวัตถุดิบ ปจจบุันสมาชิก
สหกรณสายทิพสามารถจัดจาํหนายสินคาไปยังตลาดทั้งในและ
ตางประเทศ และสหกรณสายทพิไดจัดสรางโรงงานตนแบบเพื่อ
เปนแหลงผลิต ใหสาธิตเพื่อฝกอบรมเทคโนโลยีใหแกผูที่สนใจ
ทั่วไป เพื่อเปนการสรางกลุมเครือขายอกีดวย (9-4-1)

9-4-1 กลุมสมาชิกชุมชนที่
รับผิดชอบในการถายทอดความรู
ใหแกชุมชน

5
มีผลกระทบที่เกิด
ประโยชนสรางคุณคาตอ
สังคม หรือชุมชน/องคกร

จากการดําเนินการตามแผนปฏบิัติการเพื่อพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน พบวากลุมสมาชิกสหกรณ
สายทิพ สามารถผลิต “ผลิตภัณฑขนมจนีอบแหงกึ่ง

9-5-1 ขอมูลตัวอยางการตอยอด
องคความรู และการพึ่งพาตนเอง
ของชุมชน
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
มีความเขมแข็ง สําเร็จรูป” ออกจําหนายสินคาไปยังตลาดทั้งในและตางประเทศ

ทําใหสมาชิกในกลุมมีรายได และสรางความมั่นคงในอาชีพเพิ่ม
มากขึ้น ทั้งนี้ ทีมวิจยั โดย ดร.สิริชัย สงเสริมพงษ ไดพัฒนา
เปน “ขนมจีนกึ่งสําเร็จรูปกาบาสูงคืนรูปเร็วและน้ํายาผง” เพื่อ
เปนการพัฒนาคุณภาพไปสูเชิงพาณิชยมากขึ้น (9-5-1)

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม จํานวน 3 ตัวบงชี้ ไดแก สกอ. 1 ตัวบงชี้ และ สมศ. 2 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย
5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได
คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี้

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

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 หรือ 6 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ



รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจาํปการศึกษา 2556 111

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีระบบและกลไกการทํานุบาํรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดําเนินการตามระบบทีก่ําหนด

คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดดําเนินการแตงต้ัง
คณะกรรมการกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซ่ึง
คณะกรรมการชุดดังกลาวไดการจัดทาํแผนปฏิบัติงาน
ประจําป 2556 ประกอบดวยกิจกรรมพฒันา และทํานบุํารุง
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ใหเปนไปตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

6.1-1-1 คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการกิจการนิสิตคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
6.1-1-2 คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย
ที่ปรึกษา
6.1-1-3 แผนปฏิบัติงานประจําป
ฝายกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรม
เกษตร ปการศึกษา 2556
6.1-1-4 การกาํกับติดตาม
แผนงานฝายกจิการนิสิตคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา
2556

2

มีการบูรณาการงานดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกบั
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา

ในปการศึกษา 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได
ดําเนินการจัดโครงการพัฒนานิสิตดานทํานุบํารุงศิลปและ
วัฒนธรรมบูรณาการในการเรียนการสอน คือ โครงการสืบ
สานหัตถกรรมไทยงานใบตอง ในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 14
ธันวาคม 2556 และใหนิสิตจัดการแสดงนิทรรศการผลงานที่
นิสิตไดสรางสรรคขึ้น ในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 ณ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยมีวัตถปุระสงคเพื่อใหนิสิตไดรูจัก
ศิลปของไทย ในการสรางสรรคผลงาน และสามารถประยุกต
หลักทางวิชาการ วิชาชพีที่ศึกษาอยู ในการออกแบบและการ
ผลิตภาชนะบรรจุสําหรับผลิตภัณฑหัตถกรรมไทย และจัด
แสดงตลอดทั้งภาคปลายปการศึกษา 2556 ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง
ของรายวิชา 053321 ระบบเทคโนโลยกีารบรรจุ
(Packaging Technology Systems) สรุปผลการดําเนินการ
ดังเลมรายงานโครงการ

6.1-2-1 โครงการสืบสาน
หัตถกรรมไทยงานใบตอง

3

มีการเผยแพรกจิกรรมหรือการ
บริการดานทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตอสาธารณชน

นิสิตที่เขารวมโครงการสืบสานหัตถกรรมไทยงานใบตอง
ไดสรางสรรคผลงานออกมาการฝกอบรมในโครงการดังกลาว
และไดจัดเปนนิทรรศการผลงานที่นิสิตไดสรางสรรคขึ้น ใน
วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ในปการศึกษา 2556 นิสิตเขารวมการประกวดผลงาน
ตนแบบบรรจุภัณฑเพื่อใชบรรจุผลิตภัณฑไทยเขารวม
ประกวด การประกวดบรรจภุัณฑไทย ประจําป 2556
(ThaiStar Packaging Awards 2013) ชนะการประกวด
ประเภทตนแบบบรรจภุัณฑเพื่อการขนสง สําหรับสินคา
ทั่วไป จัดโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ในวันที่ 19 สิงหาคม
2556 ไดแก 1. น.ส.ภิชญา วังชิ้น ไดรับรางวัลชนะเลิศ 2.
นายสกล รัตนวิมล ไดรับรางวัลอันดับที่ 2 และ 3. น.ส.ศานต
กมล ชัยภัญโญภาพ ไดรับรางวัลชมเชย

6.1-3-1 เลมรายงานโครงการสืบ
สานหัตถกรรมไทยงานใบตอง
6.1-3-2 รางวัลนิสิต

4

มีการประเมินผลความสําเร็จ
ของการบูรณาการงานดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกบั
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลการประเมินบรรลุตาม
วัตถุประสงค ในสวนของผลการประเมนิการดําเนินงาน
โครงการสืบสานหัตถกรรมไทยงานใบตอง ในหัวขอที่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอนรายวิชา 053321 ระบบ
เทคโนโลยีการบรรจุ (Packaging Technology Systems)

6.1-4-1 เลมรายงานสรุปผลการ
จัดโครงการสืบสานหัตถกรรมไทย
งานใบตอง
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
ไดแก หัวขอประเมิน คะแนนประเมินตามหัวขอ

1. นิสิตมีความรู และสามารถประยุกตใชในชีวิต
ประจําวันได คาเฉล่ียเทากบั 4.37 จากคะแนนเต็ม 5.00

2. นิสิตมีความรู และสามารถประยุกตใชรวมกับหลัก
วิชาการได คาเฉล่ียเทากบั 4.07 จากคะแนนเต็ม 5.00

3. นิสิตสามารถออกแบบภาชนะบรรจุ โดยใชวัสดุจาก
ธรรมชาติได คาเฉล่ียเทากับ 4.22 จากคะแนนเต็ม 5.00

5

มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา

คณะกรรมการกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรได
นําผลการประเมินผล และขอเสนอแนะของโครงการสืบสาน
หัตถกรรมไทยงานใบตอง จัดขึ้นเมื่อในวนัที่ 9 ธันวาคม
2556 14 ธันวาคม 2556 และใหนิสิตจัดการแสดง
นิทรรศการผลงานที่นิสิตไดสรางสรรคขึ้น ในวันพุธที่ 5
มีนาคม 2557 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผลการประเมิน
ไดเทากับ 4.22 จากคะแนนเต็ม 5.00 สรุปแนวทางการ
ปรับปรุงและเพื่อพัฒนาในการจัดโครงการพัฒนานิสิตในดาน
เสริมสรางทักษะการประดิษฐจากงานใบตอง นิสิตไดรับ
พื้นฐานของการใชวัสดุจากธรรมชาติมาเปนตนแบบการสราง
บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑตอไปไดอยางสรางสรรค จึงเห็น
ควรจัดโครงในดานดังกลาวอยางตอเนื่องเพื่อสงเสริม
ประสบการณใหแกนิสิตอยางตอเนื่องตอไป

6.1-5-1 เลมรายงานสรุปผลการ
จัดโครงการสืบสานหัตถกรรมไทย
งานใบตอง

6
มีการกําหนดหรือสราง
มาตรฐานคุณภาพดานศิลปะ
และวัฒนธรรมและมีผลงาน
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ

- -

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย
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ตัวบงชี้ท่ี ๖.๑๐ (สมศ.) การสงเสริมและสนับสนนุดานศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ

เกณฑการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ปฏิบัติได ๑ ขอ ปฏิบัติได ๒ ขอ ปฏิบัติได ๓ ขอ ปฏิบัติได ๔ ขอ ปฏิบัติได ๕ ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA)

มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มกีารดําเนินงานเพือ่สงเสริมและ
สนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยสงเสริมให
คณาจารย บุคลากร และนิสิตไดเขารวมกิจกรรมและ
จัดทําโครงการดานสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อใหเห็นถึงความสําคัญและรวมสืบสานเร่ือง
ศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงจะทาํใหเกิดประโยชนตอชุมชน
โดยคณะกรรมการกจิการนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไดดําเนินการจัดโครงการ ปการศึกษา 2556 ครบถวน
ตามวงจรคุณภาพ PDCA เร่ิมต้ังแตการวางแผนปฏบิัติงาน
ของฝายกจิกรรมนิสิต การดํางานตามแผนปฏิบัติงานการ
ติดตามประเมินผลโครงการ และนําผลมาพัฒนาปรับปรุง

1. แผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนานิสิตดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 6 โครงการ

2. ผลการดําเนินการจัดโครงการ จํานวน 6
โครงการ

3. ประเมินผลโครงการ จํานวน 6 โครงการ
4. พัฒนาและปรับปรุงผลการดําเนินงาน จํานวน 6

โครงการ

1.1 การวางแผน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได
กําหนดแผนปฏิบัติงานฝายกิจการนิสิต ประจําปการศึกษา
2556 ซ่ึงมีแผนปฏิบัติงานการจัดโครงการดานศิลปะและ
วัฒนธรรม ปการศึกษา 2556 จํานวน 6 โครงการ ที่
ตอบสนองตามยุทธศาสตร และพันธกจิของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในดานทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ดังตอไปนี้

1. โครงการพิธีไหวครูคณะอุตสาหกรรม
เกษตร ปการศึกษา 2556

2. โครงการมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรม
ไทย ภาควิชาเทคโนโลยกีารบรรจุและวสัดุ คร้ังที่
1/2556

3. โครงการสืบสานตํานานขนมไทย ประจําป
การศึกษา 2556

4. โครงการฝกซอมผูขับรองและผูนําเชยีร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2556

5. โครงการอาหารงามตา ดวยศิลปะแกะสลัก
ไทย

6. โครงการสืบสานหัตถกรรมไทยงานใบตอง
ประจําปงบประมาณ 2557

10-1-1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
กิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร
10-1-2 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร
และอาจารยที่ปรึกษา ประจาํป
การศึกษา 2556
10-1-3 แผนงานฝายกิจการนิสิต ป
การศึกษา 2556
10-1-4 ตารางสรุปโครงการพัฒนา
นิสิตดานศิลปะและวัฒนธรรม ป
การศึกษา 2556
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
1.2 การดําเนินงานตามแผน คณะกรรมการกิจการ

นิสิต และคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรม
เกษตร ไดดําเนินการจัดโครงการพัฒนานิสิตในดาน
สงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม ป
การศึกษา 2556 ตามแผนปฏบิัติงานทั้งหมด 6 โครงการ
รายละเอียดดังตอไปนี้ รายชื่อโครงการ วันที่ดําเนินการ

1. โครงการพิธีไหวครูคณะอุตสาหกรรม
เกษตร ปการศึกษา 2556 วันที่ 4 กรกฎาคม 2556

2. โครงการมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรม
ไทย ภาควิชาเทคโนโลยกีารบรรจุและวสัดุ คร้ังที่
1/2556 วันที่ 21, 28 สิงหาคม, 4, 11 กันยายน 2556

3. โครงการสืบสานตํานานขนมไทย ประจําป
การศึกษา 2556 วันที่ 22, 24 สิงหาคม 2556

4. โครงการฝกซอมผูขับรองและผูนําเชยีร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2556 วันที่ 22
สิงหาคม 2556 ถึง 6 กันยายน 2556

5. โครงการอาหารงามตา ดวยศิลปะแกะสลัก
ไทย วันที่ 28 สิงหาคม, 3 กันยายน 2556

6. โครงการสืบสานหัตถกรรมไทยงานใบตอง
ประจําปงบประมาณ 2557 วันที่ 9, 14 ธันวาคม 2556

1.3 การติดตามประเมินผล ฝายกิจการนิสิตและ
สโมสรนิสิคคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดมีการจัดทําเลม
รายงานสรุปผลการดําเนินการจัดโครงการดานทุนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการ
ประเมินผลตามตัวบงชี้ทุกโครงการ โดยตัวบงชี้ที่ใช
ประเมินโครงการมีลักษณะที่ประเมินจากคาเฉล่ียผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ซ่ึงจะมีการ
ประเมินตามวัตถุประสงคของโครงการ และตามลักษณะ
ของโครงการในประเด็นตาง ๆ โดยผลจากการประเมิน
ความพึงพอโครงการจะนํามาเปนฐานในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะ
และวัฒนธรรมในปตอ ๆ ไป

1. โครงการพิธีไหวครูคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ปการศึกษา 2556

- ดําเนินการจัดในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556
- เปาหมายตัวบงชี้ 3.51
- ผลการประเมินได 4.30
- บรรลุตามเปาหมาย

2. โครงการมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คร้ังที่ 1/2556

- ดําเนินการจัดในวันที่ 21, 28 สิงหาคม,
4, 11 กันยายน 2556

- เปาหมายตัวบงชี้ 3.51
- ผลการประเมินได 4.20
- บรรลุตามเปาหมาย

3. โครงการสืบสานตํานานขนมไทย ประจําป
การศึกษา 2556

- ดําเนินการจัดในวันที่ 22, 24 สิงหาคม
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
2556

- เปาหมายตัวบงชี้ 3.51
- ผลการประเมินได 4.63
- บรรลุตามเปาหมาย

4. โครงการฝกซอมผูขับรองและผูนําเชยีรคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2556

- วันที่ 22 สิงหาคม 2556 ถึง 6 กันยายน
2556

- เปาหมายตัวบงชี้ 3.51
- ผลการประเมินได 4.64
- บรรลุตามเปาหมาย

5. โครงการอาหารงามตา ดวยศิลปะแกะสลักไทย
- วันที่ 28 สิงหาคม, 3 กันยายน 2556
- เปาหมายตัวบงชี้ 3.51
- ผลการประเมินได 4.63
- บรรลุตามเปาหมาย

6. โครงการสืบสานหัตถกรรมไทยงานใบตอง
ประจําปงบประมาณ 2557

- ดําเนินการในวันที่ 9, 14 ธันวาคม 2556
- เปาหมายตัวบงชี้ 3.51
- ผลการประเมินได 4.22
- บรรลุตามเปาหมาย

1.4 การนําผลการประเมินไปปรับปรุง
คณะกรรมการกิจการนิสิตและสโมสรนสิิตคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ไดนําผลจากการสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจ และขอเสนอแนะจากการดําเนินการจัด
โครงการมาใชเปนขอมูลพื้นฐาน เพือ่นําไปพัฒนาและ
ปรับปรุง ตลอดจนใชเปนขอมูลในการวางแผนการจัด
โครงการในปตอไปใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น เชน ใน
การจัดโครงการพัฒนานิสิต ไดนําขอเสนอแนะ และนํามา
จัดทําแนวทางการแกไขปรับปรุงในเลมรายงานสรุปผล
โครงการ เพื่อบันทึกในรายงานสรุปโครงการ ในการใชเปน
หลักฐานในการนําผลดังกลาวไปพัฒนาและปรับปรุงในป
ตอ ๆ ไป

2

บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่า
กวารอยละ ๘๐

คณะกรรมการกิจการนิสิตและสโมสรนสิิตคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ไดดําเนินการจัดโครงการพัฒนานิสิต
ที่สงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวฒันธรรมตาม
แผนปฏิบัติงาน ปการศึกษา 2556 จํานวน 8 โครงการ
และกําหนดใหมีตัวชี้วัดและเปาหมาย ผลการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายจํานวน 7 โครงการ และไมบรรลุ
จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 87.50

10-2-1 แบบรายงานผลการ
ดําเนินการและกาํกับติดตามแผนงาน
ฝายกิจการนิสิตคณะอุตสาหกรรม
เกษตร

3

มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยาง
ตอเนื่อง

มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเนื่อง คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยคณะกรรมการกิจการนิสิตและ
สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดทําแผนปฏบิัติ
งานพัฒนานิสิตดานทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ไดดําเนินการจัดทําโครงการทุกปการศึกษาอยางตอเนื่อง
ตามเอกสารหลักฐานหนังสือขออนุมัติจดัโครงการจํานวน

10-3-1 รายงานสรุปผลโครงการพธิี
ไหวครูคณะอุตสาหกรรมเกษตร ป
การศึกษา 2556
10-3-2 รายงานสรุปผลโครงการ
มารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
6 โครงการ

1. โครงการพิธีไหวครูคณะอุตสาหกรรมเกษตร ป
การศึกษา 2556

2. โครงการมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คร้ังที่ 1/2556

3. โครงการสืบสานตํานานขนมไทย ประจําป
การศึกษา 2556

4. โครงการฝกซอมผูขับรองและผูนําเชยีรคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2556

5. โครงการอาหารงามตา ดวยศิลปะแกะสลักไทย
6. โครงการสืบสานหัตถกรรมไทยงานใบตอง

ประจําปงบประมาณ 2557

คร้ังที่ 1/2556
10-3-3 รายงานสรุปผลโครงการสืบ
สานตํานานขนมไทย ประจาํป
การศึกษา 2556
10-3-4 รายงานสรุปผลโครงการ
ฝกซอมผูขับรองและผูนําเชียรคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา
2556
10-3-5 รายงานสรุปผลโครงการ
อาหารงามตา ดวยศิลปะแกะสลัก
ไทย
10-3-6 รายงานสรุปผลโครงการสืบ
สานหัตถกรรมไทยงานใบตอง
ประจําปงบประมาณ 2557

4

เกิดประโยชนและสรางคุณคา
ตอชุมชน

เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ไดสงเสริมใหสโมสรนิสิตคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยไดจัดสรรงบประมาณเพื่อใหนิสิต
ไดชวยเหลือ และบริการชุมชน เพื่อใหเกิดประโยชนและ
สรางคุณคาตอชุมชน ไดแก

4.1 โครงการคายอาสาพัฒนาชนบท (คายกระปอง
คร้ังที่ 25) ประจําปการศึกษา 2556 ไดรับเงินสนับสนุน
จากคณะอุตสาหกรรมเกษตรเปนจํานวน 50,000 บาท
(หาหมื่นบาทถวน) โดยมวีัตถุประสงคเพื่อปลูกฝงใหนิสิตมี
ความเสียสละ มีจิตสํานึกที่ตอสังคม สามัคคี มุงมั่นอดทน
เปนการเปดโอกาสใหนิสิตไดเรียนรูวิถีชีวิตพอเพียง และ
นําความรู มาใชใหเกิดประโยชนตอสังคม

4.2 โครงการคายเกียร – กระปอง อนุรักษธรรมชาติ
ประจําปการศึกษา 2556 ไดรับเงินสนับสนุนจากคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรเปนจํานวน 30,000 บาท (สามหมื่น
บาทถวน) โดยมวีัตถุประสงคเพื่อสรางจติสํานึกในการ
อนุรักษ และตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ
และโครงการนี้เปนกิจกรรมรวมกันระหวาง 2 คณะ ซ่ึงจะ
ทําใหนิสิตตางคณะไดรูจักและทํางานรวมกัน และ และ
สรางความสามัคคีระหวางนิสิตทั้งสองคณะ

10-4-1 รายงานสรุปผลโครงการคาย
อาสาพัฒนาชนบท (คายกระปอง
คร้ังที่ 25) ประจําปการศึกษา 2556
10-4-2 รายงานสรุปผลโครงการคาย
เกียร – กระปอง อนุรักษธรรมชาติ
ประจําปการศึกษา 2556

5

ไดรับการยกยองระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ

ในปการศึกษา 2556 นิสิตเขารวมการประกวด
ผลงานตนแบบบรรจุภัณฑเพื่อใชบรรจุผลิตภัณฑไทยเขา
รวมการประกวดบรรจภุัณฑไทย ประจาํป 2556
(ThaiStar Packaging Awards 2013) ชนะการประกวด
ประเภทตนแบบบรรจภุัณฑเพื่อการขนสง สําหรับสินคา
ทั่วไป จัดโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ในวันที่ 19
สิงหาคม 2556 ไดแก

1. น.ส.ภิชญา วังชิ้น ไดรับรางวัลชนะเลิศ
2. นายสกล รัตนวิมล ไดรับรางวัลอันดับที่ 2
3. น.ส.ศานตกมล ชัยภัญโญภาพ ไดรับรางวัลชมเชย

10-5-1 รางวัลการประกวดบรรจุ
ภัณฑไทย ประจาํป 2556 (ThaiStar
Packaging Awards 2013)
ชนะเลิศ
10-2 รางวัลการประกวดบรรจภุัณฑ
ไทย ประจําป 2556 (ThaiStar
Packaging Awards 2013) อันดับ
ที่ 2
10-3 รางวัลการประกวดบรรจภุัณฑ
ไทย ประจําป 2556 (ThaiStar
Packaging Awards 2013) ชมเชย
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี ๖.๑๑ (สมศ.) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ

เกณฑการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ปฏิบัติได ๑ ขอ ปฏิบัติได ๒ ขอ ปฏิบัติได ๓ ขอ ปฏิบัติได ๔ ขอ ปฏิบัติได ๕ ขอ

หมายเหตุ

๑. สะอาด หมายถึง ไมรก มรีะเบยีบ รักษางาย ใชสะดวก
๒. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไรมลภาวะ สุขใจ สบายกาย
๓. สวยงาม หมายถึง มีการจัดการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม สอดคลองกับพ้ืนท่ี
แวดลอม ไมสิ้นเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม

เกณฑมาตรฐาน ขอ

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

การมีสวนรวมของบุคลากรใน
สถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความตระหนักและให
ความสําคัญกับการสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมใน
กิจกรรมดานทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมที่ดีในองคกร และ
ปลูกจิตสํานึกที่ดี โดยในรอบปที่ผานมา คณะอุตสาหกรรม
เกษตรไดจัดกิจกรรมใหบุคลากรและนิสิตไดเขารวม
(11-1-1) ดังนี้

1.1 พิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจาลูกเธอ จุฬาภรณ
วลัยลักษณ เนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติ เมื่อวันที่
4 กรกฎาคม 2556 มีบุคลากรเขารวม จํานวน 16 คน

1.2 พิธีถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ มีบุคลากรเขา
รวม เมื่อวันศุกรที่ 26 กรกฎาคม 2556 มีบุคลากรและ
นิสิตเขารวม จํานวน 20 คน

1.3 พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษา เมื่อวันศุกรที่ 9 สิงหาคม 2556 มีบุคลากรและ

11-1-1 โครงการ/กิจกรรมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
นิสิตเขารวม จํานวน 32 คน

1.4 กิจกรรมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทาน
ประจําป 2556 ณ วัดชินวรารามวรวหิาร จ.ปทุมธานี
โดยเสด็จพระราชกุศล ถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยู
หัว เมื่อวันศุกรที่ 1 พฤศจิกายน 2556 มีบุคลากรเขารวม
จํานวน 57 คน

1.5 พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษาเมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 มีบุคลากรเขา
รวม จํานวน 11 คน

1.6 โครงการวางพวงมาลาวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2557 เมื่อวัน
อาทิตยที่ 2 กุมภาพันธ 2557 มีบุคลากรและนิสิตเขารวม
จํานวน 27 คน

1.7 โครงการไหวครูคณะอุตสาหกรรมเกษตร ป
การศึกษา 2556 เมื่อวันจันทรที่ 8 กรกฎาคม 2556 มี
บุคลากรและนิสิตเขารวม จํานวน 511 คน

1.8 พิธีถวายพระพร สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราช
สมภพ เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 บุคลากรและนิสิต
เขารวม จาํนวน 18 คน

1.9 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตในรั้วนนทรี
ประจําป 2557 เมื่อวันศุกรที่ 11 เมษายน 2557 มี
บุคลากรเขารวม จํานวน 27 คน

2

ส่ิงแวดลอมดานความปลอดภภัย
ของอาคารสถานที ่สะอาดถูก
สุขลักษณะ และตกแตงอยางมี
ความสุนทรีย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีหนวยอาคารและสถานที่
มีหนาที่รับผิดชอบดูแลความสะอาด และปรับปรุงอาคาร
สถานที่ใหสะอาดถูกสุขลักษณะ ตกแตงพื้นที่ และอาคาร
สถานที่ภายในและบริเวณโดยรอบคณะอุตสาหกรรม
เกษตรใหสวยงาม กอใหเกิดความสุนทรียเพื่อเอื้อตอการ
จัดการเรียนรูและการเรียนการสอน มีอาคารที่ทําการ
สํานักงาน หองเรียนและหองปฏิบัติการ 4 อาคาร อาคาร
กิจกรรม 1 อาคาร และอาคารปฏิบัติการแปรรูป 1
อาคาร รวมทั้งส้ิน 6 อาคาร และมีสัญญาณ wireless ไว
ใหบริการในทุกอาคารสําหรับใหนิสิตและบุคลากรไว
สืบคนขอมูล จัดที่นั่งพักผอนสําหรับนิสิตบริเวณใตอาคาร
และบริเวณภายในอาคารโดยรอบอาคาร (11-2-1)

11-2-1 รูปภาพอาคาร สถานที่
ตาง ๆ ของคณะอุตสาหกรรม
เกษตร

3

ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนให
สวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ
และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีหนวยอาคารและสถานที่
ทําหนาที่รับผิดชอบดูแลความสะอาด ปรับแตงสภาพภูมิ
ทัศนใหสวยงามอยางสม่ําเสมอ มีการปรับแตงสวน สนาม
หญา และดูแลปลูกตนไม ดอกไม ดูรมร่ืนและสวยงาม
สอดคลองกับธรรมชาติ สงผลดีตอสุขภาพกาย สุขภาพจิต
และสงเสริมใหบุคลากรและนิสิตไดเขารวมกิจกรรม
โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ซ่ึงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรจัดขึ้นเปนประจําทุกป ซ่ึงในวันดังกลาวมี
กิจกรรม ดังนี้

3.1 การทําความสะอาดภายในอาคารและบริเวณ
พื้นที่โดยรอบอาคาร ทาํความสะอาดหองเรียน และ
สถานที่ทํางาน โดยดําเนินการตามกจิกรรม 7 ส.

11-3-1 โครงการวันพัฒนาและ
ปลูกตนไม มก.
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
3.2 ทําการพัฒนาบริเวณหนาอาคารและบริเวณ

โดยรอบ เชน ปลูกตนไม ตัดแตงตนไมใหสวยงาม รมร่ืน
เปนระเบียบ

3.3 ขุดลอกคูคลองหนาอาคาร 3
(11-3-1)

4

การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมให
นักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวม
อยางสม่ําเสมอ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อ
และสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรม
อยางสม่ําเสมอ (11-4-1)

4.1 บริเวณโถงชั้นลางอาคาร 5 ใชจัดกจิกรรม
ตาง ๆ โดยคณะ ภาควิชา และสโมสรนสิิต เชน งาน
ทําบุญวันขึ้นปใหม งานเกษยีณอายุราชการ งานรับ
ปริญญา งานพธิีไหวครู เปนตน

4.2 บริเวณชั้น 6 และ 7 อาคาร 5 มีสวนแสดง
ผลงานทางดานการออกแบบผลิตภัณฑของอาจารยและ
นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจแุละวสัดุ

4.3 บริเวณภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ อาคาร 3 มีสวน
แสดงผลงานดานการออกแบบเคร่ืองแตงกาย เคร่ืองนุงหม
ของนิสิตภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ

11-4-1 รูปภาพสถานที่ที่มีไว
สําหรับจัดกิจกรรมตาง ๆ

5
ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น
๑ - ๔ ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรและนักศึกษาตอสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีผลประเมินไดเทากับ 3.80
(11-5-1)

11-5-1 การประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรและนักศึกษา
ตอสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

จํานวน 5 ตัวบงชี้ ไดแก สกอ. 4 ตัวบงชี้ และ สมศ. 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.92
ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.52 ผลประเมินไดคุณภาพ
ระดับดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี้

องคประกอบ 7 การบริหารและการจดัการ
ตัวบงชี้ท่ี 7.1 (สกอ.) ภาวะผูนําของสภาสถาบนัและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

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

หมายเหตุ หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอท่ี 6 น้ัน ตองแสดงขอมูลการ บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถวนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพทท่ีระบไุว ซึ่งสอดคลองเปนไปตาม เกณฑของ สมศ.

เกณฑมาตรฐาน ขอ

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

สภาสถาบันปฏิบัติหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนด
ครบถวนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑที่
กําหนดลวงหนา

คณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตรทุก
คนจะปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 มาตราที่ 33 (7.1-1-1)
ครบถวนตามที่ไดกําหนดไวดังนี้

1.1 วางนโยบายและแผนงานของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ใหสอดคลองกับนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย

1.2 พิจารณาหลักสูตรและรายละเอยีดเกี่ยวกับ
หลักสูตรสําหรับคณะเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย

1.3 พิจารณาวางระเบียบ และออกขอบงัคับ
ภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือ เพื่อ
เสนอตอสภามหาวิทยาลัย

1.4 พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงทาง
วิชาการของคณาจารยในคณะตอมหาวทิยาลัย

1.5 จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุม
มาตรฐานการศึกษาของคณะ

1.6 สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคม
และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

1.7 ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอคณบดี
1.8 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกบักิจการของคณะ

หรือตามที่อธกิารบดีมอบหมาย
คณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร มี

การประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดไวลวงหนา
โดยมอบหมายใหฝายเลขานกุารคณะกรรมการประจํา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ตนเอง และแจงใหกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรม

7.1-1-1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 มาตราที่ 33
7.1-1-2 เกณฑการประเมินกรรมการ
ประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร
7.1-1-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่
2/2557
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
เกษตรทําการประเมิน โดยแจงผานทาง E-mail และ
ผานที่ประชุมกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 1/2557 เมื่อ
วันที่ 17 มกราคม 2557 (7.1-1-2) แลวนําผลการ
ประเมินตนเองเขาที่ประชุมกรรมการประจําคณะ คร้ังที่
2/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2557 เพื่อรับทราบผล
การประเมินและเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงตอไป
(7.1-1-3)

2

ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนด
ทิศทางการดําเนินงาน และ
สามารถถายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผน
กลยุทธ มีการนาํขอมูล
สารสนเทศเปนฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน

2.1 ดานวิสัยทัศนของคณบดีและกรรมการประจาํ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดรวมกันกาํหนดทิศทางการ
ดําเนินงานของคณะ เพื่อมุงมั่นในการพฒันาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรสูความเปนสถาบันที่มีมาตรฐานทาง
วิชาการในระดับสากล โดยกําหนดทิศทางการดําเนิน
งานดานตาง ๆ ไดแก (1) มิติการพัฒนาองคกร ในสวน
ของทรัพยากรบุคคลมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อให
อาจารยและบุคลากรมีการศึกษา เรียนรู พัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง รวมถึงกาํหนดใหบุคลากรสายสนับสนุน
พัฒนาทักษะความรูดานภาษาอังกฤษ (2) มิติการพัฒนา
กระบวนการหลักของคณะ เชน ดานการเรียนการสอนมี
การปรับปรุงรายวิชาเพื่อใหทันสมยั และมีการปรับปรุง
กระบวนการเรียนรูของนิสิต ไดแก กําหนดใหมีการจัด
การเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษทั้งในระดับปริญญา
ตรี และปริญญาโท คือ ระดับปริญญาตรีใหแตละ
ภาควิชาทาํการเรียนการสอนในหมวดวชิาเลือกเปน
ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 วิชาตอเทอม สําหรับนิสิตชั้นปที่
4 โดยเร่ิมต้ังแตภาคตนปการศึกษา 2555 เปนตนมา
สวนนิสิตระดับปริญญาโทมกีารเปดสอนหลักสูตร
นานาชาติแลว นอกจากนั้นยังมีการลงนามความรวมมอื
กับมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั้งในเอเชีย ยโุรป อเมริกา และ
มหาวิทยาลัยในกลุมประเทศอาเซียน + 3 เพื่อใหเกิด
การแลกเปล่ียนนิสิตทั้งแบบไปฝกงานหรือไปเรียนชั้นปที่
4 เปนเวลา 1 ป การจัด Study Visit ของนิสิตชั้นปที่ 4
ในมหาวิทยาลัยตางประเทศ การเชิญอาจารยชาว
ตางประเทศมาชวยสอน การสงอาจารยไปเปน Visiting
Scholar หรือการรับนิสิตตางประเทศมาเรียนในคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร สวนดานงานวจิัยมกีารจัดซ้ือ
ครุภัณฑราคาสูงและทันสมัยมาไวใชในหองปฏิบัติการ
กลาง และ Pilot Plant เพื่อเปดโอกาสใหภาควิชาตาง ๆ
ไดใชประโยชนรวมกันทั้งนี้เพื่อสนับสนนุการเรียนการ
สอนและการวิจยัรวมถึงการบริหารงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด (7.1-2-1)

2.2 ผูบริหารสรางระบบและกลไกการถายทอด
นโยบาย วิสัยทัศน และแผนกลยุทธ โดยใหหัวหนา
หนวยงานทกุหนวยที่รวมอยูในคณะกรรมการประจาํ
คณะ ไปถายทอดสูบุคลากรทุกระดับในหนวยงาน

2.3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลของคณะดานตาง ๆ เชน ระบบสารสนเทศ
ดานประกันคุณภาพ ระบบงานสารบรรณ ระบบ
สารสนเทศดานการเงินและพัสดุที่มหาวทิยาลัยพัฒนาให

7.1-2-1 - โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
ของบุคลากร

- รายงานการประชุมกรรมการ
ประจําคณะฯ

- ความรวมมือกบัตางประเทศ
7.1-2-2 การถายทอดนโยบาย
7.1-2-3 ระบบสารสนเทศตาง ๆ
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
แตละคณะดําเนินการ โดยนําขอมูลในระบบตาง ๆ
เหลานี้มาใชในการตัดสินใจ (7.1-2-2)

3

ผูบริหารมีการกาํกับ ติดตาม
และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามที่มอบหมาย
รวมทั้งสามารถส่ือสารแผน
และผลการดําเนินงานของ
สถาบันไปยังบุคลากรใน
สถาบัน

3.1 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผล
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ปละ 1 คร้ัง และนําเขา
ที่ประชุมกรรมการประจําคณะเพื่อการทบทวนเปาหมาย
หรือปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพการณ
ปจจุบัน โดยมอบหมายใหหัวหนาหนวยงานในฐานะ
คณะกรรมการประจําคณะนําผลการประชุมไปถายทอด
ใหบุคลากรแตละหนวยทราบตอไป (7.1-3-1)

3.2 คณะกรรมการประจําคณะ ไดมีการติดตามผล
การดําเนินงานดานตาง ๆ ในที่ประชุมกรรมการประจํา
คณะ โดยกําหนดใหผูรับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ในสวนที่ไดรับมอบหมาย ตอที่ประชุมกรรมการประจํา
คณะอุตสาหกรรมเกษตรทราบ และพิจารณาในการ
ประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตรทุกคร้ัง
(7.1-3-2)

3.3 คณบดีมีการรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
และทิศทางของคณะฯ ในการสัมมนาบุคลากร เมื่อวันที่
26 – 28 พฤษภาคม 2557 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
และโรงแรมระยองรีสอรทแอนดสปา จังหวัดระยอง
(7.1-3-3)

7.1-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ เร่ืองการ
ติดตามแผนการปฏิบัติราชการ
ประจําป
7.1-3-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ เร่ืองการ
ติดตามผลการดําเนินงานดานตาง ๆ
7.1-3-3 โครงการสัมมนาบุคลากร
วันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2557

4

ผูบริหารสนับสนุนให
บุคลากรในสถาบันมีสวน
รวมในการบริหารจัดการ ให
อํานาจในการตัดสินใจแก
บุคลากรตามความเหมาะสม

4.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีนโยบายในการให
คณาจารยและบุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมี
สวนรวมในการบริหารจัดการ โดยคณะอุตสาหกรรม
เกษตรไดมีการจัดสัมมนาบุคลากรเปนประจําทุกป และ
ในปนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2557 ณ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร และโรงแรมระยองรีสอรทแอนดสปา
จังหวัดระยองโดยคณบดีไดกําหนดยุทธศาสตรและ
แนวทางในการบริหารงานในเชิงรุกอยางเปนรูปธรรม
และทิศทางการพัฒนาที่เขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได
สําหรับคณาจารยเนนเร่ืองการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร
ในดานวิชาการเพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน สวนบุคลากรจะเนน
เร่ืองการสรางมาตรฐานการบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพ
การส่ือสารและมารยาทในการใหบริการ รวมถึงการสราง
ทัศนคติในการใหบริการและสรางจิตสํานึกในการบริการ
โดยมีผูบริหารคณาจารยจากทุกภาควิชา และบุคลากร
สายสนับสนุนเขารวม ซ่ึงเปนไปตามนโยบายของคณบดีที่
ใหความสําคัญกับการใชกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาคมของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และรวมแสดง
ความยินดีกับอาจารยที่มีไดรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ
ยอดเยี่ยม รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติสูงสุด รางวัลผลงานวิจัยที่มีคาการอางอิงรวมใน
วารสารระดับนานาชาติ รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติสูงสุด รางวัลผูอํานวยการชุด
โครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณสูงสุด รวมทั้งบุคลากรได
พบปะสังสรรค สรางความสัมพันธอันดีซ่ึงกันและกัน(7.1-
4-1) และเมื่อวันที่ 20ธันวาคม 2556 คณะไดมีการจัดงาน

7.1-4-1 โครงการสัมมนาบุคลากร
วันที่ 26 – 28พฤษภาคม 2557
7.1-4-2 งานขอบคุณบุคลากรคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
7.1-4-3 คําส่ังแตงต้ังรองคณบดี และ
ผูชวยคณบดี
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
วันขอบคุณบุคลากร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรได
ทราบนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ในป 2557 (7.1-4-2)

4.2 ผูบริหารมีการมอบอํานาจในการตัดสินใจแก
รองคณบดีฝายตาง ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อเพิ่มความ
คลองตัว และความรวดเร็วในการทํางาน (7.1-4-3)

5

ผูบริหารถายทอดความรูและ
สงเสริมพัฒนาผูรวมงาน
เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบันเต็ม
ตามศักยภาพ

ผูบริหารไดมีการถายทอดความรูและแลกเปล่ียน
ประสบการณในการทํางานดานตาง ๆ ในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ และยังถายทอดใหคณาจารย
และบุคลากรตามโอกาสที่เหมาะสม เชน ในการสัมมนา
บุคลากรเมื่อวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2557 (7.1-5-1)

- สําหรับผูบริหารมีการแลกเปล่ียนเรียนรู และ
ประสบการณในการบริหารดานตาง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการทํางาน

- สําหรับอาจารยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู และ
ถายทอดประสบการณรวมกันระหวางอาจารยภายใน
คณะฯ

- สําหรับบุคลากรไดมีการแบงกลุมระดมความ
คิดเห็นและถายทอดประสบการณในการใหบริการสู
ความเปนเลิศกับบุคลากร

(7.1-5-2)

7.1-5-1 โครงการสัมมนาบุคลากร
วันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2557
7.1-5-2 การแลกเปล่ียนเรียนรูและ
ถายทอดประสบการณ

6

ผูบริหารบริหารงานดวยหลัก
ธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึง
ประโยชนของสถาบันและผู
มีสวนไดสวนเสีย

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผูบริหารมี
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการที่กําหนดตัวชี้วัด
และเปาหมาย เพื่อใหผลการปฏิบัติราชการบรรลุวัตถุ
ประสงคที่ต้ังไว โดยมีกระบวนการปฏิบติังานและระบบ
งานที่เปนมาตรฐานรวมทั้งมีการติดตามประเมินผลและ
พัฒนาอยางตอเนื่องและเปนระบบ เชน การรายงานผล
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ที่รายงาน
ในที่ประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตรปละ
2 คร้ัง การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดีตอสภา
มหาวิทยาลัย การจัดทํารายงานสถานะทางการเงิน
ประจําเดือนที่มีขอมูลครบถวน (ขอมูลองคประกอบที่ 8)
เปนตน

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ผูบริหารมีการ
บริหารงานโดยมีการกํากับดูแลและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ใหสามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงาน และระยะ
เวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความ
สามารถในการปฏิบัติงาน โดยการนําระบบสารสนเทศมา
ใชกับการทํางาน เชน ระบบการลงเวลามาปฏิบัติราชการ
ระบบทะเบียนรับเร่ือง ระบบทะเบียนออกเลขที่ ระบบ
การจองหองประชุม ระบบการจองรถยนต ระบบการจอง
เคร่ืองมือ ระบบสารสนเทศของการเงินพัสดุ ระบบ
สารสนเทศดานบริหารและการประกันคุณภาพ เปนตน

3) หลักการตอบสนอง
3.1 ผูบริหารมีนโยบายและสนับสนนุในการพัฒนา

บุคลากรใหไดรับการฝกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษา
ดูงาน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะฯ

3.2 คณะฯมีการใหบริการขอมูลขาวสารที่หลาก

7.1-6-1 หลักธรรมาภิบาล
- หลักประสิทธิผล
- หลักประสิทธิภาพ (ระบบลง

เวลา ทะเบียนรับเร่ือง ทะเบียนออก
เลขที่ ระบบจองหองประชุม ระบบจอง
รถยนต ระบบจองเคร่ืองมือ ระบบ
สารสนเทศของการเงินและพัสดุ ระบบ
สารสนเทศดานการบริหารและการ
ประกันคุณภาพ)

- หลักการตอบสนอง (ตัวอยาง
การพัฒนาบุคลากร website
คณะ ขาวประชาสัมพันธ การขอ
หนังสือรับรอง การรับนิสิตโครงการ
ทายาทธุรกิจ)

- หลักการรับผิดชอบ
- หลักความโปรงใส (แฟม

องคประกอบที่ 8)
- หลักการมีสวนรวม
- หลักการกระจายอํานาจ
- หลักนิติธรรม
- หลักความเสมอภาค
- หลักมุงฉันทามติ
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
หลายชองทาง เชน website ของคณะ ขาวประชา
สัมพันธ

3.3 คณะฯมีการกําหนดระยะเวลาของการให
บริการ เชน การขอหนังสือรับรองสามารถดําเนินการได
ภายใน 3 วันทําการ หรือกรณีเรงดวนสามารถดําเนินการ
ไดภายใน 1-2 วันทําการ

3.4 สนองความตองการของผูรับบริการและภาค
เอกชนไดเปนอยางดี รวมทั้งการดําเนินงานตอบสนอง
ประชาชนและผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ เชน การรับนิสิต
โครงการทายาทธุรกิจ เปนตน

4) หลักการรับผิดชอบ ผูบริหารมีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนาที่และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว
โดยมีการกํากับและติดตามผลการปฏิบัติงานใหบรรลุเปา
ตามแผนที่กําหนดในขณะเดียวกันมีการจัดโครงการ
พัฒนาวิชาการ เพื่อตอบสนองตอความคาดหวังของ
สาธารณะ และการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ เชน
โครงการการใหคําปรึกษาการจัดทํามาตรฐานคุณภาพ
ISO12647 โครงการการทดสอบภาชนะบรรจุเพื่อการ
ขนสง กรณีศึกษาจากสหรัฐอเมริกา ; ISTA Certified
Packaging Lab Professionals and Testing
Requirement โครงการ The Latest EU Movement
towards Regulations on Food Contact Plastics
and Papers (เกาะติดกระแสความเคล่ือนไหวลาสุด-
กฎหมาย EU วาดวยพลาสติกและกระดาษสัมผัสอาหาร)
เปนตน

5) หลักความโปรงใส ผูบริหารมีบริหารงานดวย
ความโปรงใส เชน การรายงานสถานะทางการเงินอยาง
เปนระบบ การจัดซ้ือจัดจางอยางโปรงใส สามารถตรวจ
สอบไดทุกขั้นตอน มีการเผยแพรขอมูลขาวสารผาน
เว็บไซตคณะอุตสาหกรรมเกษตร

6) หลักการมีสวนรวม ผูบริหารมีกระบวนการ
บริหารงานโดยใหคณาจารยและบุคลากรมีสวนรวมในการ
รับรูและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นสําคัญตาง ๆ จาการที่
คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดจัดใหมีการสัมมนาบุคลากร
ประจําป ในขณะเดียวกันคณะอุตสาหกรรมเกษตรไดให
สมาคมนิสิตเกาคณะอุตสาหกรรมเกษตรซ่ึงประกอบดวย
ผูบริหารจากภาครัฐและเอกชน และสวนหนึ่งเปนผูใช
บัณฑิตเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรในฐานะหุนสวนการพัฒนา

7) หลักการกระจายอํานาจ คณบดีไดมีการ
กระจายอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจใหแก
รองคณบดี และผูชวยคณบดี ฝายตาง ๆ ตามความ
เหมาะสม เพื่อใหการบริหารมีความคลองตัว

8) หลักนิติธรรม ผูบริหารคณะฯมีการบริหารงาน
ดวยหลักนิติธรรม โดยยึดแนวทางปฏิบัติตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดเปนแนวทางการปฏบิัติในกรณีพบ
นิสิตสงทุจริตหรือทุจริตในการสอบ คํานึงถึงประโยชน
ของคณะฯและผูมีสวนไดสวนเสีย กลาวคือ มีระบบ
พิทักษคุณธรรม เพื่อเปนหลักประกันความเปนธรรม
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
ใหกับบุคลากรและนิสิตของคณะฯที่ถูกกลาวหาวากระทํา
ความผิดทางวินัย คือ เมื่อมีการกลาวหาวาบุคลากรหรือ
นิสิตของคณะฯกระทําความผิดทางวินัย คณะฯจะแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาตามขอกลาวหามี
ความผิดทางวินัยหรือไม โดยเปดโอกาสใหโตแยง เพื่อ
ความเปนธรรมใหกับนิสิต และจะมีคําส่ังลงโทษทางวินัย
เมื่อพิจารณาขอเท็จจริงถึงที่ส้ินสุด โดยทางมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรจะออกเปนคําส่ังลงโทษทางวินัยนิสิตและ
ระบุโทษไวในคําส่ัง

9) หลักความเสมอภาค ผูบริหารใหความสําคัญกับ
หลักความเสมอภาค ทั้งในดานการบริหารและการ
ใหบริการ โดยผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับมี
สวนรวมในการบริหารงานและรวมกิจกรรมตาง ๆ ของ
คณะฯ นอกจากนี้ ในการรับบุคลากรเขาทํางาน คณะฯ
เปดโอกาสใหผูมีความรูความสามารถเหมาะสมกับ
ตําแหนงงาน สมัครและเขารับการคัดเลือกโดยเสมอ
ภาค ไมแบงแยกชายหญิง ถิ่นกําหนด เพศ ความพกิาร
สถานะบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
ความเชื่อทางศาสนา และเมื่อผานการคัดเลือกแลวผูที่มี
ความรูความสามารถที่ไดรับการคัดเลือกมีโอกาสไดรับ
ความกาวหนาในหนาที่การงานตามความสามารถของตน
อยางเทาเทียมกัน

10) หลักมุงฉันทามติ ผูบริหารใหความสําคัญใน
การนําหลักการตัดสินใจโดยฉันทามติมาใชในการ
ตัดสินใจทางการบริหาร เชน ในการประชุมกรรมการ
ประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร การประชุม
คณะกรรมการตาง ๆ ที่จะพิจารณาใหความเห็นชอบ
หรือไมเห็นชอบในเร่ืองตาง ๆ ทั้งในเร่ืองนโยบาย การ
บริหาร และแนวทางปฏิบัติ โดยอาศัยฉนัทามติในที่
ประชุมเปนการยอมรับในเหตุผลที่มีความคิดเห็นที่
แตกตางเพื่อใหไดขอยุติรวมกัน

7

สภาสถาบันประเมินผลการ
บริหารงานของสถาบันและ
ผูบริหารนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงาน
อยางเปนรูปธรรม

คณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได
ดําเนินการตามอาํนาจหนาที่ที่กาํหนดไวในพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 โดยไดมี
การประเมินตนเอง และประเมินผลการบริหารงานของ
คณะ ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่
4/2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ซ่ึงที่ประชุมไดมี
ขอเสนอแนะใหผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอยางเปนรูปธรรมตอไป (7.1-7-1)

7.1-7-1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย
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ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี 7.2 (สกอ.) การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

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

เกณฑมาตรฐาน ขอ

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการกําหนดประเด็นความรูและ
เปาหมายของการจัดการความรูที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
สถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธ
กิจดานการผลิตบัณฑิตและดาน
การวิจยั

คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดแตงต้ังคณะกรรมการ
จัดการความรู เพื่อจัดทําแผนการจัดการความรูภายใน
และระบบเครือขายภายในใหเปนระบบ และสงเสริมให
บุคลากรภายในหนวยงานมีการสรางเครือขาย
ผูปฏิบัติงาน เพื่อถายทอดความรูสูผูรวมงาน (7.2-1-
1) และไดมีการกาํหนดประเด็นในการจดัการความรูที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะครอบคลุมพันธกิจ
ดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจยั (7.2-1-2) และ
นํามาจัดทําเปนโครงการกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู
โดยมุงเนนการจัดการความรูตามประเด็นยุทธศาสตร
ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 1 คือ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู
และมีคุณธรรม โดยไดจัดโครงการเสนอผลงานทาง
วิชาการ Biot Fun Fair for Future (7.2-1-3)

ยุทธศาสตรที่ 2 คือ การสรางความเขมแข็งดาน
การวิจยั โดยไดจัดโครงการการถายทอดประสบการณ
จากนักวิจยัอาวุโสสูนักวิจยัรุนใหมในการเขียนขอเสนอ
ชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ (7.2-1-4)

โดยทั้ง 2 โครงการเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู
ระหวางคณาจารย บุคลากรผูสนใจ และนิสิต ทําให
เห็นความสําคัญและประโยชนมากขึ้น พรอมทั้ง
สามารถดําเนินการจัดการความรูเพื่อพฒันาองคกร
อยางแทจริง

7.2-1-1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
จัดการความรูคณะอุตสาหกรรม
เกษตร
7.2-1-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
พ.ศ. 2555 – 2558)
7.2-1-3 โครงการเสนอผลงานทาง
วิชาการ Biot Fun Fair for Future
7.2-1-4 โครงการการถายทอด
ประสบการณจากนักวิจัยอาวุโสสู
นักวิจยัรุนใหมในการเขียนขอเสนอ
ชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ

2
กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่
จะพัฒนาความรูและทักษะดาน
การผลิตบัณฑิตและดานการวิจยั

คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดสงเสริมและผลักดันให
เกิดการจัดการความรู ภายใตโครงการเสนอผลงานทาง
วิชาการBiot Fun Fair for Future (เอกสารหมายเลข

7.2-2-1 โครงการเสนอผลงานทาง
วิชาการ Biot Fun Fair for Future
7.2-2-2 โครงการถายทอด
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
อยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่
กําหนดในขอ 1

7.2-2-1)และโครงการการถายทอดประสบการณจาก
นักวิจยัอาวุโสสูนักวิจยัรุนใหมในการเขยีนขอเสนอชุด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการ (เอกสารหมายเลข 7.2-
2-2) และไดดําเนินการจัดการความรูโดยกําหนด
กลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะตาม
ประเด็นความรูที่กําหนดไวอยางชัดเจน ดังนี้

- ประเด็นความรูดานการผลิตบัณฑิตที่มีความรู
และมีคุณธรรม

กลุมเปาหมาย ไดแก นิสิตปที่ 1 – 4 นิสิตปริญญา
โท-เอก คณาจารย ผูสนใจจากภาคเอกชน และผูสนใจ
ทั่วไปทั้งภายในและภายนอก

- ประเด็นความรูดานการสรางความเขมแข็งดาน
การวิจยั โดยไดจัดโครงการการถายทอดประสบการณ
จากนักวิจยัอาวุโสสูนักวิจยัรุนใหมในการเขียนขอเสนอ
ชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ

กลุมเปาหมาย ไดแก คณาจารย

ประสบการณจากนักวิจัยอาวุโสสู
นักวิจยัรุนใหมในการเขียนขอเสนอ
ชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ

3

มีการแบงปนและแลกเปล่ียน
เรียนรูจากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง (tacit
knowledge) เพื่อคนหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่
กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสู
บุคลากรกลุมเปาหมายทีก่ําหนด

คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดมีการจัดกิจกรรมใน
การแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรู จากความรู ทักษะ
ของผูมีประสบการณตรง เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดี
ทางดานการผลิตบัณฑิต และดานการวจิัย และเผย
แพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายทีก่ําหนด ตามประเด็น
ความรูดังนี้

- ประเด็นความรูดานการผลิตบัณฑิต ไดแลก
เปล่ียนเรียนรูในเร่ือง โครงการเสนอผลงานทาง
วิชาการ Biot Fun Fair for Future เพื่อเพิ่มคุณภาพ
นิสิตชั้นปที่ 4 โดยนาํเสนอผลงานวิจยัทีไ่ดศึกษาใน
รายวิชา 01051499 โครงการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(Biotechnology Project) และวิชา 01051471 การ
ออกแบบทางเทคโนโลยีชวีภาพ (Biotechnology
design)สงเสริมความรูความสามารถของนิสิต และเพิ่ม
ประสบการณการเสนอผลงานสูสาธารณะ ซ่ึงจะเปน
แรงกระตุนใหนิสิตมีความสนใจศึกษาหาความรูเพิ่มขึ้น
(7.2-3-1)

- ประเด็นความรูดานการวจิัย ไดแลกเปล่ียน
เรียนรูในเร่ือง โครงการถายทอดประสบการณจาก
นักวิจยัอาวุโสสูนักวิจยัรุนใหมในการเขยีนขอเสนอชุด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสรางความรูและ
ความเขาใจใหแกคณาจารยรุนใหมของคณะฯ ในการ
เตรียมตัวในการเขียนขอเสนอชุดโครงการวิจัย เพื่อยื่น
ขอทุนวิจยัภายนอกจากหนวยงานของรัฐ (7.2-3-2)

7.2-3-1 แผนการจัดการความรู เร่ือง
โครงการเสนอผลงานทาง
วิชาการ Biot Fun Fair for Future
7.2-3-2 แผนการจัดการความรู เร่ือง
โครงการถายทอดประสบการณจาก
นักวิจยัอาวุโสสูนักวิจยัรุนใหมในการ
เขียนขอเสนอชุดโครงการวิจยัแบบ
บูรณาการ

4

มีการรวบรวมความรูตามประเด็น
ความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยู
ในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ
ที่เปนแนวปฏบิัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอยางเปนระบบโดย
เผยแพรออกมาเปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge)

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการรวบรวมความรูตาม
ประเด็นความรูที่กําหนด ที่มีอยูในตัวบคุคลที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเกบ็อยางเปนระบบ โดย
เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร เชน ดานการผลิต
บัณฑิตไดนําองคความรูไปใชในการเรียนการสอน
รายวิชา 01051499 โครงการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(Biotechnology Project)และวิชา 01051471 การ
ออกแบบทางเทคโนโลยีชวีภาพ(Biotechnology

7.2-4-1 เผยแพรประชาสัมพันธผาน
website : http://158.108.64.58/
knowledge/index.php?code=00
01
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
design) และดานการวิจยัไดนําองคความรูไปใชในการ
เขียนโครงการวิจยัสําหรับอาจารยภายในคณะฯ และ
เผยแพรทางเว็บไซตการจัดการความรูของคณะ เพื่อให
ผูที่ตองการเรียนรูสามารถเขาถึงความรูนั้น ๆ ได ที่
website : http://158.108.64.58/knowledge/
index.php?code=0001 (เอกสารหมายเลข 7.2-4-1)

5

มีการนําความรูที่ไดจากการ
จัดการความรูในปการศึกษา
ปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา
ที่เปนลายลักษณอกัษร (explicit
knowledge) และจากความรู
ทักษะของผูมีประสบการณตรง
(tacit knowledge) ที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานจริง

คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดดําเนินการจดัการ
ความรูในองคกรจากผูมีประสบการณตรง ซ่ึงเปน
บุคลากรภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเปนแนว
ปฏิบัติที่ดีและนาํมาใชในการปฏิบัติงานจริง โดย
ดําเนินการตามกระบวนการ ไดแก ถอดความรู
แลกเปล่ียนเรียนรู นําไปใช และบาํรุงรักษา ซ่ึงการนาํ
ความรูที่ไดจากการจัดการความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงานจริง จึงเปนขั้นตอนหนึ่งตามกระบวนการ
จัดการความรู ดังนี้

7.2-5-1 แผนการจัดการความรู เร่ือง
โครงการเสนอผลงานทางวิชาการ
Biot Fun Fair for Future
7.2-5-2 แผนการจัดการความรู เร่ือง
โครงการถายทอดประสบการณจาก
นักวิจยัอาวุโสสูนักวิจยัรุนใหมในการ
เขียนขอเสนอชุดโครงการวิจยัแบบ
บูรณาการ

หัวขอการจัดการความรู การนําความรูไปใช / ผลจากการนําความรูไปใช
1. โครงการเสนอผลงานทางวิชาการ Biot Fun Fair
for Future

นําความรูที่ไดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู มาพัฒนาคุณภาพ และสงเสริมความรูความสามารถ
ของนิสิตชั้นปที่ 4 และเพิ่มประสบการณการเสนอผลงานสูสาธารณะ ซ่ึงจะเปนแรงกระตุนให
นิสิตมีความสนใจศึกษาหาความรูเพิ่มขึน้ (7.2-5-1)

2. โครงการถายทอดประสบการณจากนักวิจยัอาวุโสสู
นักวิจยัรุนใหมในการเขียนขอเสนอชุดโครงการวิจัย
แบบบูรณาการ

เพื่อเสริมสรางความรูและความเขาใจใหแกคณาจารยรุนใหมของคณะฯ ในการเตรียมตัวในการ
เขียนขอเสนอชุดโครงการวิจยั เพือ่ยื่นขอทุนวิจยัภายนอกจากหนวยงานของรัฐ (7.2-5-2)

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 4 4.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 3 3.00 ไมบรรลเุปาหมาย



รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจาํปการศึกษา 2556 129

ตัวบงชี้ท่ี 7.3 (สกอ.) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

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

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีแผนระบบสารสนเทศ
(Information System
Plan)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการแตงต้ังคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศภายในคณะฯ คือ
คณะกรรมการจัดการความรู คณะอุตสาหกรรมเกษตร ซ่ึงมี
คณบดีเปนประธานกรรมการ รองคณบดีฝายพัฒนา
ทรัพยากร รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ รองคณบดีฝาย
วิชาการ ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ ผูชวยคณบดีฝาย
สารสนเทศ หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา เปนกรรมการ
หัวหนาสํานักงานเลขานกุาร เปนกรรมการและเลขานกุาร
หัวหนางานสารบรรณและธุรการ นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน หัวหนาหนวยศูนยคอมพิวเตอร เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ มีหนาที่จัดทําแผนระบบเครือขายภายใน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร และมีคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ ซ่ึงมีคณบดีเปนที่ปรึกษา รองคณบดีฝาย
ธุรกิจสัมพันธ เปนประธานกรรมการ รองคณบดีฝายวิเทศ
สัมพันธ เปนรองประธาน 1 และมีคณาจารยที่เปนตัวแทน
แตละภาควิชา เปนรองประธาน 2 และเปนกรรมการ และ
มีนักประชาสัมพันธ เปนกรรมการและเลขานุการ มีหนาที่
รับผิดชอบดาน website ของคณะอุตสาหกรรม
เกษตร (7.3-1-1) และไดจัดทําแผนระบบสารสนเทศตาม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปของคณะอุตสาหกรรมเกษตร (พ.ศ.
2555 – 2558) ในยุทธศาสตรที่ 5 (แผนงานบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพโครงการ) ขอที่ 4. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร โดยทางคณะฯ
พัฒนาระบบสารสนเทศดังกลาวโดยมอบหมายให นาย
กัณฑลสุกานต สมบูรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร ดูแล
รับผิดชอบพัฒนาระบบในคณะ เชน ระบบประกันคุณภาพ
ที่มีอยูเดิม พัฒนาระบบใหดีขึ้นและใชงานไดสะดวก และ
หลังจากนั้นไดพัฒนาระบบทะเบียนรับเร่ือง ทะเบียนออก
เลขที่ การจองออนไลน (การจองรถยนต การจองหอง
ประชุม การจองหองเรียน การจองเคร่ืองมือวิทยาศาสตร)
หลังจากระบบการจองออนไลน ไดแก ระบบทะเบียนรับ
เร่ือง ทะเบียนออกเลขที ่การจองรถยนต การจองหอง
ประชุม เรียบรอยดี ก็ไดจัดอบรมการใชงานใหกับบุคลากร
ภาควิชา และบุคลากรผูเกี่ยวของ เพือ่ทดลองใชงาน มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบ ตอบสนองการเปนองคกร
แหงความเปนเลิศ และตระหนกัถึงความสําคัญในการนํา
ระบบมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบคุลากรในการ
ปฏิบัติงาน โดยการใชโปรแกรมดังกลาว ตองมีการจัดซ้ือ
วัสดุคอมพิวเตอรเพิ่มเติม เชน DDR-II Ram 2 GB และ
HARDDISK 500 GB และในงานคลังและพัสดุมีการจัดซ้ือ

7.3-1-1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการที่
เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
7.3-1-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
7.3-1-3 แผนงานฝายสารสนเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
คอมพิวเตอรและเคร่ืองสแกน เพื่อรองรับการใชระบบ
ทะเบียนรับเร่ือง และเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการใช
งานระบบตาง ๆ (7.3-1-2, 7.3-1-3)

2

มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ
ตามพันธกจิของสถาบัน
โดยอยางนอยตอง
ครอบคลุมการจัดการเรียน
การสอน การวจิัย การ
บริหารจัดการ และการเงิน
และสามารถนาํไปใชใน
การดําเนินงานประกัน
คุณภาพ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและประกันคุณภาพซ่ึงในระบบสารสนเทศ จะ
ครอบคลุมเร่ืองการเรียนการสอน งานวจิัย งานบริการ
วิชาการแกสังคม ขอมูลนิสิต และขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (7.3-2-1)

7.3-2-1 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ

- ระบบสารสนเทศดานการ
เรียนการสอน

- ระบบสารสนเทศดาน
งานวิจัย

- ระบบสารสนเทศดานบริการ
วิชาการแกสังคม

- ระบบสารสนเทศดานบริหาร
จัดการ

- ระบบจองหอง
- ระบบจองรถยนต
- ระบบจองเคร่ืองมือ
- ระบบสารสนเทศดานการเงิน

และพัสดุ
- ระบบประกันคุณภาพ

3

มีการประเมินความพึง
พอใจของผูใชระบบ
สารสนเทศ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการประเมินความพึงพอใจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพ โดยมี
นายกัณฑลสุกานต สมบูรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร เปน
ผูดูแลระบบสารสนเทศของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ
ในปการศึกษา 2556 คณะฯไดมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชระบบสารสนเทศ โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจอยูที่
3.66 อยูในเกณฑดี ซ่ึงมีขอเสนอแนะในการที่จะนาํไป
พัฒนาปรับปรุงใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป (7.3-3-1)

7.3-3-1 ขอมูลการประเมินความพึง
พอใจระบบสารสนเทศ

4

มีการนําผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใช
ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการนําผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศรอบปการศึกษา
2555 โดยนําขอเสนอแนะมาปรับปรุง เชน

1. ระบบจะเปนประโยชนตอเจาหนาที่มาก ถา
สามารถนําขอมูลจากระบบไปใชไดจริง เพื่อลดขั้นตอนการ
ทํางาน

2. ในอนาคตอยากใหนําระบบนี้มาใชในการเก็บ
ขอมูลทุกอยางที่จะเปนการนําขอมูลนั้นมาใชในการทํา QA
ของแตละป และนาจะสามารถเกบ็ยอนหลังไดอีกเพื่อ
เรียกดูขอมูลตาง ๆ ของแตละภาควิชา

3. อยากจะไดการทาํระบบของการประกันคุณภาพที่
ไมตองจัดทําแฟมเอกสาร ใหดูไดที่เว็บ (ระบบการประกัน
คุณภาพ) ถาเปนไปได จะไดไมตองทํางานหลายคร้ัง

จากผลการประเมินความพึงพอใจในรอบปการศึกษา
2555 คณะฯไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะดังกลาวแลว โดยหลังจากมีการพัฒนา
ปรับปรุงระบบไปแลว ไดจัดการอบรมการใชระบบ
สารสนเทศ และในการอบรมคณะฯไดมีการแจงชื่อผูดูแล
ระบบ หากเกิดปญหาในการกรอกขอมลู และในขณะนี้ทาง
คณะฯไดดําเนินการจัดทําระบบระบบการจองอาคาร /

7.3-4-1 การนําผลการประเมินความ
พึงพอใจระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
7.3-4-2 รายงานการประชุม
กรรมการบริหารสํานกังานเลขานุการ
คร้ังที่ 1/2557
7.3-4-3 แผนปรับปรุงงานใน
สํานักงานเลขานุการ
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
หองประชุม / จองรถยนต เสร็จแลว ใหภาควิชาและ
สวนกลางดําเนินการใชระบบดังกลาวเรียบรอยแลว (7.3-4-
1) และรอบปการศึกษา 2556 คณะฯในสวนงานสารบรรณ
ไดใชทดลองและใชจริงในระบบทะเบียนรับเร่ือง ทะเบียน
ออกเลขที่ การจองออนไลน (ระบบจองหองประชุม จอง
รถยนต) ดังกลาวเรียบรอยแลว โดยผานที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักงานเลขานุการ คร้ังที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2557 (7.3-4-2) และดําเนินการ
ตามแผนปรับปรุงตามระยะเวลาที่กาํหนด (7.3-4-3) และได
ขยายการใชงานใหงานคลังและพัสดุทดลองใชตอไป เพื่อ
ความรวดเร็วและสะดวกในการใชงานระบบตาง ๆ และเปน
ประโยชนภายในหนวยงาน สามารถนําขอมูลจากระบบไป
ใชไดจริง เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน

5

มีการสงขอมูลผานระบบ
เครือขายของหนวยงาน
ภายนอกที่เกีย่วของตามที่
กําหนด

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการสงขอมูลผานระบบ
เครือขายของหนวยงานภายนอก ไดแก

5.1 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) เปนระบบของกระทรวงการคลัง
เพื่อการจัดทํา PO และการตรวจรับของการจัดซ้ือจัดจาง
จากเงินงบประมาณ โดยสงขอมูลผาน
https://203.150.71.112/MainPage.aspx (7.3-5-1)

5.2 ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (e-GP) เปนระบบ
ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่ใหหนวยงานใช
สําหรับดําเนินการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีสอบราคา ทั้งเงิน
งบประมาณ เงินรายได และเงินอื่น ๆ ผานระบบออนไลน
http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index
_EGP (7.3-5-2)

5.3 ระบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) เปนระบบที่ สกอ.
พัฒนาขึ้นมาสําหรับจัดเก็บเปนฐานขอมลูดานประกัน
คุณภาพการศึกษา และใชสําหรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในแตละปการศึกษา http://www.cheqa3.ku.
ac.th/ (7.3-5-3)

7.3-5-1 ระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS) https://203.150.71.112/
MainPage.aspx
7.3-5-2 ระบบการจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐ (e-GP)
http://www.gprocurement.go.th
/wps/portal/index_EGP
7.3-5-3 ระบบฐานขอมูลดานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(CHE QA Online)
http://www.cheqa3.ku.ac.th/

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี 7.4 (สกอ.) ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
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

หมายเหตุ

คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบป การประเมิน ท่ีสงผล
กระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอชื่อเสียง ภาพลักษณ หรือตอความ
ม่ันคงทางการเงินของสถาบัน อันเน่ืองมาจากความบกพรองของสถาบันในการ ควบคุม หรือจัดการกับความเส่ียง
หรือปจจัยเส่ียงท่ีไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบท่ี ชัดเจน
ตัวอยางความเส่ียงรายแรงท่ีใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน
1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย บุคลากรภายในสถาบัน ท้ังๆ
ท่ีอยูในวิสัยท่ีสถาบันสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณท่ีเกิดขึ้น ได แตไมพบแผนการจัดการความ
เส่ียงหรือไมพบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณดังกลาว
2. สถาบันหรือหนวยงานเส่ือมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณท่ีไมดี อันเน่ืองมาจากปจจัย ตางๆ เชน คณาจารย
นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ กฎกระทรวง และเกิดเปนขาว
ปรากฏใหเห็นตามส่ือตาง เชน หนังสือพิมพ ขาว online เปนตน
3. สถาบันหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไม สามารถปฏิบัติตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดสงผลกระทบตอนักศึกษา
ปจจุบันท่ีเรียนอยูอยางรุนแรง
** หากมีคณะใดคณะหน่ึงไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) แลว สถาบันก็จะไดคะแนนการ ประเมินเปนศูนย
(0) ดวยเชนกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกลาวไวขางตน
การไมเขาขายท่ีทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก
1. สถาบันมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเส่ียงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือ ลดผลกระทบสําหรับ
ความเส่ียงท่ีทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตามแผน
2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของสถาบัน
3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงท่ีลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบท่ีได กําหนดไวลวงหนา

เกณฑมาตรฐาน ขอ

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการแตงต้ังคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานบริหารความ
เส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธ
กิจหลักของสถาบันรวมเปน
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงภายในหนวยงาน
ตามคําส่ังคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ 100/2555 ลง
วันที่ 24 ตุลาคม 2555 เร่ือง “แตงต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงของคณะอุตสาหกรรมเกษตร”
ประกอบดวยคณบดีเปนประธาน รองคณบดีฝาย
พัฒนาทรัพยากรเปนรองประธาน หวัหนาภาควิชาทุก
ภาควิชา ประธานโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ
หัวหนางานคลังและพัสดุ หัวหนางานบริหารและ

7.4-1-1 รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
และการดําเนินงานบริหารความเส่ียงของ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร

- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประจํา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
ธุรการ และบุคลากรชาํนาการ เปนกรรมการ โดยมี
หัวหนาสํานักงานเลขานกุาร เปนเลขานกุาร และ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนเปนผูชวยเลขานุการ ซ่ึง
กรรมการหลักชุดนี้เปนกรรมการชุดเดียวกับ
คณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทํา
หนาที่ในการดําเนินการบริหารความเส่ียงภายในคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรใหสอดคลองกับนโยบายและแนว
ทางการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร ดําเนินการวิเคราะห ระบุปจจัยเส่ียง และ
จัดลําดับความสําคัญของปจจยัเส่ียง เสนอมาตรการ
จัดการความเส่ียง และจัดทาํแผนการบริหารความ
เส่ียง รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ตาม
ขอ 6 ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
รวมทั้งกําหนดแนวทาง/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
แผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในคณะ
เสนอตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียง วิทยาเขต
บางเขน (7.4-1-1) โดยดําเนินงานตามนโยบายการ
บริหารความเส่ียง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (7.4-1-2)

- รายงานการประชุม (1) (2)
- การดําเนินงานบริหารความเส่ียง

ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (1) (2) (3)
7.4-1-2 นโยบายการบริหารความเส่ียง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2

มีการวิเคราะหและระบุความ
เส่ียง และปจจยัที่กอใหเกิด
ความเส่ียงอยางนอย 3 ดาน
ตามบริบทของสถาบัน
ตัวอยางเชน
- ความเส่ียงดานทรัพยากร
(การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)
- ความเส่ียงดานยุทธศาสตร
หรือกลยุทธของสถาบัน
- ความเส่ียงดานนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน
เชน ความเส่ียงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน
ระบบประกันคุณภาพ
- ความเส่ียงดานบุคลากรและ
ความเส่ียงดานธรรมาภิบาล
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารยและบุคลากร
- ความเส่ียงจากเหตุการณ
ภายนอก
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มกีารวิเคราะห ระบุความเส่ียง
และปจจยัเส่ียงที่อาจสงผลกระทบหรือสรางความ
เสียหาย หรือความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
เปาหมายในการบริหารงานตามบริบทของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร อยางนอยความเส่ียงละ 3 ดาน
ตัวอยางดานของปจจยัเส่ียง อาทิเชน

- ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงิน
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)

- ความเส่ียงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของ
คณะ

- ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ

- ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเส่ียง
ของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจยั
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ

- ความเส่ียงดานบุคลากรและความเส่ียงดาน
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและ
บุคลากร

- ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก
- อื่นๆ ตามบริบทของคณะ เปนตน
และนําปจจัยเส่ียงมาจัดลําดับความสําคัญ โดย

พิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากความ
เส่ียง (7.4-2-1)

7.4-2-1 เอกสารการวิเคราะหความเส่ียง
- ตารางระบุความเส่ียงและปจจัย
- เกณฑมาตรฐานระดับของความ

เส่ียงและแผนภูมิความเส่ียง
- แบบประเมินความเส่ียง

3

มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเส่ียงและ
จัดลําดับความเส่ียงที่ไดจาก
การวิเคราะหในขอ 2

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มีการดําเนินการในขั้นตอนและ
วิธีการตามคูมือการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองคกรของ
มหาวิทยาลัย (7.4-3-1) โดยมีการประเมินโอกาสและ

7.4-3-1 คูมือการบริหารความเส่ียงทั่วทัง้
องคกร
7.4-3-2 เอกสารการประเมินความเส่ียง

- แบบประเมินความเส่ียง
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
ผลกระทบของความเส่ียง รวมทั้งจัดลําดับความเส่ียงที่
ไดจากการวิเคราะหในขอ 2 (7.4-3-2)

- เกณฑมาตรฐานระดับของความ
เส่ียงและแผนภูมิความเส่ียง

4

มีการจัดทําแผนบริหารความ
เส่ียงที่มีระดับความเส่ียงสูง
และดําเนินการตามแผน

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มีการดําเนินการวิเคราะหระบุ
ความเส่ียง ปจจัยความเส่ียง พรอมทั้งประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเส่ียง รวมทั้งการจัดลําดับความ
เส่ียง โดยพิจารณาปจจัยเส่ียงที่มีระดับความเส่ียงสูง
มากและสูง มีดังนี้

1. ความเส่ียงดานการเรียนการสอน
1.1 ความเส่ียง : บัณฑิตสวนใหญยังมี

ศักยภาพในการทํางานนอย
ปจจัยเส่ียง : บัณฑิตขาดทักษะในการ

ทํางานอยางมืออาชีพ (ระดับสูงมาก)
1.2 ความเส่ียง : นิสิตนานาชาติบางคนอาจ

ไมสามารถเรียนจบไดตามระยะเวลาในหลักสูตร ซ่ึงมี
ผลตอคาใชจายที่นิสิตจะตองหาแหลงเงินทุน
สนับสนุนเพิ่มเติม

ปจจัยเส่ียง : นิสิตนานาชาติมีพืน้ฐาน
ระดับปริญญาตรีของแตละประเทศที่ตางจากไทย ซ่ึง
พิจารณาจากเกรดของแตละประเทศได
ลําบาก (ระดับสูง)

2. ความเส่ียงดานการวิจัย
2.1 ความเส่ียง : คณาจารยไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณดานการวิจัยลดลง
ปจจัยเส่ียง : งบประมาณของภาครัฐมี

จํานวนจาํกัดทาํใหงบประมาณดานการวิจัยที่
คณาจารยไดรับการสนับสนุนมีแนวโนมลดลงทุก
ป (ระดับสูงมาก)

2.2 ความเส่ียง : ความเส่ียงดานสนับสนุน
การทํางานวจิัยที่ตอบสนองความตองการของประเทศ
รวมถึงสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจยั

ปจจัยเส่ียง : การหามเปดเผย
ผลงานวิจัย โดยผูประกอบการในกรณีทีท่ํางานวิจยั
รวมกับภาคเอกชน ทาํใหไมสามารถใชผลงานในการ
ขอความกาวหนาทางวิชาการได (ระดับสูง)

3. ความเส่ียงดานการบริการวิชาการ
3.1 ความเส่ียง : บุคลากรไมสามารถจัดสรร

เวลาไดเพียงพอสําหรับการทํางานบริการวิชาการ
ปจจัยเส่ียง : ปริมาณความตองการงาน

บริการวิชาการมีมากขึ้นเร่ือยๆ ตามการพัฒนาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ (ระดับสูง)

4. ความเส่ียงดานการผลิต
4.1 ความเส่ียง : นโยบายการศึกษาในระดับ

มหภาคของภาครัฐ
ปจจัยเส่ียง : การสนับสนุนจากภาครัฐที่

ลดลงและมุมมองของผูบริหารที่เปล่ียนไปเนื่องจากการ
ที่มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ (ระดับสูง)

7.4-4-1 แผนบริหารความเส่ียง คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2556

- แผนบริหารความเส่ียง คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2556 (ฉบับวันที่ 2
พฤศจิกายน 2555)

- แผนบริหารความเส่ียง คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2556 (ฉบับปรับปรุง
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556)
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
5. ความเส่ียงดานการบริหารงานบุคคล

5.1 ความเส่ียง : ขาดบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถในการปฏบิัติงานเฉพาะดาน เนื่องจาก
ในเวลา 5 ปขางหนา คณะฯ จะมีบุคลากรเกษียณ
อายุราชการจาํนวนมาก

ปจจัยเส่ียง : ขาดบุคลากรผูมีความรู
ความสามารถเฉพาะดานในการปฏิบัติงาน (ระดับสูง
มาก)

6. ความเส่ียงดานระบบสารสนเทศ
6.1 ความเส่ียง : ขอมูลระดับภาควิชาและ

คณะไมครบถวนและไมเปนปจจุบัน และขาดระบบ
การจัดการ/จัดเก็บขอมูล

ปจจัยเส่ียง : ไมสามารถเขาถึงขอมูล
ตางๆ ของหนวยงาน และไมสามารถรายงานผลการ
ดําเนินงานหรือนําขอมูลไปใชประโยชนไดอยาง
รวดเร็ว (ระดับสูงมาก)

7. ความเส่ียงดานความปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสิน

7.1 ความเส่ียง : ความเส่ียงดานความ
ปลอดภัยตอชวีิตและทรัพยสิน

- นิสิตทําการทดลองประเภททาํใหเกิด
ควันและความรอนเกินทีก่ําหนดไว ทําเกิดสัญญาณ
เตือนภัยกรณีเกิดเพลิงไหม

- มีทรัพยสินสูญหายภายในคณะฯ
ปจจัยเส่ียง : - อาจเกิดเหตุเพลิงไหมได

กรณีประมาท (ระดับสูง)
- อาจมีบุคคลภายนอกเขา

มา เพื่อกระทําการตางๆ ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหาย
แกคณาจารย นิสิต และบุคลากร รวมทัง้ทรัพยสิน
ของทางราชการ (ระดับสูง)

8. ความเส่ียงดานการใชครุภัณฑการเรียนการ
สอน

8.1 ความเส่ียง : ใชประโยชนจากเคร่ืองมือ
ในการเรียนการสอน/วิจัยยังไมเต็มที่

ปจจัยเส่ียง : เคร่ืองมือในหองปฏิบัติการ
ของภาควิชาและคณะฯ ยังไมมีระบบผูชวยวจิัยดูแลที่
เปนระบบ ทําใหใชประโยชนไดไมเต็มที่ (ระดับสูง
มาก)

และจัดทําเปนแผนบริหารความเส่ียง คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
ตามนโยบายการบริหารความเส่ียง ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ.2556มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พรอมกําหนดผูรับผิดชอบในแตละความเส่ียง และเสนอ
ตอมหาวิทยาลัยทราบและพิจารณาตอไป เมื่อวันที่ 2
พฤศจิกายน 2555 และมีการทบทวนแผนบริหารความ
เส่ียง คณะอุตสาหกรรมเกษตรประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556(7.4-4-1)
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

5

มีการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานตามแผน และ
รายงานตอสภาสถาบันเพือ่
พิจารณาอยางนอยปละ 1 คร้ัง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มีการติดตามการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเส่ียง และรายงานประเมินผลการ
บริหารความเส่ียงตามแผนตอผูบริหาร เพื่อเสนอตอ
มหาวิทยาลัยทราบ รอบ 9 เดือน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม
2556 และรอบ 12 เดือน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556
(7.4-5-1) พรอมทั้งเสนอเขาที่ประชุมกรรมการประจํา
คณะฯ เพื่อทราบและใหความเห็นและขอเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงแผนหรือวิเคราะหความเส่ียงในแผนบริหาร
ความเส่ียง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2557 ในการประชุมคร้ังที่ 10/2556
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดยมีขอเสนอแนะใหจัดทาํ
แผนบริหารความเส่ียงในความเส่ียง ที่มปีจจัยเส่ียงอยู
ระดับสูงและสูงมาก 3 ประเด็น ดังนี้

1. จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาลดลง
2. งบประมาณสนับสนุนดานงานวิจยัใน

ภาพรวมของประเทศและหนวยงานใหทุนลดลง และ
มีการแขงขันสูง

3. ผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
ลดลง

7.4-5-1 การติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน

- แบบติดตามผลการบริหารความ
เส่ียง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
(รอบ 9 เดือน)

- แบบติดตามผลการบริหารความ
เส่ียง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
(รอบ 12 เดือน)

6

มีการนําผลการประเมิน และ
ขอเสนอแนะจากสภาสถาบัน
ไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเส่ียงในรอบป
ถัดไป

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มีการนําขอเสนอแนะจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร คร้ังที่
10/2556 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 มาจัดเปนทําแผน
บริหารความเส่ียง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2557 (7.4-6-1, 7.4-6-2)

7.4-6-1 แผนบริหารความเส่ียง คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2557
7.4-6-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรม
เกษตร คร้ังที่ 1/2556

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 5 4.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย
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ตัวบงชี้ท่ี ๗.๑๓ (สมศ.) การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
เกณฑการประเมิน ใชคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)

ระดับสถาบัน ผูบริหารหมายถึง อธิการบดี และระดับคณะ ผูบริหารหมายถึง คณบดี
เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ

ผลการคํานวณ

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวนยืนยันของ
คณะ

จํานวนท่ีกรรมการ
ยืนยัน

คะแนนการประเมินผลผูบริหาร (คณบดี)โดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงตั้ง
(คะแนนเต็ม ๕)

4.60 4.60

ตัวตั้ง= 4.600 ตัวหาร =1.000 ผลลัพธ = 4.600

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5.00 3.850 3.85 ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

ไมต่ํากวา 4.00 4.600 4.60 บรรลเุปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตรใชผลการประเมินตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 5/2557

เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2557 มีมติอนุมัติใหใชผลการติดตามและประเมินคณบดีอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมีคาคะแนนการประเมิน
เทากับ 4.60 จากคะแนนเต็ม 5.00

รายการหลักฐาน
13-1 ผลประเมินการปฏบิัติตามบทบาทหนาท่ีของคณบดี

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

ไมต่ํากวา 4.00 4.600 4.60 บรรลเุปาหมาย
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

จํานวน 1 ตัวบงชี้ ไดแก สกอ. 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพ
ระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก
รายละเอียดดังตอไปนี้

องคประกอบ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ท่ี 8.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

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

หมายเหตุ

แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของ สถาบันท่ี
สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะ สอดรับไปกับ
แผนกลยุทธของสถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรท่ีตองจัดหาสําหรับการ ดําเนินงานตาม
กลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนท่ีตองการใช ซ่ึงจะ เปนความ
ตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาท่ีสถาบันใชในการดําเนินการใหกลยุทธน้ันบังเกิดผล จากน้ันจึงจะ
กําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุน ใด เชน รายได
คาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ หนวยงาน เงิน
บริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการ อื่นๆ อีกเพ่ิมเติม
เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมท้ังมีการวิเคราะหตนทุนของการ ดําเนินงานดวย เชน
ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยท่ีระยะเวลาของแผนกลยุทธ ทางการเงินจะเทากับ
ระยะเวลาของแผนกลยุทธของสถาบัน

เกณฑมาตรฐาน ขอ

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีแผนกลยุทธทางการเงินที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
สถาบัน

คณะอุตสาหกรรมเกษตรโดยผูบริหารของ
คณะฯมีการกําหนดแผนกลยุทธทางการเงินใน
ภาพรวมทั้งคณะ เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธ
ศาสตรของคณะฯและมหาวิทยาลัย ประจําป 2553
– 2557 (8.1-1-1) โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตรได
จัดทําแผนปฏบิัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555 –2558)
(8.1-1-2) และมีแผนการใชจายเงินของผูบริหารใน
ภารกิจตาง ๆ (8.1-1-3)

8.1-1-1 แผนกลยุทธทางการเงินของ
คณะฯ
8.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของ
คณะฯ
8.1-1-3 แผนการใชจายเงินของผูบริหาร
ประจําป 2556

2

มีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางดานการเงิน หลักเกณฑ
การจัดสรร และการวาง
แผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส
ตรวจสอบได

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีแนวทางจัดหา
ทรัพยากรทางดานการเงินโดยการแสวงหา
งบประมาณและแหลงทุนอื่น นอกเหนือจาก
งบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรรจากภาครัฐ เพื่อ
ใชสนับสนุนการบริหารงานของคณะฯ (8.1-2-1)
ดังนี้

2.1 จากคาธรรมเนียมการศึกษาจากการจัดการ
เรียนการสอนนิสิตภาคปกติ

2.2 จากการเปดสอนหลักสูตรโครงการภาค

8.1-2-1 งบแสดงผลการดําเนินงาน ใน
ระบบ ERP
8.1-2-2 เอกสารงบประมาณจัดสรรงบ
กลาง สนับสนุนโครงการขยายการรับนสิิต
นานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา
8.1-2-3 เอกสารเกณฑการจัดสรรเงิน
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
พิเศษ จํานวน 4 โครงการ คือ

2.2.1 โครงการหลักสูตรปริญญาตรี สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ

2.2.2 โครงหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยขีองน้ําตาล

2.2.3 โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร

2.2.4 โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เกษตร

2.3 จากการบริหารสินทรัพย เชน การใหเชาที่
ราชพัสดุ การใชเคร่ืองมือ การใชหอง เปนตน

2.4 การบริการวิชาการใหหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน

2.5 งบประมาณจัดสรรงบกลาง มก. สนับสนุน
โครงการขยายการรับนิสิตนานาชาติระดับ
บัณฑิตศึกษา (8.1-2-2)

2.6 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติมในดานตางๆ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีหลักเกณฑการ
จัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน เงินรายไดภาคปกติ
เงินรายไดโครงการภาคพิเศษ เงินรายไดโครงการ
พัฒนาวิชาการ และเงินรายไดอื่น ๆ ตามเกณฑที่
กําหนดไว (8.1-2-3)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการวางแผนการใช
เงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได โดย
การใชจายเงินของคณะฯ ในสวนของเงิน
งบประมาณแผนดิน ตองปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังที่เกี่ยวของ สวนงบประมาณเงิน
รายได ตองปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร วาดวยเงินรายได พ.ศ.2545 โดยงานคลัง
และพัสดุเปนผูรับผิดชอบในการควบคุม ดูแล
ตรวจสอบการบริหารการเงินและงบประมาณทั้งเงิน
งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได ให
เปนไปตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ของทาง
ราชการ อยางเครงครัด และมีการเรงรัดการเบิก
จายเงินทั้งเงินงบประมาณและเงินรายไดใหทัน
ภายในปงบประมาณ ใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
ไว มีการจัดทํารายงานทางการเงินใหผูบริหาร และ
หัวหนาภาควิชา และประธานกรรมการดําเนินงาน
โครงการภาคพิเศษ เพื่อทราบในแตละเดือน และ
แตละไตรมาส อยางเปนระบบ (8.1-4-1, 8.1-4-2,
8.1-4-3 และ 8.1-4-4)

3

มีงบประมาณประจําปที่
สอดคลองกับแผนปฏิบัติการ
ในแตละพันธกจิและการ
พัฒนาสถาบันและบุคลากร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดทําคําขอ
งบประมาณแผนดิน (8.1-3-1) และงบประมาณเงิน
รายไดประจําป (8.1-3-2) เพื่อใชในการดําเนินงาน
ตามพันธกจิทั้ง 4 ดาน และไดรับจัดสรรงบประมาณ

8.1-3-1 เอกสารคําของบประมาณ
ประจําป 2556
8.1-3-2 เอกสารคําของบประมาณเงิน
รายไดประจําป 2556
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
แผนดินประจําป 2556 (8.1-3-3) ในสวนของเงิน
รายไดจะไดรับอนุมัติงบประมาณเงินรายไดประจําป
2556 จากสภามหาวิทยาลัย (8.1-3-4) โดยใน
ปงบประมาณ 2556 คณะฯไดรับงบประมาณ
จํานวน 44,973,200 บาท และมีรายรับจากเงิน
รายได จํานวน 149,341,728,94 บาท รวมเปน
รายรับรวมทั้งส้ิน 194,314,928.94 บาท และไดใช
จายเงินที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป โดย
ครอบคลุมทุกพันธกิจทั้งในดานการพัฒนาหนวยงาน
และการพัฒนาบุคลากร (8.1-3-5)

8.1-3-3 งบประมาณประจําป 2556
8.1-3-4 งบประมาณเงินรายไดประจําป
2556
8.1-3-5 สรุปรายรับ – รายจาย
งบประมาณประจําป 2556

4

มีการจัดทํารายงานทางการ
เงินอยางเปนระบบ และ
รายงานตอสภาสถาบันอยาง
นอยปละ 2 คร้ัง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินใหผูบริหาร หวัหนาภาควิชา และ
ประธานกรรมการดําเนินงานโครงการภาคพิเศษ
ตาง ๆ ทราบเปนรายเดือน และรายไตรมาส อยาง
เปนระบบ โดยการเสนอรายงาน แยกประเภท
แหลงที่มาของรายรับและแยกหมวดรายจาย เพื่อใช
เปนขอมูลในการติดตามผลการใชจายเงิน และ
สามารถนําไปใชในวางแผนและการตัดสินใจ รวมทั้ง
ยังจัดทํารายงานการเงินและงบประมาณให
มหาวิทยาลัยทราบ ดังตอไปนี้

4.1 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน (8.1- 4-1)
4.2 รายงานเงินงบประมาณคงเหลือ

ประจําเดือน (8.1-4-2)
4.3 งบแสดงผลการดําเนินงาน ในระบบ ERP

(8.1-4-3)
4.4 รายงานผลการดําเนินงานเงินรายได ประจํา

ไตรมาส (8.1-4-4)
4.5 มีการนําเสนอขอมูลทางดานการเงินของ

คณะฯ ตอที่ประชุมกรรมการคณะฯ จะเสนอผานที่
ประชุมกรรมการประจาํคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คร้ังที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 และคร้ัง
ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 เพื่อเปน
ประโยชนตอการบริหารจัดการภายในหนวยงานได
(8.1-4-5)

8.1-4-1 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
8.1-4-2 รายงานเงินงบประมาณคงเหลือ
ประจําเดือน
8.1-4-3 งบแสดงผลการดําเนินงาน ใน
ระบบ ERP
8.1-4-4 รายงานผลการดําเนินงานเงิน
รายได ประจาํไตรมาส
8.1-4-5 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจําคณะฯ คร้ังที่ 9/2556 เมื่อวันที่
19 กันยายน 2556 และคร้ังที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557

5

มีการนําขอมูลทางการเงินไป
ใชในการวิเคราะหคาใชจาย
และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของ
สถาบันอยางตอเนื่อง

5.1 ผูบริหาร หวัหนาภาควิชา และประธาน
กรรมการดําเนินงานโครงการภาคพิเศษ สามารถนํา
ขอมูลทางการเงินที่ไดจากรายงานทางการเงินไปใช
ในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของหนวยงาน ไดอยาง
ตอเนื่องและเปนปจจุบัน (ใชเอกสารตามขอ 4) ใน
สวนของงานการเงินและบัญชีไดมีการจดัทํากราฟ
แสดงปริมาณการใชไฟฟาแตละอาคารของคณะฯ
(โดยเปรียบเทียบของป 2555 และป 2556 (8.1-5-
1) เพื่อใหผูบริหารนําไปวิเคราะห หามาตรการ
ประหยัดพลังงาน โดยแจงทาง mail ใหคณบดี
ทราบ (8.1-5-2) พรอมทั้งจัดทําหนังสือเวียนแจง
ภาควิชาฯ (8.1-5.3) และลงประชาสัมพันธในขาว
อุตสาหกรรมเกษตร (8.1-5-4)

8.1-5-1 กราฟเปรียบเทยีบปริมาณการใช
คาไฟฟา แตละอาคาร คณะอุตสาหกรรม
เกษตร
8.1-5-2 Mail Ku webmail
8.1-5-3 บันทึกแจงเวียนขอมูลปริมาณ
การใชไฟฟา
8.1-5-4 ขาวอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
8.1-5-5 การจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย
ผลผลิต ของกองแผนงาน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
8.1-5-6 ประมาณการกระแสเงินสด
ประจําปงบประมาณ 2556
8.1-5-7 รายงานการประชุม
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
5.2 มีการจัดทําคาใชจายตอหัวของนิสิต โดย

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปน
ผูจัดทําในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพือ่เสนอ
สํานักงบประมาณเปนประจาํทุกป (8.1-5-5)

5.3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดทํา
รายงานการลงทุน โดยจัดทําประมาณการกระแส
เงินสด ประจําปงบประมาณ 2556 เพื่อใหคณบดี
ทราบรายไดและคาใชจายหรือการลงทนุ ที่เกิดขึ้น
ในชวงระยะเวลาประจําปงบประมาณ 2556
(8.1-5-6)

5.4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการวิเคราะห
เพื่อพยากรณรายรับและรายจายในอนาคต โดยมี
การเชิญ ผศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ อาจารยประจาํ
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ซ่ึงเปนผูมี
ความรู ความเชีย่วชาญทางดานวิเคราะหงบการเงิน
มาวิเคราะหเปรียบเทยีบการเงินของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2555-2557 ให
คณะกรรมการประจําคณะฯทราบ ในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 3/2557 เมื่อ
วันที่ 20 มีนาคม 2557 (8.1-5-7)

คณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่
3/2557 และเอกสารประกอบการประชมุ
ของ ผศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ

6

มีหนวยงานตรวจสอบภายใน
และภายนอก ทําหนาที่ตรวจ
ติดตามการใชเงินใหเปนไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑที่
สถาบันกําหนด

6.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในหนวยงานที่ไดรับการแตงต้ังจาก
มหาวิทยาลัย ใหทําหนาที่ตรวจสอบ และติดตาม
การดําเนินการดานการเงินและพัสดุ ใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑอยางเครงครัด (8.1-6-1)
โดยในป 2556 ไดมีการดําเนินการตรวจสอบผลการ
ดําเนินการปรับปรุงจุดออนการควบคุมภายในดาน
การเงินและบัญชีเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557
(8.1-6-2)

6.2 คณะอุตสาหกรรมเกษตรดําเนินงานตามที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีนโยบายใหภาควิชา
บัญชี คณะบริหารธุรกิจ เปนผูรับผิดชอบตรวจสอบ
บัญชีของโครงการภาคพิเศษทั้งมหาวิทยาลัยใน
ระบบ ERP (8.1-6-3)

8.1-6-1 คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แตงต้ังผูตรวจสอบภายในหนวยงานระดับ
คณะฯ
8.1-6-2 รายงานผลการตรวจสอบของผู
ตรวจสอบภายในหนวยงานดานการเงิน
และบัญชี
8.1-6-3 หนังสือขอความอนุเคราะหผู
ตรวจสอบบัญชีของโครงการภาคพิเศษ

7

ผูบริหารระดับสูงมีการติดตาม
ผลการใชเงินใหเปนไปตาม
เปาหมาย และนาํขอมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชใน
การวางแผนและการตัดสินใจ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรโดยผูบริหารระดับสูง
ไดแก คณบดี หัวหนาภาควิชา และประธาน
โครงการภาคพิเศษ ไดมีการติดตามผลการใชเงินให
เปนไปตามเปาหมายและนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ โดย
มอบหมายใหงานคลังและพัสดุจัดทําขอมูลรายงาน
ทางการเงินตาง ๆ เสนอเปนรายเดือน และจัดสง
รายงานใหหนวยงานตาง ๆ เพื่อทราบสถานะทาง
การเงินของตัวเอง และเรงรัดการเบิกจายเงิน
งบประมาณใหเปนไปตามแผน (8.1-4-1, 8.1-4-2,
8.1-4-3 และ 8.1-7-1)

8.1-7-1 - รายงานเงินคงเหลือประจําวนั
- รายงานเงินงบประมาณ

คงเหลือประจําเดือน
- งบแสดงผลการดําเนินงาน ใน

ระบบ ERP
- แบบรายงานการนําขอมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผน
และการตัดสินใจของผูบริหาร
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ จํานวน 2 ตัวบงชี้ ไดแก สกอ. 1 ตัวบงชี้ และ สมศ. 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย
5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได
คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี้

ตัวบงชี้ท่ี 9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ หรือ 6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

มีการดําเนินการ
9 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมและสอดคลองกับพันธ
กิจและพัฒนาการของสถาบัน
ต้ังแตระดับภาควิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทา และ
ดําเนินการตามระบบทีก่ําหนด

1.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบบริหารและ
จัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของงาน
ประจํา โดยวางแผนการดําเนินการเปนขั้นตอน มีการ
ตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงพัฒนา (9.1-1-1)

1.2 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการกาํหนด
ผูรับผิดชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพ
โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมอบหมายใหเลขานุการ

9.1-1-1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
9.1-1-2 – คําส่ังแตงต้ังคณะกรรม
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

- คณะกรรมการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร

- แผนงานประกันคุณภาพของ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
คณะกรรมการประกันคุณภาพเปนหนวยประสานงาน
กับภาควิชาตาง ๆ และทาํหนาทีป่ระชาสัมพันธขาวสาร
และขอมูลที่เกี่ยวของกบัการประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม วางแผน ติดตาม ประเมินผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งโครงการ กิจกรรมดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา จัดทาํรายงานการประเมิน
ตนเอง การเตรียมความพรอมเพือ่รับการตรวจสอบ
และการประเมิน ทั้งในระดับภาควิชา / สํานักงาน
เลขานุการ และระดับคณะ เปนตน (9.1-1-2)

1.3 คณะกรรมการฯมีการเผยแพรงานดาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหทกุภาควิชาและ
หนวยงานใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดานประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะฯ ใน website : ของ
คณะฯที่http://www.agro.ku.ac.thหรือ
http://158.108.64.58/knowledge/index.php?
code=00010 และใน facebook ของคณะฯที่
http://www.facebook.com/agro.ku (9.1-1-3)

- การพิจารณาตัวบงชี้ในแตละ
องคประกอบ
9.1-1-3 เผยแพรขาวสารดาน
ประกันคุณภาพ

2

มีการกําหนดนโยบายและให
ความสําคัญเร่ืองการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการกาํหนดนโยบาย
และใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะฯมีการแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณบดีเปนที่
ปรึกษา รองคณบดีฝายประกันคุณภาพเปนประธาน
กรรมการ ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพเปนรอง
ประธานกรรมการ มีอาจารยที่มีความรูดานประกัน
คุณภาพการศึกษาซ่ึงไดรับมอบหมายจากหัวหนา
ภาควิชาตาง ๆ เขารวมคณะกรรมการ และมีรักษา
ราชการแทนหวัหนาสํานักงานเลขานกุาร หัวหนางาน
เจาหนาที่จากภาควิชา และเจาหนาที่จากสํานักงาน
เลขานุการ รวมเปนคณะกรรมการฯ เพือ่รวมกันพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ และรวมกันดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะฯ ใหเปนไปอยางเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ และรวมกันจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง และรับผิดชอบการจัดทําขอมูลและประเมิน
คุณภาพตามองคประกอบคุณภาพทั้ง 9 ดาน และ
สอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และมกีารติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน และกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง โดยมีการกําหนดประเมินคุณภาพภายใน
ระดับภาควิชา / สํานักงานเลขานกุาร เปนประจําทกุ ๆ
ป และในปการศึกษา 2556 จะดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายใน ในวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2557
(9.1-2-1)

9.1-2-1 กําหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพ

3

มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติม
ตามอัตลักษณของสถาบัน

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการกาํหนดตัวบงชี้
เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคลองกับอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัย คือ ตัวบงชี้ที่ 9.2 ความเปน
นานาชาติในการเรียนการสอนและงานวิจัยทางดาน
อุตสาหกรรมเกษตร (9.1-3-1)

9.1-3-1 รายงานการประชุม
กรรมการประจาํคณะอุตสาหกรรม
เกษตร คร้ังที่ 8/2556
9.1-3-2 รายงานการประชุม
กรรมการพัฒนาระบบ และ
กรรมการดําเนินการประกัน
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
คุณภาพการศึกษา
9.1-3-3 ตัวบงชี้เพิ่มเติมตาม
ลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคลอง
กับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย

4

มีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถวน ประกอบดวย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน
และประเมินคุณภาพ 2) การ
จัดทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอ
สภาสถาบันและสํานกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามกําหนดเวลา โดยเปน
รายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาํหนดใน CHE QA
Online และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน

4.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรจะดําเนินการตรวจ
ประเมินคุณภาพ รอบปการศึกษา 2556 ในวันที่ 15 –
16 พฤษภาคม 2557 โดยกาํหนดวางแผนการ
ดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษา การ
ควบคุม และติดตามการดําเนินงาน สรุปและรายงาน
ผลการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน จะมีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน และรายงาน
สรุปผลการประเมินระดับภาควิชา / สํานักงาน
เลขานุการ โดยนําผลการประเมินรายงานในที่ประชุม
กรรมการประจาํคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในเดือน
มิถุนายน 2557 ซ่ึงปกติจะมกีารรายงานในเดือน
พฤษภาคมของทุกป แตเนื่องจากในรอบปการศึกษานี้
คณะฯมีการเล่ือนการตรวจประเมินออกไป (9.1-4-1)

4.2 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองเพื่อรองรับการตรวจสอบ
และประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และนาํ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายงานเสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ และจัดสงสํานักประกัน
คุณภาพตามกาํหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูล
ครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดใน CHE QA Online (9.1-4-2)

4.3 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการตรวจสอบ
และประเมินระบบคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร
รอบปการศึกษา 2556 ในวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม
2557 และมีการกําหนดใหภาควิชาจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุง (สปค.01) เพื่อนําไปแกไขและปรับปรุง กอน
การตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะฯ เพื่อใหการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนไปตามวงจร
คุณภาพ PDCA (9.1-4-3)

9.1-4-1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร รอบป
การศึกษา 2556 วันที่ 15 – 16
พฤษภาคม 2557

5

มีการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผนกลยุทธทกุตัวบงชี้

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการนําผลการประเมิน
คุณภาพ รวมถึงขอเสนอแนะ ที่ไดรับจากคณะกรรม
การประเมิน รอบประจําปการศึกษา 2555 ไปจัดทํา
แผนพัฒนาและปรับปรุง (สปค.01) โดยผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํคณะ คร้ังที่
10/2556 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 และนําผลการ
ประเมินคุณภาพภายในรายงานตอกรรมการประจาํ
คณะ เพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุง พัฒนา และ
มอบหมายใหผูรับผิดชอบหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของนําไป
พัฒนาการดําเนินงานตอไป ตามขอคิดเห็นของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (9.1-5-1) สงผล
ใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน

9.1-5-1 รายงานการประชุม
กรรมการประจาํคณะอุตสาหกรรม
เกษตร คร้ังที่ 10/2556 เมื่อวันที่
31 ตุลาคม 2556
9.1-5-2 แผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน (สปค. 01)
ประจําปการศึกษา 2555
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
กลยุทธทกุตัวบงชี้ โดยคณะและภาควิชามีผูรับผิดชอบ
ตัวบงชี้จากแผนพัฒนาปรับปรุง มาวิเคราะหและ
ดําเนินการ (9.1-5-2)

6

มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9
องคประกอบคุณภาพ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบสารสนเทศที่
สามารถนําเสนอขอมูลประกอบการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ถูกตอง และสามารถใชรวมกันได
ทุกระดับ โดยมีการจัดเก็บขอมูลในระบบสารสนเทศ
ดานประกันคุณภาพ (9.1-6-1) และระบบ CHE QA
Online ที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ และ
สามารถใชรวมกันไดทั้งระดับคณะ บุคคล ภาควิชา
(9.1-6-2)

9.1-6-1 ระบบสารสนเทศดาน
ประกันคุณภาพ
9.1-6-2 ระบบสารสนเทศดาน CHE
QA Online

7

มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
ในการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต
และผูใชบริการตามพันธกจิของ
สถาบัน

คณะอุตสาหกรรมเกษตรสงเสริมใหผูมีสวนได
สวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษามีสวนรวมกบั
คณะฯ เชน นิสิต ผูใชบัณฑิต คณาจารย บุคลากร และ
ผูใชบริการตามพันธกิจของคณะ มีสวนรวมในการเขา
รับการสัมภาษณ เพื่อเปนการใหขอมูลปอนกลับที่เปน
ประโยชนกบัคณะฯ ในการประเมินคุณภาพภายใน
เมื่อวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2556 (9.1-7-1)

9.1-7-1 ขอมูลผูมีสวนไดสวนเสีย

8

มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรู
ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน

8.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรสงเสริมการเขารวม
เครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกัน
คุณภาพที่สอดรับกับนโยบายและการพฒันาพันธกจิใน
ดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยสงเสริมใหบุคลากร
เขารวมโครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ประจําป 2557
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวทิยาลัยมหิดล
(9.1-8-1)

8.2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สงเสริมการเขา
รวมเครือขายโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เพื่อเปนเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูแนว
ปฏิบัติที่ดีรวมกันระหวางหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (9.1-8-2)

8.3 คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดเขารวมเปน
คณะกรรมการอํานวยการสมาคมสภาวชิาการ
อุตสาหกรรมเกษตร ที่มีสถาบันสมาชกิจํานวน 22
สถาบัน ไดแก จุฬาลงกรณวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ขอนแกน มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา
พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง มหาวิทยาลัยแมโจ และสถาบันเทคโนโลยีพระ

9.1-8-1 โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ
ประจําป 2557 เมื่อวันที่ 1
พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัย
มหิดล
9.1-8-2 โครงการรางวัลคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
9.1-8-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการสมาคม
สภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร
9.1-8-4 เครือขายการประกัน
คุณภาพการศึกษา
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยสมาคมดังกลาว
มีวัตถุประสงค

1) เปนองคกรที่ จะเสนอแนะนโยบายแก
รัฐบาลดานการศึกษา การผลิตบุคลากรและการวิจัย
เพื่อสรางนวัตกรรมทางสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ของประเทศ

2) เปนองคกรกลางในการแลกเปล่ียน
ขอคิดเห็นและความรวมมอืในการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
และ/หรือใหความรวมมือทางการวจิัยระหวาง
คณาจารยของสถาบันสมาชิก ตลอดจนชวยดูแล
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
ของไทยใหมีมาตรฐานสากล

3) ใหเกิดความรวมมือทางดานวิชาการและ
เทคโนโลยีกับผูประกอบการดานอุตสาหกรรมเกษตร
อันกอใหเกิดการเพิ่มงานและมาตรฐานดาน
อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อแกปญหาเศรษฐกิจและสังคม
ของชาติ

4) เปนศูนยกลางในการประสานงาน
ระหวางสถาบันสมาชิกกับองคกรตาง ๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ

5) เปนแหลงเผยแพรขอมูลและขอ
สารสนเทศทางดานอุตสาหกรรมเกษตรใหกับ
สังคม (9.1-8-3)

8.4 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีเครือขาย
การแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางคณะ/มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม
รวมกัน โดยมีบันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงมีสมาชิกเครือขายฯ
จํานวน 51 หนวยงาน ประกอบดวย 28 คณะ 1
วิทยาลัย 1 บัณฑิตวิทยาลัย 7 สถาบัน 13 สํานัก และ
1 ศูนย (9.1-8-4)

9

มีแนวปฏบิัติที่ดีหรืองานวจิัยดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาที่
หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร
ใหหนวยงานอื่นสามารถนาํไปใช
ประโยชน

9.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร กําหนดใช
วัตถุประสงค และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
สําหรับคณะกรรมการประเมินฯ ตามมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เพื่อคนหานวัตกรรมและแนวปฏบิัติที่ดี
ของคณะฯ หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพ (9.1-9-1)

9.2 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการวจิัยดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เร่ือง โครงการเสนอผลงาน
ทางวิชาการ “Biot Fun Fair for Future” คร้ังที่ 4
ที่เปนแนวปฏบิัติที่ดี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
นิสิตชั้นปที่ 4 เปนการสงเสริมความรูความสามารถของ
นิสิต และเพิ่มประสบการณการเสนอผลงานสู
สาธารณะ โดยเชิญหนวยงานอื่นเขารวม เชน ผูสนใจ
จากภาคเอกชน และผูสนใจทั่วไปทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อนาํแนวปฏิบติัที่ดีไปใช
ประโยชน (9.1-9-2)

9.1-9-1 วัตถุประสงค และแนวทาง
การประเมินคุณภาพภายใน ป
การศึกษา 2556
9.1-9-2 แนวปฏิบัติที่ดี เร่ือง Biot
Fun Fair for Future
9.1-9-3 แนวปฏิบัติที่ดี เร่ือง ระบบ
การบริหารและจัดเก็บขอมูลประกัน
คุณภาพ
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
9.3 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีแนวปฏบิัติที่ดี

เร่ือง ระบบการบริหารและจัดเก็บขอมูลประกัน
คุณภาพ ดังนี้

แนวคิด
- ระบบคุณภาพเกิดจากการสรางคุณภาพ / การ

บริการ ของคณาจารยและเจาหนาที่
- การจัดเก็บขอมูลเปนการสรางระบบทีส่ามารถ

ตรวจสอบได
แนวปฏบิัติ
- พัฒนาระบบในการจัดเกบ็ขอมูลที่ลดการ

ทํางานของคณาจารยและเจาหนาที่ใหนอยที่สุดเพื่อมี
เวลาในการสรางผลงานที่มีคุณภาพมากที่สุด ลดการ
ซํ้าซอนของการเก็บขอมูล

มีการเผยแพรแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีตอสาธารณชน และให
หนวยงานอื่นนําไปใชประโยชน โดยนําขอมูลเผยแพร
ไวที่ มีการเผยแพรแนวทางการประกันคุณภาพการ
ศึกษา ที่เปนแนวปฏบิัติที่ดีตอสาธารณชน และให
หนวยงานอื่นนําไปใชประโยชน โดยนําขอมูลเผยแพร
ไวที่ website : http://158.108.64.58/knowledge/
index.php?code=00010 เพื่อเผยแพรใหหนวยงาน
อื่นสามารถนําไปใชประโยชน (9.1-9-3)

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

8 ขอ 9 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

8 ขอ 9 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

8 ขอ 9 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี ๙.๑๕ (สมศ.) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกดั
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
เกณฑการประเมิน ใชคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตนสังกัด

หมายเหตุ กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคณุภาพภายในของคณะไมครบทุกตัวท่ี
กําหนดในระดับสถาบัน ใหใชคะแนนจากการประเมินในระดับสถาบนัของตัวบงช้ีน้ันมาใชแทน

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ
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ผลการคํานวณ
ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากภาควิชา จํานวนยืนยันของ คณะ จํานวนท่ีกรรมการยืนยัน

ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร =0.000 ผลลัพธ = (ผลรวมคะแนนประเมินประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด=4.818/
จํานวนป =1ป)=4.818

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจาก
คณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4.00 (ผลรวมคะแนนประเมินประกันคณุภาพการศึกษาภายในโดยตน
สังกัด = 4.609/จํานวนป =1ป)=4.609

4.61 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง บรรลุเปาหมาย

ไมต่ํากวา 4.00 (ผลรวมคะแนนประเมินประกันคณุภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด
=4.818/จํานวนป =1ป)=4.818

4.82 บรรลเุปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการดําเนินงานตามองคประกันคุณภาพ 9 ดาน มี 24 ตัวบงช้ี โดยเปนตัวบงช้ีท่ี

สอดคลองกับตัวบงช้ีของ สกอ. 23 ตัวบงช้ี และเปนตัวบงช้ีท่ีมหาวิทยาลัยพัฒนาข้ึนเอง 1 ตัวบงช้ี แบงเปน 3 ประเภท ไดแก
ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต โดยมีการประเมินตัวบงช้ี สมศ. จํานวน 19 ตัวบงช้ี ยกเวนตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 12 ซึ่งเปนการ
ดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย จึงทําใหผลการประเมินในรอบปการศึกษา 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลการประเมินได
เทากับ 4.82 คะแนน

รายการหลักฐาน
15-1 ผลประเมินการประกันคณุภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (รายงานการประเมินตนเอง)

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจาก
คณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

ไมต่ํากวา 4.00 (ผลรวมคะแนนประเมินประกันคณุภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด
= 4.641/จํานวนป =1ป) = 4.641 4.64 บรรลเุปาหมาย
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บทที่บทที่ 33
สรุปผลการประเมินสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเองคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน
การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ดาน

ไดแก มุมมองตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองดานการบริหาร
จัดการดานตาง ๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ที่ กําหนดของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 36 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ สกอ. 23 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 13 ตัวบงชี้ (ยกเวนตัวบงชี้ 12, 15)
แบงเปน 3 ประเภท ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพภายในตามตัว
บงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีไมดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหได 0
คะแนน สวนการประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ ไมคิดคาคะแนน แตใหระบุเพียงบรรลุเปาหมาย โดยแปลความหมาย
ของคะแนน 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

การประเมินคุณภาพตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน
การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะอุตสาหกรรมเกษตร พบวา มีการดําเนินงานตามระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ สกอ. 23 ตัวบงชี้ และ สมศ. จํานวน
13 ตัวบงชี้ รวมทั้งหมด 36 ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.82 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก
หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.71 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดัง
ตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องคประกอบคุณภาพ (ป.2)

องคประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน
I P O รวม 0.00<=1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน

1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก

องคประกอบท่ี 1 - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี
องคประกอบท่ี 2 4.92 4.25 4.53 4.53 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 4 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 5 - 4.50 5.00 4.75 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 6 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 7 - 4.50 4.60 4.52 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 9 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
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องคประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน
I P O รวม 0.00<=1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน

1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี
ของทุกองคประกอบ

4.94 4.61 4.77 4.71 การดําเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

คณะอุตสาหกรรมเกษตรพิจารณาผลการประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ แสดงใหเห็นวา
ประสิทธผิลตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน สามารถสะทอนผลการดําเนนิงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดังนี้

1. การดําเนินงานตามพนัธกิจดานการผลิตบัณฑิต พบวา คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีความพรอมใน
ทุกดานไดแก บุคลากร สถานที่ อุปกรณการศึกษา สภาพแวดลอมการเรียนรู ตลอดจนมีความเขมแข็งในการพัฒนานิสิต
เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณภาพ

2. การดําเนินงานตามพนัธกิจดานการวิจัย พบวา คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีศักยภาพในดาน
งานวิจยั โดยคณาจารยสามารถหาแหลงทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกเปนจาํนวนที่สงู

3. การดําเนินงานตามพนัธกิจดานการบริการทางวชิาการแกสังคม พบวา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สามารถดําเนินการบริการวิชาการไดหลากหลายและตอบสนองความตองการของภาครัฐและเอกชน
มีการบูรณาการงานบริการวิชาการเขากับงานการเรียนการสอน และงานวจิัยไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. การดําเนินงานตามพนัธกิจดานการทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม พบวา คณะอุตสาหกรรม
เกษตรมีการบูรณาการดานทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะอุตสาหกรรมเกษตรพบวา มีระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่เก่ียวของกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู โดยมีผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวมทุกดาน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.80 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.71 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3)
มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานตองปรบัปรุงเรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก

มาตรฐานท่ี 1 4.48 4.48 การดําเนินงานระดับดี
มาตรฐานท่ี 2 ก 4.71 4.60 4.70 การดําเนินงานระดับดีมาก
มาตรฐานท่ี 2 ข 4.94 4.67 4.96 4.81 การดําเนินงานระดับดีมาก
มาตรฐานท่ี 3 4.00 5.00 4.60 การดําเนินงานระดับดีมาก
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี
ของทุกมาตรฐาน

4.94 4.61 4.77 4.71 การดําเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 3 ดาน
สามารถสะทอนผลการดําเนนิงานของคณอุตสาหกรรมเกษตร ที่ยังตองพัฒนาผลการดาํเนินงานใหดียิ่งข้ึนในมาตรฐานที่
1 ดานคุณภาพบัณฑิต และมาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา สําหรับมาตรฐานดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู พบวา คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการสรางสังคมแหงการเรียนรูครบถวนทั้งการ
จัดการความรูดานการเรียนการสอนการวิจัย และการบริหารจดัการ
การประเมินคุณภาพตามมุมมองดานการบริหารจัดการ

การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะอุตสาหกรรมเกษตร พบวา มีระบบคุณภาพตามมุมมอง
การบริหารจัดการดานตางๆ ทั้ง 4 ดาน คือ ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และ
ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด าน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.80 ผล
ประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.71 ผลประเมินได
คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (ป.4)
มุมมองดานการบริหารจัดการ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานตองปรบัปรุง
เรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก

1.ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 4.67 4.63 4.65 การดําเนินงานระดับดีมาก
2.ดานกระบวนการภายใน 5.00 4.67 4.87 4.74 การดําเนินงานระดับดีมาก
3.ดานการเงิน 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
4.ดานบุคลากรการเรียนรูและ
นวัตกรรม

4.88 4.00 4.95 4.69 การดําเนินงานระดับดีมาก

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมุมมอง 4.94 4.61 4.77 4.71 การดําเนินงานระดับดีมาก
ผลการประเมิน การดําเนินงาน

ระดับดีมาก
การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะอุตสาหกรรมเกษตร พบวา มีระบบคุณภาพตามมุมมอง
ดานมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา และ
มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกมาตรฐาน ได
คะแนนเฉลี่ย 4.80 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย
4.71 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.4

การประเมินคุณภาพตามมุมมองดานมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา
การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะอุตสาหกรรมเกษตรพบวา มีระบบคุณภาพตามมุมมอง

ดานมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา และ
มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกมาตรฐาน ได
คะแนนเฉลี่ย 4.80 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย
4.71 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.4
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ตารางที่ 3.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5)
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานตองปรบัปรุงเรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา
(1) ดานกายภาพ 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
(2) ดานวิชาการ 4.88 4.00 4.78 4.42 การดําเนินงานระดับดี
(3) ดานการเงิน 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
(4) ดานการบริหารจัดการ 4.50 4.60 4.51 การดําเนินงานระดับดีมาก
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 1 4.92 4.40 4.69 4.54 การดําเนินงานระดับดีมาก
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต 5.00 4.48 4.68 การดําเนินงานระดับดีมาก
(2) ดานการวิจยั 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
(3) ดานการใหบริการทางวิชาการแก

สังคม
4.50 5.00 4.75 การดําเนินงานระดับดีมาก

(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 2 5.00 4.88 4.78 4.83 การดําเนินงานระดับดีมาก
เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน 4.94 4.61 4.77 4.71 การดําเนินงานระดับดีมาก
ผลการประเมิน การดําเนินงาน

ระดับดีมาก
การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

คณะอุตสาหกรรมเกษตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษาทุก
ดาน สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดังนี้

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย
- ดานกายภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีหองสมุดและศูนยคอมพิวเตอรที่มีความพรอมที่ทันสมัย

ตอบสนองความตองการของนิสติ
- ดานวชิาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบกลไกการจัดการเรียนการสอนที่ดี คณาจารยมีวฒุิ

ปริญญาเอกเกิน 80% อาจารยมีศักยภาพและมีการบูรณาการความรูที่ไดจากงานวิจัย และบริการวิชาการมาปรับใชกับ
การเรียนการสอน

- ดานการเงิน คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสทิธิภาพ
- ดานการบริหารจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน

2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย
- ดานการผลิตบณัฑิต พบวา คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีศักยภาพในดานงานวิจัย โดยคณาจารย

สามารถหาแหลงทนุวิจัยทัง้ภายในและภายนอกเปนจํานวนที่สูง
- ดานการวิจัย พบวา คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีศักยภาพในดานงานวิจยั โดยคณาจารยสามารถหา

แหลงทุนวิจัยทัง้ภายในและภายนอกเปนจํานวนทีสู่ง
- ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม พบวา คณะอุตสาหกรรมเกษตรสามารถดําเนนิการบริการ

วิชาการไดหลากหลายและตอบสนองความตองการของภาครัฐและเอกชน มีการบูรณาการงานบริการวิชาการเขากับงาน
การเรียนการสอน และงานวจิัยไดอยางมปีระสิทธิภาพ
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- ดานการทาํนบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม พบวา คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการบูรณาการดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต

3.2 ผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพของคณะ
การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะอุตสาหกรรมเกษตร สามารถวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่

ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ ในแตละองคประกอบ สรุปไดดังนี้

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
จุดแข็ง
1. คณะฯมีวิสัยทัศนและวัตถุประสงคของคณะแสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์จากการดาํเนินงานของบาง

ภาควิชา
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. -
จุดที่ควรพัฒนา
1. การติดตามแผนการดาํเนินการตาง ๆ
2. สงเสริมการติดตามแผนดําเนนิการ
3. ควรพัฒนาเจาหนาที่ที่รับผิดชอบใหมีความรูและเขาใจในการจัดทําขอมูลประกันคุณภาพมากข้ึน
ขอเสนอแนะ
1. -
แนวปฏิบัติที่ดี
1. การจัดทําแผนดาํเนินการในลักษณะ bottom up โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
1. รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกอยูในสัดสวนที่สูง
2. ผลงานของนิสิตทุกระดบัไดรับการยอมรับอยางตอเนื่อง ทั้งในแวดวงวชิาการและวิชาชีพ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. -
จุดที่ควรพัฒนา
1. -
ขอเสนอแนะ
1. -
แนวปฏิบัติที่ดี
1. -

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
จุดแข็ง
1. คณะฯใหความสาํคัญโดยไดมกีารจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแหงชาติครบทุกดาน
2. คณะฯมีระบบอาจารยที่ปรึกษามีความเขมแข็ง



รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจาํปการศึกษา 2556 154

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. -
จุดที่ควรพัฒนา
1. -
ขอเสนอแนะ
1. -
แนวปฏิบัติที่ดี
1. -

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง
1. คณาจารยในคณะฯมีความสามารถในการหาทนุวิจัย ทั้งภายนอกและภายใน
2. คณะฯมีการจัดกลุมวิจัยและระบบอาจารยพี่เลี้ยง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. -
จุดที่ควรพัฒนา
1. -
ขอเสนอแนะ
1. -
แนวปฏิบัติที่ดี
1. การจัดกลุมวิจัยตามความถนดัของงานวิจัย และสงเสริมระบบอาจารยพี่เลี้ยง

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
1. คณะฯมีความรวมมือกับภาคเอกชนอยางเขมแข็ง โดยเฉพาะอยางยิ่งกับภาคเอกชนที่มีชื่อเสยีง

ระดับประเทศ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. -
จุดที่ควรพัฒนา
1. -
ขอเสนอแนะ
1. -
แนวปฏิบัติที่ดี
1. คณาจารยในคณะฯมีการบูรณาการงานบริการวชิาการแกสังคมกับการเรียนการสอนอยางทัว่ถึง

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
1. คณะฯมีการบูรณาการกิจกรรมดานการทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมเขากับการเรียนการสอน

อยางเปนระบบและตอเนื่อง
2. พื้นที่บางสวนของคณะฯไดรับการออกแบบและตกแตงเหมาะสม เอ้ือตอการจัดกิจกรรมตาง ๆ

เพื่อสงเสริมทักษะของนิสิต
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แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. -
จุดที่ควรพัฒนา
1. -
ขอเสนอแนะ
1. -
แนวปฏิบัติที่ดี
1. -

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
1. ผูบริหารใหความสาํคัญในการกําหนดนโยบายและจัดทาํวิสยัทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. -
จุดที่ควรพัฒนา
1. -
ขอเสนอแนะ
1. -
แนวปฏิบัติที่ดี
1. -

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
1. คณะฯมีศักยภาพในการจัดหารายไดและมีแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ที่สนับสนนุวิสัยทศัน

และแนวทางการพฒันาที่คณะวางไวอยางชัดเจน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. -
จุดที่ควรพัฒนา
1. -
ขอเสนอแนะ
1. -
แนวปฏิบัติที่ดี
1. -

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
1. คณะฯมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสม สอดคลองกับพันธกิจและ

พัฒนาการของคณะฯ และนํามาใชใหเกิดแนวปฏิบัติที่ดีในหลายหนวยงาน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. -
จุดที่ควรพัฒนา
1. -
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ขอเสนอแนะ
1. -
แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีแนวปฏิบัติที่ดีดานการวิจัยที่เปนประโยชน และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนาํไปใชประโยชน

ไดจริง

3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแตละหนวยงานยอย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หนวยงานระดับภาควิชา และหนวยงาน

ยอยตางๆ มีผลการประเมินคุณภาพ ดังนี้

หนวยงาน
คะแนนผลการประเมิน (เต็ม 5)

องค 1 องค 2 องค 3 องค 4 องค 5 องค 6 องค 7 องค 8 องค 9 รวม
ระดับ

คุณภาพ
สํานักงานเลขานกุารคณะ 3.00 4.75 4.82 5.00 5.00 4.67 ดีมาก
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจแุละวัสดุ 5.00 3.87 5.00 4.67 4.00 5.00 4.00 4.22 ดี
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 4.00 4.40 3.00 4.33 2.50 5.00 4.00 4.00 ดี
ภาควิชาพัฒนาผลติภัณฑ 4.00 3.80 3.00 4.67 3.00 2.00 4.00 3.71 ดี
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 4.00 4.60 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.57 ดีมาก
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ 4.00 3.04 5.00 4.00 4.00 2.00 5.00 3.66 ดี
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 4.00 3.80 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.36 ดี
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บทที่บทที่ 44
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันอุดมศึกษาในกลุม ง สถาบันที่เนน

การวิจัยชั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา กอตั้งจากนโยบายสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อการ
สงออกตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 3 (ป 2515-2519) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดตั้งคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรข้ึนเปนแหงแรกในประเทศไทย ตามประกาศการแบงสวนราชการใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ 3 มิถุนายน 2523 ดวยความเปนผูนําในการเปดสอนหลักสูตรในประเทศไทยที่กอใหเกิดพลังขับเคลื่อนใน
อุตสาหกรรมหลายสาขาวิชา

คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ระหวาง
วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา
2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) และไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ อาจารย บุคลากร
นิสิต ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต จํานวน 21 คน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9
องคประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 36 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ สกอ. 23 ตัว
บงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 13 ตัวบงชี้ (ยกเวนตัวบงชี้ 12, 15) มีคะแนนผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.82 ไดคุณภาพระดับ
ดีมาก โดยดานปจจัยนําเขา จํานวน 4 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.95 ไดคุณภาพระดับดีมาก ดาน
กระบวนการ จํานวน 19 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.78 ไดคุณภาพระดับดีมาก และดานผลผลิต จํานวน
14 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.79 ไดคุณภาพระดับดี

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.71 ไดคุณภาพระดับดีมาก โดยดานปจจัย
นําเขา จํานวน 4 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.94 ไดคุณภาพระดับดีมาก ดานกระบวนการ จํานวน 19 ตัว
บงชี้ มีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.61 ไดคุณภาพระดับดีมาก และดานผลผลิต จํานวน 14 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย 4.77 ไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปไดดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ รวม 36 ตัวบงช้ี
องคประกอบ

คุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

องคประกอบท่ี 1 - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี
องคประกอบท่ี 2 4.92 4.25 4.53 4.53 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 4 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 5 - 4.50 5.00 4.75 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 6 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 7 - 4.50 4.60 4.52 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 9 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี
ของทุกองคประกอบ

4.94 4.61 4.77 4.71 การดําเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก
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สําหรับการประเมินคุณภาพภายในคร้ังนี้  คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา
และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้

จุดแข็ง
- มีกระบวนการสงเสริมสนบัสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานิสิตใหมีคุณภาพ โดยจัดใหมี

การเรียนรวมกันระหวางนสิิตและบุคลากรจากผูประกอบการจริง
- มีการบูรณาการขามศาสตรในการจัดการเรียนการสอน ทาํใหเกิดความรวมมือและนวัตกรรมทาง

วิชาการในสาขาที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมเกษตร
- คณาจารยมีศักยภาพและเปนทีย่อมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
- มีระบบและกลไกสงเสริมการพฒันานิสิตที่เขมแข็ง สงผลใหนสิติมีผลงานโดดเดนและเปนทีย่อมรับ

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยการมีสวนรวมของผูบริหารและหนวยงานที่เก่ียวของในทุกระดับ
- คณะมีความเขมแข็งในภารกิจดานงานวิจยั โดยมีการแบงกลุมงานวิจัยตามความเชี่ยวชาญของ

คณาจารย เปนหนวยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะดานภายใตการดําเนนิงานของศูนยตางๆ
- คณาจารยมีศักยภาพในการใหบริการทางวิชาการกับชุมชนภายนอก โดยมีความรวมมือกับ

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการสรางเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหคําปรึกษาแนะนํา จดัโครงการ/กิจกรรม
ใหกับภาคอุตสาหกรรม และชุมชน

- ศิษยเกามีสวนสนับสนนุทางดานวิชาการใหกับคณะ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- ไมมี

จุดที่ควรพัฒนา
- ขาดหลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน
- ระบบการติดตามและประเมินผลการบูรณาการการวิจยัและการบริการวิชาการกับการเรียนการ

สอน ยังไมชัดเจน เปนรูปธรรม และครอบคลุมทุกดาน ทําใหไมสามารถนาํไปปรับปรุงและพัฒนาไดอยางมปีระสิทธิภาพ
- การสงเสริมการพัฒนางานประจําของบุคลากรสายสนับสนนุทั่วไปสูงานวิจัย (R2R) เพื่อการพัฒนา

ตนและพฒันางาน ยังไมชดัเจน
ขอเสนอแนะ

- ควรมีผลการประเมินการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อการ
ปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

- ควรมีระบบติดตามและประเมินผลการบูรณาการการวิจัยและการบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนที่ชัดเจน และสามารถนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ

- ควรสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป สามารถทํางานวิจัย R2R เพื่อสรางโอกาสในการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ

ขอเสนอแนะระดับมหาวิทยาลยั
- ควรมีการทบทวนเกณฑการประเมินผลการสอนโดยนิสิต โดยใชคะแนนเปนการตัดสิน
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
- มีกระบวนการสงเสริมสนบัสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานิสิตใหมีคุณภาพ โดยจัดใหมี

การเรียนรวมกันระหวางนสิิตและบุคลากรจากผูประกอบการจริง
- คณาจารยมีศักยภาพดานวชิาการ ทําใหสามารถสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน กอใหเกิดโครงการกิจกรรมที่สรางประโยชนใหกับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ตรงตาม
ความตองการไดอยางตอเนื่องและยั่งยนื
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ประสิทธผิลตามพันธกิจทัง้ 4 ดาน
ผูบริหารทุกระดับมีวิสัยทัศนในการขับเคลื่อนการพัฒนาพันธกิจของคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี

กระบวนการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานิสิตใหมีคุณภาพ สงผลใหนิสิตมีผลงานโดดเดนและ
เปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีคณาจารยที่มีศักยภาพดานวิชาการ เปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ มีความเขมแข็งในภารกิจดานงานวิจัย โดยมีการแบงกลุมงานวิจัยตามความเชี่ยวชาญของคณาจารย เปนหนวย
ปฏิบัติการวิจัยเฉพาะดานภายใตการดําเนินงานของศูนยตางๆ ทําใหสามารถสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน กอใหเกิดโครงการกิจกรรมที่สรางประโยชนใหกับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน
ตรงตามความตองการไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปการศึกษา 2555
การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปการศึกษา 2555 พบวา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการพัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามที่กําหนด โดยมีโครงการ
ทั้งหมดตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 14 กิจกรรม มีการดําเนินงานแลว 12 กิจกรรม และอยูระหวางดําเนินงาน 2
กิจกรรม ไดแก

- ทุกสาขาวิชาควรมีการกําหนดวารสารหรือที่ประชุมวิชาการที่คณาจารยควรใชเปนแหลงในการ
ตีพิมพเผยแพรงานวิจัย ซึ่งสามารถดูไดจากมหาวิทยาลัยตางประเทศที่มีความโดดเดนดานอุตสาหกรรมเกษตร วา
คณาจารยตีพิมพเผยแพรที่ใด นอกเหนือจากการพิจารณาฐานขอมูล ISI หรือ Scopus เพียงอยางเดียว

- ควรมีการแลกเปลี่ยนขอมูลจากคณาจารยที่ตีพิมพในวารสารชั้นนํา โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นหรือ
ขอสังเกตที่ทําใหบทความไมไดรับการตีพิมพ ซึ่งกิจกรรนี้สามารถดําเนินการทั้งในระดับของสาขาวิชาหรือ SRU

ขอมูลการประกันคุณภาพของคณะ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องคประกอบ โดยไดรับการ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
มาแลว 13 คร้ัง ซึ่งผลการประเมินในรอบปการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหวางวันที่ 19
– 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 พบวา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ครบทั้ง 9 องคประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบงชี้ โดยผลการ
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.92 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย
4.63 ไดคุณภาพระดับดีมาก

วัตถุประสงค
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคลองกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และใหขอเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมทั้งการคนหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของ
หนวยงาน

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผานมา

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานที่เ ก่ียวของและ
สาธารณชน
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กรอบการประเมินประสทิธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ดานของคณะ ไดแก ดานการเรียนการสอน การ

วิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดานการบริหารจัดการ
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผานมา
3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ

กําหนดการประเมินฯ
วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
เวลา 08.30 - 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ณ หองประชมุ 5518
เวลา 09.30 – 11.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผูบริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ณ หองประชุม 5502
- ประธานคณะกรรมการฯ กลาวแนะนาํคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค

และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2556
- ผูบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร รายงานผลการดาํเนินงานในรอบปการศึกษา 2556

ทั้งนี้ ขอใหหนวยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่สาํคัญ ดังนี้
1. ขอมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหนวยงานในเบื้องตน
2. สรุปความโดดเดนดานวิจัย  ดานการเรียนการสอน ดานการพฒันานิสิต

และดานการเงินงบประมาณ ในรอบปที่ผานมา
3. สรุปผลการดําเนนิงานและการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัวบงชี้

ประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานปจจัยนําเขา
กระบวนการ และผลผลิต รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา
มุมมองดานการบริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา

4. ประสิทธผิลของการดําเนนิงานตามแผนพฒันาปรับปรุงในรอบปที่ผานมา
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธจากการดาํเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ

เวลา 11.00 - 12.00 น. คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน หอง 5519
เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ หอง 5522

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
เวลา 08.45 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพรอมกัน ณ หองประชุม 5522
เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหนวยงานภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร

- เยี่ยมชมภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ เวลา 09.00 – 09.50 น.
- เยี่ยมชมภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร เวลา 09.50 – 10.40 น.
- เยี่ยมชมภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ เวลา 10.40 – 11.30 น.

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ หองประชุม 5519
เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ ณ หองประชุม 5518 โดยมีรายละเอียดดังนี้
เวลา 13.00 – 13.45 น. กลุมที่ 1 กลุมอาจารยไมใชผูบริหาร ของแตละภาควิชา จํานวน 6 คน
เวลา 13.45 – 14.30 น. กลุมที่ 2 กลุมนิสิตทุกระดบัคละชั้นป จํานวน 8 คน

- ปริญญาตรี คละชั้นป จํานวน 3 คน
- ปริญญาโท คละชั้นป จํานวน 3 คน
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- ปริญญาเอก คละชัน้ป จํานวน 2 คน
เวลา 14.30 – 15.15 น. กลุมที่ 3 กลุมศิษยเกา และผูมสีวนเก่ียวของ จํานวน 1 คน
เวลา 15.15 – 16.00 น. กลุมที่ 4 กลุมบุคลากรขาราชการ พนักงาน และลูกจาง จํานวน 7 คน
เวลา 16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน และสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน

ณ หอง 5522

วันศุกรที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557
เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตอ) ณ หอง 5522
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ หองประชุม 5519
เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายในใหผูบริหาร

และบุคลากรของหนวยงาน รับทราบ
วิธีการดําเนินงาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการวางแผนและการประเมิน (กอน

ระหวาง และหลังการตรวจเยี่ยม) ดังนี้
1. การเตรียมและวางแผนกอนการตรวจเย่ียมของคณะกรรมการประเมินฯ
คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องตน เพื่อพิจารณา

วิธีการประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พรอมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ไดรับมอบหมาย
เพื่อสรุปประเด็นขอสังเกตในการประเมิน

2. การดําเนินการระหวางการตรวจเย่ียมของคณะกรรมการประเมินฯ
คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบริหารและทีมงานในวนัแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงคของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะนําผูบริหารของ
คณะ และบรรยายสรุปผลการดาํเนินงานของคณะใหคณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ

สัมภาษณผูมสีวนไดสวนเสีย ไดแก ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต อาจารย บุคลากรสายสนับสนนุ และนสิิต
รวมทั้งศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมนิตนเอง หลักฐานเชิงประจักษ และเยี่ยมชมสถานที่ตางๆ

3. การดําเนินงานหลังการตรวจเย่ียม
สรุปผลการประเมินและนาํเสนอดวยวาจา ใหผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของคณะรับทราบและ

รวมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดทาํรูปเลมสงใหกับคณบดี และสํานักงานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลยั

เกณฑการประเมิน
เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเปนการ

ประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปลความหมายผลการ
ประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในคร้ังนี้  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่กําหนด

เพื่อใหหนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ

และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน จํานวน 36 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.82
ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.71 ไดคุณภาพระดับดีมาก
รายละเอียดสรุปไดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองคประกอบคุณภาพ
ตัวบงชี้
คุณภาพ

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย คะแนน
ประเมิน

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)

(/ = บรรลุ , x
= ไมบรรลุ)

(เกณฑ
สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 1.1 6 ขอ - - 6 (ขาดขอ 7, 8 ) / 4
ตัวบงชี้ที่ 2.1 6 ขอ - - 6  (ขาดขอ 8) / 4
หมายเหตุ :
- การจัดทํา มคอ. ยังไมเปนไปตามกําหนดเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะ มคอ.7
ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละ 60 86 103.5 (คารอยละของอาจารยประจาํที่มีคุณวฒิุปริญญาเอก =

83.092 เมื่อเทียบคารอยละของอาจารยประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอย

ละ 60 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ไดเทากับ 5.000)
(คาการเพิ่มขี้นของรอยละอาจารยประจาํที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเปรียบเทยีบกับปที่ผานมา = 1.362 เมื่อ
เทียบคาการเพิ่มขี้นของรอยละของอาจารยประจาํที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึ้นไป ดังนั้น

คะแนนที่ไดเทากับ 0.568)
เพราะฉะนั้นเคร่ืองจึงเลือกคาคะแนน = 5.000

/ 5

ตัวบงชี้ที่ 2.3 รอยละ 30 29.5 103.5 (คารอยละของอาจารยประจาํที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ=28.502 เมื่อเทียบคารอยละของอาจารยประจาํ
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม
5 = รอยละ 30 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ไดเทากับ 4.750)
(คาการเพิ่มของรอยละอาจารยประจําทีดํ่ารงตําแหนง
ทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผานมา=-2.268 เมื่อ
เทียบคาการเพิ่มขึ้นของรอยละอาจารยประจําที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทยีบกับปทีผ่านมาที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป ดังนั้น
คะแนนที่ไดเทากับ -1.890 คะแนนจึงถูกปรับคา=0)

เพราะฉะนั้นเคร่ืองจึงเลือกคาคะแนน = 4.750

x 4.75

ตัวบงชี้ที่ 2.4 7 ขอ - - 6 ( ขาดขอ 7) x 4
ตัวบงชี้ที่ 2.5 7 ขอ - - 7 / 5
ตัวบงชี้ที่ 2.6 7 ขอ - - 6 (ขาดขอ 6) x 4
ตัวบงชี้ที่ 2.7 6 ขอ - - 6 / 5
ตัวบงชี้ที่ 2.8 4 ขอ - - 4 (ขาดขอ 5) / 4

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑

รอยละ 80 293 336 (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชพีอิสระ = 293/จํานวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบสํารวจ = 336) เทากับรอยละ 87.20 เมื่อเทียบ

รอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน ดังนั้น คะแนนจึงเทากับ
4.360

/ 4.36

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๒

ไมตํ่ากวา 3.51 - - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ

TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) = 4.040

/ 4.04
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ตัวบงชี้
คุณภาพ

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย คะแนน
ประเมิน

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)

(/ = บรรลุ , x
= ไมบรรลุ)

(เกณฑ
สกอ.)

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๓

รอยละ 25 51 66 (ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเทากบั 51.00/จํานวน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดเทากับ 66) =

รอยละ 77.273 เมื่อเทียบคารอยละ 25 เทากับ 5
คะแนน ดังนั้นคะแนนเทากับ 5.000

/ 5

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๔

รอยละ 50 11 12 (ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเทากับ11.000/
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

เทากับ = 12) = รอยละ 91.667 เมือเทียบคารอยละ 50
เทากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนเทากับ 5.000

/ 5

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๔

ดัชนีคุณภาพ
อาจารยเปน 5

593.5 103.5 (ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจําเทากับ 593.500/
จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมดเทากับ 103.500 ) เทากับ
5.734 เมื่อเทียบดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5

คะแนน ดังนั้นคะแนนจึงเทากับ 4.778

/ 4.78

ตัวบงชี้ที่ 3.1 7 ขอ - - 7 / 5
ตัวบงชี้ที่ 3.2 6 ขอ - - 6 / 5
ตัวบงชี้ที่ 4.1 7 ขอ - - 7 / 5
หมายเหตุ :
- ตัวชี้วัดดานคุณภาพของผลงานวจิัยทีไ่ดรับการสนับสนุนจากงบประมาณวิจยัของคณะ ยังไมชัดเจน
- ควรนําผลการประเมินของอาจารยใหมที่ไดรับทุนวิจัยมาพจิารณาดําเนินการจัดกิจกรรม เพื่อลดปญหาที่เกิดขึ้น
ตัวบงชี้ที่ 4.2 6 ขอ - - 6 / 5
หมายเหตุ :
- ควรกําหนดผูประสานงานดานการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิ และทรัพยสินทางปญญา เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับคณาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.3 400,000

บาทตอคน
99,898,889.00 98.5 (จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรือสรางสรรคจากภายใน

และภายนอกสถาบัน = 99,898,889.00/จํานวนอาจารย
ประจําและนกัวจิัยประจํา=98.50) = 1,014,201.92
บาทเมื่อเทียบคาคะแนนเต็ม 5 = 180,000.00 บาท

ดังนั้นคะแนนที่ไดเทากับ 5.000)

/ 5

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๕

รอยละ 20 102 103.5 (ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่
ตีพิมพหรือเผยแพรเทากับ 102.000/จํานวนอาจารย
และนักวจิัยประจําทั้งหมดเทากบั103.50) = รอยละ
98.551 เมื่อเทียบคารอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน

ดังนั้นคะแนนเทากับ 5.000

/ 5

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๖

รอยละ 20 21 103.5 (ผลรวมของจํานวนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน=21.00/จํานวนอาจารยประจาํและนักวิจยั
ประจํา คณะอุตสาหกรรมเกษตร =103.50)= รอยละ
20.29 เมื่อเทียบคารอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน จึงมี

คาเทากับ 5.00

/ 5

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๗

รอยละ 10 16.75 103.5 (ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรอง
คุณภาพ = 16.75/จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจยั

ประจําทั้งหมด = 103.50)= รอยละ 16.184 เมื่อเทียบ
คารอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 5.000

/ 5

ตัวบงชี้ที่ 5.1 5 ขอ - - 4 (ขาดขอ 5) x 4
ตัวบงชี้ที่ 5.2 5 ขอ - - 5 / 5

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๘

รอยละ 30 16 49 (ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ
ที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย =

16.00/จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ
ทั้งหมด = 49.00) = มีคาเทากับ รอยละ 32.653 เมื่อ
เทียบคารอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ

5.000

/ 5

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๙

5 ขอ - - 5 / 5
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ตัวบงชี้
คุณภาพ

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย คะแนน
ประเมิน

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)

(/ = บรรลุ , x
= ไมบรรลุ)

(เกณฑ
สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 6.1 5 ขอ - - 5 / 5
ตัวบงชี้

สมศ. ที่ ๑๐
5 ขอ - - 5 / 5

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๑

5 ขอ - - 5 / 5

ตัวบงชี้ที่ 7.1 7 ขอ - - 7 / 5
หมายเหตุ :
- ควรเสริมสรางความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากรในหองปฏบิัติการ เชน การติดต้ังระบบระบายอากาศ การควบคุมของเสียจากปฏิบัติการทางเคมีและ
ชีวภาพ เปนตน
ตัวบงชี้ที่ 7.2 5 ขอ - - 3 (ขาดขอ 4, 5) x 3
ตัวบงชี้ที่ 7.3 5 ขอ - - 5 / 5
ตัวบงชี้ที่ 7.4 6 ขอ - - 6 / 5

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๓

ไมตํ่ากวา 4.00 - - 4.60 / 4.6

ตัวบงชี้ที่ 8.1 7 ขอ - - 7 / 5
ตัวบงชี้ที่ 9.1 8 ขอ - - 9 / 5
หมายเหตุ :
- ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใชสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาใหครบถวน

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๕

ไมตํ่ากวา 4.00 - - (ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยตนสังกัด = 4.641/จํานวนป = 1 ป) = 4.641

/ 4.64

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ

4.71

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ

แผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบงชี้ ของ สกอ. พบวา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย
3.00 ไดคุณภาพระดับพอใช สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ไดคุณภาพระดับดี

จุดแข็ง
- มีกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะที่มีสวนรวมของบุคลากร และมีการถายทอดขอมูล

อยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- ไมมี
จุดที่ควรพัฒนา
- การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ ยังไมเปนไปตามชวงเวลาที่

เหมาะสม
ขอเสนอแนะ
- ควรมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธตามชวงเวลาที่

เหมาะสม เพื่อใหสามารถนําไปใชเสนอแนะในการปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป ไดตามระยะเวลา
แนวปฏิบัติที่ดี
- ไมมี
ขอสังเกต
- ไมมี
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องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 13 ตัวบงชี้

ไดแก สกอ. 8 ตัวบงชี้ สมศ. 5 ตัวบงชี้ พบวา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.69 ได
คุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.53 ไดคุณภาพระดับดีมาก

จุดแข็ง
- มีหลักสูตรที่รองรับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับ สอดคลองกับความตองการเพื่อการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรมภายในประเทศ
- คณาจารยมีศักยภาพและเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
- มีการบูรณาการขามศาสตรในการจัดการเรียนการสอน ทําใหเกิดความรวมมือและนวัตกรรมทาง

วิชาการในสาขาที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตทุกระดับชั้นป
- มีแผนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับตั้งแตระดับคณะ ภาควิชา จนถึงบุคคล
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- ไมมี
จุดที่ควรพัฒนา
- สัดสวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่ํากวาเกณฑที่กําหนด
- ขาดหลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน
ขอเสนอแนะ
- ควรจัดทําแผนกลยุทธเพื่อเพิ่มจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
- ควรมีผลการประเมินการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อการ

ปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
แนวปฏิบัติที่ดี
- มีกระบวนการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานิสิตใหมีคุณภาพ โดยจัดใหมี

การเรียนรวมกันระหวางนิสิตและบุคลากรจากผูประกอบการจริง
- มีกระบวนการสงเสริมใหนิสิตไดแสดงออกทางดานวิชาการในเวทีวิชาชีพตางๆ
ขอสังเกต
- การจัดทํา มคอ. ยังไมเปนไปตามกําหนดเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะ มคอ.7
- การเขียนผลการดําเนินงาน ควรสะทอนผลการดําเนินงานใหสอดคลองกับเกณฑการประเมิน

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัว

บงชี้ ไดแก สกอ. 2 ตัวบงชี้ และ มก. 1 ตัวบงชี้ พบวา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย
5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก

จุดแข็ง
- มีระบบและกลไกสงเสริมการพัฒนานิสิตที่เขมแข็ง สงผลใหนิสิตมีผลงานโดดเดนและเปนที่ยอมรับ

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยการมีสวนรวมของผูบริหารและหนวยงานที่เก่ียวของในทุกระดับ
- มีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่เขมแข็งในการพัฒนานิสิตใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ
- มีการจัดโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิตและศิษยเกาอยางเหมาะสมและครบถวน สอดคลองกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค และสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
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- คณะใหความสําคัญในการสื่อสารกับนิสิตทั้งนิสิตปจจุบันและศิษยเกา และศิษยเกามีสวนสนับสนุน
ทางดานวิชาการใหกับคณะ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
- ควรจัดโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใหมากข้ึน เพื่อสงเสริมการพัฒนานิสิตใหมี

คุณลักษณะตามที่กําหนดอยางครบถวน
- ควรเพิ่มชองทางการติดตอนิสิตโดยใชชองทางสื่อสารที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ เชน การติดตอผาน

ทาง SMS
จุดที่ควรพัฒนา
- ไมมี

ขอเสนอแนะ
- ไมมี

แนวปฏิบัติที่ดี
- ไมมี
ขอสังเกต
- ไมมี

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 6 ตัวบงชี้ ไดแก สกอ. 3

ตัวบงชี้ และ สมศ. 3 ตัวบงชี้ พบวา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพ
ระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก

จุดแข็ง
- คณะมีความเขมแข็งในภารกิจดานงานวิจัย โดยมีการแบงกลุมงานวิจัยตามความเชี่ยวชาญของ

คณาจารย เปนหนวยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะดานภายใตการดําเนินงานของศูนยตางๆ
- คณะมีความรวมมืองานวิจัยกับหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย หนวยงานภาครัฐ และ

หนวยงานภาคเอกชน
- คณะใหความสําคัญกับการวิจัยของคณาจารย โดยการสนับสนุนทุนวิจัยใหกับอาจารยรุนใหม ทุน

พัฒนาคณาจารยในการเผยแพรงานวิจัยและการประชุมวิชาการ สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑวิจัย และสนับสนุน
สงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

- คณาจารยมีศักยภาพในการขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายในและภายนอก
- คณาจารยมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในสัดสวนที่สูง
- ผลงานวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนในการบูรณาการกับการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษา
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- ไมมี
จุดที่ควรพัฒนา
- ไมมี
ขอเสนอแนะ
- ไมมี
แนวปฏิบัติที่ดี
- ไมมี
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ขอสังเกต
- ตัวชี้วัดดานคุณภาพของผลงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณวิจัยของคณะ ยังไมชัดเจน
- ควรนําผลการประเมินของอาจารยใหมที่ไดรับทุนวิจัยมาพิจารณาดําเนินการจัดกิจกรรม เพื่อลด

ปญหาที่เกิดข้ึน
- ควรกําหนดผูประสานงานดานการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิ และทรัพยสินทางปญญา เพื่ออํานวย

ความสะดวกใหกับคณาจารย

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม จํานวน

4 ตัวบงชี้ ไดแก สกอ. 2 ตัวบงชี้ และ สมศ. 2 ตัวบงชี้ พบวา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ไดคุณภาพระดับดีมาก

จุดแข็ง
- คณาจารยมีศักยภาพในการใหบริการทางวิชาการกับชุมชนภายนอก โดยมีความรวมมือกับ

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการสรางเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหคําปรึกษาแนะนํา จัดโครงการ/กิจกรรม
ใหกับภาคอุตสาหกรรม และชุมชน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
- ไมมี
จุดที่ควรพัฒนา
- ระบบการติดตามและประเมินผลการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการ

วิจัย ยังไมชัดเจน เปนรูปธรรม และครอบคลุมทุกดาน ทําใหไมสามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะ
- คณะควรมีระบบติดตามและประเมินผลการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ

การวิจัยที่ชัดเจน และสามารถนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
แนวปฏิบัติที่ดี
- คณาจารยมีศักยภาพในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน กอใหเกิดโครงการกิจกรรมที่สรางประโยชนใหกับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน
ตรงตามความตองการไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน

ขอสังเกต
- ไมมี

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน

3 ตัวบงชี้ ไดแก สกอ. 1 ตัวบงชี้ และ สมศ. 2 ตัวบงชี้ พบวา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก

จุดแข็ง
- ไมมี
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- ไมมี
จุดที่ควรพัฒนา
- ไมมี
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ขอเสนอแนะ
- ผลงานวิจัยและพัฒนาหลายชิ้นของคณาจารยและนิสิต สามารถระบุเปนงานสงเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรมได ซึ่งเปนผลงานที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ ทั้งนี้ ควรกําหนดจํานวนผลงานในแผนการดําเนินงานไวอยาง
ชัดเจน

แนวปฏิบัติที่ดี
- ไมมี
ขอสังเกต
- ไมมี

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัว

บงชี้ ไดแก สกอ. 4 ตัวบงชี้ และ สมศ. 1 ตัวบงชี้ พบวา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย
4.92 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.52 ไดคุณภาพระดับดีมาก

จุดแข็ง
- ผูบริหารทุกระดับมีวิสัยทัศนในการขับเคลื่อนการพัฒนาพันธกิจของคณะ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- ไมมี
จุดที่ควรพัฒนา
- การรวบรวมและสังเคราะหองคความรูที่ไดจากการทํา KM เพื่อนํามาพัฒนาเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี

ยังไมเปนระบบที่สมบูรณ ทําใหไมสามารถเผยแพรองคความรูที่เกิดข้ึนใหบุคลากรกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
- การสงเสริมการพัฒนางานประจําของบุคลากรสายสนับสนุนทั่วไปสูงานวิจัย (R2R) เพื่อการพัฒนา

ตนและพัฒนางาน ยังไมชัดเจน
ขอเสนอแนะ
- ควรใหมีกระบวนการวิเคราะห และสังเคราะหองคความรูที่ไดจากการทํา KM ใหสามารถนํามาปรับ

ใชใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงาน
- ควรสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป สามารถทํางานวิจัย R2R เพื่อสรางโอกาสในการขอ

ตําแหนงทางวิชาการ
แนวปฏิบัติที่ดี
- ไมมี
ขอสังเกต
- ควรเสริมสรางความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากรในหองปฏิบัติการ เชน การติดตั้งระบบระบาย

อากาศ การควบคุมของเสียจากปฏิบัติการทางเคมีและชีวภาพ เปนตน
- ควรพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานเงินรายได ใหสามารถเทียบเคียงกับพนักงานเงิน

งบประมาณ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจสําหรับบุคลากร

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัว

บงชี้ ไดแก สกอ. 1 ตัวบงชี้ พบวา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพ
ระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก
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จุดแข็ง
- มีศักยภาพในการจัดหารายได และมีแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ที่สนับสนุนวิสัยทัศนและแนว

ทางการพัฒนาที่คณะวางไวอยางชัดเจน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- ไมมี
จุดที่ควรพัฒนา
- ไมมี
ขอเสนอแนะ
- ไมมี
แนวปฏิบัติที่ดี
- ไมมี
ขอสังเกต
- ไมมี

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

จํานวน 2 ตัวบงชี้ ไดแก สกอ. 1 ตัวบงชี้ และ สมศ. 1 ตัวบงชี้ พบวา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพ
ระดับดีมาก

จุดแข็ง
- ผูบริหารระดับสูงของคณะ มีนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ที่ชัดเจน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- ไมมี
จุดที่ควรพัฒนา
- ไมมี
ขอเสนอแนะ
- ไมมี
แนวปฏิบัติที่ดี
- ไมมี
ขอสังเกต
- ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใชสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาใหครบถวน

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
คณะกรรมการประเมินฯ ไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร แลว พบวา

มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เก่ียวของกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหง
การเรียนรู  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 4.71 ไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตาราง
ที่ 3
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ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมนิตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานตองปรบัปรุง
เรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก

มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพบัณฑิต 4.48 4.48 การดําเนินงานระดับดี
มาตรฐานท่ี 2 ก ดานธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา

4.71 4.60 4.70 การดําเนินงานระดับดีมาก

มาตรฐานท่ี 2 ข ดานพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา

4.94 4.67 4.96 4.81 การดําเนินงานระดับดีมาก

มาตรฐานท่ี 3 ดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรู

4.00 5.00 4.60 การดําเนินงานระดับดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
ทุกมาตรฐาน

4.94 4.61 4.77 4.71 การดําเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแตละดาน สามารถสะทอน
ผลการดําเนินงานไดดังนี้

- มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.48 ไดคุณภาพ
ระดับดี สะทอนใหเห็นวา คณะมกีระบวนการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานิสิตใหมีคุณภาพ โดย
จัดใหมีการเรียนรวมกันระหวางนิสิตและบุคลากรจากผูประกอบการจริง สงเสริมใหนิสิตไดแสดงออกทางดานวิชาการใน
เวทีวิชาชีพตางๆ ใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตทุกระดับชั้นป และบัณฑิตมีผลงานวิจัยที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อยูในระดับดีมาก

- มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบวา ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.70 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย
4.81 ไดคุณภาพระดับดีมาก สะทอนใหเห็นวา ผูบริหารทุกระดับมีวิสัยทัศนในการขับเคลื่อนการพัฒนาพันธกิจของคณะ
รวมทั้งมีความพรอมในดานปจจัยและสิ่งสนับสนุนการผลิตบัณฑิต คณาจารยมีศักยภาพ มีความเขมแข็งในภารกิจดาน
งานวิจัย โดยมีการแบงกลุมงานวิจัยตามความเชี่ยวชาญของคณาจารย เปนหนวยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะดาน มีการ
ใหบริการทางวิชาการกับชุมชนภายนอก โดยมีความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการสรางเครือขายเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ใหคําปรึกษาแนะนํา จัดโครงการ/กิจกรรมใหกับภาคอุตสาหกรรม และชุมชน สงผลใหมีชื่อเสียงเปนที่
ยอมรับทางวิชาการในสังคม

- มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู พบวา ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.60 ไดคุณภาพระดับดีมาก สะทอนใหเห็นวา คณาจารยมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในสัดสวนที่สูง สามารถนําไปใชประโยชนในการบูรณาการกับการเรียนการสอนทั้งใน
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา อยางไรก็ตาม ควรมีกระบวนการวิเคราะห และสังเคราะหองคความรูที่ไดจากการทํา
KM ใหสามารถนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงาน และสามารถเผยแพรองคความรูที่เกิดข้ึนใหบุคลากร
กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะอุตสาหกรรมเกษตร แลว พบวา มีระบบ

คุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ที่เก่ียวของกับคณะวิชา มี 4 ดาน คือ ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย
ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุก
ดาน คะแนนเฉลี่ย 4.71 ไดคุณภาพระดับดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ
มุมมองดานการบริหารจัดการ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานตองปรบัปรุงเรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนได
สวนเสีย

4.67 4.63 4.65 การดําเนินงานระดับดีมาก

2. ดานกระบวนการภายใน 5.00 4.67 4.87 4.74 การดําเนินงานระดับดีมาก
3. ดานการเงิน 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
4. ดานบุคลากรการเรียนรูและ
นวัตกรรม

4.88 4.00 4.95 4.69 การดําเนินงานระดับดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกมุมมอง

4.94 4.61 4.77 4.71 การดําเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแตละดาน สามารถสะทอนผล
การดําเนินงานไดดังนี้

- ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.65 ไดคุณภาพ
ระดับดีมาก สะทอนใหเห็นวา คณะมีระบบและกลไกสงเสริมการพัฒนานิสิตที่เขมแข็ง สงผลใหนิสิตมีผลงานโดดเดนและ
เปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยการมีสวนรวมของผูบริหารและหนวยงานที่เก่ียวของในทุกระดับ รวมทั้งมี
ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการสรางเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหคําปรึกษาแนะนํา จัด
โครงการ/กิจกรรมใหกับภาคอุตสาหกรรม และชุมชน

- ดานกระบวนการภายใน พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.74 ไดคุณภาพระดับดี
มาก สะทอนใหเห็นวา ผูบริหารมีวิสัยทัศน และมีความสามารถในการพัฒนาคณะใหเปนไปตามนโยบายอยางดี โดยการมี
สวนรวมของบุคลากรในการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการที่ตอบสนองตอทุกพันธกิจและเปาประสงคทาง
ยุทธศาสตรของคณะอยางครบถวน

- ดานการเงิน  พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สะทอน
ใหเห็นวา ผูบริหารมีศักยภาพในการจัดหารายได และมีแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ที่สนับสนุนวิสัยทัศนและแนว
ทางการพัฒนาที่คณะวางไวอยางชัดเจน

- ดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.69 ได
คุณภาพระดับดีมาก สะทอนใหเห็นวา คณะมีคณาจารยที่มีศักยภาพสูง มีคุณวุฒิปริญญาเอก อยูในเกณฑดีมาก มี
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ ไดรับการตีพิมพทั้งในระดับชาติและนานาชาติจํานวนมาก และเปนที่ยอมรับ
ทางวิชาการในสังคม รวมทั้งมีความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการสรางเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู ใหคําปรึกษาแนะนํา จัดโครงการ/กิจกรรมใหกับภาคอุตสาหกรรม และชุมชนอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม คณะ
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ควรมีระบบติดตามและประเมินผลการบริการวิชาการที่ชัดเจน และสามารถนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาอยางมี
ประสิทธิภาพ

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะอุตสาหกรรมเกษตร แลว พบวา มีระบบคุณภาพ

ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ท่ีเก่ียวของกับคณะวิชา มี 2 ดาน คือ ดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา และดาน
การดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 4.71 ไดคุณภาพระดับ
ดีมาก มีรายละเอียดดังตารางท่ี 5
ตารางท่ี 5 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน
I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานตอง

ปรับปรุงเรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตอง
ปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา
(1) ดานกายภาพ 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
(2) ดานวิชาการ 4.88 4.00 4.78 4.42 การดําเนินงานระดับดี
(3) ดานการเงิน 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
(4) ดานการบริหารจัดการ 4.50 4.60 4.51 การดําเนินงานระดับดีมาก
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานท่ี 1 4.92 4.40 4.69 4.54 การดําเนินงานระดับดีมาก
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต 5.00 4.48 4.68 การดําเนินงานระดับดีมาก
(2) ดานการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
(3) ดานการใหบริการทางวิชาการแก
สังคม

4.50 5.00 4.75 การดําเนินงานระดับดีมาก

(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานท่ี 2 5.00 4.88 4.78 4.83 การดําเนินงานระดับดีมาก
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
ทุกมาตรฐาน

4.94 4.61 4.77 4.71 การดําเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก
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หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะทอนผลการดําเนินงานไดดังน้ี
- ดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.54 ได

คุณภาพระดับดีมาก ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตางๆ 4 ดาน ไดแก ดานกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ดานวิชาการ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.42 ดานการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และดานการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.51 สะทอนใหเห็นวา คณะมี
หลักสูตรท่ีรองรับการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับ สอดคลองกับความตองการเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและ
อุตสาหกรรมภายในประเทศ มีกระบวนการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานิสิตใหมีคุณภาพ โดยจัดใหมีการ
เรียนรวมกันระหวางนิสิตและบุคลากรจากผูประกอบการจริง มีคณาจารยท่ีมีศักยภาพและเปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ และมีแผนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับตั้งแตระดับคณะ ภาควิชา จนถึงบุคคล โดยผูบริหารทุกระดับมีวิสัยทัศนใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาพันธกิจของคณะ อยางไรก็ตาม ควรใหมีกระบวนการวิเคราะห และสังเคราะหองคความรูท่ีไดจากการทํา
KM ใหสามารถนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงาน และสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนท่ัวไป สามารถทํางานวิจัย
R2R เพ่ือสรางโอกาสในการขอตําแหนงทางวิชาการ

- ดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย
4.83 ไดคุณภาพระดับดีมาก ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตางๆ 4 ดาน ไดแก ดานการผลิตบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.68 ดาน
การวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 และดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 สะทอนใหเห็นวา คณะสามารถดําเนินการตามภารกิจของสถาบันไดเปนอยางดี โดยคณะมีความ
เขมแข็งในภารกิจดานงานวิจัย โดยมีการแบงกลุมงานวิจัยตามความเช่ียวชาญของคณาจารย เปนหนวยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะดาน
ภายใตการดําเนินงานของศูนยตาง ๆ โดยมีความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการสรางเครือขายเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู ใหคําปรึกษาแนะนํา การวิจัย การจัดโครงการ/กิจกรรมใหกับภาคอุตสาหกรรม และชุมชนอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตาม
ควรมีระบบติดตามและประเมินผลการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยท่ีชัดเจน และสามารถ
นําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
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ภาคผนวก
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ภาคผนวกที่ภาคผนวกที่ 11
ขอมูลพ้ืนฐานผลการดาํเนินงานขอมูลพ้ืนฐานผลการดาํเนินงาน

ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

จํานวนยืนยันจาก
คณะกรรมการ

องคประกอบท่ี 1
จํานวนหลักสตูรท่ีเปดสอนท้ังหมด 22 22
- -ระดับอนุปริญญา - -
- -ระดับปรญิญาตรี 6 6
- -ระดับ ป.บัณฑิต 1 1
- -ระดับปรญิญาโทท่ีมเีฉพาะแผน ก 6 6
- -ระดับปรญิญาโทท่ีมเีฉพาะแผน ข 0 0
- -ระดับปรญิญาโท ท่ีมีท้ังแผน ก และ แผน ข อยูในเอกสารหลักสูตรฉบับเดยีวกัน 3 3
จํานวนหลักสตูรระดับปริญญาโท แผน ก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรยีนในแผน ก 9 9
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - -
- -ระดับปรญิญาเอก 6 6
จํานวนหลักสตูรระดับปริญญาเอก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 6 6
จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด 0 0
จํานวนหลักสตูรท่ีจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง 0 0
- -ระดับอนุปริญญา 0 0
- -ระดับปรญิญาตรี 0 0
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0
- -ระดับปรญิญาโท 0 0
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 0
- -ระดับปรญิญาเอก 0 0
จํานวนหลักสตูรท่ีจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง และแจงใหคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบ

0 0

- -ระดับอนุปริญญา 0 0
- -ระดับปรญิญาตรี 0 0
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0
- -ระดับปรญิญาโท 0 0
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 0
- -ระดับปรญิญาเอก 0 0
จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF 22 22
- -ระดับอนุปริญญา 0 0
- -ระดับปรญิญาตรี 6 6
- -ระดับ ป.บัณฑิต 1 1
- -ระดับปรญิญาโท 9 9
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 0
- -ระดับปรญิญาเอก 6 6
จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบงช้ี - -
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

จํานวนยืนยันจาก
คณะกรรมการ

ผลการดําเนินงานฯ ครบถวน
- -ระดับอนุปริญญา - -
- -ระดับปรญิญาตรี - -
- -ระดับ ป.บัณฑิต - -
- -ระดับปรญิญาโท - -
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - -
- -ระดับปรญิญาเอก - -
จํานวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปดสอนท้ังหมด 0 0
- -ระดับอนุปริญญา 0 0
- -ระดับปรญิญาตรี 0 0
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0
- -ระดับปรญิญาโท 0 0
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 0
- -ระดับปรญิญาเอก 0 0
จํานวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปดสอนและไดรับการรับรองหลักสูตรจากองคกรวิชาชีพ
ท้ังหมด

0 0

- -ระดับอนุปริญญา 0 0
- -ระดับปรญิญาตรี 0 0
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0
- -ระดับปรญิญาโท 0 0
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 0
- -ระดับปรญิญาเอก 0 0
จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ียังไมไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF แตเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถวน

0 0

- -ระดับอนุปริญญา 0 0
- -ระดับปรญิญาตรี 0 0
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0
- -ระดับปรญิญาโท 0 0
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 0
- -ระดับปรญิญาเอก 0 0
จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบงช้ีผล
การดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ี
ท่ีกําหนดในแตละป)

- -

- -ระดับอนุปริญญา - -
- -ระดับปรญิญาตรี - -
- -ระดับ ป.บัณฑิต - -
- -ระดับปรญิญาโท - -
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - -
- -ระดับปรญิญาเอก - -
จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบงช้ีผล 22 22
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

จํานวนยืนยันจาก
คณะกรรมการ

การดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงช้ี
- -ระดับอนุปริญญา - -
- -ระดับปรญิญาตรี 6 6
- -ระดับ ป.บัณฑิต 1 1
- -ระดับปรญิญาโท 9 9
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - -
- -ระดับปรญิญาเอก 6 6
จํานวนหลักสตูรสาขาวิชาชีพท่ีมีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐ
หรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตร

22 22

- -ระดับอนุปริญญา - -
- -ระดับปรญิญาตรี 6 6
- -ระดับ ป.บัณฑิต 1 1
- -ระดับปรญิญาโท 9 9
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - -
- -ระดับปรญิญาเอก 6 6
จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 429 429
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับอนุปรญิญา 0 0
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปรญิญาตรี 104 104
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 104 104
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปรญิญาโท 104 104
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปรญิญาโท (แผน ก) 17 17
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปรญิญาโท(แผน ข) 87 87
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 84 84
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปรญิญาเอก 33 33
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 104 103.5
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ แยกตามวุฒิปรญิญาหรือ
เทียบเทา

104 104

- -จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา

0.0 0

- -จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเทา

17.0 17

- -จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา

87.0 86

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาท่ีผานมา (กรณีท่ีเลือกใช
เกณฑประเมินเปนคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละฯ)

83.65 81.73

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาท่ีผานมา (กรณีท่ีเลือกใช
เกณฑประเมินเปนคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละฯ)

83.65 81.73

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงอาจารย 33 34
- -จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมตีาํแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0.0 1
- -จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมตีาํแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 8.0 8
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- -จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมตีาํแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 25.0 25
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 41 40
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0.0 0
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 7.0 7
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 34.0 33
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงรองศาสตราจารย 29 28.5
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0.0 0
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 2.0 1.5
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 27.0 27
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงศาสตราจารย 1 1
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0.0 0
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 0.0 0
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 1.0 1
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการของปท่ีผานมา (กรณีท่ีเลือกใช
เกณฑประเมินเปนคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละฯ)

28.85 30.77

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการของปท่ีผานมา (กรณีท่ีเลือกใช
เกณฑประเมินเปนคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละฯ)

28.85 30.77

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 1,318 1,318
- -ระดับอนุปริญญา 0 0
- -ระดับปรญิญาตรี 978.06 978.06
- -ระดับ ป.บัณฑิต 47.00 47
- -ระดับปรญิญาโท 233.33 233.33
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0.00 0
- -ระดับปรญิญาเอก 59.38 59.38
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจัดบรกิารใหนักศึกษา 76 76
จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาท่ีมีการลงทะเบยีนการใช
Wi-Fi กับสถาบัน

8,020.00 8,020.00

ผลการประเมินคณุภาพการใหบรกิารหองสมดุและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

3.9 3.9

ผลการประเมินคณุภาพการใหบรกิารดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรยีนการ
สอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจดุ
เช่ือมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (จากคะแนนเตม็ 5)

4.11 4.11

ผลการประเมินคณุภาพในการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ อาทิ งาน
ทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจดับริการดานอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเตม็ 5)

3.85 3.85

ผลการประเมินคณุภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ
รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของ (จากคะแนนเต็ม 5)

3.95 3.95

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ.1) 445 445
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 430 430
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จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบ
อาชีพอิสระ)

293 293

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 0 0
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา 12 12
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว 18 18
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 64 64
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีอุปสมบท 0 0
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีเกณฑทหาร 0 0
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย)

15,912.00 15,912.00

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ.2 16.2) 397 397
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาโทท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ.2 16.2) 122 122
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมลู สําหรับ สมศ.2 16.2) 14 14
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีไดรับการประเมินคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

82 82

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

- -

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕)

3.95 3.95

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาโทท่ีไดรับการประเมินคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

26 26

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

4.04 4.04

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕)

4.2 4.2

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาเอกท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

7 7

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

- -

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕)

4.56 4.56

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑติ ตามกรอบ TQF - -
จํานวนบัณฑติท่ีไดรับการประเมิน ตามกรอบ TQF ท้ังหมด - -
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑติระดับปริญญาตรี โท เอก
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕)

4.04 4.04

จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีเปนผลจากวิทยานิพนธ หรือบทความจากสารนิพนธ หรือ
บทความจากศิลปนิพนธ [ผลงานของผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีผานการ
กลั่นกรอง (peer review) โดยมีบคุคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย]

42 42

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตพิีมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 0 0
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings)

27 46
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- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมกีารตีพิมพในวารสารวิชาการระดบัชาติ

9 20

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 6 13
จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีเผยแพร (ผลงานของผูสําเรจ็การศึกษา
ระดับปริญญาโท)

0 0

- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรระดบัสถาบันหรือจังหวัด 0 0
- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0 0
- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ

0 0

- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมภิาคอาเซยีน 0 0
- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 0 0
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบประเมิน) 122 66
จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ท่ีตีพิมพเผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก)

7 7

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิ
ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI (จํานวน
บทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมนับซ้ํากับคานําหนักอ่ืนๆ)

3 4

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)

3 0

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตท่ีิมีช่ือปรากฏอยูใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคา
นํ้าหนักอ่ืนๆ)

1 0

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฏในฐานขอมูลการจดั
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ
Scopus (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)

0 10

จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก)

0 0

- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรระดบัสถาบันหรือจังหวัด 0 0
- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0 0
- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ

0 0

- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมภิาคอาเซยีน 0 0
- -จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรบัการเผยแพรในระดับนานาชาติ 0 0
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบประเมิน) 14 12
(สบช.)จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีกําหนดในหลกัสูตร - 0
(สบช.)จํานวนนักศึกษารับเขาท้ังหมด (รหสัเดียวกัน) - 0
(สบช.)จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีสอบผานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ป - 0
(สบช.)จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมดในปการศึกษาเดียวกัน - 0
จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมดในปการศึกษาน้ัน 334 334
- -ระดับอนุปริญญา 0 0
- -ระดับปรญิญาตรี 191 191
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

จํานวนยืนยันจาก
คณะกรรมการ

- -ระดับ ป.บัณฑิต 9 9
- -ระดับปรญิญาโท 105 105
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 0
- -ระดับปรญิญาเอก 29 29
จํานวนรายวิชาท่ีมีการประเมินความพึงใจของผูเรียนท่ีมีตอคณุภาพการจัดการเรยีน
การสอน

0 0

- -ระดับอนุปริญญา 0 0
- -ระดับปรญิญาตรี 0 0
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0
- -ระดับปรญิญาโท 0 0
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 0
- -ระดับปรญิญาเอก 0 0
จํานวนรายวิชาท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคณุภาพการจัดการ
เรียนการสอนฯ ท่ีนอยกวา 3.51

1 1

- -ระดับอนุปริญญา 0 0
- -ระดับปรญิญาตรี 0 0
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0
- -ระดับปรญิญาโท 1 1
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 0
- -ระดับปรญิญาเอก 0 0
องคประกอบท่ี 684
ผลการประเมินคณุภาพของการใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช
ชีวิตแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

3.78 3.78

ผลการประเมินคณุภาพของการใหบริการขอมลูขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา
(จากคะแนนเตม็ 5)

3.66 3.66

ผลการประเมินคณุภาพของการจดักิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

3.62 3.62

องคประกอบท่ี 146
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจําท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค

70 70

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจําท่ีไดรับความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย 3 3
จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร

4 4

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 10,923,333.00 10,923,333.00
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 10,923,333.00 10,923,333.00
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 88,975,556.00 88,975,556.00
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 88,975,556.00 88,975,556.00
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

จํานวนยืนยันจาก
คณะกรรมการ

- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 99 98.5
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 99 98.5
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 0 0
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 5 5
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5.0 5
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.0 0
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0.0 0
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ 0 0
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.0 0
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.0 0
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาต/ิ
ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI (จํานวน
บทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)

27 168

- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 27 168
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)

3 3

- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 3
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคา
นํ้าหนักอ่ืนๆ)

74 78

- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 74 78
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฏในฐานขอมูลการจดั
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ
Scopus (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)

0 0

- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

จํานวนยืนยันจาก
คณะกรรมการ

จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)

0 0

- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (ผลงานของอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา)

0 0

- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
(ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)

0 0

- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซียน (ผลงานของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)

0 0

- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจาํ)

0 0

- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
จํานวนรวมของผลงานวิจยัท่ีนําไปใชประโยชน 21 21
จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 0 0
จํานวนรวมของผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคณุภาพ 64 64
- -บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 63 63
- -บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 0 0
- -ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมนิผานตามเกณฑโดยผูทรงคณุวุฒิท่ีสถานศึกษา
กําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของช้ินงาน)

0 0

- -ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการ
ขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคณุภาพสูงมผีูทรงคุณวุฒิตรวจอาน
ตามเกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของช้ินงาน)

1 1

องคประกอบท่ี 214
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมตัิ 49 49
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการเรียน
การสอน

9 9

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 0 0
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

จํานวนยืนยันจาก
คณะกรรมการ

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา ท้ังการเรียนการสอน
และการวิจัย

7 7

องคประกอบท่ี 693
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น ๑ - ๔ ไมต่ํากวา ๓.๕๑
จากคะแนนเตม็ ๕

3.8 3.8

องคประกอบท่ี 585
คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)
คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 4.6
องคประกอบท่ี 694
ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถาบันท่ีสอดคลอง
กับอัตลักษณ (จากคะแนนเตม็ ๕)

4.2 4.2

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีไดรับการประเมินคณุลักษณะตามอัตลักษณ 82 82
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติระดับปรญิญาตรีท่ีมีคณุลักษณะตามอัตลักษณ
(คะแนนเต็ม ๕)

3.99 3.99

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาโทท่ีไดรับการประเมินคณุลักษณะตามอัตลักษณ 26 26
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติระดับปรญิญาโทท่ีมคีุณลักษณะตามอัตลักษณ
(คะแนนเต็ม ๕)

4.17 4.17

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาเอกท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ 7 7
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติระดับปรญิญาเอกท่ีมคีุณลักษณะตามอัตลักษณ
(คะแนนเต็ม ๕)

4.42 4.42

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑติท่ีมีคณุลักษณะตามอัตลักษณ 4 4
จํานวนบัณฑติท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ท้ังหมด 115 115
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕) 4.06 4.06
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการดาํเนินการตามจุดเนน
และจุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕)

4.07 4.07
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ภาคผนวกที่ภาคผนวกที่ 22
ขอมูลการสัมภาษณขอมูลการสัมภาษณ

กลุมอาจารยท่ีไมใชผูบริหาร จํานวน 6 คน
1. การวางแผนการพัฒนาบุคลากรทดแทนผูเกษียณอายุ

- มีระบบและกลไกในการหากําลังทดแทนผูเกษียณอายุราชการไวลวงหนา และมาทํางานกอนท่ีจะเกษียณอายุ
ราชการ

- มีระบบอาจารยพ่ีเลี้ยงในการสนับสนุนอาจารยรุนใหม
- อาจารยทุกคนมสีวนรวมในการบรหิารสวนกลาง

2. การจัดทํา มคอ. ในระบบออนไลน
- อาจารยเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทํา มคอ. แตเจาหนาท่ีเปนผูรับผิดชอบในการรวบรวมติดตามผลการ

ดําเนินงาน
3. การสนับสนุนการทํางานวิจัยของคณะ

- มีระบบและกลไกสงเสริมการขอทุนสนับสนุนการทํางานวิจัยของอาจารย โดยมีกระบวนการข้ันตอนการทํางานอยาง
ชัดเจน และมีการตดิตามอยางเปนระบบ

- ภาควิชามีการสนับสนุนทุนวิจยัใหกับนักวิจัยรุนใหม และมีการแนะนําชองทางการขอทุนวิจัยนักวิจัยหนาใหม
- มีการรวมกลุมทํางานวิจยัท้ังภายในคณะ และนอกคณะ เพ่ือใหมีการบูรณาการขามศาสตรรวมกันมากข้ึน

4. ทัศนคติท่ีมีตอการทํางานในคณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความเจริญกาวหนาอยางกาวกระโดด
- ผูนํามีวิสยัทัศน มีการสื่อสารระหวางผูบริหารและคณาจารยไดเปนอยางดี
- มีการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางคณาจารย ท้ังในระดับภาควิชาและคณะเปนประจํา และมีการสื่อสารผานชองทาง

Social media
5. ทัศนคติท่ีมีตอภาระงานของอาจารยท่ีไดรับมอบหมายตามพันธกิจดานการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ

- อาจารยมีความพึงพอใจกับภาระงานท่ีไดรับมอบหมายท้ังดานการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ แตอาจารย
ใหมจะมีความรูสึกกดดันบาง

- งานวิจัยเปนสวนชวยเติมเต็มใหกับการสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนใหกับนิสติ
- มีความรวมมือระหวางหนวยงานท้ังในประเทศและตางประเทศ
- มีการกระจายภาระงานการจัดการเรียนการสอนระหวางอาจารย ทําใหสามารถทดแทนการจดัการเรยีนการสอนของ

อาจารยในกรณีมีปญหาได
6. การมีสวนรวมในการจดัทําแผนของคณะ

- อาจารยมสีวนรวมในการจัดทําแผน และมีการสื่อสารใหทุกคนรับทราบในทุกชองทาง ท้ังจากการประชุมสัมมนา
ระดับคณะ การประชุมระดับภาควิชา มีการใหความรูในการจัดทําแผน

7. การนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง
- มีการประชุมรวมกันในระดับภาควิชา เพ่ือนําผลมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
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กลุมนิสิต และศิษยเกา จํานวน 7 คน
1. สภาพแวดลอมในการเรียน

- ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีความพรอมดานหองเรียน เครื่องมืออุปกรณ
2. การสําเร็จการศึกษาเปนไปตามแผนท่ีกําหนด

- สวนใหญนิสติสามารถสําเร็จการศกึษาเปนไปตามแผนท่ีกําหนด โดยอาจารยมีการผลักดันและติดตามนิสิตให
ดําเนินการเปนไปตามระบบท่ีกําหนด

3. การจัดโครงการ Biot Fun Fair
- ทําใหนิสิตเขาใจองคความรูท่ีศึกษาสามารถตอยอดไดหลากหลาย

4. การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน
- มีการจัดการเรียนการสอนท่ีใหนิสติไดมีการฝกปฏิบตัิจริง
- มีการสอดแทรกงานวิจัยในการจัดการเรยีนการสอนใหกับนิสิต

5. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคณะ
- ควรปรับปรุงเครื่องมือในหองปฏิบตัิการภาควิชาพัฒนาผลติภณัฑอาหาร ท่ีมีอายุการใชงานมานาน

6. ขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรงุระบบการประเมินการเรียนการสอนผานระบบออนไลน
- นิสิตไมใสใจในการประเมินการเรยีนการสอนผานระบบออนไลน

ผูใชบัณฑิต จํานวน 1 คน
1. คุณภาพของบัณฑิต

- บัณฑิตมีคุณภาพ มีความรูทางวิชาการเปนหลัก สามารถเปนวิทยากรในการอบรม และผลติผลงานวิชาการ
- บัณฑิตมีความตั้งใจในการทํางาน เรียบรอย สนุกสนาน ซึ่งสถาบันมกีารสนับสนุนใหมีการศึกษาตอเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรใหมีคณุภาพทางดานวิชาการ
2. ขอเสนอแนะ

- คณะควรมีการประสานความรวมมือดานงานวิจัยและการฝกงานใหกับนิสิตกับสถาบันคนควาและพัฒนาผลติภณัฑ
อาหารใหมากข้ึน เน่ืองจากปจจุบนัมีนิสิตไปฝกงาน และมีการทํางานวิจัยรวมกันนอยลง

บุคลากรสายสนบัสนนุ จํานวน 7 คน
1. กระบวนการสงเสริมการพัฒนาบคุลากรในการทํางาน

- มีการสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางานวิจัยรวมกับอาจารย เพ่ือใหเกิดประสบการณและตอยอดการ
ทํางานวิจัย และสามารถนําผลงานไปขอตําแหนงชํานาญการได

- ควรมีโครงการ RR ในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
- บุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาฝกอบรม
- มีการสนับสนุนการเรยีนภาษาอังกฤษ และการจดัโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอยางตอเน่ือง และสามารถนํา

ความรูมาใชประโยชนกับการปฏิบตัิงานจริง
- บุคลากรท่ีมลีักษณะงานดานเทคนิค สวนใหญยังไมไดรับการฝกอบรมตามสายงาน

2. การมีสวนรวมในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
- สวนใหญมสีวนรวมในการใหขอมลู และมีผูรับผดิชอบในการรวบรวมดานการประกันคณุภาพโดยตรง

3. การมีสวนรวมในการประชุม
- บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการประชุมของหนวยงาน

4. ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหาร
- การปรับฐานเงินเดือนควรปรับใหเปนระบบเดียวกันระหวางพนักงานเงินรายได กับพนักงานเงินงบประมาณ
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ภาคผนวกที่ภาคผนวกที่ 33
ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม

คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบริหารและบุคลากร
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คณะกรรมการประเมินฯ เย่ียมชมหนวยงาน

คณะกรรมการประเมินฯ เย่ียมชมหนวยงาน
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คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณอาจารย นิสิต และบุคลากร
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คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ในเบื้องตนใหผูบริหารและบุคลากรรับทราบ
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รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประจําปการศึกษาประจําปการศึกษา 25562556
ระหวางวันที่ระหวางวันที่ 3030 กรกฎาคมกรกฎาคม –– 11 สิงหาคม พสิงหาคม พ..ศศ.. 25572557

ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง
1. รศ.ดร.วิสฐิ จะวะสิต ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.อาภัสสรา ชูเทศะ รองประธานกรรมการ
3. ดร.จันทนา ไพรบูรณ กรรมการ
4. รศ.ดร.ศักดา อินทรวิชัย กรรมการ
5. นางมุกดา เกตุแกว เลขานุการ
6. นางธนกร เสริมสมัคร ผูชวยเลขานุการ
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ภาคผนวกภาคผนวก
 สรุปจํานวนขอมูลนิสิตท้ังหมด
 จํานวนนิสิตทั้งหมด

 ภาษาไทย (ภาคปกต)ิ
หลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม รวม

ทั้งหมดแผน ก แผน ข
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยกีารบรรจุ 263 - - - - 263
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชวีภาพ 203 - - - - 203
หลักสูตร วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 186 - - - - 186
หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 301 - - - - 301
หลักสูตร วท.บ.วิศวกรรมอาหาร 107 - - - - 107
หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงทอ 208 - - - - 208
หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีการบรรจุ - 32 - - 32 32
หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีชวีภาพ - 75 - - 75 75
หลักสูตร วท.ม.พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร - 76 - - 76 76
หลักสูตร วท.ม.วิทยาศาสตรการอาหาร - 82 - - 82 82
หลักสูตร วท.ม.วิศวกรรมอาหาร - 17 - - 17 17
หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินคาส่ิงทอ - 19 5 - 24 24
หลักสูตร วท.ม.การจัดการเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตร - 49 - - 49 49
หลักสูตร ปร.ด.เทคโนโลยีการบรรจุ - - - 26 26 26
หลักสูตร ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ - - - 37 37 37
หลักสูตร ปร.ด.พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร - - - 32 32 32
หลักสูตร ปร.ด.วิทยาศาสตรการอาหาร - - - 51 51 51

รวมทั้งหมด 1268 350 5 146 501 1769

 ภาษาไทย (ภาคพิเศษ)

หลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม รวม
ท้ังหมดแผน ก แผน ข

หลักสตูร วท.บ.เทคโนโลยีการบรรจุ 224 - - - - 224
หลักสตูร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 188 - - - - 188
หลักสตูร วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 193 - - - - 193
หลักสตูร วท.บ.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 208 - - - - 208
หลักสตูร วท.บ.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีิ่งทอ 153 - - - - 153
หลักสตูร วท.ม.พัฒนาผลติภณัฑอุตสาหกรรมเกษตร - - 58 - 58 58
หลักสตูร วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร - - 62 - 62 62

รวมท้ังหมด 966 - 120 - 120 1086
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 นานาชาติ (ภาคปกติ)
หลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม รวม

ท้ังหมดแผน ก แผน ข
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) - 1 - 7 8 8
หลักสูตร วท.ม.วิทยาศาสตรการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) - 8 - 9 17 17

รวมท้ังหมด - 9 - 16 25 25

 จํานวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2556 แยกตามภาควิชา/
สาขาวชิา (ใชขอมูลกองแผนงาน)

ภาควิชา/สาขาวชิา จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทยีบเทา (FTES) จํานวนอาจารย
เทียบเทา (FTET) FTES : FTETภาคตน ภาคปลาย FTES เฉลี่ย

1. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุและวัสดุ 199.96 206.79 203.38 15 1 : 13.56
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ 402.56 351.58 377.07 19 1 : 19.85
3. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ 294.75 349.21 321.98 17 1 : 18.94
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 433.75 395.65 414.70 29 1 : 14.30
5. สาขาวิชาวิทยาการส่ิงทอ 218.01 201.35 209.68 13 1 : 16.13
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 123.50 137.83 130.67 9 1 : 14.52
7. สํานักงานเลขานุการ - - - 2 -

ภาพรวมของคณะ 1672.53 1642.41 1657.47 104 1 : 15.94

 จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2556 (ใชขอมูลสํานักทะเบียนและประมวลผล ปการศึกษา 2555)
 ภาษาไทย (ภาคปกต)ิ

หลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม รวม
ท้ังหมดแผน ก แผน ข

หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีการบรรจุ 44 - - - - 44
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 37 - - - - 37
หลักสูตร วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 40 - - - - 40
หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 80 - - - - 80
หลักสูตร วท.บ.วิศวกรรมอาหาร 32 - - - - 32
หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงทอ 20 - - - - 20
หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีการบรรจุ - 10 - - 10 10
หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ - 16 - - 16 16
หลักสูตร วท.ม.พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร - 22 - - 22 22
หลักสูตร วท.ม.วิทยาศาสตรการอาหาร - 26 - - 26 26
หลักสูตร วท.ม.วิศวกรรมอาหาร - 4 - - 4 4
หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินคาส่ิงทอ - 5 2 - 7 7
หลักสูตร วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร - 10 1 - 11 11
หลักสูตร ปร.ด.เทคโนโลยีการบรรจุ - - - - - -
หลักสูตร ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ - - - 3 3 3
หลักสูตร ปร.ด.พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร - - - 1 1 1
หลักสูตร ปร.ด.วิทยาศาสตรการอาหาร - - - 4 4 4

รวมท้ังหมด 253 93 3 8 8 357
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 ภาษาไทย (ภาคพิเศษ)

หลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม รวม
ท้ังหมดแผน ก แผน ข

หลักสตูร วท.บ.เทคโนโลยีการบรรจุ 33 - - - - 33
หลักสตูร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 37 - - - - 37
หลักสตูร วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 39 - - - - 39
หลักสตูร วท.บ.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 45 - - - - 45
หลักสตูร วท.บ.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีิ่งทอ 38 - - - - 38
หลักสตูร วท.ม.พัฒนาผลติภณัฑอุตสาหกรรมเกษตร - - 10 - 10 10
หลักสตูร วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร - - 26 - 26 26

รวมท้ังหมด 192 - 36 - 36 228

 นานาชาติ (ภาคปกติ)
หลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม รวมท้ังหมดแผน ก แผน ข

หลักสูตร วท.ม.วิทยาศาสตรการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) - 2 - - 2 2
รวมท้ังหมด - 2 - - 2 2

 สรุปจํานวนขอมูลอาจารยประจํา (FTET) และบุคลากรสายสนับสนุน
 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมลาศึกษาตอ

ภาควิชา/สาขาวิชา อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย รวม
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก รวม

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจแุละวัสดุ - 1 - - 4 7 - - 3 - - - - 5 10 15
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ - - 6 - - 4 - - 9 - - - - - 19 19
ภาควิชาพัฒนาผลติภัณฑ - - 3 - - 4 - 1 9 - - - - 1 16 17
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร - 1 13 - - 8 - - 6 - - 1 - 1 28 29
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ - 5 2 - 3 3 - - - - - - - 8 5 13
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร - 1 3 - - 5 - - - - - - - 1 8 9
สํานักงานเลขานกุาร - - - - - 1 - 1 - - - - - 1 1 2

รวม - 8 27 - 7 32 - 2 27 - - 1 - 17 87 104

หมายเหตุ:  ต้ังแต 9 เดือนขึ้นไป  คิดเปน 1 คน  6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน  นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได

 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน

ประเภท จํานวนบุคลากร (คน) รวมตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ขาราชการ 3 13 1 - 17
ลูกจางประจํา 6 1 - - 7
พนักงานเงินงบประมาณ - 8 1 - 9
พนักงานราชการ - - 1 - 1
พนักงานเงินรายได 6 34 5 - 45
แรงงาน 24 - - - 24

รวม 39 56 8 - 103
หมายเหตุ:  ต้ังแต 9 เดือนขึ้นไป  คิดเปน 1 คน  6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน  นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได



รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2556 198

 สรุปผลงานดานการวิจัยและดานการบริการวิชาการ
 จํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน

โครงการ
ชวงระยะเวลา
ของโครงการ

ชื่อหัวหนาโครงการ
และผูรวมโครงการ

ชื่อแหลงทุน
งบประมาณท่ีไดรับ

ภายใน ภายนอก รวม
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติสาขาสิง่ทอและเครื่องแตงกาย 2556 28-10-2556 01-11-2556 ผศ.ดร.กรทพิย วัชรปญญาวงศ

เตชะเมะธีกุล
- 1,000,000 1,000,000

การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบเครื่องด่ืมเบอรี่ 03-06-2556 03-08-2556 ผศ.ดร.พสิิฏฐ ธรรมวิถี - 110,000 110,000
การทดสอบทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาของผลิตภัณฑไสกรอก 03-06-2556 28-06-2556 รศ.ดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน - 60,000 60,000
การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันอุตสาหกรรมเกษตรของไทย 01-08-2556 01-09-2556 ดร.ประกิต สุขใย - 1,200,000 1,200,000
การพัฒนาอาหารกินเลนสุนัขตนแบบ 13-06-2556 13-08-2556 ผศ.ดร.ทานตะวัน พิรักษ - 15,400 15,400
การจัดทําวัสดุตนแบบบรรจุภัณฑ โครงการสงเสริมสินคาเกษตรปลอดภัย (พืชผัก) 18-06-2556 30-08-2556 รศ.ดร.วาณี ชนเห็นชอบ - 190,000 190,000
โครงการสนับสนุนทุนวิจัยดานตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2556 13-06-2556 31-03-2557 ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ - 100,000 100,000
การใหคําปรึกษาการจัดทํามาตรฐานคุณภาพ ISO12647 19-07-2556 27-08-2556 ผศ.ดร.ชนัสสา นันทิวัชรินทร - 48,000 48,000
การทดสอบภาชนะบรรจุเพือ่การขนสง กรณีศึกษาจากสหรฐัอเมริกา ; ISTA Certified Packaging Lab
Professionals and Testing Requirement

06-06-2556 06-06-2556 ผศ.ดร.ธัญญารัตน จิญกาญจน 22,000 - 22,000

The Intensive training on Packaging Technology and Innovation Toward AEC Challenges 26-08-2556 30-08-2556 ผศ.ดร.ธัญญารัตน จิญกาญจน - 45,000 45,000
การประยุกตใชระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม 03-09-2556 03-09-2556 ผศ.ดร.วลัยรัตน จันทราปานนท - 30,000 30,000
การแปรรปูดักแดไหมอีร่ี่ 31-07-2556 30-09-2556 ดร.สริิชัย สงเสริมพงษ - 46,200 46,200
โครงการฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรสายงานนํ้าตาลระดับ Intermediate 01-08-2556 01-10-2556 รศ.ดร.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา - 225,000 225,000
โครงการฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรสายงานนํ้าตาลระดับ basic 10-06-2556 10-09-2556 รศ.ดร.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา - 230,000 230,000
อบรม การวิจัยและแนวทางการเขียนโครงการวิจัย 28-10-2556 28-10-2556 ดร.สริิชัย สงเสริมพงษ - 35,000 35,000
การวิเคราะหทางสถิติและการออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง 29-10-2556 30-10-2556 ดร.รวิพิมพ ฉวีสุข - 52,000 52,000
คุณภาพแปงสาลเีพื่อการแปรรปูผลิตภัณฑอาหาร 15-10-2556 15-10-2556 ผศ.ดร.มาศอุบล ทองงาม - 110,000 110,000
The Latest EU Movement towards Regulations on Food Contact Plastics and Papers
(เกาะติดกระแสความเคลื่นไหวลาสุด-กฎหมาย EU วาดวยพลาสติกและกระดาษสมัผสัอาหาร)

16-10-2556 17-10-2556 รศ.ดร.งามทิพย ภูวโรดม - 215,000 215,000

โครงการเชิญผูเช่ียวชาญชาวตางประเทศและจัดสัมมนาดานอุตสาหกรรมการพิมพบรรจุภัณฑ 21-10-2556 30-09-2556 รศ.ดร.วาณี ชนเห็นชอบ - 45,000 45,000
โครงการทดสอบความชอบและการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑนมในการศึกษาอายุการเกบ็ 05-08-2556 29-11-2556 รศ.ดร.หทัยรัตน ริมคีรี - 155,000 155,000
การประยุกตใชระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม 03-09-2556 03-09-2556 ผศ.ดร.วลัยรัตน จันทราปานนท - 30,000 30,000
การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบขนมขบเค้ียวชนิดแทงที่ไดจากแปงกลวยหอม 01-10-2556 01-01-2557 ผศ.ดร.พสิิฏฐ ธรรมวิถี - 165,000 165,000
โครงการคลินิกเพื่ออุตสาหกรรมนํ้าตาลทราย 01-12-2556 01-05-2557 รศ.ดร.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา - 2,100,000 2,100,000
การผลิตมันฝรัง่แทงทอดกรอบลดไขมัน 01-07-2556 31-12-2556 ดร.เยาวภา หลอเจริญผล - 70,000 70,000
การอบรมหัวขอจลุชีววิทยาอาหารพื้นฐาน 20-09-2556 20-09-2556 ดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ - 29,980 29,980
การศึกษาผลของแหลงปลูกและความแกออนตอคุณภาพของนํ้ามะพราว 01-10-2556 01-10-2557 ผศ.ดร.พสิิฏฐ ธรรมวิถี - 615,000 615,000
การอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บของผลิตภัณฑอาหาร 02-04-2557 04-04-2557 รศ.ดร.รุงนภา พงศสวัสด์ิมานิต - 1,487,500 1,487,500
การพัฒนาผูประกอบการ SMEs สูมาตรฐานคุณภาพ 09-08-2556 30-09-2557 ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ - 196,000 196,000
โครงการเตรียมความพรอมเพื่อผูประกอบการแฟช่ันเขารวมงาน BIFF & BIL 2004 (Workshop) 01-02-2557 15-04-2557 ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ - 25,220,000 25,220,000
การศึกษาผลของแหลงปลูกและความแกออนตอคุณภาพของเน้ือมะพราว 01-11-2556 01-11-2557 ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี - 505,000 505,000
การเรียนรูตลาดและผูบริโภคชาวจีนสําหรับธุรกิจอาหารสําเร็จรูป 06-12-2556 06-12-2556 ดร.ชุติมา ไวศรายุทธ - 16,000 16,000
การทดสอบความชอบและการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องด่ืม 09-12-2556 31-03-2557 รศ.ดร.หทัยรัตน ริมคีรี - 380,000 380,000
การทดสอบความชอบและการยอมรับผูบริโภคตอผลิตภัณฑเครื่องด่ืมรสผลไม 06-01-2557 28-02-2557 ผศ.ดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย - 50,000 50,000
โครงการสมัมนา The Thai Sugar Expo 2013 10-10-2556 11-10-2556 รศ.ดร.กลาณรงค ศรีรอต - 574,608 574,608
การพัฒนาผูประกอบการ (ลกูคาธนาคาร SMEs) ใหเขาสูระบบมาตรฐานคุณภาพการลด ตนทุน
โลจสิติกส และเพิ่มศักยภาพเพื่อการสงออก

10-06-2556 30-09-2557 ผศ.เฟองฟรูัตน มุงทวีสินสุข - 78,000 78,000

เทคโนโลยีไมโครเวฟกับการแปรรปูอาหารหรือผลิตภัณฑทางดานอุตสาหกรรมเกษตร 06-08-2557 06-08-2557 ดร.สริิชัย สงเสริมพงษ - 15,450 15,450
Migration Barrier Potential of BASF Products 29-11-2557 28-03-2557 รศ.ดร.งามทิพย ภูวโรดม - 1,745,000 1,745,000
การยืดอายุการเกบ็รกัษาขนมโมมจิิใหเก็บไดอยางนอย 14 วัน 01-09-2557 30-05-2557 ดร.สริิชัย สงเสริมพงษ - 110,000 110,000
การพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลคติก ชนิดแอล และดี จากแปงมันสําปะหลัง 02-09-2557 29-08-2557 รศ.ดร.กลาณรงค ศรีรอต - 1,463,000 1,463,000
การทดสอบความชอบและการยอมรับของผลิตภัณฑชาพรอมด่ืมบรรจุขวด 06-11-2557 31-01-2557 รศ.ดร.หทัยรัตน ริมคีรี - 35,000 35,000
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกตใชระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม 09-09-2557 30-04-2557 ผศ.ดร.วลัยรัตน จันทราปานนท - 425,000 425,000
การจางเหมาตรวจวิเคราะหและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมลูคาผลิตภัณฑจากขาวทองไข ป 2556 29-05-2556 31-07-2557 ผศ.ดร.นํ้าฝน ลําดับวงศ - 4,424,700 4,424,700
การออกแบบบรรจุภัณฑขาวอินทรีย 01-05-2556 12-07-2556 อ.อภินันทน สุมทุมพฤกษ - 50,000 50,000

รวม 22,000 43,696,838 43,718,838
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 การบริการวิชาการ (เนนการบริการสังคม การเพ่ิมประสบการณ และรายไดแกหนวยงาน)

ช่ือโครงการ ช่ือแหลงทนุภาครัฐ/เอกชน
ที่สนับสนุนโครงการ

ช่ือหัวหนาโครงการ
และผูรวมโครงการ

จํานวนงบประมาณ

รายรับ รายจาย
รายไดสุทธิ

ภาควิชา คณะ/
หนวยงาน

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติสาขาสิ่งทอและเคร่ืองแตง
กาย 2556

ผูเขารวมระดับนานาชาติ (United Kingdom,
South Korea, Indonesia, Thai)

ผศ.ดร.กรทิพย วัชรปญญาวงศ
เตชะเมะธีกุล

1,000,000 900,000 60,000 40,000

การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบเคร่ืองด่ืมเบอร่ี บริษัท T.P.T.Group Trading and Service
จํากัด

ผศ.ดร.พิสิฏฐ ธรรมวิถี 110,000 99,000 6,600 4,400

การทดสอบทางประสาทสัมผสัเชิงพรรณนาของผลิตภัณฑไส
กรอก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รศ.ดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน 60,000 54,000 3,600 2,400

การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันอุตสาหกรรมเกษตร
ของไทย

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สาขาเกษตรศาสตร
และชีววิทยา และสํานักงานงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ

ดร.ประกิต สุขใย 1,200,000 1,080,000 72,000 48,000

การพัฒนาอาหารกินเลนสุนัขตนแบบ บริษัท นิวโวเทค ผศ.ดร.ทานตะวัน พิรักษ 15,400 13,860 924 616
การจัดทําวัสดุตนแบบบรรจุภัณฑ โครงการสงเสริมสินคาเกษตร
ปลอดภัย (พืชผัก)

กรมสงเสริมการเกษตร รศ.ดร.วาณี ชนเห็นชอบ 190,000 171,000 11,400 7,600

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยดานตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําป 2556

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ 100,000 90,000 6,000 4,000

การใหคําปรึกษาการจัดทํามาตรฐานคุณภาพ ISO12647 บริษัท แอพพลายด คอนเซาแตนท แอนด เทรน
น่ิง จํากัด

ผศ.ดร.ชนัสสา นันทิวัชรินทร 48,000 43,200 2,880 1,920

การทดสอบภาชนะบรรจุเพื่อการขนสง กรณีศึกษาจาก
สหรัฐอเมริกา ; ISTA Certified Packaging Lab
Professionals and Testing Requirement

นิสิตบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท เอก คณาจารย
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

ผศ.ดร.ธัญญารัตน จิญกาญจน 22,000 19,800 1,320 880

The Intensive training on Packaging Technology and
Innovation Toward AEC Challenges

สมาคมบรรจุภัณฑไทย ผศ.ดร.ธัญญารัตน จิญกาญจน 45,000 40,500 2,700 1,800

การประยุกตใชระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตท่ีตอง
ควบคุม

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด ผศ.ดร.วลัยรัตน จันทรปานนท 30,000 27,000 1,800 1,200

การแปรรูปดักแดไหมอี่ร่ี บจก.สปน ซิลค เวิลด ดร. สิริชัย สงเสริมพงษ 46,200 41,580 2,772 1,848
โครงการฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรสายงานนํ้าตาล
ระดับ Intermediate

บริษัทมิตรผลพัฒนา จํากัด รศ.ดร.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา 225,000 202,500 13,500 9,000

โครงการฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรสายงานนํ้าตาล
ระดับ basic

บริษัท มิตรผลพัฒนา จาํกัด รศ.ดร.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา 230,000 207,000 13,800 9,200

อบรม การวิจัยและแนวทางการเขียนโครงการวิจัย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ดร.สิริชัย สงเสริมพงษ 35,000 31,500 2,100 1,400
การวิเคราะหทางสถิติและการออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ดร.รวิพิมพ ฉวีสุข 52,000 46,800 3,120 2,080
คุณภาพแปงสาลีเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) ผศ.ดร.มาศอุบล ทองงาม 110,000 99,000 6,600 4,400
The Latest EU Movement towards Regulations on
Food Contact Plastics and Papers (เกาะติดกระแสความ
เคลื่นไหวลาสุด-กฎหมาย EU วาดวยพลาสติกและกระดาษ
สัมผัสอาหาร)

เจาหนาท่ีกํากับดูแลความปลอดภัยของภาชนะ
บรรจุอาหารในกระทรวงตาง ๆ

รศ.ดร.งามทิพย ภูวโรดม 215,000 193,500 12,900 8,600

โครงการเชิญผูเช่ียวชาญชาวตางประเทศและจัดสัมมนาดาน
อุตสาหกรรมการพิมพบรรจุภณัฑ

สมาคมการบรรจุภัณฑไทย สมาคมการพิมพไทย รศ.ดร.วาณี ชนเห็นชอบ 45,000 40,500 2,700 1,800

โครงการทดสอบความชอบและการยอมรับของผูบริโภคตอ
ผลิตภัณฑนมในการศึกษาอายุการเก็บ

บริษัท ซีพ-ีเมจิ รศ.ดร.หทัยรัตน ริมคีรี 155,000 139,500 9,300 6,200

การประยุกตใชระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตท่ีตอง
ควบคุม

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด ผศ.ดร.วลัยรัตน จันทรปานนท 30,000 27,000 1,800 1,200

การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบขนมขบเค้ียวชนิดแทงท่ีไดจากแปง
กลวยหอม

สวทช. ผศ.ดร.พิสิฏฐ ธรรมวิถี 165,000 148,500 9,900 6,600

โครงการคลินิกเพื่ออุตสาหกรรมนํ้าตาลทราย กลุมโรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาล รศ.ดร.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา 2,100,000 1,890,000 126,000 84,000
การผลิตมันฝร่ังแทงทอดกรอบลดไขมัน บริษัท Dew Intakanok ดร.เยาวภา หลอเจริญผล 70,000 63,000 4,200 2,800
การอบรมหัวขอจุลชีววิทยาอาหารพื้นฐาน บริษัท ไทยออฟเซ็ท จํากัด ดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ 29,980 26,982 1,799 1,199
การศึกษาผลของแหลงปลูกและความแกออนตอคุณภาพของนํ้า
มะพราว

บมจ.มาลีสามพราน ผศ.ดร.พิสิฏฐ ธรรมวิถี 615,000 553,500 36,900 24,600

การอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บของผลิตภัณฑอาหาร บุคคลท่ัวไป รศ.ดร.รุงนภา พงศสวัสด์ิมานิต 1,487,500 1,338,750 89,250 59,500
การพัฒนาผูประกอบการ SMEs สูมาตรฐานคุณภาพ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาด

ยอมแหงประเทศไทย
ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ 196,000 176,400 11,760 7,840

โครงการเตรียมความพรอมเพื่อผูประกอบการแฟช่ันเขารวมงาน
BIFF & BIL 2004 (Workshop)

บริษัท เอ็กซคอน จํากัด ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ 25,220,000 22,698,000 1,513,200 1,008,800

การศึกษาผลของแหลงปลูกและความแกออนตอคุณภาพของ
เน้ือมะพราว

บริษัทมาลีสามพราน จํากัด (มหาชน) ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี 505,000 454,500 30,300 20,200

การเรียนรูตลาดและผูบริโภคชาวจีนสําหรับธุรกิจอาหาร
สําเร็จรูป

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑอาหาร จํากัด ดร.ชุติมา ไวศรายุทธ 16,000 14,400 960 640

การทดสอบความชอบและการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑ
อาหารและเคร่ืองด่ืม

บริษัท เคร่ืองด่ืมกระทิงแดง จํากัด รศ.ดร.หทัยรัตน ริมคีรี 380,000 342,000 22,800 15,200

การทดสอบความชอบและการยอมรับผูบริโภคตอผลิตภัณฑ
เคร่ืองด่ืมรสผลไม

บริษัท ทวีสินผลิตภัณฑ จํากัด ผศ.ดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย 50,000 45,000 3,000 2,000
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ช่ือโครงการ ช่ือแหลงทนุภาครัฐ/เอกชน
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ช่ือหัวหนาโครงการ
และผูรวมโครงการ

จํานวนงบประมาณ

รายรับ รายจาย
รายไดสุทธิ

ภาควิชา คณะ/
หนวยงาน

โครงการสัมมนา The Thai Sugar Expo 2013 บุคคลท่ัวไป รศ.ดร.กลาณรงค ศรีรอต 574,608 517,147 34,476 22,984
การพัฒนาผูประกอบการ (ลูกคาธนาคาร SMEs) ใหเขาสูระบบ
มาตรฐานคุณภาพการลด ตนทุนโลจิสติกส และเพิ่มศักยภาพ
เพื่อการสงออก

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย

ผศ.เฟองฟูรัตน มุงทวีสินสุข 78,000 70,200 4,680 3,120

เทคโนโลยีไมโครเวฟกับการแปรรูปอาหารหรือผลิตภัณฑ
ทางดานอุตสาหกรรมเกษตร

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) ดร.สิริชัย สงเสริมพงษ 15,450 13,905 927 618

Migration Barrier Potential of BASF Products BASF co.Ltd. รศ.ดร.งามทิพย ภูวโรดม 1,745,000 1,570,500 104,700 69,800
การยืดอายุการเก็บรักษาขนมโมมิจิใหเก็บไดอยางนอย 14 วัน บริษัท ดีเคบีวาย โมมิจิ จํากัด ดร.สิริชัย สงเสริมพงษ 110,000 99,000 6,600 4,400
การพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลคติก ชนิดแอล และดี จาก
แปงมันสําปะหลัง

BiologiQ Inc. รศ.ดร.กลาณรงค ศรีรอต 1,463,000 1,316,700 87,780 58,520

การทดสอบความชอบและการยอมรับของผลิตภัณฑชาพรอมด่ืม
บรรจุขวด

บริษัท เคร่ืองด่ืมกระทิงแดง จํากัด รศ.ดร.หทัยรัตน ริมคีรี 35,000 31,500 2,100 1,400

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกตใชระบบการวิเคราะห
อันตรายและจุดวิกฤตท่ีตองควบคุม

บริษัท ออลล เทรนน่ิง จํากัด ผศ.ดร.วลัยรัตน จันทรปานนท 425,000 382,500 25,500 17,000

การจางเหมาตรวจวิเคราะหและพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่เพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑจากขาวทองไข ป 2556

สํานักงานผลิตภัณฑขาว กรมการขาว ผศ.ดร.นํ้าฝน ลําดับวงศ 4,424,700 3,982,230 265,482 176,988

การออกแบบบรรจุภัณฑขาวอินทรีย สํานักพัฒนาผลิตภณัฑขาว กรมการขาว อ.อภินันทน สุมทุมพฤกษ 50,000 45,000 3,000 2,000
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 ขอมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวนยืนยันจาก

คณะ
จํานวนยืนยันจาก
คณะกรรมการ

องคประกอบท่ี 1
จํานวนหลักสตูรท่ีเปดสอนท้ังหมด 22 22
- -ระดับอนุปริญญา - -
- -ระดับปรญิญาตรี 6 6
- -ระดับ ป.บัณฑิต 1 1
- -ระดับปรญิญาโทท่ีมเีฉพาะแผน ก 6 6
- -ระดับปรญิญาโทท่ีมเีฉพาะแผน ข 0 0
- -ระดับปรญิญาโท ท่ีมีท้ังแผน ก และ แผน ข อยูในเอกสารหลักสูตรฉบับเดยีวกัน 3 3
จํานวนหลักสตูรระดับปริญญาโท แผน ก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรยีนในแผน ก 9 9
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - -
- -ระดับปรญิญาเอก 6 6
จํานวนหลักสตูรระดับปริญญาเอก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 6 6
จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด 0 0
จํานวนหลักสตูรท่ีจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง 0 0
- -ระดับอนุปริญญา 0 0
- -ระดับปรญิญาตรี 0 0
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0
- -ระดับปรญิญาโท 0 0
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 0
- -ระดับปรญิญาเอก 0 0
จํานวนหลักสตูรท่ีจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง และแจงใหคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบ

0 0

- -ระดับอนุปริญญา 0 0
- -ระดับปรญิญาตรี 0 0
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0
- -ระดับปรญิญาโท 0 0
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 0
- -ระดับปรญิญาเอก 0 0
จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF 22 22
- -ระดับอนุปริญญา 0 0
- -ระดับปรญิญาตรี 6 6
- -ระดับ ป.บัณฑิต 1 1
- -ระดับปรญิญาโท 9 9
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 0
- -ระดับปรญิญาเอก 6 6
จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบงช้ี
ผลการดําเนินงานฯ ครบถวน

- -

- -ระดับอนุปริญญา - -
- -ระดับปรญิญาตรี - -
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวนยืนยันจาก
คณะ

จํานวนยืนยันจาก
คณะกรรมการ

- -ระดับ ป.บัณฑิต - -
- -ระดับปรญิญาโท - -
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - -
- -ระดับปรญิญาเอก - -
จํานวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปดสอนท้ังหมด 0 0
- -ระดับอนุปริญญา 0 0
- -ระดับปรญิญาตรี 0 0
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0
- -ระดับปรญิญาโท 0 0
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 0
- -ระดับปรญิญาเอก 0 0
จํานวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปดสอนและไดรับการรับรองหลักสูตรจากองคกรวิชาชีพ
ท้ังหมด

0 0

- -ระดับอนุปริญญา 0 0
- -ระดับปรญิญาตรี 0 0
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0
- -ระดับปรญิญาโท 0 0
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 0
- -ระดับปรญิญาเอก 0 0
จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ียังไมไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF แตเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถวน

0 0

- -ระดับอนุปริญญา 0 0
- -ระดับปรญิญาตรี 0 0
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0
- -ระดับปรญิญาโท 0 0
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 0
- -ระดับปรญิญาเอก 0 0
จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบงช้ีผล
การดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ี
ท่ีกําหนดในแตละป)

- -

- -ระดับอนุปริญญา - -
- -ระดับปรญิญาตรี - -
- -ระดับ ป.บัณฑิต - -
- -ระดับปรญิญาโท - -
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - -
- -ระดับปรญิญาเอก - -
จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบงช้ีผล
การดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงช้ี

22 22

- -ระดับอนุปริญญา - -
- -ระดับปรญิญาตรี 6 6
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวนยืนยันจาก
คณะ

จํานวนยืนยันจาก
คณะกรรมการ

- -ระดับ ป.บัณฑิต 1 1
- -ระดับปรญิญาโท 9 9
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - -
- -ระดับปรญิญาเอก 6 6
จํานวนหลักสตูรสาขาวิชาชีพท่ีมีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐ
หรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตร

22 22

- -ระดับอนุปริญญา - -
- -ระดับปรญิญาตรี 6 6
- -ระดับ ป.บัณฑิต 1 1
- -ระดับปรญิญาโท 9 9
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - -
- -ระดับปรญิญาเอก 6 6
จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 429 429
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับอนุปรญิญา 0 0
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปรญิญาตรี 104 104
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 104 104
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปรญิญาโท 104 104
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปรญิญาโท (แผน ก) 17 17
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปรญิญาโท(แผน ข) 87 87
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 84 84
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปรญิญาเอก 33 33
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 104 103.5
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ แยกตามวุฒิปรญิญาหรือ
เทียบเทา

104 104

- -จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา

0.0 0

- -จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเทา

17.0 17

- -จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา

87.0 86

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาท่ีผานมา (กรณีท่ีเลือกใช
เกณฑประเมินเปนคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละฯ)

83.65 81.73

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาท่ีผานมา (กรณีท่ีเลือกใช
เกณฑประเมินเปนคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละฯ)

83.65 81.73

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงอาจารย 33 34
- -จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมตีาํแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0.0 1
- -จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมตีาํแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 8.0 8
- -จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมตีาํแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 25.0 25
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 41 40
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0.0 0
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวนยืนยันจาก
คณะ

จํานวนยืนยันจาก
คณะกรรมการ

- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 7.0 7
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 34.0 33
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงรองศาสตราจารย 29 28.5
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0.0 0
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 2.0 1.5
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 27.0 27
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงศาสตราจารย 1 1
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0.0 0
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 0.0 0
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 1.0 1
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการของปท่ีผานมา (กรณีท่ีเลือกใช
เกณฑประเมินเปนคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละฯ)

28.85 30.77

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการของปท่ีผานมา (กรณีท่ีเลือกใช
เกณฑประเมินเปนคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละฯ)

28.85 30.77

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 1,318 1,318
- -ระดับอนุปริญญา 0 0
- -ระดับปรญิญาตรี 978.06 978.06
- -ระดับ ป.บัณฑิต 47.00 47
- -ระดับปรญิญาโท 233.33 233.33
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0.00 0
- -ระดับปรญิญาเอก 59.38 59.38
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจัดบรกิารใหนักศึกษา 76 76
จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาท่ีมีการลงทะเบยีนการใช
Wi-Fi กับสถาบัน

8,020.00 8,020.00

ผลการประเมินคณุภาพการใหบรกิารหองสมดุและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

3.9 3.9

ผลการประเมินคณุภาพการใหบรกิารดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรยีนการ
สอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจดุ
เช่ือมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (จากคะแนนเตม็ 5)

4.11 4.11

ผลการประเมินคณุภาพในการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ อาทิ งาน
ทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจดับริการดานอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเตม็ 5)

3.85 3.85

ผลการประเมินคณุภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ
รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของ (จากคะแนนเต็ม 5)

3.95 3.95

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ.1) 445 445
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 430 430
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบ
อาชีพอิสระ)

293 293

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 0 0
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวนยืนยันจาก
คณะ

จํานวนยืนยันจาก
คณะกรรมการ

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา 12 12
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว 18 18
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 64 64
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีอุปสมบท 0 0
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีเกณฑทหาร 0 0
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย)

15,912.00 15,912.00

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ.2 16.2) 397 397
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาโทท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ.2 16.2) 122 122
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมลู สําหรับ สมศ.2 16.2) 14 14
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีไดรับการประเมินคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

82 82

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

- -

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕)

3.95 3.95

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาโทท่ีไดรับการประเมินคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

26 26

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

4.04 4.04

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕)

4.2 4.2

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาเอกท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

7 7

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

- -

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕)

4.56 4.56

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑติ ตามกรอบ TQF - -
จํานวนบัณฑติท่ีไดรับการประเมิน ตามกรอบ TQF ท้ังหมด - -
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑติระดับปริญญาตรี โท เอก
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕)

4.04 4.04

จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีเปนผลจากวิทยานิพนธ หรือบทความจากสารนิพนธ หรือ
บทความจากศิลปนิพนธ [ผลงานของผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีผานการ
กลั่นกรอง (peer review) โดยมีบคุคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย]

42 42

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตพิีมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 0 0
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings)

27 46

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมกีารตีพิมพในวารสารวิชาการระดบัชาติ

9 20

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 6 13
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวนยืนยันจาก
คณะ

จํานวนยืนยันจาก
คณะกรรมการ

จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีเผยแพร (ผลงานของผูสําเรจ็การศึกษา
ระดับปริญญาโท)

0 0

- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรระดบัสถาบันหรือจังหวัด 0 0
- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0 0
- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ

0 0

- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมภิาคอาเซยีน 0 0
- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 0 0
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบประเมิน) 122 66
จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ท่ีตีพิมพเผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก)

7 7

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิ
ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI (จํานวน
บทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมนับซ้ํากับคานําหนักอ่ืนๆ)

3 4

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)

3 0

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตท่ีิมีช่ือปรากฏอยูใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคา
นํ้าหนักอ่ืนๆ)

1 0

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฏในฐานขอมูลการจดั
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ
Scopus (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)

0 10

จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก)

0 0

- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรระดบัสถาบันหรือจังหวัด 0 0
- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0 0
- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ

0 0

- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมภิาคอาเซยีน 0 0
- -จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรบัการเผยแพรในระดับนานาชาติ 0 0
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบประเมิน) 14 12
(สบช.)จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีกําหนดในหลกัสูตร - 0
(สบช.)จํานวนนักศึกษารับเขาท้ังหมด (รหสัเดียวกัน) - 0
(สบช.)จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีสอบผานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ป - 0
(สบช.)จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมดในปการศึกษาเดียวกัน - 0
จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมดในปการศึกษาน้ัน 334 334
- -ระดับอนุปริญญา 0 0
- -ระดับปรญิญาตรี 191 191
- -ระดับ ป.บัณฑิต 9 9
- -ระดับปรญิญาโท 105 105
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 0
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวนยืนยันจาก
คณะ

จํานวนยืนยันจาก
คณะกรรมการ

- -ระดับปรญิญาเอก 29 29
จํานวนรายวิชาท่ีมีการประเมินความพึงใจของผูเรียนท่ีมีตอคณุภาพการจัดการเรยีนการ
สอน

0 0

- -ระดับอนุปริญญา 0 0
- -ระดับปรญิญาตรี 0 0
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0
- -ระดับปรญิญาโท 0 0
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 0
- -ระดับปรญิญาเอก 0 0
จํานวนรายวิชาท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคณุภาพการจัดการ
เรียนการสอนฯ ท่ีนอยกวา 3.51

1 1

- -ระดับอนุปริญญา 0 0
- -ระดับปรญิญาตรี 0 0
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0
- -ระดับปรญิญาโท 1 1
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 0
- -ระดับปรญิญาเอก 0 0
องคประกอบท่ี 684
ผลการประเมินคณุภาพของการใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช
ชีวิตแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

3.78 3.78

ผลการประเมินคณุภาพของการใหบริการขอมลูขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา
(จากคะแนนเตม็ 5)

3.66 3.66

ผลการประเมินคณุภาพของการจดักิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

3.62 3.62

องคประกอบท่ี 146
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจําท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค

70 70

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจําท่ีไดรับความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย 3 3
จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร

4 4

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 10,923,333.00 10,923,333.00
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 10,923,333.00 10,923,333.00
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 88,975,556.00 88,975,556.00
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 88,975,556.00 88,975,556.00
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 99 98.5
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 99 98.5
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- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 0 0
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 5 5
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5.0 5
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.0 0
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0.0 0
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ 0 0
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.0 0
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.0 0
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาต/ิ
ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI (จํานวน
บทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)

27 168

- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 27 168
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)

3 3

- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 3
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคา
นํ้าหนักอ่ืนๆ)

74 78

- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 74 78
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฏในฐานขอมูลการจดั
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ
Scopus (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)

0 0

- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)

0 0

- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
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- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (ผลงานของอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา)

0 0

- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
(ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)

0 0

- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซียน (ผลงานของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)

0 0

- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจาํ)

0 0

- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
จํานวนรวมของผลงานวิจยัท่ีนําไปใชประโยชน 21 21
จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 0 0
จํานวนรวมของผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคณุภาพ 64 64
- -บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 63 63
- -บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 0 0
- -ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมนิผานตามเกณฑโดยผูทรงคณุวุฒิท่ีสถานศึกษา
กําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของช้ินงาน)

0 0

- -ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการ
ขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคณุภาพสูงมผีูทรงคุณวุฒิตรวจอาน
ตามเกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของช้ินงาน)

1 1

องคประกอบท่ี 214
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมตัิ 49 49
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการ
สอน

9 9

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 0 0
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา ท้ังการเรียนการสอน
และการวิจัย

7 7

องคประกอบท่ี 693
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น ๑ - ๔ ไมต่ํากวา ๓.๕๑
จากคะแนนเตม็ ๕

3.8 3.8
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องคประกอบท่ี 585
คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)
คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 4.6
องคประกอบท่ี 694
ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถาบันท่ีสอดคลอง
กับอัตลักษณ (จากคะแนนเตม็ ๕)

4.2 4.2

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีไดรับการประเมินคณุลักษณะตามอัตลักษณ 82 82
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติระดับปรญิญาตรีท่ีมีคณุลักษณะตามอัตลักษณ
(คะแนนเต็ม ๕)

3.99 3.99

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาโทท่ีไดรับการประเมินคณุลักษณะตามอัตลักษณ 26 26
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติระดับปรญิญาโทท่ีมคีุณลักษณะตามอัตลักษณ
(คะแนนเต็ม ๕)

4.17 4.17

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาเอกท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ 7 7
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติระดับปรญิญาเอกท่ีมคีุณลักษณะตามอัตลักษณ
(คะแนนเต็ม ๕)

4.42 4.42

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑติท่ีมีคณุลักษณะตามอัตลักษณ 4 4
จํานวนบัณฑติท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ท้ังหมด 115 115
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕) 4.06 4.06
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการดาํเนินการตามจุดเนน
และจุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕)

4.07 4.07


