รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2554

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระหวางวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2555
1

1

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจํารอบปก ารศึก ษา 2554 ระหวางวันที่ 20 – 21
มิถุนายน 2555 ตามรายองคประกอบและตัวบงชี้ของ สกอ. พบวา ในภาพรวมของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มีผล
การประเมินอยูในระดับ 4.60 ซึ่งจัดอยูในเกณฑคณ
ุ ภาพดีมาก โดยมีจํานวน 7 องคประกอบ (1,3, 4,5, 6,7, 8) อยู
ในระดับดีมาก 2 องคประกอบ (2, 9 ) อยูในระดับดี
ตามรายองคประกอบและตัวบงชี้ของ สกอ. และ สมศ. พบวา ในภาพรวมของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
มีผลการประเมินอยูในระดับ 4.26 ซึ่งจัดอยูในเกณฑคุณภาพดี โดยมีจํานวน 4 องคประกอบ (3,5,7,8) อยูใน
ระดับดีมาก มี 5 องคประกอบ (1,2,4, 6, 9) อยูในระดับดี
ตามรายองคป ระกอบและตัวบง ชี้ของ สกอ. สมศ และ ตัวบง ชี้เ พิ่ม เติม * พบวา ในภาพรวมของ
วิท ยาลัย โพธิวิ ชชาลั ย มีผ ลการประเมิน อยู ในระดั บ 4.25 ซึ่ง จัด อยู ในเกณฑ คุณ ภาพดี โดยมี จํ านวน 4
องคป ระกอบ (3,5,7,8) อยูในระดับ ดีม าก มี 5 องคป ระกอบ (1,2,4, 6, 9) อยูใ นระดับ ดี และมี 1
องคประกอบ (10) อยูในระดับพอใช
คณะกรรมการประเมินมีขอสังเกตและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ เพื่อใหวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มี
งบประมาณรองรับการขยายตัวดานการผลิตบัณฑิต และการขยายตัวในเชิงพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาและดํารง
รักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีความรู ความสามารถและมีความทุมเท เพื่อองคกร จึงควรกําหนดแผนในการแสวงหา
รายได โดยอาจไดมาจากการบริหารจัดการสินทรัพยที่มีอยูของวิทยาลัย
คะแนน
องคประกอบ
ระดับคุณภาพ
(เต็ม 5 คะแนน)

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินงาน

5

ดีมาก

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน

4

ดี

องคประกอบที่ 3กิจกรรมการพัฒนานิสิต

5

ดีมาก

องคประกอบที่ 4 การวิจัย

5

ดีมาก

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม

5

ดีมาก

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5

ดีมาก

4.67

ดีมาก

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

5

ดีมาก

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

4

ดี

องคประกอบที่ 10 องคประกอบอัตลักษณมหาวิทยาลัยและหนวยงาน

3

พอใช

4.60

ดีมาก

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

คะแนนเฉลีย่ องคประกอบที่ 1-9

2

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจํารอบปการศึกษา 2554 ระหวางวันที่ 20 – 21
มิถุนายน 2555 ตามรายองคประกอบและตัวบงชี้ของ สกอ. พบวา ในภาพรวมของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มีผล
การประเมินอยูในระดับ 4.60 ซึ่งจัดอยูในเกณฑคุณภาพดีมาก โดยมีจํานวน 7 องคประกอบอยูในระดับดี
มาก ไดแก องคประกอบที่ 1 (ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ) องคประกอบที่ 3
(ดานกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา) องคประกอบที่ 4 (การวิจัย) องคประกอบที่ 5 (การบริการวิชาการแก
สังคม) องคประกอบที่ 6 (การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) องคประกอบที่ 7 (การบริหารและการจัดการ) และ
องคประกอบที่ 8 (การเงินและงบประมาณ) มี 2 องคประกอบ (2, 9 ) อยูในระดับดี องคประกอบที่ 2 (การ
เรียนการสอน) และ องคประกอบที่ 9 (ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ)
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ตามรายองคประกอบ
ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
แนวทางเสริม
จุดเดน/จุดแข็ง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1 มีป รัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค แผนกลยุท ธและแผน 1. ควรเพิ่มการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
ดําเนินการ ที่สอดคลองกัน
ภายนอกสถาบันในการจัดทํากลยุทธและ
แผนปฏิบัติการของวิทยาลัย เพื่อใหเปนไปตาม
วิสัยทัศนของวิทยาลัย
2. สรางความเขาใจในวัตถุประสงค กลยุทธและ
แผนปฏิบัติการของวิทยาลัยใหครอบคลุมภาคี
เครือขายภายนอกสถาบันดวย เพื่อใหเกิด
สัมฤทธิผลในการปฏิบัตริ วมกัน
3. พัฒนาวิสัยทัศนใหนําไปสูม าตรฐานระดับ
สากล
แนวทางแกไข/ปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ ให
1. ควรปรับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และ
ชัดเจน
พันธกิจใหเปนสากล

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
จุดเดน/จุดแข็ง

แนวทางเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

1. เนนการจัดหลักสูตรที่องิ ภูมิปญ
 ญาไทย ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
2. เนนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนประสบการณที่เนนการ
ฝกปฏิบัติ
3. ใชปราชญทองถิ่นหรือภูมปิ ญญาชาวบานเปนแหลง
วิทยากร
จุดออน/จุดที่ตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา
-

แนวทางแกไข/ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
-

ขอเสนอแนะ
1) ควรมีระบบการพัฒนาหลักสูตรทีเ่ นนประสบการณเปนของวิทยาลัยเอง ดวยการกําหนดองคประกอบ และ
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร ที่มหี ลักการและแนวปฏิบัติที่ชดั เจน (คูมือการพัฒนาหลักสูตรที่มีอยูแลว เสนอ
เพียงขั้นตอนแตขาดแนวปฏิบัต)ิ
2) ควรมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนเฉพาะของวิทยาลัย เปน “Boddhiwichalai Plan” เพื่อเปนแมแบบ
การวางแผน เตรียมการ ดําเนินการและการประเมินการเรียนการสอน
3) ควรมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการสนาม (Field Experience Practical System) ที่จะเปนแนวทางการ
ดําเนินการฝกปฏิบัติภาคสนามของนิสิตและการกํากับดูแลของอาจารยและครูพี่เลี้ยงในทองถิ่น
4) ควรมีการพัฒนาระบบการประยุกตผลการประเมินมาใชในการวางแผน เตรียมการ และดําเนินการปรับปรุงการ
เรียนการสอนใหมปี ระสิทธิภาพสูงขึ้น
5) มีแรงจูงใจใหคณาจารยขอตําแหนงทางวิชาการดวยการสนับสนุนเงินรางวัลและคาตอบแทนเมื่อเขาสูตําแหนง
แลว
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิต
จุดเดน/จุดแข็ง
1. มีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่เปนระบบ และมีการ
พัฒนาอาจารยทปี่ รึกษาอยางตอเนือ่ ง
2. ฐานขอมูลนิสิตและระบบการแลกเปลี่ยนขาวสาร
ระหวางอาจารยและนิสิตมีหลากหลายรูปแบบ
3. หนวยงานมีปจ จัยเอื้อตอการจัดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิต
จุดออน/จุดที่ตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา

แนวทางเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
-

แนวทางแกไข/ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

1. โครงการ/กิจกรรมดานกิจกรรมกีฬา สงเสริมสุขภาพ
นิสิตและดานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมคอนขาง
นอย ทั้งที่หนวยงานมีปจจัยเอื้อหลากหลาย
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
1. เพิ่มการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางอาจารยและนิสิตผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
2. เพิ่มการประเมินคุณภาพแหลงการเรียนรู/แหลงฝกประสบการณ เพื่อวางแผนการทําโครงการ/กิจกรรม
ในปตอไป
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดเดน/จุดแข็ง
1.ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก
ในจํานวนที่สูง
2. มีการเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อการใชประโยชนของ
บุคคลอื่นทัง้ สาธารณชนและวงการวิชาการ
ผลงานวิจัยทีผ่ ลิตขึ้นมีความเชื่อมโยงกับปญหาและ
ความตองการของชุมชน /สังคม

จุดออน/จุดที่ตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา

แนวทางเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. กระตุนและสนับสนุนใหอาจารยทุกคนทํางานวิจัย
โดยบูรณาการหรือตอยอดจากการใหบริการวิชาการ
แกชุมชน ซึ่งเปนภารกิจทีอ่ าจารยทุกคนมีสวนรวมอยู
แลว ทั้งนี้ ควรใหความสําคัญกับการผลิตผลงาน
สรางสรรค หรือนวัตกรรมเพื่อแกปญหาของชุมชน
2. พัฒนาวารสารโพธิวิจัยเขาสูการเปน
วารสารวิชาการระดับชาติ และหรือผลักดันให
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เปนแหลงรวบรวม แสดง หรือ
ถายทอดองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
ตอบสนองการแกปญ
 หาและการพัฒนาชุมชน
3. สํารวจความตองการของอาจารยในการไดรบั การ
สนับสนุนและการพัฒนาดานวิจัย และจัดใหบริการที่
สอดคลองกับความตองการ เชน จัดหาพีเ่ ลี้ยง/ที่
ปรึกษาดานการวิจัยให เปนตน4. สรางเครือขายการ
วิจัยกับคณะ/หนวยงานตางในองครักษ เพื่อใช
ทรัพยากรรวมกันและสามารถพัฒนาเปนกลุมวิจัยที่
เขมแข็งไดในอนาคต
5. จัดระบบสงเสริมและติดตามการใชประโยชนจาก
ผลงานวิจัยทีผ่ ลิตขึ้น
แนวทางแกไข/ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมมี
ขอสังเกต/ขอเสนอเพิ่มเติม
1. หากมีเอกสารประกอบการใหคาน้ําหนัก ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร จะชวยเพิม่ ประสิทธิภาพ
กระบวนการประเมินคุณภาพ
2. การรับรองการใชประโยชน ควรมีสาระใหครบถวน ตามเงื่อนไขของ สมศ.
3. การประเมินตัวบงชี้เชิงปริมาณของ สมศ. ใหใชผลงานยอนหลังตั้งแตป พ.ศ.2553
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องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
จุดเดน/จุดแข็ง

แนวทางเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

1. มีความโดดเดนดานการบริก ารทางวิชาการที่
สอดคล อ งกั บ ความต อ งการของชุ ม ชน และ
สามารถบูร ณาการรว มกับ การเรีย นการสอน
และการวิจัยไดเปนอยางดี
2. มีการวิเคราะหและสังเคราะหบทเรียนรูจากการ
รบริการวิชาการอยางสม่ําเสมอ และเผยแพรใน
รูปแบบผลงานวิชาการที่เปนหนังสือ
จุดออน/จุดที่ตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา
-

แนวทางแกไข/ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
-

ขอเสนอแนะ

1. พัฒนาการบริการวิชาการไปสูผลตอบแทนในเชิงพาณิชย ที่จะชวยสรางความเปนอยูที่ดีแกชุมชน และ
สรางรายไดบางสวนแกวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เพื่อใชเสริมในการบริหารจัดการภารกิจตางๆของวิทยาลัย
โพธิวิชชาลัย
ขอสังเกต/ขอเสนอเพิ่มเติม
1. วางแผนหรือกําหนดโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการที่จะใชในการรายงานเพื่อรับการประเมิน
ภายนอกในประเด็น (1) การบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย (2) การเสริมสรางจิตสํานึก
สาธารณะ แกนิสิต และ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ดําเนินการประเมินความสําเร็จ ประโยชน หรือผลกระทบที่เปนรูปธรรมของโครงการ/กิจกรรมเหลานั้น
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเดน/จุดแข็ง

แนวทางเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

1. มี ก ารบู ร ณาการงานด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วั ฒ นธรรมกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนและ
กิจกรรมนิสิตหลากหลายรายวิชา/กิจกรรม
2. การจั ด โครงการ /กิ จ กรรมด า นศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมดําเนินงานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
3. สถานที่ของโพธิวิชชาลัยเอื้อตอการสงเสริม/พัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
จุดออน/จุดที่ตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา

แนวทางแกไข/ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

1. จํา นวนของโครงการ/กิ จ กรรมด า นศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมที่ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอและตอเนือ่ ง
มี ค อ น ข า ง น อ ย ( 1 โ ค ร ง ก า ร :
โครงการวันเด็กแหงชาติ)
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
1. การเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอชุมชนหรือบริบทที่ตั้งของโพธิ
วิชชาลัย
2. เพิ่มการศึกษาประโยชน/คุณคา/ผลกระทบของโครงการ/กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดเดน/จุดแข็ง

แนวทางเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศนและบริหารโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาล
แนวทางแกไข/ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
ขาดการนําผลการประเมินในการบริหารดานตางๆไป นํ า ผลการประเมิ น ในการบริ ห ารด า นต า งๆไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
จุดออน/จุดที่ตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดเดน/จุดแข็ง
มีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณที่โปรงใสและ
ตรวจสอบได
จุดออน/จุดที่ตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา

แนวทางเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
วิเคราะหคาใชจายตอหนวยเพื่อนํามาวางแผนการ
แสวงหาและการใชจายงบประมาณ
แนวทางแกไข/ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ขอเสนอแนะ
1. ควรระดมและจัดสรรงบประมาณตาม AMP
(Academic Master Plan)
2. ขอการสนับสนุนจากหนวยงานที่มรี ายได
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดเดน/จุดแข็ง

แนวทางเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

1. ผู บ ริ ห า ร คณ า จ า ร ย แล ะ บุ ค ล า ก ร ใ ห
ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา
และพั ฒ นาการด า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาแบบกาวกระโดด
จุดออน/จุดที่ตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา

แนวทางแกไข/ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ขอเสนอแนะ
1. จัดระบบใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการทํางานประจําของทุกฝาย
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องคประกอบที่ 10 การเสริมสรางอัตลักษณนิสิต (มศว)
แนวทางเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
มีก ารเผยแพรอัตลัก ษณนิสิตใหกับ นิสิต คณาจารย เพิ่ ม ช อ งทางการเผยแพร อั ต ลั ก ษณ นิ สิ ต ให กั บ นิ สิ ต
และบุคลากรไดรับทราบ
คณาจารยและบุคลากรใหหลากหลายชองทางมากยิ่งขึน้
แนวทางแกไข/ปรับปรุง
จุดออน/จุดที่ตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
การประเมินผลและนําผลประเมินไปปรับปรุงการ
ดําเนินการประเมินผลและนําผลประเมินไปปรับปรุงการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนและโครงการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนและโครงการสงเสริมอัต
สงเสริมอัตลักษณของนิสิต
ลักษณของนิสิต
จุดเดน/จุดแข็ง
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พัฒนาการดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ดานระบบการประกันคุณภาพ
มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการทํางานทุกภารกิจ และแสดงออกซึ่งความ
เขาใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามความคาดหวังของตนสังกัด และสังคม ทําใหมกี ารพัฒนาของ
ผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา และดานอื่นๆ
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ภาคผนวก 4 ตารางรายการหลักฐานตัวบงชีเ้ ชิงปริมาณที่เปนผลงานนิสิตและคณาจารย
สําหรับการตรวจสอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
2554 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
(ตารางเหลานี้ คัดลอกมาจาก SAR ของหนวยงานสําหรับการรายงานผลการตรวจสอบโดยผูประเมิน ผู
ประเมินกรุณาขีดหรือเขียนขอความเพิ่มเติมได เชน ขีดฆาบทความที่ไมสามารถนับได หรือเขียนเพิ่มชื่อ
บทความที่ตรวจพบเพิ่มเติม ฯลฯ)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตัวบงชี้ที่ 2.13: การพัฒนาคณาจารย (สมศ. ๑๔)
ตารางที่ 1 ขอมูลประกอบการคํานวณการพัฒนาคณาจารย ในปการศึกษา 2553-2554
จํานวนอาจารย และจํานวนรวมคาถวงน้ําหนัก
ผลการ
ตรวจจาก
ป 2553
ป 2554
รวม
ลําดับ ขอมูลพื้นฐานประกอบ คา
จํานวน ผลรวม จํานวน ผลรวม จํานวน ผลรวม กรรมการฯ
ที่
ตัวบงชี้
น้ําหนัก
/
ถวง
ถวง
ถวง
น้ําหนัก
น้ําหนัก
น้ําหนัก
จํานวนอาจารยประจํา
0
(ที่ไมมีตําแหนงทาง
1
วิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี
2 จํานวนอาจารยประจํา (ที่
2
5.5
11
10
20
15.5
31
3

4

5

4

ไมมีตําแหนงทางวิชาการ)
ที่มีวุฒิปริญญาโท
จํานวนอาจารยประจํา (ที่
ไมมีตําแหนงทางวิชาการ)
ที่มีวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจํา
ตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี
จํานวนอาจารยประจํา
ตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท
จํานวนอาจารยประจํา
ตําแหนงผูชวย

5

1

5

1

3

1.5

7.5

2.5

12.5

1

3

1

3

6
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จํานวนอาจารย และจํานวนรวมคาถวงน้ําหนัก
ผลการ
ตรวจจาก
ป 2553
ป 2554
รวม
ลําดับ ขอมูลพื้นฐานประกอบ คา
จํานวน ผลรวม จํานวน ผลรวม จํานวน ผลรวม กรรมการฯ
ที่
ตัวบงชี้
น้ําหนัก
/
ถวง
ถวง
ถวง
น้ําหนัก
น้ําหนัก
น้ําหนัก

6

7

8

9

10

11

ศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจํา
ตําแหนงรอง
ศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี
จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า
ตํ า แ ห น ง ร อ ง
ศาสต ราจาร ย ที่ มี วุ ฒิ
ปริญญาโท
จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า
ตํ า แ ห น ง ร อ ง
ศาสต ราจาร ย ที่ มี วุ ฒิ
ปริญญาเอก
จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า
ตําแหนงศาสตราจารย ที่
มีวุฒิปริญญาตรี
จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า
ตําแหนงศาสตราจารย ที่
มีวุฒปิ ริญญาโท
จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า
ตําแหนงศาสตราจารย ที่
มีวุฒิปริญญาเอก

3

5

1

5

1

5

12.5

32.5

20

51.5

8

6

8

10

ผลรวมจํานวนอาจารย และจํานวนรวมคา
ถวงน้ําหนัก

7.5

19
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินระดับคุณภาพของอาจารย
ลําดับ
ที่
1
2

ปปฏิทิน
ป 2553
ป 2554
รวม

ผลกาดําเนินงาน
ตัวหาร ผลลัพธ
ตั้งตั้ง
19

7.5

2.53

32.5

12.5

2.6

51.5

20

2.58

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง

ผลการตรวจ
จาก
กรรมการฯ
/

2.11
2.17
2.15
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ตัวบงชี้ที่ 4.4 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. 5)
ตารางที่ 1 ผลงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรบั การตีพิมพใน ป พ.ศ. 2553- 2554
จํานวนผลงาน และผลรวมถวงน้ําหนัก
ผลการ
ผลงานของอาจารยและ
ตรวจจาก
ป 2553
ป 2554
รวม
ลําดับ
คา
นักวิจัย
หนวยนับ
ที่
น้ําหนัก จํานวน ผลรวม จํานวน ผลรวม จํานวน ผลรวม กรรมการฯ
ถวง
ถวง
ถวง
ที่ไดรับการตีพิมพใน
/
น้ําหนัก

1. จํานวนอาจารยประจําทัง้ หมด
(รวมลาศึกษาตอ)
2. จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด
(รวมลาศึกษาตอ)
3.

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

คน

7.5

น้ําหนัก

12.5

น้ําหนัก

20

คน
บทความ 0.25

วิชาการระดับชาติ

4. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม บทความ 0.25

0

0

1

0.5

1

0.25

1

0

0

0

วิชาการระดับนานาชาติ
5. วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏ บทความ
ในฐานขอมูล TCI
6. วารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ

0.25

บทความ 0.50

ปรากฏอยูในประกาศของสมศ.
7. วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี บทความ
ชื่อปรากฏในฐานขอมูลการจัด

0.75

อันดับวารสาร SJR ควอไทลที่ 4
(Q4)
8. วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี บทความ
ชื่อปรากฏในฐานขอมูลการจัด

0.75

อันดับวารสาร SJR ควอไทลที่ 3
(Q3)
9. วารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยูใน
ประกาศของ

บทความ 0.75

ลําดับ
ที่

ผลงานของอาจารยและ
นักวิจัย
ที่ไดรับการตีพิมพใน

หนวยนับ

คา
น้ําหนัก

จํานวนผลงาน และผลรวมถวงน้ําหนัก
ป 2553
ป 2554
รวม
จํานวน

ผลรวม
ถวง
น้ําหนัก

จํานวน

ผลรวม
ถวง
น้ําหนัก

จํานวน

ผลรวม
ถวง
น้ําหนัก

2

2

2

2

3

2.25

3

2.25

สมศ.
10. วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี บทความ
ชื่อปรากฏในฐานขอมูลการจัด

1.00

อันดับวารสาร SJR ควอไทลที่ 2
(Q2)
11. วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี บทความ
ชื่อปรากฏในฐานขอมูลการจัด

1.00

อันดับวารสาร SJR ควอไทลที่ 1
(Q1)
12 วารสารวิชาการระดับ

บทความ 1.00

นานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลสากล ISI
13. วารสารวิชาการระดับ
บทความ 1.00
นานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลสากล Scopus
14. งานสรางสรรคที่เผยแพรใน ชิ้นงาน 0.125
ระดับสถาบันหรือจังหวัด
งานสรางสรรคที่เผยแพรใน
ชิ้นงาน 0.25
15.

ระดับชาติ

งานสรางสรรคที่เผยแพรใน ชิ้นงาน 0.50
16. ระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ
17. งานสรางสรรคที่เผยแพรใน ชิ้นงาน 0.75
ระดับภูมิภาคอาเซียน
งานสรางสรรคที่เผยแพรใน ชิ้นงาน 1.00
18.
ระดับนานาชาติ
ผลรวมจํานวนผลงาน และผลรวมถวงน้ําหนัก

0

0
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ผลการ
ตรวจจาก
กรรมการฯ
/

ตารางที่ 2 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพมิ พหรือเผยแพรป 2553-2554
ผลกาดําเนินงาน
คะแนน
ลําดั
ปปฏิทิน
ประเมิน
ผลลัพธ
บที่
ตั้งตั้ง
ตัวหาร
ตนเอง
(รอยละ)
1 ป 2553
0
7.5
6.67
0
2 ป 2554
2.25
12.5
0
รวม
2.25
20
0
5
รายการหลักฐาน :

ผลการตรวจ
จากกรรมการฯ
/

25

ตารางที่ 3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ที่ไดรับการตีพิมพสบื เนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ ป พ.ศ. 2553-2554
ลําดับที่
ชื่อบทความวิจัยฉบับ
ชื่อเจาของ ชื่อการประชุมวิชาการวันผลการตรวจ
(คา
สมบูรณ (Full Paper) ที่
ผลงาน เดือน-ป
จาก
หมายเลข
น้ําหนัก ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก และผูร วม สถานที/่ จังหวัด/ประเทศทีจ่ ัด
กรรมการฯ
และรายการ
)
การประชุมวิชาการ (ไทย/
ไมนับซ้ําแมวาบทความวิจัยนั้น
/
เอกสารอางอิ
อังกฤษ)
จะไดรับการตีพมิ พสบื เนือ่ งจาก
ง
การประชุมวิชาการหลายครัง้ ก็
ตาม
รายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติจํานวน 2 เรื่อง
ป พ.ศ. 2553
1.
Bodhi Vijjalaya: Alternative Suwida,

เสนอผลงานในการประชุม
(0.25) Education for Right-Career Sangsehana วิชาการระดับนานาชาติ ณ
Building and Right Living” t
ประเทศเกาหลีใต กันยายน –
in Lay Buddhist Forum
ตุลาคม 2010
1.
(0.25)

2010: Buddhism for a New
Generation
Right Education – the Srisa
Asoke Model” in Lay
Buddhist Forum 2010:
Buddhism for a New
Generation

Suwida, S.,
and C. L.
Bong

เสนอผลงานในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ณ
ประเทศเกาหลีใต กันยายน –
ตุลาคม 2010



ป พ.ศ. 2554
1.
(0.25)

Variation in Rice Grain Zinc Nattinee
and their Response to Zinc Phattarakul,
Fertilizer
Jenjira
Mongon
and
Benjavan
Rerkasem

เสนอผลงานในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ณ
ประเทศอินเดีย
10-14 ตุลาคม 2011

4-04-BC-54-01-

1



ตารางที่ 4 ผลงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรบั การตีพมิ พในวารสารวิชาการ (Journal)
ป พ.ศ. 2553-2554
ลําดับที่
ชื่อบทความวิจัยฉบับ
ชื่อเจาของ ชื่อวารสารวิชาการ (Journal) ที่
ผลการตรวจ
(คา
สมบูรณ (Full Paper)
ผลงาน ไดรับการตีพิมพ ปที่/ฉบับที่วันจาก
หมายเลขและ
น้ําหนัก ที่ไดรับการตีพิมพในวาร
และผูร วม เดือน-ป ที่ตีพิมพ และเลขหนา
กรรมการฯ
รายการ
)
วิชาการ
ไมนับซ้ํา แมวาบทความ
/
เอกสารอางอิง
วิชาการนั้นจะไดรับการตีพมิ พ
หลายครัง้ /หลายฉบับก็ตาม
วารสารวิชาการระดับชาติทปี่ รากฏในฐานขอมูล TCI จํานวน 1 เรื่อง
ป พ.ศ. 2554
4-04-BC-54-01-2
1.

นัยลักษณพระสมเด็จ: การ
ศิริวรรณ ศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและ
(0.25) ถอดรหัสทางพทธศิลปและ วิบูลยมา, วิ พัฒนา (สาขามนุษยศาสตรและ
ความหมายทางสังคม
รุณ ตั้งเจริญ สังคมศาสตร) ปที่ 4 ฉบับที่ 7
วัฒนธรรมของพระพิมพ
, ปรีชา ชาง มกราคม-มิถุนายน 2555 หนา
สกุลสมเด็จพระพุฒาจารย
ขวัญยืน
(โต พรหมรังสี)
และ
จุลทรรศน
พยาฆรา
นนท
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทมี่ ีชื่อปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (Q1,
Q2), ISI, SCOPUS จํานวน 2 เรื่อง
ป พ.ศ. 2554
1.
(1.0)

Bamboo dominance
reduces tree regeneration
in a disturbed tropical
forest

1.
(1.0)

Do disturbance and
productivity influence
evenness of seedling,
sapling and adult tree
species across a semideciduous tropical forest
landscape?

Larpkern,
P., Moe,
S.R.,
Totland, ø.
Larpkern,
P., Totland,
ø. and Moe,
S. R.

Oecologia, Volume 165,
Number 1 / 2011, pages 161168

4-04-BC-54-01-3



Oikos, 120: 632-629, Volume
120, Issue 4/ 2011, pages 623629

4-04-BC-54-01-4



ตัวบงชี้ที่ 4.5 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (สมศ. 6)
ตารางที่ 1 ผลงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัยที่ถูกนําไปใชประโยชนในป พ.ศ. 2553-2554
จํานวนป
รวม
ลําดับ
หนวย จํานวนป
2554
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้
ที่
วัด
2553
1
2
7
8

จํานวนอาจารยประจําทัง้ หมด (รวม
คน
ลาศึกษาตอ)
จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด (รวมลา คน
ศึกษาตอ)
จํานวนรวมของงานวิจัยที่นําไปใช
ชิ้นงาน
ประโยชน
จํานวนรวมของงานสรางสรรคที่
ชิน้ งาน
นําไปใชประโยชน

7.5

12.5

20

-

-

-

-

1

1

-

-

-

ผลการตรวจ
จาก
กรรมการฯ
/
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ตารางที่ 2 รายละเอียดของการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชนป พ.ศ. 2553-2554
หนวยงาน/
ผลการ
องคกรที่เอา
ตรวจจาก
ชื่อเจาของ
ผลที่เกิดจากการ
ไปใช
กรรมการฯ
ลําดั ชื่องานวิจัย/
ผลงาน
ลักษณะการ นําผลงานวิจัย/ หมายเลข
เอกสาร
ประโยชน
/
บที่
สรางสรรค
(อาจารย/
ใชประโยชน สรางสรรคไปใช อางอิง
และป พ.ศ.ที่
นักวิจัย)
ประโยชน
ใชประโยชน
และหลักฐาน
ป พ.ศ. 2554 งานวิจัย
1.

กระบวนการ
ขับเคลื่อนชุมชน
การสรางและ
พัฒนา 14 ฐานการ
เรียนรู จาก 9
อําเภอ และ 1 ฐาน
การเรียนรูในพื้นที่
โพธิวิชชาลัย สู
สัมมาชีพและสุข
ภาวะชุมชน
2. ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาภูมิคุมกัน
ของชุมชนตาม
แนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงดวย
กระบวนการมีสวน
รวมของชุมชน
ตําบลหนองหมาก
ฝาย จังหวัด
สระแกว
ป พ.ศ. 2554 งาน
สรางสรรค
3.
4.

รศ. อํานาจ
เย็นสบาย
และ
อ. ประภัสสร
ยอดสงา

อ.สุวิดา แสงสี
หนาท

โรงเรียนรม
เกลา และศูนย
เรียนรู
เศรษฐกิจ
พอเพียงรม
เกลาประชา
รักษ

ใช
ประกอบการ
เรียนการสอน
และ
ประกอบการ
พัฒนาฐาน
เรียนรูเรื่อง
เศรษฐกิจ
พอเพียง

4-05-BC54-01-1



องคการ
บริหารสวน
ตําบลหนอง
หมากฝาย

เชิงสาธารณะ
เชิงนโยบาย
และใชเปน
แนวทางการ
ปรับขอมูล
ของชุมชน

4-05-BC54-01-2



ตัวบงชี้ที่ 4.6:ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ. 7)
ตาราง 1 ผลงานวิชาการของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับการรับรองคุณภาพในป พ.ศ. 2553-2554
จํานวนผลงานและจํานวนรวมคาถวงน้ําหนัก ผลการตรวจ
ผลงานของอาจารยและ
ลําดับ
คา
จาก
ป 2553
ป 2554
รวม
นักวิจัย
หนวยนับ
ที่
น้ําหนัก
ผลรวมถวง
ผลรวมถวง
ผลรวมถวง กรรมการฯ
จํานวน
จํานวน
จํานวน
ที่ไดรับการตีพิมพใน
น้ําหนัก
น้ําหนัก
น้ําหนัก
/
1. จํานวนอาจารยประจํา
คน
7.5
12.5
20
ทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ)
2. จํานวนนักวิจัยประจํา
คน
ทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ)
บทความวิชาการที่ไดรับการ บทความ 0.25
7.

ตีพิมพในวารสาร ระดับชาติ

8. บทความวิชาการที่ไดรับการ

บทความ 0.50

ตีพิมพในวารสาร ระดับ
นานาชาติ
9. ตําราหรือหนังสือที่มีการ

เลม

0.75

ตรวจอานโดย ผูท รงคุณวุฒิ
10. ตําราหรือหนังสือที่ใชใน
1.0
เลม
การขอผลงานทาง วิชาการ
และผานการพิจารณาตาม
เกณฑการขอ ตําแหนงทาง
วิชาการแลว
11. ตําราหรือหนังสือที่มี
1.0
เลม
คุณภาพสูงมีผทู รงคุณวุฒิ
ตรวจ อานตามเกณฑการ
ขอตําแหนงทางวิชาการ
ผลรวมจํานวนผลงานและจํานวนรวมคาถวงน้ําหนัก

2

1.50

2

1.50



2

1.50

2

1.50
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ตารางที่2 ผลงานวิชาการของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรบั การรับรองคุณภาพ
ผลกาดําเนินงาน
ผลการตรวจ
ลําดับ
คะแนนประเมิน
จากกรรมการฯ
ปปฏิทิน
ผลลัพธ
ที่
ตนเอง
ตั้งตั้ง
ตัวหาร
/
(รอยละ)
7.5
1 ป 2553
0
0
0
1.50
12.5
12
2 ป 2554
5
รวม
1.5
20
7.5
3.75
รายการหลักฐาน:

ตารางที่ 3 ตําราหรือหนังสือของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับการรับรองคุณภาพในป พ.ศ. 2553-2554
ลําดับที่ ตําราหรือหนังสือที่มีการ
ชื่อเจาของ สํานักพิมพ เมือง ประเทศ ป หมายเลข ผลการ
เอกสาร
(คา
ตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ
ผลงาน
ที่พิมพ
ตรวจจาก
อางอิง
น้ําหนัก)
(ระบุวาเปนตํารา หรือ
และผูร วม 1) ผานการขอตําแหนงทาง
กรรมการฯ
หนังสือ)
(สัดสวนใน วิชาการ
/
ผลงาน > 2) ผานตามเกณฑ
50%)
ผูทรงคุณวุฒิประเมิน
ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอานโดยผูท รงคุณวุฒิ จํานวน 2 เรื่อง
ป พ.ศ. 2554
หนังสือ
1.

จากบาน วัด โรงเรียน และ
รศ. อํานาจ โครงการบริการวิชาการแก 4-06BC-54(0.75) ตนไมที่ลับแลถึงหมูบานชิรา เย็นเย็นสบาย ชุมชน (บก.8) มหาวิทยาลัย
01-1
กาวา จวนผูวาทาคายามะ
ศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพ ;
และปราสาทมัตสุโมโตะ
ประเทศไทย.2554
4-061.

พรรณไม ในโครงการ มศว
อ. ประภัสสร โครงการสรางฐานขอมูล
BC-54(0.75) ตรอน
ยอดสงา พรรณไมเพื่อเปนแหลงเรียนรู 01-2
ตลอดชีวิตในพื้นที่โครงการ
ตนแบบ วิทยาลัยโพธิวิชชา
ลัย มศว อุตรดิตถ กรุงเทพ ;
ประเทศไทย.2554

ตัวบงชี้ที่ 5.3 : การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการ (สมศ.๘)
ตารางที่ 1 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
หรือการวิจัย
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

ขอมูลพื้นฐาน
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ
ทั้งหมด
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่
บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่
บูรณาการเฉพาะกับการวิจัย
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่
บูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย
รอยละของโครงการ/กิจกรรมบริการทาง
วิชาการที่บูรณาการกับทั้งการเรียนการสอน
และการวิจัยกับโครงการบริการทางวิชาการ
ทั้งหมด

ผลการดําเนินงาน
ป 2553 ป 2554

รวม

ผลการ
ตรวจจาก
กรรมการฯ
/

5

4

9

1

0

1



0

0

0



1

1

2



รอยละ
40

รอยละ25

รอยละ 33.33
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ตาราง 2 รายการโครงการบริการวิชาการที่นําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยปการศึกษา 2553-2554
ลําดั
บที่

โครงการบริการวิชาการ

ปการศึกษา 2553
1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปลูก
ขาวอินทรียสูโรงสีขาวพระราชทาน
บานคลองทราย

ดานที่นําความรู
ประสบการณ/ประเด็น
ปญหาไปบูรณาการ
สอน
วิจัย




ผลการ
รายละเอียดการบูรณา
ตรวจจาก
การและผลของการบูร
กรรมการฯ
ณาการ
/
โพธิวิชชาลัยจัด
โครงการบริการ
วิชาการตามแผน
งบประมาณแผนดินที่
คณะกําหนดขึ้นเปน
แผนปฏิบัติการ
ประจําป 2553 โดย
คณาจารยและนิสิต
รวมจัดกิจกรรม
โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการโรงสีขาว
พระราชทานบานคลอง
ทราย ซึ่งในการจัด
โครงการดังกลาวนี้
นิสิตตองเขารวมอบรม
ในโครงการดวย เพื่อ
เรียนรูองคความรู
ดังกลาวนําไปใชใน
ภาคปฏิบัติของวิชา
เรียน คือ รายวิชา การ
จัดการพื้นที่ พรอมกัน
นี้ไดจัดทําโครงการวิจัย
เรื่องการศึกษา
กระบวนการจัดตัง้ กลุม
เกษตรกรผลิตขาว

ลําดั
บที่

โครงการบริการวิชาการ

ดานที่นําความรู
ประสบการณ/ประเด็น
ปญหาไปบูรณาการ
สอน
วิจัย

ผลการ
รายละเอียดการบูรณา
ตรวจจาก
การและผลของการบูร
กรรมการฯ
ณาการ
/

ปการศึกษา 2553
อินทรียนํารองใน
โครงการพัฒนาพื้นที่
ราบเชิงเขาจังหวัด
สระแกว ตาม
พระราชดําริ :
กรณีศึกษาโรงสีขาว
พระราชทานบานคลอง
ทรายฐานการเรียนรู
เชิงปฏิบัติการวิทยาลัย
โพธิวิชชาลัย เพื่อ
บูรณาการโครงการ
ดังกลาวใหผล
การศึกษาวิเคราะห
และติดตามการ
ดําเนินงานในโครงการ
ดังกลาวไปพรอมกับ
การดําเนินงาน
โครงการบริการ
วิชาการ
ปการศึกษา 2554
1 โครงการผลิตขาวอินทรียส ูโรงสีขาว
พระราชทานบานคลองทรายสูร ะบบ
วิสาหกิจชุมชน





โพธิวิชชาลัยไดนํานิสิต
เขารวมโครงการ
ประมวลความรูพรอม
ทั้งเรียบเรียงลงเปนสื่อ
ประกอบการสอน และ
พัฒนาเปนคูมือในการ
สอน ในราชวิชา กบภ
24

ลําดั
บที่

โครงการบริการวิชาการ

ดานที่นําความรู
ประสบการณ/ประเด็น
ปญหาไปบูรณาการ
สอน
วิจัย

ผลการ
รายละเอียดการบูรณา
ตรวจจาก
การและผลของการบูร
กรรมการฯ
ณาการ
/

ปการศึกษา 2553
132 การจัดการพื้นที่
นอกจากนี้ไดเพิ่ม
รายวิชาอีกหนึ่งวิชา
เพื่อความเหมาะสม
และครอบคลุม ไดแก
วิชา ขาวอินทรีย กบภ
326 ในหลักสูตร
ศศ.บ.สาขาวิชาการ
จัดการภูมสิ ังคม
หลักสูตรปรับปรุง
2555 นอกจากนี้
โครงการผลิตขาว
อินทรียส ูโรงสีขาว
พระราชทานบานคลอง
ทรายสูร ะบบวิสาหกิจ
ชุมชนนําไปสูการ
ทํางานวิจัย เรือ่ ง
การศึกษากระบวนการ
จัดตั้งกลุมเกษตรกร
ผลิตขาวอินทรยนํารอง
ในโครงการพัฒนาพื้นที่
ราบเชิงเขา จังหวัด
สระแกวตาม
พระราชดําริ :
กรณีศึกษาโรงสีขาว
พระราชทานบานคลอง
ทราย ฐานการเรียนรู
25

ลําดั
บที่

โครงการบริการวิชาการ

ดานที่นําความรู
ประสบการณ/ประเด็น
ปญหาไปบูรณาการ
สอน
วิจัย

ผลการ
รายละเอียดการบูรณา
ตรวจจาก
การและผลของการบูร
กรรมการฯ
ณาการ
/

ปการศึกษา 2553
เชิงปฏิบัติการวิทยาลัย
โพธิวิชชาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ
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