รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report)
ประจาปี ก ารศึ ก ษา 2557

ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร เ ก ษ ต ร
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล ธั ญ บุ รี
( ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 1 สิ ง ห า ค ม 2 5 5 7 – 3 1 ก ร ก ฏ า ค ม 2 5 5 8 )

คำนำ
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้เป็นรายงานที่จัดทาขึ้นเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี
การศึกษา 2557 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) รอบสี่ (พ.ศ. 2557 – 2561) ซึ่งได้กาหนดระบบการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วยการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน การประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ประกอบด้วยผลการ
ดาเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการในระดับคณะ 5 องค์ประกอบ จานวน 13 ตัวบ่งชี้
การจัดทารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ได้จัดทาขึ้นตามรูปแบบและคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาที่ สานัก
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้กาหนด
คณะเทคโนโลยีการเกษตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลและการรายงานการประเมินตนเองของคณะ ฉบับนี้
จะสามารถสะท้อนผลการดาเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติของแต่ละหลักสูตรภายในคณะ ได้อย่างถูกต้อง
และครบถ้วน เพียงพอสาหรับรองรับการประเมินคุณภาพภายในให้กับผู้ประเมินคุณภาพได้ ตลอดจนสามารถให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วยเสียได้เป็นอย่างดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
วันที่รายงาน 19 ตุลาคม 2558

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดาเนินงานตามภารกิจ
หลักของสถาบันอุดมศึกษา ในกลุ่ม ค2 คือเป็นสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชาที่
เน้นระดับปริญญาตรี ในรอบปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพระดับคณะ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ได้กาหนดขึ้นเพื่อการประกันคุณภาพภายในรอบสี่ (พ.ศ. 2557 – 2561) ประกอบด้วยผลการดาเนินงาน
ระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการในระดับคณะ 5 องค์ประกอบ จานวน 13 ตัวบ่งชี้ จาแนกเป็นตัว
บ่งชี้เกี่ยวกับปัจจัยนาเข้า (Input) จานวน 4 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับกระบวนการ (Process) จานวน 7 ตัวบ่งชี้
และ ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับผลผลิต (Output) จานวน 2 ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2557
ตารางแสดงค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบคุณภาพ
1. การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์
ประจา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
3. การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ค่าคะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน/ระดับคุณภาพ

1.78
5.00
3.69

ต้องปรับปรุง
ดีมาก
ดี

0.00

ปรับปรุงเร่งด่วน

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00
3.87

ดีมาก
ดี

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก
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องค์ประกอบคุณภาพ
5. การบริหารจัดการ
5.1 การบริการของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม

ค่าคะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน/ระดับคุณภาพ

5.00

ดีมาก

4.00
4.10

ดี
ดี

ผลการประเมินตนเองภาพรวม (จุดเด่น – จุดที่ควรพัฒนา)
จุดเด่นของการดาเนินงาน
1. มีอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปริมาณมากถึง
ร้อยละ 40
2. มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ใน
ปริมาณมาก (77,035.41 บาท/คน เกณฑ์ = 60,000.-บาท)
3. มีการบริการวิชาการแก่สังคมที่เข้มแข็ง
4. มีการบริการและกิจกรรมแก่นักศึกษาปริญญาตรีที่
เข้มแข็ง

แนวทางเสริมจุดเด่น
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการเพื่อให้
อาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ

จุดที่ควรพัฒนา
- มีหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกากับหลักสูตร

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ให้กรรมการกากับติดตามการดาเนินงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรให้ผ่านทุกหลักสูตร
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สารบัญ
เรื่อง
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ส่วนที่ 3 แบบรายงานผลการประเมิน
ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ
ส่วนที่ 4 การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2556
แผนยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพประจาปี 2556
การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา 2556
(Improvement Plan)
ภาคผนวก คาสั่งและเอกสารอ้างอิง
คาสั่งคณะกรรมการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีการศึกษา 2557
เอกสารอ้างอิงประกอบการรายงานการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1
เอกสารอ้างอิงประกอบการรายงานการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2
เอกสารอ้างอิงประกอบการรายงานการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3
เอกสารอ้างอิงประกอบการรายงานการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4
เอกสารอ้างอิงประกอบการรายงานการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5

หน้า
1
3-17
18
19-40
41-75
76-86
87-92
93-130

131-133
134-158

159
160-162
163-166
167-168
169
170-175

ส่วนที่ 1
บทนา
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร 02-592-1955 โทรสาร 0-2531-2989, 0-2992-2408
ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. 2477 เริ่มจัดตั้งเป็นโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรมคลองรังสิต รับนักศึกษาที่สาเร็จชั้นประถมปีที่ 4 เข้าเรียน
ในหลักสูตร 2 ปี
พ.ศ. 2481 กระทรวงศึกษาธิการได้รับโอนโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนรัฐบาลเปิดสอนหลักสูตรชั้นมัธยมอาชีวศึกษา
ตอนต้นเกษตรกรรมและตอนปลายเกษตรกรรม
พ.ศ. 2509 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะเป็น “วิทยาลัยเกษตรกรรมปทุมธานี” เปิดสอนหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ม.ศ.6) แผนกเกษตรกรรม
พ.ศ. 2518 มีพระราชบัญญัติโอนกิจการและอานาจการบริหารบางส่วนของกรมอาชีวศึกษาไปเป็นของวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2520 เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเกษตรกรรมปทุมธานีเป็น “วิทยาเขตเกษตรปทุมธานี” สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา
พ.ศ. 2531 เป็นวิทยาเขตเกษตรปทุมธานี ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา ได้รับพระราชทานชื่อใหม่เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”
พ.ศ. 2532 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อวิทยาเขต โดยตัดเฉพาะคาว่าเกษตรออก วิทยาเขตเกษตรปทุมธานี
จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาเขตปทุมธานี”
พ.ศ. 2548 สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สถาบัน
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เทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ ฉบับเดิมและยกร่างเป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล โดยมีการรวมวิทยาเขต จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 9 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ 9
มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถจัดการศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้น
การปฏิบัติทั้งใน ระดับปริญญาตรี โท และ เอก เพื่อรองรับการศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษา
เป็นหลัก รวมถึงให้โอกาสแก่ผู้เรียนจากวิทยาลัยชุมชน และ การศึกษาขั้นพื้นฐานในการศึกษาต่อวิชาชีพระดั บปริญญาตรี
พ.ศ. 2550 เปลี่ยนเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิสัยทัศน์ (Vision)
“คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นคณะผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การเกษตร ในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล”
ปรัชญา (Philosophy)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มุ่งเน้นการพัฒนากาลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรให้มีทักษะความ
ชานาญด้านวิชาชีพ เสริมสร้างทุนมนุษย์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทย
ปณิธาน (Determination)
มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ สู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
4. ทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. จัดระบบบุคลากรจากสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุข และความก้าวหน้า
6. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มแนวทางการจัดหารายได้ เพื่อเอื้อต่อนโยบายหลัก
ค่านิยมองค์กร (Core values)
 กล้ายืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
 ชื่อสัตย์และรับผิดชอบ
 โปร่งใสและตรวจสอบได้
 ไม่เลือกปฏิบัติ
 มุ่งภักดีต่อองค์กร
รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
 วัฒนธรรมมุ่งผลงาน (Result Based Culture)
 วัฒนธรรมทีมงาน (Team Culture)
 วัฒนธรรมสมรรถนะ (Competency Culture)
 วัฒนธรรมมุ่งเรียนรู้และปรับตัว (Learning & Adaptive Culture)
อัตลักษณ์ (Identity)
“บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ”
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“คณะนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม”
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
1. การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ใน
ระดับสากล
2. การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
3. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนสังคม บนพื้นฐานองค์ความรู้
4. การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ เพื่อรักษาคนดี คนเก่ง และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นา
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะ
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3. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการ
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4. รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจาคณะ
รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารคณะ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สวาสดิธ์ รรม
4. นายวีระยุทธ นาคทิพย์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา ไก่ฟ้า
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญญา ภู่รอด
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ
8. นายพิศาล ตันสิน
9. นางสาวพรรณปพร โภคัง
หัวหน้าสาขาวิชา
1. นายวีระยุทธ นาคทิพย์
2. นางสุวดี อิสรายุวพร

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีด้านศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยคณบดีด้านศูนย์ความเป็นเลิศทางการเกษตร
ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยคณบดีด้านส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
หัวหน้าสานักงานคณบดี

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลินทร์ สิงห์คา

รักษาการ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์
สุขภาพสัตว์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

หัวหน้าสาขา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวดี เจริญวัฒนะ
2. นายพิศาล ตันสิน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ
4. นายอมร อัศววงศานนท์
5. ดร.กิตติมา วานิชกูล
6. ดร.นันท์ชนก นันทะไชย
7. ดร.พนิดา บุษปฤกษ์

หัวหน้าสาขาการผลิตพืช
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
หัวหน้าสาขาประมง
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
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รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการประจาคณะ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อุ่นเรือน
3. ดร.ณรงค์ ชูชีพ
4. นายสรรพ์ บุญเจริญ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สวาสดิธ์ รรม
7. นายวีระยุทธ นาคทิพย์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญ เจริญชัย
9. สพ.ญ.ดร.ปภาภัสสร์ ศรีมหาคุณวงศ์
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ
11. นายพิศาล ตันสิน
12. นายวีระยุทธ นาคทิพย์

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณาจารย์ประจา
คณาจารย์ประจา
คณาจารย์ประจา
คณาจารย์ประจา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รักษาการ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช กรรมการ

13. นางสุวดี อิสรายุวพร

และภูมิทัศน์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลินทร์ สิงห์คา
15. นางสาวพรรณปพร โภคัง

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ
หัวหน้าสานักงานคณบดี
เลขานุการ
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5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

ที่

รหัสหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
1 25501911104496
2 25501911104474
3 25501911106544
4 25501911106533
5 25501911104485

รายชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จดั การเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตร/สาขาวิชา
สถานะหลักสูตร
ปีอ้างอิง
(พ.ศ.)
ปรับปรุง ใหม่

เทคโนโลยีภูมทิ ัศน์ (Landscape Technology)
ประมง (Fisheries)
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ (Animal Health)
สัตวศาสตร์ (Animal Science)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(Food Science and Technology)
6 25501911104507 การผลิตพืช (Crop Production)
7 25501911104463 วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตร (Agricultural
Products Processing)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
8 25505103010801 เทคโนโลยีการผลิตพืช
(Crop Production Technology)
9 2550510303101 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
(Agro-Industry Technology)
รวม

หลักสูตร (ปี)

หมายเหตุ
(เริ่มใช้ในปีการศึกษา)







2553
2553
2553
2553
2553

4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

2554
2554
2554
2554
2554




2553
2553

4 ปี
4 ปี

2554
2554



2550

2 ปี

2550



2550

2 ปี

2550
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6. จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 จาแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า

ชั้นปีที่ 1
ชาย

หญิง

ชั้นปีที่ 2
รวม

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป (เฉพาะ
หลักสูตร 4 ปี)
ชาย หญิง รวม

รวม
ชาย

หญิง

รวม

เทคโนโลยีการเกษตร
ภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (วุฒิ ปวช./ม.6)
การผลิตพืช

18

26

44

17

29

46

18

26

44

21

24

45

3

2

5

77

107

184

เทคโนโลยีภูมิทัศน์

66

43

109

41

30

71

50

22

72

31

18

49

42

33

75

230

146

376

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ วและแปรสภาพ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

4

4

0

4

ประมง

28

29

57

12

29

41

16

19

35

21

19

40

1

0

1

78

96

174

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

28

139

167

18

65

83

29

91

120

14

78

92

4

0

4

93

373

466

วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

12

36

48

8

32

40

5

30

35

6

23

29

1

3

4

32

124

156

วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตร

25

28

53

17

23

40

12

20

32

9

14

23

0

0

0

63

85

148

สัตวศาสตร์

18

39

57

16

36

52

12

44

56

11

27

38

3

6

9

60

152

212

195

340

535

129

244

373

142

252

394

113

203

316

58

44

102

637

1,083

1,720

รวมในหลักสูตร
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ระดับปริญญาโท - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารศัตรูพืชอย่างยั่งยืน

0

0

0

0

0

0

1

1

2

0

0

0

0

0

0

1

1

2

เทคโนโลยีการผลิตพืช

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

3

2

1

3

0

0

0

0

0

0

1

1

2

0

0

0

2

1

3

3

2

5

195

340

535

129

244

373

142

252

394

113

203

316

58

44

102

640

1,085

1,725

รวมในหลักสูตร
รวมภาคปกติ

สรุปจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ระดับ/สาขา

ภาคเรียนที่ 1/2557
ชาย
หญิง
รวม

ภาคเรียนที่ 2/2557
ชาย
หญิง
รวม

ภาคฤดูร้อน/2557
ชาย
หญิง
รวม

3
8
0
15
0
2
28

ชาย

รวม
ทั้งสิ้น
หญิง

รวม

20
37
12
7
16
15
9
116

23
35
26
22
15
78
11
210

43
72
38
29
31
93
20
326

ปริญญาตรี
การผลิตพืช
เทคโนโลยีภูมิทัศน์
สัตวศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
ประมง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร
รวมปริญญาตรีทั้งสิ้น

4
1

21
3

13
3
21

65
7
96

25
4
0
0
0
78
10
117

16
33
4
7
1
2
4
67

2
24
11
21
2
12
3
75

18
57
15
28
3
14
7
142

8
15
1
13
1
1
39

11
23
1
28
1
3
67

รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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7. จานวนอาจารย์

ตารางแสดงจานวนอาจารย์ จาแนกตามวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

คณะ/วิทยาลัย/
ภาควิชา/สาขาวิชา

ปฏิบตั ิ
งาน
จริง

ลา
ศึกษ
าต่อ

รวม
ทั้งหมด

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

61.00

0

61.00

ปีการศึกษา

วุฒิปริญญาตรี

2557

วุฒิปริญญาโท

วุฒิปริญญาเอก

จานวนรวม

อ.

ผศ.

รศ.

ศ.

รวม

อ.

ผศ.

รศ.

ศ.

รวม

อ.

ผศ.

รศ.

ศ.

รวม

อ.

ผศ.

รศ.

ศ.

2.00

1.00

0.00

0.00

3.00

15.50

18.00

0.00

0.00

33.50

16.50

7.00

1.00

0.00

24.50

34.00

26.00

1.00

0.00

รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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8. จานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ภาควิชา/สาขาวิชา/ฝ่าย
สานักงานคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายบริหารและวางแผน
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
รวม

จานวนบุคลากรสายสนับสนุน
จาแนกตามคุณวุฒิ
ต่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท
0
2
1
6
6
0
18
7
1
2
1
1
3
3
0
5
4
0
3
37

4
27

รวม
ปริญญาเอก

0
3

รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

0
0
0
0
0
0

3
12
26
4
6
9

0
0

7
67
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9. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อ
9.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- งบประมาณแผ่นดิน

48,691,700.00

- งบประมาณเงินรายได้

14,295,400.00

- แหล่งงบประมาณภายนอก (งานฟาร์ม)
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น

549,000.00
63,536,100.00

งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง
- งบบุคลากร

33,511,506.72

- งบดาเนินการ

14,069,310.77

- งบเงินอุดหนุน

1,160,400.00

- งบรายจ่ายอื่น

1,678,739.88

- งบครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,613,978.74

รวมงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงทั้งสิ้น

61,033,936.11

เงินเหลือจ่าย

2,502,163.89

รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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9.2 ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต) มีเนื้อที่ทั้งหมด 125 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา
จานวน ห้องเรียน 40 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 46 ห้อง แปลงสาธิต/ฟาร์ม 20 แห่ง
รายการ
ชื่ออาคาร / สถานที่
ห้องเรียน
อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี
อาคารสัตวศาสตร์ 1
อาคารสัตวศาสตร์ 2
อาคารสัตวรักษ์ 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
อาคารพืชศาสตร์ 3
อาคารเทคโนโลยีการอาหาร 1
อาคารเทคโนโลยีการอาหาร 2
อาคารประมง
อาคารเครื่องจักรกลเกษตร
ห้องปฏิบัติการ
อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี
- ห้องเขียนแบบ
- ห้องคอมพิวเตอร์
อาคารสัตวศาสตร์ 1
อาคารสัตวศาสตร์ 2
- ห้องวิเคราะห์โปรตีน
- ห้องวิเคราะห์หาพลังงาน
- ห้องเทคโนโลยีชีวภาพทาง สศ.
- ห้องฟักไข่
อาคารสัตวรักษ์ 1
- ห้องปฏิบัติการปรสิต
- ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
- ห้องปฏิบัติการกายวิภาค
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
- ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
- ห้องปฏิบัติการแปรรูปผักผลไม้
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

จานวน
8 ห้อง
2 ห้อง
2 ห้อง
5 ห้อง
11 ห้อง
2 ห้อง
4 ห้อง
3 ห้อง
2 ห้อง
1 ห้อง
3 ห้อง
1 ห้อง
2 ห้อง
1 ห้อง
6 ห้อง
3 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
4 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
2 ห้อง
14 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
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แปลงสาธิต/ฟาร์ม

- ห้องปฏิบัติการเคมี
- ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารทางกายภาพ
- ห้องคอมพิวเตอร์
- ห้องวิเคราะห์อาหารทางเคมี
- ห้องบรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- ห้องปฏิบัติการ
อาคารพืชศาสตร์ 1
- ห้องปฏิบัติการเนื้อเยื่อ
- ห้องปฏิบัติการทางพืช
อาคารพืชศาสตร์ 3 – ห้องปฏิบัติการทางพืช
อาคารเทคโนโลยีการอาหาร 1 – ห้องเบเกอรี่
อาคารเทคโนโลยีการอาหาร 2
- ห้องปฏิบัติการเนื้อสัตว์
- ห้องแปรรูปน้านม
- ห้องปฏิบัติการ
อาคารประมง -ห้องเรียนปฏิบัติการ
อาคารปฏิบัติการประมง -ห้องเรียนปฏิบัติการ
อาคารเครื่องจักรกลเกษตร-ห้องปฏิบัติการทางช่าง
อาคารโรงเพาะเห็ด
- ห้องปฏิบัติการเขี่ยเชื้อเห็ด
- ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด
โรงเรือนเพาะเห็ด
อาคารปฏิบัติการดินผสม
โรงเรือนเพาะชา
แปลงสาธิตไม้ดอก ไม้ประดับ
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
โรงเรือนปลูกพืชไม่ใช้ดิน
อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์2
แปลงสาธิตการปลูกพืชไร่
อาคารปฏิบัติการพืชผักไม้ผล
แปลงสาธิตการปลูกพืชผัก
แปลงสาธิตการปลูกไม้ผล
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4 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
4 ห้อง
3 ห้อง
1 ห้อง
2 ห้อง
2 ห้อง
1 ห้อง
3 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
4 ห้อง
2 ห้อง
1 ห้อง
2 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
2 โรง
1 หลัง
1 หลัง
1 แห่ง
1 ห้อง
4 หลัง
1 หลัง
1 แห่ง
1 หลัง
1 แปลง
1 แห่ง
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โรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
อาคารโคนม
อาคารโคเนื้อ
โรงเรือนไก่ไข่
โรงเรือนไก่เนื้อ
โรงเรือนไก่ทดลอง
โรงผสมอาหารสัตว์
โรงเรือนแพะ
โรงเรือนสุกร
ศูนย์ประสานงานคลองหก อาคารสถานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จานวน ห้องเรียน 12 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 11 ห้อง แปลงสาธิต/ฟาร์ม - แห่ง
รายการ
ชื่ออาคาร / สถานที่
ห้องเรียน
อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 5 – ชั้น 8
ห้องปฏิบัติการ
อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 6

รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1 โรง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
2 หลัง

จานวน
12 ห้อง
11 ห้อง
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ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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องค์ประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการ
ของการจัดกระบวนการเรี ย นรู้ ที่เน้น ผู้เรีย นเป็ นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่ าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่การกาหนดปัจจัยนาเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กาหนด ประกอบด้วย การมี
อาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการ
ร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ตัวบ่งชี้

จานวน 6 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6

คือ
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ
เกณฑ์การประเมิน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
สูตรคานวณ
ค่าเฉลี่ย =

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไม่ต้องนาคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคานวณในตัวบ่งชี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตาม
ระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน

รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ผลการดาเนินงาน :
ลาดับที่

คะแนน
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่
(ผ่าน/ไม่ผ่าน)
2-6

หลักสูตร/ระดับ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
เทคโนโลยีภูมทิ ัศน์ (Landscape Technology)
1.
ประมง (Fisheries)
2.
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ (Animal Health)
3
สัตวศาสตร์ (Animal Science)
4.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
5.
6.
7.

(Food Science and Technology)
การผลิตพืช (Crop Production)
วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตร (Agricultural
Products Processing)







1.94
2.77
2.09
2.11
2.40

น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง




2.37
2.28

ปานกลาง
ปานกลาง

×

2.12

ปานกลาง

×

0.26

น้อย

-

-

หลักสูตรระดับปริญญาโท
เทคโนโลยีการผลิตพืช
1.
2.

ระดับคุณภาพ
0.01 - 2.00
2.01 - 3.00
3.01 - 4.00
4.01 - 5.00

(Crop Production Technology)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
(Agro-Industry Technology)

= น้อย
= ปานกลาง
= ดี
= ดีมาก

หลักสูตรระดับปริญญาเอก
คะแนนที่ได้

-

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

=

คะแนนผลการประเมิน

=

15.96
9

= 1.78

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

มากกว่า
4.00

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 7 หลักสูตร
ไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน 2 หลักสูตร

คะแนนการ
ประเมินตนเอง
1.78 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการ

 บรรลุ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 7 หลักสูตร
 ไม่บรรลุ ไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน 2 หลักสูตร

รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คะแนนประเมิน
ของคณะกรรมการ
1.78 คะแนน
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ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

57AGR1.1-1-01 เล่มการรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์/เล่ม
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
57AGR1.1-1-02 เล่มการรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง/เล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
57AGR1.1-1-03 เล่มการรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์/เล่ม
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
57AGR1.1-1-04 เล่มการรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์/เล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
57AGR1.1-1-05 เล่มการรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร/เล่มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
57AGR1.1-1-06 เล่มการรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืช/เล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
57AGR1.1-1-07 เล่มการรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผล
การเกษตร/เล่มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
57AGR1.1-1-08 เล่มการรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช/
เล่มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
57AGR1.1-1-09 เล่มการรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร/เล่มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
57AGR1.1-1-10 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร/คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดตัวบ่งชี้

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่ มลึ กทางวิช าการ เพื่อ ปฏิ บั ติ พัน ธกิ จส าคั ญ ของสถาบัน ในการผลิ ต บัณ ฑิต ศึ กษาวิ จัย เพื่ อ ติ ดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิ ทางการศึกษาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40
ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80
ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร
=
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก X100
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
x5
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ได้คะแนนเต็ม 5
หมายเหตุ
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณ วุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิ การศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น
ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิ ปริญญาเอกได้สาหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณ วุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า
ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มี
อาจารย์บรรจุใหม่ให้คานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจาที่ระบุให้คาชี้แจงเกี่ยวกับการนับจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย

รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ

59

58

61

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
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20

24.50

35.59

34.48

40.16

ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เกณฑ์คะแนนการประเมิน = ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 5
40

คะแนนผลการประเมินในปีนี้ =

40.16
40

x 5 = 5.00

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ร้อยละ 30

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 40.16

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ประเมินตนเอง

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

5.00
คะแนน

ผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการ
ร้อยละ…………….

คะแนนประเมิน
ของคณะกรรมการ
...........คะแนน

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร
57AGR1.2-1-01

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ตารางแสดงจานวนอาจารย์ จาแนกตามวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ

รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ชนิดตัวบ่งชี้

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปใช้ใน
การเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพั ฒนาประเทศ การดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่า ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าคณะที่ ด ารงต าแหน่ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่า ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าคณะที่ ด ารงต าแหน่ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามสูตร
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ = จานวนอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการx 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

ปีการศึกษา
2555
59

ปีการศึกษา
2556
58

ปีการศึกษา
2557
61

30
27
2
0
29
49.15

31
26
1
0
27
46.55

34
26
1
0
27
44.26

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีด่ ารงตาแหน่งอาจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีด่ ารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีด่ ารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีด่ ารงตาแหน่งศาสตราจารย์
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
เกณฑ์คะแนนการประเมิน =

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งทางวิชาการ x 5
60

คะแนนผลการประเมิน

=

44.26
60

x 5 = 3.69

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ร้อยละ
35

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 44.26

การบรรลุ
เป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน
ตนเอง
3.69 คะแนน

ผลการตรวจประเมิน คะแนนประเมินของ
ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ร้อยละ……………
............คะแนน

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร
57AGR1.3-1-01

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ตารางแสดงจานวนอาจารย์ จาแนกตามวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา

ชนิดตัวบ่งชี้

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งสาหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ สัดส่วนของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอนรวมทั้งมีความเชื่อมโยงไปสู่
การวางแผนต่างๆ เช่น การวางอัตรากาลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น สถาบันจึงควรมี
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา
เกณฑ์การประเมิน
คานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจากับเกณฑ์มาตรฐาน
และนามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าและต่ากว่าที่กาหนดเป็นคะแนน 0 และ5 คะแนน และใช้การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ดังนี้
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 กาหนดเป็นคะแนน 5
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 กาหนดเป็นคะแนน 0
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นามา
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรดังนี้เพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ
สูตรการคานวณจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
1. คานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH)ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกาหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคานวณดังนี้
SCH =
nici
เมื่อni = จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
ci = จานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
2. คานวณค่า FTES โดยใช้สตู รคานวณดังนี้
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี
จานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ

รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

27

การปรับจานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าใน
ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อนามารวมคานวณหาสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวน
อาจารย์ประจา
นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาแยกตามกลุ่มสาขา
กลุ่มสาขา
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ
3. วิศวกรรมศาสตร์
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
5. เกษตร ป่าไม้และประมง
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์
7. นิติศาสตร์
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจา
8:1
20:1
20:1
8:1
20:1
25:1
50:1
30:1
8:1
25:1

สูตรการคานวณ
1) คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
ค่าร้อยละ = สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาที่เกินจริง – สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

X 100

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

2) นาค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคานวณคะแนนดังนี้
2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10
คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20
คิดเป็น 0 คะแนน
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนน ดังนี้
คะแนน =

(20 – ค่าร้อยละที่คานวณได้จากข้อ 1) X 5
10
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ผลการดาเนินงาน :
ข้อมูล
1.จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
2.จานวนอาจารย์ประจา
3.สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปีที่เป็นจริง
(FTES : จานวนอาจารย์)
4.สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน
5.ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ
6.คะแนนที่ได้

ผลการดาเนินงาน
1,720
61
1,484.64
20:1
22.00
0

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

4 คะแนน สัดส่วนตามข้อ 3 = 1,484.64
ร้อยละค่าความแตกต่าง
= 22.00

การบรรลุ
เป้าหมาย
 บรรลุ
ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน ผลการตรวจประเมิน คะแนนประเมินของ
ตนเอง
ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
0 คะแนน สัดส่วนตามข้อ 3 = …… ............คะแนน
ร้อยละค่าความแตกต่าง
=……………………………..

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร
57AGR1.4-1-01
57AGR1.4-1-02
57AGR1.4-1-03

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนปีการศึกษา 2557
ตารางแสดงจานวนอาจารย์ จาแนกตามวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
ตารางสรุปจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ปีการศึกษา 2557
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ชนิดตัวบ่งชี้

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพื่อการ
ดารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้คาปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต
จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูล
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว
ในและนอกสถาบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าโดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความสาคัญกับการบริการที่มี
คุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒ นาการให้บริการและการให้ ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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6 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน :
ตน กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดให้มีการบริการแก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีกิจกรรม
การให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ด้วยการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาชั้น
เรียน แต่งตั้งอาจารย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ มีคู่มือสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา มีการจัดการ
อบรมโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการให้ความรู้และเทคนิคในการให้คาปรึกษาแก่
นักศึกษายุคใหม่ รวมถึงจดบันทึกการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาหารือเสนอแนะ
แนวทางต่างๆ ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
  2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษา ได้แก่ คู่มือ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีการบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น ข่าวทุนการศึกษา การรับสมัครงาน
ข่าวสารวิชาการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษา ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของคณะฯ จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีการเกษตร เว็บไซต์คณะฯ นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์
ออนไลน์ทางสังคม ได้แก่ Facebook คณะเทคโนโลยีการเกษตร และFacebook ของฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา
คณะได้จัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร คือ กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษา และ
บริการแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา ด้วยการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานผ่านเว็บไซต์ของคณะ
  3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อนักศึกษาสาเร็จ
การศึกษา โดยมีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและอาลาสถาบัน โดยมีหัวข้อการบรรยายคือสัมภาษณ์
งานอย่างไรจึงจะได้งาน และ เสริมบุคลิกภาพสู่การทางานอย่างมืออาชีพ และมีการจัดโครงการสาน
สัมพันธ์ 80 ปี เกษตรปทุมธานีคืนสู่เหย้า เป็นโครงการเสวนาเกี่ยวกับการปลูกฝังสร้างเสริมความเป็น
ผู้นาที่ดี การทางานเป็นทีม เรียนรู้เทคนิควิธีการเพื่อพัฒนาตนตามแนวทางที่ดี ตลอดจนมีศิษย์เก่าที่
ประสบความสาเร็จทางด้านการทางานรวมถึงประกอบอาชีพส่วนตัว มาแนะนานักศึกษาปัจจุบันใน
แนวทางการทางาน
  4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการให้บริการ ในข้อ 1-3 ดังนี้
1. ความพึงพอใจโดยรวมของการบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา ค่าเฉลี่ยผลการประเมินเท่ากับ 4.32 อยู่ในระดับมาก
2. ความพึงพอใจโดยรวมการบริการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตรและแหล่งงาน ค่าเฉลี่ยผลการประเมินเท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับมากที่สุด
3. ความพึงพอใจโดยรวมการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
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ค่าเฉลี่ยผลการประเมินเท่ากับ 4.70 อยู่ในระดับมากที่สุด
  5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
จากผลการประเมิน ทั้ง 3 ด้าน ด้านที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต่าสุดคือ การบริการให้
คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ค่าเฉลี่ยผลการประเมินเท่ากับ 4.32 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ได้นาผลการประเมิน มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล ดังนี้
คณะได้จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการให้ความรู้และเทคนิคในการให้คาปรึกษาแก่
นักศึกษายุคใหม่ โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชียวชาญและมีประสบการณ์ มาให้คาแนะนากับอาจารย์ที่
ปรึกษา นอกจากนี้คณะได้ส่งอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยจัด
อบรม หลักสูตร การพัฒนาเจตคติและทักษะของอาจารย์ที่ปรึกษาในการช่วยเหลือนักศึกษา
ในส่วนของการเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา คณะได้จัดทาแผนการจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพ ศิษย์เก่าและนักศึกษาทางด้านการจัดองค์กรอย่างมืออาชีพ และ
ขออนุมัติงบประมาณในการจัดสรรเงินงบประมาณคณะ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดอบรมให้กับศิษย์เก่า
และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่จะสาเร็จการศึกษา ตลอดจนให้นักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการเสวนาทาง
วิชาการ ในหัวข้อ เหลียวหลัง แลหน้าสาขาเทคโนโลยีการเกษตรกับการปรับตัวในยุค AEC ซึ่งจัดโดย
คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตปทุมธานี
  6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้กับศิษย์เก่า ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับ
การรับสมัครงาน ข่าวสารเกี่ยวกับการอบรม สัมมนา และ การประชุมวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ทางด้านการเกษตร ผ่านสื่อต่างๆ เช่น จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีการเกษตร เว็บไซต์คณะฯ
เว็บไซต์ออนไลน์ทางสังคม เช่น Facebook คณะเทคโนโลยีการเกษตร Facebook ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา ซึ่งศิษย์เก่าสามารถใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารรวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อ
ปรับปรุงการให้บริการต่อไป และคณะฯ ได้ร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าได้จัดโครงการสานสัมพันธ์ 80
ปี เกษตรปทุมธานีคืนสู่เหย้า ซึ่งเป็นการจัดเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ เหลียวหลัง แลหน้าสาขา
เทคโนโลยีการเกษตรกับการปรับตัวในยุค AEC
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการ

5 คะแนน

............ข้อ
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ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
57AGR1.5-1-01 คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2557
57AGR1.5-1-02 คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
57AGR1.5-1-03 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
57AGR1.5-1-04 รายงานผลโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการให้ความรู้และเทคนิคในการให้คาปรึกษาแก่
นักศึกษายุคใหม่
57AGR1.5-1-05 สรุปผลแบบติดตามผลการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
57AGR1.5-2-01 คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา 2557
57AGR1.5-2-02 ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์คณะ
57AGR1.5-2-03 ตัวอย่างจดหมายข่าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร
57AGR1.5-2-04 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
57AGR1.5-2-05 ตัวอย่างหน้า เฟชบุ๊ค คณะเทคโนโลยีการเกษตร
57AGR1.5-2-06 ตัวอย่างหน้า เฟชบุ๊ค ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
57AGR1.5-3-01 รายงานผลโครงการปัจฉิมนิเทศและอาลาสถาบัน
57AGR1.5-3-02 รายงานผลโครงการเสวนาทางวิชาการ เหลียวหลัง แลหน้าสาขาเทคโนโลยีการเกษตรกับการปรับตัวในยุค AEC
57AGR1.5-4-01 สรุปผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คาปรึกษา บริการด้านการให้ข้อมูลข่าวสารและการจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนสาเร็จการศึกษา
57AGR1.5-5-01 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57AGR1.5-1-04
57AGR1.5-5-02 หนังสือส่งอาจารย์เข้ารับการอบรม หลักสูตร การพัฒนาเจตคติและทักษะของอาจารย์ที่ปรึกษาในการช่วยเหลือ
นักศึกษา
57AGR1.5-5-03 ใบอนุมัติการจัดสรรเงินโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพ ศิษย์เก่าและนักศึกษาทางด้าน
การจัดองค์กรอย่างมืออาชีพ
57AGR1.5-5-04 โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพ ศิษย์เก่าและนักศึกษาทางด้านการจัดองค์กรอย่างมือ
อาชีพ
57AGR1.5-6-01 ตัวอย่างช่องทางการบริการข่าวสารแก่ศิษย์เก่า
57AGR1.5-6-02 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57AGR1.5-3-02
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา
หมายถึงกิจ กรรมเสริ มหลักสูตรที่ดาเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่
(1) คุณธรรม จริ ย ธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสั มพันธ์ร ะหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กาหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และนาหลัก PDSA/PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจาวันเป็น
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนและจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจั ดกิจ กรรมพัฒ นานักศึกษา ให้ ดาเนินการกิจกรรมที่ส่ งเสริมคุณลั กษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วนประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน :
ตน กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนและจัดกิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มกี ารจัดทาแผนการจัดกิจกรรมประจาปีการศึกษา 2557 โดยมี
กระบวนการต่างๆ ในการดาเนินกิจกรรมคือ มีการแต่งตั้ง ผู้ปฎิบัติหน้าที่งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรประจาปีการศึกษา2557 และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีการศึกษา 2557 เพื่อมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีการ
กาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จของการจัดกิจกรรมเพื่อใช้ในการประเมินผลในทุกกิจกรรม
  2. ในแผนการจั ดกิจ กรรมพัฒ นานักศึกษา ให้ ดาเนินการกิจกรรมที่ส่ งเสริม คุณลั กษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วนประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการจัดกิจกรรมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ ตาม
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้อง และส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ อย่างครบถ้วน ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- กิจกรรมโครงการปลูกป่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน
- กิจกรรมโครงการประกวดเขียนข้อความ ความดี หัวข้อ ความดีทาได้ ปฏิบัติได้
- กิจกรรมโครงการไหว้ครูคณะ
- กิจกรรมโครงการประกวดมารยาทไทย
ด้านความรู้
- กิจกรรมโครงการนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตร
- กิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
- กิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษา เปิดบ้านราชมงคล
- กิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 21
ทักษะทางปัญญา
- กิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมประกวดและแข่งขันทางด้านวิชาชีพ
- กิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์สันทนาการ สร้างสรรค์สามัคคี ปลูกฝังความเป็นผู้นา ปีการศึกษา 2557
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- กิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 21
รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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- กิจกรรมโครงการบัวน้าเงินเกมส์
- กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา Freshy ประจาปี 2557
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- กิจกรรมโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
  3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะจั ดอบรมให้ ความรู้ และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยี การเกษตร ประจาปี 2557 โดยให้นักศึกษาใหม่ได้เข้าใจกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งบรรยายและให้ ความรู้กับนักศึกษา โดยรองคณบดีฝ่ ายวิช าการและวิจัย ในโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 และคณะได้ส่งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการการ
สัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา นิสิต นักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย (มศว, มจพ, มทร.ธัญบุรี)
เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2558 ซึ่งในโครงการมีการบรรยายในหัวข้อการประกันคุณภาพการศึกษา
สาหรับโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา
  4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
ผลการดาเนินงาน
ทุ ก กิ จ กรรมของคณะมี ก ารประเมิ น ผลความส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกิ จ กรรม 11
กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมโครงการปลูกป่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน
มีผลการดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
ความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 89.6
- กิจกรรมโครงการประกวดเขียนข้อความ ความดี หัวข้อ ความดีทาได้ ปฏิบัติได้
มีผลการดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
ความพึงพอใจในประโยชน์ที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 92.2
- กิจกรรมโครงการไหว้ครูคณะ
มีผลการดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 86.6
- กิจกรรมโครงการประกวดมารยาทไทย
มีผลการดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 85.6
- กิจกรรมโครงการนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตร
มีผลการดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
- กิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
มีผลการดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 88.4
- กิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษา เปิดบ้านราชมงคล
รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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มีผลการดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
- กิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 21
มีผลการดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 84.6
- กิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมประกวดและแข่งขันทางด้านวิชาชีพ
มีผลการดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 85.4
- กิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์สันทนาการ สร้างสรรค์สามัคคี ปลูกฝังความเป็นผู้นา
มีผลการดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 89.2
- กิจกรรมโครงการบัวน้าเงินเกมส์
มีผลการดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 92
- กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา Freshy ประจาปี 2557
มีผลการดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 87.8
และนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงาน ดังนี้
1. โครงการที่ดาเนินการล่าช้า เนื่องมาจาก ความล่าช้าในการอนุมัติ และนักศึกษาปิดภาคการศึกษา
ดังนั้นในปีการศึกษาต่อมาจึงมีการกากับติดตาม ให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ นอกจากนี้
คณะ ได้มีการปรับแผนการดาเนินกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดเรียนแบบ AEC
2. มีการขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มในโครงการที่ได้รับงบประมาณจากัด
3. มีการเพิ่มโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ให้มากขึ้น
  5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ฝ่ า ยพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรได้ ส รุ ป ผลประเมิ น ความส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตามแผน ดังนี้
1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จานวน 25 กิจกรรม ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย
3. ตัวชี้วัดเชิงการใช้งบประมาณ ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย
4. ตัวชี้วัดเชิงระยะเวลาในการดาเนินการตามแผน ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ
เป้าหมาย
  6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการนาผลการประเมินของการจัดกิจกรรมของปีการศึกษา
2556 ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม เพื่อจัดทาแผนกิจกรรม พัฒนานักศึกษาในครั้งต่อไป เพื่อให้เกิดปัญหา
น้อยที่สุด โดยปรับปรุงกิจกรรมดังนี้ โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ซึ่งในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา จัดใน
รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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เดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นฤดูฝน ปัญหาที่เกิด เมื่อเกิดฝนตก ซึ่งมีปัญหากับการจัดกิจกรรม ทาให้เกิดความ
ล่าช้า จนทาให้งานเลิกดึก จึงได้เปลี่ยนแปลงวันเวลาการจัดกิจกรรมไปเป็นเดือนมีนาคม เพื่อเลี่ยงกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้น และมีข้อเสนอแนะที่ว่ามีการประชาสัมพันธ์ที่น้อยเกินไป ในการจัดงานครั้งต่อมาในปี
2557 จึงเพิ่มการประชาสัมพันธ์ โดยส่งนักศึกษาออกไปประชาสัมพันธ์ในชุมชนของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมประเมินผลโครงการกิจกรรม
สรุปแนวทางการปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป ในเรื่องต่อไปนี้
1. ควรมีการเพิ่มกิจกรรม
- ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เช่น โครงการรักน้องจริง อย่าชวนน้องดื่ม โครงการรณรงค์ไม่สูบ
บุหรี่ในสถานศึกษา
- ด้านการพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เช่น โครงการส่งเสริมทางด้านภาษาอังกฤษ โครงการ
ส่งเสริมนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียนให้กับ
นักศึกษา โครงการแต่งกายตามวิถีไทย
- ด้านการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมกับวิถีเกษตรไทย เช่น โครงการส่งเสริมการเผยแพร่เพลงพื้นบ้าน
ไทยให้กับนักศึกษา
2. ให้ความสาคัญกับกระบวนการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ โดยมีการวางแผนการอบรมโครงการให้ความรู้
เรื่องการประกันคุณภาพแก่ผู้นานักศึกษา โดยให้ความรู้เรื่องการเขียนโครงการและการกาหนดตัวชี้วัด
และการประเมินผล
3. การจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรมไม่ให้มีความซ้าซ้อน และกระทบต่อเวลาเรียนของนักศึกษา
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

6 ข้อ

6 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5 คะแนน

ผลการตรวจประเมิน
ของคณะกรรมการ
............ข้อ
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ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร
57AGR1.6-1-01
57AGR1.6-1-02
57AGR1.6-1-03
57AGR1.6-2-01
57AGR1.6-2-02
57AGR1.6-2-03
57AGR1.6-2-04
57AGR1.6-2-05
57AGR1.6-2-06
57AGR1.6-2-07
57AGR1.6-2-08
57AGR1.6-2-09
57AGR1.6-2-10
57AGR1.6-2-11
57AGR1.6-2-12
57AGR1.6-3-01
57AGR1.6-3-02
57AGR1.6-4-01
57AGR1.6-5-01
57AGR1.6-6-01
57AGR1.6-6-02

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
แผนงานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2557
คาสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รายงานผลโครงการปลูกป่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน
รายงานผลโครงการประกวดเขียนข้อความ ความดี หัวข้อ ความดีทาได้ ปฏิบัติได้
รายงานผลโครงการไหว้ครูคณะ
รายงานผลโครงการประกวดมารยาทไทย
รายงานผลโครงการนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตร
รายงานผลโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
รายงานผลโครงการแนะแนวการศึกษา เปิดบ้านราชมงคล
รายงานผลโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 21
รายงานผลโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมประกวดและแข่งขันทางด้านวิชาชีพ
รายงานผลโครงการสานสัมพันธ์สันทนาการ สร้างสรรค์สามัคคี ปลูกฝังความเป็นผู้นา ปีการศึกษา 2557
รายงานผลโครงการบัวน้าเงินเกมส์
รายงานผลโครงการแข่งขันกีฬา Freshy ประจาปี 2557
รายงานผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
หนังสือส่งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา นิสิต นักศึกษา 3
มหาวิทยาลัย
อ้างอิงรายการหลักฐาน 57AGR1.6-2-01 - 57AGR1.6-2-12
รายงานการประชุมฝ่ายพัฒนานักศึกษา
แผนงานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2558
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดเด่น
1. อาจารย์ประจาคณะมีวุฒิปริญญาเอกในปริมาณมากกว่าร้อยละ 40
2. คณะมีการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ครอบคลุมทุกด้าน
3. คณะมีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้อย่างครบถ้วนเหมาะสม
แนวทางเสริมจุดเด่น
- ส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานเพื่อให้มีตาแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
- มีหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์กากับมาตรฐานหลักสูตร
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรกากับติดตามการดาเนินงานของแต่ละหลักสูตรให้ผ่านเกณฑ์กากับมาตรฐาน
2. แต่ละหลักสูตรควรพัฒนาระบบและกลไกในการดาเนินงานให้ครบวงจรคุณภาพ PDCA
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องค์ประกอบที่ 2
การวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความ
พร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่ วนหนึ่งของพันธกิจ
สถาบัน ดังนั้ นจึ งต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้ส ามารถดาเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิ ทธิภ าพและ
คุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะ
ประสบความสาเร็จและเกิดประโยชน์จาเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สาคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการ
วิจัย มีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วน
ร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน
และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ตัวบ่งชี้

จานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชนิดตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ดาเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนดไว้ ทั้ง
การสนั บสนุ น ด้านการจัดหาแหล่ งทุน วิจั ย และการจัดสรรทุน วิจัย จากงบประมาณของสถาบันให้ กับบุคลากร
ส่งเสริ มพัฒ นาสมรรถนะแก่ อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกาลังใจแก่นักวิจัยอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนมีร ะบบและกลไกเพื่อช่ว ยในการคุ้มครองสิ ทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
ห้ องปฏิบั ติก ารหรื อห้ องปฏิบัติ ง านสร้างสรรค์ หรือหน่ว ยวิ จัย หรือศูน ย์เครื่ องมือ หรือ ศูนย์ใ ห้
คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่นการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor)
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญ และกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นาไปใช้ประโยชน์และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน:
ตน กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
ผลการดาเนินงาน
1.1
คณะฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
- คณะฯ มีระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานวิจัย เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานของคณะ2
ระบบ คือ
1. ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ที่จัดทาโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งสถาบันวิจัยและ
พัฒ นาจั ด ท าในหั ว ข้ อ ระบบฐานข้อ มู ล ซึ่ง ประกอบด้ ว ย ข้ อ มูล นั ก วิจั ย และโครงการวิ จั ยที่ ไ ด้ รับ การ
สนับสนุนด้วยงบประมาณรายจ่ายและรายได้ ในปีต่างๆ ตั้งแต่ปี 2548-2558 มีการสรุปจานวนนักวิจัย
โครงการและงบประมาณในแต่ละปี และยังมีระบบสารสนเทศภายใต้หัวข้อ Research and Innovation
ซึ่ง รวบรวมข้อ มูล ด้า นผลงานวิจั ย สิ่ ง ประดิ ษฐ์ ที่เ ป็น งานวิ จัย และงานสร้ างสรรค์ ที่ตี พิม พ์เ ผยแพร่ใ น
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติในแต่ละปีงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน รวมไปถึงผลของจานวนของอนุ
สิทธิบัตร/สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ยังมี
ข้อมูลสาหรับ Dowload ที่เป็นแบบฟอร์มต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกให้นักวิจัย สามารถDowload
ออกมาใช้แ ละดาเนิ น การต่ อไปได้ เอง และมีการเชื่อ มต่อ ระบบ NRMS ให้ นักวิ จัย เพื่ อการเสนอ
โครงการวิ จั ย กั บ หน่ ว ยงานส านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ และหน่ ว ยงานภายนอกอื่ น ๆ
(57AGR2.1-1-01)
2. ระบบสารสนเทศของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้านงานวิจัย ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่อยู่
ภายใต้หัวข้อ ข้อมูลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งทางคณะจะสรุปงานต่าง ๆ คือ
- ขั้นตอนและแบบฟอร์ม
- โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทั้งงบประมาณรายจ่ายและรายได้ ในแต่ละปี
- งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยในแต่ละปี
- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีต่าง ๆ
(57AGR2.1-1-02)
1.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบบริหารงานวิจัยเพื่อการเชื่ อมโยงกับภารกิจงานวิจัยกับภาระ
ด้านการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมโดยแต่งตั้งคณะทางานด้านนโยบาย
และยุทธ์ศาสตร์การวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อดาเนินงานบริหารงานวิจัยของคณะฯ เช่น
1) การวางกรอบนโยบายงานวิจัยของคณะฯ ภายใต้กรอบ “การเกษตรยั่งยืน”(57AGR2.1-1-03)
2) การพิจารณากรอบโครงการวิจัยที่ของบสนับสนุนจากงบประมาณรายได้ (57AGR2.1-1-04)
3) การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้(57AGR2.1-1-05)
4) การวางกรอบในการดาเนินงานโครงการวิจัยที่ใช้งบประมาณอื่น ๆ (57AGR2.1-1-06)
5) การวางกรอบการสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ (57AGR2.1-1-07)
จากนั้น การดาเนินงานในด้านการบริหารงานวิจัยของคณะ จะปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้
กาหนดไว้ในแต่ละด้าน เช่น
1) กลไกการบริหารงานวิจัย
- งบประมาณแผ่นและงบประมาณรายได้(57AGR2.1-1-08)
- งบประมาณอื่น ๆ (57AGR2.1-1-09)
2) การขอไปราชการ เพื่อนาเสนอผลงานวิจัย(57AGR2.1-1-10)
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  2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เช่นการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor)
ผลการดาเนินงาน
2.1 คณะฯมีห้องปฏิบัติการกระจายอยู่ทุกสาขาวิชา อย่างครบครัน ยกเว้น เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
หรือเครื่องมือที่ความเฉพาะ ซึ่งนักวิจัยสามารถขอความอนุเคราะห์ใช้ โดยบันทึกขออนุญาตการใช้จาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบภายใต้การอานวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการเพื่ออานวยความ
สะดวกและสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย คณะฯยังได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทั้งการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และการจัดสรรบุคลากรฝ่ายสนับสนุนประจาห้องปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัย
เพื่อให้สามารถผลิตผลงานในด้านการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป และความต้องการของท้องถิ่น เช่น
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์และวิจัย และห้องปฏิบัติการอนูชีววิทยา(57AGR2.1-2-01)
คณะฯ ให้ การส่ งเสริ ม ประชาสั มพันธ์ ให้ อาจารย์ไปใช้คลิ นิกวิจัยที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒ นาจัดให้
คาปรึกษา (57AGR2.1-2-02)
2.2 คณะฯ มีแหล่ งค้น คว้าข้อมูล จากหนังสื อ และวารสารของห้ องสมุดคณะฯ และห้ องสมุด
มหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้คณะฯ ยังมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลจากวิจัย จาก
ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต) ที่ตั้งอยู่ในคณะฯ รวมทั้งในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักศึกษาและนักวิจัยเข้าถึงแหล่งข้อมูลการวิจัยได้อย่างรวดเร็ว (57AGR2.1-203)
2.3 คณะฯเป็น เจ้ าภาพร่ ว มการจัดประชุมวิช าการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน (ASTC 2015) ครั้งที่ 3 เพื่อสนับสนุนเป็นแหล่งเผยแพร่ทางวิชาการ สร้างความร่วมมือระหว่าง
นักวิจัยทางด้านเกษตรและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาให้เป็นเครือข่ายของงานวิจัย (57AGR2.1-2-04)
2.4คณะฯ มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัย
ประจาและระบบผ่านกล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยมีเจ้าหน้าที่
ประจาห้องปฏิบัติการ คอยให้คาแนะนาการใช้เครื่องมือและดูแลความเรียบร้อยประจาห้องปฏิบัติการใน
แต่ละสาขาวิชา ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยของการจัดเก็บเอกสารโครงการงานวิจัยของนักวิจัยภายใต้
การจัดเก็บในตู้ที่มีระบบกุญแจภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเฉพาะ (57AGR 2.1-2-05)
  3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผลการดาเนินงาน
คณะฯ มีระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยที่เป็นธรรมและมีการให้ข้อมูลรายละเอียด
และเงื่อนไขของแหล่งทุนต่างๆ โดยนักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ
และสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดนักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อให้คาปรึกษา ปรับปรุงการทา
ข้อเสนอโครงการให้เหมาะสม เพื่อให้มีโอกาสผ่านการพิจารณารับทุนวิจัยให้มากขึ้น
-กรณีนักวิจัยใหม่ คณะฯเปิดโอกาสให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การเพิ่มศักยภาพนักวิจัยใหม่” เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่สามารถจัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับ
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ทุนวิจัยที่คณะฯจัดสรรให้ 50,000.- บาท/โครงการ (57AGR2.1-3-01) โดยมีคณะกรรมการอนุกรรมการ
วิจัย (57AGR2.1-3-02) แต่ละสาขาพิจารณาและเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขโครงการ และให้มีนักวิจัยพี่
เลี้ยงในหน่วยงาน ที่นักวิจัยใหม่สังกัดอยู่ คอยให้คาปรึกษา แนะนา ตรวจสอบ ปรับปรุงการทาข้อเสนอ
โครงการเพื่อให้มีโอกาสได้รับการจัดสรรทุนวิจัยให้มากขึ้น และจัดทาโครงการวิจัยให้สาเร็จลุล่วง
(57AGR2.1-3-03)
- กรณีนักวิจัยทั่วไป
1. งบรายได้คณะฯ
คณะฯ กาหนดระบบและกลไกการขอเสนอโครงการวิจัยงบรายได้คณะฯ ดังนี้
1. คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธ์ศาสตร์การวิจัย
2. คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พิจารณาโครงการวิจัยของนักวิจัย
3. คณะกรรมการยุ ท ธ์ศาสตร์ก ารวิจั ยวางกรอบหลั กเกณฑ์ก ารผ่ านการพิจารณาในการขอ
งบประมาณโครงการวิจัย คือ ต้องมีการเผยแพร่ผลงาน และงานวิจัยนั้นต้องตอบโจทย์จุดเน้นของคณะฯ
ไปในทิศทางเดียวกัน ที่ครอบคลุมถึงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
4. คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย มีการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิชา ตามเงื่อนไขของ
แบบฟอร์มที่คณะฯ วางไว้
5. โครงการที่ผ่านการพิจารณาขอสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณรายได้ของคณะฯ จะถูก
น าเสนอเพื่ อ จั ด สรรงบประมาณต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ และถู ก น าส่ ง เข้ า ระบบฐานข้ อ มู ล การวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อดาเนินการ
6. คณะฯ ได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินการติดตามภายหลังการได้รับอนุมัติทุนสนับสนุน
(หลักฐานอ้างอิง 57AGR2.1-1-03 ถึง57AGR2.1-1-05)
7. คณะฯได้จัดสรรงบประมาณรายได้ให้กับนักวิจัย ในปีงบประมาณ 2558 จานวนรวม
1,131,500.-บาท (57AGR2.1-3-04)
2. งบรายจ่าย (งบสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,วช.)
คณะฯได้นาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยที่สถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ
กาหนดไว้ (57AGR2.1-3-05) มาใช้เป็นแนวทางของการดาเนินงานของคณะฯ ดังนี้
1. คณะฯ ประกาศแจ้งกาหนดการ การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ตามปฏิทินซึ่งกาหนดโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ (57AGR2.1-3-06)
2. นักวิจัย ในหน่วยงานของคณะฯ จัดทาข้อเสนอโครงการวิจัย เสนอผ่าน แผนกวิจัย ฝ่าย
วิชาการและวิจัยของคณะฯ คณะฯ จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ดาเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยคณะอนุกรรมการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. นักวิจัยในหน่วยงานของคณะฯ ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย
4. ฝ่ายวิชาการและวิจัยของคณะฯดาเนินการจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับปรับปรุงไปยัง
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อดาเนินการส่งให้สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเพื่อพิจารณาโครงการ
5. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยมายังสถาบันวิจัย
และพัฒนา เพื่อแจ้งผลการพิจารณามายังนักวิจัย
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3. งบภายนอก
ในการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งเงินทุนงบภายนอกคณะฯ มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนต่างๆ
โดยผ่านฐานข้อมูลทาง เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้นักวิจัยสามารถเข้าไปดูหรือเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว (หลักฐานอ้างอิง 57AGR2.1-1-01)
4. งบอื่นๆ
คณะฯ ได้จัดทากรอบการดาเนินงานวิจัยด้านงบอื่น เช่น งบส่วนตัว งบที่ไม่เป็นตัวเงิน ที่
นักวิจัยใช้วัสดุอุปกรณ์การวิจัยที่มีอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะฯ โดยคณะฯ ได้วางหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนในการปฏิบัติ ในการทาวิจัย (57AGR2.1-3-07) ดังนี้
1. นั ก วิ จั ย จั ด ท าบั น ทึ ก ขออนุ มั ติ ด าเนิ น การวิ จั ย จากงบประมาณอื่ น ๆ พร้ อ มเสนอแบบ
โครงการวิจัย(ว1-ด)ผ่านฝ่ายวิชาการและวิจัย
2. คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย จากงบอื่นๆ และผลงานทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่
ณ ต่างประเทศ พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย จากงบอื่นๆ และให้ข้อเสนอแนะ
3. ฝ่ายวิชาการและวิจัยดาเนินการนาเสนอคณบดีเพื่อให้ความเห็นชอบอนุมัติ
4. ฝ่ายวิชาการและวิจัยดาเนินการจัดส่งโครงการวิจัยจากงบอื่นๆของหน่วยงานในคณะฯ เข้าสู่
ระบบฐานข้อมูลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักวิจัยนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้เหมื อนเช่น
โครงการงานวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบรายจ่าย รายได้ของคณะฯ และงบภายนอกเป็นต้น
(57AGR2.1-3-08)
ในปีการศึกษา 2557 นักวิจัยของคณะฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่างๆ ดังนี้
1. งบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน)
รวม 2 โครงการ (57AGR2.1-3-09)
2. งบประมาณรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ
รวม 3 โครงการ (57AGR2.1-3-10)
3. งบประมาณรายได้ของคณะฯ
รวม 22 โครงการ (57AGR2.1-3-11)
4. งบประมาณกองทุนส่งเสริมนักวิจัย
รวม 3 โครงการ (57AGR2.1-3-12)
5. งบประมาณภายนอก
5.1จากแหล่งทุนห้างหุ้นส่วน บางกอก อโล จากัด
รวม 1 โครงการ (57AGR2.1-3-13)
5.2จากแหล่งทุน สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รวม 1 โครงการ (57AGR2.1-3-14)
5.3จากแหล่งทุนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)รวม 2 โครงการ (57AGR2.1-3-15)
5.4จากแหล่งทุนสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวม 1 โครงการ (57AGR2.1-3-16)
6. งบอื่น ๆ
รวมจานวนโครงการ 35 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,699,160.-บาท
  4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลการดาเนินงาน
4.1 ระบบกลไกการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ
1. กรณีการเผยแพร่งานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
คณะฯ ได้มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ให้นักวิจัยทุกคนที่ประสงค์จะไปเผยแพร่งานวิจัย ใน
ระดับชาติ ทั้งประเภทบรรยาย โปสเตอร์ และการตีพิมพ์ ตามระเบียบการขอไปราชการ โดยสามารถ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ได้ทั้งหมดตามสิทธิ โดยผ่านการอนุมัติจากคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
(57AGR2.1-4-01)
รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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2. กรณีการเผยแพร่งานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
คณะฯ ได้จัดทากรอบและขั้นตอนเพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้แก่นักวิจัยที่ประสงค์จะ
ไปเผยแพร่งานวิจัย ในระดับนานาชาติ ทั้งประเภทบรรยาย และโปสเตอร์ ตามที่ระบุไว้ในระเบียบของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่ประกาศไว้ (57AGR2.1-4-02) โดยคณะฯ จัดสรรงบประมาณได้ไม่เกิน 30,000.- บาท
ส่วนที่เหลือนักวิจัยสามารถยื่นขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากกองทุนส่งเสริมการวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ
โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการวิจัย (57AGR2.1-4-03)
ส่วนกรณีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติที่เรียกเก็บเงิน มหาวิทยาลัยฯ ให้การ
สนับสนุนงบประมาณตามที่จ่ายจริง (57AGR2.1-4-04)
4.2 การวางแนวทางขั้นตอนหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนการตีพิมพ์ในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย
คณะฯ ได้นาแนวทางขั้นตอนหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนการตีพิมพ์หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการที่มี peer review ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ของมหาวิทยาลัยฯมาใช้
ในการดาเนินการในคณะฯ ในด้านต่าง ๆ สาหรับนักวิจัยที่ประสงค์จะขอความช่วยเหลือในด้านจัดให้มีพี่
เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือการเขียนรายงานวิจัย เพื่อนาเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร ในด้าน
การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของงานวิจัยเพื่อนาเสนอในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ
ส่วนในด้านค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ รวมทั้งการจ่ายค่าตีพิมพ์ในวารสารเรียก
เก็บเงิน นักวิจัยของคณะฯ สามารถขอรับการสนับสนุนโดยใช้หลักเกณฑ์ของกองทุนส่งเสริมนักวิจัย ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (57AGR2.1-4-05) สาหรับการเผยแพร่งานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติทั้งประเภทบรรยาย โปสเตอร์ และการตีพิมพ์ คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน ให้แก่นักวิจัยทุกคนที่ประสงค์จะไป ตามระเบียบการขอไปราชการ โดยสามารถเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่าย ได้ทั้งหมดตามสิทธิ (หลักฐานอ้างอิง 57AGR2.1-4-01) โดยผ่านการอนุมัติจากคณบดี ส่วนการ
เผยแพร่งานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติคณะฯ ได้มีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน ให้แก่นักวิจัยที่ประสงค์จะไปเผยแพร่งานวิจัย ได้ไม่เกิน 30,000.- บาท ส่วนที่เหลือ
นักวิจัยสามารถยื่นขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากกองทุนส่งเสริมการวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ โดยผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการวิจัย (หลักฐานอ้างอิง 57AGR2.1-4-03)
ในปีการศึกษา 2557 คณะฯได้จัดสรรงบประมาณแก่นักวิจัยสาหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติเป็นจานวนเงิน 317,743.50.-บาท
(57AGR2.1-4-06) และได้ส่งเสริมให้นักวิจัยได้รับรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากกองทุนสนับสนุน
งานวิจัยเป็นจานวนเงิน 85,000.-บาท (57AGR2.1-4-07)
  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
ผลการดาเนินงาน
คณะฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการมากขึ้น โดยการจัดส่งอาจารย์ในหน่วยงานแต่ละสาขาวิชาเข้ารับการอบรมที่จัดโดยสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยฯ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย ภายใต้โครงการ
2 โครงการ คือ (57AGR2.1-5-01)
1. โครงการจัดทาชุดความรู้จากงานวิจัย หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเขียนความรู้จากงานวิจัยเพื่อ
การพัฒนาชุมชนอย่างมืออาชีพ”
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพนักวิจัยใหม่”
รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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นอกจากนี้คณะฯ ได้ดาเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ หัวข้อเรื่อง
“เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ” (57AGR2.1-5-02)
คณะฯ ดาเนินการโดยเผยแพร่ จรรยาบรรณการวิจัย ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะฯและเว็บไซต์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมทั้งมีการเผยแพร่แจกจ่ายจรรยาบรรณการวิจัย เป็นคู่มือเอกสารแก่อาจารย์ใน
หน่วยงานต่างๆ ในสาขาวิชาเพื่อกากับดูแลนักวิจัยให้สามารถปฏิบัติงานวิจัยตามจรรยาบรรณเพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในด้านการวิจัย (57AGR2.1-5-03)
คณะฯ มีนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลทางวิชาการระดับนานาชาติเพื่อเป็นการยกย่อง
และเชิดชูเกียรติ (57AGR2.1-5-04)
คณะฯ ได้นาหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้รางวัลตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยของสถาบันวิจัยและ
พัฒนามาใช้ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ในคณะฯ ได้ใช้ประโยชน์จากการนาผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่
โดยคณะฯ ให้ความสะดวกในการเสนอขอรางวัลตีพิมพ์จาก กองทุนส่งเสริมงานวิจัยซึ่งในปีการศึกษา
2557 มีอาจารย์ของคณะฯ จานวน4 คน ได้รับรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสาร คือ
1. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร เป็นจานวนเงิน 5,000.-บาท/คน
2. International Journal of Environmental and Rural Development (IJERD)
เป็นจานวนเงิน 5,000.-บาท/คน (รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 55,000.-บาท)
(57AGR2.1-5-05)
  6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์โดยมีการจัดตั้งหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่ง มทร.ธัญบุรี
คณะกรรมการ และผู้รับผิดชอบในการเจรจาต่อรองหรือทาข้อตกลงหรือสนับสนุนในการเข้าร่วมพันธมิตร
ทางธุรกิจใดๆ ที่เกิดจากการสร้างวิจัยของผู้วิจัยเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้วิจัยและมหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานจัดการทรัพย์สินแห่งมหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ใน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยคณะฯได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ (57AGR2.1-6-01)
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และมี
คู่มือที่แสดงถึงขัน้ ตอนและคาแนะนาในการยืนขอจดลิขสิทธิ์ โดยนักวิจัยของคณะฯ สามารถเข้าถึงข้อมูล
เหล่านี้ผ่านเว็บไซต์ของคณะฯและมหาวิทยาลัยฯ ทางเว็บไซต์ http://www.agr.rmutt.ac.th/
และ http://www.tlo.rmutt.ac.th/ (57AGR2.1-6-02)
คณะฯ สนับสนุนให้อาจารย์ไปเสนอขอสิทธิบัตร เช่น งานวิจัยของ ผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม
อยู่ระหว่างการดาเนินการขออนุสิทธิบัตร ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ “กรรมวิธีการผลิตแยมน้าผึ้งจากน้าผึ้ง
ทานตะวัน” เลขคาขอจดอนุสิทธิ 1503000413 (57AGR2.1-6-03)
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ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
6ข้อ

ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ผลการตรวจประเมิน
ของคณะกรรมการ

5 คะแนน

............ข้อ

คะแนนประเมิน
ของคณะกรรมการ
..........คะแนน

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
57AGR2.1-1-01 ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่จัดทาโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาในหัวข้อ “ระบบฐานข้อมูล”
57AGR2.1-1-02 ระบบสารสนเทศของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้านงานวิจัย อยู่ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลงานวิจัย
และสิ่งประดิษฐ์”
57AGR2.1-1-03 กรอบนโยบายงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
57AGR2.1-1-04 แบบฟอร์มข้อพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยจากงบประมาณรายได้
57AGR2.1-1-05 คาสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้
57AGR2.1-1-06 กรอบการดาเนินงานโครงการวิจัยที่ใช้งบประมาณอื่นๆ
57AGR2.1-1-07 กรอบการสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
57AGR2.1-1-08 แผนผังแสดงระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
57AGR2.1-1-09 แผนภาพขั้นตอนการลงทะเบียนงานวิจัยที่ใช้งบประมาณอื่น ๆ
57AGR2.1-1-10 แผนผังขั้นตอนการขอไปราชการเพื่อนาเสนอผลงานวิจัย
57AGR2.1-2-01 ข้อมูลและรูปภาพครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการของแต่ละสาขาฯ และแบบฟอร์มการขอความ
อนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการ
57AGR2.1-2-02 เว็บไซต์ http://www.agr.rmutt.ac.th/
ภายใต้หัวข้อ “แหล่งทุนวิจัย” LINK “คลินิกเทคโนโลยีRMUTT”
57AGR2.1-2-03 ข้อมูลรายการหนังสือจากห้องสมุด ที่อาจารย์ในคณะฯสั่งซื้อหนังสือ
57AGR2.1-2-04 - คาสั่งคณะกรรมการโครงการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3
- รายงานการประชุม/หนังสือการเข้าร่วมประชุม
57AGR2.1-2-05 - ข้อควรปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการ
- ภาพตู้จัดเก็บเอกสารโครงการงานวิจัยของนักวิจัยภายใต้การจัดเก็บในตู้ที่มีระบบกุญแจและ
มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเฉพาะ
57AGR2.1-3-01 หนังสือส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพนักวิจัยใหม่”
57AGR2.1-3-02 คาสั่ง คณะอนุกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยฯ
57AGR2.1-3-03 คาสั่งแต่งตั้งนักวิจัยพี่เลี้ยง
(หลักฐานอ้างอิง 57AGR2.1-1-03 ถึง 57AGR2.1-1-10)
57AGR2.1-3-04 หนังสือแจ้งจัดสรรเงินงบประมาณรายได้
57AGR2.1-3-05 ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา
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หมายเลขเอกสาร
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
57AGR2.1-3-06 ปฏิทินการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา
(หลักฐานอ้างอิง 57AGR2.1-1-01)
57AGR2.1-3-07 - การลงทะเบียนงานวิจัยที่ใช้งบประมาณอื่น ๆ
- แผนภาพขั้นตอนการลงทะเบียนงานวิจัยที่ใช้งบประมาณอื่น ๆ
57AGR2.1-3-08 - ขั้นตอนการดาเนินการภายหลังการได้รับอนุมัติทุนสนับสนุน
- แบบฟอร์มการดาเนินงานโครงการวิจัย
- ตารางแสดงโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
57AGR2.1-3-09 - หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
57AGR2.1-3-10 - หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ
57AGR2.1-3-11 - หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณรายได้ของคณะฯ
57AGR2.1-3-12 - หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณกองทุนส่งเสริมนักวิจัย
- งบประมาณภายนอก
 หนังสือสัญญารับทุนจากแหล่งทุน
57AGR2.1-3-13
o จากแหล่งทุนห้างหุ้นส่วน บางกอก อโล จากัด
57AGR2.1-3-14
o จากแหล่งทุน สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
57AGR2.1-3-15
o จากแหล่งทุนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
57AGR2.1-3-16
o จากแหล่งทุนสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
57AGR2.1-4-01 - บันทึกข้อความ การขออนุมัติไปราชการ เพื่อนาเสนอผลงานทางวิชาการ
- แบบฟอร์มการเสนอผลงานในต่างประเทศ(สถาบันวิจัยและพัฒนา)ของมหาวิทยาลัยฯ
 IRD 01 แบบคาขอรับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณ
 IRD 02 แบบคาขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
 IRD 03 แบบรายงานผล
 IRD 04 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการนาเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
 IRD 05 แบบประมาณการค่าใช้จ่าย ณ ต่างประเทศ
ประกาศนาเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ (http://www.ird.rmutt.ac.th/?page_id=322)
57AGR2.1-4-02 - Flow กระบวนการดาเนินการขอรับการสนับสนุนเพื่อไปนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ณ ต่างประเทศ (สถาบันวิจัยและพัฒนา)ของมหาวิทยาลัยฯ
http://www.ird.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=852
- แนวทางและขั้นตอนการดาเนินการรับทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
ณ ต่างประเทศ(สถาบันวิจัยและพัฒนา)ของมหาวิทยาลัยฯ
http://www.ird.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=852
57AGR2.1-4-03 - ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินเพื่อสนับสนุนบุคลากรไปเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2557
http://www.ird.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=805
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หมายเลขเอกสาร
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
57AGR2.1-4-04 - บันทึกข้อความ ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
- ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินและรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย พ.ศ.2558
http://www.ird.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=842
- แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี (word)
57AGR2.1-4-05 ระเบียบว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย (http://www.ird.rmutt.ac.th/?page_id=322)
- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย พ.ศ.2551
http://www.ird.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=798
- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย (ฉบับ 2)
พ.ศ.2557http://www.ird.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=799
- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย (ฉบับ 3)
พ.ศ.2557http://www.ird.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=800
(หลักฐานอ้างอิง 57AGR2.1-4-01)
(หลักฐานอ้างอิง 57AGR2.1-4-03)
57AGR2.1-4-06 เอกสารจากระบบซอฟแวร์ทางการเงิน ชื่อ Microsoft Dynamics Ax 2012 งบประมาณ
รายได้ 2558 เป็นระบบใช้เพื่อบันทึกบัญชีในการเบิกจ่ายเงินแก่นักวิจัยสาหรับการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
57AGR2.1-4-07 เอกสารแจ้งนักวิจัยทีไ่ ด้รับรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
57AGR2.1-5-01 - หนังสือส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดทาชุดความรู้จากงานวิจัย
หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเขียนความรู้จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมืออาชีพ”
- หนังสือส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพนักวิจัยใหม่”
57AGR2.1-5-02 - เล่มรายงานผลการดาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้
หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ”
57AGR2.1-5-03 - คู่มือโครงการวิจัย “สาหรับนักวิจัย”
57AGR2.1-5-04 - บันทึกข้อความ เสนอชื่อนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย เข้าร่วมงานวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ
- เอกสารประกอบการได้รับรางวัลจากผลงานวิจัย
57AGR2.1-5-05 -บันทึกข้อความ การขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
- เอกสารแจ้งการได้รับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
57AGR2.1-6-01 - โครงสร้างขององค์กร
- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
พ.ศ. 2551 (http://www.tlo.rmutt.ac.th/?page_id=556)
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่าง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (http://www.tlo.rmutt.ac.th/?p=731)
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หมายเลขเอกสาร
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
57AGR2.1-6-02 - คู่มือแสดงขั้นตอนและคาแนะนาในการยืนขอจดลิขสิทธิ์
 ขั้นตอนการจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม
 คาแนะนาในการเตรียมคาขอแบบผังภูมิของวงจรรวม
(http://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_content&view
=category&id=78&Itemid=320)
- ค้นคว้าข้อมูลทางเว็บไซต์
 http://www.agr.rmutt.ac.th/ภายใต้หัวข้อ แหล่งทุนภายนอก
 http://www.tlo.rmutt.ac.th/
ภายใต้หัวข้อ เกี่ยวกับหน่วยงาน/ประกาศบันทึกข้อตกลง
57AGR2.1-6-03 - แบบคาขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร งานวิจัยของ ผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ “กรรมวิธีการผลิตแยมน้าผึ้งจากน้าผึ้งทานตะวัน”
เลขคาขอจดอนุสิทธิ 1503000413
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ชนิดตัวบ่งชี้

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับ
จากภายนอกสถาบันเพื่อสนั บสนุนการทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและ
จุดเน้นของสถาบัน
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญ ที่
แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงจานวนเงินต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้ เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =
100,000 บาทขึ้นไปต่อคน
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สูตรการคานวณ
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ

=

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้

=

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ
หมายเหตุ :
1. จานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษา
ต่อ
2. ให้นับจานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ
ไม่ใช่จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่ มี ห ลั ก ฐานการแบ่ งสั ด ส่ ว นเงิ นสนั บสนุ นงานวิ จัย ซึ่ง อาจเป็ น หลั ก ฐานจากแหล่ ง ทุ นหรื อ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน
4. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับ
ทุนโดยอาจารย์ป ระจ าหรื อนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ดาเนินการ
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ผลการดาเนินงาน :
ข้อมูล
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดไม่นับรวมผูล้ าศึกษาต่อ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
รวมจานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
เฉลี่ยต่อหัว
คะแนนทีไ่ ด้
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ผลการดาเนินงาน
61
2,835,960
1,863,200
4,699,160
77,035.40
6.41
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เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2557
(1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558)

ผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม (50%)
*นางสาวกรวรรณ ศรีงาม (25%)

ผลผลิต
องค์ความรู้

การศึกษาไฟโตเอสโตรเจนในเกสรผึ้งเพื่อ
พัฒนาเป็นอาหารเสริมแก่สตรีวัยทอง

ว/ด/ป
ที่ลงนามทา
สัญญา

ถ่ายทอด

1

ประเภทโครงการ

ชื่อผู้ทาวิจยั

ต่อเนื่อง

รายชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์

ใหม่

ที่

แหล่งของงบประมาณ

24-ต.ค.-57
70%





24-ต.ค.-57
100%





7-พ.ย.-57
100%





งบประมาณ
รายจ่ายของ
มหาวิทยาลั
ย

งบประมาณรายได้
ของมหาวิทยาลัย
(วช.รอบ2)

งบประมาณ
รายได้ของคณะ
(คณะกลั่นกรอง)

งบประมาณ
สนับสนุนนักวิจยั
หน้าใหม่
(กองทุนวิจยั )

งบประมาณจาก
หน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอก

529,410

นายจิระเดช มณีรัตน์ (20%)
*นางสาวบาจรีย์ ฉัตรทอง (5%)
2

การพัฒนากล้าเชื้อโปรไบโอติคแห้งแบบ
เยือกแข็งสาหรับ ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้
ดอง

ดร. ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ (70%)
ดร.นันท์ชนก นันทะไชย (10%)

255,500

ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร (10%)
ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คา (10%)

3

ผลของรูปแบบการปลูกต่อปริมาณไนเตรท ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ (70%)
และลักษณะทางกายภาพของผักกาดหอม ดร.พนิดา บุษปฤกษ์ (20%)

403,800

นางสาวปิยะภรณ์ จิครเอก (10%)
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4

5

6

7

การประเมินศักยภาพในการบาบัดตนเอง
ของน้าต่อขีดความสามารถในการรองรับ
มลพิษของแม่น้าแม่กลองตอนล่าง

ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม (70%)

การศึกษาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์นา้
จากแหล่งน้า : กรณีศึกษาคลองรังสิต
ประยูรศักดิ์

ดร.กิตติมา วานิชกูล (70%)

ศักยภาพของข้าวหมากในการเป็นแหล่ง
ของแบคทีเรียโปรไบโอติค

ดร.เจริญ เจริญชัย (50%)

การตรวจหาความชุกทางโมเลกุลของเชือ้
Babesia microti และ Bartonella spp.
ในหนูในพื้นที่เคยประสบภัยน้าท่วม
จังหวัดอยุธยา จังหวัดน่าน และจังหวัด
นครสวรรค์

รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
(30%)

รศ.ดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน (30%)

ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ (30%)
ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คา (20%)
สพ.ญ.พชรธร สิมกิ่ง (50%)
*รศ.สถาพร จิตตปาลพงศ์ (10%)

6-พ.ย.-57
70%

202,300




7-พ.ย.-57
70%





6-มี.ค.-58
100%



23-มี.ค.-58
70%



201,950



270,000



280,000

นางสุวดี อิสรายุวพร (10%)
ผศ.การันต์ ชีพนุรัตน์ (10%)
*นางสาววณิษา ยอดศรี (5%)
*นายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย (5%)
*นายสินสมุทร แซ่โง้ว (5%)
*นางสาวอมรรัตน์ มาสกุล (5%)

8

การใช้ประโยชน์เปลือกว่านหางจระเข้เพื่อ
เพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสาร
ป้องกันและกาจัดแมลงศัตรูพืช

รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ (100%)

31-มี.ค.-58





433,200

100%
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9

การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไก
สถาบันการศึกษา ปีที่ 2
ภายใต้ชุดโครงการ การขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
ระยะที่ 8

ผศ.สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์

2 มี.ค.58
100%





400,000

10

ผลของสารเคลือบผิวซิลเวอร์นาโนพาติเคิล
ผสมสารสกัดเปลือกลองกองต่อคุณภาพ
ของผลลองกอง(Effect of silver
nanoparticles- longkong peel
extract coating on quality of
Longkong)

ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร(เป็น
โครงการต่อเนื่อง 2 ปี)

2 มิ.ย.57
100%





480,000

11

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากเปลือก
ส้มโอ

ดร.นันท์ชนก นันทะไชย (70%)
ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร (10%)
ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ (10%)

12

13



การวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
เยลลี่จากเปลือกกล้วยน้าว้า

ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คา (10%)
ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร (60%)
ดร.นันท์ชนก นันทะไชย (20%)
ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ (10%)
ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คา (10%)

15-ต.ค.-57
100%

ผลของสารสกัดสมุนไพร (ใบฝรั่ง) ต่อเชื้อ
แบคทีเรียก่อโรคในปลา

ดร.กิตติมา วานิชกูล (60%)

15-ต.ค.-57
100%

ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม (20%)



15-ต.ค.-57
100%









60,000

60,000

60,000

ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ (10%)
นายสมิง จาปาศรี (5%)
นางสาวจิราพร กุลคา (5%)
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14

กล้าเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติคแห้งที่ผลิต
ด้วยการทาแห้งแบบ
โฟมแมท

ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ (60%)
ดร.นันท์ชนก นันทะไชย (10%)

15-ต.ค.-57
100%





60,000

24-ต.ค.-57
85%





51,000

17-ต.ค.-57
100%





44,000





60,000



35,000

ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร (10%)
ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คา (10%)
นางสาวภัทรภร ภควีระชาติ
(10%)
15

ประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาใน
การควบคุมโรคใบจุดของบัวมังคลอุบล

ผศ.วิทยา ทวีนุช (50%)
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์
รัตน์ (20%)
นายสวัสดิ์ พิมพ์สุวรรณ (15%)
*นายทองมี เหมาะสม (15%)

16

การให้น้าและอัตราปุย๋ ละลายช้าที่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเฟิน
ชายผ้าสีดาสายม่าน (platycerium
cornarium)

17

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ธาตุ
อาหารพืชอินทรีย์สาหรับปลูกพืชแบบ
ไฮโดรโปนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

ผศ.ดร.วัลลภ พรหมทอง (80%)

15-ต.ค.-57

นายวีระยุทธ นาคทิพย์ (20%)

100%

การผลิตและการใช้ประโยชน์ปยุ๋ น้าชีวภาพ
ในระบบการผลิต
การเกษตรของเกษตรกรในจังหวัด
ปทุมธานี และนครนายก

ผศ.นิยม บัวบาน (60%)
ผศ.จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล (20%)
นางสาวเยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว
(20%)

18

นายสวัสดิ์ พิมพ์สุวรรณ (70%)
นางสาวเยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว
(30%)

24-ต.ค.-57
100%
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20-ต.ค.-57
85%

ของบัวหลวง

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์
รัตน์(50%)
ผศ.วิทยา ทวีนุช (20%)
นางสาวปิยะภรณ์ จิตรเอก (15%)
*นายทองมี เหมาะสม (15%)

20

พัฒนาต้นแบบเครื่องผลิตปลาป่นในระดับ
ชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง

ดร.จรัญ ลิขิตรัตนพร (80%)

26-พ.ย.-57
100%

21

ผลของการใช้แกนสับปะรดผงต่อคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

19

อิทธิพลของน้าสกัดชีวภาพต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิต

22

การผลิตเครื่องดื่มเห็ดหอมและเห็ด
หลินจือผสมฟักข้าว

23

ผศ.อรุณชัย แก้วศรีงาม (20%)
ผศ.ประดิษฐ์ คาหนองไผ่ (100%)

20-ต.ค.-57








51,000



60,000



45,000



40,000



35,000



40,000



40,000

100%
ผศ.วัฒนา วิริวุฒิกร (80%)
ผศ.ดร.สมพร เจนคุณาวัฒน์
(20%)

17-ต.ค.-57

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับปะรดอย่าง
รวดเร็ว

ผศ.ดร.ปิยะวดี เจริญวัฒนะ (80%)

20-ต.ค.-57

ผศ.ดร.รัชตา ทนวิทูวัตร (20%)

100%

24

ผลของรูปแบบการเตรียมต่อปริมาณใย
อาหารในผักกาดหอมอบแห้งด้วยเครื่อง
อบแห้งแบบถาด

ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ (100%)

27-ต.ค.-57
100%

25

การปลูกไม้ผลในภาชนะโดยใช้เทคนิค air
pruning

ผศ.อังคณา ธนกัญญา (60%)
ผศ.รัตนา ไก่ฟ้า (30%)
นางสาวเยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว
(10%)

20-ต.ค.-57
100%



100%
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26

ผลของน้าหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโต
และคุณภาพ
ของผักสลัดชนิดต่างๆ

นางสาวเยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว
(60%)
ผศ.จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล (20%)

20-ต.ค.-57
100%





57,500





60,000

นายสวัสดิ์ พิมพ์สุวรรณ (10%)
27

ผศ.นิยม บัวบาน (10%)
ผศ.จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล (50%)

การใช้ยีสต์และน้าหมักชีวภาพเป็นสาร
กระตุ้นชีวภาพเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต ผศ.นิยม บัวบาน (15%)
และผลผลิตของพืชผักบางชนิด
ผศ.ดร.วัลลภ พรหมทอง (15%)

20-ต.ค.-57
100%

นางสาวเยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว
(20%)
การศึกษาความเข้มข้นของปุย๋ ที่มีผลต่อ
การเพาะเลี้ยงไข่น้า
Wolffia arrhiza (L.) Wimm.)

ผศ.สมใจ เปรมสมิทธ์ (60%)
ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม (40%)

15-ต.ค.-57
100%



29

การพัฒนากล้าเชื้อยีสต์ที่แยกจากผลตาล
เพื่อการผลิตขนมตาล

ผศ.ดร. เจริญ เจริญชัย (100%)

14-ต.ค.-57





60,000

30

ผลของการใช้เยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวที่มีตอ่
ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเวียนนาไก่

นางสาวสุภาพร ร่มโพธิ์ไทร (80%)

15-ต.ค.-57





49,500

ผศ.ประดิษฐ์ คาหนองไผ่ (10%)

90%

28

31

ผลของกัมจากลูกสารองต่อคุณสมบัติทาง
กายภาพ ทางเคมี
และประสาทสัมผัสของกุนเชียงปลาดุก

นายชานนท์ สิงห์ทอง (10%)
ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คา (100%)

15-ต.ค.-57
100%







50,000

60,000
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32

การศึกษากรรมวีธีในการทาชาจากดอก
กุหลาบ

33

ผลของการห่อผลที่มีต่อคุณภาพของส้มโอ

34

การตรวจหาความชุกทางโมเลกุลของเชือ้
Babesia canis ในสุนัขเลี้ยงที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล

นายวรินธร ยิ้มย่อง (80%)

15-ต.ค.-57

ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร (20%)
นางสาวเยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว
(70%)

100%
16-มิ.ย.-58
100%

ผศ.จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล (30%)
สพ.ญ.พชรธร สิมกิ่ง (35%)
ผศ.สพ.ช.การันต์ ชีพนุรัตน์ (20%)
นาย บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ (20%)
นาง สุวดี อิสรายุวพร (10%)
นายอมร อัศววงศานนท์ (5%)
นาย วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย (5%)

16-มิ.ย.-58



30,000







50,000





35,000





50,000

70%

นาย ภพสันต์ ชัยธีระพันธุ์กุล (5%)
นาย สถาพร จิตตปาลพงศ์ (5%)
35

ผลของฮอร์โมน 17αMethyltestosterone ต่อการเปลี่ยนเพศ
ปลานิลแดงระยะถุงไข่แดงยุบ โดยวิธแี ช่
และผสมในอาหาร

ดร.ศุภมาศ ศรีวงศ์พุก (90%)
ผศ.ดร.สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ
(10%)

16-มิ.ย.-58
100%

รวมงบประมาณ (จาแนกตามงบประมาณ)
รวมงบประมาณทั้งหมด

35

-

20

4,699,160

15

784,910

808,050

1,108,000

135,000

1,863,200

สี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน
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จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ =

=

คะแนนผลการประเมิน

=
=

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

4,699,160
61

= 77,035.40

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก x 5
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม
77,035.40 x 5 = 6.41
60,000

ผลการประเมินตนเอง :
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

4 คะแนน

77,035.40 บาท

การบรรลุ
เป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5 คะแนน

ผลการตรวจประเมิน
ของคณะกรรมการ
..............บาท

คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ
..............คะแนน

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
57AGR2.2-1-01 ตารางแสดงจานวนอาจารย์ จาแนกตามวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
57AGR2.2-1-02 สัญญารับทุน และแบบ วจ.1
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย

ชนิดตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูป
ของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่
ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการตารา
หรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว โดย
มีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้
1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็ น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
x5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5

กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศของ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผ ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ และจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
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0.60

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจ ารณาวารสารทางวิช าการส าหรับการเผยแพร่ ผ ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
นาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็ นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Bell’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตี พิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
* ผลงานสร้ างสรรค์ ทุกชิ้นต้องผ่ านการพิจ ารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
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ผลการดาเนินงาน :
ประเภทงาน
จานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์
จานวนงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่
รวมทั้งหมด

0.20
15
15

0.40
14
14

0.60
-

ระดับคุณภาพ
0.80 1.00
7
7

ข้อมูล
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดไม่นับรวมผูล้ าศึกษาต่อ
รวมคะแนนถ่วงน้าหนักงานวิจยั ตีพิมพ์และงานสร้างสรรค์
ร้อยละผลรวมถ่วงน้าหนักต่ออาจารย์ประจา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคม
คะแนนทีไ่ ด้
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ผลรวมถ่วงน้าหนัก
14.20
14.20

ผลการดาเนินงาน
61
14.20
23.27
30
3.87
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แบบรายงานการตีพิมพ์บทความวิจัยปี 2557 (1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ลาดับ
ที่

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อผู้วิจัย
0.20 0.40

วันเดือนปีที่
ตีพิมพ์

ฉบับที่ตีพิมพ์

0.60

1

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
(TCI กลุ่มที่ 2)

พฤษภาคมสิงหาคม 2557

ปีที่ 45 ฉบับที่ 2
(พิเศษ)

0.80

1.00

1

ผลของแคลเซียมซิเตรทต่อคุณภาพ
ของลองกองพร้อมบริโภค

2

การใช้สภาพบรรยากาศดัดแปลงเพื่อ ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร
ยึดอายุการเก็บรักษาของลองกองตัด
แต่งพร้อมบริโภค
คุณภาพทางเคมีและประสาทสัมผัส
ดร.นันท์ชนก นันทะไชย
ของเครื่องดื่มชาพร้อมบริโภคจาก
เปลือกส้มโอ
การศึกษาส่วนผสมที่เหมาะสมสาหรับ ดร.นันท์ชนก นันทะไชย
เครื่องดื่มชาเปลือกส้มโอพร้อมบริโภค

1

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
(TCI กลุ่มที่ 2)

พฤษภาคมสิงหาคม 2557

ปีที่ 45 ฉบับที่ 2
(พิเศษ)

1

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
(TCI กลุ่มที่ 2)

พฤษภาคมสิงหาคม 2557

ปีที่ 45 ฉบับที่ 2
(พิเศษ)

1

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
(TCI กลุ่มที่ 2)

พฤษภาคมสิงหาคม 2557

ปีที่ 45 ฉบับที่ 2
(พิเศษ)

5

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คล้ายโยเกิร์ต
พร้อมดื่มจากข้าวกล้องหอมนิลงอก

ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์

1

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
(TCI กลุ่มที่ 2)

พฤษภาคมสิงหาคม 2557

ปีที่ 45 ฉบับที่ 2
(พิเศษ)

6

การใช้ผงเปลือกส้มเขียวหวานเป็นสาร ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์
ทดแทนไขมันในน้าสลัดครีม

1

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
(TCI กลุ่มที่ 2)

พฤษภาคมสิงหาคม 2557

ปีที่ 45 ฉบับที่ 2
(พิเศษ)

3
4

ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร

ชื่อวารสารหรือชื่อเอกสาร

ลักษณะการตีพิมพ์
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7

The influence of color and odor ผศ.ดร.สมพร เจนคุณาวัฒน์
of Kanohm Sa Lee's package on
expectation and preference of
customer
Water-Based screen printing ink ผศ.ดร.สมพร เจนคุณาวัฒน์
by soil dyes on paper

1

The 2nd Conference of
Asia Color Association
URBAN COLOR FOR LIFE

4-7 กันยายน
2557

Proceedings

1

4-7 กันยายน
2558

Proceedings

9

Prefeerrence colors GAC fruit
blended with pineapple juice

ผศ.วัฒนา วิริวุฒิกร

1

4-7 กันยายน
2559

Proceedings

10

The Flowering Capabilities of
Three Water lily Hybrids

PURIN
AKKARAKULTRON

1

The 2nd Conference of
Asia Color Association
URBAN COLOR FOR LIFE
The 2nd Conference of
Asia Color Association
URBAN COLOR FOR LIFE
International Journal of
Environmental and Rural
Development

October-14

Volume 5
Number 2

11

In vitro Cultures and Colchicine- Piyavadee
Induced Tetraploidy of Sundew Charoenwattana
(Drosera spatulata Labill.)

1

International Journal of
Environmental and Rural
Development

October-14

Volume 5
Number 2

12

Variation of Important Nutrients Boontarika
Proportion on Phytoplankton
Thongdonphum
Distribution in Bang-tabun Bay,
Phetchaburi Province, Thailand
Acute Toxicity of Tea Seed Cake Kittima Vanichkul
on Climbing perch (Anabas
testudineus (Bloch))

1

International Journal of
Environmental and Rural
Development

October-14

Volume 5
Number 2

1

International Journal of
Environmental and Rural
Development

October-14

Volume 5
Number 2

8

13

รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

69

14

การศึกษาและทดสอบเครื่องนวด ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร
เมล็ดบัวหลวง

15

Study of color preferences of
Gac fruit blended with mixed
mushroom juice

ผศ.วัฒนา วิริวุฒิกร

1

16

Silkscreen Printing on Cotton
Fabrics with Soil Colorant

ผศ.ดร.สมพร เจนคุณาวัฒน์

1

17

ผลของการเสริมผงเปลือกกล้วยน้าว้า
ต่อคุณภาพของคุกกี้

ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร

1

18

การวิจัยและพัฒนาธาตุอาหารพืช
อินทรีย์สาหรับปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์
(The Research and
Development of Organic
Nutuent Solution for
Hydroponics)

ผศ.ดร.วัลลภ พรหมทอง

1

1

วารสารแก่นเกษตร
(TCI กลุ่มที่ 1)

ปีที่ 43 ฉบับที่ 1
มกราคมมีนาคม 2558

ประชุมวิชาการ AIC 2015
Tokyo Conference : Color
and Image และ นาเสนอ
ผลงานทางวิชาการภาค
โปสเตอร์
ประชุมวิชาการ AIC 2015
Tokyo Conference : Color
and Image และ นาเสนอ
ผลงานทางวิชาการภาค
โปสเตอร์
ประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน (ASTC2015)
ครั้งที่ 3
ประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน (ASTC2015)
ครั้งที่ 3

19-22 พ.ค. 58 Proceedings
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19-22 พ.ค. 58 Proceedings

28-29
พฤษภาคม
2558

Proceedings

28-29
พฤษภาคม
2558

Proceedings
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19

ผลของอาหารทีผ่ ลิตจากวัตถุดิบ
ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม
โปรตีนทดแทนจากแปลงเกษตรปลอด
สารพิษต่อการเจริญเติบโตของปลานิล

1

20

ผลของปุ๋ยที่แตกต่างกันต่อการ
เจริญเติบโตของไข่น้า (Wolffia
arrhiza)

ผศ.สมใจ เปรมสมิทธิ์

1

21

ปรสิตในปลาบู่ทรายจากอ่างเก็บนา้
ห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์

ดร.ศุภมาศ ศรีวงศ์พุก

1

22

สภาพปัญหาแรงงานในงานภูมิทัศน์
นายวีระยุทธ์ นาคทิพย์
กรณีศึกษาแรงงานในกระบวนการ
ก่อสร้างงานภูมิทัศน์
(Labor Problems in the
Landscape Case Study of
Worker in Process Construction
in Landscaping)
การสารวจพยาธิในทางเดินอาหารของ นางสาวพชรธร สิมกิ่ง
ไก่แจ้ภายในฟาร์มเขตหนองจอก
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
A Survey of Gastrointestinal
Parasites in Bantam in Nong
Chok, Bangkok
Growth, Yield and Yield
Ratchata Tonwitowat
Components of 4 Dark Red
Roselle Cultivars

23

24

1

1

1

ประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน (ASTC2015)
ครั้งที่ 3
ประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน (ASTC2015)
ครั้งที่ 3
ประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน (ASTC2015)
ครั้งที่ 3
ประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน (ASTC2015)
ครั้งที่ 3

28-29
พฤษภาคม
2558

Proceedings

28-29
พฤษภาคม
2558

Proceedings

28-29
พฤษภาคม
2558

Proceedings

28-29
พฤษภาคม
2558

Proceedings

ประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน (ASTC2015)
ครั้งที่ 3

28-29
พฤษภาคม
2558

Proceedings

Proceedings of The 5th
June-15
Rajamangala University of
Technology International
Conference
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25

The Use of Tempering and
Pricking to Improve Quality of
Cassava Drying

Phanida Busaparoek,
Sarayut Singou and
Parichat
Phutthacharoen

26

ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาและ
รูปแบบการดื้อสารต้านจุลชีพของเชื้อ
ที่แยกได้จากเนื้อไก่ในตลาดจังหวัด
ปทุมธานี
Phytoplankton Community at
Klong Rangsit Prayurasakdi,
Pathum Thani Province

สุวดี อิสรายุวพร
การันต์ ชีพนุรัตน์

27

1

1

ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม

1

28

The study of physiological and ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร
biochemical changes during fruit
drop of longkong postharvest

29

ศึกษาสมการทานายน้าหนักมีชีวิตของ ผศ.ดร.สมจิตร ถนอมวงศ์
โคนมในภาคใต้
วัฒนะ

1

30

แรงจูงใจที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อใน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง
วัชรินทร์รัตน์

1

31

ลักษณะการขนส่งและปัจจัยที่มีผลต่อ ดร.สุกญ
ั ญา ชัยพงษ์
การขนส่งไม้ประดับในงานภูมิทัศน์
กรณีศึกษาตลาดไม้ดอกไม้ประดับ
คลอง15 จังหวัดนครนายก ตลาดบ้าน
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ดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี และตลาด
บ้านชะอม จังหวัดสระบุรี
32

ปรสิตปลิงใสในปลาช่อนจากอ่างเก็บ ดร.ศุภมาศ ศรีวงศ์พุก
น้าห้วยจระเข้มาก อาเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์

1

33

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
ชันโรง 2 ชนิด ในการเป็นแมลงผสม
เกสรเงาะพันธุ์สีทอง

1

34

การคัดเลือกและจาแนกแบคทีเรียกรด ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์
แลคติคจากข้าวกล้องหอมนิลงอกเพื่อ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โยเกิรต์

1

35

การตรวจหาความชุกโดยใช้เทคนิค
อาจารย์พชรธร สิมกิ่ง
โมเลกุลาร์ของโรคพยาธิหนอนหัวใจใน
สุนัข (Dirofilaria immitis) ในสุนขั จร
จัดที่อาศัยในวัดบริเวณรอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ศูนย์รังสิต
Production of lactic acid
ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์
bacteria starter powder using
foam-mat drying

1

36

จานวนบทความวิจัยทั้งหมด

ผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม
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ร้อยละผลรวมถ่วงน้าหนัก =

ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ทั้งหมด

=

คะแนนผลการประเมินในปีนี้ =

14.20 x 100
61

x 100

= 23.27

ร้อยละผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
x 5
ร้อยละผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

23.27 x 5
30

=

= 3.87

ผลการประเมินตนเอง :
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3.51 คะแนน ร้อยละ 23.27

การบรรลุ
เป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน ผลการตรวจประเมินของ คะแนนประเมินของ
ตนเอง
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
3.87 คะแนน
ร้อยละ...................
..............คะแนน

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
57AGR2.3-1-01 ตารางแสดงจานวนอาจารย์ จาแนกตามวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
57AGR2.3-1-02 เอกสารการตีพิมพ์เผยแพร่
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดเด่น
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
2. นักวิจัยเห็นความสาคัญและเข้าใจกระบวนการวิจัยเป็นอย่างดี
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร และนักวิจัยสามารถจัดหาแหล่งทุนวิจัยได้อย่างเพียงพอ
แนวทางเสริมจุดเด่น
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรควรมีมาตรการให้นักวิจัยเผยแพร่งานวิจัยในวารสารที่มี Impact factor มากขึ้น
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ควรหาแนวทางให้นักวิจัยทาโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการให้
ได้ผลงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ทางธุรกิจได้มากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
1. คณะควรมีมาตรการให้มีจานวนนักวิจัยสามารถขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกให้เพิ่มสูงขึ้น
2. คณะ ควรมีมาตรการช่วยเหลือให้นักวิจัยนาผลงานวิจัยไปจดลิขสิทธิ์อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรมากขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- คณะควรมีมาตรการปลูกฝังให้บุคลากรมีจิตวิญญาณเป็นนักวิจัยมืออาชีพอย่างสม่าเสมอ
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องค์ประกอบที่ 3
การบริการวิชาการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความ
เชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดย
ให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง
รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็น
แหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คาปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทางานวิจัยเพื่อตอบคาถาม
ต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริหารทางวิชาการนอกจากเป็นการทาประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับ
ประโยชน์ในด้านต่างๆ คือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการ
บูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการ
ให้บริการทางวิชาการด้วย
ตัวบ่งชี้

จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

การบริการวิชาการแก่สังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคานึงถึงกระบวนการใน
การให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนามาจัดทาแผนบริการวิชาการประจาปี
ทั้งการบริการวิชาการที่ทาให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดทาเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการ
ประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการ และนามาจัดทาเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มี
ประสบการณ์จากสภาพจริงและนามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนาเสนอ
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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6 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน:
ตน กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยี การเกษตรได้ จัดทาแผนบริการวิช าการของคณะฯ โดยแต่ งตั้งคณาจารย์และ
บุคลากรในคณะฯ เป็นคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม (AGR3.1-1-01) โดยคณะกรรมการชุดนี้
ร่วมกันกาหนดแผนและตัวชี้วัดความสาเร็จของงานบริการวิชาการ โดยวางแผนการดาเนินงานและ
เป้าหมายภาพรวม 5 ปี และแผนงานการจัดทาโครงการในแต่ละปี (AGR3.1-1-02)
นอกจากนี้ เพื่อให้แผนการบริการวิชาการประจาปีที่คณะฯ จัดเสนอ สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในคณะฯ และชุมชนท้องถิ่น ทางคณะฯ จึง
จัดทาการสารวจพื้นที่และวางแผนการจัดอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเป้าหมาย โดย
แต่งตั้งตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม (AGR3.1-1-03) จัดทาแบบ
สารวจและออกสารวจความต้องการของชุมชน (AGR3.1-1.04) แล้วนามาประกอบกับความพร้อมของ
วิทยากรในคณะฯ และจัดทาหลักสูตรที่จะจัดอบรม โดยเสนอกรรมการประจาคณะพิจารณา เพื่อให้ได้
แผนที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และได้นาผลจากการพิจารณาของคณะกรรมการประจา
คณะ (AGR3.1-1-05) มาปรับปรุงและเสนอคณะกรรมการประจาคณะเพื่ออนุมัติเป็นแผนบริการ
วิชาการประจาปี (AGR3.1-1-06)
  2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดทาโครงการบริการวิชาการตามแผนประจาปี ที่ได้รับจัดสรรจาก
ทางมหาวิทยาลัย (AGR3.1-2-01) โดยทางคณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานบริการวิชาการ
โดยมีห น้ าที่จั ดทาโครงการและประเมิ นผลโครงการที่ได้รั บอนุมัติจากทางมหาวิทยาลั ย ประจาปี
งบประมาณ 2558 (AGR3.1-2-02) ขออนุมัติดาเนินโครงการและจัดตั้งทีมงานวิทยากรทั้งภาคบรรยาย
และปฏิบัติ โดยเชิญอาจารย์ที่เชี่ยวชาญตามหลักสู ตรที่ชุมชนต้องการ (AGR3.1-2-03) พร้อมทั้งทา
หนังสือแจ้งการจัดทาโครงการพร้อมกาหนดการไปยังชุมชนเป้าหมาย (AGR3.1-2-04) โดยโครงการที่
คณะฯ ได้จัดทาเป็นโครงการการให้บริการที่เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม ตามความถนัดของ
คณะฯ ที่เน้นทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้บุคลากร นักศึกษา ในคณะฯ ได้รับ
ประโยชน์และเกิดการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย ดังนี้
2.1 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ “โครงการการส่งเสริมการทาเกษตรอย่างยั่งยืนและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตร” โดยจัดอบรม
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ตาบลลาลูกกา อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นระยะเวลา
ต่อเนื่องกันมา 5 ปี โดยในปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณ 2558 ได้มีหลักสูตรจัดอบรมที่
เกี่ยวเนื่องกับ การเพาะเห็ด การเลี้ยงกบ การทาปุ๋ย และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ (AGR3.1-2-05)
ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมได้มีการติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดโครงการ ได้แก่ ผู้เข้ารับ
การอบรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้น และมี เกษตรกรอย่างน้อยหนึ่งรายนาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ โดย
รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
ผลการติดตามพบว่าคุณอานาจ แจ้งแสงทอง เกษตรกรหมู่ 7 ตาบลลาลูกกา ได้นาความรู้ที่ได้รับการ
อบรมไปต่อยอดประกอบอาชีพโดยการเพาะเห็ดขาย โดยมีรายได้จากการขายเห็ดวันละ 200-300
บาท (AGR3.1-2-06)
นอกจากนี้ ไ ด้ มี ก ารบู ร ณาการงานบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมกั บ การเรี ย นการสอนในรายวิ ช า
ผลิตภัณฑ์ประมง (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557) โดยให้นักศึกษาซึ่งผ่านการเรียนรู้ทั้งภาค
ทฤษฏีและปฏิบัติ เกี่ยวกับเทคนิคและกระบวนการแปรรูปทางการเกษตร การนาวัตถุดิบในชุมชนมา
แปรรูป และได้ลงพื้นที่จริง ได้มีโอกาสนาความรู้และเทคนิคเหล่านั้นไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรใน
ชุมชน โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยเกษตรกรในการฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย ซึ่งผลการประเมินความสาเร็จของ
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน พบว่านักศึกษาได้เรียนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่น
(ชุมชน) ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน และได้ฝึก
ปฏิบัติจริง นอกจากนี้นักศึกษายังเกิดแนวคิดและมองเห็นภาพของการนาความรู้ที่ได้เรียนในชั้นเรียน
มาประยุกต์ใช้ในสายงานอาชีพและทาให้เกิดประโยชน์ได้จริง
(AGR3.1-2-07)
2.2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน เป็นโครงการที่ทางคณะฯ
จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชน โดยมีชุมชนเป้าหมายเป็นชุมชนใน
พื้นที่อาเภอหนองเสือ และอาเภอใกล้เคียง ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอาเภอหนองเสือเป็นอาเภอ
ที่มีพื้นที่ทาการเกษตรมากที่สุดในจังหวัดปทุมธานี จากการสารวจและประชุมร่วมกับองค์กรท้องถิ่น
และตัวแทนชุมชนที่มาจากหลากหลายตาบล หลากหลายอาชีพ ทาให้เกิดความต้องการที่หลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูก การทาประมง การเลี้ยงสัตว์ การเพาะพันธุ์ไม้ การแปรรูป หรือค้าขาย ทาให้
หลักสูตรที่ทางคณะฯ จัดมาให้ตรงกับความต้องการของชุมชนมีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชนและให้ชุมชนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้หรือนาไปประกอบอาชีพได้จริง
โดยหลักสูตรที่ทางคณะฯ ได้จัดอบรมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ถึง ปีงบประมาณ
2558 นี้ ได้แก่ 1) หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 2) หลักสูตรการผลิตเห็ดเชิงธุรกิจ (เห็ดถุงพลาสติก
เห็ดในตะกร้า) 3) หลักสูตรการปลูกผักปลอดสารพิษ 4) หลักสูตรการปลูกไม้ผลในภาชนะบรรจุ
5) หลักสูตรการขยายพันธุ์พืชเบื้องต้น 6) หลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้
เอง 7) หลักสูตรการเพาะพืชงอก (ทานตะวันงอก) 8) หลักสูตรการจัดการอาหารแพะเนื้อ 9) หลักสูตร
การวิเคราะห์คุณภาพผักผลไม้ และ10) หลักสูตรการผลิตแชมพูสุนัข
(AGR3.1-2-08)
ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมโครงการในปีงบประมาณ 2557 และ 2558 ได้มีการติดตามและ
ประเมินผลตามตัวชี้วัดโครงการ ได้แก่ การที่เกษตรกรได้รับความรู้เพิ่มขึ้น และมีเกษตรกรอย่างน้อย
หนึ่ งรายนาความรู้ที่ได้รั บจากการอบรมไปประยุกต์ใช้จริง จากการสารวจติดตามผลและการถอด
บทเรียนพบว่า มีเกษตรกร จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบงกชกร ตาบลบึงบอน ได้รวมกลุ่มกันแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ออกขายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ กลุ่มผลิตน้าพริก และกลุ่มผลิตน้าข้าวไรซ์เบอรี่
(AGR3.1-2-09)
นอกจากนี้ได้มีการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยหลักสูตรการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 โดยในการจัดอบรมในแต่ละปี
รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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จะมีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายขึ้น ซึ่ งในรายวิชาเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปทาง
เกษตร 2 (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557) ได้มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียน
การสอน โดยเชิญตัวแทนชุมชนเข้ามาเป็นวิทยากรและสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้าข้าวไรซ์เบอรี่
ให้ กับ นั กศึ ก ษา และแบ่ งกลุ่ มให้ นั ก ศึก ษาได้ ปฏิ บั ติ แ ละทดสอบชิ มผลิ ตภั ณ ฑ์ข องแต่ล ะกลุ่ ม จาก
กิจกรรมการบูรณาการดังกล่าว พบว่า นักศึกษามีความกระตือรือร้นและสนุกกับการที่ได้ลงมือปฏิบัติ
จริง มีความรู้ความเข้าใจและได้รับประสบการณ์จากการนาวัตถุดิบทางการเกษตร ซึ่งก็คือข้าวไรซ์เบอรี่
ที่ ป ลู ก ในพื้ น ที่ อ าเภอหนองเสื อ มาแปรรู ป เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ น อกเหนื อ จากการน าข้ า วไปหุ ง เพื่ อ
รับประทาน ได้เรียนรู้การทางานเป็นกลุ่ม การทางานเป็นขั้นตอน และตระหนักถึงความสาคัญของ
รายวิชาที่ได้เรียน (AGR3.1-2-10)
จากผลการจัดโครงการบริการทางวิชาการ การลงพื้นที่พบปะกับชุมชน ได้เกิดเป็นข้อเสนอแนะ
จากชุมชนที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในพื้นที่ เช่น ผลิตภัณฑ์จากใบหม่อนหรือผลหม่อนที่
ปั จ จุ บั น มี การปลู กอย่ างแพร่ ห ลายในพื้นที่ อาหนองเสื อ แต่เนื่ องจากเกษตรกร/ชุมชน ไม่มีข้ อมู ล
เกี่ย วกับ คุณ สมบั ติห รื อ ข้อดีข องวั ตถุดิบ ที่ตนเองมี อยู่ จึ งเสนอกับ ทางวิทยากรและคณะกรรมการ
ดาเนินการจัดโครงการฯ ได้ช่วยหาแนวทางการพัฒนาต่อไป จึงเกิดเป็นการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับงานวิจัย โดยมีอาจารย์นาโจทย์ที่ได้ไปเขียนเป็นโครงการวิจัย หัวข้อ “ผลของการทาแห้งต่อ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในใบหม่อน”เสนอของบประมาณเงินรายได้คณะ
ประจาปีงบประมาณ 2559 และได้รับการอนุมัติการสนับสนุนจากทางสภามหาวิทยาลัย ให้ดาเนินงาน
ได้ (AGR3.1-2-11)
2.3 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระ
ชนม์มายุ 5 รอบ โดยจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ตาบล
บึงบอน อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชากรส่วนใหญ่ทาอาชีพเกษตรกรรม โดย
มากกว่าร้อยละ 50 ของเกษตรกร ทาการเพาะปลูกข้าว และรองลงมาเป็นไม้ผล ผัก และสมุนไพร
จากการสารวจและวางแผนร่วมกับชุมชน ได้ข้อสรุปความต้ องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้
และแนวปฏิบัติที่จะช่วยพัฒนาการทาการเกษตรอย่างยั่งยืนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้วัตถุดิบที่
มีในพื้นที่พัฒนาเป็นปุ๋ย สารปรับปรุงดิน หรือสารกาจัดศัตรูพืชและแมลง ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการประชุมจัดทาแผนงานการพัฒนาทั้ง 5 ปี ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนในพื้นที่ โดยในช่วง 1-2 ปีแรก เริ่มจากการทาความเข้าใจและให้องค์ความรู้พื้นฐาน บวกกับ
การถอดบทเรียนและรวบรวมองค์ความรู้ในท้องถิ่น เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีและเกษตรกรสามารถนาไป
ประยุกต์ปฏิบัติได้จริง และจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรที่มีแนวคิดที่จะร่วมเดินไปสู่การทาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ช่วงปีที่ 3-4 จะเป็นช่วงการนาองค์ความรู้ไปทดลองปฏิบัติในพื้นที่จริง การศึกษาดูงาน การทาแปลง
สาธิต การจัดเตรียมพื้นที่และจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกร เพื่อเป็นโอกาสให้เกษตรกรได้มาพบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ต่อไป ในปีที่ 5 เน้นการ
พัฒนาให้เกษตรกรในชุมชนได้มีโอกาสเป็นวิทยากรในการร่วมเผยแพร่ประสบการณ์การทาการเกษตร
ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติต่อไป
โดยองค์ความรู้ที่นามาถ่ายทอดในปีแรก (ปีงบประมาณ 2558) คือ การทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการทาการเกษตร แนวทางและความเป็นไปได้ในการทา
รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
การเกษตรอย่างยั่งยืน ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ดิน ปริมาณธาตุอาหารในดินและที่พืชต้องการ
รวมทั้งทางเลือกในการนาวัตถุดิ บในพื้นที่มาผลิตหัวเชื้อไตร-โครเดอร์ม่า และการผลิตปุ๋ยน้าหมักจาก
หน่อกล้วย (AGR3.1-2-12)
ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมได้มีการติดตาม ถอดบทเรียนและประเมินผลตามตัวชี้วัดโครงการ
ได้แก่ การที่เกษตรชุมชน ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น และมีเกษตรกรอย่างน้อยหนึ่งรายนาความรู้ที่ได้ไป
ประกอบอาชีพ โดยผลการติดตามพบว่าคุณลุงปรานี ภุมมา เกษตรกรหมู่ 7 ตาบลบึงบอน ได้นาความรู้
ที่ได้รับไปประกอบอาชีพโดยการทาน้าหมักจากหน่อกล้วยใช้จริง และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
สมาชิกเกษตรกรคนอื่นๆ ด้วย (AGR3.1-2-13)
นอกจากนี้ ไ ด้ มี ก ารบู ร ณาการงานบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมกั บ การเรี ย นการสอน ในรายวิ ช า
เทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปทางเกษตร 1 (ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558) โดยนานักศึกษา
ออกพื้นที่พบปะชุมชน สารวจและเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อให้ได้แนวคิดในการนาความรู้
และเทคนิคการแปรรูปทางการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในการแปรรูปผลิตผลเกษตรจากชุมชนเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่อาจจะนากลับไปส่งเสริมให้ชุมชนได้ต่อไป ซึ่งผลการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนทาให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน และได้ฝึกปฏิบัติจริง (AGR3.1-2-14)

  3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
ผลการดาเนินงาน
โครงการบริ การวิช าการแก่สั งคมที่ คณะฯ ได้จัดทาตามแผนประจาปี ในปีงบประมาณ 2557
จานวน 2 โครงการ และ ในปีงบประมาณ 2558 จานวน 3 โครงการ ซึ่งโครงการทั้งหมดที่จัดทาเป็น
โครงการแบบให้เปล่า ตามความเชี่ยวชาญของคณะฯ แก่ชุมชน โดยเน้นการให้ความรู้ ที่มุ่งเน้นให้
เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษาและการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยคณะฯ ได้ทาการสารวจ ประชุม
หารือกับทางองค์กรท้องถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตัวแทนชุมชน เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดทาโครงการ
และนาเสนอของบประมาณจากทางมหาวิทยาลัย เพื่อนาไปดาเนินการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้
พร้อมกับการสาธิตและฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการให้คาปรึกษาแก่เกษตรกร/ชุมชนที่สนใจและพร้อมที่จะต่อ
ยอดองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาอาชีพต่อไป (AGR3.1-3-01)
  4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนาเสนอ
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดโครงการบริการวิชาการตามแผนการดาเนินงานและตัวชี้วัด
เป้าหมาย (AGR3.1-4-01) โดยในปีงบประมาณ 2557 คณะฯ ได้ตั้งแผนการจัดทาโครงการไว้จานวน 2
โครงการ และกาหนดตัวชี้วัดเป้าหมายไว้ 2 เรื่อง คือ เป้าหมายการนางานด้านบริการวิชาการไปบูรณา
การกับการเรียนการสอนจานวน 1 วิชา และนาไปบูรณาการกับการวิจัยจานวน 1 งานวิจัย จากการ
ประเมินผลการดาเนินงาน พบว่าคณะฯ ได้จัดโครงการสาเร็จตามเป้าหมายจานวน 2 โครงการ คือ 1)
โครงการยกระดับ คุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชน แบบมีส่ ว นร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิ มพระเกียรติ
“โครงการการส่งเสริมการทาเกษตรอย่างยั่งยืนและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตร” (AGR3.1-4-02) และ
2) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน (AGR3.1-4-03) และมีการบูรณา
รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
การงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปทางเกษตร 2
(ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557) (AGR3.1-4-04) และมีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
งานวิจัย ในโครงการวิจัย หัวข้อ “ผลของการทาแห้งต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟี
นอลิกในใบหม่อน”เสนอของบประมาณเงินรายได้คณะประจาปีงบประมาณ 2559 และได้รับการอนุมัติ
การสนับสนุนจากทางสภามหาวิทยาลัย ให้ดาเนินงานได้ (AGR3.1-4-05)
ตัวชี้วัดความสาเร็จของแต่ละโครงการที่ตงั้ ไว้ โดยประเมินจาก
1) ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย: จากผลการประเมินพบว่ากลุ่มชุมชนเป้าหมายมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องที่ได้รับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 82 ในทั้ง 2 โครงการ
2) ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย: จากผลการประเมินพบว่ากลุ่มชุมชนเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อ
การจัดโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82
3) การนาความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย: จากการสารวจติดตามผลการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์พบว่า
มีเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม คุณอานาจ แจ้งแสงทอง เกษตรกรหมู่ 7 ตาบลลาลูกกา ได้นาความรู้ที่
ได้รับการอบรมไปต่อยอดประกอบอาชีพโดยการเพาะเห็ดขาย ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
ของโครงการที่ระบุไว้ว่า ต้องมีกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 1 ราย ในแต่ละโครงการนาความรู้ไปปฏิบัติจริง
หรือนาไปประกอบอาชีพ
สาหรับการจัดโครงการในปีงบประมาณ 2558 ได้ดาเนินการแล้วเสร็จไปแล้วในเดือนสิงหาคม
2558 โดยคณะฯ ได้จัดโครงการบริการวิชาการตามแผนการดาเนินงานและตัวชี้วัดเป้าหมายตามที่ได้
ตั้งแผนการจัดทาโครงการไว้จานวน 3 โครงการ และกาหนดตัวชี้วัดเป้าหมายไว้ 2 เรื่อง คือ เป้าหมาย
การนางานด้านบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนจานวน 3 วิชา และนาไปบูรณาการกับ
การวิจัยจานวน 1 งานวิจัย จากการประเมินผลการดาเนินงาน พบว่าคณะฯ ได้จัดโครงการสาเร็จตาม
เป้าหมายจานวน 3 โครงการ คือ 1) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84
หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ “โครงการการส่งเสริมการทาเกษตรอย่างยั่งยืนและส่งเสริมอาชีพให้กับ
เกษตร” (AGR3.1-4-06) 2) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน
(AGR3.1-4-07) และ 3) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีใน
โอกาสฉลองพระชนม์มายุ 5 รอบ (AGR3.1-4-08)
ในส่วนของการบูรณาการงานบริการวิชาของปีงบประมาณ 2558 การกับการเรียนการสอน พบว่า
มีรายวิชาเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปทางเกษตร 1 (ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558) ได้นา
นั ก ศึ ก ษาลงพื้น ที่ แ ละปฏิ บั ติ ร่ ว มกับ เกษตรกร (AGR3.1-4-09) และมี อี ก หลายรายวิ ช าที่ อ าจารย์ /
วิทยากรจะน าไปบูรณาการทั้งในช่วงหลังของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และในภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นอกจากนี้ จากการออกบริการวิชาการ ได้เกิดเป็นหัวข้อวิจัยที่มี
อาจารย์นามาเขียนข้อเสนอของบประมาณทาวิจัยสาหรับปีงบประมาณ 2560 โดยอยู่ระหว่างการ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณ
ผลสรุปการดาเนินโครงการ และผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคมที่เกิดกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร จากการ
จัดโครงการในปีงบประมาณ 2557 ได้สรุปและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ประจาคณะ เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงโครงการในปีงบประมาณ
ต่อไป โดยข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาคณะ มีมติให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามระบบ
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ตน กก

เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
PDCA ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนให้มากที่สุด และกระตุ้นให้เกิดการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง
การบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย (AGR3.1-4-10) ประกอบกับข้อเสนอแนะในจุดที่ควร
พัฒนาจากผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจาปีการศึกษา 2556 (AGR3.1-4-11) ให้นามาเป็น
แนวทางเพื่อพัฒนาโครงการในปีงบประมาณต่อไป

  5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
ผลการดาเนินงาน
จากผลการประเมิน โครงการปีงบประมาณ 2557 และผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ประจาปีการศึกษา 2556 รวมทั้งข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะ ได้นามาพัฒนาปรับปรุงการ
ดาเนินงานในปีงบประมาณ 2558 ดังนี้
1) การดาเนิ นงานควรทาอย่างต่อเนื่อง ตามระบบ PDCA และให้เกิดประโยชน์กับชุมชน :
โครงการที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ 2558 ได้จัดในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายเดิมเช่นเดียวกับใน
ปีงบประมาณ 2556 และ ปีงบประมาณ 2557 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและได้ดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องให้สู่ความยั่งยืนต่อไป โดยคณะฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการ มีการสารวจและ
วางแผนร่วมกับชุมชน การจัดอบรมสาธิตและปฏิบัติ การประเมินผลการดาเนินโครงการ และ
การนาข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน มาปรับปรุงการดาเนินงานในปีถัดไป
2) กระตุ้นให้เกิดการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย : ในการจัด
โครงการปีงบประมาณ 2558 ทางคณะฯ ได้ทาการสารวจความพร้อมและความเชี่ยวชาญของ
คณาจารย์ในคณะฯ จากทั้ง 7 สาขา และจัดหลักสูตรอบรมให้ครอบคลุมทุกสาขาที่มีในคณะฯ
เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาจากทุกสาขาได้ลงพื้นที่และจัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน
ตามความเชี่ยวชาญของสาขาวิชานั้นๆ (AGR3.1-5-01)
นอกจากนี้ เพื่ อกระตุ้น และเปิ ดโอกาสให้ ทุก สาขาได้เ ข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการดาเนิ น
โครงการ ทางคณะฯ จึงประชาสัมพันธ์และขอให้ทุกสาขาเสนอชื่ออาจารย์เข้ามาสาขาละ 1-2
คน เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการและประเมินผลโครงการ พร้อมจัดหลักสูตรในการ
อบรมให้ครอบคลุมทุกสาขาที่มีในคณะฯ เพื่อเพิ่มโอกาสให้เกิดการบูรณาการงานด้านบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย (AGR3.1-5-02)
3) การประเมินผลความพึงพอใจและข้อเสนอแนะควรครอบคลุมผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน : แต่
เดิมในปีงบประมาณ 2556 ทางคณะฯ ได้ดาเนินโครงการบริการวิชาการ และได้ประเมินผล
ความสาเร็จของโครงการ และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมเท่านั้น ทาให้มุมมองของ
การประเมินผลโครงการไม่ครอบคลุม ทางผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2556
จึงได้เสนอแนะให้มีการประเมินผลอาจารย์วิทยากร นักศึกษาและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ด้วย ดังนั้นในปีงบประมาณนี้ ทางคณะฯ จึงได้ทาการประเมินผลให้ครบตามที่มีข้อเสนอแนะ
ทั้งผู้เข้ารับการอบรมจากชุมชน อาจารย์วิทยากร นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ในคณะฯ (AGR3.15-03)
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  6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
ผลการดาเนินงาน
ในการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ได้จัดทาไปแล้วนั้น มีทั้งโครงการที่ได้จัดทาตาม
แผนประจ าปี ของคณะฯ ได้ แก่โ ครงการถ่า ยทอดเทคโนโลยีก ารเกษตรเพื่อ พัฒ นาอาชีพ ในชุ มชน
นอกจากนี้คณะยังได้ดาเนินการโครงการตามภารกิจและสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยอีกด้วย ได้แก่
โครงการยกระดับ คุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชน แบบมีส่ ว นร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิ มพระเกียรติ
“โครงการการส่ งเสริ มการทาเกษตรอย่างยั่งยืนและส่ งเสริมอาชีพให้ กับเกษตร” ซึ่งเป็นโครงการ
ต่อเนื่ อง 5 ตั้งแต่ปี งบประมาณ 2554-2558 และโครงการเฉลิ มพระเกียรติส มเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนม์มายุ 5 รอบ ซึ่งเป็นโครงการที่จะดาเนินงาน
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี เช่นกัน (ปีงบประมาณ 2558 – 2562) (57AGR3.1-6-01)
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

6 ข้อ

6 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการตรวจ
คะแนนประเมิน
คะแนนประเมินของ
ประเมินของ
ตนเอง
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
5 คะแนน
.............ข้อ ..............คะแนน

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
AGR 3.1-1-01 คาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดาเนินงานบริการวิชาการ ระดับคณะ
AGR 3.1-1-02 แผนงานบริการวิชาการ ภาพรวม 5 ปี
AGR 3.1-1-03 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม (บุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการ)
AGR 3.1-1-04 แบบสารวจความต้องการของชุมชน
AGR 3.1-1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
AGR 3.1-2-01
AGR 3.1-2-02
AGR 3.1-2-03
AGR 3.1-2-04
AGR 3.1-2-05
AGR 3.1-2-06
AGR 3.1-2-07
AGR 3.1-2-08
AGR 3.1-2-09
AGR 3.1-2-10
AGR 3.1-2-11
AGR 3.1-2-12

รายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2558 (โครงการบริการวิชาการ)
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานบริการวิชาการ
บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินโครงการ
หนังสือแจ้งหน่วยงาน และหนังสือตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม
รายงานผลการดาเนินโครงการ (เล่มรายงานโครงการปีงบประมาณ 2557 และ 2558)
รายงานการติดตามผลการใช้ประโยชน์
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
รายงานผลการดาเนินโครงการ (เล่มรายงานโครงการปีงบประมาณ 2557 และ 2558)
รายงานการติดตามและการถอดบทเรียน
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัย (หนังสือจัดสรรงบประมาณปี 2559)
รายงานผลการดาเนินโครงการ (เล่มรายงานโครงการปีงบประมาณ 2557 และ 2558)
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หมายเลขเอกสาร
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
AGR 3.1-2-13 รายงานการติดตามและถอดบทเรียน
AGR 3.1-2-14 การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
AGR 3.1-3-01

รายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2558 (โครงการบริการวิชาการ)

AGR 3.1-4-01
AGR 3.1-4-02

AGR 3.1-4-09
AGR 3.1-4-10
AGR 3.1-4-11

แผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีงบประมาณ 2557-2561
รายงานผลการดาเนินโครงการประจาปีงบประมาณ 2557 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
หมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
รายงานผลการดาเนินโครงการประจาปีงบประมาณ 2557 โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพในชุม จังหวัดปทุมธานี
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัย (หนังสือจัดสรรงบประมาณปี 2559)
รายงานผลการดาเนินโครงการประจาปีงบประมาณ 2558 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
หมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
รายงานผลการดาเนินโครงการประจาปีงบประมาณ 2558 โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพในชุม
รายงานผลการดาเนินโครงการประจาปีงบประมาณ 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนม์มายุ 5 รอบ
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
รายงานผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2556

AGR 3.1-5-01
AGR 3.1-5-02
AGR 3.1-5-03
AGR 3.1-6-01

แบบสารวจความต้องการของชุมชน และสารวจความพร้อมของอาจารย์
คาสั่งแต่งตั้งกรรมการและใบเสนอชื่อจากสาขา
แบบประเมินผลความสาเร็จของโครงการ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

AGR 3.1-4-03
AGR 3.1-4-04
AGR 3.1-4-05
AGR 3.1-4-06
AGR 3.1-4-07
AGR 3.1-4-08
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1.มีการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่หลากหลายรูปแบบ และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2.จัดบริการวิชาการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
3.ทาโครงการที่ทางานบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับชุมชนและองค์กรภายนอกมากขึ้น
แนวทางเสริมจุดเด่น
1.ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์ให้บริการวิชาการแก่สังคมในระดับคณะมากขึ้น
2.การพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
3.สารวจความต้องการเพื่องานบริการทางวิชาการแก่สังคม
จุดที่ควรพัฒนา
1.การติดตามประเมินผลการนาความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานยังมีน้อย
2. เพิ่มจานวนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน/งานวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.ควรเพิ่มการติดตามประเมินผลการนาความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการทางานประจาวัน
ให้ครอบคลุมทุกหลักสูตรเพื่อนาผลประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
2.ควรจัดให้มีหน่วยงานอิสระที่ทาหน้าที่เป็นหน่วยบริการวิชาการเพื่อเพิ่มรายได้จากการบริการวิชาการ

รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

86

องค์ประกอบที่ 4
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสาคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดาเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดย
อาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้า กับพันธกิจ
อื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒ นา เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น
ตัวบ่งชี้

จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑ์มาตรฐาน
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึง่ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน:
ตน กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร กาหนดระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการ
ดาเนินการตามระบบกลไก โดยกาหนดไว้ในแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ. 2557 – 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม และ
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคณะ โดยการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมี
หน้าที่ จัดทาแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดาเนินงานและรับผิดชอบงานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมทางจริยธรรม ค่านิยมทางศาสนาและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นของชาติและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ดาเนินการส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักศึกษาและผู้มีจริยธรรมดีเด่น
ประเมินผลโครงการและรายงานผลปรับปรุงโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคณะ
  2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
ผลการดาเนินงาน
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ได้มีการจัดทาแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะ
เสนอคณะกรรมการประจาคณะ ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการกาหนดตัวชีว้ ัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนได้แก่
1. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 90
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์อันได้แก่
1. เพื่อส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินงาน
ตามแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีโครงการ ได้แก่
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 21 มีจานวนตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ คือ จานวนกิจกรรมวัฒนธรรมที่
จัดและมีจานวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ต่ากว่า 30คน/ร้อยละความถึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์ 84
  3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดาเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2557 ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรมี
โครงการตามแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งหมดจานวน 11 โครงการ และได้ดาเนินการครบทุก
โครงการ และได้มีการกากับติดตามการดาเนินงาน ตาม เอกสารแจ้งในการประชุม ครั้งที่ 2/2558 วันอังคารที่
17 กุมภาพันธ์ 2558 และการประชุมฝ่ายพัฒนานักศึกษา ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 25557
  4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้สรุปผลประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมจานวน 11 โครงการ ดังนี้
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ตน กก

เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 21
2. โครงการพิ ธี เ ทิ ด พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในวั น เฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม
3. โครงการพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วภูมิพลอดุล ยเดช เนื่องในวันเฉลิ มพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวาคม
4. โครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา
5. โครงการไหว้ครูคณะ
6. โครงการพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาคณะ
7. โครงการต้นกล้าความดี รักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย
8. โครงการประกวดมารยาทไทย
9. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย
10. โครงการ ลอยประทีปตามวิถี สู่สายนทีเมืองธัญญะ
11. โครงการ 9 ราชมงคล ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย
โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จานวน 11 กิจกรรม
1. ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย
3. ตัวชี้วัดเชิงการใช้งบประมาณ ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย
4. ตัวชี้วัดเชิงระยะเวลาในการดาเนินการตามแผน ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย
จากการประเมินความสาเร็จของแผนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมโครงการตามตัวชี้วัด
ความสาเร็จของแผนตามตัวบ่งชี้ คือ
1. ร้อยละของโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 21 บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ร้อยละ 100
2. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 4.16
  5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
จากผลการประเมินการจัดกิจกรรมโครงการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามตัวชี้วัดใน
โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ทุกโครงการ แต่ในการประชุมสรุปผลการดาเนินงานของฝ่ายพัฒนานักศึกษาเพื่อ
นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม มีข้อจากัดในเรื่องงบประมาณการจัดโครงการ ซึ่งมติที่ประชุม
ลงความเห็นเรื่อง การควรมีการเพิ่มงบประมาณให้เหมาะสมกับโครงการและกิจกรรม และคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรได้เล็งเห็นความสาคัญของการอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดสรร
งบประมาณเพิ่มในโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 22
  6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้นาการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย ได้แก่ เพลงฉ่อย เพลงอี
แซว และเพลงแหล่ ไปทาการแสดงเผยแพร่ ในงาน”9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 7” และ
มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน โครงการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคณะทางหน้าเว็บไซต์ ของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ตน กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
6 ข้อ

ผลการ
ดาเนินงาน
6 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5 คะแนน

ผลการตรวจประเมินของ
คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
...............ข้อ
...........คะแนน

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
57AGR4.1-1-01 แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ. 2557 – 2560
57AGR4.1-1-02 คาสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประจาฝ่ายพัฒนานักศึกษา
57AGR4.1-2-01 แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปี 2557
57AGR4.1-2-02 หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2558
57AGR4.1-3-01 เอกสารรายงานการประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2558
57AGR4.1-3-02 รายงานการประชุมฝ่ายพัฒนานักศึกษา
57AGR4.1-4-01 รายงานผลโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 21
57AGR4.1-4-02 รายงานผลโครงการพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
57AGR4.1-4-03 รายงานผลโครงการพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวั น
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
57AGR4.1-4-04 รายงานผลโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา
57AGR4.1-4-05 รายงานผลโครงการไหว้ครู
57AGR4.1-4-06 รายงานผลโครงการพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาคณะ
57AGR4.1-4-07 รายงานผลโครงการต้นกล้าความดี รักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย
57AGR4.1-4-08 รายงานผลโครงการประกวดมารยาทไทย
57AGR4.1-4-09 รายงานผลโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย
57AGR4.1-4-10 รายงานผลโครงการ ลอยประทีปตามวิถี สู่สายนทีเมืองธัญญะ
57AGR4.1-4-11 รายงานผลโครงการ 9 ราชมงคล ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย
57AGR4.1-5-01 หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559
57AGR4.1-6-01 รายงานผลโครงการศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย
57AGR4.1-6-02 เอกสารการเผยแพร่ผลงาน โครงการศิลปะและวัฒนธรรม
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดเด่น
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดาเนินการจัดกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างสม่าเสมอ
แนวทางเสริมจุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ควรพัฒนาให้มีกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-
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องค์ประกอบที่ 5
การบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่ในการ
กากับ ดูแลการทางานของสถาบั น ให้มีป ระสิ ทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริห ารจัดการด้านต่างๆ ให้ มี
คุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
ทรั พ ยากรทั้ ง หมด ฯลฯ เพื่ อ สั ม ฤทธิ์ ผ ลตามเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ โดยใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good
Governance)
ตัวบ่งชี้

จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

การบริ ห ารของคณะเพื่ อ การก ากั บ ติ ด ตามผลลั พ ธ์ ต ามพั น ธกิ จ กลุ่ ม สถาบั น และ
เอกลักษณ์ของคณะ

ชนิดตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องดาเนินงานผ่านคณะ ดังนั้น
คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
กลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุ ผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการดาเนินงานอย่างชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น
ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
6. การกากับติดตามการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พั น ธกิ จ และพั ฒ นาการของคณะที่ ไ ด้ ป รั บ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5-6 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน:
ตน กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการทบทวนแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ.
2557-2560 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 โดยได้มีการวิเคราะห์ SWOT พิจารณาผล
กรดาเนินประจาปี พ.ศ. 2557 รวมถึงบริบทของคณะ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการประจาคณะ และบุคลากร
ของคณะ (57AGR 5.1-1-01, 57AGR 5.1-1-02)
โดยมีขั้นตอนการจัดทาดังนี้
แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ/ คณะกรรมการดาเนินการทบทวน ปรับปรุง แผนกล
ยุทธ์ (แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ. 2557-2560 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 25572560) และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (57AGR 5.1-1-03)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทบทวนข้อ มูล ภายใน และภายนอกคณะ แล้ ว นาข้อมู ล
ดังกล่ าวมาจั ดทา SWOT Matrix สู่ การกาหนดกลวิธี / มาตรการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ใช้
ประกอบการทบทวนแผนกลยุทธ์ (แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ. 2557-2560 แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (57AGR
5.1-1-04)
นาข้อมูลที่ได้จากการทบทวน SWOT Matrix มาประกอบการจัดทาเป็นแผนกลยุทธ์
(แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ. 2557-2560 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560)
ประจาปีงบประมาณ 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร และนาเสนอต่อที่ประชุมคุณกรรมการบริหารคณะ
เพื่อพิจารณา และคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 16
ธันวาคม 2557 รวมทั้งเสนอต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อพิจารณาอนุมัติ (57AGR 5.11-05, 57AGR 5.1-1-06, 57AGR 5.1-07)
คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร ได้ มี ก ารถ่ า ยทอดแผนปฏิ บัติ ร าชการสู่ บุ ค ลากรภายใน
หน่วยงาน โดยการจัดประชุมชี้แจงกับบุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาคณะ และยังได้
แจกจ่ายเอกสารแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ว าระเร่งด่วน(ฉบับย่อ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ซึ่งมีการกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานตามแผน รวมทั้งตัวชี้วัดในแผน ให้กับบุคลากร และ
คณะยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารอื่น เช่น www.agr.rmutt.ac.th โปสเตอร์ (57AGR
5.1-1-08, 57AGR 5.1-1-09,57AGR 5.1-1-10)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อทาการทบทวนแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2557-2560 ให้ สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ (แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระ
เร่งด่วน พ.ศ. 2557-2560 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560) รายละเอียดตามผังความเชื่อมโยง
ระหว่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะ และแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดย
ได้มีการกาหนดแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ
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เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
ใช้เงิน อย่ างมีป ระสิทธิภ าพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจาคณะ รวมถึงดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2558 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ครอบคลุมถึงพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้าน
คือ ด้านการเรี ย นการสอน การวิจัย การบริ การวิช าการแก่สั งคม และการทานุบารุงศิล ปวัฒ นธรรม
(57AGR 5.1-1-11, 57AGR 5.1-1-12, 57AGR 5.1-1-13)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการกาหนดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ (แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระ
เร่งด่วน พ.ศ. 2557-2560 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560) และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้
แผนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1.1 แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2557-2560
1.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560
2. แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2558
รวมทั้งสิ้น

ตัวบ่งชี้
26
6
24
56

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการดาเนินงานการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
และตั ว ชี้ วั ด ตามแผนกลยุ ท ธ์ (แผนพั ฒ นาเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ว าระเร่ ง ด่ ว น พ.ศ. 2557-2560 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560) และแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.
2558 และนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมบริหารคณะครั้งที่ 8/2557 วันที่ 28 ตุลาคม 2557 (รายงานผล
ปี 2557 รอบ 12 เดือน) (57AGR 5.1-1-14, 57AGR 5.1-1-15) ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 27 มกราคม 2558
(รายงานผลปี 2558 รอบ 3 เดือน) (57AGR 5.1-1-16, 57AGR 5.1-1-17) ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 2
มิถุนายน 2558 (รายงานผลปี 2558 รอบ 6 เดือน) (57AGR 5.1-1-18, 57AGR 5.1-1-19) ครั้งที่
5/2558 วันที่ 4 สิงหาคม 2558 (รายงานผลปี 2558 รอบ 9 เดือน) (57AGR 5.1-1-20, 57AGR 5.1-121) และคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 16 ธันวาคม 2557 (รายงานผลปี 2557 รอบ
12 เดือน) (57AGR 5.1-1-22) ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 8 มิถุนายน 2558 (รายงานผลปี 2558 รอบ 6
เดือน) (57AGR 5.1-1-23) ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 18 สิงหาคม 2558 (รายงานผลปี 2558 รอบ 9 เดือน)
(57AGR 5.1-1-24)
รวมทั้งเสนอต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อพิจารณา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้นาข้อเสนอเสนอแนะจากประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และ
คณะกรรมการประจาคณะไปปรับปรุงให้ได้ผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย
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เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  2. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน โดยมีการกากับจาก
มหาวิทยาลัยติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรแยกเป็นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และ
ระดับปริญญาโท (ระดับปริญญาโทไม่มีนักศึกษาและไม่มีค่าใช้จ่าย จึงไม่มีการคานวณควณต้นทุนต่อ
หน่วยรายหลักสูตร) โดยวิเคราะห์ สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน โดยการคานวณต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตรมีการคานวณ
จาก
1. สัดส่วนการพัฒนาบุคลากร (ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อบรม สัมมนา และ
ทุนการศึกษาในประเทศ-ต่างประเทศ ของเจ้าหน้าที่)
2. สัดส่วนการพัฒนาอาจารย์
(ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อบรม สัมมนา
และ ทุนการศึกษาในประเทศ-ต่างประเทศ ของอาจารย์)
3. สัดส่วนการพัฒนานักศึกษา (ประกอบด้วย โครงการที่คณะจัดไปกิจกรรมต่างๆ )
4. สัดส่วนการจัดการเรียนการสอน (ประกอบด้วย ยอดรวมตัวสุดท้ายของหลักสูตร หักด้วยยอด
รวมการพัฒนาบุคลากร และหักยอดรวมการพัฒนาอาจารย์ )
  3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะ ร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อทาหน้าที่ในการจัดทา
แผนบริการความเสี่ยงของคณะ ติดตามประเมินผลในการดเนินงาน และจัดทารายงานการบริหารความ
เสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ ได้ทาการวิเคราะห์และระบุประเด็นความเสี่ยง และ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายใน
การบริหารของคณะ โดยในปีงบประมาณ 2557 คณะกรรมการได้นาความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จาก
ปีงบประมาณ 2556 มาร่วมวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง โดยในปีงบประมาณ 2557 คณะได้วิเคราะห์
และระบุปัจจัยเสี่ยงตามพันธกิจของคณะ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี โดยการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงในแต่ละด้านตามพันธกิจ ซึ่งจะต้องครอบคลุมในด้านทรัพยากร ด้านกลยุทธ์
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ด้านบุคลากร และครอบคลุม
เหตุการณ์ภายนอก ซึ่งผลการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงคณะได้มีการรายงานผลตามแบบประเมินความ
เสี่ยง (RMUTT-ERM 1) ประกอบด้วย
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เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
1. แนวโน้มการลดลงของจานวนนักศึกษา
2. งานวิจัยไม่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กาหนด
3. พัสดุที่ได้รับไม่มีคุณภาพ ไม่ทันสมัย ราคาไม่เหมาะสม
4. ทรัพย์สินสูญหาย/เสียหาย หรือเกิดความสูญเสียต่อชีวิตทั้งบุคลากรและนักศึกษา เป็นความ
เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากปีงบประมาณ 2556 มาร่วมวิเคราะห์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้นาปัจจัยเสี่ยงที่ได้ทาการวิเคราะห์ มาดาเนินการประเมินโอกาส
และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง ได้พิจารณาว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปัจจัยเสี่ยงมากน้อยเพียงใด
และทาการประเมินผลกระทบแต่ละปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาค่าระดับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นของแต่ละ
ปัจจัยเสี่ยง และนาค่ามาเทียบระดับความเสี่ยง ลงในตารางวิเคราะห์โอกาส และผลกระทบว่าปัจจัยเสี่ยง
นั้นๆ อยู่ในระดับใด โดยนาความเสี่ยงที่จัดอยู่ในระดับสูง และสูงมาก มาพิจารณาจัดทาแผนการบริหาร
ความเสี่ยง (RMUTT-ERM 2)
คณะมีก ารติ ดตามประเมิน ผลการดาเนิน งานตามแผนบริห ารความเสี่ ยงโดยใช้ แบบติด ตาม
(RMUTT-ERM 3) หากพบว่ายังไม่มีการดาเนินการไม่สมบูรณ์ครบด้าน จะจัดทารายงานความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ตามแบบ (RMUTT-ERM 4) และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการประจาคณะ
พิจารณา
จากการนาเสนอรายงานผลการดเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่ อใช้ในการดาเนินการ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2558 ดังนี้
- ควรมีก ารน าผลการบริห ารความเสี่ ย งประจ าปี ง บประมาณ 2557 มาวิ เคราะห์ เ พื่อ จัด ท า
แผนการบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ 2558 โดยให้สามารถบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยง
- ควรมีการจัดทานโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ เพื่อถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติไปสู่
ระดับบุคลากรทุกระดับ
  4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการดาเนินงานอย่างชัดเจน
ผลการดาเนินงาน
1) หลักประสิทธิผล มีการกาหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนการปฏิบัติการ
ประจาปี และแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน ตลอดจนเป้าหมายคุณภาพ เพื่อนาไปใช้เป็น
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิผลของการบริหารงานของคณะ ทั้งนี้ ในแต่ละตัวบ่งชี้ จะมีการกาหนด
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานไว้อย่างชัดเจน (แผนและผล)
2) หลักประสิทธิภาพ คณะมีการนามาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยมาใช้ ตลอดจนมีการพัฒนา
กระบวนการทางานต่างๆ ภายในคณะ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการทั้งภายใน และภายนอก (มาตรการประหยัดงบประมาณ และขั้นตอนการทางาน)
3) หลักการตอบสนอง คณะมีการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย และมีช่องทางในการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้รับบริการ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีประเด็นต่างๆ เข้ามาพิจารณา
ดาเนินการตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง โดยมีสายตรงผู้บริหาร และจัดให้มี
กล่องรับฟังความคิดเห็น (การประชุมบุคลากรและแจ้งข้อมูลข่าวสาร)
4) หลักภาระรับผิดชอบ คณะให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด ได้มีการรายงานผลการดาเนินงาน พร้อมทั้ง
หาสาเหตุ แนวทางในการแก้ไขป้องกัน กรณีที่พบว่าผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ อาจจะไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ (รายงานการประชุม / แผนและผล)
รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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5) หลักความโปร่งใส คณะมีการเปิดเผยข้อสารสนเทศต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของคณะ ตลอดจนนาผลการ
ดาเนินงานรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการประจาคณะ หรือรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา ตลอดจนในบางประเด็นได้มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนให้บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกได้ทราบ (การแจ้งข่าวสาร)
6) หลักการมีส่วนร่วม คณะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะที่มาจากสถานประกอบการ
ภายนอก มหาวิทยาลัย ตลอดจนได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร (บุคคลภายนอก)
7) หลักการกระจายอานาจ คณะได้มีการมอบอานาจให้รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา การดาเนินงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการแต่งตั้งคณะทางานชุดต่างๆ ของคณะ เพื่อทาหน้าที่แทนผู้บริหารของ
คณะ เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /คณะกรรมการด้านวิจัย /คณะกรรมการบริการวิชาการแก่
สังคม /คณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการบริหารงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (การมอบอานาจ)
8) หลักนิติธรรม ผู้บริหารได้นาแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการ
บริหารจัดการให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่ได้กาหนดไว้ (ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ว่าด้วยคณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ.2549 / การสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา / การประเมินเลื่อนขั้น
เงินเดือน)
9) หลักความเสมอภาค คณะมีนโยบายให้บุคลากรทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ของคณะ ได้ตามความถนัด เช่น การสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาพิการเข้า
มาศึกษา และมีการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ (การสรรหาหัวหน้า
สาขาวิชา)
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ คณะได้มีการประชาพิจารณ์ ขอความคิดเห็นจากบุคลากรในประเด็นต่างๆ เช่น
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจาปี และการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น (ประชุม)
  5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิ จด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ ตาม
แนวทางการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยฯ (57AGR5.1-5-01) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของคณะ (57AGR5.1-5-02) โดยกาหนดประเด็นและเป้าหมายการจัดการความรู้ครอบคลุม 2
ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย
คณะได้ส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู้ของคณะเข้าร่ วมอบรมหลักสูตร “การ
จัดการความรู้ภายในกับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการแสวงหา การสร้างและการจัดการ
ความรู้ และแนวทางการจัดทาแผนการจัดการความรู้ การกาหนดประเด็นความรู้ (57AGR5.1-5-03)
และมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับผิดชอบ (คณะกรรมการบริหารจัดการองค์ ความรู้ของมหาวิทยาลัยฯ)
จากเดิม ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร เปลี่ยนเป็น ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม (57AGR5.1-5-04)
คณะมี ก ารแต่ งตั้ ง คณะกรรมการการจั ด การความรู้ ข องคณะ (ตามค าสั่ ง ที่ 087/2557 และ
39/2558) โดยมีคณบดีเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการอานวยการจัดการความรู้ รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ และมีหัวหน้าแผนก
รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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การจัดการความรู้เป็นเลขานุการ (57AGR5.1-5-05) และมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกาหนด
ประเด็ น ความรู้ แ ละเป้ า หมายของการจั ด การความรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ประเด็ น ยุ ทธศาสตร์ ข องคณะ
(57AGR5.1-5-06)
คณะกรรมการการจัดการความรู้ของคณะ กาหนดประเด็นและเป้าหมายที่ครอบคลุมด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย ตามแผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2558 โดยเสนอในที่ประชุม
เพื่อนามาใช้ในการกาหนดแผนการจัดการความรู้ โดยมีองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่ง
คณะดาเนินการตามกลุ่มเป้าหมาย (57AGR5.1-5-07)
- ด้านการผลิตบัณฑิต อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ หัวข้อเรื่อง การใช้
e-learning ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของคณะ
- ด้านการวิจัย อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ หัวข้อเรื่อง เทคนิคการเขียน
โครงการวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ
และแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ โดยกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะรับการพัฒนา
ความรู้และทักษะเพื่อให้ทราบปัญหาและแนวทางของการปฏิบัติงานด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ จากการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของคณะ ด้านการเรียน
การสอน หัวข้อเรื่องการใช้ e-learning ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของคณะ (57AGR5.15-08) และด้านการวิจัย หัวข้อเรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยและตีพิม พ์ผลงานวิจัยระดับชาติ
(57AGR5.1-5-09)
กิจกรรมด้านการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เชิญอาจารย์สมิง จาปาศรี มีความชานาญในการเขียนแบบ
e-learning ซึ่งอาจารย์ได้รับรางวัลได้รับรางวัล การใช้สื่อการสอนออนไลน์ (57AGR5.1-5-10)
มาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์ที่ได้มีการสอนแบบ e-learning มาแล้ว และอาจารย์ที่สนใจ
โดยจัดเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การใช้ e-learning ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนของคณะ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 (57AGR5.1-5-11)
กิจกรรมด้านการวิจัย
คณะได้เชิญ ผศ.ดร.รัชตา ทนวิทูวัตร ผู้มีความชานาญด้านการเขียนโครงการวิจัยและการเขียน
บทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่มาให้ความรู้ แก่นักวิจัยของคณะ โดยจัดเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใน
วันที่ 3 เมษายน 2558 (57AGR5.1-5-12)
คณะได้กาหนดให้ ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม ผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู้ของคณะ เป็นผู้
รวบรวมความรู้จากกิจกรรมทั้ง 2 ที่ได้ดาเนินการมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ (57AGR5.1-5-13) และได้
เผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยผ่านทาง website ของคณะ (57AGR5.1-5-14)
คณะได้ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ได้เข้าอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นาความรู้และทักษะที่ได้ไปปฏิบัติงานจริง
ดังเช่น
ด้านการเรียนการสอน โดยใช้ e-learning นั้น อาจารย์ที่เข้าอบรมได้รับความรู้แล้ว นาไปใช้ในการ
เรียนการสอนภาคฤดูร้อน คือ อาจารย์ สุวดี อิสรายุวพร และ อาจารย์พชรธร สิมกิ่ง ซึ่งได้ดาเนินการใช้
ระบบห้ องเรี ย นออนไลน์ ของมหาวิทยาลั ยฯ และได้รับผลการประเมินจากนักศึกษาภายหลั งสิ้ นภาค
การศึกษาในระดับ 3.68 (57AGR5.1-5-15)
ด้านการวิจัย อาจารย์ที่เข้ารับการอบรมได้ใช้ความรู้ในการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ASTC จากนั้นได้มีการนาข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจผลงานมาร่วมพูดคุยกัน
รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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และนามาปรับปรุงในการเขียนผลงานนาเสนอในการตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติของราชภัฎเพชรบุรี
ซึ่งอาจารย์และนักวิจัยได้รับการยอมรับผลงานทั้งหมด (57AGR5.1-5-16)
ซึ่งคณะก็จะขยายผลโดยการนาความรู้จากการจัดการความรู้ทั้ง 2 ด้าน มาดาเนินการต่อไปในปี
2558 และมีการขยายกลุ่มเรียนรู้ไปถึงกลุ่มบุคลากร เพื่อพัฒนาคณะไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป
  6. การกากับติดตามการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ผลการดาเนินงาน
6.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีแผนพัฒนาบุคลากรคณะฯ พ.ศ. 2557 (57AGR5.1-6-01
อ้างอิงเล่มแผนปฏิบัติราชการประจาปี) โดยได้นาข้อมูลพื้นฐานของคณะฯ และข้อมูลบุคลากร เช่น
จานวนบุคลากรทั้งหมด จานวนคุณวุฒิ ภาระงาน นามาวิเคราะห์ และจัดทาเป็นแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ประจาปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วย
6.1.1 แผนบริหารอัตรากาลัง
ในปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย จานวน 11 อัตรา ประกอบด้วย พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จานวน 4 อัตรา (วุฒิ
ปริญญาเอก 1 อัตรา ปริญญาโท 2 อัตรา) สามารถจัดหาได้ 3 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนด้านห้องปฏิบัติการ จานวน 8 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี) สามารถจัดหาได้ จานวน 4 อัตรา ซึ่ง
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนการสรรหา
คิดเป็นความสาเร็จร้อยละ 63.63 (57AGR5.1-6-02)
6.1.2 แผนพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากร
ปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการจัดทา
ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ.กาหนด และพัฒนางานวิชาการ เพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากรสายวิชาการ โดยมีผู้เสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 3 ราย และในปีการศึกษา 2557 ยังไม่มีบุคลากรสายวิชาการได้รับอนุมัติตาแหน่งทางวิชาการให้
สูงขึ้น เนื่องจากอยู่ในกระบวนการพิจารณาผลงาน (57AGR5.1-6-03)
นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรที่จัดส่งเอกสารขอรับการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ่มเดิม (1.3) ที่มีคุณสมบัติครบตามกาหนดของมหาวิทยาลัย
เพื่อปรับค่าจ้างให้สูงขึ้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จานวน 4 ราย และได้รับ
การพิจารณาทั้งหมด 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 (57AGR5.1-6-04)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการจัดทากรอบระดับตาแหน่งข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เป็นระดับสูงขึ้น โดยมีกรอบระยะเวลา 4 ปี (59-62) เพื่อรองรับการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในเกณฑ์และคุณสมบัติที่จะปรับเป็นระดับสูงขึ้นตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด โดยมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดและในรอบระยะเวลา 4 ปี
จานวน 8 อัตรา (57AGR5.1-6-05)
6.1.3 แผนพัฒนาด้านการศึกษาต่อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการสารวจความต้องการของบุคลากรในการศึกษาต่อ จัดทา
แผน ปรับปรุงแผนด้านการศึกษาต่อ โดยการให้ทุนบุคลากรศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประประเทศ
ในปีการศึกษา 2557 ไม่มีบุคลากรลาศึกษาต่อตามตามแผน เนื่องจากบุคลากรมีอายุมาก และบุคลากร
ที่บรรจุใหม่ยังมีคุณสมบัติไม่ครบตามกาหนด แต่มีบุคลากรที่ขยายเวลาลาศึกษาต่อในปี 2556 ได้
รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย คณะฯ ได้ดาเนินการเร่งรัด ติดตามให้จบการศึกษาตามกาหนด
รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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(57AGR5.1-6-06)
6.1.4 แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
แผนพัฒนาสมรรถบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร แบ่งเป็น 2 ด้าน
1. ด้านการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
คนต้องได้รับการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในพัฒนาตนเองทั้งด้านทักษะวิชาชีพและประสบการณ์ โดยมี
บุคลากรเข้าร่วมโครงการด้านฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปีการศึกษา
2557 มีบุคลากรสายวิชาการ มีจานวนทั้งสิ้น 63 คน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ วิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 (57AGR5.1-6-07) สายสนับสนุน มีจานวนทั้งสิ้น 67 คน ได้รับการ
พัฒนาฯ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 95.52 (57AGR5.1-6-08)
2. ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการตามความเชียวชาญเฉพาะ
สาขา โดยมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและมุ่งเน้นคุณภาพและศักยภาพความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน
ต้องเข้าไปฝังตัวในภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ระบบการ
บริหารจัดการของภาคอุสาหกรรม เพื่อนามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีบุคลากรเข้าฝึกประสบการณ์ฯ
จานวน 14 ราย การติดตามผลหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์ บุคลากรทุกรายต้องจัดส่งแบบ
รายงานผลการศึกษาฝึกอบรม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ให้คณะฯ รับทราบผล
การฝึกประสบการณ์ และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2557 มีบุคลากรจัดส่งรายงานฯ
ครบทั้ง 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 (57AGR5.1-6-09)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีเพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้บุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุนตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดไว้อย่างเสมอภาค ประกอบด้วย
- โครงการตรวจสุขภาพประจาปี (57AGR5.1-6-10)
- โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากร (57AGR5.1-6-11)
- การคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนดีเด่น (57AGR5.1-6-12)
- การจัดทาประกันอุบัติเหตุให้กับบุคลากร (57AGR5.1-6-13)
- การจัดสวัสดิการช่วยเหลือบุตร (57AGR5.1-6-14)
- การจัดสวัสดิการช่วยเหลือค่าทาศพ (57AGR5.1-6-15)
  7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม โดยมี
(1.) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (57AGR5.1-7-01)
(2.) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจาปีการศึกษา
2557 (57AGR5.1-7-02)
(3.) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ (57AGR5.1-7-03)
รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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(4.) ขั้นตอนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ ระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ (57AGR5.1-7-04)
เพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบายด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และ
ดาเนินการติดตามการดาเนินงาน และกากับดูแลให้งานด้านการประกันคุณภาพของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (57AGR5.1-7-05) โดยคณะกรรมการ
บริหารงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ (57AGR5.1-7-06) ประกอบด้วย คณบดีเป็น
ประธาน และมีรองคณบดีทุกด้าน หัวหน้าสาขาวิชา ตลอดจนหัวหน้าสานักงานคณบดีและคณะ
กรรมการบริหารคณะ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการ
เพื่อการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานของคณะสอดคล้องกับพันธกิจทั้ง 4 ด้าน
ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้าน
ควบคุมคุณภาพการตรวจและการประเมินคุณภาพ ดังนี้
*ระบบการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ
คณะกรรมการบริหารงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
(ส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการบริหารของคณะ)
*กลไกการดาเนินการด้านประกันคุณภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามพันธกิจ

ด้านการเรียนการสอน

ด้านการวิจัย

ด้านบริการวิชาการ

มอบหมายให้ ร องคณบดี ฝ่ า ย
วิ ช าการและวิ จั ย หั ว หน้ า สาขา
และหั วหน้า แผนกหลัก สูตรเป็ น
ผู้ ติ ด ตามก ากั บ การด าเนิ น งาน
ของหลักสูตร โดยมีกระบวนการ
ประกั น หลั ก สู ต ร เช่ น มี ก าร
ดาเนินการติดตาม มคอ.3, มคอ.
5 และมคอ.7 และขั้นตอนต่าง ๆ
(57AGR5.1-7-07)

มีคณะกรรมการด้านนโยบาย
และยุทธศาสตร์งานวิจัย
ดาเนินการส่งเสริมติดตามการ
ดาเนินงานวิจัย โดยแผนกวิจัย
ดาเนินการติดตามและรายงาน
ผลทุก 3 เดือน ของผลการ
ดาเนินงานที่ใช้เกณฑ์การ
ประเมินตนเองในการสนับสนุน
การวิจยั
(57AGR5.1-7-08)

คณะกรรมการบริการวิชาการ
ของคณะ ควบคุมบริหารงาน
แผนกบริการวิชาการ
ดาเนินงานและรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนการ
ดาเนินงานและบูรณาการตาม
การดาเนินงานของแผนก
(57AGR5.1-7-09)

รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
คณะกรรมการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ดาเนินงาน
ตามแผนและรายงานผลการ
ดาเนินงานตามปฏิทิน
(57AGR5.1-7-10)
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เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
*แผนกประกันคุณภาพการศึกษาติดตามงาน การดาเนินงานของแต่ละด้าน โดยการติดตามงาน
ทุกด้านปีละ 2 ครั้ง (57AGR5.1-7-11)
*แผนกประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการดาเนินงานจากการติดตามให้คณะกรรมการ
บริหารด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะทราบ เพื่อพิจารณาตรวจสอบและติดตามการ
ดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ (57AGR5.1-7-12)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้ความสาคัญในการกาหนดนโยบายที่ให้ความสาคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยคณะฯ ได้มี คณบดี หัวหน้าสาขา วิชา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการ
เพื่อกาหนดผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ (57AGR5.1-7-13) นอกจากนี้คณะกรรมการ
บริหารคณะ เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะที่มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นกรรมการร่วม
(57AGR5.1-7-14) ซึ่งนโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร คือ
(57AGR5.1-7-15)
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ประชาคมทุกระดับ
ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมในคณะในการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
และการนาผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงงาน
แผนกประกันคุณภาพการศึกษา ได้นาผลการดาเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานด้าน
ประกันคุณภาพของคณะรับทราบและพิจารณาอย่างสม่าเสมอ (57AGR5.1-7-16)
นอกจากนี้คณะยังมีนโยบายการสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์โดยใช้เกณฑ์ของประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นเกณฑ์ในการสนับสนุนและเกณฑ์การประเมินอาจารย์ในด้านต่าง ๆ ตามภาระงานขั้นต่า ก็
ใช้เกณฑ์ของประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งปัจจุบันกรรมการบริหารมีนโยบายปรับรูปแบบการประเมิน
เป็น 2 แบบ ที่อาจารย์สามารถเลือกได้ตามความถนัดของอาจารย์ว่าถนัดด้านสอนหรือถนัดด้านการวิจัย
(57AGR5.1-7-17)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งมีขั้นตอนการ
ดาเนินงาน โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ สอดคล้องกับคู่มือการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
(สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) (57AGR5.1-7-18) คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (57AGR5.1-7-19) คู่มือระดับหลักสูตรและคู่มือระดับคณะใน
การดาเนินงานด้านประกันคุณภาพของคณะ (57AGR5.1-7-20)

รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

104

ตน กก

เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
คณะฯ มีกระบวนการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ซึ่งใช้วงจรคุณภาพ
PDCA ดังตาราง
กิจกรรม
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา (คณะกรรมการชุดใหม่ เนื่องจาก
ผู้บริหารชุดเดิมหมดวาระ)
- ประชุมทบทวนผลการประเมินคุณภาพมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบพร้อมกาหนด
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เสนอคณะกรรมการ
บริหารคณะ
- แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ (ระดับ
หลักสูตรและคณะ)
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม
- จัดทาแผน/ปฏิทินการดาเนินงานของแผนกประกัน
คุณภาพ
- แต่ละหน่วยงานดาเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ
- ติดตามผลการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะ
- ตรวจติดตามผลการดาเนินงานของการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร
- จัดทาเล่มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2557
- จัดทาเล่มรายงานการประเมินตนเองคณะ ประจาปี
การศึกษา 2557
- ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงในผลการดาเนินงานที่
ได้รับคาแนะนาในการตรวจ SAR ประจาปีการศึกษา
2556 เช่น จานวนผลงานตีพิมพ์งานวิจัยระดับ
นานาชาติ

ปี 2557
สค. กย.

ต.ค

พ.ย.

ธ.ค.

ปี 2558
ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

P
P
P

P
P
p
D
C
C
D
D
A

(57AGR5.1-7-21)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการจัดทารายงานประจาปีและนาข้อมูลบันทึกในฐานข้อมูลการ
ประกันคุณภาพภายในของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (CHE QA Online) (57AGR5.1-7-22)
แล้วส่งรายงานให้มหาวิทยาลัยและเปิดเผยต่อสาธารณชน ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2557 คณะฯ ได้มีการนาผล
การประเมินคุณภาพภายในประจาปีการศึกษา 2556 มาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดที่ควร
พัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโดยแผนพัฒนาคุณภาพดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการประจาคณะ และได้มีการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อนาแผนดังกล่าว
ไปสู่การปฏิบัติ (57AGR5.1-7-23)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านผู้ใช้บัณฑิตและผู้รับบริการตาม
พันธกิจของคณะคือ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงหลักสูตร (57AGR5.1-7-24) นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (57AGR5.1-7-25) สถานประกอบการตอบแบบสารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต (57AGR5.1-7-26) ด้านบริการวิชาการ/ชุมชน บุคลคลภายนอกมีส่วนร่วมในการ
ประเมินความพึงพอใจการบริการวิชาการ โดยคณะมีคาสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
(57AGR5.1-7-27) และประเมินความพึงพอใจของชุมชน (57AGR5.1-7-28) ด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
(57AGR5.1-7-29) ด้านบริหารจัดการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น
คณะกรรมการประจาคณะ เพื่อให้ความคิดเห็นผลการดาเนินงาน และชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อ
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ (57AGR5.1-7-30)
รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

6 ข้อ

7 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5 คะแนน

ผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการ
.................ข้อ

คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ
.................คะแนน

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร
รายการหลักฐาน
57AGR5.1-1-01 แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ.2557-2560 (ฉบับ
ปรับปรุง) ประจาปีงบประมาณ 2558
57AGR5.1-1-02 แผนปฏิบัตริ าชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ฉบับปรับปรุง) ประจาปี
งบประมาณ 2558
57AGR5.1-1-03 คณะกรรมการดาเนินการทบทวน ปรับปรุง แผนกลยุทธ์ (แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน
พ.ศ. 2557-2560แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560) และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
พ.ศ.2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
57AGR5.1-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการทบทวน ปรับปรุง แผนกลยุทธ์ (แผนพัฒนาเชิง
ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ. 2557-2560แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560) และจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
57AGR5.1-1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
57AGR5.1-1-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ วันที่ 16 ธันวาคม 2558
57AGR5.1-1-07 รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
57AGR5.1-1-08 รายงานการประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ)
57AGR5.1-1-09 Print หน้าเว็บ www.agr.rmutt.ac.th ที่มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
57AGR5.1-1-10 โปสเตอร์ แผ่นพับ และเล่มแผนฉบับย่อ(ของมหาวิทยาลัย) ประชาสัมพันธ์ทิศทางการพัฒนา
มทร.ธัญบุรี และของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์)
57AGR5.1-1-11 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2557-2560
57AGR5.1-1-12 ผังเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร และแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
57AGR5.1-1-13 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2558
57AGR5.1-1-14 รายงานผลการดาเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2557
57AGR5.1-1-15 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ครั้งที่ 8/2557 วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557
57AGR5.1-1-16 รายงานผลการดาเนินงานตามแผน รอบ 3 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2558
57AGR5.1-1-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558
57AGR5.1-1-18 รายงานผลการดาเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2558
57AGR5.1-1-19 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2558 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2558
รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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หมายเลขเอกสาร
รายการหลักฐาน
57AGR5.1-1-20 รายงานผลการดาเนินงานตามแผน รอบ 9 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2558
57AGR5.1-1-21 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2558 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558
57AGR5.1-1-22 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 5/2557 วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557
(พิจารณารายงานผลการดาเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน ประจาปี 2557)
57AGR5.1-1-23 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 1/2558 วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558
(พิจารณารายงานผลการดาเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน ประจาปี 2558)
57AGR5.1-1-24 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 2/2558 วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2558
(พิจารณารายงานผลการดาเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน ประจาปี 2558)
57AGR5.1-2-01 รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
57AGR 5.1-3-01 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
57AGR 5.1-3-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
57AGR 5.1-3-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
57AGR 5.1-3-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
57AGR 5.1-3-05 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ 2557
57AGR 5.1-4-01 เล่มแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
57AGR 5.1-4-02 เล่มแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2558
57AGR 5.1-4-03 เล่มแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน ประจาปี 2558
57AGR 5.1-4-04 รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการ ประจาปี 2558
57AGR 5.1-4-05 รายงานผลดาเนินงานตามตัวชี้วัด ประจาปี 2558
57AGR 5.1-4-06 แนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงิน
57AGR 5.1-4-07 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
57AGR 5.1-4-08 เอกสารเผยแพร่
57AGR 5.1-4-09 รายงานการประชุมบุคลากร
57AGR 5.1-4-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
57AGR 5.1-4-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
57AGR 5.1-4-12 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ
57AGR 5.1-4-13 หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพัฒนาหลักสูตร
57AGR 5.1-4-14 คาบรรยายลักษณะงาน
57AGR 5.1-4-15 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
57AGR 5.1-4-16 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย
5 AGR 5.1-4-17 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
57AGR 5.1-4-18 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการด้านงานวิจัย
57AGR 5.1-4-19 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม
57AGR 5.1-4-20 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
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หมายเลขเอกสาร
57AGR 5.1-4-21
57AGR 5.1-4-22
57AGR 5.1-4-23
57AGR 5.1-4-24
57AGR 5.1-4-25
57AGR 5.1-4-26
57AGR 5.1-4-27
57AGR5.1-5-01
57AGR5.1-5-02
57AGR5.1-5-03

รายการหลักฐาน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยคณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ.2549
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
กระบวนการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา
หนังสือรับนักศึกษาพิการ
จัดสรรทุนการศึกษา
แนวทางการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยฯ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2558
บันทึกข้อความส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การจัดการความรู้ภายในกับมหาวิทยาลัยฯ

57AGR5.1-5-04 บันทึกข้อความเปลี่ยนแปลงบุคลากร
57AGR5.1-5-05 คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของคณะ (ตามคาสั่งที่ 087/2557 และ
39/2558)
57AGR5.1-5-06 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1
57AGR5.1-5-07 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2
57AGR5.1-5-08 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ หัวข้อเรื่อง การใช้
e-learning ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของคณะ
57AGR5.1-5-09 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ หัวข้อเรื่อง เทคนิคการเขียน
โครงการวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ
57AGR 5.1-5-10 ภาพถ่ายอาจารย์ได้รับรางวัลได้รับรางวัล การใช้สื่อการสอนออนไลน์
57AGR 5.1-5-11 รายงานผลการดาเนินโครงการการจัดการความรู้ หัวข้อเรื่อง การใช้ e-learning ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนของคณะ
57AGR 5.1-5-12 รายงานผลการดาเนินโครงการการจัดการความรู้ หัวข้อเรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย
และตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ
57AGR 5.1-5-13 คู่มือการใช้งานห้องเรียนออนไลน์/คู่มือการเตรียมผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติ
57AGR 5.1-5-14 เอกสารเผยแพร่เว็บไซต์ของคณะ
57AGR 5.1-5-15 ผลการประเมินของนักศึกษาจากการใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์
57AGR 5.1-5-16 รายชื่ออาจารย์ที่ได้รับการตอบรับจาก ASTC และราชภัฏเพชรบุรี
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หมายเลขเอกสาร
57AGR5.1-6-01
57AGR5.1-6-02
57 AGR 5.1-6-03
57 AGR 5.1-6-04
57 AGR 5.1-6-05
57 AGR 5.1-6-06
57 AGR 5.1-6-07
57 AGR 5.1-6-08
57 AGR 5.1-6-09
57 AGR 5.1-6-10
57 AGR 5.1-6-11
57 AGR 5.1-6-12
57 AGR 5.1-6-13
57 AGR 5.1-6-14
57 AGR 5.1-6-15
57AGR5.1-7-01
57AGR5.1-7-02
57AGR5.1-7-03
57AGR5.1-7-04
57AGR5.1-7-05
57AGR5.1-7-06
57AGR5.1-7-07
57AGR5.1-7-08
57AGR5.1-7-09
57AGR5.1-7-10
57AGR5.1-7-11
57AGR5.1-7-12
57AGR5.1-7-13

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
อ้างอิงเล่มแผนปฏิบัติราชการประจาปี
แผนอัตรากาลัง
บันทึกส่งเอกสารขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
บันทึกส่งเอกสารการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเดิม
(1.3) เพื่อปรับค่าจ้างให้สูงขึ้น
บันทึกกาหนดกรอบอัตรากาลังข้าราชการและพนักงานมหาวิยาลัยสายสนับสนุน เป็นระดับสูงขึ้น
แผนลาศึกษาต่อ
บันทึกรายงานสรุปผลการพัฒนาทางด้านประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน สายวิชาการ
บันทึกรายงานสรุปผลการพัฒนาทางด้านประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน สายสนับสนุน
บันทึกการรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
บันทึกส่งรายชื่อบุคลากรรับบริการตรวจสุขภาพประจาปี
บันทึกขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่
34 “เกษตรศาสตร์เกมส์”
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทาคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยฯ และประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการ
พนักงานมหาวิยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว ดีเด่น ประจาปี 2557
บันทึกแจ้งการจัดสวัสดิการ การประกันอุบัติเหตุ
หนังสือแจ้งกาหนดการรับเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ความเหลือ สมาชิก
สวัสดิการข้าราชการ /บันทึกขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าปลงศพและค่าพวงหรีด
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจาปีการศึกษา
2557
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ
ขั้นตอนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจาคณะ
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร/คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ
คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์งานวิจัย
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
แผนการติดตามการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ
คาสั่งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรและระดับคณะประจาปีการศึกษา 2557
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หมายเลขเอกสาร
57AGR5.1-7-14
57AGR5.1-7-15
57AGR5.1-7-16
57AGR5.1-7-17
57AGR5.1-7-18
57AGR5.1-7-19
57AGR5.1-7-20
57AGR5.1-7-21
57AGR5.1-7-22
57AGR5.1-7-23
57AGR5.1-7-24
57AGR5.1-7-25
57AGR5.1-7-26
57AGR5.1-7-27
57AGR5.1-7-28
57AGR5.1-7-29
57AGR5.1-7-30

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์ภาระงานขั้นต่าของคณาจารย์ประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
คู่มือการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คู่มือระดับหลักสูตรและคู่มือระดับคณะในการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพของคณะ
การดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพภายในของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาCHE QA Online
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตร
นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
สถานประกอบการตอบแบบสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชน
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในของผู้เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้ามีส่วนร่วมในการเป็น
คณะกรรมการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

ชนิดตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลั กสูตร มีการดาเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้ สามารถส่ งเสริมสนับสนุน กากับติดตาม การ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามที่กาหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
2. มีคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลั กสูตรให้เกิดผลตามองค์ ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
4. มี ก ารประเมิน คุ ณ ภาพหลั ก สู ตร ตามก าหนดเวลาทุ ก หลั ก สู ต ร และรายงานผลการประเมิ น ให้
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน:
ตน กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  1. มีระบบและกลไกในการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
คณะมีระบบกลไกการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดการ
ผู้รับผิดชอบ/กากับติดตาม รายการหลักฐาน
ดาเนินงาน
1.แผนการประกัน
1.ท า แ ผ น ป ร ะ กั น -คณะกรรมการประกัน
57AGR 5.2-1-01
คุณภาพการศึกษาระดับ คุณภาพการศึกษาระดับ คุณภาพการศึกษาประจา
คณะและระดับหลักสูตร คณะ
คณะ
57AGR5.2-1-02
2.แผนประกั น คุ ณ ภาพ -คณะกรรมการบริหาร
การศึกษาระดับหลักสูตร
2.การติดตามการเปิดปิด 1.คณะมีระบบและกลไก -ฝ่ายวิชาการและวิจัย
57AGR5.2-1-03
หลักสูตร
การเปิ ด หลั ก สู ต รใหม่ -อาจารย์ประจาหลักสูตร 57AGR5.2-1-04
และปรับปรุงหลักสูตร -คณะกรรมการบริหาร
57AGR5.2-1-05
2.คณะท าการปรั บ ปรุ ง
ห ลั ก สู ต ร ป ริ ญ ญ า ต รี
ตามกรอบระยะเวลาที่
กาหนด 5 ปี
3.คณะมีระบบและกลไก
การปิดหลักสูตรและ
ค ณ ะ ไ ด้ เ ส น อ ข อ ปิ ด
ห ลั ก สู ต ร จ า น ว น 1
หลั ก สู ต ร คื อ หลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าการบริ ห าร
ศั ต รู พื ช อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น
( ห ลั ก สู ต ร ใ ห ม่ พ . ศ .
2550)
3.การติดตาม มคอ.3/4, ติดตามการจัดทา มคอ. -อาจารย์ประจาหลักสูตร 57AGR5.2-1-06
5/6 และ 7
3/4 ก่อนเปิดภาคเรียน -ประธานหลักสูตร
และจัดทามคอ.5/6 หลัง -หัวหน้าสาขาวิชา
สิ้ น สุ ด ภาคเรี ย น และ -ฝ่ายวิชาการและวิจัย
จัดทามคอ. 7 ภายใน 60 -คณะกรรมการบริหาร
วั น ห ลั ง สิ้ น สุ ด ปี -คณะกรรมการประจา
การศึกษา
คณะ
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ตน กก

เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน

4.การติดตามแผนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ
และระดับหลักสูตร

ติดตามแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ
คณะและระดับหลักสูตร
ผ่ า นฝ่ า ยวิ ช าการและ
วิ จั ย
และประธาน
หลักสูตร
5.คณะส่งบุคลากรระดับ คณะเตรียมความพร้อ ม
หลักสูตรเข้าฝึกอบรม
ใ น ด้ า น ก า ร ป ร ะ กั น
การเขียนรายงานผลการ คุณภาพการศึกษาระดับ
ประเมินตนเอง (มคอ.7) ห ลั ก สู ต ร โ ด ย จั ด ส่ ง
ประธานหลั ก สู ต รทุ ก
หลักสูตรเข้าฝึกอบรมใน
โ ค ร ง ก า ร ก า ร เ ขี ย น
รายงานผลการประเมิน
ตนเอง (มคอ.7)
6.คณะส่งบุคลากรเข้า คณะ ด า เนิ นก าร ให้ ผู้
รับการฝึกอบรมเป็นผู้
ประเมินที่คณะได้ทาการ
ประเมินระดับหลักสูตร พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง เป็ น ผู้
ประเมิน ระดับ หลั กสู ต ร
เข้ า อบรมในโครงการ
ฝึ ก อ บ ร ม ผู้ ป ร ะ เ มิ น
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
ภายในระดั บ หลั ก สู ต ร
จานวน 12 คน
7.คณะแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการตรว จ
ตรวจติดตามการ
ติ ด ตามการด าเนิ น งาน
ดาเนินงานการประกัน ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
คุณภาพการศึกษา
การศึ ก ษาภายในระดั บ
ภายในระดับหลักสูตร หลักสูตร และระดับคณะ
และระดับคณะ
ดาเนินการตรวจติดตาม
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึ ก ษาภายในระดั บ
คณะ และระดับหลักสูตร
ตามกรอบเวลาใน
ระหว่ า งเดื อ นสิ ง หาคม

-ประธานหลักสูตร
-ฝ่ายวิชาการและวิจัย
-คณะกรรมการบริหาร
-คณะกรรมการประจา
คณะ

57AGR5.2-1-07

-ประธานหลักสูตร
-สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา มทร.ธัญบุรี

57AGR5.2-1-08

-ฝ่ายวิชาการและวิจัย
-ประธานหลักสูตร

57AGR5.2-1-09

-คณะกรรมการตรวจ
57AGR5.2-1-10
ติดตามการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร
และระดับคณะ
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ตน กก

เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
2558
8.การประเมินคุณภาพ คณะกรรมการตรว จ
การศึกษาระดับหลักสูตร ประเมินจานวน 3 ท่าน
เข้าทาการตรวจประเมิน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
ภายในระดั บ หลั ก สู ต ร
วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต
จานวน 7 หลักสูตร และ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
จานวน 2 หลักสูตร ใน
ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่ 17
สิ ง ห า ค ม ถึ ง 11
กันยายน 2558
9.นาข้อเสนอแนะและ ทุ ก ห ลั ก สู ต ร น า
แนวทางปรับปรุงจาก
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ แ ล ะ
การประเมินคุณภาพ
แนวทางปรั บ ปรุ ง ของผู้
ระดับหลักสูตรเสนอต่อ ประเมิ น หลั ง เสร็ จ สิ้ น
คณะกรรมการประจา
โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คณะ
คุณ ภาพระดั บ หลั ก สู ต ร
เสนอต่อฝ่ายวิชาการและ
วิจัยเพื่อนาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริ ห ารและ
คณะกรรมการประจ า
คณะ
10.การนาแนวทาง
น า ข้ อ ป รั บ ป รุ ง ทุ ก
ปรับปรุงของทุก
หลักสูตรที่ผ่านพิจารณา
หลักสูตรเสนอต่อ
จากข้อ 9 รายงานต่อ
คณะทางานประกัน
ค ณ ะ ท า ง า น ป ร ะ กั น
คุณภาพระดับคณะ
คุณ ภาพระดับ คณะเพื่ อ
ทาการสรุปข้อเสนอแนะ
และแนวทางปรับปรุงใน
ภาพรวมของทุกหลักสูตร
เพื่ อ เป็ น แนวทางการ
ปรับปรุงการดาเนินงาน
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
ระดับหลักสูตรและระดับ
คณะต่อไป

-อาจารย์ประหลักสูตรทุก 57AGR5.2-1-11
หลักสูตร
-ฝ่ายวิชาการและวิจัย
-คณะกรรมการบริหาร

-ประธานหลักสูตร
-ฝ่ายวิชาการและวิจัย
-คณะกรรมการบริหาร
-คณะกรรมการประจา
คณะ

57AGR5.2-1-12

-คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาประจา
คณะ
-ประธานหลักสูตร

57AGR5.2-1-13
57AGR5.2-1-14
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ตน กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  2. มีคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะมีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานโดยมอบให้ฝ่ายวิชาการและวิจัย โดยผ่านหัวหน้า
แผนกหลักสูตร คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยคณบดี ผู้ช่วยคณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าสาขา และประธานหลักสูตร และคณะกรรมการประจาคณะ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้า
สาขาวิชา ผู้ทรงวุฒิภายนอกจานวน 3 ท่าน และตัวแทนอาจารย์ประจาคณะจานวน 3 ท่าน เพื่อทาหน้าที่
ติดตาม กากับ การดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับหลักสูตรและการบริหารให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ฝ่ายวิชาการและวิจัยได้มีการรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรให้คณะกรรมการประจาคณะทราบเป็นประจาทุกภาคการศึกษา (อ้างอิง
รายการหลักฐาน 57AGR5.2-1-14) (57AGR5.2-2-01)
  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
คณะให้ความสาคัญต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อ
ดาเนินการในโครงการต่างๆ ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2557 (57AGR5.2-3-01)
1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจานวน 7 หลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2557 ใน
ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 โดยมีจุดประสงค์ต้องการพัฒนาปรับปรุงหลักสูต รวิทยา
ศาสตรบัณฑิตจานวน 7 หลักสูตร ที่ครบกาหนดตามกรอบระยะเวลา 5 ปี และสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงของสั งคมและเศรษฐกิจ โดยเบิกเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ในการจัดกิจกรรมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 396,700 บาท (57AGR5.2-3-02)
2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on) ใน
ระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2558 โดยจุดประสงค์เรื่องการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
เพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในคณะ ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยเบิกเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ในการจัดโครงการเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท (57AGR5.2-3-03)
3. คณะ มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการดาเนินงานของหลักสูตร
อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ โดยคณะวางแนวทางปฏิบัติในการจัดหาครุภัณฑ์
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตรเพื่ อสนับสนุนการเรียนการสอนที่ยัง
ขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์หรือทดแทนครุภัณฑ์ที่ชารุด โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรได้เขียนขอ
เสนอรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่กาหนดโดยคณะส่งผ่านหัวหน้าสาขาและ
ผ่านกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาดาเนินการในการขอจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้
คณะ นอกจากนี้ ในแต่ ล ะหลั กสู ต รที่เปิ ดการเรีย นการสอนของรายวิช าต่างๆ ในแต่ล ะภาค
การศึกษาจะได้รับการจัดสรรงบประมาณรายได้ของคณะ ในการนาไปจัดซื้อวัสดุการเรียนการ
สอน โดยให้ อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะรายวิ ช าทุ ก รายวิ ช าในแต่ ล ะหลั ก สู ต รเขี ย นขอ
งบประมาณตามแบบฟอร์มผ่านการพิจารณาของหัวหน้าสาขา หัวหน้าสาขาวิชา รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย และการอนุมัติจากคณบดี ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณ 2558
คณะได้รับ การจั ดสรรค่าวัสดุการศึกษาเท่ากับ 2,282,577.27 และ 2,286,000.00 บาท
รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
ตามลาดับ นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2558 คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์ รวม
ทั้งสิ้น 7,602,000.00 บาท ทั้งนี้เพื่อนาไปพัฒนาการเรียนการสอนของทุกหลักสูตรในคณะ
(57AGR5.2-3-04)
4. คณะได้จัดสรรงบประมาณเป็นจานวนเงิน 50,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักศึกษา
พัฒนาศักยภาพความรู้ด้านวิชาการและส่งเสริ มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของให้เกิด
ความเข้มแข็งโดยการจัดทาโครงการแข่งขันทางวิชาการขึ้นในระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
(57AGR5.2-3-05)
5. คณะได้จัดสรรงบประมาณเป็นจานวนเงิน 756,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ในโครงการพัฒนาบุคลากรคะเทคโนโลยีการเกษตรสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้และบูรณา
การด้านเทคโนโลยีการเกษตรในระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2558 (57AGR5.2-3-06)

  4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจาคณะเพื่อพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
คณะได้ รั บ การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ หลั กสู ต รตามเกณฑ์ ที่ สกอ. ก าหนดไว้ ทุ ก
หลักสูตร ตามกาหนดเวลา คือเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2558 และคณะได้
รายงานผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรดังนี้
1. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรให้คณะกรรมการประจา
คณะเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 15 กันยายน 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(57AGR5.2-4-01)
ที่
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.

หลักสูตร

องค์ประกอบที่ 1
(ผ่าน/ไม่ผา่ น)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การผลิตพืช)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีภูมิทัศน์)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)

วิทยาศาสตรบัณฑิ ต
(วิทยาศาสตร์

สุขภาพสัตว์)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมแปรรูป

ผลิตผลเกษตร)

ผลการประเมิน
รายตัวบ่งชี้
2.37
1.94
2.11
2.77
2.09

ระดับคุณภาพ

2.40

ปานกลาง

2.28

ปานกลาง

รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมิ น รายตั ว บ่ ง ชี้ ข องการประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต
ที่
1.
2.

หลักสูตร

องค์ประกอบที่ 1
(ผ่าน/ไม่ผา่ น)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการ

ผลิตพืช)
วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (เทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเกษตร)

ผลการประเมินราย
ตัวบ่งชี้
2.12

ระดับคุณภาพ

0.26

น้อย

ปานกลาง

2. รายงานข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ
แนวทางปรับปรุงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของ
แต่ละหลักสูตรให้คณะกรรมการประจาคณะพิจารณา ดังนี้
ที่
หลักสูตร
ข้อเสนอแนะ
แนวทางปรับปรุง
1. วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต 1.ควรมี ก ารประเมิ น ระบบและ รั บ ข้ อ เสนอแนะดั ง กล่ า ว
(การผลิตพืช)
กลไกในการบริ ห ารและพั ฒ นา เพื่ อ น าเข้ า สู่ ก ารประชุ ม
อาจารย์
คณะกรรมการและร่ ว มหา
2.ควรมีการวางแผนในการส่งเสริม แน ว ท าง ปรั บป รุ ง ดั ง ค า
และพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร เสนอแนะต่อไป
ที่เน้นทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
3.อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รควรมี
ก า ร ท า ง า น วิ จั ย แ ล ะ ตี พิ ม พ์
ผลงานวิจัยให้มากขึ้น
4. หาทุนให้นักศึกษามากขึ้นและควร
มีการผ่อนผันการชาระค่าลงทะเบียน
5. แนะนาการใช้ชีวิตและการปรับตัว
ในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา
6.ฝึกนักศึกษาให้มีความอดทน ขยัน
และมีคุณธรรม จริยธรรมให้มากขึ้น
7.ให้มีการเน้นย้าในการปฏิบัติให้มี
ความชานาญมากขึ้นกว่าเดิม
2. วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต 1.ตั ว บ่ ง ชี้ แ ต่ ล ะตั ว ควรมี ก ารวาง รั บ ข้ อ เสนอแนะดั ง กล่ า ว
(เทคโนโลยีภูมิทัศน์) แผนการด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไป เพื่ อ น าเข้ า สู่ ก ารประชุ ม
ตามนั้น
คณะกรรมการและร่ ว มหา
2.ควรมีการจัดทาแผนด้านบุคลากร แน ว ท าง ปรั บป รุ ง ดั ง ค า
อย่างเป็นระบบ
เสนอแนะต่อไป
3.ควรส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอกเพิ่ม
รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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4.ควรส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงาน
ทางวิชาการ
5.ควรส่งเสริมให้อาจารย์ส่งผลงาน
ทางวิชาการเพิ่มขึ้น
6.การผลิ ต บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ ค วร
สร้างจุดเด่นว่าจะเน้นไปทางด้านใด
7.ควรมีการเน้นจริยธรรมไปในการ
เรียนการสอนในบทเรียน
8.ประเด็นการรับนักศึกษาควรเน้น
การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้า
เรียน
9.ควรมีแผนการให้คาปรึกษาควรมี
การสร้ า งกระบวนการไว้ ส าหรั บ
เด็ ก ที่ ไ ม่ เ ข้ า มาปรึ ก ษาและควรมี
การเสริม สร้ างการเรีย นรู้ ส าหรั บ
ศตวรรษที่ 21
10.อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
ต้ อ งมี ก ารวางแผนแหล่ ง การรั บ
นั ก ศึ ก ษาควรมี ก ารประเมิ น การ
แก้ไขปัญหาจากวิธีการป้อ งกันการ
สาเร็จการศึกษาเกินเวลาที่กาหนด
ควรมี ก ารสอบถามความต้ อ งการ
การเรียน
11.ควรสรุ ป ผลการด าเนิ น งาน
รายวิชาเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลการ
เรี ย นของนั ก ศึ ก ษาการออกแบบ
หลั ก สู ต รและสาระรายวิ ช าใน
ห ลั ก สู ต ร ค ว ร มี ก า ร ส ร้ า ง
กระบวนการเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ทันสมัย และก้านทันความก้าวหน้า
ของศาสตร์นั้นๆและการกากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอน
และการประเมิ น หลั ก สู ต ร ควรมี
การสุ่ ม รายวิ ช าจากกลุ่ ม รายวิ ช า
เพื่อให้เกิดการสุ่มอย่างมีระบบ
12.การบริหารหลักสูตร ควรมีการ
จั ด ท ากลไกการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
ของกรรมการบริหารหลักสูตร ควร
รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
กาหนดให้ มี เกณฑ์ ในการก าหนด
ตัวผู้สอน ควรนาผลการประเมิน
ผู้ ส อนมาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ การแก้ ไ ข
ปัญหา
วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต 1. การบริห ารหลั กสู ตรที่ต้ องเพิ่ ม
(สัตวศาสตร์)
จ านวนครั้ ง ของการประชุ ม ของ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร
2. การส่งเสริม กากับ ให้อาจารย์
เกิ ด การพั ฒ นาศั ก ยภาพในด้ า น
วิชาการ
3. การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาทั ก ษะ
ทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
4. การจัดทาโครงการการเตรียม
ค ว า ม พ ร้ อ ม แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า
นั ก ศึ ก ษ า ด้ า น ก า ร มี ทั ก ษ ะ ใ น
ศตวรรษที่ 21
5. ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ พื่ อ ท บ ท ว น
ช่ อ งทางในการรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี
ศักยภาพและความพร้อมในการเข้า
ศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร์
6.
การเพิ่ ม ช่ อ งทางในการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งอาจารย์ ที่
ปรึกษาและนักศึกษา
7. การส่งเสริมให้อาจารย์จัดทา
มคอ.3,4 และ มคอ.5,6 ให้มีความ
สมบูรณ์ ครอบคลุมทุกหมวด
8. การปรับปรุงคุณภาพการสอนใน
มคอ.5 และเสนอใน มคอ.3 ของ
ภาคเรียนถัดไปของอาจารย์ผู้สอน
9. หลั กสู ตรต้ องมีการประเมิ น
ระบบ กลไก และกระบวนการ
ดาเนินการในด้านบริหารหลักสูตร
คุณภาพการเรียนการสอน และการ
พัฒนาอาจารย์ เพื่อนาผลที่ได้จาก
การประเมิ น มาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรต่อไป

รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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4.

วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต 1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มี
(ประมง)
คุ ณ วุ ฒิ ที่ เ หมาะสมต่ อ หลั ก สู ต ร
เป็นไปตามเกณฑ์
2.ข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษาในระบบของ
สวท. กั บ จ านวนนั ก ศึ ก ษาจริ ง ไม่
สอดคล้องกัน
3.รายวิ ช าของหลั ก สู ต ร พบว่ า มี
บางรายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาตก (F)
จานวนมาก
4.การบริ ห ารหลั กสู ต ร ควรมี ก าร
จั ด ท ากลไกการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
ของกรรมการบริหารหลักสูตร
5.การทวนสอบในรายวิ ช าต่ า ง ๆ
ของหลั ก สู ต ร คณะกรรมการผู้
ประเมิน เสนอให้แต่งตั้งผู้ประเมิน
ทวนสอบในรายวิ ช าต่ า ง ๆ ของ
หลักสูตร เป็นอาจารย์จากสาขาอื่น
หรือที่เกี่ยวข้อง
6.ผลการประเมินคุณภาพการสอน
ของอาจารย์ป ระจ าหลั กสู ต รมีผ ล
การประเมิ น มากกว่ า 3.5 และ
ภาระงานของอาจารย์ในหลักสูตร
มากเกินไป ควรจัดหาเครื่องมือ
ครุภัณฑ์ วัสดุ ให้เพียงพอต่อ และ
ควรมีระบบอินเตอร์เน็ต พัฒนาให้
ค ร อ บ ค ลุ ม พื้ น ที่ ใ ช้ ส อ ย ข อ ง
นักศึกษา และคณาจารย์
7.ตามการประเมิ น เพื่ อ การตรวจ
ประกันคุณภาพกาหนดให้มีการฝึก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ หรื อ การ
พั ฒ นาด้ า นวิ ช าการตามสาขาที่
เกี่ยวข้อง ของคณาจารย์ เพื่อนามา
พัฒนาการเรียนการสอน
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5.

วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
(วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สัตว์)

6.

วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
(วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร
อาหาร)

เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
1.ควรมีแผนการจัดการรับนักศึกษา
โดยเพิ่มการประชาสั มพันธ์เชิงรุก
แ ล ะ มี แ น ว ท า ง แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
นักศึกษาลาออก
2.คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
ควรมี ก ารด าเนิ น งานส ารวจหรื อ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนใน
หลักสูตรนี้ โดยตรงเพื่อนาผลมา
พัฒ นาหรือปรับปรุง ตามผลที่ได้
จากการส ารวจ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
หลั ก สู ต รใหม่ ที่ มี ก ารตอบสนอง
ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน
และผู้ใช้บัณฑิตมากขึ้น
3.อาจารย์ให้ความสาคัญกับการขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ มีโอกาสที่จะ
เพิ่ ม ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของ
อาจารย์ได้ในอนาคต
1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มี
คุณวุฒิที่เหมาะสมต่อหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์
2.ข้อมูลนักศึกษาในระบบของ
สวท. กับจานวนนักศึกษาจริงไม่
สอดคล้องกัน
3.หาทางปรับแผนการรับนักศึกษา
โดยนาจุดเด่นที่ทางคณะฯมี
ดาเนินการประชาสัมพันธ์ตามสื่อ
ต่าง ๆ ให้มากขึ้น
4.ไม่มีรายวิชาใดที่ผิดปกติ
5.การบริหารหลักสูตร ควรมีการ
จัดทากลไกการบริหารหลักสูตร
ของกรรมการบริหารหลักสูตรโดย
มอบอานาจให้ประธานหลักสูตรมี
อานาจในการตัดสินใจในการ
บริหาร
6.การทวนสอบในรายวิชาต่าง ๆ
ของหลักสูตร คณะกรรมการผู้
ประเมิน เสนอให้แต่งตั้งผู้ประเมิน
ทวนสอบในรายวิชาต่าง ๆ ของ
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รั บ ข้ อ เสนอแนะดั ง กล่ า ว
เพื่ อ น าเข้ า สู่ ก ารประชุ ม
คณะกรรมการและร่ ว มหา
แน ว ท าง ปรั บป รุ ง ดั ง ค า
เสนอแนะต่อไป

รั บ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ แ ล ะ
ข้ อ คิ ดเ ห็ น ดั ง ก ล่ าว จ า ก
คณะกรรมการประเมิ น ได้
ข้ อ มู ล ที่ มี ป ระโยช น์ เ พื่ อ
น า เ ข้ า สู่ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการเพื่ อ หารื อ
แ ล ะ ร่ ว ม ห า แ น ว ท า ง
ปรับปรุงดังคาเสนอแนะให้ดี
ขึ้นต่อไป
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หลักสูตร
7.ผลการประเมินคุณภาพการสอน
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรมีผล
การประเมินมากกว่า 3.5 ทุก
รายวิชา การจัดการายวิชาการสอน
ในสาขามีบางวิชาที่ได้นามาบูรณา
การในการเรียนการสอนร่วมกับ
งานวิจัยและบริการทางวิชาการ
และ
ควรจัดหาเครื่องมือ ครุภัณฑ์ วัสดุ
ให้เพียงพอ
8.บัณฑิตสาขาฯ สู้งาน ไม่ย่อท้อ
แต่ก็มีข้อเสียในแง่ การควบคุม
อารมณ์ต้องปรับตนเอง การคิด
แก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังต้องพัฒนา
อีกมากและทักษะภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารไม่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้ดี
9.มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของคณาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน เพื่อนามาพัฒนาการ
เรียนการสอนให้ดีขึ้น
7.

วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต 1.หลักสูตรฯ ควรวิเคราะห์จานวน
(วิ ศ วกรรมแปรรู ป และคุ ณ ภาพของนั ก เรี ย นที่ เ ข้ า สู่
ผลิตผลเกษตร)
ระบบ เพื่อการวางแผนการเตรียม
ความพร้อมและให้ความช่วยเหลือ
นักศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้ อัตราการ
คงอยู่ของนักศึกษาสูงขึ้น
2.ห ลั ก สู ต ร ฯ ค ว ร ผ ลั ก ดั น ใ ห้
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่านทา
ผลงานทางวิชาการ เพื่อนาไปสู่การ
ขอตาแหน่งทางวิชาการ
3.คว รพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข อง
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร ใ ห้
สอดคล้องกับศาสตร์ที่จัดการเรียน
การสอน ทั้งนี้ควรวางแผนในระยะ
ยาวให้อาจารย์ประจาหลั กสูตรคง
รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

รั บ ข้ อ เสนอแนะดั ง กล่ า ว
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อยู่ในหลักสูตรตลอดระยะเวลาของ
การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เ ห็ น ภาพ
ของการพั ฒ นาหลั ก สู ต รอย่ า ง
ต่อเนื่อง
4.ห ลั ก สู ต ร ฯ มี ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปรับปรุงสูตร แต่ควรดาเนินการจัด
การศึ ก ษาให้ ค รบรอบระยะเวลา
ของการใช้ ห ลั ก สู ต ร เพื่ อ ให้ ไ ด้
ข้อมูลผลการประเมินที่ มาจากผู้ใช้
บั ณ ฑิ ต ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ป ระโยชน์
และส าคั ญ ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรในรอบต่อไป
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ที่
1.

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีการผลิตพืช)

2.

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร)

เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ
1.ควรประชาสัมพันธ์ในการรับ
นั ก ศึ ก ษ า ใ ห้ เ ข้ า ถึ ง
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย เ ช่ น
ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษา
อื่ น ๆ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ
และเอกชน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การเกษตร หรือสร้างแรงจูงใจ
ในการเข้าเรียน เช่น การให้ทุน
โดยใช้ดอกผลจากกองทุน
2.เน้ น หลั ก สู ต รที่ มี ก ารปฏิ บั ติ
ซึ่ ง ได้ แ ก่ มี ก ารแลกเปลี่ ย น
นั ก ศึ ก ษากั บ มหาวิ ท ยาลั ย ใน
ต่างประเทศด้านงานวิจัยการทา
วิทยานิพนธ์จัด ให้ นั กศึก ษาท า
ในบริษัท หรือบริเวณใกล้เคียง
กับที่ทางาน
3.ควรมีการควบคุมให้นักศึกษา
จบตามระยะเวลาของหลักสูตร
โดยมีการบริหารการลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์เป็น 3 ระยะ โดย
เริ่มจากภาคเรียนที่ 2 ของปีที่ 1
เป็นต้นไป
1.อาจารย์ประจาหลักสูตร ควร
ท าความเข้ า ใจอย่ า งละเอี ย ด
เกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ ใ นการ
บริห ารหลั กสู ต ร และวางแผน
การดาเนินการอย่างเป็นระบบ
2.การบริหารหลักสูตร สามารถ
พิ จ า ณ า เ ลื อ ก ใ ช้ ก ล ไ ก ข อ ง
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รเอง
การแต่ ง ตั้ ง กรรมการบริ ห าร
หลั ก สู ต ร หรื อ การใช้ รูป แบบ
ก า ร บ ริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร โ ด ย
สาขาวิช า ตามความเหมาะสม
แต่อาจารย์ประจาหลักสูตรต้อง
มีส่วนร่วมและเป็นผู้รับผิดชอบ
โดยตรง
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แนวทางปรับปรุง
รับข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อ
น า เ ข้ า สู่ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการและร่ ว มหา
แ น ว ท า ง ป รั บ ป รุ ง ดั ง ค า
เสนอแนะต่อไป

รับข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อ
น า เ ข้ า สู่ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการและร่ ว มหา
แ น ว ท า ง ป รั บ ป รุ ง ดั ง ค า
เสนอแนะต่อไป
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3.การบริห ารหลักสู ตร ควรทา
ผ่านการประชุมและดาเนินการ
ให้ครบตามวงจร PDCA ทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ มีการ
บันทึกหลักฐานการดาเนินการ
ในด้านต่างๆ ไว้ในวาระต่างๆใน
รายงานการประชุม
4.ควรสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อ
การท า มคอ.ให้ แ ก่ อ าจารย์
ผู้สอนทุกท่าน เพื่อส่งเสริมให้มี
การดาเนินการตามเกณฑ์และ
จุ ด มุ่ ง หมายของการท า มคอ.
ให้เกิดประโยชน์และสามารถใช้
ในการประกันคุณภาพหลักสูตร
ได้อย่างแท้จริง
5.คว รมี การค านึ ง ถึ งกรอ บ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค์ ข องหลั ก สู ต ร รวมถึ ง
การออกแบบหลักสูตร ควบคุม
การจั ด ทาและบริ ห ารรายวิ ช า
สร้ า งกิ จ กรรมและโครงการ
เพื่ อ ให้ ไ ด้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ
และคุณลักษณะตามที่ต้องการ
ซึ่ ง จะเป็ น การสร้ า งความโดด
เด่ น ให้ กั บ หลั ก สู ต ร สามารถ
บริห ารหลั กสู ตรได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืน
6.ควรมี ก ารจั ด ท าแผนการ
ดาเนิ น การแยกตามตั ง บ่ ง ชี้ ใ น
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ โ ด ย
เ ฉ พ า ะ ตั ว บ่ ง ชี้ ใ น เ ชิ ง
กระบวนการเช่ น แผนการรั บ
นักศึกษา แผนการส่งเสริมและ
พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า แ ผ น ก า ร
บริหารและพัฒนาอาจารย์ ฯลฯ
เ พื่ อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ ป ร ะ เ มิ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร ไ ด้ อ ย่ า ง เ ป็ น
รูปธรรม
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ตน กก

เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
7.ควรศึกษาแนวทางและความ
เป็นไปได้ในการบูรณาการเข้ า
กั บ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโทอื่ น ใน
คณะฯ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
บริหารจัดการและด้า นจานวน
เป้าหมายการรับเข้า
8.การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ก าร
เรี ย นรู้ สามารถใช้ ก ลไกของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรในการ
บริหารจัดการ โดยการกาหนด
รายวิชาล่วงหน้า
9.ต า ม ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม
ประเมินผลตามหัว ข้อที่ได้ระบุ
และรายงานไว้ใน มคอ.3 และ
มคอ.5 ซึ่งไม่จาเป็นต้องเป็นการ
ประเมินในด้านข้อ สอบหรือผล
การเรียนเพียงอย่างเดียว อาจ
หมายถึ ง ผลจากสิ่ ง สนั บ สนุ น
ด้านต่างๆด้วยก็ได้
10.ควรมี ก ารพิ จ ารณาจั ด ท า
แผนการบริ ห ารความเสี่ ย งใน
ด้า นต่ างๆ ที่อ าจเป็ นอุ ปสรรค
ในการบริหารหลักสูตร
11.ในการเขี ย นรายงานการ
ประกั น คุ ณ ภาพในด้ า นระบบ
แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร ด า เ นิ น ก า ร
สามารถใช้ ร ะบบกลไกขอ ง
คณะฯ หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย และ
ห า ก ห ลั ก สู ต ร มี ส่ ว น ก า ร
ดาเนินการที่เสริมเข้ามา ให้ระบุ
เพิ่มเติมลงไป
12.การปรั บ ปรุ ง การบริ ห าร
ห ลั ก สู ต ร ใ น ทุ ก ด้ า น ค ว ร
รายงานเกี่ยวกับความเชื่อมโยง
ถึ ง ที่ ม าของการด าเนิ น งานให้
ชั ด เจนซึ่ ง อาจหมายถึ ง การ
ประเมิ น และวิ เ คราะห์ ผ ลการ
ดาเนินการที่ผ่านมา เพื่ อแสดง
รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ตน กก

เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
ให้เห็นถึงการดาเนินการประกัน
คุณภาพที่ครบวงจร PDCA

  5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน
ผลจากการรายงานผลการประเมินรายตัว บ่งชี้ ของการประกันคุณภาพภายในระดับหลั กสู ตรและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและแนวทางปรับปรุง
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของแต่ ละหลักสูตรใน
วาระพิจารณาของคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตรเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ปรากฏว่า
คณะกรรมการคณะได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวมที่เห็นพ้องกับแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรที่ได้มีการรายงานเสนอพิจารณาในวาระเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 และให้ข้อเสนอเพิ่มเติมในการ
พัฒนาการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น ดังนี้ (5.2-5-01)
1. ให้ความสาคัญกับสื่อการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ
2. สถาบันควรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคเอกชนที่เข้มแข็ง
  6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
คณะมีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 7 หลักสูตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2 หลักสูตร รวม 9
หลักสูตร ในการประเมินหลักสูตรที่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน จานวน 7 หลักสูตร ไม่ผ่าน
2 หลักสูตร คือ (57AGR5.2-6-01)
ที่
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.

หลักสูตร

องค์ประกอบที่ 1
(ผ่าน/ไม่ผา่ น)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การผลิตพืช)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีภูมิทัศน์)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์

สุขภาพสัตว์)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมแปรรูป

ผลิตผลเกษตร)

ผลการประเมิน
รายตัวบ่งชี้
2.37
1.94
2.11
2.77
2.09

ระดับคุณภาพ

2.40

ปานกลาง

2.28

ปานกลาง

รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ตน กก

เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
ที่
1.
2.

หลักสูตร

องค์ประกอบที่ ผลการประเมิน
1 (ผ่าน/ไม่ผ่าน) รายตัวบ่งชี้
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี
2.12

การผลิตพืช)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี
0.26

อุตสาหกรรมเกษตร)

ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
น้อย

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนประเมิน
ตนเอง

6 ข้อ

5 ข้อ

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

4 คะแนน

ผลการตรวจ
ประเมินของ
คณะกรรมการ
..............ข้อ

คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ
..............คะแนน

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
57AGR5.2-1-01
แผนประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
57AGR5.2-1-02
แผนประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
57AGR5.2-1-03
ระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร
57AGR5.2-1-04
การปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด 5 ปี
57AGR5.2-1-05
ระบบและกลไกการปิดหลักสูตร
57AGR5.2-1-06
การติดตามการจัดทา มคอ.3/4 ก่อนเปิดภาคเรียน และจัดทามคอ.5/6 หลังสิ้นสุดภาคเรียน
และจัดทามคอ.7 ภายใน 60วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
57AGR5.2-1-07
ติดตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับหลักสูตรผ่านฝ่ายวิชาการและ
วิจัยและประธานหลักสูตร
57AGR5.2-1-08
คณะส่งบุคลากรระดับหลักสูตรเข้าฝึกอบรมการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (มคอ.7)
57AGR5.2-1-09
แต่ ง ตั้ ง เป็ น ผู้ ป ระเมิ น ระดั บ หลั ก สู ต ร เข้ า อบรมในโครงการฝึ ก อบรมผู้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร
57AGR5.2-1-10
แต่ง ตั้ง กรรมการตรวจติด ตามการด าเนิน งานการประกัน คุณภาพการศึ กษาภายในระดั บ
หลักสูตร และระดับคณะ
57AGR5.2-1-11
การตรวจประเมิน คุณภาพการศึ กษาภายในระดั บหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจ านวน 7
หลักสูตร และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจานวน 2 หลักสูตร
57AGR5.2-1-12
ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงของผู้ประเมิน
57AGR5.2-1-13
รายงานแนวทางปรับปรุงของทุกหลักสูตรเสนอต่อคณะทางานประกันคุณภาพระดับคณะ
57AGR5.2-1-14
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ
รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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หมายเลขเอกสาร
57AGR5.2-2-01
57AGR5.2-3-01
57AGR5.2-3-02
57AGR5.2-3-03
57AGR5.2-3-04
57AGR5.2-3-05
57AGR5.2-3-06
57AGR5.2-4-01
57AGR5.2-5-01

57AGR5.2-6-01

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
รายงานการประชุม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2557
โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on)
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้คณะ
โครงการแข่งขันทางวิชาการ
โครงการพัฒนาบุคลากรคะเทคโนโลยีการเกษตรสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้และบูรณาการด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
รายงานผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ
แนวทางปรับปรุงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรของแต่ละหลักสูตรในวาระพิจารณาของคณะกรรมการประจาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
- คณะมีการบริหารงานเพื่อกากับติดตามผลงานของคณะได้ดี
แนวทางเสริมจุดเด่น
- ควรส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน
จุดที่ควรพัฒนา
- มีหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ดาเนินการกากับการดาเนินงานของหลักสูตร

รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

130

ส่วนที่ 3 แบบรายงานผลการประเมิน
ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.
ประเภทสถาบัน

 กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
 กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
 ค1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
 ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี

องค์ประกอบคุณภาพ

เป้าหมาย

 กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
 กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก
ผลการประเมิน

คะแนนการ
ประเมิน

1. การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน
อาจารย์ประจา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
2. การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
3. การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 7 หลักสูตร

มากกว่า 4.00 ไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน 2 หลักสูตร
ร้อยละ 30
ร้อยละ 40.16
ร้อยละ 44.26
ร้อยละ 35
สัดส่วน 1,484.64
4 คะแนน
ร้อยละความแตกต่าง 22.00
6 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ

1.78
5.00
3.69
0.00
5.00
5.00
3.41

6 ข้อ

6 ข้อ

5.00

4 คะแนน
3.51 คะแนน

77,035.41
ร้อยละ 23.27

5.00
3.87
4.62

6 ข้อ

6 ข้อ

5.00
5.00

6 ข้อ

6 ข้อ

5.00
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องค์ประกอบคุณภาพ

เป้าหมาย

วัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
5. การบริหารจัดการ
5.1 การบริการของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมของทุกองค์ประกอบ

ผลการประเมิน

คะแนนการ
ประเมิน
5.00

6 ข้อ

6 ข้อ

5.00

6 ข้อ

5 ข้อ

4.00
4.50
4.10

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ
องค์ประกอบ
คุณภาพ

ตัวบ่งชี้

1
2
3
4
5

6
3
1
1
2

รวม

13

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I
P
O

1.2, 1.3, 1.4 1.5, 1.6 1.1
2.2
2.1
2.3
3.1
4.1
5.1, 5.2
4

7

2

ผลการประเมิน
คะแนน
เฉลี่ย

0.00 - 1.50 = การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50 = การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 = การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 = การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 = การดาเนินงานระดับดีมาก

3.41
4.62
5.00
5.00
4.50

ระดับพอใช้
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี

4.10

ระดับดี

ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในภาพรวมของ องค์ประกอบที่ 1 – องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1. มีอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปริมาณมากถึงร้อยละ 40
2. มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในปริมาณมาก (77,035.40 บาท/คน เกณฑ์ = 60,000.-บาท)
3. มีการบริการวิชาการแก่สังคมที่เข้มแข็ง
4. มีการบริการและกิจกรรมแก่นักศึกษาปริญญาตรีที่เข้มแข็ง
แนวทางเสริมจุดเด่น
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการเพื่อให้อาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
จุดที่ควรพัฒนา
- มีหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกากับหลักสูตร
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ให้กรรมการกากับติดตามการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรให้ผ่านทุกหลักสูตร
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ส่วนที่ 4 การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ ตามผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประเมิน
ตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ โดยมีผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) 9 องค์ประกอบจานวน 21 ตัวบ่งชี้ และ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) จานวน 15 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะใน
ภาพรวมระดับ มหาวิทยาลั ยและข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบคุณภาพ เพื่อให้ มหาวิทยาลั ยฯ นาผลการประเมินไปใช้
พิจารณาจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงต่อไป
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาเนินการ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
จุดที่ควรพัฒนา
-ร้อยละของ
1. ทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทางานแผนกลยุทธ์ -ผลการดาเนินงานค่า
1. กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัตริ าชการ 4 ปี) เป็น
ตัวชี้วัด
2. ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อกาหนด เป้าหมาย ตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติการประจาปี ยังขาดความชัดเจนการกาหนดตัวชี้วัด
โครงการ
และค่าเป้าหมาย ของแผนปฏิบตั ิการประจาปี ยังไม่เชื่อมโยงกับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการให้ สอดคล้องกับ
แผนประจาปีและแผนกลยุทธ์ โดยนาข้อเสนอแนะ
แผนกลยุทธ์
2. ขาดการทาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะมา
ของคณะกรรมการประจาคณะ มาปรับปรุงให้
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
เกิดความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. คณะฯ ควรมีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน โดยอาจมี
คณะทางานจัดทาร่างปรับปรุงตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับกาลังความสามารถด้านบุคลากร
งบประมาณและวิสยั ทัศน์ ที่กาหนดไว้รวมทั้งมีกระบวนการ
แปลงแผนกลยุทธ์มาเป็นแผนปฏิบัติการประจาปีที่ชัดเจน
กาหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ครอบคลุมทุกประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ และ
สามารถวัดความสาเร็จของการดาเนินการ
2. คณะฯ ควรนาผลการประเมินการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบตั ิงาน 4 ปี) เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ ให้พิจารณาและขอข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจาคณะ มาดาเนินการปรับปรุง ในประเด็นทีส่ ามารถ
สะท้อนความสาเร็จได้
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ผู้รับผิดชอบ
- คณบดี
- รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
วางแผน
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
- รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
- คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ
- หัวหน้าฝ่ายบริหารและวางแผน

กาหนดเวลา
แล้วเสร็จ
ปีการศึกษา
2557-2558

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
จุดที่ควรพัฒนา
1.ชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการทาผลงานทาง - จานวนอาจารย์ที่ยื่น
ร้อยละ 15
1.การพัฒนาคุณภาพอาจารย์โดยเฉพาะตาแหน่งทาง
วิชาการให้ชัดเจน
ขอตาแหน่ง
วิชาการ
2.ควรมีการแต่งตั้งอาจารย์พเี่ ลี้ยงในแต่ละสาขาวิชา
2.การประเมินผลความสาเร็จและการนาผลประเมินไป
เพื่อให้คาปรึกษาในการดาเนินงาน
ปรับปรุงแผนการบริหารการพัฒนาคณาจารย์และ
3.อาจารย์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการทาผลงานทาง
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ควรให้การสนับสนุนและลดภาระงาน
3.การกาหนดและการดาเนินการให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
ด้านงานบริหาร และฝ่ายลงเพื่อให้มีเวลาทาผลงาน
และเป้าหมายวัดความสาเร็จด้านคุณธรรมจริยธรรม
4.ควรให้อาจารย์ที่จะทาผลงานทางวิชาการส่ง
ของนักศึกษา
แผนการดาเนินงานเพื่อให้ทางคณะฯทราบ เพื่อ
ทางคณะจะได้ช่วยจัดสรรเวลาให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
5.ควรสอบถามปัญหาในการดาเนินการเพื่อใช้ในการ
1. ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทาผลงานทาง
ปรับปรุงในกรณีที่อาจารย์ไม่สามารถดาเนินการได้
วิชาการ การจัดทากระบวนการ ขั้นตอนการทาและ
ตามแผนงาน
การนาเสนอเพื่อง่ายต่อการปฏิบัติการอานวยความ
6.ควรจัดผูเ้ ชี่ยวชาญมาเป็นพี่เลีย้ งเพื่อทาผลงานทาง
สะดวกเรื่องข้อมูลช่องทางในการดาเนินการ หรือ
วิชาการกับทุกคนที่คุณสมบัติครบแล้วโดยทั่วกัน
จัดหาพี่เลี้ยงที่มีตาแหน่งทางวิชาการเพื่อดูแลให้
7.ควรกาหนดเป็นนโยบายของคณะเพื่อกระตุ้นใน
คาปรึกษา การสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวก
การทาผลงานทางวิชาการ
ต่าง ๆ ในการทาผลงาน รวมถึงการลดภาระงาน
8.ควรมีรางวัลของคณะฯ นอกเหนือจากของ
อื่น ๆ (แต่ต้องกาหนดระยะเวลาที่จัดทาให้แล้วเสร็จ
มหาวิทยาลัยฯ
ด้วยเพื่อไม่เป็นภาระกับผู้อื่น) โดยการทาผลงานควร
9.จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
เน้นงานที่ตนเองถนัดหรือต่อยอดตามศักยภาพที่มีอยู่
ดาเนินงานในปีที่ผ่านมาโดยไม่ควรเป็นกรรมการ
และมีรางวัลหรือประกาศยกย่อง ชมเชยเมื่อได้รับ
ชุดเดียวกัน
แต่งตั้ง
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ผู้รับผิดชอบ
- คณบดี
- รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
วางแผน
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
- รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
- คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ

กาหนดเวลา
แล้วเสร็จ
ปีการศึกษา
2557-2558

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ต่อ)
2. ควรกาหนดให้ผรู้ ับผิดชอบจัดทาแผนการดาเนินงานและระบุ
ช่วงเวลา ในการติดตามสรุปผลโดยอาจทาภาคการศึกษาละ 1
ครั้ง เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่
อย่างไร และนาผลสรุปทั้งปีรวมทั้งปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะมาสรุป วิเคราะห์ เสนอแนวทางปรับปรุง
พัฒนา และนาไปวางแผนต่อไป
3. การศึกษาวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย จากผลการดาเนินงานที่
ผ่านมาและความเป็นไปได้ในการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดความ
ท้าทายที่จะพัฒนาโดยผูร้ ับผิดชอบประชุมผูเ้ กี่ยวข้อง ถึงวิธีการ
ดาเนินงานที่สามารถสะท้อนและบรรลุตามตัวบ่งชี้ เป้าหมายที่
กาหนดไว้ตามเกณฑ์ร้อยละ 90
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ผู้รับผิดชอบ

กาหนดเวลา
แล้วเสร็จ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา

จุดที่ควรพัฒนา
1. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ควรจัด
กิจกรรมให้ครบทุกด้านโดยเฉพาะด้านวิชาการเพื่อสนับสนุน
อัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

1.มีการจัดทาแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดย
เพิ่มโครงการทางด้านวิชาการที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเพิม่ กิจการทางด้าน
วิชาการในงานวันเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี
2.กิจกรรมนักศึกษาควรร่วมมือกับฝ่ายวิชาการเพื่อ
กาหนดกิจกรรมทั้งกิจกรรมบันเทิงและกิจกรรม
วิชาการ เพื่อตอบสนองตัวชี้วัดที่ต้องจัดกิจกรรมให้
ครบ 5 ด้าน

ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
-จานวนกิจกรรม
2 กิจกรรม

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่ส่งเสริมการเรียนรูต้ ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ต้องจัดกิจกรรมให้ครบทั้ง 5 ด้าน
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ผู้รับผิดชอบ
- คณบดี
- รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
- รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
วางแผน
- คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ
- หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

กาหนดเวลา
แล้วเสร็จ
31 มกราคม
2558

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา

จุดที่ควรพัฒนา
1.คณะฯควรตีพิมพ์ผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติและส่งเสริม
2.คณาจารย์ควรนาผลงานวิจยั มาประกอบการขอตาแหน่งทาง
วิชาการ

1.ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการนาผลงานตีพิมพ์มาเสนอ
ขอตาแหน่งวิชาการ
2.ควรมีการแต่งตั้งหรือหาพี่เลี้ยง (ภาระงาน หรือ
ค่าตอบแทน) เพื่อช่วยในการเขียนผลงานตีพิมพ์
3.ในกรณีเป็นวารสารนานาชาติ ควรตั้งบุคลากรหรือ
มีช่องทางให้อาจารย์ที่ต้องการตีพิมพ์ได้มีการตรวจ
รูปแบบทางภาษาก่อนนาส่งเพื่อสร้างโอกาสในการ
ตีพิมพ์ต่อไป
4.ควรสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ
5.ควรมีรางวัลหรือสิ่งสนับสนุนทีส่ ร้างแรงจูงใจให้
ตีพิมพ์ผลงาน เช่น เงินรางวัลในการตีพิมพ์
6.ควรมีสินน้าใจเป็นแรงจูงให้คณาจารย์ตีพมิ พ์
ผลงานทางวิชาการ

ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
-จานวนผลงานวิจัย
ร้อยละ 15
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ผู้รับผิดชอบ
- คณบดี
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
- รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
วางแผน
- คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา
- หัวหน้าแผนกวิจัย
- เจ้าหน้าที่แผนกวิจัย

กาหนดเวลา
แล้วเสร็จ
ปีการศึกษา
2557-2558

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา

จุดที่ควรพัฒนา
1.จัดทาแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ
1.ควรมีการประเมินผลการดาเนินงานรวมทั้งความพึงพอใจของผู้มี ข้อเสนอแนะและผลกระทบ/การนาความรู้ไปใช้
ส่วนร่วมในโครงการ
ประโยชน์ของผู้เข้ารับการอบรม นักศึกษา ผู้ให้
การอบรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.ควรมีการกาหนดเป็นภาระงานของแต่ละ
สาขาวิชาให้มีการบูรณาการระหว่างงานบริการ
วิชาการ การเรียนการสอน และงานวิจัย เพื่อ
กระตุ้น/บังคับให้เกิดการบูรณาการ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.ประเมินผลของผู้ทเี่ กี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ผู้อบรม ผู้รบั การอบรม 3.จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
บริการวิชาการ นอกเหนือจากคณะกรรมการ
ตลอดจนนักศึกษาที่รับการอบรม
ดาเนินงาน
2.การเก็บหลักฐานควรปรับปรุงเป็นระบบตาม PDCA เพื่อเป็น
ข้อมูลในการติดตามหรือจัดโครงการต่อเนื่อง
3.ควรบูรณาการระหว่างงานบริการวิชาการ งานวิจัย และการ
เรียนการสอนเพิ่มขึ้น

ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
- ผลการประเมินผู้ให้ - > 60
การอบรม ผูร้ ับการ (ของผู้เกี่ยวข้อง)
อบรม และนักศึกษา
- ผลการบูรณาการ
- > 3 สาขาวิชา
การเรียนการสอน,
การวิจัย
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ผู้รับผิดชอบ
- คณบดี
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
- คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา
- หัวหน้าแผนกบริการวิชาการ
- หัวหน้าสาขาวิชา
- เจ้าหน้าที่แผนกบริการวิชาการ

กาหนดเวลา
แล้วเสร็จ
ปีการศึกษา
2557-2558

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
จุดที่ควรพัฒนา
1.มีการประเมินผลสาเร็จของการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม
ทางศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.พิจารณาส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
เข้าประกวดระดับชาติหรือภูมิภาคอาเซียน

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
1.ในการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ไทย ปีงบประมาณ 2558 จะมีการประชุม
ร่วมกันกับสาขาทั้ง 7 สาขา เพื่อกาหนดกิจกรรม
ที่สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนของ
สาขาโดยมีการประเมินผลสาเร็จของการบูรณา
การทุกกิจกรรม

ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
-จานวนกิจกรรม
3 กิจกรรม
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ผู้รับผิดชอบ
- คณบดี
- รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
- รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
วางแผน
- คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ
- หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

กาหนดเวลา
แล้วเสร็จ
31 มีนาคม
2558

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา

จุดที่ควรพัฒนา
1. คณะฯ ยังขาดกระบวนการพัฒนาสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.คณะฯ ควรมีการกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการวัดองค์ความรู้ที่
ชัดเจนโดยอาจต้องกาหนดกลุม่ เป้าหมายย่อย ๆ ในสาขาวิชา
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถรวบรวมความรูไ้ ด้
ชัดเจน จนสามารถ นาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ได้จริง อีกทั้งต้องมี
การให้ความรู้และความเข้าใจด้วยการจัดการความรู้จากผู้รู้ก่อน

1.จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.จัดประชุมเพื่อกาหนดกลุม่ เป้าหมาย
3.จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเป้าหมาย

ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
- จานวนองค์ความรู้ที่ได้
จานวนข้อ - คณบดี
เพิ่มขึ้น 2 ข้อ - รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
วางแผน
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
- รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
- คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ
- หัวหน้าฝ่ายบริหารและวางแผน
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กาหนดเวลา
แล้วเสร็จ
ปีการศึกษา
2557-2558

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
จุดที่ควรพัฒนา
1.แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะยังขาดความชัดเจนไม่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติงาน 4 ปี ของคณะฯ)
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.คณะฯ ควรจัดทาแผนกลยุทธ์ ทางการเงินที่นามาจากแผน
กลยุทธ์ของคณะฯ โดยคานึงถึงการได้มาซึ่งงบประมาณ ที่จะ
สนับสนุนให้แผนกลยุทธ์ของคณะฯ ดาเนินการไปได้ตาม
เป้าประสงค์ที่วาง

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทา

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
2. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์
3. นาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เสนอคณะผู้บริหาร
และคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อให้ความ
เห็นชอบ

ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัด
ความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
-แผนกลยุทธ์ทาง
บรรลุตาม
การเงิน
เป้าหมาย
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ผู้รับผิดชอบ

กาหนดเวลา
แล้วเสร็จ

- คณบดี
- รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
วางแผน
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
- รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
- คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ
- หัวหน้าฝ่ายบริหารและวางแผน

ปีการศึกษา
2557-2558

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรปรับปรุงการดาเนินงานของคณะ ยังไม่สามารถ
พัฒนาผลการดาเนินงานได้ทุกตัวบ่งชี้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. คณะฯ ควรมีการติดตามแผนการพัฒนาอย่าง
จริงจัง รวมทั้งกาหนดเป้าหมายและผูร้ ับผิดชอบ
นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่อีกทั้งควรให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้รับ
การอบรมทาความเข้าใจในแต่ละประเด็นของ
ตัวบ่งชี้ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน
อื่น ๆ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของคณะฯ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ เพื่อร่วม
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
3. เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณาขอ
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
4. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
5. จัดทาเป้าหมายและผู้รบั ผิดชอบภายใน
คณะฯ

ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
- ผลการพัฒนาการดาเนินงาน
7 ข้อ
ตามตัวบ่งชี้
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ผู้รับผิดชอบ
- คณบดี
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
- รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
- รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
- หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพการศึกษา
- เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ

กาหนดเวลา
แล้วเสร็จ
ปีการศึกษา
2557-2558

การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา 2556 (Improvement Plan)
ในปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพที่ได้กาหนด สรุปผลการดาเนินงานได้ดังต่อไปนี้
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

สาเหตุของผลการดาเนินการที่ควรปรับปรุง

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาเนินการ
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง ปัจจัยภายใน
จุดที่ควรพัฒนา
1. การทบทวนแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
1. กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์
มีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ยังไม่ครอบคลุมกับ
(แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี) เป็นแผนปฏิบัติ
แผนกลยุทธ์
การประจาปียังขาดความชัดเจน การกาหนด
2 คณะควรนาผลการประเมินการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ เข้าที่ประชุม
ประจาปี ยังไม่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์
คณะกรรมการประจาคณะ
2. ขาดการทาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจาคณะมาปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผน
ปฏิบัติการประจาปี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. คณะฯ ควรมีการปรับปรุง แผนกลยุทธ์
ที่ชัดเจนโดยอาจมีคณะทางานจัดทาร่าง
ปรับปรุงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับกาลังความสามารถ
ด้านบุคลากร งบประมาณและวิสัยทัศน์
ที่กาหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการแปลง
แผนกลยุทธ์มาเป็นแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
ที่ชัดเจน กาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ครอบคลุมทุก

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา

ผลการดาเนินงาน

1. ทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทางานแผนกล
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทางานแผนกลยุทธ์
ยุทธ์
2. มีการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์
2. ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อ
กาหนด
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการให้ สอดคล้องกับ
แผนประจาปีและแผนกลยุทธ์ โดยนาข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจาคณะ มาปรับปรุงให้
เกิดความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

สาเหตุของผลการดาเนินการที่ควรปรับปรุง

ผลการดาเนินงาน

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาเนินการ (ต่อ)
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ และ
สามารถวัดความสาเร็จของการดาเนินการ
ปัจจัยภายนอก
2. คณะฯ ควรนาผลการประเมินการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติงาน 4 ปี)
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะให้
พิจารณาและขอข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการ
ประจาคณะ มาดาเนินการปรับปรุงในประเด็น ที่
สามารถสะท้อนความสาเร็จได้

-

-

รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

-

146

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

สาเหตุของผลการดาเนินการที่ควร
ปรับปรุง

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา

ผลการดาเนินงาน

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา
1. การพัฒนาคุณภาพอาจารย์โดยเฉพาะตาแหน่ง ทาง
วิชาการ
2. การประเมินผลความสาเร็จและการนาผลประเมินไป
ปรับปรุงแผนการบริหารการพัฒนา คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน
3. การกาหนด และการดาเนินการให้บรรลุผลตามตัว
บ่งชี้ และเป้าหมายวัดความสาเร็จ ด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทาผลงานทาง
วิชาการ การจัดทากระบวนการ ขัน้ ตอนการทาและการ
นาเสนอเพื่อง่ายต่อการปฏิบตั ิการ อานวยความสะดวก
เรื่องข้อมูล ช่องทาง ในการดาเนินการหรือจัดหาพี่
เลี้ยงที่มีตาแหน่งทางวิชาการเพื่อดูแลให้คาปรึกษาการ
สนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการทาผลงาน
รวมถึงการลดภาระงานอื่น ๆ (แต่ต้องกาหนด

ปัจจัยภายใน
1. ขาดแรงจูงใจระดับคณะ
2. ภาระงานของอาจารย์มากเกินไป
ปัจจัยภายนอก
1. จัดทาเล่มเอกสารประกอบการสอน
2. หลักสูตรผ่านยาก

1. ชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการทาผลงานทางวิชาการให้ 1. ชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการทา
ชัดเจน
ผลงานทางวิชาการให้ชัดเจน
2. มีการแต่งตั้งอาจารย์พี่เลีย้ งในแต่ละสาขาวิชาเพื่อ ให้
2. กาหนดเป็นนโยบายของคณะเพื่อ
คาปรึกษาในการดาเนินงาน
กระตุ้นในการทาผลงานทางวิชาการ
3. ควรให้อาจารย์ที่จะทาผลงานทางวิชาการส่งแผนการ
ดาเนินงานเพื่อให้ทางคณะฯ ทราบเพื่อทางคณะจะได้ช่วย
จัดสรรเวลาให้
4. ควรสอบถามปัญหาในการดาเนินการเพื่อ ใช้ในการ
ปรับปรุงในกรณีที่อาจารย์ไม่สามารถดาเนินการได้
5. จัดผู้เชี่ยวชาญมาเป็นพี่เลี้ยงเพือ่ ทาผลงาน
ทางวิชาการกับทุกคนที่คุณสมบัติครบแล้วโดยทั่วกัน
6. กาหนดเป็นนโยบายของคณะเพื่อกระตุ้น
ในการทาผลงานทางวิชาการ
8. มีรางวัลของคณะฯ นอกเหนือจากของมหาวิทยาลัยฯ
9. กาหนดเป้าหมายระยะเวลาและรูปแบบการดาเนินงาน
การสนับสนุนให้ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

สาเหตุของผลการดาเนินการที่ควร
ปรับปรุง

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา

-

-

ผลการดาเนินงาน

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (ต่อ)
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง -

-

ระยะเวลาที่จัดทาให้แล้วเสร็จด้วยเพื่อไม่เป็น
ภาระกับผู้อื่น) โดยการทาผลงานควรเน้นงานที่
ตนเองถนัดหรือต่อยอดตามศักยภาพที่มีอยู่และมี
รางวัลหรือประกาศยกย่อง ชมเชย เมื่อได้รับแต่งตั้ง
2. ควรกาหนดให้ผรู้ ับผิดชอบจัดทาแผน
การดาเนินงานและระบุช่วงเวลาในการติดตาม
สรุปผล โดยอาจทาภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อ
ตรวจสอบการดาเนินงานว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่
อย่างไรและนาผลสรุปทั้งปีรวมทั้งปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะมาสรุป วิเคราะห์ เสนอแนวทาง
ปรับปรุง พัฒนาและนาไปวางแผนต่อไป
3. การศึกษาวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ เป้าหมายจากผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมาและความเป็นไปได้ในการ
ดาเนินงาน เพื่อให้เกิดความท้าทายที่จะพัฒนาโดย
ผู้รับผิดชอบประชุมผูเ้ กี่ยวข้อง ถึงวิธีการดาเนินงาน
ที่สามารถสะท้อนและบรรลุตามตัวบ่งชี้ เป้าหมายที่
กาหนดไว้ตามเกณฑ์ร้อยละ 90
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

สาเหตุของผลการดาเนินการที่ควรปรับปรุง

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา

ผลการดาเนินงาน

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

จุดแข็ง
1. บุคลากรมีความตั้งใจในการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต
2. การจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจาก
นักศึกษา คณาจารย์ และชุมชนดี
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรเน้นกิจกรรมที่เกิดจากการคิดสร้างสรรค์
ของนักศึกษาให้มากขึ้น

ปัจจัยที่เสริมจุดแข็ง
1. มีการจัดกิจกรรมของนักศึกษาที่บูรณา
การกับ
การเรียนการสอนครบทุกหลักสูตร
โอกาส
-

จุดที่ควรพัฒนา
ปัจจัยภายใน
1. มีการจัดทาแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 1.ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้จัดทาแผนงาน
1. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม 1. นักศึกษาไม่เข้าใจกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
โดยเพิ่มโครงการทางด้านวิชาการที่ส่งเสริม พัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดย
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ได้เพิ่มโครงการทางด้านวิชาการ ตาม
อุดมศึกษาแห่งชาติ ควรจัดกิจกรรมให้ครบ
ปัจจัยภายนอก
การศึกษาระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ โดย
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การศึกษา
ทุกด้าน โดยเฉพาะด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุน เพิ่มกิจการทางด้านวิชาการ
ระดับอุดมศึกษา โดยเพิ่มโครงการ
อัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญ
ในงานวันเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี
แนวทางการศึกษาในงานเปิดบ้านราช
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. กิจกรรมนักศึกษาควรร่วมมือกับฝ่าย
มงคล
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
วิชาการเพื่อกาหนดกิจกรรมทั้งกิจกรรม
2.ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้ร่วมมือกับฝ่าย
1. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่ส่งเสริม
บันเทิงและกิจกรรมวิชาการ เพื่อตอบสนอง วิชาการในการจัดกิจกรรมงานวิชาการ
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ต้องจัด
ตัวชี้วัดที่ต้องจัดกิจกรรมให้ครบ 5 ด้าน
งานทดลองโดยจัดการแข่งขันผลงานทาง
กิจกรรมให้ครบทั้ง 5 ด้าน
วิชาการของนักศึกษาทุกสาขา และมี
การจัดกิจกรรมครบทั้ง 5 ด้าน
รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

149

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง
1. งบประมาณในการทาวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
2. คณาจารย์มีศักยภาพในการทาวิจัย สามารถ
นาผลงานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการ
สอน (เขียนตารา)
3. อาจารย์นาผลงานวิจัยประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์
ต่อชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรมีการบูรณาการงานวิจัยกับรายวิชาให้
มากขึ้นเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

จุดที่ควรพัฒนา
1. คณะฯ ควรตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากลให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติและส่งเสริม
2. คณาจารย์ควรนาผลงานวิจัยมาประกอบการ
ขอตาแหน่งทางวิชาการ

สาเหตุของผลการดาเนินการที่ควรปรับปรุง

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา

ผลการดาเนินงาน

ปัจจัยที่เสริมจุดแข็ง
1. มีแหล่งทุนวิจัยภายนอกหลายแหล่ง
2. คณาจารย์ในคณะเทคโนโลยีการเกษตรมี
ศักยภาพในการเขียนข้อเสนอโครงการ
และการเสนอผลงานวิจัยที่หลากหลาย
3. คณะฯ มีรายวิชาปัญหาพิเศษ/โครงการ
พิเศษที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถ
เข้ามาเป็นส่วนร่วมในกระบวนการ
กระบวนการ การดาเนินงานวิจยั ของ
คณาจารย์
โอกาส
ปัจจัยภายใน
1. คณะฯ ขาดกลไกการสร้างแรงจูงใจ และกลไก
การเห็นความจาเป็นเห็นความจาเป็นของการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยั ในวารสาร
2. ขาดคณะกรรมการวิเคราะห์ผลงานวิจัย เพื่อ
ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์
3. ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาในการตรวจและการ
ให้คาแนะนาในการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์
ภาษาอังกฤษ
ปัจจัยภายนอก
-

1. จัดทาแหล่งทุน/ขึ้นทะเบียนแหล่งทุนวิจัย
ภายนอก และกาหนดการรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยของแต่ละ แหล่ง
2. เชิญเจ้าของแหล่งทุนมาให้ความรู้ ความเข้าใจ
แก่คณาจารย์และนักวิจยั เพื่อให้ได้รับทุนและ
ได้ผลงานที่มคี ุณภาพ สามารถตีพิมพ์ได้
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการอานวย
ความสะดวกในการติดตามความก้าวหน้าของ
กระบวนการวิจัยและการตีพิมพ์รวมทั้งการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย

รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

150

1. คณะฯ มีการจัดประชุมสัมมนาการให้ความรู้
และความเข้าใจจากแหล่งทุน จาก สวก.
2. คณะฯ มีคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ อานวย
ความสะดวกติดตามกระบวนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย
3. คณะฯ มีกลไกการส่งผ่านข้อมูลการให้
ค่าตอบแทนหรือแรงจูงใจในการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4. คณะฯ มีโครงการจัดทา KM เพื่อเป็น
แนวทาง การแต่งตั้งคณะกรรมการพี่เลี้ยงเพื่อ
การตีพิมพ์ ผลงานวิจัย ซึ่งดาเนินการไป
บางส่วนแล้ว (ทา KM

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

สาเหตุของผลการดาเนินการที่ควรปรับปรุง

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (ต่อ)

4. ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพี่เลี้ยงเพื่อ
ช่วยในการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์
5. การสร้างกลไก การส่งผ่านข้อมูล การสร้าง
แรงจูงใจการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ซึ่ง
ดาเนินการโดยมหาวิทยาลัย สู่นักวิจัยอย่าง
ทั่วถึงและกระตุ้นให้นักวิจัยใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยให้มากขึ้น
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ผลการดาเนินงาน

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

สาเหตุของผลการดาเนินการที่ควรปรับปรุง

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา

ผลการดาเนินงาน

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จุดแข็ง
1. ระบบและกลไก และการวางแผนการ
ให้บริการทางวิชาการ
2. คณาจารย์มีประสบการณ์ในการถ่ายทอด
ความรู้และสามารถนาความรู้จากการวิจัย
ถ่ายทอดให้ชุมชน ใช้ประโยชน์ได้
แนวทางเสริมจุดแข็ง -

ปัจจัยที่เสริมจุดแข็ง
1. มีงบประมาณในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้
2. มีงานฟาร์มที่สอดคล้องกับความชานาญของ
วิทยากร
3. มีชุมชนที่มีความต้องการรับบริการวิชาการ
โอกาส
1. การพัฒนางานวิจัยและงานบริการ
วิชาการให้เป็นไปตามความต้องการของ
ชุมชน และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
จุดที่ควรพัฒนา
ปัจจัยภายใน
1. ควรมีการประเมินผลการดาเนินงานรวมทั้ง
1. คณาจารย์ขาดแรงจูงใจในการทางานบริการ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมในโครงการ
วิชาการ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2. คณาจารย์ขาดความเข้าใจในงานบริการ
1. ประเมินผลของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ผู้อบรมผู้รับ วิชาการ และการบูรณาการงานบริการ
การอบรมตลอดจนนักศึกษาที่รับการอบรม
วิชาการกับการเรียนการสอนและ/หรืองานวิจัย
2. การเก็บหลักฐานควรปรับปรุงเป็นระบบ
3. การจัดทาแบบประเมินทีไ่ ม่ครอบคลุมผูเ้ กี่ยวข้อง
ตาม PDCA เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามหรือ
ทุกส่วน
จัดโครงการต่อเนื่อง
ปัจจัยภายนอก
3. ควรบูรณาการระหว่างงานบริการวิชาการ
1. ความต้องการของชุมชนบางครั้งไม่ตรงกับความ
งานวิจัย และการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
เชี่ยวชาญของอาจารย์ในการนามาบูรณาการกับ
งานวิจัย

1. จัดทาแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ 1. มีการจัดทาแบบสอบถามที่ครอบคลุม
ถึงผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน
ข้อเสนอแนะและผลกระทบ/การนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ของผู้เข้ารับการอบรมนักศึกษา ผู้ให้ 2. จัดทาร่างคาสั่งคณะกรรมการเพื่อออก
การอบรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเมินผลและติดตามการบริการ
2. ควรมีการกาหนดเป็นภาระงานของแต่ละ
วิชาการ และการนาไปใช้ประโยชน์
สาขาวิชา ให้มีการบูรณาการระหว่างงานบริการ
วิชาการการเรียนการสอนและงานวิจัย เพื่อ
กระตุ้น/บังคับให้เกิดการบูรณาการ
3. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การบริการวิชาการนอกเหนือจาก
คณะกรรมการดาเนินงาน
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

สาเหตุของผลการดาเนินการที่ควรปรับปรุง

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (ต่อ)

2. รูปแบบการสนับสนุนไม่เอื้อให้เกิดความ
ยั่งยืนในการนาไปใช้ประโยชน์ เนื่องจาก
เป็นการให้ความรู้และสาธิตปฏิบัติ ซึ่งไม่
ครอบคลุมถึงอุปกรณ์/ครุภัณฑ์จาเป็นใน
การนาไปต่อยอด

4. นาผลการประเมินการบริการวิชาการมา
ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานด้าน
บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง ตามระบบ
PDCA
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ผลการดาเนินงาน

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

สาเหตุของผลการดาเนินการที่ควรปรับปรุง

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา

ผลการดาเนินงาน

องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

จุดแข็ง
1. แผนการจัดโครงการหรือกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม แต่ละปีอย่างต่อเนื่อง
2. การจัดกิจกรรมเน้นที่ยอมรับของชุมชนและ
ยังเน้นการส่งเสริม เผยแพร่ชื่อเสียงของทาง
วิชาชีพ เห็นได้จากการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในทุกกิจกรรม/โครงการ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ส่งเสริมแนะนาให้นักศึกษาจัดกิจกรรม หรือ
ให้มีส่วนร่วมมากขึ้น
2. ควรบูรณาการโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปะฯ

ปัจจัยที่เสริมจุดแข็ง
-

โอกาส
-

กับการเรียนการสอน ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร

มีโอกาสและความพร้อมอยู่แล้ว
จุดที่ควรพัฒนา
1. มีการประเมินผลสาเร็จของการบูรณาการ
โครงการ/กิจกรรม ทางศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. พิจารณาส่งเสริมการจัดกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรม เข้าประกวดระดับชาติหรือ
ภูมิภาคอาเซียน

ปัจจัยภายใน
1. อาจารย์ยังไม่เข้าใจวิธีการประเมิน
ผลสาเร็จ
ของการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม
ปัจจัยภายนอก
-

1. ในการจัดกิจกรรมโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยปีงบประมาณ 2558 จะมีการ
ประชุมร่วมกันกับสาขาทั้ง 7 สาขา เพื่อ
กาหนดกิจกรรมที่สามารถบูรณาการกับการ
เรียนการสอนของสาขาโดยมี การประเมินผล
สาเร็จของการบูรณาการทุกกิจกรรม
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ในการจัดกิจกรรมโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยครั้งที่ 21 ปีงบประมาณ
2558 ได้จัดกกิจกรรมที่มีการประชุมการ
เตรียมงานกับสาขา 7 สาขา เพื่อกาหนด
กิจกรรมที่สามารถที่จะบูรณาการได้ทั้ง 7
สาขา และได้มติที่ประชุมให้จัดการแข่งขั้น
เพลงฉ่อยโดยมีเนื้อหาในการฉ่อยเกี่ยวกับ
เนื้อวิชาการเรียนของแต่ละสาขา

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
1. ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มีความ
มุ่งมั่นจะพัฒนาคณะไปสู่เป้าหมายและวิสยั ทัศน์
ทีก่ าหนดไว้
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรมีการถ่ายทอดแผนและผลการดาเนินงาน
ความสาเร็จให้รับทราบและเข้าใจร่วมกัน
ทั้งองค์กร โดยเฉพาะในประเด็นที่ทางคณะฯ
ต้องการพัฒนาสูเ่ ป้าหมาย
2. ควรมีการปรับปรุงการบริหารงานในประเด็น
การทบทวนกลไกของระบบงานวิจัยในด้าน
การสนับสนุนให้บุคลากรคณะทาวิจัย และ
เผยแพร่ให้ชัดเจน ทั้งด้านนโยบาย แผนดาเนินการ
และการติดตามผลการดาเนินงาน
จุดที่ควรพัฒนา
1. คณะฯ ยังขาดกระบวนการพัฒนาสู่สถาบัน
แห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. คณะฯ ควรมีการกาหนดกลุ่มเป้าหมายใน
การวัดองค์ความรู้ที่ชัดเจนโดยอาจต้องกาหนด
กลุ่มเป้าหมายย่อยๆ ในสาขาวิชาเพื่อให้เกิด
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และสามารถรวบรวม

สาเหตุของผลการดาเนินการที่ควรปรับปรุง

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา

ผลการดาเนินงาน

ปัจจัยที่เสริมจุดแข็ง
-

โอกาส
-

ปัจจัยภายใน
1. ขาดการกาหนดบทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หรือมีส่วนสนับสนุนต่อการดาเนินการตาม
เป้าหมายของการการจัดการความรู้
2. บุคลากรของคณะฯ ขาดความเข้าใจในเรื่องการ
กาหนดขอบเขตและเป้าหมายการจัดการความรู้
ที่จาเป็นต้องมีในกระบวนการ (Work Process)
เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนา

1.จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและ
ดาเนินงาน (Knowledge Management : KM)
(หน้าที่ : กาหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การจัดทา
แผนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย พิจารณาองค์
ความรู้ที่จาเป็นต่อองค์กรดาเนินการจัดทา/วาง
โครงสร้าง วิเคราะห์และ คัดแยกความรู้เป็นกลุม่
ประเด็นอย่างมีขั้นตอน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/
แผนปฏิบัตริ าชการ
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1. คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการ
จัดการความรู้ เพื่อดาเนินงานของคณะ
2. คณะฯ ดาเนินการจัดทาโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการความรู้ เพื่อกาหนด
ประเด็นความรู้ของคณะ
- ด้านการเรียนการสอน หัวข้อเรื่อง การใช้
e-learning ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอนของคณะฯ

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

สาเหตุของผลการดาเนินการที่ควรปรับปรุง

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา

ผลการดาเนินงาน

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (ต่อ)

ความรู้ได้ชัดเจน จนสามารถนาความรู้ไปใช้
ของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านต่าง ๆ ที่
ประโยชน์ได้จริง อีกทั้งต้องมีการให้ความรู้และ เพียงพอ
ความเข้าใจด้วยการจัดการความรู้จากผู้รู้ก่อน ปัจจัยภายนอก
-

- ด้านการวิจัย หัวข้อเรื่อง เทคนิคการ
เขียนโครงการวิจัยและตีพิมพ์
ผลงานวิจัย
ระดับชาติ
3. มีตาราง/ปฏิทนิ การปฏิบัติงานในการดาเนินการ
- ด้านสายสนับสนุน หัวข้อเรื่อง "การ
และติดตามผลการนาไปใช้
เขียนหนังสือราชการ
4. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเป้าหมาย
3. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานและ
เพื่อให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้
ติดตาม
5. คณะกรรมการการจัดการความรู้ ดาเนินการ
ผลการนาไปใช้
ประมวลผลกลั่นกรองความรู้ และจัดทาองค์
4. คณะฯ จัดอบรมเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
แจกจ่ายในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนาไปใช้และเผยแพร่ เรียนรู้
ในกลุ่มเป้าหมาย
สู่สาธารณะ
- ด้านการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 29
6. ดาเนินการติดตามผลการนาองค์ความรู้ไปใช้
พฤษภาคม 2558
และนัดพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิด เพื่อต่อยอดองค์
- ด้านการวิจัย เมื่อวันที่ 3 เมษายน
ความรู้ที่สาคัญต่อองค์กรอย่างสม่าเสมอ
2558
7. จัดทาสรุปองค์ความรู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี
- ด้านบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 30
และเผยแพร่สู่สาธารณะตามช่องทาง
มิถุนายน 2558
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของคณะ
5. เผยแพร่ลงเว็บไซต์ของคณะ
8. ดาเนินการจัดทากิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ
2. จัดประชุมเพื่อกาหนดประเด็นความรู้ที่สาคัญ
ต่อองค์กรและกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

สาเหตุของผลการดาเนินการที่ควรปรับปรุง

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา

-

-

ผลการดาเนินงาน

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา
1. แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะยังขาดความ
ชัดเจนไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
(แผนปฏิบัติงาน 4 ปีของคณะฯ)
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. คณะฯ ควรจัดทาแผนกลยุทธ์ ทางการเงินที่
นามาจากแผนกลยุทธ์ของคณะฯ โดยคานึงถึง
การได้มาซึ่งงบประมาณที่จะสนับสนุนให้แผนกล
ยุทธ์ของคณะฯ ดาเนินการไปได้ตามเป้าประสงค์
ที่วาง

ปัจจัยภายใน
1. ขาดการจัดระบบการใช้จ่ายเงินที่มี
ช่องทางที่ชัดเจน
2. ขาดความเข้าใจต่อการดาเนินงาน/
โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงาน
ปัจจัยภายนอก
-

-

1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการ
1. แต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการจัดทาแผน
จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
กลยุทธ์ทางการเงิน
2. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ 2. ประชุมปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทาง
3. นาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เสนอคณะ
การเงิน
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจาคณะ
3. นาเสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
เพื่อให้ความเห็นชอบ
คณะต่อคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการประจาคณะ
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา

สาเหตุของผลการดาเนินการที่ควรปรับปรุง

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา

ผลการดาเนินงาน

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง -

-

จุดที่ควรพัฒนา
ปัจจัยภายใน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
1. ควรปรับปรุงการดาเนินงานของคณะ ยังไม่
1. แผนการดาเนินงานของคณะฯ ยังไม่
การศึกษาภายในด้านนโยบายของคณะฯ
สามารถพัฒนาผลการดาเนินงานได้ทุกตัวบ่งชี้ ชัดเจนทาให้ ไม่มีการกาหนดเป้าหมาย
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านการ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
การติดตามแผนและการกาหนดผู้รับผิดชอบ ประกันคุณภาพการศึกษาคณะกรรมการของ
1. คณะฯ ควรมีการติดตามแผนการพัฒนาอย่าง ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะฯ ร่วมกับแผนกแผนงานและโครงการ
จริงจัง รวมทั้งกาหนดเป้าหมายและ
2. ขาดการให้ความรู้และความเข้าใจแต่ละ 3. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้แก่ผู้รับผิดชอบทั้งบุคลากรที่เป็น
และจัดทาเป้าหมายการดาเนินงาน
นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่อีกทั้งควรให้เจ้าหน้าที่ อาจารย์และเจ้าหน้าที่
4. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาและ
ได้รับการอบรมทาความเข้าใจในแต่ละประเด็น 3. ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน การดาเนินงานของคณะฯ
ของตัวบ่งชี้ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ กับหน่วยงานอื่น
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
หน่วยงานอื่น ๆ
ปัจจัยภายนอก
คุณภาพการศึกษา โดยมีการรวบรวมและ
จัดเก็บข้อมูลเพื่อเอื้อต่อการประกันคุณภาพที่
สอดคล้องและเชื่อมโยงเป็นปัจจุบัน และใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้
6. นาผลการติดตามมาปรับปรุงการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
7. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน
อื่น
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1. คณะฯ ดาเนินการแต่งตั้งคาสั่ง
คณะกรรมการ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรและระดับคณะฯ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม
การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ระดับ หลักสูตรและระดับคณะฯ
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะฯ
3. ผลการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ

ภาคผนวก
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เอกสารอ้างอิงประกอบการรายงานการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
หมายเลขเอกสาร
57AGR1.1-1-01
57AGR1.1-1-02
57AGR1.1-1-03
57AGR1.1-1-04
57AGR1.1-1-05
57AGR1.1-1-06
57AGR1.1-1-07
57AGR1.1-1-08
57AGR1.1-1-09
57AGR1.1-1-10

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
เล่มการรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์/เล่ม
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
เล่มการรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง/เล่มรายงาน
การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
เล่มการรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สัตว์/เล่มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
เล่มการรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์/เล่ม
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
เล่มการรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร/เล่มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
เล่มการรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืช/เล่ม
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
เล่มการรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูป
ผลิตผลการเกษตร/เล่มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
เล่มการรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
พืช/เล่มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
เล่มการรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร/เล่มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร/คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หมายเลขเอกสาร
57AGR1.2-1-01
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
หมายเลขเอกสาร
57AGR1.3-1-01

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ตารางแสดงจานวนอาจารย์ จาแนกตามวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ตารางแสดงจานวนอาจารย์ จาแนกตามวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
หมายเลขเอกสาร

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

57AGR1.4-1-01

จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนปีการศึกษา 2557

57AGR1.4-1-02

ตารางแสดงจานวนอาจารย์ จาแนกตามวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ

57AGR1.4-1-03

ตารางสรุปจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ปีการศึกษา 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หมายเลขเอกสาร

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

57AGR1.5-1-01
57AGR1.5-1-02
57AGR1.5-1-03
57AGR1.5-1-04

คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2557
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
รายงานผลโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการให้ความรู้และเทคนิคในการให้คาปรึกษาแก่
นักศึกษายุคใหม่
สรุปผลแบบติดตามผลการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา 2557
ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์คณะ
ตัวอย่างจดหมายข่าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ตัวอย่างหน้า เฟชบุ๊ค คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ตัวอย่างหน้า เฟชบุ๊ค ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รายงานผลโครงการปัจฉิมนิเทศและอาลาสถาบัน
รายงานผลโครงการเสวนาทางวิชาการ เหลียวหลัง แลหน้าสาขาเทคโนโลยีการเกษตรกับการปรับตัวในยุค AEC
สรุปผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คาปรึกษา บริการด้านการให้ข้อมูลข่าวสารและการจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนสาเร็จการศึกษา
อ้างอิงรายการหลักฐาน 57AGR1.5-1-04
หนังสือส่งอาจารย์เข้ารับการอบรม หลักสูตร การพัฒนาเจตคติและทักษะของอาจารย์ที่ปรึกษาในการช่วยเหลือ
นักศึกษา
ใบอนุมัติการจัดสรรเงินโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพ ศิษย์เก่าและนักศึกษาทางด้าน
การจัดองค์กรอย่างมืออาชีพ
โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพ ศิษย์เก่าและนักศึกษาทางด้านการจัดองค์กรอย่างมือ
อาชีพ
ตัวอย่างช่องทางการบริการข่าวสารแก่ศิษย์เก่า
อ้างอิงรายการหลักฐาน 57AGR1.5-3-02

57AGR1.5-1-05
57AGR1.5-2-01
57AGR1.5-2-02
57AGR1.5-2-03
57AGR1.5-2-04
57AGR1.5-2-05
57AGR1.5-2-06
57AGR1.5-3-01
57AGR1.5-3-02
57AGR1.5-4-01
57AGR1.5-5-01
57AGR1.5-5-02
57AGR1.5-5-03
57AGR1.5-5-04
57AGR1.5-6-01
57AGR1.5-6-02
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หมายเลขเอกสาร

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

57AGR1.6-1-01
57AGR1.6-1-02
57AGR1.6-1-03
57AGR1.6-2-01
57AGR1.6-2-02
57AGR1.6-2-03
57AGR1.6-2-04
57AGR1.6-2-05
57AGR1.6-2-06
57AGR1.6-2-07
57AGR1.6-2-08
57AGR1.6-2-09
57AGR1.6-2-10
57AGR1.6-2-11
57AGR1.6-2-12
57AGR1.6-3-01
57AGR1.6-3-02

แผนงานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2557
คาสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รายงานผลโครงการปลูกป่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน
รายงานผลโครงการประกวดเขียนข้อความ ความดี หัวข้อ ความดีทาได้ ปฏิบัติได้
รายงานผลโครงการไหว้ครูคณะ
รายงานผลโครงการประกวดมารยาทไทย
รายงานผลโครงการนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตร
รายงานผลโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
รายงานผลโครงการแนะแนวการศึกษา เปิดบ้านราชมงคล
รายงานผลโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 21
รายงานผลโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมประกวดและแข่งขันทางด้านวิชาชีพ
รายงานผลโครงการสานสัมพันธ์สันทนาการ สร้างสรรค์สามัคคี ปลูกฝังความเป็นผู้นา ปีการศึกษา 2557
รายงานผลโครงการบัวน้าเงินเกมส์
รายงานผลโครงการแข่งขันกีฬา Freshy ประจาปี 2557
รายงานผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
หนังสือส่งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา นิสิต นักศึกษา 3
มหาวิทยาลัย
อ้างอิงรายการหลักฐาน 57AGR1.6-2-01 - 57AGR1.6-2-12
รายงานการประชุมฝ่ายพัฒนานักศึกษา
แผนงานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2558
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

57AGR1.6-4-01
57AGR1.6-5-01
57AGR1.6-6-01
57AGR1.6-6-02
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เอกสารอ้างอิงประกอบการรายงานการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
หมายเลขเอกสาร

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

57AGR2.1-1-01 ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ทีจ่ ัดทาโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาในหัวข้อ “ระบบฐานข้อมูล”
57AGR2.1-1-02 ระบบสารสนเทศของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้านงานวิจัย อยู่ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลงานวิจัย
และสิ่งประดิษฐ์”
57AGR2.1-1-03 กรอบนโยบายงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
57AGR2.1-1-04 แบบฟอร์มข้อพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยจากงบประมาณรายได้
57AGR2.1-1-05 คาสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้
57AGR2.1-1-06 กรอบการดาเนินงานโครงการวิจัยที่ใช้งบประมาณอื่นๆ
57AGR2.1-1-07 กรอบการสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
57AGR2.1-1-08 แผนผังแสดงระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
57AGR2.1-1-09 แผนภาพขั้นตอนการลงทะเบียนงานวิจัยที่ใช้งบประมาณอื่น ๆ
57AGR2.1-1-10 แผนผังขั้นตอนการขอไปราชการเพื่อนาเสนอผลงานวิจัย
57AGR2.1-2-01 ข้อมูลและรูปภาพครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการของแต่ละสาขาฯ และแบบฟอร์มการขอความ
อนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการ
57AGR2.1-2-02 เว็บไซต์ http://www.agr.rmutt.ac.th/
ภายใต้หัวข้อ “แหล่งทุนวิจัย” LINK “คลินิกเทคโนโลยีRMUTT”
57AGR2.1-2-03 ข้อมูลรายการหนังสือจากห้องสมุด ที่อาจารย์ในคณะฯสั่งซื้อหนังสือ
57AGR2.1-2-04 - คาสั่งคณะกรรมการโครงการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3
- รายงานการประชุม/หนังสือการเข้าร่วมประชุม
57AGR2.1-2-05 - ข้อควรปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการ
- ภาพตู้จัดเก็บเอกสารโครงการงานวิจัยของนักวิจัยภายใต้การจัดเก็บในตู้ที่มีระบบกุญแจและ
มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเฉพาะ
57AGR2.1-3-01 หนังสือส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพนักวิจัยใหม่”
57AGR2.1-3-02 คาสั่ง คณะอนุกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยฯ
57AGR2.1-3-03 คาสั่งแต่งตั้งนักวิจัยพี่เลี้ยง
(หลักฐานอ้างอิง 57AGR2.1-1-03 ถึง 57AGR2.1-1-10)
57AGR2.1-3-04 หนังสือแจ้งจัดสรรเงินงบประมาณรายได้
57AGR2.1-3-05 ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา
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57AGR2.1-3-06 ปฏิทินการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา
(หลักฐานอ้างอิง 57AGR2.1-1-01)
57AGR2.1-3-07 - การลงทะเบียนงานวิจัยที่ใช้งบประมาณอื่น ๆ
- แผนภาพขั้นตอนการลงทะเบียนงานวิจัยที่ใช้งบประมาณอื่น ๆ
57AGR2.1-3-08 - ขั้นตอนการดาเนินการภายหลังการได้รับอนุมัติทุนสนับสนุน
- แบบฟอร์มการดาเนินงานโครงการวิจัย
- ตารางแสดงโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
57AGR2.1-3-09 - หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
57AGR2.1-3-10 - หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ
57AGR2.1-3-11 - หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณรายได้ของคณะฯ
57AGR2.1-3-12 - หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณกองทุนส่งเสริมนักวิจัย
- งบประมาณภายนอก
 หนังสือสัญญารับทุนจากแหล่งทุน
57AGR2.1-3-13
o จากแหล่งทุนห้างหุ้นส่วน บางกอก อโล จากัด
57AGR2.1-3-14
o จากแหล่งทุน สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
57AGR2.1-3-15
o จากแหล่งทุนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
57AGR2.1-3-16
o จากแหล่งทุนสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
57AGR2.1-4-01 - บันทึกข้อความ การขออนุมัติไปราชการ เพื่อนาเสนอผลงานทางวิชาการ
- แบบฟอร์มการเสนอผลงานในต่างประเทศ(สถาบันวิจัยและพัฒนา)ของมหาวิทยาลัยฯ
 IRD 01 แบบคาขอรับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณ
 IRD 02 แบบคาขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
 IRD 03 แบบรายงานผล
 IRD 04 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการนาเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
 IRD 05 แบบประมาณการค่าใช้จ่าย ณ ต่างประเทศ
ประกาศนาเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ (http://www.ird.rmutt.ac.th/?page_id=322)
57AGR2.1-4-02 - Flow กระบวนการดาเนินการขอรับการสนับสนุนเพื่อไปนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ณ ต่างประเทศ (สถาบันวิจัยและพัฒนา)ของมหาวิทยาลัยฯ
http://www.ird.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=852
- แนวทางและขั้นตอนการดาเนินการรับทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
ณ ต่างประเทศ(สถาบันวิจัยและพัฒนา)ของมหาวิทยาลัยฯ
http://www.ird.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=852
57AGR2.1-4-03 - ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินเพื่อสนับสนุนบุคลากรไปเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2557
http://www.ird.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=805
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57AGR2.1-4-04

- บันทึกข้อความ ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
- ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินและรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย พ.ศ.2558
http://www.ird.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=842
- แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี (word)
ระเบียบว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย (http://www.ird.rmutt.ac.th/?page_id=322)
- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย พ.ศ.2551
http://www.ird.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=798
- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย (ฉบับ 2)
พ.ศ.2557http://www.ird.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=799
- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย (ฉบับ 3)
พ.ศ.2557http://www.ird.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=800
(หลักฐานอ้างอิง 57AGR2.1-4-01)
(หลักฐานอ้างอิง 57AGR2.1-4-03)
เอกสารจากระบบซอฟแวร์ทางการเงิน ชื่อ Microsoft Dynamics Ax 2012 งบประมาณ
รายได้ 2558 เป็นระบบใช้เพื่อบันทึกบัญชีในการเบิกจ่ายเงินแก่นักวิจัยสาหรับการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
เอกสารแจ้งนักวิจัยที่ได้รับรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
- หนังสือส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดทาชุดความรู้จากงานวิจัย
หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเขียนความรู้จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมืออาชีพ”
- หนังสือส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพนักวิจัยใหม่”
- เล่มรายงานผลการดาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้
หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ”
- คู่มือโครงการวิจัย “สาหรับนักวิจัย”
- บันทึกข้อความ เสนอชื่อนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย เข้าร่วมงานวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ
- เอกสารประกอบการได้รับรางวัลจากผลงานวิจัย
-บันทึกข้อความ การขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
- เอกสารแจ้งการได้รับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
- โครงสร้างขององค์กร
- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
พ.ศ. 2551 (http://www.tlo.rmutt.ac.th/?page_id=556)
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่าง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (http://www.tlo.rmutt.ac.th/?p=731)

57AGR2.1-4-05

57AGR2.1-4-06
57AGR2.1-4-07
57AGR2.1-5-01
57AGR2.1-5-02
57AGR2.1-5-03
57AGR2.1-5-04
57AGR2.1-5-05
57AGR2.1-6-01
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57AGR2.1-6-02 - คู่มือแสดงขั้นตอนและคาแนะนาในการยืนขอจดลิขสิทธิ์
 ขั้นตอนการจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม
 คาแนะนาในการเตรียมคาขอแบบผังภูมิของวงจรรวม
(http://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_content&view
=category&id=78&Itemid=320)
- ค้นคว้าข้อมูลทางเว็บไซต์
 http://www.agr.rmutt.ac.th/ภายใต้หัวข้อ แหล่งทุนภายนอก
 http://www.tlo.rmutt.ac.th/
ภายใต้หัวข้อ เกี่ยวกับหน่วยงาน/ประกาศบันทึกข้อตกลง
57AGR2.1-6-03 - แบบคาขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร งานวิจัยของ ผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ “กรรมวิธีการผลิตแยมน้าผึ้งจากน้าผึ้งทานตะวัน”
เลขคาขอจดอนุสิทธิ 1503000413
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
หมายเลขเอกสาร
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
57AGR2.2-1-01 ตารางแสดงจานวนอาจารย์ จาแนกตามวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
57AGR2.2-1-02 สัญญารับทุน และแบบ วจ.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
หมายเลขเอกสาร
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
57AGR2.3-1-01 ตารางแสดงจานวนอาจารย์ จาแนกตามวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
57AGR2.3-1-02 เอกสารการตีพิมพ์เผยแพร่
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เอกสารอ้างอิงประกอบการรายงานการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1การบริการวิชาการแก่สังคม
หมายเลขเอกสาร

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

AGR 3.1-1-01
AGR 3.1-1-02
AGR 3.1-1-03
AGR 3.1-1-04
AGR 3.1-1-05

คาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดาเนินงานบริการวิชาการ ระดับคณะ
แผนงานบริการวิชาการ ภาพรวม 5 ปี
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม (บุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการ)
แบบสารวจความต้องการของชุมชน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ

AGR 3.1-2-01
AGR 3.1-2-02
AGR 3.1-2-03
AGR 3.1-2-04
AGR 3.1-2-05
AGR 3.1-2-06
AGR 3.1-2-07
AGR 3.1-2-08
AGR 3.1-2-09
AGR 3.1-2-10
AGR 3.1-2-11
AGR 3.1-2-12
AGR 3.1-2-13
AGR 3.1-2-14
AGR 3.1-3-01

รายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2558 (โครงการบริการวิชาการ)
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานบริการวิชาการ
บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินโครงการ
หนังสือแจ้งหน่วยงาน และหนังสือตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม
รายงานผลการดาเนินโครงการ (เล่มรายงานโครงการปีงบประมาณ 2557 และ 2558)
รายงานการติดตามผลการใช้ประโยชน์
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
รายงานผลการดาเนินโครงการ (เล่มรายงานโครงการปีงบประมาณ 2557 และ 2558)
รายงานการติดตามและการถอดบทเรียน
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัย (หนังสือจัดสรรงบประมาณปี 2559)
รายงานผลการดาเนินโครงการ (เล่มรายงานโครงการปีงบประมาณ 2557 และ 2558)
รายงานการติดตามและถอดบทเรียน
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
รายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2558 (โครงการบริการวิชาการ)
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หมายเลขเอกสาร

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

AGR 3.1-4-01
AGR 3.1-4-02

AGR 3.1-4-09
AGR 3.1-4-10
AGR 3.1-4-11

แผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีงบประมาณ 2557-2561
รายงานผลการดาเนินโครงการประจาปีงบประมาณ 2557 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
รายงานผลการดาเนินโครงการประจาปีงบประมาณ 2557 โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพในชุม จังหวัดปทุมธานี
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัย (หนังสือจัดสรรงบประมาณปี 2559)
รายงานผลการดาเนินโครงการประจาปีงบประมาณ 2558 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
รายงานผลการดาเนินโครงการประจาปีงบประมาณ 2558 โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพในชุม
รายงานผลการดาเนินโครงการประจาปีงบประมาณ 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนม์มายุ 5 รอบ
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
รายงานผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2556

AGR 3.1-5-01
AGR 3.1-5-02
AGR 3.1-5-03
AGR 3.1-6-01

แบบสารวจความต้องการของชุมชน และสารวจความพร้อมของอาจารย์
คาสั่งแต่งตั้งกรรมการและใบเสนอชื่อจากสาขา
แบบประเมินผลความสาเร็จของโครงการ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

AGR 3.1-4-03
AGR 3.1-4-04
AGR 3.1-4-05
AGR 3.1-4-06
AGR 3.1-4-07
AGR 3.1-4-08
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เอกสารอ้างอิงประกอบการรายงานการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หมายเลขเอกสาร
57AGR4.1-1-01
57AGR4.1-1-02
57AGR4.1-2-01
57AGR4.1-2-02
57AGR4.1-3-01
57AGR4.1-3-02
57AGR4.1-4-01
57AGR4.1-4-02
57AGR4.1-4-03
57AGR4.1-4-04
57AGR4.1-4-05
57AGR4.1-4-06
57AGR4.1-4-07
57AGR4.1-4-08
57AGR4.1-4-09
57AGR4.1-4-10
57AGR4.1-4-11
57AGR4.1-5-01
57AGR4.1-6-01
57AGR4.1-6-02

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ. 2557 – 2560
คาสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประจาฝ่ายพัฒนานักศึกษา
แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปี 2557
หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2558
เอกสารรายงานการประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2558
รายงานการประชุมฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รายงานผลโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 21
รายงานผลโครงการพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
รายงานผลโครงการพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
รายงานผลโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา
รายงานผลโครงการไหว้ครู
รายงานผลโครงการพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาคณะ
รายงานผลโครงการต้นกล้าความดี รักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย
รายงานผลโครงการประกวดมารยาทไทย
รายงานผลโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย
รายงานผลโครงการ ลอยประทีปตามวิถี สู่สายนทีเมืองธัญญะ
รายงานผลโครงการ 9 ราชมงคล ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย
หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559
รายงานผลโครงการศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย
เอกสารการเผยแพร่ผลงาน โครงการศิลปะและวัฒนธรรม
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เอกสารอ้างอิงประกอบการรายงานการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ
หมายเลขเอกสาร
57AGR5.1-1-01
57AGR5.1-1-02
57AGR5.1-1-03
57AGR5.1-1-04
57AGR5.1-1-05
57AGR5.1-1-06
57AGR5.1-1-07
57AGR5.1-1-08
57AGR5.1-1-09
57AGR5.1-1-10
57AGR5.1-1-11
57AGR5.1-1-12
57AGR5.1-1-13
57AGR5.1-1-14
57AGR5.1-1-15
57AGR5.1-1-16
57AGR5.1-1-17
57AGR5.1-1-18
57AGR5.1-1-19
57AGR5.1-1-20

รายการหลักฐาน
แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง)
ประจาปีงบประมาณ 2558
แผนปฏิบัตริ าชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ฉบับปรับปรุง) ประจาปี
งบประมาณ 2558
คณะกรรมการดาเนินการทบทวน ปรับปรุง แผนกลยุทธ์ (แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน
พ.ศ. 2557-2560แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560) และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
พ.ศ.2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการทบทวน ปรับปรุง แผนกลยุทธ์ (แผนพัฒนาเชิง
ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ. 2557-2560แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560) และจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ วันที่ 16 ธันวาคม 2558
รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รายงานการประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ)
Print หน้าเว็บ www.agr.rmutt.ac.th ที่มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
โปสเตอร์ แผ่นพับ และเล่มแผนฉบับย่อ(ของมหาวิทยาลัย) ประชาสัมพันธ์ทิศทางการพัฒนา
มทร.ธัญบุรี และของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์)
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2557-2560
ผังเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร และแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของคณะเทคโนโลยีการเกษ๖ร
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2558
รายงานผลการดาเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ครั้งที่ 8/2557 วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557
รายงานผลการดาเนินงานตามแผน รอบ 3 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558
รายงานผลการดาเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2558 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2558
รายงานผลการดาเนินงานตามแผน รอบ 9 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2558
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หมายเลขเอกสาร
57AGR5.1-1-21
57AGR5.1-1-22
57AGR5.1-1-23
57AGR5.1-1-24
57AGR5.1-2-01
57AGR 5.1-3-01
57AGR 5.1-3-02
57AGR 5.1-3-03
57AGR 5.1-3-04
57AGR 5.1-3-05
57AGR 5.1-4-01
57AGR 5.1-4-02
57AGR 5.1-4-03
57AGR 5.1-4-04
57AGR 5.1-4-05
57AGR 5.1-4-06
57AGR 5.1-4-07
57AGR 5.1-4-08
57AGR 5.1-4-09
57AGR 5.1-4-10
57AGR 5.1-4-11
57AGR 5.1-4-12
57AGR 5.1-4-13
57AGR 5.1-4-14
57AGR 5.1-4-15
57AGR 5.1-4-16
5 AGR 5.1-4-17
57AGR 5.1-4-18
57AGR 5.1-4-19
57AGR 5.1-4-20
57AGR 5.1-4-21
57AGR 5.1-4-22

รายการหลักฐาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2558 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 5/2557 วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557
(พิจารณารายงานผลการดาเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน ประจาปี 2557)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 1/2558 วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558
(พิจารณารายงานผลการดาเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน ประจาปี 2558)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 2/2558 วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2558
(พิจารณารายงานผลการดาเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน ประจาปี 2558)
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ 2557
เล่มแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เล่มแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2558
เล่มแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน ประจาปี 2558
รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการ ประจาปี 2558
รายงานผลดาเนินงานตามตัวชี้วัด ประจาปี 2558
แนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงิน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เอกสารเผยแพร่
รายงานการประชุมบุคลากร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการประจาคณะ
หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพัฒนาหลักสูตร
คาบรรยายลักษณะงาน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการด้านงานวิจัย
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยคณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ.2549
รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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หมายเลขเอกสาร
57AGR 5.1-4-23
57AGR 5.1-4-24
57AGR 5.1-4-25
57AGR 5.1-4-26
57AGR 5.1-4-27
57AGR5.1-5-01
57AGR5.1-5-02
57AGR5.1-5-03

รายการหลักฐาน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
กระบวนการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา
หนังสือรับนักศึกษาพิการ
จัดสรรทุนการศึกษา
แนวทางการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยฯ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2558
บันทึกข้อความส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การจัดการความรู้ภายในกับมหาวิทยาลัยฯ

57AGR5.1-5-04
57AGR5.1-5-05
57AGR5.1-5-06
57AGR5.1-5-07
57AGR5.1-5-08

บันทึกข้อความเปลี่ยนแปลงบุคลากร
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของคณะ (ตามคาสั่งที่ 087/2557 และ 39/2558)
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ หัวข้อเรื่อง การใช้
e-learning ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของคณะ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ หัวข้อเรื่อง เทคนิคการเขียน
โครงการวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ
ภาพถ่ายอาจารย์ได้รับรางวัลได้รับรางวัล การใช้สื่อการสอนออนไลน์
รายงานผลการดาเนินโครงการการจัดการความรู้ หัวข้อเรื่อง การใช้ e-learning ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนของคณะ
รายงานผลการดาเนินโครงการการจัดการความรู้ หัวข้อเรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยและ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ
คู่มือการใช้งานห้องเรียนออนไลน์/คู่มือการเตรียมผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติ
เอกสารเผยแพร่เว็บไซต์ของคณะ
ผลการประเมินของนักศึกษาจากการใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์
รายชื่ออาจารย์ที่ได้รับการตอบรับจาก ASTC และราชภัฏเพชรบุรี

57AGR5.1-5-09
57AGR 5.1-5-10
57AGR 5.1-5-11
57AGR 5.1-5-12
57AGR 5.1-5-13
57AGR 5.1-5-14
57AGR 5.1-5-15
57AGR 5.1-5-16

รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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หมายเลขเอกสาร
57AGR5.1-6-01
57AGR5.1-6-02
57 AGR 5.1-6-03
57 AGR 5.1-6-04
57 AGR 5.1-6-05
57 AGR 5.1-6-06
57 AGR 5.1-6-07
57 AGR 5.1-6-08
57 AGR 5.1-6-09
57 AGR 5.1-6-10
57 AGR 5.1-6-11
57 AGR 5.1-6-12
57 AGR 5.1-6-13
57 AGR 5.1-6-14
57 AGR 5.1-6-15
57AGR5.1-7-01
57AGR5.1-7-02
57AGR5.1-7-03
57AGR5.1-7-04
57AGR5.1-7-05
57AGR5.1-7-06
57AGR5.1-7-07
57AGR5.1-7-08
57AGR5.1-7-09
57AGR5.1-7-10
57AGR5.1-7-11

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
อ้างอิงเล่มแผนปฏิบัติราชการประจาปี
แผนอัตรากาลัง
บันทึกส่งเอกสารขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
บันทึกส่งเอกสารการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
เดิม (1.3) เพื่อปรับค่าจ้างให้สูงขึ้น
บันทึกกาหนดกรอบอัตรากาลังข้าราชการและพนักงานมหาวิยาลัยสายสนับสนุน เป็นระดับสูงขึ้น
แผนลาศึกษาต่อ
บันทึกรายงานสรุปผลการพัฒนาทางด้านประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน สายวิชาการ
บันทึกรายงานสรุปผลการพัฒนาทางด้านประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน สายสนับสนุน
บันทึกการรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
บันทึกส่งรายชื่อบุคลากรรับบริการตรวจสุขภาพประจาปี
บันทึกขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ครั้งที่ 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์”
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทาคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยฯ และประกาศผลการคัดเลือก
ข้าราชการ พนักงานมหาวิยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว ดีเด่น ประจาปี
2557
บันทึกแจ้งการจัดสวัสดิการ การประกันอุบัติเหตุ
หนังสือแจ้งกาหนดการรับเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ความเหลือ สมาชิก
สวัสดิการข้าราชการ /บันทึกขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าปลงศพและค่าพวงหรีด
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจาปีการศึกษา
2557
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ
ขั้นตอนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ ระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจาคณะ
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร/คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์งานวิจัย
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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หมายเลขเอกสาร
57AGR5.1-7-12
57AGR5.1-7-13
57AGR5.1-7-14
57AGR5.1-7-15
57AGR5.1-7-16
57AGR5.1-7-17
57AGR5.1-7-18
57AGR5.1-7-19
57AGR5.1-7-20
57AGR5.1-7-21
57AGR5.1-7-22
57AGR5.1-7-23
57AGR5.1-7-24
57AGR5.1-7-25
57AGR5.1-7-26
57AGR5.1-7-27
57AGR5.1-7-28
57AGR5.1-7-29
57AGR5.1-7-30

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
แผนการติดตามการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ
คาสั่งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรและระดับคณะประจาปีการศึกษา 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์ภาระงานขั้นต่าของคณาจารย์ประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
คู่มือการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คู่มือระดับหลักสูตรและคู่มือระดับคณะในการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพของคณะ
การดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพภายในของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาCHE QA
Online
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตร
นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
สถานประกอบการตอบแบบสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชน
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในของผู้เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้ามีส่วนร่วมในการเป็น
คณะกรรมการ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
หมายเลขเอกสาร
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
57AGR5.2-1-01 แผนประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
57AGR5.2-1-02 แผนประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
57AGR5.2-1-03 ระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร
57AGR5.2-1-04 การปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด 5 ปี
57AGR5.2-1-05 ระบบและกลไกการปิดหลักสูตร
57AGR5.2-1-06 การติดตามการจัดทา มคอ.3/4 ก่อนเปิดภาคเรียน และจัดทามคอ.5/6 หลังสิ้นสุดภาคเรียน และ
57AGR5.2-1-06 จัดทามคอ.7 ภายใน 60วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
57AGR5.2-1-07 ติดตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับหลักสูตรผ่านฝ่ายวิชาการและวิจัย
และประธานหลักสูตร
57AGR5.2-1-08 คณะส่งบุคลากรระดับหลักสูตรเข้าฝึกอบรมการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (มคอ.7)
57AGR5.2-1-09 แต่งตั้งเป็นผู้ประเมินระดับหลักสูตร เข้าอบรมในโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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หมายเลขเอกสาร
57AGR5.2-1-10
57AGR5.2-1-11
57AGR5.2-1-12
57AGR5.2-1-13
57AGR5.2-1-14
57AGR5.2-2-01
57AGR5.2-3-01
57AGR5.2-3-02
57AGR5.2-3-03
57AGR5.2-3-04
57AGR5.2-3-05
57AGR5.2-3-06
57AGR5.2-4-01
57AGR5.2-5-01

57AGR5.2-6-01

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ภายในระดับหลักสูตร
แต่งตั้งกรรมการตรวจติดตามการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
และระดับคณะ
จานวน 2 หลักสูตร
ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงของผู้ประเมิน
รายงานแนวทางปรับปรุงของทุกหลักสูตรเสนอต่อคณะทางานประกันคุณภาพระดับคณะ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ
รายงานการประชุม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2557
โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on)
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้คณะ
โครงการแข่งขันทางวิชาการ
โครงการพัฒนาบุคลากรคะเทคโนโลยีการเกษตรสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้และบูรณาการด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
รายงานผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและแนวทางปรับปรุง
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของแต่ละ
หลักสูตรในวาระพิจารณาของคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตรเมื่อวันที่ 15
กันยายน 2558
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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