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ค าน า 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ได๎
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2559 ฉบับนี้ขึ้นได๎จัดท าขึ้น
ตามมาตรฐานและตัวบํงชี้คุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตลอดจนได๎เพ่ิมเติมในสํวนของ
ตัวบํงชี้การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. รายงานนี้ประกอบด๎วย บทสรุปผู๎บริหาร ข๎อมูลทั่วไปของหนํวยงาน 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ การสรุปผลการประเมินตนเองตาม
องค์ประกอบ แนวทางการแก๎ไข/ปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมินตนเอง และข๎อมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นรายงานผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือเสนอตํอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)และสาธารณชน โดยมีรอบระยะเวล าในการ
ด าเนินงานตั้งแตํวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 หากทํานผู๎อํานรายงานฉบับนี้ มีข๎อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงประการใด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ยินดีน๎อมรับข๎อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ให๎ได๎มาตรฐานและมีการพัฒนาคุณภาพ
อยํางตํอเนื่องตํอไป 
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     (ผู๎ชํวยศาสตราจารย์มนัส คงศักดิ์) 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
1. ประวัติคณะ 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  เป็นหนํวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ตั้งอยูํเลขที่ 131 หมูํ 10 ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ได๎เริ่มกํอตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ซึ่งได๎รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 
19 มกราคม 2548 เป็นต๎นมา  
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรมีหน๎าที่จัดการเรียนการสอน การวิจัยและการให๎บริการวิชาการกับ
สังคม โดยเน๎นการจัดการศึกษาระดับปริญญา เพ่ือให๎บัณฑิตมีความรู๎ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะจาก
การศึกษาวิชาการ ค๎นคว๎างานวิจัย ฝึกปฏิบัติ เพ่ือให๎ได๎บัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถน าเทคโนโลยีตํางๆ มาประยุกต์ใช๎ 
ในการพัฒนาศักยภาพด๎านเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด สมกับค าขวัญของมหาวิทยาลัยฯคือ “ราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีเพ่ือสังคม” นอกจากนี้ยังมีการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม ควบคูํไปด๎วยเพ่ือให๎ได๎บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามปณิธานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร    
“สู๎งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู๎น าด๎านเทคโนโลยี”  
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร อยูํในกลุํมสาขาวิชา เกษตรศาสตร์  อุตสาหกรรมเกษตร และ
วิศวกรรมและเทคโนโลยี ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 11 หลักสูตร จ าแนกเป็น 
ระดับปริญญาตรี 11 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 มีจ านวนนักศึกษารวมทั้งหมด 952 คน จ านวนอาจารย์รวม
ทั้งหมด 79.5 คน จ าแนกเป็นอาจารย์ 60.5 คน ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 18 คน และรองศาสตราจารย์ 1 คน 
 

2. ผลการประเมินตนเองของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  ปีการศึกษา 2559 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได๎ด าเนินการตามการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของ สกอ. ตาม 5 องค์ประกอบ จ านวน  13 ตัวบํงชี้  ซึ่งปรากฏผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวมอยูํในระดับดี ที่ 3.97 คะแนน หากพิจารณา องค์ประกอบที่มีผลระดับดีมาก  1 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบที ่4  อยูํในระดับดี 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1, 2, 3 และ 5 (รายละเอียดตามตารางสรุปผลฯ) 

    



 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2559  ระดับคณะ 5 

 

ตารางสรุปผลและวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

 

0.00 – 1.50  การด าเนินงานต๎องปรับปรุงเรํงดํวน 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานต๎องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช๎ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

1. การผลิตบัณฑิต 3.06 4.50 3.11 3.55 การด าเนินงานระดับดี 
2. การวิจัย 5.00 5.00 3.35 4.45 การด าเนินงานระดับดี 
3. การบริการวิชาการ - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5. การบริหารจัดการ - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี 
รวม 4 7 2 13  

ผลการประเมิน 3.55 4.43 3.23 3.97 การด าเนินงานระดับดี 
* หมายเหตุ    ตัวบํงชี้ที่ 1.1 เป็นคําคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
   

  สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา (ภาพรวม) 
จุดเด่น 
1. คณะฯ มีการบริการวิชาการที่ตรงตามความต๎องการของชุมชนอยํางแท๎จริง  
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะฯ ควรมีผลักดันให๎หลักสูตรที่ผํานระบบและกลไกในปรับปรุงหลักสูตรให๎เกิดความตํอเนื่อง เพื่อให๎การ
บริหารหลักสูตรเกิดประสิทธิภาพที่ดี 
2. 
ข้อเสนอแนะ 
1.  
2. 
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ประวัติของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรมีหน๎าที่จัดการเรียนการสอน การวิจัยและการให๎บริการวิชาการกับ
สังคม โดยเน๎นการจัดการศึกษาระดับปริญญา เพ่ือให๎บัณฑิตมีความรู๎ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะจาก
การศึกษาวิชาการ ค๎นคว๎างานวิจัย ฝึกปฏิบัติ เพ่ือให๎ได๎บัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถน าเทคโนโลยีตํางๆ มาประยุกต์ใช๎ 
ในการพัฒนาศักยภาพด๎านเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด สมกับค าขวัญของมหาวิทยาลัยฯคือ “ราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีเพ่ือสังคม” นอกจากนี้ยังมีการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม ควบคูํไปด๎วยเพ่ือให๎ได๎บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามปณิธานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร    
“สู๎งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู๎น าด๎านเทคโนโลยี” 

 
สถานที่ตั้ง  
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นหนํวยงานหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตั้งอยูํเลขที่ 131 หมูํ 10 ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
ได๎เริ่มกํอตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ซึ่งได๎รับการประกาศใน             
ราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 19 มกราคม 2548 เป็นต๎นมา  
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบด ี

คณะกรรมการประจ าคณะ 

คณะกรรมการบริหารคณะ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
วางแผน 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพเิศษ 

หัวหน๎าส านักงานคณบด ี

- หัวหน๎าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ ์           - หัวหน๎าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ์
- หัวหน๎าสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง    - หัวหน๎าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
- หัวหน๎าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีชีวภาพ  - หัวหน๎าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
- หัวหน๎าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา้    - หัวหน๎าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- หัวหน๎าสาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล     

-   ผู๎ชํวยคณบดีด๎านการประกันคุณภาพ 
-   ผู๎ชํวยคณบดีด๎านบริหารและแผน 
-   ผู๎ชํวยคณบดีด๎านบริการวิชาการและถํายทอดเทคโนโลยี 
-   ผู๎ชํวยคณบดีด๎านกิจกการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
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วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลตะวันออก  
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 สถาบันชั้นน าในการจัดการศึกษาวิชาชีพด๎านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรมุํงสูํประชาคมอาเซียน 
 
พันธกิจ (Missions) 

1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาด๎านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีคุณภาพตอบสนองความ
ต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต ทั้งในประเทศและกลุํมประเทศอาเซียน 

2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่สร๎างเสริมคุณคําระดับชาติ 
3. บริการวิชาการแกํสังคมและมีสํวนรํวมพัฒนาชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
4. ท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาองค์กร 
6. พัฒนาคณะมุํงสูํความเป็นประชาคมอาเซียน  

 
ปรัชญา (Philosophy) 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร พัฒนาคน พัฒนาชาติ 
 
ปณิธาน (Pledge) 
 สู๎งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู๎น าด๎านเทคโนโลยี 
 
อัตลักษณ์ของคณะฯ  
 บัณฑิตนักปฏิบัติ 
 
เอกลักษณ์คณะฯ  
 น าความรู๎สูํสังคม 
 
จุดเน้น/จุดเด่น ของคณะฯ 
 ภายนอก คือ จิตสาธารณะ 
 ภายใน คือ ความปลอดภัย 
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ข้อมูลทั่วไปของคณะ 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีการด าเนินงานตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยยึดแนวด าเนินงานตามปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ตามพันธกิจหลัก 
คือ 

1. งานจัดการเรียนการสอน 
2. งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
3. งานบริการทางวิชาการแกํสังคม 
4. งานท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. งานบริหารจัดการ 

 
- หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ในปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มี

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 11 หลักสูตร แบํงตามระดับการศึกษา ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท รวมทั้งหมด 
จ านวนหลักสูตร 11 - 11 

 
ตารางที่  1-1 แสดงหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนจ าแนกตามระดับการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร ปีการศึกษา 2559  

คณะ/ระดับ
การศึกษา 

ปริญญา หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนปี

ของ
หลักสูตร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (จ านวน 11 หลักสูตร)  
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ

นวัตกรรม 
4 ปี 

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 4 ปี 
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 4 ปี 

 เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 
 ประมง 4 ปี 
 พืชศาสตร์ 4 ปี 
 เทคโนโลยีชีวภาพ 4 ปี 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี 
 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ 4 ปี 
 เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 ปี 
 เทคโนโลยีเครื่องกล 4 ปี 

ข๎อมูลจาก : ส านักสงํเสริมวิชาการและงานทะเบียน เม่ือวันที่ 19 กันยายน 2560  
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-   นักศึกษา    
 - จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทํา (FTES)  =  690.72 คน 
 - อาจารย์ประจ าตามเกณฑ์สกอ. ทั้งสิ้น 79.5  คน  (ลาศึกษาตํอ 2 คน /ปฏิบัติงานจริง 77.5 คน) 
 - อัตราสํวน อาจารย์ประจ าเต็มเวลาเทียบเทํา (FTEI) : FTES = 20 : 1 = 8.91 : 1  
       ข๎อมูลเพิ่มเติม  
 - จ านวนนักศึกษาจริงทั้งหมด  952 คน  
 - อาจารย์ผู๎สอนจ านวนทั้งสิ้น  77.5  คน  (ลาศึกษาตํอ 2 คน /ปฏิบัติงานจริง 77.5 คน) 
 - อัตราสํวน อาจารย์ (คน) : นักศึกษา (คน) โดยรวม = 20 : 1 = 12.28. : 1 
 

ข๎อมูล FTES จาก : ส านักสํงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน เม่ือวันที่ 19 กันยายน 2560  
 
ตารางท่ี 1-2 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดจ าแนกตามระดับการศึกษารายสาขาวิชา ประจ าปีการศึกษา 2559 

สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

รวมทั้งหมด 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

144 - 144 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 67 - 67 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง 95 - 95 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
และภูมิทัศน์ 

245 - 245 

5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

24 - 24 

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 55 - 55 
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 140 - 140 
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 114 - 114 
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 68 - 68 

รวมทั้งสิ้น 952 - 952 
ข๎อมูล จาก : ส านักสงํเสริมวิชาการและงานทะเบียน เม่ือวันที่ 19 กันยายน 2560 

 
- บุคลากร   

- อาจารย์ประจ าตามเกณฑ์การค านวณ สกอ. จ านวนทั้งสิ้น 79.5 คน  
           (ลาศึกษาตํอ 2 คน / ปฏิบัติงานจริง  77.5 คน) 

- อาจารย์ผู๎สอน จ านวนทั้งสิ้น 77.5 คน (ลาศึกษาตํอ 2 คน / ปฏิบัติงานจริง 77.5 คน) 
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ข้อมูลบุคลากรแบ่งเป็นประเภทโดยสรุป ดังนี้.- 
ล าดับ ประเภท จ านวน ลาศึกษาต่อ ปฏิบัติงานจริง 

1 ข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต าแหนํง
วิชาการ   

25  25 

2 พนักงานมหาวิทยาลัย   51 2 49 
3 พนักงานราชการ    1  1 
4 ลูกจ๎างชั่วคราว    2.5  2.5 
5 อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาตรี/โท   55   

 รวมอาจารย์ประจ า  79.5 2 77.5 
 
อัตราส่วนตามคุณวุฒิ และ อัตราส่วนต าแหน่งทางวิชาการ สรุปได้ดังนี้.- 
จ านวน
อาจารย์
ประจ า 

อัตราส่วนวุฒิ อัตราส่วน ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี อาจารย์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
รอง

ศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ 

79.5 
14 61.5 4 60.5 18 1 0 

       

 
 
          แสดงข๎อมูลอาจารย์จ าแนกตามวุฒิการศึกษา : ต าแหนํงทางวิชาการ 

คณะ 

วุฒิการศึกษา 
(คน) 

สัดส่วนวุฒิ
การศึกษา 
ป.เอก: 
ป.โท: 
ป.ตร ี

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ (คน) 

สัดส่วนต าแหน่ง 
วิชาการ 

อาจารย์: ผศ. : รศ. 
: ศ. 

ลาศึกษาต่อ (คน) 

 
รวม 

ป.เอก ป.โท ป.ตร ี รวม อ. ผศ. รศ. ศ. 
ใน 

ประเทศ 
ต่าง 

ประเทศ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 

ข๎าราชการ 25 6 16 3 6:16:3 25 7 17 1 0 7:17:1:0   
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

51 8 43 0 8:43:0 51 50 1 0 0 50:1:0:0 2  

พนักงานราชการ 1 0 0 1 0:0:1 1 1 0 0 0 1:0:0:0   

ลูกจ๎างชั่วคราว 2.5 0 2.5 0 0:2.5:0 2.5 2.5 0 0 0 2.5:0:0:0   
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

55 9 45 1 9:45:1 55 40 14 1 0 40:14:1:0   

รวม 79.5 14 61.5 4 14:61.5:4 79.5 60.5 18 1 0 60.5:18:1:0   

หมายเหตุ      
     อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารยส์ัญญาจา๎งประจ าหลักสูตร       
      

ข๎อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล  เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 
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บุคลากรสายสนับสนุน 
           

ประเภท 
บุคลากร 

วุฒิการศึกษา (คน) 
รวม 

 ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ข๎าราชการ   1  1  

พนักงานมหาวิทยาลัย  5 2  7  
พนักงานราชการ 4 6   10  
ลูกจ๎างประจ า 4    4  
ลูกจ๎างชั่วคราว 15 18   33  

รวม 23 29 3  55  
 

ข๎อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล  เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560  

 
   5.5 งบประมาณ  

 

งบประมาณประจ าปี  ปีปัจจุบันได๎รับงบประมาณ เป็นหมวดเงินเดือน ,คําจ๎างประจ า,  คําตอบแทน  คําใช๎สอยและ
คําวัสดุ , คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง , งบรายจํายอ่ืน, งบเงินอุดหนุน  และที่ไมํได๎รับเลยคือ คําจ๎างชั่วคราว รายละเอียด
ดังแสดงในตารางตํอไปนี้  
 
ตารางที่ 1 – 5   แสดงงบประมาณประจ าปีของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  และ 
พ.ศ. 2560  จ าแนกตามประเภทรายจําย 

ประเภทรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 
(ปีท่ีแล้ว) 

พ.ศ. 2560  
(ปีปัจจุบัน ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560 ) 

จัดสรร เบิกจ่าย 
งบบุคลากร 16,746,300.00 16,618,800.00 1,906,470.00 
งบด าเนินงาน 5,455,860.00 6,240,780.00 4,598,890.31 
งบลงทุน 45,647,500.00 6,402,500.00 4,456,146.00 
รายจํายอื่น  3,897,500.00 4,767,100.00 3,889,456.50 
งบเงินอุดหนุน  28,235,600.00 20,809,200.00 16,491,155.83 

รวมทั้งสิ้น 99,982,760.00 54,838,380.00 31,342,118.64 
คําเสื่อมราคา - - - 

รวมคําเสื่อมราคา 99,982,760.00 54,838,380.00 31,342,118.64 
งบด าเนินการทั้งสิ้น (หักงบลงทุน) 54,335,260.00 48,436,330.00 26,885,972.64 

หมายเหต ุ  - ยอดจัดสรรเป็นยอดที่ไดร้ับจริงจากส านักงบประมาณ (รวมจดัสรรเพิ่มระหว่างปแีละเป็นรายการที่มกีารโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว) 
           - รวมงบลงทุนไม่รวมค่าเสื่อม 
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งบประมาณเงินรายได ้  เป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลยั  จัดสรรให๎กับหนํวยงานในสงักัด โดยเบิกจํายตามปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบไว๎ในตาราง ตํอไปนี้  

 

ตารางที่ 1 – 6  แสดงงบประมาณผลประโยชน์เปรียบเทียบระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปี พ.ศ. 2560   จ าแนก
ประเภทรายจําย  ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
 

 
ประเภทรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
(ปีที่แล้ว) 

พ.ศ. 2560 (ปีปัจจุบนั ข้อมลู ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560) 
จัดสรร เบิกจ่าย 

งบบุคลากร 5,840,760.00 6,068,800.00 3,736,234.19 
งบด าเนินงาน 2,370,480.00 2,430,900.00 1,871,920.81 
งบกลาง 577,100.00 554,200.00 280,000.00 
งบลงทุน - - - 
เงินสมทบสถาบัน - - - 

รวมท้ังสิ้น 9,224,840.00 9,053,900.00 5,888,155.00 
ค่าเสื่อมราคา - - - 

รวมค่าเสื่อมราคา 9,224,840.00 9,053,900.00 5,888,155.00 
งบด าเนินการทั้งสิ้น (หักงบลงทุน) 9,224,840.00 9,053,900.00 5,888,155.00 

 หมายเหต ุ - รวมงบลงทุนไม่รวมค่าเสือ่ม 
ข๎อมูลจาก : กองคลัง ข๎อมูล เมื่อวันท่ี 30 มิ.ย. 2560    
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 

 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอคณะ/หน่วยงาน ผลการด าเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
จากการด าเนินงาน

ตามแนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
ตามแนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ความส าเร็จจากการ 

ด าเนินงานตามแนวทาง 
1. คณะฯ ควรด าเนินการสํงเสริม
สนับสนุน  ควบคุม  ก ากับ  ให๎ ทุ ก
ห ลั ก สู ต ร มี คุ ณ ภ า พ ต า ม เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

ทุกหลักสูตรรายงาน
ผลการด าเนินงานตํอ
ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า
คณะฯ ในทุ กภาค
ก า ร ศึ ก ษ า  เ พ่ื อ
พิ จ า ร ณ า แ ล ะ ใ ห๎
ข๎อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

ก.ค. 60 1. จัดท าแผนงานในการ
รายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตรเป็นระยะ 

1. คณะฯ มีการด าเนินการสํงเสริม สนับสนุน 
จัดสรรงบประมาณ ควบคุม ก ากับ ติดตาม ให๎
ทุกหลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 และทันตํอรอบระยะเวลา 
โดยมีหลักสูตรครบรอบปรับปรุงในปีการศึกษา 
2559 จ านวน 4 หลักสูตร ครบรอบปรับปรุงใน
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 4 หลักสูตร และ
ครบรอบปรับปรุงในปีการศึกษา 2561 จ านวน 
3 หลักสูตร และมอบหมายให๎ทุกสาขาวิชา/ทุก
หลักสูตร น า เสนอแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรตํอคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน หลักสูตรทุกหลักสูตรของ
คณะฯ มี การพัฒนาปรั บปรุ งต าม เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ทุกหลักสูตร 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ปีการศึกษา 2559  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 

 
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอคณะ/หน่วยงาน ผลการด าเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
จากการด าเนินงาน

ตามแนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
ตามแนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ความส าเร็จจากการ 

ด าเนินงานตามแนวทาง 
2. คณะฯ ควรมีมาตรการเรํงดํวนใน
การสํ ง เสริมให๎อาจารย์ ได๎ รับการ
พัฒนาตามแผนบริหารทรัพยากร
บุ ค ค ล ที่ ไ ด๎ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ส าหรับ
การขอต าแหนํงทางวิชาการ คณะควร
จัดท า KPI รายบุคคลของอาจารย์
ประจ าให๎เหมาะสมกับบริบท ปรัชญา 
เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตแตํละ
หลักสูตร โดยสํงเสริมสนับสนุนให๎
อาจารย์ประจ ามีการท าผลงานทาง
วิชาการอยํางตํอเนื่อง และตีพิมพ์
เผยแพรํงานวิจัยในวารสารวิชาการที่
อยูํฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 1 หรือกลุํม
ที่ 2 หรือ Scopus หรือในฐานข๎อมูล
สากล ที่มี Impact factor สูง เพ่ือ
น าไปเป็นผลงานในการปรับต าแหนํง
ผลงานทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

1. KPI รายบุคคล 
 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
และแผน 

ก.ค. 60 1.1 จัดท าแบบส ารวจการ
พัฒนาตนเองของอาจารย์ 
1.2 ติดตามความก๎าวหน๎า
ของการเตรียมตัวเข๎าสูํการ
ขอต าแหนํงทางวิชาการ
ของอาจารย์ที่ ใกล๎ ครบ 
กํอนก าหนดเวลา 1 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 คณะฯ มีแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์ 
 
1.2 ในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ จ านวน 
5 คน เตรียมตัวเข๎าสูํการขอต าแหนํงทาง
วิชาการ ดังนี้ 
    1) ผศ.วรัญญา  โนนมํวง ด าเนินการวันที่ 
23 ธ.ค. 2559 ขอต าแหนํงรองศาสตราจารย์ 
และยื่นเอกสารค าสอน จ านวน 1 รายวิชา 
ผลงานวิชาการ จ านวน 3 เรื่อง 
    2) นางสาวพิริยาภรณ์   
อันอาตม์งาม ด าเนินการวันที่ 11 ม.ค. 2560 
ขอต าแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ และยื่น
เอกสารประกอบการสอน จ านวน 1 เรื่อง 
    3) นายวิวัฒน์  วรามิตร ด าเนินการวันที่ 
12 ม.ค. 2560 ขอต าแหนํงผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ และยื่นเอกสารประกอบการ
สอน จ านวน 2 เรื่อง 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอคณะ/หน่วยงาน ผลการด าเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
จากการด าเนินงาน

ตามแนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
ตามแนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ความส าเร็จจากการ 

ด าเนินงานตามแนวทาง 
         4) นายสุรพงษ์  โซํทอง ด าเนินการวันที่ 

16 ม.ค. 2560 ขอต าแหนํงผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ และยื่นเอกสารประกอบการ
สอน จ านวน 2 เรื่อง 
    5) นางสาวปฐมาภรณ์   
ทิลารักษ์ ด าเนินการวันที่ 17 ม.ค. 2560 ขอ
ต าแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ และยื่นเอกสาร
ประกอบการสอน จ านวน 1 เรื่อง 

 2. จ านวนงานวิจัยที่
มีการตีพิมพ์เพ่ิมขึ้น
ร๎อยละ 10 เทียบกับ
ปีที่ผํานมา 

  2.1 สํงเสริมให๎อาจารย์
ประจ ามีการน างานวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพรํ 

2.1 ในปีพ.ศ. 2559 มีงานที่ตีพิมพ์เผยแพรํ 
ทั้งหมด 30 เรื่อง ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผํานมา
จ านวน 13 เรื่อง คิดเป็น   ร๎อยละ 76.47  
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ปีการศึกษา 2559  
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอคณะ/หน่วยงาน ผลการด าเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
จากการด าเนินงาน

ตามแนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
ตามแนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ
จากการด าเนินงานตามแนวทาง 

1. คณะฯ มีอาจารย์รุํนใหมํที่ท าวิจัย
จ านวนน๎อย ผู๎บริหารควรมีโครงการ
ส นั บ ส นุ น ใ ห๎ อ า จ า ร ย์ รุํ น ใ ห มํ มี
ผ ล ง า น วิ จั ย ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ  ห รื อ
นานาชาติ  โดย ให๎ มี เ มธี วิ จั ย เป็ น
ต๎นแบบและหัวหน๎าโครงการ 

1. อาจารย์ใหมํมีการ
เ ส น อ ข อ ง า น วิ จั ย
เ พ่ิมขึ้ นร๎อยละ 50 
ของจ านวนอาจารย์
ใหมํ 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

ก.ค. 60 1. จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด๎านการเขียน
ข๎อเสนอโครงการวิจัย 
 

1. ปี พ.ศ. 2557 – 2558 มีการรับอาจารย์
ใหมํ ของคณะฯ  จ านวน  11  คน  ในปี
การศึกษา 2559 อาจารย์ใหมํทั้ง 11 คน มี
การเสนองานวิจัยครบทุกคน และได๎รับการ
จัดสรรงบประมาณทั้งหมด 8 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 72.72 มีจ านวนงานวิจัย 20 เรื่อง 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอคณะ/หน่วยงาน ผลการด าเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
จากการด าเนินงาน

ตามแนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
ตามแนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ
จากการด าเนินงานตามแนวทาง 

2. คณะฯ ควรจัดท าการสังเคราะห์
งานวิจัยในแตํละปีเพ่ือตีพิมพ์เผยแพรํ
ไปสูํสาธารณชนให๎เป็นองค์ความรู๎อยําง
งําย ๆ อาจท าเป็นใบเอกสารแผํนพับ
หรือจดหมายขําวถึงผู๎น าชุมชนและ
องค์กรตําง ๆ ที่เก่ียวข๎อง 

1 .  จ า น ว น เ รื่ อ ง
ง า น วิ จั ย ที่ มี ก า ร
สั ง เ ค ร า ะ ห์ อ ง ค์
ค ว า ม รู๎ เ พ่ื อ ก า ร
บริการวิชาการ อยําง
น๎อย 3 เรื่อง 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

ก.ค. 60 1. จัดตั้ งคณะกรรมการ
งานวิจัยของคณะฯ เพ่ือ
ด าเนินการ 

1. คณะกรรมการงานวิจัยของคณะฯ มีการ
สัง เคราะห์องค์ความรู๎ เ พ่ือการเผยแพรํ 
จ านวน 6 เรื่อง ดังนี้ 
    1) การเลี้ยงไส๎เดือนและการใช๎ประโยชน์ 
    2) กล๎วยไม๎เหลืองจันทบูร 
    3) กุ๎งก๎ามแดง 
    4) น้ าตาลเงาะ 
    5) ถั่งเชําสีทอง 
    6) ปูแสมภูเขา 
โดยเผยแพรํในเว็บไซต์คณะฯ และเผยแพรํ
ในการจัดนิทรรศการทางวิชาการของคณะฯ 
ในงานเกษตรแหํงชาติที่มหาวิทยาลัยฯ จัด
ขึ้น 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ปีการศึกษา 2559  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอคณะ/หน่วยงาน ผลการด าเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
จากการด าเนินงาน

ตามแนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
ตามแนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ
จากการด าเนินงานตามแนวทาง 

1. คณะฯ ควรมีการผลิตบางสํวนเพ่ือ
เป็นการหารายได๎ส าหรับน ามาใช๎ใน
การบริหารจัดการยกระดับคุณภาพ
การเรียนภาคปฏิบัติให๎เสมือนจริงและ
ครบวงจร 

1. แผนการจัดรายได๎ รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
และแผน 

ก.ย. 60 1.  เสนอปรับปรุ งแก๎ ไข
ระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการ
ให๎บริการวิชาการ 

คณะฯ มีการด าเนินการน าองค์ความรู๎ทาง
วิชาการและการวิจัยมาถํายทอดเพ่ือจัดหา
รายได๎ 
    1) รํวมมือในการพัฒนาการผลิตน้ า
ส ารองกระป๋องผสมเห็ดถั่งเชํา กับ บริษัท เม
อริทไพร์ม จ ากัด 
    2) รํวมมือในการวิจัยและพัฒนาการผลิต
น้ าทุเรียน กับ วิสาหกิจชุมชนกลุํมผู๎ผลิต
สมุนไพรบ๎านเกาะลอย 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ปีการศึกษา 2559  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 

 
องค์ประกอบที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอคณะ/หน่วยงาน ผลการด าเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
จากการด าเนินงาน

ตามแนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
ตามแนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ
จากการด าเนินงานตามแนวทาง 

1. คณะฯ ควรพิจารณาให๎มี เว็บไซต์ 
Social mediaและการประชาสัมพันธ์
หลายชํองทาง และให๎มีผู๎รับผิดชอบใน
การอัปเดตข๎อมูล ตรวจสอบและตอบ
ข๎อซักถามบางประเด็นที่เป็นข๎อมูล
ทางการ 

1. จ านวนชํองทางใน
การประชาสัมพันธ์ 
 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

ก.ค. 60 1. ก าหนดผู๎รับผิดชอบใน
การด า เนิ นการ อัป เดต
ข๎อมูล ประชาสัมพันธ์ของ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ ในเว็บไซต์
คณะฯ และติดประกาศ 
2. ฝ่ายฯแจ๎งประชาสัมพันธ์
ให๎นักศึกษาทราบขําวของ
ฝ่ ายฯ ผํ านทางหัวหน๎ า
สาขาวิชาฯ (หนังสือแจ๎ง) 
3. มีการจัดท าบอร์ดของ
ฝ่ายกิจกรรมฯ 
4. ฝ่ายฯแจ๎งประชาสัมพันธ์
ผําน Facebook ของ
คณะฯ 

1. คณะก าหนดผู๎รับผิดชอบในการอัปเดต
ข๎อมูล ประชาสัมพันธ์ของงานฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ คือ นายพงษ์ศักดิ์  ทาสีฟู ซึ่ง
นอกจากชํองทางในการประชาสัมพันธ์
ขําวสารตําง ๆ ในชํองทาง หนังสือแจ๎งเวียน
แล๎ว ยังมีเว็บไซต์ บอร์ดของฝ่ายกิจกรรมฯ 
ตลอดจน Facebook ของคณะฯ เพ่ิมเติม 
2. ค ณ ะ มี จ า น ว น ชํ อ ง ท า ง ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ขําวสาร ตําง ๆ ที่แจ๎งตํอ
นักศึกษาทั้งหมด 4 ชํองทาง ดังนี้ 
    1) เว็บไซต์คณะฯ  
    2) สาขาวิชาฯ  
    3) บอร์ดของฝ่ายกิจกรรมฯ    
    4) Facebook ของคณะฯ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ปีการศึกษา 2559  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอคณะ/หน่วยงาน ผลการด าเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
จากการด าเนินงาน

ตามแนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
ตามแนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ
จากการด าเนินงานตามแนวทาง 

1. คณะฯ ควรมีการทบทวนทุกปี โดย
ให๎มีสํวนรํวมจากบุคลากรทุกภาคสํวน
ด๎วยการวิเคราะห์ SWOT จัดท า
ต าแหนํงยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ SWOT 
matrix เพ่ือหา   กลยุทธ์ที่เหมาะสม
ในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ
คณะฯ ตํอไป ทั้งนี้ให๎ปรับแผนกลยุทธ์
การเงินให๎สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ์
คณะฯ เพ่ือให๎แผนงานและแผนเงิน
เ ป็ น ไ ป ใน ทิ ศท า ง เ ดี ย ว กั น  ค ว ร
ด า เนิ นการก ากับติ ดตามผลการ
ด า เนิ น งานตามตั วชี้ วั ดของแผน
น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
เพ่ือพิจารณา 

1.  แผนกลยุทธ์ที่ มี
การทบทวน 
2 .  แผนกา ร เ งิ นที่
สอดคล๎องกับแผน 
กลยุทธ์ของคณะฯ 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
และแผน 

ก.ย. 60 1. มีการจัดทบทวนแผน 
ก ล ยุ ท ธ์ โ ด ย ข อ ค ว า ม
รํวมมือบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง
รํวมวิเคราะห์ SWOT เพ่ือ
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
2. มีการจัดท าแผนการเงิน
ใ ห๎ ส อ ด ค ล๎ อ ง กั บ แ ผ น     
กลยุทธ์ 

1.1 มีการด า เนินงานตามตัวชี้ วัดบรรลุ
เพ่ิมข้ึน 
1.2 มีการปรับเป้าหมายของตัวชี้ วัดให๎
สอดคล๎องกับกลยุทธ์ 
1.3มีการวิ เคราะห์ต๎นทุนตํอหนํวยของ
สาขาวิชาฯ เพ่ือน าไปจัดท าแผนทางการเงิน
และกลยุทธ์ ที่ เ กี่ ย ว ข๎ อ ง ในปี ถั ด ไป  (ปี
การศึกษา 2560) 
1.4 คณะฯ มีแผนกลยุทธ์ฉบับทบทวนโดย
ความรํวมมือของบุคลากรในคณะฯ 
 
2.2 คณะฯ มีแผนการเงินที่สอดคล๎องกับ
แผนกลยุทธ์ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ปีการศึกษา 2559  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอคณะ/หน่วยงาน ผลการด าเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
จากการด าเนินงาน

ตามแนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
ตามแนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ
จากการด าเนินงานตามแนวทาง 

2.  การ พิจารณาความเสี่ ยงยั ง ไมํ
สมบูรณ์ ขาดการระบุปัจจัยความเสี่ยง 
การวิ เคราะห์ความเสี่ ยงด๎วย risk 
matrix แผนบริหารความเสี่ยงที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถแก๎ปัญหา
ได๎อยํางแท๎จริง แล๎วน าความเสี่ยงที่ได๎
ด าเนินการในปีที่ผํานมา วิเคราะห์
รํวมกับปัจจัยเสี่ยงที่น าเสนอในปีถัดไป 
เพ่ือน าเข๎าสูํวงจรวิเคราะห์ความเสี่ยง
และเลือกความเสี่ ยงที่จ า เป็นต๎อง
ด าเนินการตํอไป 

1 .  ปั จ จั ย เ สี่ ย ง ที่
คณะฯ ได๎ด าเนินการ
วิเคราะห์ 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
และแผน 

ก.ค. 60 1. น าประเด็นยุทธศาสตร์
มาวิเคราะห์หาความเสี่ยง
ใ น แ ตํ ล ะ ขั้ น ต อ น ที่ จ ะ
ด าเนินการให๎บรรลุตาม
ยุทธศาสตร์ 
2. จัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง 

1. คณะฯ ได๎วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงตาม
ยุทธศาสตร์ และน าความเสี่ยงที่เหลือมา
วิเคราะห์ ได๎ปัจจัยเสี่ยงดังนี้ 
ด๎านยุทธศาสตร์ 
1) อาจารย์สร๎างผลงานทางวิชาการไมํครบ
ตามเกณฑ์การขอด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 
2) อาจารย์ขาดความเข๎าใจเรื่องผลงานทาง
วิชาการแตํละประเภท 
3) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ไมํผําน
เกณฑ์ของผู๎ประเมิน 
ด๎านความปลอดภัย 
1) ระบบไฟฟ้าขัดข๎อง 
2) ถนนหลวงผํากลางมหาวิทยาลัยท าให๎เป็น
อันตรายและเกิดอุบัติเหตุตํอบุคลากรและ
นักศึกษา 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ปีการศึกษา 2559  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอคณะ/หน่วยงาน ผลการด าเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
จากการด าเนินงาน

ตามแนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
ตามแนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ
จากการด าเนินงานตามแนวทาง 

     ด๎านงานวิจัย 
1) นักวิจัยมีภาระงานหลายด๎าน 
2) งานวิจัยไมํได๎คุณภาพตามมาตรฐาน 
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บทที่ 2 ส่วนส าคัญ 
 
 
ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีของ สกอ.  

 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2559  ระดับคณะ 25 

 

มาตรฐานและจ านวนตัวบ่งชี้คุณภาพตามเกณฑ์สกอ. 
ระดับคณะ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีการศึกษา 2559 

 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับดูแล 

1. คุณภาพบัณฑิต 
(6 ตัวบํงชี้) 

1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ผลลัพธ์) รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 

 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ปัจจัยน าเข๎า) รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 

(ปัจจัยน าเข๎า) 
รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 

1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทําตํอจ านวนอาจารย์
ประจ า (ปัจจัยน าเข๎า) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 

1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กระบวนการ) รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ 
1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กระบวนการ) รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ 

2. การวิจัย (3 ตัวบํงชี้) 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน 
      สร๎างสรรค ์(กระบวนการ) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 

2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ (ปัจจัยน าเข๎า) รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (ผลลัพธ์) รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 

3. การบริการวิชาการ 
(1 ตัวบํงชี้) 

3.1  การบริการวิชาการแกํสังคม (กระบวนการ) รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 

4. การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม(1 ตัวบํงชี้) 

4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(กระบวนการ) 

รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ 

5. การบริหารจัดการ 
(2 ตัวบํงชี้) 

5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจกลุํมสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ (กระบวนการ) 

 

5.1.1 การพัฒนาแผน รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
5.1.2 การเงิน รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
5.1.3 การบริหารความเสี่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
5.1.4 หลักธรรมาภิบาล รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
5.1.5 การจัดการความรู๎ รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
5.1.6 การพัฒนาบุคลากร รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
5.1.7 การประกันคุณภาพภายใน รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 

5.2  ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร (กระบวนการ) รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
รวมตัวบ่งชี้ระดับคณะ 13 ตัวบ่งชี้  
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องค์ประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี: ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  คําเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

สูตรการค านวณ : เทํากับ  

คะแนนที่ได๎ = 

 

= 

  

ผลรวมของคําคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร xxx Xxx 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ xxx  
 

ผลการด าเนินงาน .-  
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีจ านวน 11
หลักสูตร โดยมีผลการประเมินระดับหลักสูตรดังนี้.- 

 

หลักสูตร 

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับ
มาตรฐาน 
(ผ่าน / 
ไม่ผ่าน) 

2. บัณฑติ 
 

3. นักศึกษา 
 

4. อาจารย ์

5. หลักสูตร 
การเรียน
การสอน 

การประเมิน
ผู้เรียน 

 
6. สิ่ง

สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

 
 

ค่าเฉลี่ยผล
การประเมิน
หลักสูตร 

1. วท.บ.(เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหาร) 

ผําน 4.49 3.00 2.85 3.00 2.00 3.12 

2. วท.บ.(เทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์) 

ผําน 4.44 3.00 3.15 3.00 2.00 3.18 

3. วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิต
สัตว์) 

ผําน 3.56 3.00 3.33 3.38 3.00 3.28 

4. วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) ผําน 4.50 2.00 1.89 2.63 1.00 2.47 
5. วท.บ.(ประมง) ไมํผาํน      0 
6. วท.บ.(พืชศาสตร์) ไมํผาํน      0 
7. วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ไมํผาํน      0 
8. วท.บ.(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

ผําน 4.15 2.67 3.81 3.50 3.00 3.44 

9. อส.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหการ) ผําน 4.14 2.67 2.30 3.25 3.00 3.01 
10. อส.บ.(เทคโนโลยีไฟฟ้า) ผําน 3.73 3.00 2.56 3.25 2.00 3.01 
11. อส.บ.(เทคโนโลยีเครื่องกล) ผําน 4.75 3.33 3.41 3.50 4.00 3.67 

รวม 11 หลักสูตร 25.18 2.29 
รวม 7 หลักสูตร 21.74 3.11 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

คําเป้าหมาย 
(คําเฉลี่ย) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 59 - 31 ก.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากวําเป้าหมาย    เทํากับเป้าหมาย สูงกวําเป้าหมาย   3.51 คะแนน 3.11 

 
3.11 

 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
AGT1.1-01-1 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรมอาหาร) 
AGT1.1-01-2 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์) 
AGT1.1-01-3 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีการ 

ผลิตสัตว)์ 
AGT1.1-01-4 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) 
AGT1.1-01-5 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  วท.บ.(ประมง) 
AGT1.1-01-6 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  วท.บ.(พชืศาสตร์) 
AGT1.1-01-7 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
AGT1.1-01-8 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  วท.บ.(วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร) 
AGT1.1-01-9 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร   

อส.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหการ) 
AGT1.1-01-10 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  อส.บ.(เทคโนโลยีไฟฟ้า) 
AGT1.1-01-11 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร อส.บ.(เทคโนโลยีเครื่องกล) 

 
จุดเด่น 
     -ไมํมี- 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. คณะฯ ควรด าเนินการส ารวจอาจารย์ประจ าหลักสูตร และก ากับติดตามการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรในเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
      -ไมมี่- 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู๎ก ากับตัวบํงชี ้ นายวิรัตน์  ขาวสร๎อย รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ 
ผู๎จัดเก็บข๎อมูล /รายงาน นางสาวขวัญชนก  อังคุสิงห ์ เจ๎าหน๎าที ่
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข๎า 
 

เกณฑ์การประเมิน :   
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ:  

1.  ค านวณคําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 

 
= 

 
xxx*100 

 
xxx 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 

xxx 

 
2. แปลงคําร๎อยละที่ค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

= 

 
ร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 

 
= 
 

 
xxx*5 

xxx ร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให๎เป็น
คะแนนเต็ม 5 

 

40 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

สาขาวิชา   

รวม 
เทคโนโลยีการ

จัดการและ
พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ 

เทคโนโลยี
การผลิตสัตว์ 

เทคโนโลยี
การประมง 

เทคโนโลยี
การผลิตพืช
และภูมิทัศน์ 

วิทยาศาสตร์
ประยุกต์และ
เทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

เทคโนโลยี
การอาหาร 

เทคโนโลยี
ไฟฟ้า 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยี
เครื่องกล 

อาคาร
ส านักงาน
คณบดี 

จ านวนอาจารย์ประจ า 11 8 9 12.5 14 6 7 7 5 - 79.5 
- ปฏิบัติงานจริง 11 7 9 12.5 14 6 7 6 5 - 77.5 
- ลาศึกษาตํอ - 1 - - - - - 1 - - 2 
จ านวนอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

3 1 3 2 4 1    - 14 

รวม 11 8 9 12.5 14 6 7 7 5 - 79.5 
 
 

การค านวณ 
 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 

 
= 

 
14*100 

 
17.61 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 

79.5 

 

= 

 
ร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 

 
= 
 

 
17.61*5 

2.20 ร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให๎เป็น
คะแนนเต็ม 5 

 

40 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

คําเป้าหมาย 
(ร๎อยละ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 59 - 31 ก.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากวําเป้าหมาย    เทํากับเป้าหมาย สูงกวําเป้าหมาย   ร๎อยละ 30 

 
 ร๎อยละ 
17.61 

2.20 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
AGT1.2-1-01 แบบรายงานอาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  
  

 
จุดเด่น 
     -ไมํมี- 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. คณะฯ ด าเนินการก ากับและติดตาม ตลอดจนสํงเสริมและกระตุ๎นให๎คณาจารย์ปรับคุณวุฒิให๎สูงขึ้น  
2.  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
      -ไมมี่- 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู๎ก ากับตัวบํงชี ้ นางสาวพิริยาภรณ์  อันอาตม์งาม รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
ผู๎จัดเก็บข๎อมูล /รายงาน นางสาวธัญวลัย  วรรณทนะ เจ๎าหน๎าที ่
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   ปัจจัยน าเข๎า 
 

เกณฑ์การประเมิน :   
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2 

 คําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนํง ผู๎ชํวยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ:  

1.  ค านวณคําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหนํงทางวิชาการ 
 

 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ X 100 
 
= 
 

 
19*100 

 
23.90 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 79.5 
 

2. แปลงคําร๎อยละที่ค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 

 
ร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหนํงทางวิชาการ 

X 5 

 
= 
 

 
23.90*5 

 
1.99 

ร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหนํงทางวิชาการที่ก าหนดให๎เป็น
คะแนนเต็ม 5 

 

60 
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ผลการด าเนินงาน : 
ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

สาขาวิชา รวม 
เทคโนโลยีการ

จัดการและ
พัฒนา

ผลิตภัณฑ ์

เทคโนโลย ี
การผลิตสัตว์ 

เทคโนโลย ี
การประมง 

เทคโนโลยี 
การผลิตพืช
และภูมิทัศน ์

วิทยาศาสตร์
ประยุกต์และ
เทคโนโลย ี
ชีวภาพ 

เทคโนโลยี
การอาหาร 

เทคโนโลยี
ไฟฟ้า 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยี
เคร่ืองกล 

คณะ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 11 8 9 12.5 14 6 7 7 5 79.5 
- ปฏิบัติงานจริง 11 7 9 12.5 14 6 7 6 5 77.5 
- ลาศึกษาตํอ - 1 - - - - - 1 - 2 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
ที่ด ารงต าแหนํงอาจารย ์

8 6 6 9.5 11 4 6 6 4 60.5 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
ที่ด ารงต าแหนํงผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

3 2 3 2 3 2 1 1 1 18 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
ที่ด ารงต าแหนํงรอง
ศาสตราจารย ์

   1      1 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
ที่ด ารงต าแหนํงศาสตราจารย ์

          

รวม 11 7 9 12.5 14 6 7 6 5 79.5 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

คําเป้าหมาย 
(ร๎อยละ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 59 - 31 ก.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากวําเป้าหมาย    เทํากับเป้าหมาย สูงกวําเป้าหมาย   ร๎อยละ 25 

 
ร๎อยละ 23.90 

 
1.99 

 
รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
อ๎างอิง
AGT1.2-1-01 

 แบบรายงานอาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  

  
 

จุดเด่น 
1. อาจารย์มีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตรที่เปิดสอน 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรสนับสนุนให๎อาจารย์ศึกษาตํอในระดับปริญญาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิโดยเสนอผํานมหาวิทยาลัย 

ท าแหลํงทุนภายนอก 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. จัดกิจกรรมหรือสํงเสริมสนับสนุนให๎อาจารย์พัฒนาวิชาชีพให๎ตรงกับสายวิชาที่เปิดสอน  
 

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู๎ก ากับตัวบํงชี ้ นางสาวพิริยาภรณ์  อันอาตม์งาม รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
ผู๎จัดเก็บข๎อมูล /รายงาน นางสาวธัญวลัย  วรรณทนะ เจ๎าหน๎าที ่
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข๎า 
 

เกณฑ์การประเมิน :   
ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตํออาจารย์ประจ าน๎อยกวําหรือเทํากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนดเป็นคะแนน 

5 
ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตํออาจารย์ประจ ามากกวําเกณฑ์มาตรฐาน ให๎ค านวณหาคําความแตกตําง

ระหวํางจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตํออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าคําความแตกตํางมาพิจารณาดังนี้ 
คําความแตกตํางของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตํออาจารย์ประจ าที่สูงกวําเกณฑ์มาตรฐานตั้งแตํร๎อยละ 20 

ก าหนดเป็นคะแนน 0 
คําความแตกตํางของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตํออาจารย์ประจ าที่สูงกวําเกณฑ์มาตรฐานตั้งแตํร๎อยละ 0.01 

และไมํเกินร๎อยละ 20 ให๎น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ  

สูตรการค านวณจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า:  
1. ค านวณค าหนํวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหวําง

จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหนํวยกิตแตํละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล๎วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม–ถอน) โดยมีสูตรการค านวณดังนี้ 

SCH = Σnici   
 เมื่อ    ni= จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

ci= จ านวนหนํวยกิตของวิชาที่i 
2. ค านวณคํา FTES โดยใช๎สตูรค านวณดังนี้ 
 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทําตํอปี (FTES) = 

 
Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 

 
จ านวนหนํวยกิตตํอปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 

 
การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให๎มีการปรับคําจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทํา
ในระดับบัณฑิตศึกษาให๎เป็นระดับปริญญาตรีเพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดสํวนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตํอ
อาจารย์ประจ า 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
1. กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
3. กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 
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สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 

สัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็ม

เวลาต่อ
อาจารย์ประจ า 

กลุ่มสาขา 

สัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็ม

เวลาต่อ
อาจารย์ประจ า 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- แพทย์ศาสตร ์
- พยาบาลศาสตร ์

8:1 
4:1  
6:1 

6. บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชีการ 
จัดการการทํองเที่ยวเศรษฐศาสตร์ 

25:1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 7. นิติศาสตร ์ 50:1 
3.วิศวกรรมศาสตร์ 20:1 8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์ 30:1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการ 
ผังเมือง 

8:1 9. ศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และ 
ประยุกต์ศิลป ์

8:1 

5. เกษตรป่าไม๎และประมง 20:1 10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 25:1 
 

สูตรการค านวณ 
1) ค านวณหาคําความแตกตํางจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นคําร๎อยละ ตามสูตร  

 
สัดสํวนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตํอจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง – สัดสํวนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตํอจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน X 100 

สัดสํวนจ านวนนักศึกษาตํอจ านวนอาจารย์ประจ าเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 

2) น าคําร๎อยละจากข๎อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 
 2.1) คําร๎อยละที่น๎อยกวําหรือเทํากับร๎อยละ 0 คิดเป็น  5  คะแนน 
 2.2) คําร๎อยละที่มากกวําหรือเทํากับร๎อยละ 20 คิดเป็น  0  คะแนน 
 2.3) คําร๎อยละที่มากกวําร๎อยละ 0 แตํน๎อยกวําร๎อยละ 20 ให๎น ามาคิดคะแนนดังนี้ 
 
 

คะแนนที่ได๎ =   5 - 
(คําร๎อยละที่ค านวณได๎จาก 2.3) 

4 
 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2559 
(1 ส.ค. 59-31 ก.ค.60) 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทําตํอปี (FTES) รวมทุกหลักสูตร 690.72 
 - ระดบัปริญญาตรี 690.72 
 - ระดับปริญญาโท - 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 77.5 
สัดสํวนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 20 : 1 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง 
(ที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับลาศึกษาต่อ) 

8.91:1 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

คําเป้าหมาย 
(ร๎อยละ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 59 - 31 ก.ค.60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากวําเป้าหมาย    เทํากับเป้าหมาย สูงกวําเป้าหมาย   ร๎อยละ 5 -55.45 

 
5.00 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
AGT1.4-1-01  รายงานคํา FTES ปีการศึกษา 2559 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
อ๎างอิง
AGT1.2-1-01 

แบบรายงานอาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 

  
 

จุดเด่น 
  - ไมํมี- 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. คณะฯ ควรจัดท าแผนเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่คณะท าการเปิดการเรียนการ
สอน เพ่ือเป็นการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาให๎มากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  - ไมํมี- 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู๎ก ากับตัวบํงชี ้ นายวิรัตน์  ขาวสร๎อย รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ 
ผู๎จัดเก็บข๎อมูล /รายงาน นางสาวขวัญชนก  อังคุสิงห ์ เจ๎าหน๎าที ่
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 : การบริการนักศึกษา  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข๎อ 
เกณฑ์มาตรฐาน: ข๎อ     
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการ
ด าเนินงาน) และอธิบายการด าเนินงาน 
1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มีการด าเนินการแตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให๎กับนักศึกษาทุกชั้นปี
(AGT1.5-1-01)  โดยพิจารณาจากภาระงานในการดูแลนักศึกษา ส าหรับนักศึกษาใหมํทางส านักงานวิทยาเขตฯ 
มีก าหนดให๎อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหมํในชํวงเย็นของวันปฐมนิเทศ เพ่ือให๎อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา
ใหมํได๎ท าความรู๎จัด แนะแนวการใช๎ชีวิต อาคารสถานที่ตํางๆ ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ข๎อ
ควรระวัง ตลอดจนก าหนดวันพบท่ีปรึกษา ซึ่งทางคณะฯ มีการจัดชํวงเวลาในการบริการให๎ค าปรึกษาทางวิชาการ
และการใช๎ชีวิตแกํนักศึกษา ให๎กับนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกวันพุธ ตั้งแตํเวลา 13.00 เป็นต๎นไป และเป็นชํวงเวลา
กิจกรรมตํางๆ ที่คณะฯ อาจารย์ที่ปรึกษาหรือสาขาวิชาฯ จัดกิจกรรมเสริมเพิ่มเติม  
    นอกจากนี้ในชํวงกํอนการลงทะเบียนในแตํละภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษานัดพบนักศึกษาเพ่ือท าปรึกษา 
พูดคุยเรื่องการลงทะเบียน หรือวิชาการตํางๆ ทั้งนี้ในกรณีนอกเวลาราชการ หรือไมํสะดวกเข๎าพบอาจารย์ได๎ตาม
วันและเวลาดังกลําว อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาสามารถติดตํอขอค าปรึกษาได๎ตามชํองทางการสื่อสารตําง ๆ 
เชํน โทรศัพท์  ไลน์  เฟสบุ๏ค เป็นต๎น ในลักษณะกลุํมห๎องเรียนหรือรายบุคคล 
 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ 
นอกเวลาแก่นักศึกษา 
     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรได๎จัดให๎มีบริการส าหรับนักศึกษาที่มาติดตํอกับทางคณะฯ โดย
นักศึกษาสามารถติดตํอขอรับบริการที่ห๎องส านักงานคณะบดี บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550 และห๎องสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (LB 5103) ดังนี้ 
     -งานหลักสูตรและการสอน ให๎บริการ ให๎บริการข๎อมูลและค าปรึกษาตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับนักศึกษา ติดตํอขอ
หนังสือรับรองการยื่นค าร๎องตําง ๆ เป็นต๎น  
     -งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ให๎บริการข๎อมูลและค าปรึกษาที่เกี่ยวข๎องกับการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา ติดตํอประสานงานการเข๎ารํวมกิจกรรม/การจัดกิจกรรม ตรวจสอบข๎อมูลการเข๎ารํวมกิจกรรมของ
นักศึกษา เป็นต๎น 
 
     -งานสหกิจศึกษา/ฝึกงาน ให๎บริการข๎อมูลและค าปรึกษาที่เกี่ยวข๎องกับสหกิจศึกษา/ฝึกงาน ให๎บริ การติดตํอ
ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ติดตํอประสานงานในการสํงตัวนักศึกษาไปยังสถานประกอบการ การ
ประสานงานกับสถานประกอบการในการนัดหมายการนิเทศงาน เป็นต๎น 
     นอกจากนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ยังมีการจัดบริการข๎อมูลขําวสารผํานหลายชํองทางให๎กับ
นักศึกษา ดังนี้ 
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1. เวปไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  : http://agro.chan.rmutto.ac.th/# (AGT1.5-2-01)  
ประกอบด๎วยข๎อมูลตํางๆ เชํน การจัดกิจกรรม การลงทะเบียน  การสอบ ขําวทุนการศึกษา แหลํงงาน 
แบบฟอร์มค าร๎องตํางๆ  
2. แฟนเพจของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  https://www.facebook.com/agrochanrmutto/ 
(AGT1.5-2-02) ประกอบด๎วยข๎อมูลตําง ๆ เชํน การจัดกิจกรรม การลงทะเบียน  การสอบ ขําวทุนการศึกษา 
แหลํงงาน เป็นต๎น 
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสาร เชํน ขําวรับสมัครงาน การประชุมสัมมนาน าเสนอผลงานทางวิชาการ ขําว
ทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ทุนวิจัย และการศึกษาตํอตามจุดตําง ๆ เชํน บริเวณชั้น 1 ตึกคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร บอร์ดของแตํละสาขาวิชา เป็นต๎น (AGT1.5-2-03) 
4. หนังสือแจ๎งเวียนไปตามสาขาวิชาตําง ๆ ทั้งนี้ในแตํละสาขาวิชา มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารตําง ๆ 
ด๎วยเชํนกัน (AGT1.5-2-04) 
5. แจ๎งขําวสารผํานงานสโมสรนักศึกษาคณะฯ เนื่องจากในทุกสาขาวิชามีตัวแทนนักศึกษาเป็นคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา ฯ เพ่ือเป็นชํองทางหนึ่งในการแจ๎งขําวสารข๎อมูลตําง ๆ  ผําน สื่อสังคมออนไลน์ เชํน            
แอปพลิเคชันไลน์ (AGT1.5-2-05) 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มีแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร๎อมเพ่ือการท างานของ
นักศึกษา และกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลาเรียน โดยการเชิญวิทยากรผู๎เชี่ยวชาญมาให๎ความรู๎แกํนักศึกษา 
ทั้งหมด 5 โครงการ เป็นโครงการที่คณะจัดขึ้นจ านวน 1 โครงการและโครงการของสาขาวิชาจ านวน 4 โครงการ
ดังนี้ 
โครงการของคณะฯ 
1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรมีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยมีการจัดกิจกรรมรํวมกันทั้ง 3 หนํวยงานคือ ส านักงานวิทยาเขตจันทบุรี 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร และคณะเทคโนโลยีสังคม ภายใต๎ชื่อโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเตรียม
ความพร๎อมสูํการท างาน โดยมีการเชิญวิทยากรจากบริษัทจัดหางาน จ๏อบ ดี บี  มาบรรยายเรื่องการเข๎าสูํอาชีพ 
ในหัวข๎อการเตรียมความพร๎อมก๎าวสูํโลกท างานอยํางมั่นใจ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560  ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรีมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะฯ เข๎ารํวมโครงการ จ านวน 212 
คน  จากจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะฯ จ านวน 220 คน ซึ่งคิดเป็นร๎อยละ 96.36  (อ๎างอิงรายการ
หลักฐาน OCCSTD 5.1-1-08)  
โครงการของสาขาวิชา 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ด๎านระบบประกันคุณภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
(AGT1.5-3-01)  
2. โครงการพัฒนาศักยภาพด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์ข๎อมูลทางด๎านวิทยาศาสตร์ส าหรับ
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (AGT1.5-3-02) 
3. โครงการเสริมสร๎างทักษะและประสบการณ์ทางด๎านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (AGT 1.5-3-03) 
4. โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู๎นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (AGT 1.5-3-04)  
 
 
 

http://agro.chan.rmutto.ac.th/
https://www.facebook.com/agrochanrmutto/
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4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5  
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มีการประเมินความพึงพอใจการในการจัดกิจกรรมและการให๎บริการ
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  ทุกกิจกรรม ผลการด าเนินงานมีดังนี ้
1. ผลการประเมินการจัดบริการให๎ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช๎ชีวิตแกํนักศึกษาในคณะ เทํากับ 3.73  
คะแนน (AGT 1.5-4-01)  
2. ผลการประเมินการให๎ข๎อม ูลของหน ํวยงานท ี่ให๎บริการ ก ิจกรรมพ ิเศษนอกหลักสูตร แหลํงงานท ั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแกํน ักศ ึกษา เทํากับ 3.81 คะแนน (AGT1.5-4-02) 
3. สรุปผลโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเตรียมความพร๎อมสูํการท างาน เทํากับ 4.22 คะแนน (อ๎างอิงรายการ
หลักฐาน OCCSTD 5.1-1-08) 
4. สรุปผลการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ด๎านระบบประกันคุณภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร เทํากับ 4.47 คะแนน (อ๎างอิงรายการหลักฐาน AGT 1.5-3-01) 
5. สรุปผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์ข๎อมูลทางด๎าน
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (อ๎างอิงรายการหลักฐาน AGT1.5-3-02) 
เทํากับ 4.05 คะแนน 
6. สรุปผลการด าเนินโครงการเสริมสร๎างทักษะและประสบการณ์ทางด๎านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อ๎างอิงรายการ
หลักฐาน AGT 1.5-3-03) เทํากับ 4.15  คะแนน 
7. สรุปผลการด าเนินโครงการเพ่ิมพูนประสบการณ์และความรู๎นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (อ๎างอิง
รายการหลักฐาน AGT 1.5-3-04) เทํากับ 4.12  คะแนน 
 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพื่อส่งให้ผลการ 
ประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
   ในปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ได๎มีการปรับปรุงการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ให๎กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร โดยเป็นการจัดกิจกรรมให๎กับนักศึกษาชั้นปีที 4 ที่ก าลัง
จะส าเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดรํวมกันทั้ง 3 หนํวยงานคือ ส านักงานวิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการเกษตร และคณะเทคโนโลยีสังคม ภายใต๎ชื่อโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเตรียมความพร๎อมสูํการ
ท างาน(อ๎างอิงรายการหลักฐาน OCCSTD 5.1-1-08) ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ที่ผํานมาการจัดกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศเพ่ือการเตรียมความพร๎อมให๎กับนักศึกษาเป็นการจัดกิจกรรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับสิทธิและหน๎าที่ของลูกจ๎าง
ตามกฎหมายแรงงาน สิทธิประโยชน์ของผู๎ประกันตนในระบบประกันสังคม และการเตรียมความพร๎อมเพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการมีงานท า ดังนั้นในปีการศึกษา 2559  มีการปรับเปลี่ยนหัวข๎อในการจัดกิจกรรม เพ่ือให๎เตรียม
ความพร๎อมให๎กับนักศึกษาได๎เรียนรู๎หลักการท างานและวิธีการในการสร๎างมนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการ
ท างานรํวมกับผู๎อ่ืน สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวให๎เข๎ากับเพ่ือนรํวมงานได๎อยํางเหมาะสมและมี
ความสุข โดยเชิญวิทยากรจากบริษัทจัดหางาน จ๏อบ ดี บี  มาบรรยายเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการก๎าวสูํโลก
ท างานอยํางมั่นใจ  
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 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
   วิทยาเขตจันทบุรีมีหนํวยงานของสมาคมศิษย์เกําในการเป็นแหลํงสํงขําวสารข๎อมูลตําง ๆ ให๎กับศิษย์เกํา และ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร และแตํละสาขาวิชามีชํองทางการติดตํอกับศิษย์เกําในชํองทางตําง ๆ 
เชํน เวปไซด์ เฟสบุ๏ค ไลน์ เป็นต๎น เพ่ือเป็นแหลํงเผยแพรํข๎อมูลขําวสารตําง ๆ 
    -เวปไซต์สมาคมศิษย์เกํากระทิง http://www.chan.rmutto.ac.th/DPM/DevStd/ (AGT 1.5-6-01) 
    -เวปไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  : http://agro.chan.rmutto.ac.th/# (อ๎างอิงรายการ
หลักฐาน AGT 1.5-2-01) 
    -แฟนเพจของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  https://www.facebook.com/agrochanrmutto/ 
(อ๎างอิงรายการหลักฐาน AGT 1.5-2-02) 
 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

คําเป้าหมาย 
(ข๎อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 59 - 31 ก.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากวําเป้าหมาย    เทํากับเป้าหมาย สูงกวําเป้าหมาย   5 ข๎อ 

 
6 ข๎อ 

 
5 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน   

รหัสหลักฐาน รายการ 
AGT 1.5-1-01 ค าสั ่งแตํงตั ้งอาจารย์ที ่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การเกษตร 
AGT 1.5-2-01 ปริ้นเอาท์หน๎าเวปไซด์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  
AGT 1.5-2-02 ปริ้นเอาท์หน๎าแฟนเพจของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  
AGT 1.5-2-03 รูปถํายบอร์ดประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสาร  
AGT 1.5-2-04 หนังสือแจ๎งเวียนภายในหนํวยงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
AGT 1.5-2-05 ปริ้นเอาท์ไลน์กลุํมสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
อ๎างอิงรายการหลักฐาน 

OCCSTD 5.1-1-
08 

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเตรียมความพร๎อมสูํการท างาน 

AGT 1.5-3-01  โครงการอบรมเชิงปฏิบัต ิการ “ด๎านระบบประกันคุณภาพทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

AGT 1.5-3-02-1, 
AGT 1.5-3-02-2 

โครงการพัฒนาศักยภาพด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์ข๎อมูลทางด๎าน
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  

AGT 1.5-3-03 โครงการเสริมสร๎างทักษะและประสบการณ์ทางด๎านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
AGT 1.5-3-04  โครงการเพ่ิมพูนประสบการณ์และความรู๎นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  
AGT 1.5-4-01 สรุปผลการประเมินการจัดบริการให๎ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช๎ชีวิตแกํนักศึกษา  

http://www.chan.rmutto.ac.th/DPM/DevStd/
http://agro.chan.rmutto.ac.th/
https://www.facebook.com/agrochanrmutto/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
AGT 1.5-4-02 สรุปผลการประเมินการให๎ข๎อมูลของหนํวยงานที่ให๎บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 

แหลํงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกํนักศึกษา 
AGT 1.5-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 3/2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 

2560 
AGT 1.5-6-01  ปริ้นเอาท์หน๎าเว็ปไซต์สมาคมศิษย์เกํากระทิง 

http://www.chan.rmutto.ac.th/DPM/DevStd/ 
 

จุดเด่น 
1.  
2.  

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  
2.  

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  
2.  

 
ผู๎รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหนํง 

ผู๎ก ากับตัวบํงชี ้ นายวิทวัส  เวชกูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผู๎จัดเก็บข๎อมูล /รายงาน นางสาวจนัทนี  ทับทิมทอง หัวหน๎างานกิจการฯ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข๎อ 
เกณฑ์มาตรฐาน: ข๎อ   
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการ
ด าเนินงาน) 

 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ 
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
   ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (AGT1.6-1-01) โดยมี
คณะกรรมการปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และนักศึกษามีสํวนรํวมในการจัดท าแผนและการ
จัดกิจกรรม ซึ่งนักศึกษาเหลํานี้เป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของคณะฯ (AGT1.6-1-02) และน าเสนอตํอ
คณะกรรมการประจ าคณะ และน าแผนกิจกรรมฯ ไปจัดท าปฏิทินกิจกรรมของนักศึกษาของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการเกษตร น าเสนอตํอคณะกรรมการประจ าเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งหัวหน๎าสาขาวิชาเป็นสํวน
หนึ่งของคณะกรรมการประจ าคณะ โดยหัวหน๎าสาขาวิชาน าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาฯ ไปถํายทอดลงสูํ
อาจารย์ในสาขาวิชาตํอไป เพ่ือให๎ทางสาขาวิชาน าไปใช๎เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมของทางสาขาวิชา 
   ในปีการศึกษา 2559   ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มีการจัดโครงการเลือกตั้งทีมบริหารสโมสร
นักศึกษาปี 2559 ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 (AGT1.6-1-03) และทางฝ่ายฯ มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา : ภาวะผู๎น าและการท างานเป็นทีม เมื่อวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2559 (AGT1.6-1-04) เพ่ือให๎สโมสร
นักศึกษาเดิมและสโมสรนักศึกษาชุดใหมํ สํงตํองาน และพิจารณาโครงการตําง ๆ ที่ด าเนินการในปีการศึกษาที่
ผํานมา เป็นแนวทางหรือน าข๎อเสนอแนะตําง ๆ มาพัฒนาปรับปรุงในการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปี
การศึกษา 2559  
   กิจกรรมทั้งหมดที่ด าเนินการในปีการศึกษา 2559 มีความสอดคล๎องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และได๎มีการน า
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาพัฒนานักศึกษาตามกรอบ TQF ประจ าปีการศึกษา 2559 เข๎าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 ลงวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2559 (AGT1.6-1-05) 
 
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน  

(1) คุณธรรม จริยธรรม  
(2) ความรู ๎  
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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   ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได๎ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้งหมด 6 โครงการ และเป็น
โครงการที่สโมสรนักศึกษาด าเนินการรํวมกันฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 7 โครงการ ดังนี้ (อ๎างอิง
หลักฐาน AGT1.6-1-01)  
  1.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : ภาวะผู๎น าและการท างานเป็นทีม (อ๎างอิงรายการหลักฐาน AGT 1.6-1-
04) 
   2.โครงการพัฒนาจิต คุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (AGT1.6-2-01)   
   3.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  (อ๎างอิงหลักฐาน OCCSTD 5.1-2-08) 
   4.โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเตรียมความพร๎อมสูํการท างาน (อ๎างอิงหลักฐาน OCCSTD 5.1-1-08) 
   5.โครงการสร๎างจิตอาสา เพ่ือพัฒนาสังคม (AGT1.6-2-02) 
   6.โครงการสัมมนาสร๎างความสัมพันธ์และเครือขํายด๎านกิจกรรมนักศึกษา (AGT1.6-2-03) 
   7.โครงการสานสัมพันธ์น๎องพ่ี สูํความเป็นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (AGT1.6-2-04) 
   8.โครงการศิษย์น๎อมวันทาคณาจารย์ (AGT1.6-2-05) 
   9.โครงการ “ราชมงคลปันน้ าใจ สร๎างสายใยพ่ีสูํน๎อง ปีที่ 2” กิจกรรมที่ 1 ส ารวจพ้ืนที่จัดตั้งโรงเรือน ประจ าปี
การศึกษา 2559 (AGT1.6-2-06)    
   10.โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก "พะยอมเกมส์ ครั้งที่ 11" ประจ าปีการศึกษา 
2559 (AGT1.6-2-07)  
   11.โครงการ “สืบสานศิลปวัฒนธรรมราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 16” (AGT1.6-2-08) 
   12.โครงการ “ราชมงคลปันน้ าใจ สร๎างสายใยพี่สูํน๎อง ปีที่ 2” กิจกรรมที่ 2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปั้นฝัน ปัน
น้ าใจ หํวงใยน๎อง (AGT1.6-2-09) 
   13.โครงการสํงเสริมประชาธิปไตยในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2559 (อ๎างอิง
รายการหลักฐาน AGT1.6-1-03)  
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มีนโยบายให๎ความรู๎และทักษะด๎านประกันคุณภาพแกํนักศึกษา โดยมี
การจัดอบรมให๎กับตัวแทนนักศึกษาแตํละสาขาวิชา ทีมบริหารสโมสรนักศึกษา ในโครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาส าหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559 (AGT1.6-3-
01) เพ่ือให๎นักศึกษาได๎เข๎าใจถึงระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เกี่ยวข๎องกับนักศึกษาอยํางไร เชํน 
คุณภาพของหลักสูตร การบริหารหลักสูตรที่นักศึกษามีสํวนรํวม นอกจากนี้ทางฝ่ายฯ ด าเนินโครงการ การพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา ภาวะผู๎น าและการท างานเป็นทีม ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 (อ๎างอิงรายการหลักฐาน 
AGT1.6-1-04) ส าหรับคณะกรรมการสโมสรฯ เพ่ือให๎สโมสรนักศึกษาเดิมและสโมสรนักศึกษาชุดใหมํ สํงตํองาน 
และพิจารณาโครงการตําง ๆ ที่ด าเนินการในปีการศึกษาที่ผํานมา เป็นแนวทางหรือน าข๎อเสนอแนะตําง  ๆ มา
พัฒนาปรับปรุงในการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2559 และเพ่ือให๎นักศึกษาเข๎าใจถึง
หลักประกันคุณภาพการศึกษากับการประยุกต์ใช๎กับงานกิจการนักศึกษาได๎ และสามารถปฏิบัติตามหลักการ
เขียนโครงการ ประเมินโครงการและบริหารโครงการได๎อยํางถูกต๎องตามหลักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
(PDCA)  นอกจากนี้คณะฯ ได๎สํงตัวแทนนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการอบรมเรื่อง “ระบบและกลไกงานกิจกรรม
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหวํางวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 (AGT1.6-3-02) 
และคณะยังได๎สํงตัวแทนนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารโครงการและการเขียน
โครงการตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา” เมื่อวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2559 (AGT1.6-3-03) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให๎ผู๎น านักศึกษาและบุคลากร ที่รับผิดชอบด๎านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เข๎าใจถึง
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หลักประกันคุณภาพการศึกษาในด๎านตําง ๆ สามารถประยุกต์ใช๎กับงานกิจการนักศึกษาได๎ และสามารถปฏิบัติ
ตามหลักการเขียนโครงการ ประเมินโครงการและบริหารโครงการได๎อยํางถูกต๎องตามหลักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (PDCA)  
 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ 
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ  ได๎น าเสนอรายงานสรุปผลการประเมินโครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2559 ของฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษและ
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ตํอคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2560 ลงวันที่ 
22 สิงหาคม 2560 (อ๎างอิงรายการหลักฐาน AGT1.5-5-01)  
  จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ของฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จ านวน 2 โครงการ 
ได๎แกํโครงการพัฒนาจิต คุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมีข๎อเสนอแนะ คือ 
ควรมีห๎องน้ าที่พร๎อมและเพียงพอในการใช๎งาน และโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : ภาวะผู๎น าและ
การท างานเป็นทีม พบวําอยูํในระดับดี พบปัญหาคือ สถานที่ไมํเหมาะสมตํอการท ากิจกรรม การเดินทาง ไป-กลับ
ไมํสะดวก และมีข๎อเสนอแนะ คือ  
    1. เป็นกิจกรรมที่ดี ได๎แสดงออกทางความคิด 
    2. เวลาที่ใช๎ในการด าเนินกิจกรรมมีน๎อยเกินไป ควรเพิ่มเวลาในการท ากิจกรรมให๎มากขึ้น 
  - ผลการประเมินโครงการของสโมสรนักศึกษาคณะฯ จ านวน 7 โครงการ (อ๎างอิงหลักฐาน AGT 1.6-1-01) 
พบวําอยูํในระดับพอใช๎ และมีข๎อเสนอแนะ จ านวน 7 โครงการ ซึ่งได๎แจ๎งให๎ทางสโมสรนักศึกษาน าข๎อเสนอแนะที่
ได๎รับไปใช๎เป็นแนวทางการปรับปรุงการจัดโครงการในครั้งตํอไป 
    จากการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2558 ที่ผํานมาพบวําโครงการพัฒนาจิต คุณธรรม และจริยธรรมนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มีข๎อเสนอแนะคือ ความไมํสะดวกในการเดินทางเนื่องจากพาหนะที่ใช๎
เดินทางเป็นรถโดยสารขนาดเล็ก และขณะเดินทางมีฝนตกหนักท าให๎นักศึกษาเปียกฝน  ดังนั้นในปีการศึกษา 
2559 จึงได๎มีการเปลี่ยนพาหนะในการเดินทางเป็นรถโดยสารขนาดใหญํ (อ๎างอิงรายการหลักฐาน AGT 1.5-5-
01) 
 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
   ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มีการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในทุกโครงการ โดยจัดท าเป็นรายงานการสรุปผลการจัดกิจ
กรรรมรายงานตํอคณะกรรมการบริหารคณะ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบํงชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จ
ตามแผนการจัดกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยมีตัวชี้วัดทั้งหมดตามแผนการจัดกิจกรรม โดยฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและกิจการพิเศษมีจ านวน 6 โครงการ จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด บรรลุผลตามตัวชี้วัดจ านวน  4 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 66.67  
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ตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
การประเมินความส าเร็จ 

(บรรลุ = , ไม่บรรลุ = ) 

1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 6 โครงการ 6 โครงการ  
2.โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร๎อยละ 80 

 
ร๎อยละ 80 

 
 

3.โครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร๎อยละ 100 
 

ร๎อยละ 100 
 

 

4.ร๎อยละของบัณฑิตที่มีงานท าที่ เกี่ยวข๎องกับ
สาขาวิชาและได๎รับเงินเดือนเป็นไปตามเกณฑ์ 

ร๎อยละ 60 -บัณฑิตที่มีงานท าคิด
เป็น ร๎อยละ 40.5 
-บั ณ ฑิ ต ไ ด๎ รั บ
เงินเดือนเป็นไปตาม
เกณฑ์ คิดเป็นร๎อยละ 
41 

 

5.ระดับความพึ งพอใจของผู๎ ใ ช๎บัณฑิตตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ระดับ 4 4.08  

6.ร๎อยละของนักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาตามอัต
ลักษณ์ของคณะ 

ร๎อยละ 100 91.9  

 
   โครงการของสโมสรนักศึกษาจ านวน  7  โครงการ มีตัวชี้วัดจ านวน 3 ตัวชี้วัด บรรลุผลตามตัวชี้วัดจ านวน 2 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 66.67  

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

การประเมินความส าเร็จ 
(บรรลุ = , ไม่บรรลุ = ) 

1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 7 โครงการ 7 โครงการ  
2.โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ร๎อยละ 80 
 

72.7  

3.โครงการ /กิจกรรมที่ แล๎ ว เสร็ จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร๎อยละ 100 
 

100  

 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษได๎น าเสนอผล โครงการ “ราชมงคลปันน้ าใจ สร๎างสายใย พ่ีสูํ
น๎อง” ซึ่งมีข๎อเสนอแนะคือ ไมํมีการส ารวจพ้ืนที่กํอนการท ากิจกรรม จึงได๎น าปัญหา อุปสรรค และข๎อเสนอแนะ
เข๎าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรรับทราบและน ามาปรับปรุงการจัด
โครงการ ดังนั้นในการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2559 โครงการ “ราชมงคลปัน
น้ าใจ สร๎างสายใย พ่ีสูํน๎อง” ปีที่ 2 จึงเพ่ิมกิจกรรมการส ารวจพ้ืนที่กํอนการด าเนินโครงการ (อ๎างอิงรายการ
หลักฐาน AGT1.6-2-06)    
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

คําเป้าหมาย 
(ข๎อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 59 - 31 ก.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากวําเป้าหมาย    เทํากับเป้าหมาย สูงกวําเป้าหมาย   5 ข๎อ 

 
5 ข๎อ 4 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
AGT1.6-1-01 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบ TQF ประจ าปีการศึกษา 2559 
AGT1.6-1-02 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2559 
AGT1.6-1-03 เลํมสรุปผลการด าเนินโครงการสํงเสริมประชาธิปไตยในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2559 
AGT1.6-1-04 เลํมสรุปผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : ภาวะผู๎น าและการท างานเป็นทีม 
AGT1.6-1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั ้ง ที ่ 5/2559 ลงวันที ่ 9 

พฤศจิกายน 2559 
อ๎างอิงรายการหลกัฐาน 
AGT1.5-5-01 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั ้ง ที ่ 3/2560 ลงวันที ่ 22 
สิงหาคม 2560 

อ๎างอิงรายการหลกัฐาน 
AGT1.6-1-04 

เลํมสรุปผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : ภาวะผู๎น าและการท างานเป็นทีม 

อ๎างอิงรายการหลักฐาน

OCCSTD 5.1-
1-08 

เลํมสรุปผลการด าเนินโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเตรียมความพร๎อมสูํการท างาน 

อ๎างอิงรายการหลักฐาน

OCCSTD 5.1-
2-08 

เลํมสรุปผลการด าเนินโครงการอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ ประจ าปีการศึกษา 
2559 

AGT1.6-2-01 เลํมสรุปผลการด าเนินโครงการพัฒนาจิต คุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

AGT1.6-2-02 เลํมสรุปผลการด าเนินโครงการสร๎างจิตอาสา เพ่ือพัฒนาสังคม 
AGT1.6-2-03 เลํมสรุปผลการด าเนินโครงการสัมมนาสร๎างความสัมพันธ์และเครือขํายด๎านกิจกรรม 

นักศึกษา 
AGT1.6-2-04-1, 
AGT1.6-2-04-2 

เล ํมสร ุปผลการด า เน ิน โครงการสานส ัมพ ันธ ์น ๎อง พี ่ สู ํค ว ามเป ็น เทคโน โลยี
อุตสาหกรรมการเกษตร 

AGT1.6-2-05 เลํมสรุปผลการด าเนินโครงการศิษย์น๎อมวันทาคณาจารย์ 
AGT1.6-2-06 เลํมสรุปผลการด าเนินโครงการ“ราชมงคลปันน้ าใจ สร๎างสายใยพ่ีสูํน๎อง ปีที่ 2” 

กิจกรรมที่ 1 ส ารวจพื้นที่จัดตั้งโรงเรือน ประจ าปีการศึกษา 2559 
AGT1.6-2-07 เลํมสรุปผลการด าเนินโครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

"พะยอมเกมส์ ครั้งที่ 11" ประจ าปีการศึกษา 2559 
AGT1.6-2-08 เลํมสรุปผลการด าเนินโครงการ “สืบสานศิลปวัฒนธรรมราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์  
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รหัสหลักฐาน รายการ 
ครั้งที่ 16” 

AGT1.6-2-09 เลํมสรุปผลการด าเนินโครงการ“ราชมงคลปันน้ าใจ สร๎างสายใยพ่ีสูํน๎อง ปีที่ 2” 
กิจกรรมที่ 2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปั้นฝัน ปันน้ าใจ หํวงใยน๎อง 

AGT1.6-3-01 เลํมสรุปผลการด าเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 

AGT1.6-3-02 เลํมสรุปผลการด าเนินโครงการอบรมเรื่อง “ระบบและกลไกงานกิจกรรมนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2559 

AGT1.6-3-03 เลํมสรุปผลการด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารโครงการและการ
เขียนโครงการตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา” 

 
จุดเด่น 

1.  
2.  

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  
2.  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  
2.  

  
 

ผู๎รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหนํง 
ผู๎ก ากับตัวบํงชี ้ นายวิทวัส  เวชกูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผู๎จัดเก็บข๎อมูล /รายงาน นางสาวจนัทนี  ทับทิมทอง เจ๎าหน๎าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2559  ระดับคณะ 48 

 

องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน: 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข๎อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข๎อ   
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการ
ด าเนินงาน) และอธิบายการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ 
 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์ 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ได๎ใช๎ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช๎
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ โดยใช๎ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยระบบกลางของมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ คณะฯ ยังได๎ใช๎ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ทางชํองทางอ่ืนดังนี้ 
    1) ใช๎โปรแกรม Excel ในระบบฐานข๎อมูลกลางของคณะฯ ผําน Google Drive ในการบันทึกข๎อมูล
โครงการวิจัยของแตํละปีงบประมาณ ซึ่งคณะฯ ใช๎ระบบดังกลําวในการสืบค๎นข๎อมูลตํางๆ เกี่ยวกับงานวิจัยที่
ได๎รับจัดสรร (AGT2.1-1-01) 
   2) มีการน าแบบฟอร์มตํางๆเชํน แบบฟอร์มขออนุมัติขยายเวลาการด าเนินโครงการวิจัย แบบรายงาน
ความก๎าวหน๎า แบบฟอร์มเบิกเงินหมวด แบบฟอร์มสํงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฯลฯ ที่ใช๎ในการด าเนินงาน
ของงานวิจัย มาลงในเว็บไซต์ของคณะฯ เพ่ือความสะดวกในการด าเนินโครงการวิจัย (AGT2.1-1-02) 
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห๎องปฏิบัติการหรือห๎องปฏิบัติงานสร๎างสรรค์หรือหนํวยวิจัยหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให๎ค าปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 
- ห๎องสมุดหรือแหลํงค๎นคว๎าข๎อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร๎างสรรค์เชํนระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในห๎องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการท่ีสํงเสริมงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์เชํนการจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงาน 
สร๎างสรรค์การจัดให๎มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
   ในด๎านการสนับสนุนพันธกิจด๎านงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์มีการด าเนินงานโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. ด๎านห๎องปฏิบัติการ   
    สาขาวิชาตํางๆ ในคณะฯ มีห๎องปฏิบัติการ การพร๎อมส าหรับให๎นักวิจัยสามารถใช๎ท างานวิจัยได๎ตลอดเวลา 
(AGT2.1-2-01) นอกจากนี้ภายในมหาวิทยาลัยฯ ยังมีเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลความปลอดภัย
ภายในมหาวิทยาลัยตลอด 24 ชั่วโมง และภายในอาคารทุกหลังมีการติดตั้งกล๎องวงจรปิดด๎วย และตามอาคาร
เรียนและห๎องปฏิบัติการยังมีการติดตั้งถังดับเพลิงไว๎ประจ าทุกอาคารด๎วย ตลอดจนคูํมือการใช๎เครื่องมือ



 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2559  ระดับคณะ 49 

 

อุปกรณ์ และชื่อ-หมายเลขติดตํอของผู๎ดูแลเครื่องมือ 
   2. ห๎องสมุดหรือแหลํงค๎นคว๎าข๎อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 
    นักวิจัยสามารถสืบคืนข๎อมูล สนับสนุนการวิจัย ผํานห๎องสมุด ตลอดจนส านักวิทยบริการได๎มีการเผยแพรํ
ฐานข๎อมูลเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานวิจัย หรืองานสร๎างสรรค์ ผํานทางเว็บไซต์ (AGT 2.1-2-02) โดยทาง
ศูนย์วิทยบริการจะมีเจ๎าหน๎าที่คอยดูแลเว็บไซต์และควบคุมระบบอินเตอร์เน็ตอยูํเป็นประจ า 
   3. สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย 
    มหาวิทยาลัยฯ มีบริการระบบอินเทอร์เน็ตทั้งระบบมีสายและไร๎สายให๎บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให๎กับนักวิจัย (สํงข๎อเสนอ, ประกาศผล, รายงานผล, ติดตามผล) และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการเกษตร มีนโยบายให๎สามารถใช๎ห๎องปฏิบัติการในการด าเนินงานวิจัยรํวมกันได๎ในสาขาวิชา
ตํางๆ โดยผู๎วิจัยเขียนบันทึกข๎อความขอความอนุเคราะห์ใช๎ห๎องปฏิบัติการไปยังสาขาวิชาฯ ที่เป็นผู๎ดูแล
ห๎องปฏิบัติการนั้นๆ นอกจากนี้ยังได๎มีการประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ เพ่ือน าข๎อมูลมาใช๎ในการ
ปรับปรุงระบบการด าเนินงานให๎มีความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย อยูํตลอดเวลา 
   4. กิจกรรมวิชาการท่ีสํงเสริมงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์เชํนการจัดประชุมวิชาการ 

   คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให๎บุคลากรไปเข๎ารํวมการประชุมสัมมนาเพ่ือเผยแพรํ
ผลงานวิจัย หรือไปเข๎ารํวมการประชุมสัมมนาเพ่ือเผยแพรํผลงานวิจัย  ในปีการศึกษา 2559 คณะฯ ได๎สํง
อาจารย์เข๎ารํวมในโครงการตํางๆ ทั้งยังสํงเสริมและพัฒนาสมรรถนะให๎อาจารย์น าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและ
ตํางประเทศ โดยมีอาจารย์ขอน าเสนอผลงานวิจัยในปีการศึกษา 2559 ทั้งหมด 9 คน ได๎แก ํ   

1. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ 8 ระหวํางวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2559  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ มีผู๎น า
เสนอผลงาน 1 คน (AGT 2.1-2-03) 

2. การประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6  ระหวํางวันที่ 26 – 27 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
พะเยา มีผู๎น าเสนอผลงาน 2 คน (AGT 2.1-2-04) 

3. การประชุมทางวิชาการเครือขํายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ระหวําง
วันที่ 2 - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ทแอนด์สปา จ.จันทบุรี มีผู๎น าเสนอผลงาน 
4 คน (AGT 2.1-2-05) 

4. การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 ระหวํางวันที่ 29 
– 30 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเอวัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี มีผู๎น าเสนอผลงาน 2 คน 
(AGT 2.1-2-06) 

   นอกจากนี้คณะฯ ได๎เป็นเจ๎าภาพด าเนินการจัดการประชุมวิชาการเครือขํายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี  ราชมงคล ครั้งที่ 9 ระหวํางวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี 
จังหวัดจันทบุรี 
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ได๎รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์ในปีการศึกษา 2560 เป็นเงินจ านวน 6,726,160.00  บาท 
   1. งบประมาณเงินแผํนดินจ านวน 25 เรื่อง เป็นจ านวนเงิน  4,984,100 บาท  (AGT2.1-3-01)  
   2. งบประมาณเงินรายได๎ 39 เรื่อง เป็นจ านวนเงิน 1,365,320 บาท (AGT2.1-3-02) 
   3. งบประมาณจากภายนอก 1 เรื่อง เป็นจ านวนเงิน 376,740 บาท (AGT2.1-3-03) 
เพ่ือเป็นทุนให๎นักวิจัยมีโอกาสสร๎างความเข๎มแข็ง และประสบการณ์ในการท าวิจัยและเปิดโอกาสให๎น าผลงาน 
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สร๎างสรรค์ท่ีได๎น าไปใช๎ประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหลํงทุนภายนอกสถาบันตํอไปในอนาคต 
 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ 
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มีงบประมาณในการสนับสนุนให๎นักวิจัยไปเสนอผลงานทาง
วิชาการ และการสํงผลงานไปตีพิมพ์เผยแพรํเป็นประจ าทุกปี นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ ยังมี
การสนับสนุนให๎นักวิจัยสํงผลงานไปตีพิมพ์เผยแพรํ โดยมีแรงจูงใจตามประกาศดังตํอไปนี้ 
   1. การขอรับทุนเพ่ืออุดหนุนการเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในตํางประเทศ บันทึกข๎อความ ขอ
ความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ) (AGT2.1-4-01) 
   2. ทุนตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
   3. หลักเกณฑ์การสนับสนุนรางวัลแกํนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ (AGT2.1-4-02) 
   ส าหรับขั้นตอนการสํงผลงานไปน าเสนอในการประชุมสัมมนาหรือตีพิมพ์เผยแพรํมีดังนี้  
   1. มหาวิทยาลัยตํางๆและ/หรือสถาบันวิจัยและพัฒนาท าหนังสือประชาสัมพันธ์การเชิญนักวิจัยเข๎ารํวมการ
ประชุมสัมมนาในเวทีตํางๆ หรือสํงผลงานไปลงตีพิมพ์เผยแพรํ  
   2. คณะฯ สํงหนังสือแจ๎งเวียนไปตามสาขาวิชาตํางๆ  
   3. สาขาวิชาฯ แจ๎งเวียนบุคลากรในสาขาวิชาตํางๆ ทราบ 
   4. บุคลากรที่สนใจเข๎ารํวมโครงการ ด าเนินการขออนุญาตไปเข๎ารํวมโครงการ  
   โดยในปีการศึกษา 2559 มีนักวิจัยขอสนับสนุนน าเสนอบทความทางวิชาการ 
   นอกจากนี้นักวิจัยที่ต๎องการไปเผยแพรํผลงานวิจัยตํางประเทศ โดยงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ สามารถ
แสดงความประสงค์ผํานมายังคณะฯ แจ๎งสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือขออนุมัติในการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ  และมหาวิทยาลัยฯ ยังมีระบบสนับสนุนด๎านงบประมาณจากงบประมาณเงินกองทุนสํงเสริมงานวิจัย 
(AGT2.1-4-03) หากนักวิจัยต๎องการเผยแพรํผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ สามารถเผยแพรํในวารสาร
วิจัย มทร. ตะวันออก โดยผํานการพิจารณาของผู๎ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดงานประชุม
วิชาการราชมงคล เพ่ือเป็นชํองทางให๎อาจารย์และนักวิจัย เผยแพรํผลงานด๎วย ซึ่งมีอาจารย์น าเสนอบทความ
ทางวิชาการ ได๎แกํ 
   1. นายประหยัด กองสุข และนายวัชรากร ปิ่นธุรัตน์ สํงบทความทางวิชาการในการจัดประชุมวิชาการ
ทางด๎านพลังงาน วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 13 ระหวํางวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัด
อุดรธานี (AGT2.1-4-04) 
   การขอสนับสนุนไปน าเสนอผลงานในตํางประเทศ ได๎แกํ 
   1. นางกรรณิการ์ เจริญสุข และ นางสาวกมลมนัส วัฒนา น าเสนองานวิจัยแบบบรรยาย ในการประชุม
วิชาการ Young Scientist Seminar ครั้งที่ 12 ระหวํางวันที่ 15 – 24 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศญี่ปุ่น 
(AGT2.1-4-05) 
   2. นายบัญชา เวียงสมุทร และนางสาวนฤมล มงคลธนวัฒน์ น าเสนอการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
The fifth International Conference in Integration of Science and Technology for Sustainable 
Development 2016 ระหวํางวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศพมํา (AGT2.1-4-06) 
   ส าหรับการสนับสนุนรางวัลแกํนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ทางคณะฯ ได๎ด าเนินการเพ่ือขอรางวัลแกํนักวิจัย  ในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ยื่นขอรางวัลที่มีผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ ทั้งหมด  4 คน ได๎แกํ  
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   1. นางสาวรวินิภา  ศรีมูล 
   2. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ไกรสร รวยป้อม 
   3. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์นฤมล มงคลธนวัฒน์ 
   4. นายบัญชา เวียงสมุทร 
   5. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์วรัญญา โนนมํวง 
   6. นายสุรพงษ์  โซํทอง 
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มีการสํงเสริมให๎อาจารย์และเจ๎าหน๎าที่ไปพัฒนาตนเอง ด๎าน
งานวิจัย ในปีการศึกษา 2559 คณะฯ สนับสนุนให๎อาจารย์เข๎ารํวมโครงการด๎านงานวิจัย ดังนี้  
    1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการองค์กรเพ่ือพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาให๎เป็น
องค์กรที่มีคุณภาพ” กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจัดการความรู๎สูํสถาบันวิจัยและพัฒนา ประเด็น : การเขียน
บทความทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์เผยแพรํ ระหวํางวันที่ 3-4 เมษายน 2560 (AGT2.1-5-01) 
    2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุํนใหมํ ระหวํางวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 (AGT2.1-5-02) 
    3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช๎งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS)” 
ระหวํางวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 (AGT2.1-5-03) 
   นอกจากนี้คณะฯ มีการยกยํองอาจารย์ที่ได๎รับผลงานวิจัยดีเดํนฯ  ซึ่งในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ได๎รับ
รางวัลทางด๎านงานวิจัย ดังนี้ 
     1. การน าเสนอผลงานวิจัยดีเดํน จ านวน 1 คน คือ นางสาวบุณฑริกา  สุมะนา น าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง 
ผลของการใช๎สารซิลิกาเจลและวิธีการบรรจุแบบสุญญากาศตํอคุณภาพของขนมจาก ในที่ประชุมทางวิชาการ
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยพะเยา (AGT2.1-5-04) 
     2. คณะฯ ได๎พิจารณาสํงผลงานวิจัยเพ่ือให๎มหาวิทยาลัยฯ พิจารณารางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย โดย
คณะฯ ได๎สํงทั้งหมด 3 คน ได๎รับรางวัล 1 คน ได๎แกํ นายประหยัด กองสุข ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบ
การจัดการคุณภาพน้ าในบํอเลี้ยงปลากะพงขาวเชิงหนาแนํนสูง (AGT2.1-5-05) 
 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
   มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกเพ่ือชํวยในการคุ๎มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด เชํน มีระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาวําด๎วยการรับแจ๎งข๎อมูล
ลิขสิทธิ์และการให๎บริการข๎อมูลลิขสิทธิ์ ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์สถาบันวิจัยฯ และแจ๎งเวียนมายังคณะฯ 
ผํานทางระบบ E-DOC เพ่ือทราบ โดยคณะฯ ประสานงานผํานสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู๎ด าเนินการในการ
ประสานงานจดลิขสิทธิ์หรือจดสิทธิบัตร 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

คําเป้าหมาย 
(ข๎อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 59 - 31 ก.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากวําเป้าหมาย    เทํากับเป้าหมาย สูงกวําเป้าหมาย   5 ข๎อ 

 
6 ข๎อ 5.00 
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รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
AGT2.1-1-01 ระบบ Google Drive การบันทึกข๎อมูลโครงการวิจัย 
AGT2.1-1-02 แบบฟอร์มงานวิจัยลงในเว็บไซต์ของคณะฯ 
AGT2.1-2-01 ภาพถํายห๎องปฏิบัติการในสาขาวิชาตํางๆ 
AGT2.1-2-02 ภาพถํายห๎องสมุด 
AGT2.1-2-03 ใบไปราชการนายวิทิต เลิศนิมิตมงคล 
AGT2.1-2-04 ใบไปราชการนางสาวบุณฑริกา สุมะนา, หนังสือขอเชิญสํงบทความ 
AGT2.1-2-05 ใบไปราชการนายวุฒิไกร จันทร์ขามเรียน, ประกาศนียบัตรเข๎ารํวมน าเสนอผลงาน  
AGT2.1-2-06 ใบไปราชการ, เอกสารประกาศรายชื่อผู๎น าเสนอในการประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก 

ครั้งที่ 10 
AGT2.1-3-01 บันทึกข๎อความแจ๎งผลการพิจารณาข๎อเสนอโครงการวิจัยและการจัดท าสัญญารับ

ทุนอุดหนุนวิจัยโครงการที่ได๎รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
AGT2.1-3-02 บันทึกข๎อความขอความอนุเคราะห์แจ๎งนักวิจัยแก๎ไขข๎อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณ

เงินรายได๎ ประจ าปี 2560 
AGT2.1-3-03 สัญญาปฏิบัติงานวิจัย 
AGT2.1-4-01 บันทึกข๎อความ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการน าเสนอผลงานวิจัยระดับ

นานาชาติ 
AGT2.1-4-02 หลักเกณฑ์การสนับสนุนรางวัลแกํนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ 
AGT2.1-4-03 ประกาศกองทุนสํงเสริมงานวิจัย มทร.ตะวันออก  
AGT2.1-4-04 บันทึกข๎อความขอน าเสนอบทความทางวิชาการ 
AGT2.1-4-05 บันทึกข๎อความอนุญาตให๎พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปตํางประเทศ 
AGT2.1-4-06 บันทึกข๎อความอนุมัติให๎บุคลากรไปตํางประเทศ 
AGT2.1-5-01 ใบไปราชการนางสาววรรณศิริ หิรัญเกิด, บันทึกข๎อความขอเชิญเข๎ารํวมโครงการ  
AGT2.1-5-02 ใบไปราชการนางสาวรตบงกช แสนจุ๎ม, ขอเชิญสํงบุคลากรเข๎ารํวมโครงการ  
AGT2.1-5-03 ใบไปราชการผู๎ชํวยศาสตราจารย์นฤมล มงคลธนวัฒน์, บันทึกข๎อความตอบรับการ

สมัครนักวิจัยเขํารํวมโครงการ 
AGT2.1-5-04 ส าเนาเกียรติบัตรของนางสาวบุณฑริกา สุมะนา, ยกยํองขึ้นเว็บไซต์คณะฯ  
AGT2.1-5-05 บันทึกข๎อความพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
AGT2.1-6-01 บันทึกข๎อตกลงความรํวมมือด๎านทรัพย์สินทางปัญญาฯ 
AGT2.1-6-02 ขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตร 
AGT2.1-6-03 ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาวําด๎วยการรับแจ๎งข๎อมูลลิขสิทธิ์และการให๎บริการข๎อมูล

ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 
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จุดเด่น 
1. ผู๎บริหาร อาจารย์ให๎ความส าคัญในการเผยแพรํงานวิจัย 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะฯ ควรมีการสํงเสริมกระตุ๎นให๎อาจารย์ประจ ามีการเผยแพรํตีพิมพ์งานวิจัย เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการตีพิมพ์งานเผยแพรํงานวิจัยมากยิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. คณะฯ ควรมีการจัดให๎มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญมาเป็นวิทยากรให๎
ความรู๎ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู๎ก ากับตัวบํงชี้ นายวิรัตน์  ขาวสร๎อย รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
ผู๎จัดเก็บข๎อมูล /รายงาน นางขวัญชนก  อังศุสิงห์ เจ๎าหน๎าที่ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดชองตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข๎า 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงจ านวนเงินตํอจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหวําง 0 – 5 

1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรอืงานสร๎างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัที่ก าหนดให๎เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึน้ไปตํอคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรอืงานสร๎างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัที่ก าหนดให๎เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตํอคน 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณจ านวนเงนิสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร๎างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันตํอจ านวนอาจารยป์ระจ า
และนักวิจัย (นับเฉพาะที่ปฏิบตัิงานจริงไม่นับรวมลาศึกษาตอ่) 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก  
 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัย  

 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได๎ = 
 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

X 5 
 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯทีก่ าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
คะแนนที่ได๎ในระดับคณะ = คําเฉลี่ยของคะแนนที่ได๎ของทุกกลุํมสาขาวิชาในคณะ 

 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 (เงินวิจัยนับตามปีงบประมาณ 2560 ระหวําง 1 ต.ค. 59-30 
ก.ย.60)  มีจ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯดังนี้.- 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

สาขาวชิา 

จ านวน 
รวมคณะ 

 เทคโนฯ การ
จัดการและ

พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

เทคโนฯ
การผลิต

สัตว์ 

เทคโนฯการ
ประมง 

เทคโนฯการ
ผลิตพืช
และภูมิ
ทัศน์ 

วิทย์
ประยุกต์

และ
เทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

เทคโนฯ
การอาหาร 

เทคโนฯ
ไฟฟ้า 

เทคโนฯ
อุตสาหกรรม 

 เทคโนฯ
เคร่ืองกล 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 11 8 9 12.5 14 6 7 7 5 79.5 
- จ านวนอาจารย์ประจ าที่
ปฏิบตัิงานจริง (ไมํนับลาศึกษา
ตํอ) 

11 7 9 12.5 14 6 7 6 5 77.5 

- - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

    
      

- - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

11 7 9 12.5 14 6 7 6 5 77.5 

-  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลา  1      1  2 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

สาขาวชิา 

จ านวน 
รวมคณะ 

 เทคโนฯ การ
จัดการและ

พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

เทคโนฯ
การผลิต

สัตว์ 

เทคโนฯการ
ประมง 

เทคโนฯการ
ผลิตพืช
และภูมิ
ทัศน์ 

วิทย์
ประยุกต์

และ
เทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

เทคโนฯ
การอาหาร 

เทคโนฯ
ไฟฟ้า 

เทคโนฯ
อุตสาหกรรม 

 เทคโนฯ
เคร่ืองกล 

ศึกษาตํอ 
- - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 
    

      

- - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 1   
 

 
 

 1  2 

รวมจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค ์ 1,829,687 167,790 1,006,300 1,268,890 254,901 1,021,002 458,500 646,500 72,590 6,726,160 
- จ านวนเงินสนับสนุนจาก
ภายใน 1,622,480 167,790 1,006,300 1,268,890 198,390 907,980 458,500 646,500 72,590 6,349,420 

- - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

         
 

- - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี 1,622,480 167,790 1,006,300 1,268,890 198,390 907,980 458,500 646,500 72,590 6,349,420 
- จ านวนเงินสนับสนุนฯ จาก
ภายนอก 

207,207    56,511 113,022    376,740 

- - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

          

- - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

207,207    56,511 113,022    376,740 

 
ผลการด าเนินงาน 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร๎างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันตํอจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

6,726,160 
= 86,789.16 =   5.00 คะแนน 77.5 

 
กรณีที่คณะมี 2 กลุ่มสาขาวิชา 
1. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคะแนนเงินสนับสุนนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ฯ = ………. คะแนน 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคะแนนเงินสนับสุนนงานวิจยัหรอืงานสร๎างสรรค์ฯ =    5.00 คะแนน 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

คําเป้าหมาย 
(บาท/คน) 

12 เดือน 
(1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากวําเป้าหมาย    เทํากับเป้าหมาย สูงกวําเป้าหมาย   60,000  

บาทตํอคน 
86,789.16 5.00 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
อ๎างอิงหลักฐาน 
AGT2.1-3-03 

สัญญาปฏิบัติงานวิจัย 

AGT2.2-1-01 สัญญารับทุนงบประมาณแผํนดิน พ.ศ. 2560 
AGT2.2-1-02 สัญญารับทุนรายได๎ พ.ศ. 2560 
 

จุดเด่น 
1. คณะฯ ได๎รับงบประมาณในการด าเนินงานวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะฯ ควรมีการสํงเสริมให๎อาจารย์เสนอของบประมาณในการวิจัยจากแหลํงทุนภายนอก  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คณะฯ จัดหาแหลํงทุนภายนอกให๎กับอาจารย์/นักวิจัย 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู๎ก ากับตัวบํงชี้ นายวิรัตน์  ขาวสร๎อย รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
ผู๎จัดเก็บข๎อมูล /รายงาน นางขวัญชนก  อังศุสิงห์ เจ๎าหน๎าที่ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงคําร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

เป็นคะแนนระหวําง 0-5 เกณฑแ์บงํกลุํมตามสาขาวิชาดังนี้ 
1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รอ๎ยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว๎เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
รอ๎ยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว๎เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รอ๎ยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว๎เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละละ 20 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณคําร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 

 ผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
x 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
 

2. แปลงคําร๎อยละที่ค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได๎ = 

 ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

X 5 
 ผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่

ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวําด๎วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรํผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎
ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได๎รบัการจดอนุสทิธบิัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารทางวชิาการที่ปรากฏใน 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
ฐานข๎อมูล TCI กลุํมที ่2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํอยูํ
ในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวําด๎วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แตํสถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับแตํวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมํอยูํใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล 
TCI กลุํมที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวํ าด๎วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 
- ผลงานได๎รับการจดสิทธบิัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช๎สงัคมที่ได๎รับการประเมินผาํนเกณฑ์การขอต าแหนํงทางวชิาการแล๎ว 
- ผลงานวิจัยที่หนํวยงานหรือองค์กรระดับชาติวาํจ๎างให๎ด าเนินการ 
- ผลงานคน๎พบพันธุ์พชืพันธุ์สัตว์ที่ค๎นพบใหมํและได๎รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ได๎รับการประเมินผํานเกณฑ์การขอต าแหนํงทางวชิาการแล๎ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผํานการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนํงทางวชิาการแตํไมํไดน๎ ามา
ขอรับการประเมินต าแหนํงทางวิชาการ 

การสํงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให๎น าเสนอในการประชุมวิชาการต๎องสํงเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได๎รับการตอบรับและตีพิมพ์แล๎วการตีพิมพ์ต๎องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยูํใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้ 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร๎างสรรค์ท่ีมีการเผยแพรํสูํสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 งานสร๎างสรรค์ท่ีได๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร๎างสรรค์ท่ีได๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ 
0.80 งานสร๎างสรรค์ท่ีได๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือระหวํางประเทศ 
1.00 งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร๎างสรรค์ทุกชิ้นต๎องผํานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไมํน๎อยกวํา  3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรํวมพิจารณาด๎วย 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2559  ระดับคณะ 59 

 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 (ผลงานวิจัยนับตามปีปฏิทิน ระหวําง 1 ม.ค.-31 ธ.ค.2559) มีผล
การด าเนินงาน ดังนี้ 

ข้อมูลพื้นฐาน(Common Data 
Set) 

สาขาวชิา 

จ านวน 
รวมคณะ 

 เทคโนฯ การ
จัดการและ

พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

เทคโนฯ
การผลิต

สัตว์ 

เทคโนฯ
การ

ประมง 

เทคโนฯ
การผลิต
พืชและ
ภูมิทัศน์ 

วิทย์
ประยุกต์

และ
เทคโนโล

ยี 
ชีวภาพ 

เทคโนฯ
การ

อาหาร 

เทคโนฯ
ไฟฟ้า 

เทคโนฯ
อุตสาหกรร

ม 

 เทคโนฯ
เคร่ืองกล 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 11 8 9 12.5 14 6 7 7 5 79.5 
- จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบตัิงาน
จริง  

11 7 9 12.5 14 6 7 6 5 77.5 

- - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

    
      

- - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

11 7 9 12.5 14 6 7 6 5 77.5 

-  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาตํอ  1      1  2 
- - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
    

      

- - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ  1     
 

 1  2 

จ านวนผลงานทางวิชาการ 3 2 3 4 3 1 3 1 6 26 
- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ(0.20) 

1      2 1 2 6 

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไมํอยูํใน
ฐานข๎อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. ฯ 
(0.40) 

1         1 

- ผลงานที่ได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร 
(0.40) 

          

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ไมํอยูํใน
ฐานข๎อมูล ตามประกาศ กพอ.ฯ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
(0.60) 

 1 1 2     2 6 

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติฯหรือตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 1 (0.80) 

1 1 2 1 2 1 1  2 11 

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตาม

   1 1     2 
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ข้อมูลพื้นฐาน(Common Data 
Set) 

สาขาวชิา 

จ านวน 
รวมคณะ 

 เทคโนฯ การ
จัดการและ

พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

เทคโนฯ
การผลิต

สัตว์ 

เทคโนฯ
การ

ประมง 

เทคโนฯ
การผลิต
พืชและ
ภูมิทัศน์ 

วิทย์
ประยุกต์

และ
เทคโนโล

ยี 
ชีวภาพ 

เทคโนฯ
การ

อาหาร 

เทคโนฯ
ไฟฟ้า 

เทคโนฯ
อุตสาหกรร

ม 

 เทคโนฯ
เคร่ืองกล 

ประกาศก.พ.อ. (1.00) 
- ผลงานได๎รับการจดสิทธิบัตร(1.00)           
- ผลงานวิชาการรับใช๎สังคมที่ได๎รับ
การประเมินผํานเกณฑ์การขอ
ต าแหนํงทางวิชาการแลว๎(1.00) 

    
    

  

- ผลงานวิจยัที่หนวํยงานหรอืองค์กร
ระดับชาติวําจ๎างให๎ด าเนินการ(1.00) 

    
    

  

- ผลงานค๎นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่
ค๎นพบใหมํและได๎รับการจดทะเบยีน
(1.00) 

    
    

  

- ต าราหรือหนังสือที่ได๎รับการ
ประเมินผํานเกณฑ์การขอต าแหนํง
ทางวิชาการแล๎ว(1.00) 

          

ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานทาง
วิชาการ 

    
    

  

จ านวนงานสร้างสรรค ์           
- งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสูํ
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนกิส ์online 
(0.20) 

    

    

  

- งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํ
ในระดับสถาบัน (0.40) 

    
    

  

- งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํ
ในระดับชาติ(0.60) 

    
    

  

- งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํ
ในระดับความรํวมมือระหวําง
ประเทศ (0.80) 

    
    

  

- งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํ
ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

    
    

  

ผลรวมถ่วงน้ าหนักงานสร้างสรรค์           
ผลการด าเนินงาน 
ร๎อยละของผลรวมถวํงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 

16.0 X 100 
= 20.126 = 3.35 คะแนน 

79.5 
 
กรณีที่คณะมี 2 กลุ่มสาขาวิชา 
1. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคะแนนร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักฯ = ………. คะแนน 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคะแนนร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักฯ = 3.35 คะแนน 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

คําเป้าหมาย 
(ร๎อยละ) 

12 เดือน 
(1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากวําเป้าหมาย    เทํากับเป้าหมาย สูงกวําเป้าหมาย   ร๎อยละ 22 ร๎อยละ 20.126 

 
3.35 

 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
AGT2.3-1-01 วิทิต เลิศนิมิตมงคล, นิภาพร คังคะวิสุทธิ์ และ ทองจวน คุณพุทธิรพี. (2559). การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เยลลี่ลูกหว๎าผสมคาราจีแนนและผงบุก . ในผศ.ดร.อาภรณ์ บางเจริญพรพงศ์ 
(บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 
(หน๎า 264-266). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ 
(คําน้ าหนัก 0.20) 

AGT2.3-1-02 ประหยัด กองสุข, มนัส คงศักดิ์, วัชรินทร์ พรมคุณ, สมยศ สันติ มาลัย, และขวัญจิต       
ออกเวหา. (2559). การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ าในบํอเลี้ยงปลากะพงขาวเชิง
หนาแนํนสูงเพ่ือประหยัดพลังงานไฟฟ้า.ในการประชุมวิชาการเครือขําย วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8. (น. 773 -776). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. 
(คําน้ าหนัก 0.20) 

AGT2.3-1-03 วุฒิไกร จันทร์ขามเรียน, ดนัย ทองธวัช, และชาคริต วินิจธรรม. (2559). การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของตู๎อบยางพาราระหวํางฮีตเตอร์อินฟราเรดและฮีตเตอร์ครีบ. การประชุม
วิชาการเครือขํายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (น. 661-664). 
ภูเกต็: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. 
(คําน้ าหนัก 0.20) 

AGT2.3-1-04 จิรวัฒน์ ณ พัทลุง, ยิ่งยศ ทิพย์ศรีราช, พันธ์เดช นนท์แสงโรจน์, สมมารถ ศรีประเทือง, 
ศราวุธ จันทร์กลาง และ วัชนะชัย จูมผา.(2559). การสร๎างเครื่องผลิตกระถางต๎นไม๎จาก
เปลือกมังคุด (The creation flowerpot producing machine from mangos teen’s 
peel). การประชุมวิชาการราชมงคลด๎านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 28 -29 
กรกฎาคม 2559 พระนครศรีอยุธยา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
(คําน้ าหนัก 0.20) 

AGT2.3-1-05 กฤษณะ นาวารัตน์ และ ไกรสร รวยป้อม. 2559. เครื่องท าความสะอาดและสลัดแห๎ง 
สมุนไพร. การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งที่ 10. มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี.  
(คําน้ าหนัก 0.20) 

AGT2.3-1-06 ไกรสร รวยป้อม, อัคฆพงศ์ สถาวรินทุ และ บุญฤทธิ์ บัวระบัติ. 2559. การศึกษาการผลิต
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รหัสหลักฐาน รายการ 
ถํานอัดแทํงจากวัสดุเหลือใช๎ทางการเกษตร. การประชุมวิชาการ ระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี 
ครั้งที่ 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี. 
(คําน้ าหนัก 0.20) 

AGT2.3-1-07 Naruemon Mongkontanawat. 2016. Fermentation of Malva Nut Juice Mixture 
by Probiotic  Lactic  Acid Bacteria. The Proceeding of 18th Food Innovation 
Asia Conference 2016(FIAC2016) 16-18 June 2016, BITEC Bangna, Bangkok, 
Thailand. p 713-718.   
(คําน้ าหนัก 0.40) 

AGT2.3-1-08 เทอดศักดิ์  ปุระมงคล และกังวาน  ธรรมแสง. (2559). คุณคําทางโภชนะและ
จลนพลศาสตร์การยํอยสลายของกากมันส าปะหลังจากการผลิตเอทานอลโดยใช๎เทคนิค
ผลผลิตแก๏ส. วารสารการเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม , 13(2), 166-
177. (คําน้ าหนัก 0.60) 

AGT2.3-1-09 สาวิกา กัลปพฤกษ์, สิทธิ กุหลาบทอง และญาณนันท์ สุนทรกิจ. 2559. ความหลากหลาย
ชนิดพันธุ์ของหอยน้ าจืดในระบบนิเวศนาข๎าว. Veridian E-Journal, Science and 
Technology Silapakorn University. 3(2): 35-44. 
(คําน้ าหนัก 0.60) 

AGT2.3-1-10 วิวัฒน์  วรามิตร, สรัลรัตน์  พํวงบริสุทธิ์, วิทวัส  เวชกูล, นฤมล  เวชกูล และวรพิศ  พัฒน
พานิช. (2559). ผลของการใช๎แป้งจากเมล็ดทุเรียนทดแทนปลายข๎าวในสูตรอาหารตํอ
สมรรถนะการผลิตไกํเนื้อ. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม , 13 
(2), 145-152. 
(คําน้ าหนัก 0.60) 

AGT2.3-1-11 วิวัฒน์ วรามิตรและกรรณิการ์ เจริญสุข . (2559). ประสิทธิภาพของสารสกัดจาก
ผักหวานบ๎าน (Sauropus androgynous) ตํอการยับยั้งเชื้อสาเหตุของโรคขี้ขาว 
(Sallmonella pullorum) ในไกํพ้ืนเมือง. วารสารวิชาการ มทร สุวรรณภูมิ 4(2): 120-
128. 
(คําน้ าหนัก 0.60) 

AGT2.3-1-12 มนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์, และ ไกรสร รวยป้อม. 2559. ปัจจัยที่กํอให๎เกิดแรงจูงใจที่ท าให๎ 
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกท างานอยํางมีประสิทธิภาพ. วารสาร
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก 5 (มกราคม-มิถุนายน) : 20-31. 
(คําน้ าหนัก 0.60) 

AGT2.3-1-13 สุรพงษ์  โซํทอง และ ไกรสร รวยป้อม. 2559. การพัฒนาการอบแห๎งข๎าวเปลือกงอก ด๎วย
วิธีฟลูอิไดซ์เบดโดยใช๎ไอน้ าร๎อนยวดยิ่ง. วารสารวิจัยร าไพพรรณี 10 (มิถุนายน-กันยายน) : 
88-97. 
(คําน้ าหนัก 0.60) 

AGT2.3-1-14 Mongkontanawat, N. and Phuangborisut,S. 2016. Product Development of 
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องค์ประกอบที่ 3   การบริการวิชาการ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  :  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี:กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข๎อ 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข๎อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 

1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้ 
วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มีการน าผลการส ารวจความต๎องการในการรับบริการทางวิชาการประจ าปี
งบประมาณ 2559 และน าข๎อเสนอแนะของผู๎ตรวจประเมิน ผู๎ทรงคุณวุฒิประจ าคณะฯ มาใช๎เพ่ือเป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนบริการทางวิชาการแกํสังคมในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 (ปีการศึกษา 2559) (AGT3.1-1) โดยมี
โครงการบริการทางวิชาการที่สอดคล๎องกับผลการส ารวจความต๎องการในการรับบริการทางวิชาการ   ซึ่งในแผนการ
บริการทางวิชาการของคณะฯ ในปีงบประมาณ 2560 ได๎มีการก าหนดตัวบํงชี้วัดความส าเร็จ ในระดับแผน ทั้งหมด 4 
ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดในระดับคณะ 3 ตัวชี้วัด และระดับมหาวิทยาลัย 1 ตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ 2560 คณะฯ ได๎รับ
จัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการแกํสังคมในแผนด าเนินการปกติ จ านวน 22 โครงการ และโครงการรํวมมือ
ระดับสถาบันเพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน จ านวน 1 โครงการ นอกจากนี้ยังมีโครงการที่รํวมมือกับสถาบันวิจัย
และพัฒนา เพ่ือด าเนินโครงการในชํวงของการจัดงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม๎บาน ครั้งที่ 16 จ านวน 11 
โครงการ โดยคณะฯ ได๎น าแผนการบริการวิชาการ ประจ าปี 2560 เสนอตํอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (AGT3.1-5) 
2.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนมีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษาชุมชนหรือสังคม 
   ในปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ได๎ด าเนินโครงการบริการวิชาการแกํสังคม ตามแผนที่
ก าหนดไว๎ ผลการด าเนินงาน พบวํา เกิดผลตํอการพัฒนานักศึกษา โดยมีโครงการบริการวิชาการ ทั้งหมด 22  
โครงการมีการบูรณาการด๎านการเรียนการสอน ทั้งสิ้น 17 โครงการ เนื่องจากในการจัดโครงการฯ มีการน านักศึกษา
มาเป็นสํวนหนึ่งในการอบรมบริการวิชาการส าหรับการ พูดคุย อธิบาย และรํวมสาธิตในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อ
สิ้นสุดในแตํละโครงการนักศึกษาสามารถเข๎าใจทักษะในการฝึกปฏิบัตินั้นเพ่ิมเติม และเป็นการสร๎างความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคล โดยวัดผลจากโครงการ จากการสัมภาษณ์ อาจารย์ผู๎สอน เมื่อน านักศึกษาเข๎ารํวมโครงการบริการ
วิชาการ หลังจากนักศึกษากลับมาห๎องเรียน นักศึกษาสามารถปฏิบัติได๎ดีข้ึนและได๎ความรู๎เพ่ิมเติม เชํน 
1) โครงการถํายทอดเทคโนโลยีการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต๎น  จัดโดยสาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า มีนักศึกษารํวมด าเนินโครงการ 6 คน นักศึกษาชํวยเป็นผู๎ชํวยในทักษะทางด๎านเทคนิคการตํอวงจร
มอเตอร์ไฟฟ้า การตํอสวิตซ์ ส าหรับไฟฟ้าแสงสวํางวิธีตรวจสอบสายไฟฟ้าและสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการ
ปฏิบัติงานจริงได๎ 
2) โครงการผลิตไบโอดีเซล (Bio diesel) จัดโดยสาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีนักศึกษารํวมเป็นผู๎ชํวยด าเนิน
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โครงการ 5 คน นักศึกษาได๎ชํวยในทักษะทางด๎าน ขั้นตอนการน าน้ ามันพืชที่ใช๎แล๎วมาผลิตไบโอดีเซล 
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผสมเทียมไกํพ้ืนเมือง จัดโดยสาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มีนักศึกษารํวมเป็น
ผู๎ชํวยด าเนินโครงการ 10 คน นักศึกษาได๎ชํวยในทักษะทางด๎าน การรีดน้ าเชื้อไกํ และการผสมเทียมไกํ 
ตามแผนคิดเป็นร๎อยละ 80 ผลลัพธ์  คิดเป็นร๎อยละ 96 และอาจารย์เกิดการพัฒนาองค์ความรู๎ที่มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในระหวํางการอบรม   และเกิดการเรียนรู๎ในแนวทางการพัฒนาตํอไป และผลที่เกิดกับชุมชน คือ           
การตอบสนองความต๎องการที่ตรงตามความต๎องการของชุมชน จ านวน 2 ชุมชน ได๎แกํ  
1) ชุมชนหมูํ 9 ต.มะขาม 
2) ชุมชน ต.ขุนซํอง อ.แกํงหางแมว 
   จากการบริการวิชาการให๎กับกลุํมชุมชนเหลํานี้ พบวํา มีชุมชนที่สามารถเข๎ารับการอบรมและน าองค์ความรู๎ไป
ประยุกต์ไปพัฒนาตํอยอด เป็นจุดเริ่มต๎นของการสร๎างรายได๎ในอนาคตตํอไป ดังนั้นผลที่เกิดกับชุมชน ตามตัวชี้วัดของ
แผนที่ระดับร๎อยละ 80 ผลลัพธ์ที่ได๎ คิดเป็นร๎อยละ 100   
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  มีโครงการบริการวิชาการทางตามแผนการบริการวิชาการแกํสังคม และ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 ทั้งหมด 22 โครงการ เป็นโครงการที่บริการแบบให๎เปลําทั้งสิ้น 
4.  ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ 
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ประเมินความส าเร็จตามตัวบํงชี้ความส าเร็จของแผน และโครงการบริการ
วิชาการ จากการประเมินพบวํา 
1) การประเมินความส าเร็จตามตัวบํงชี้ของแผน จากมีตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด พบวํา ผลการประเมินความส าเร็จ
ของแผน บรรลุตามตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 100 
2) การประเมินความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการแกํสังคม ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีจ านวนโครงการการบริการ
วิชาการท้ังหมด 22 โครงการ ด าเนินงานทั้งหมด 22 โครงการ และมีการประเมินความส าเร็จของโครงการฯ ทั้งหมด 
22 โครงการ ดังนี้ 
   2.1 โครงการส ารวจความต๎องการในการรับบริการวิชาการและการติดตามผลการบริการวิชาการของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
       กิจกรรมยํอยที่ 1 : ส ารวจความต๎องการในการรับบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  
(AGT3.1-3-1-1) 
       กิจกรรมยํอยที่ 2 : ติดตามผลการรับบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร(AGT3.1-3-1-
2) 
   2.2 โครงการบริการวิชาการและถํายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาและสํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง (AGT3.1-3-2) 
   2.3 โครงการให๎ความรู๎ด๎านวิชาการและวิชาชีพแกํนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (AGT3.1-3-3) 
   2.4 โครงการการเพาะเห็ด (AGT3.1-3-4) (AGT3.2-1-4) 
   2.5 โครงการเลี้ยงไส๎เดือนและการน ามูลไส๎เดือนมาใช๎ประโยชน์ (AGT3.1-3-5) (AGT3.2-1-5) 
   2.6 โครงการถํายทอดเทคโนโลยีการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต๎น (AGT3.1-3-6) 
(AGT3.2-1-6) 
        กิจกรรมที่ 1 ถํายทอดเทคโนโลยีการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต๎น  
        กิจกรรมที่ 2 ถํายทอดเทคโนโลยีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต๎น 
   2.7 โครงการการผลิตไบโอดีเซล (Bio diesel) จากน้ ามันพืชใช๎แล๎ว (AGT3.1-3-7) (AGT3.2-1-7) 
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   2.8 โครงการการถํายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและเขียนแบบด๎วยคอมพิวเตอร์(AGT3.1-3-8) (AGT3.2-1-8) 
   2.9 โครงการการใช๎และบ ารุงรักษารถแทรกเตอร์(AGT3.1-3-9)  (AGT3.2-1-9) 
   2.10 โครงการการบ ารุงรักษาและซํอมแซมเครื่องยนต์เล็กส าหรับเกษตรกร (AGT3.1-3-10) (AGT3.2-1-10) 
   2.11 โครงการถํายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพ่ือพัฒนาอาชีพสูํชุมชน (AGT3.1-3-11) (AGT3.2-1-11) 
   2.12 โครงการผลิตอาหารวําง เพ่ือสุขภาพและการสํงเสริม การพัฒนาอาชีพสูํชุมชน (AGT3.1-3-12) (AGT3.2-1-
12) 
   2.13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผสมเทียมไกํพ้ืนเมือง (AGT3.1-3-13) (AGT3.2-1-13) 
   2.14 โครงการการสํงเสริมการเลี้ยงไกํไขํเพ่ือเป็นอาชีพเสริม (AGT3.1-3-14) (AGT3.2-1-14) 
   2.15 โครงการการประกอบสูตรอาหารสัตว์ส าหรับเกษตรกรรายยํอย (AGT3.1-3-15) (AGT3.2-1-15) 
   2.16 โครงการถํายทอดความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีชีวภาพสูํชุมชน  (AGT3.1-3-16)           
(AGT3.2-1-16) 
   2.17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร(AGT3.1-3-17) (AGT3.2-1-17) 
   2.18 โครงการถํายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสูํชุมชน (AGT3.1-3-18) (AGT3.2-1-18) 
   2.19 โครงการสอนน๎องสร๎างอาหารกลางวัน (AGT3.1-3-19) (AGT3.2-1-19) 
   2.20 โครงการถํายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลา เพ่ือสนับสนุนทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง (AGT3.1-3-20) 
   2.21 โครงการบริการวิชาการและถํายทอดเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
          กิจกรรมยํอยที่ 1 :โครงการสร๎างฝายชะลอน้ าเพ่ือชุมชน (AGT3.1-3-21-1) 
          กิจกรรมยํอยที่ 2 : ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (AGT3.1-3-21-2) 
          กิจกรรมยํอยที่ 3 : การเพาะเห็ดและการท าโรงเรือนอยํางงําย (AGT3.1-3-21-3) 
  2.22 โครงการการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ (AGT3.1-3-22) (AGT3.2-1-22) (แบบสรุปงบประมาณปี2560) 
   ทั้งนี้คณะฯ มีการรายงานผลการด าเนินการตามแผนฯ และโครงการการบริการวิชาการตํอคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 (AGT3.4-1)  เพ่ือพิจารณา และน าเสนอผลการด าเนินงานตํอ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ครั้งที่ 4/2559  เมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม 2559 (AGT3.5-1) เพ่ือพิจารณา 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
แผนบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ในปีการศึกษา 2559 (AGT3.1-1) มีการน าข๎อเสนอแนะ
จากผู๎ตรวจประเมินและผู๎ทรงคุณวุฒิประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร จากการตรวจประเมินใน ปี
การศึกษา 2558 มาปรับปรุงพัฒนา โดยมีการส ารวจความต๎องการของกลุํมเป้าหมาย เพ่ือจัดท าแผนบริการวิชาการให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการปรับเปลี่ยนตัวบํงชี้ความส าเร็จของแผน น าเสนอตํอคณะกรรมการประจ า พิจารณาอนุมัติ 
และด าเนินการตามแผนฯ ก ากับติดตามและรายงานผล การด าเนินตํอคณะกรรมการประจ าคณะฯเป็นระยะ และเมื่อ
ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นในปีการศึกษา 2559 ได๎รายงานผลตํอคณะกรรมการประจ าคณะฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2559 (AGT3.1-5) เพ่ือขอค าชี้แนะและปรับปรุงแผนบริการวิชาการในงบประมาณตํอไป จากการติดตามโครงการ
บริการวิชาการ ปีการงบประมาณ 2560 (ปีการศึกษา 2560) พบวํา กลุํมชุมชน หมูํ 9 อ าเภอมะขาม กลุํมผู๎เลี้ยงเห็ด 
เสนอปัญหาวําถ๎าจ านวนเห็ดออกในปริมาณมากๆ จะเอาไปจ าหนํายที่ไหนและมีแนวทางแก๎ไขอยํางไร ทางอาจารย์
ผู๎ดูแลโครงการบริการวิชาการและคณะฯ ได๎หาแนวทางแก๎ไขโดย  
             1. ให๎ท าแบบแหลี่ยมเวลา ได๎แกํ ให๎เปิดดอกเห็ดหํางกัน 2 สัปดาห์ หรือ ท าก๎อนเห็ดหํางกัน 2 สัปดาห์ 
             2. จ านวนเห็ดที่ออกมาปริมาณมากแล๎วขายไมํหมด ให๎น ามาแปรรูป เชํน น้ าพริกเห็ด แหนมเห็ด          
เห็ดหยองสามรส ข๎าวเกรียบเห็ด เป็นต๎น  
          น าเสนอตํอคณะกรรมการประจ าคณะฯ  ในครั้งตํอไป เพ่ือพิจารณา 
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6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มีสํวนรํวมในการบริการวิชาการแกํสังคมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก โดยคณะกรรมการจัดท าแผนฯ จากคณะหรือหนํวยงานตํางๆ ของมทร. ตะวันออก เข๎ารํวมประชุมในการ
ก าหนดกลุํมชุมชนเป้าหมาย และจัดท าแผนการบริการวิชาการ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได๎ก าหนดกลุํมชุมชนเป้าหมาย
ทั้งหมด 1 ชุมชน คือกลุํมชุมชนแสนสุข อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ทางคณะฯ มีสํวนรํวมในการจัดโครงการบริการ
วิชาการตามความต๎องการของชุมชนเนินแสนสุข  ในกิจกรรมยํอย  

2.             กิจกรรมยํอยที่ 1 การขยายพันธุ์ไม๎ผล 
3.             กิจกรรมยํอยที่ 2 การขยายพันธุ์กล๎วยไม๎ 
4.             กิจกรรมยํอยที่ 3 การท าเชื้อไตรโคเดอร์มาและเชื้อบิวเวอเรียเพ่ือก าจัดราและหนอนพืชผักและผลไม๎ 
5.             กิจกรรมยํอยที่ 4 โครงการผลิตปุ๋ยจากวัสดุเหลือใช๎ในชุมชน 
6.             กิจกรรมยํอยที่ 5 โครงการน าปุ๋ยมูลไส๎เดือนมาใช๎ในการปลูกผักซับสเตรท (AGT3.6-1) 
7.      

 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

คําเป้าหมาย 
(ข๎อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 59 - 31 ก.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากวําเป้าหมาย    เทํากับเป้าหมาย สูงกวําเป้าหมาย   6 ข๎อ 

 
5 ข๎อ 

 
4.00 

 
รหัสหลักฐาน รายการ 
AGT3.1-1 เลํมแผนบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2559 
AGT3.1-2 เลํมรายงานผลการบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2559 
AGT3.1-3-1-1 สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2560     

โครงการส ารวจความต๎องการในการรับบริการวิชาการและการติดตามผลการบริการวิชาการ
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร กิจกรรมยํอยที่ 1 : ส ารวจความต๎องการในการรับ
บริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 

AGT3.1-3-1-2 สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2560     
โครงการส ารวจความต๎องการในการรับบริการวิชาการและการติดตามผลการบริการวิชาการ
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร กิจกรรมยํอยที่ 2 : ติดตามผลการรับบริการ
วิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 

AGT3.1-3-2 สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2560   โครงการบริการวิชาการและ
ถํายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาและสํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   

AGT3.1-3-3 สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2560     
โครงการให๎ความรู๎ด๎านวิชาการและวิชาชีพแกํนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

AGT3.1-3-4 สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2560     
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รหัสหลักฐาน รายการ 
โครงการการเพาะเห็ด 

AGT3.1-3-5 สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2560     
โครงการเลี้ยงไส๎เดือนและการน ามูลไส๎เดือนมาใช๎ประโยชน์ 

AGT3.1-3-6 สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2560     
โครงการถํายทอดเทคโนโลยีการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต๎น 

AGT3.1-3-7 สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2560     
โครงการการผลิตไบโอดีเซล (Bio diesel) จากน้ ามันพืชใช๎แล๎ว 

AGT3.1-3-8 สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2560     
โครงการการถํายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและเขียนแบบด๎วยคอมพิวเตอร์ 

AGT3.1-3-9 สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2560     
โครงการการใช๎และบ ารุงรักษารถแทรกเตอร์ 

AGT3.1-3-10 สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2560     
โครงการการบ ารุงรักษาและซํอมแซมเครื่องยนต์เล็กส าหรับเกษตรกร 

AGT3.1-3-11 สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2560     
โครงการถํายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพ่ือพัฒนาอาชีพสูํชุมชน 

AGT3.1-3-12 สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2560     
โครงการผลิตอาหารวําง เพ่ือสุขภาพและการสํงเสริม การพัฒนาอาชีพสูํชุมชน 

AGT3.1-3-13 สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2560     
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผสมเทียมไกํพ้ืนเมือง 

AGT3.1-3-14 สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2560     
โครงการการสํงเสริมการเลี้ยงไกํไขํเพ่ือเป็นอาชีพเสริม 

AGT3.1-3-15 สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2560     
โครงการการประกอบสูตรอาหารสัตว์ส าหรับเกษตรกรรายยํอย 

AGT3.1-3-16 สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2560     
โครงการถํายทอดความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีชวีภาพสูํชุมชน 

AGT3.1-3-17 สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2560     
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 

AGT3.1-3-18 สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2560     
โครงการถํายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสูํชุมชน 

AGT3.1-3-19 สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2560     
โครงการสอนน๎องสร๎างอาหารกลางวัน 

AGT3.1-3-20 สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2560     
โครงการถํายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลา เพื่อสนับสนุนทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

AGT3.1-3-21-
1 

สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2560     
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รหัสหลักฐาน รายการ 
โครงการบริการวิชาการและถํายทอดเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
กิจกรรมยํอยที่ 1 :โครงการสร๎างฝายชะลอน้ าเพ่ือชุมชน  

AGT3.1-3-21-
2 

สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2560     
โครงการบริการวิชาการและถํายทอดเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
กิจกรรมยํอยท่ี 2 : ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

AGT3.1-3-21-
3 

สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2560     
โครงการบริการวิชาการและถํายทอดเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
กิจกรรมยํอยที่ 3 : การเพาะเห็ดและการท าโรงเรือนอยํางงําย  

AGT3.1-3-22 สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2560     
โครงการการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ 

AGT3.1-4-1 เลํมส ารวจความต๎องการในการรับบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ  2559  
AGT3.1-4-2 เลํมส ารวจความต๎องการในการรับบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ  2560 
AGT3.1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวันที่ 9 พ.ย. 2559 
AGT3.2-1-4 โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการด๎านการเรียนการสอน โครงการการเพาะเห็ด 
AGT3.2-1-5 โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการด๎านการเรียนการสอน โครงการเลี้ยงไส๎เดือน

และการน ามูลไส๎เดือนมาใช๎ประโยชน์ 
AGT3.2-1-6 โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการด๎านการเรียนการสอน โครงการถํายทอด

เทคโนโลยีการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต๎น 
AGT3.2-1-7 โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการด๎านการเรียนการสอน โครงการการผลิตไบโอ

ดีเซล (Bio diesel) จากน้ ามันพืชใช๎แล๎ว 
AGT3.2-1-8 โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการด๎านการเรียนการสอน โครงการการถํายทอด

เทคโนโลยีการออกแบบและเขียนแบบด๎วยคอมพิวเตอร์ 
AGT3.2-1-9 โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการด๎านการเรียนการสอน โครงการการใช๎และ

บ ารุงรักษารถแทรกเตอร์ 
AGT3.2-1-10 โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการด๎านการเรียนการสอน โครงการการบ ารุงรักษา

และซํอมแซมเครื่องยนต์เล็กส าหรับเกษตรกร  
AGT3.2-1-11 โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการด๎านการเรียนการสอน โครงการถํายทอด

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพ่ือพัฒนาอาชีพสูํชุมชน 
AGT3.2-1-12 โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการด๎านการเรียนการสอน โครงการผลิตอาหารวําง 

เพ่ือสุขภาพและการสํงเสริม การพัฒนาอาชีพสูํชุมชน 
AGT3.2-1-13 โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการด๎านการเรียนการสอน โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการผสมเทียมไกํพ้ืนเมือง 
AGT3.2-1-14 โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการด๎านการเรียนการสอน โครงการการสํงเสริมการ

เลี้ยงไกํไขํเพ่ือเป็นอาชีพเสริม 
AGT3.2-1-15 โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการด๎านการเรียนการสอน โครงการการประกอบ

สูตรอาหารสัตว์ส าหรับเกษตรกรรายยํอย 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
AGT3.2-1-16 โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการด๎านการเรียนการสอน โครงการถํายทอดความรู๎

ด๎านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีชีวภาพสูํชุมชน 
AGT3.2-1-17 โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการด๎านการเรียนการสอน โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
AGT3.2-1-18 โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการด๎านการเรียนการสอน โครงการถํายทอด

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสูํชุมชน 
AGT3.2-1-19 โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการด๎านการเรียนการสอน โครงการสอนน๎องสร๎าง

อาหารกลางวัน  
AGT3.2-1-22 โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการด๎านการเรียนการสอน โครงการการผลิตผัก

ไฮโดรโปนิกส์ 
AGT3.2-2-1 เลํมติดตามโครงการบริการทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2559  
AGT3.2-2-2 เลํมติดตามโครงการบริการทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
AGT3.4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวันที่ 6 ม.ค. 2560 
AGT3.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวันที่ 24 ส.ค. 2559 
AGT3.6-1 เลํมโครงการบริการวิชาการของชุมชนเนินแสนสุข ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
จุดเด่น 

1. เป็นโครงการบริการวิชาการที่มีชุมชนน าไปตํอยอด และสามารถประกอบเป็นอาชีพเสริมได๎  
2. มีการบริการวิชาการที่หลากหลายและตอบสนองตํอชุมชน เชํน ฝายชะลอน้ า ที่ชุมชนขุน

ซํอง อ.แกํงหางแมว จ.จันทบุรี การเพาะเห็ด การเลี้ยงไส๎เดือน ที่ชุมชน หมูํ 9 อ.มะขาม จ.
จันทบุรี 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  
2.  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรน าผลการประเมินของโครงการเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ โดยระบุประเด็นใน

การพิจารณาอยํางชัดเจน พร๎อมทั้งขอให๎คณะกรรมการประจ าคณะให๎ข๎อเสนอเพ่ือน ามา
ปรับปรุงแผนการให๎บริการสังคมในงบประมาณในปีตํอไป 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู๎ก ากับตัวบํงชี ้ นางพรพนิต ศศิวัฒน์ชุติกุล ผู๎ชํวยคณบดีด๎านบริการวชิาการฯ 
ผู๎จัดเก็บข๎อมูล /รายงาน นางสาวธัญญรัตน์ ธรรมเกษร เจ๎าหน๎าที ่
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องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 :  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข๎อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข๎อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 

 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร น านโยบายระบบประกันคุณภาพการศึกษา ด๎านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานด๎านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยคณะฯ มีการก าหนด
ผู๎รับผิดชอบงานทางด๎านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คือ ผู๎ชํวยคณบดีด๎านพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เป็นผู๎ก ากับและติดตาม (AGT 4.1-1-01) นอกจากนี้ยังมีการแตํงตั้งคณะกรรมการแผนกศิลปะ
และวัฒนธรรม (AGT 4.1-1-02) ท าหน๎าที่ในการวางแผนการปฏิบัติงานประจ าปี  ด าเนินกิจกรรมตามแผน  
ประเมินผล ตลอดจนน าผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินงานด๎านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     งานด๎านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นสํวนหนึ่งของฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ในการ
ด าเนินงานด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และนอกจากนี้ในการจัดโครงการ/กิจกรรมในแตํละครั้ง คณะฯ 
ยังได๎แตํงตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มีการจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (AGT 4.1-2-01)  ซึ่ง
ได๎ก าหนดตัวบํงชี้ความส าเร็จของแผนฯ จ านวน 6 ตัวบํงชี้ ด๎วยงบประมาณ 388,900 บาท ที่คณะฯ ได๎
ด าเนินการจัดสรร และน าแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2559 โดยมีตัวชี้วัดของแผนฯ ดังนี้ 
   1) จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 15 โครงการ (AGT 4.1-2-02 ถึง AGT 4.1-2-16) 
   2) โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร๎อยละ 80 
   3) โครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร๎อยละ 90 
   4) จ านวนโครงการหรือกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมที่มีการบูรณาการกับพันธ
กิจหลักและกิจกรรมนักศึกษา เป้าหมาย 4 โครงการ 
   5) ร๎อยละบุคลากรและนักศึกษาบุคลากรและนักศึกษาที่เข๎ารํวมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมหรืออนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม ร๎อยละ 85 
   6) ระดับความส าเร็จของการบูรณาการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมกับพันธ
กิจหลัก ระดับ 4 
   และมีการน าเสนอตํอคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ในการประชุมครั้งที่ 
5/2559 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ (AGT 4.1-2-17) 
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3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนฯที่วางไว๎ (อ๎างอิงรายการ
หลักฐาน AGT-4.1-2-17)  โดยจัดโครงการ/กิจกรรมตํางๆ ให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ และผู๎ชํวยคณบดีฯ ท าหน๎าที่ก ากับติดตามให ๎การด าเนินงานเป็นไปตามแผน 
โดยให๎ผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  โดยรายงานผลการด าเนินภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินงาน (อ๎างอิงรายการ
หลักฐาน AGT 4.1-2-01) เพ่ือน าผลการด าเนินงานและข๎อเสนอแนะตําง ๆ ไปปรับปรุงแก๎ไขในการด าเนินงาน
ครั้งตํอไปให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ  และผู๎ชํวยคณบดีด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
สรุปผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบํงชี้ที่ของแผนท านุฯ พบวําจากการด าเนินงานตามแผนฯ ซึ่งมีตัวบํงชี้
ทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด คณะฯ มีการด าเนินบรรลุตามแผนที่ก าหนดทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 83.33 ดังนี้ 
    

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

การประเมินความส าเร็จ 
(บรรลุ = , ไม่บรรลุ = ) 

1. จ า น ว น โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม
ศิลปวัฒนธรรม 

15 โครงการ 15 โครงการ  

2.โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ร๎อยละ 80 
 

ร๎อยละ 100  

3. โครงการ/กิจกรรมที่แล๎ว เสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร๎อยละ 90 
 

100  

4.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมการท านุ
บ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล๎อมที่มีการบูรณาการกับพันธกิจ
หลักและกิจกรรมนักศึกษา 

4 โครงการ 4  

5.ร๎อยละบุคลากรและนักศึกษาบุคลากร
และนักศึกษาที่เข๎ารํวมกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 

ร๎อยละ 85 
 

ร๎อยละ 98.95  

6.ระดับความส าเร็จของการบูรณาการ
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมกับพันธกิจหลัก 

ระดับ 4 ระดับ 3  

 
    จากการประเมินความส าเร็จตามตัวบํงชี้  รองคณบดีฯ น าผลการด าเนินงานเสนอตํอคณะกรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณา ผลการด าเนินงานและข๎อเสนอแนะตําง ๆ ในการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมตํอไป (AGT 4.1-4-
01) 
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5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   ในการด าเนินงานด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของปีการศึกษา 2559 มีการน าข๎อเสนอแนะจากปี
การศึกษา 2558 (AGT 4.1-5-01) มาปรับปรุงในการด าเนินโครงการในปีการศึกษา 2559 ดังนี้  
     1. โครงการอนุรักษ์เผยแพรํวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่น กิจกรรมยํอยที่ 1 การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให๎กับคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มีข๎อเสนอแนะคือมีลานในการจัดกิจกรรมในบริเวณคณะฯมีน๎อยไมํเพียงพอใน
การท ากิจกรรม ดังนั้นในปีงบประมาณนี้จึงได๎มีการเพ่ิมพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมโดยมีการปรับพ้ืนที่ส าหรับใช๎ใน
การท ากิจกรรมศิลปะ กิจกรรม และกีฬา   
     2. ในปีการศึกษา 2558 คณะฯ ได๎มีการสํงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมกับพันธกิจหลักโดยมีการน าไปบูรณาการกับภารกิจด๎านการเรียนการสอน ดังนั้นในปี
การศึกษา 2559 คณะฯ ได๎มีการบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ กับพันธะกิจหลักเพ่ิมขึ้น คือมีบูรณา
การด๎านการจัดการเรียนการสอน (อ๎างอิงรายการหลักฐาน AGT 4.1-2-11) และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(อ๎างอิงรายการหลักฐาน AGT 4.1-2-06) 
     ในการด าเนินงานด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการการศึกษา 2559  ได๎มีการสรุปผลการด าเนินงาน 
และข๎อเสนอแนะตํางๆ น าเสนอตํอคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ พิจารณาถึงปัญหาและข๎อเสนอแนะตํางๆ เพ่ือ
น าไปพัฒนากิจกรรมในปีการศึกษาตํอไป (อ๎างอิงรายการหลักฐาน AGT 4.1-4-01) 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
   คณะฯมีการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และได๎มีการเผยแพรํกิจกรรมตําง ๆ 
ตํอสาธารณชนผํานชํองทางการประชาสัมพันธ์ตําง ๆ ของคณะฯ ดังนี้ 
   1. เว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (AGT 4.1-6-01) http://agro.chan.rmutto.ac.th/# 
   2. แฟนเพจของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (AGT 4.1-6-02)  
https://www.facebook.com/agrochanrmutto/ 
    3. บอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (AGT 4.1-6-03) 
 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

-ไมํมีการด าเนินการ- 
 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

คําเป้าหมาย 
(ข๎อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 59 - 31 ก.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากวําเป้าหมาย    เทํากับเป้าหมาย สูงกวําเป้าหมาย   6 ข๎อ 

 
6 ข๎อ 5 คะแนน 
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รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
AGT 4.1-1-01 ค าสั่งแตํงตั้งผู๎ชํวยคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
AGT 4.1-1-02  แตํงตั้งคณะกรรมการแผนกศิลปะและวัฒนธรรม 
AGT 4.1-2-01 แผนงานด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
AGT 4.1-2-02 โครงการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให๎กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  
AGT 4.1-2-03 โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎านจังหวัดจันทบุรี   
AGT 4.1-2-04 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

พืชและภูมิทัศน์ 
AGT 4.1-2-05 โครงการท านุบ ารุงศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีไทย 
AGT 4.1-2-06 โครงการหลํอเทียนเรียนศิลป์ 
AGT 4.1-2-07 โครงการถวายผ๎าป่าไฟฟ้าแสงสวํางและฟังธรรมเทศนา 
AGT 4.1-2-08 โครงการสํงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามภายในองค์กรของ

นักศึกษาเทคโนโลยีเครื่องกล 
AGT 4.1-2-09 โครงการเทคโนโลยีการอาหารจิตอาสารักษาสิ่งแวดล๎อม 
AGT 4.1-2-10 โครงการสืบสานประเพณีและอนุรักษ์ความเป็นไทย  
AGT 4.1-2-11 โครงการการอนุรักษ์พันธุ์ไกํพ้ืนเมือง 
AGT 4.1-2-12 โครงการอนุรักษ์พืชสมุนไพรตามกลุํมพืชถอนพิษและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 
AGT 4.1-2-13 โครงการสืบสานภูมิปัญญาด๎านอาหารท๎องถิ่น 
AGT 4.1-2-14 โครงการรํวมด๎วย ชํวยกัน สร๎างสรรค์ทะเลไทย 
AGT 4.1-2-15 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและท าบุญหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร  
AGT 4.1-2-16 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการละเลํนพ้ืนบ๎านในท๎องถิ่น 
AGT 4.1-2-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ครั้งที่ 

5/2559 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559  
AGT 4.1-4-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ครั้งที ่

3/2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 
AGT 4.1-5-01 รายงานสรุปผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2558  
อ๎างอิงรายการหลักฐาน 

AGT 4.1-2-11  
โครงการการอนุรักษ์พันธุ์ไกํพ้ืนเมือง 

อ๎างอิงรายการหลักฐาน 

AGT 4.1-2-06 
โครงการหลํอเทียนเรียนศิลป์  

AGT 4.1-6-01 ปริ้นเอาท์หน๎าเวปไซด์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
AGT 4.1-6-02  ปริ้นเอาท์หน๎าแฟนเพจของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
AGT 4.1-6-03 ภาพถํายบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
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จุดเด่น 
1.  
2.  
จุดที่ควรพัฒนา 
1.  
2.  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  
2.  

  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู๎ก ากับตัวบํงชี ้ นายวิทวัส  เวชกูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ  
ผู๎จัดเก็บข๎อมูล /รายงาน นางสาวจนัทนี  ทับทิมทอง เจ๎าหน๎าที ่
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน   
 

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

1 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข๎อ 
 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

คําเป้าหมาย 
(ข๎อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 59 - 31 ก.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากวําเป้าหมาย    เทํากับเป้าหมาย สูงกวําเป้าหมาย   7 ข๎อ 7 ข๎อ 5 คะแนน 

 
 
ผลการด าเนินงาน :  
ในปีการศึกษา 2559  การรายงานผลการด าเนินงาน แยกตามหนํวยงานที่รับผิดชอบดังนี้.-  
 

 เกณฑ์มาตรฐาน:  7 ข๎อ ผู๎ก ากับตัวชี้วัด ผู๎จัดเก็บ/รายงาน 
5.1.1 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนฯ นายสมโภชน์ สนธิโยธิน 
5.1.2 การวิเคราะห์ข๎อมูลทางการเงิน รองคณบดีฝ่ายแผนฯ นายสมโภชน์ สนธิโยธิน 

 
5.1.3 การบริหารความเสี่ยง รองคณบดีฝ่ายแผนฯ นางสาวผกามาศ ครํองยุทธ 
5.1.4 การบริหารด๎วยหลักธรรมาภิบาล รองคณบดีฝ่ายแผนฯ นางสาวสุกัญญา ละสะมัน 
5.1.5 การจัดการความรู๎ รองคณบดีฝ่ายแผนฯ นางสาวศศิวิมล ธนะมูล 
5.1.6 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน 
รองคณบดีฝ่ายแผนฯ นางสาวธัญวลัย วรรณทนะ 

5.1.7 การด าเนินงานด๎านประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ นายพงษ์พิษณุ  บุญนํวม 
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5.1.1การพัฒนาแผนกลยุทธ์   
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล๎องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล๎องกับกลุํมสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสูํแผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให๎บรรลุผลตามตัวบํงชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
และเสนอผู๎บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มีการด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุง                 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร พ.ศ. 2556 - 2560 เพ่ือพิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (พ.ศ.  2556 - 2560) ให๎สอดคล๎อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ . 2556 – 2560 ฉบับทบทวน 
และสอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมปัจจุบัน โดยมีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร พ.ศ. 2556 - 2560 เพ่ือด าเนินการการทบทวน
และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยมีการวิเคราะห์ SWOT และการก าหนดวิสัยทัศน์ ซึ่งคณะฯ ได้น าข้อมูลต่างๆ
จากการวิเคราะห์ SWOT ของบุคลากรภายในคณะฯ โดยการให้ทุกสาขาวิชาฯ ท าการวิเคราะห์ SWOT                 
ของแต่ละสาขาวิชาฯ และของคณะฯ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ในการก าหนดวิสัยทัศน์ให้มีความเชื่อมโยงกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน และมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ                         
ต่อคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร พ.ศ. 
2556 – 2560 จากนั้นจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร พ.ศ. 2556 - 
2560 เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 6 มกราคม 2560 เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ และน าเข๎าคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 1/2560  ในวันที่ 19 มกราคม 2560 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ   
     เมื่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร พ.ศ.2556-2560 ฉบับทบทวน เป็นที่เรียบร๎อย คณะฯ มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 
2560 และเข๎าพิจารณาโดยคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2560  
ในวันที่ 19 มกราคม 2560 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ที่สอดคล๎องกับแผนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร พ.ศ. 2556 – 
2560 โดยคณะฯ มีการด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีการด าเนินการจัดท าแผน         
กลยุทธ์ทางการเงินในการใช๎จํายจากเงินงบประมาณแผํนดินและงบประมาณเงินรายได๎ที่สอดคล๎องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ  โดยการจัดสรรงบด าเนินงานประจ าปี คณะฯ แบํงจัดสรรเงินดังนี้ คําสอนพิเศษ 10 
เปอร์เซ็นต์ กองกลาง 53 เปอร์เซ็นต์ งบกลางคณบดี 15 เปอร์เซ็นต์ คําพัฒนาหลักสูตร 7 เปอร์เซ็นต์ ส านักงาน
คณบดี 15 เปอร์เซ็นต์ และจัดสรรลงสาขาวิชาฯ 40 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับสาขาวิชาจัดสรรงบประมาณตามคํา 
FTES ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  5/2559 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559                 
ส าหรับหนํวยงานใดที่มีความต๎องการด าเนินโครงการนอกแผนเพ่ิมเติมจากการที่ได๎รับจัดสรรตามงบประมาณ
ประจ าปี หนํวยงานสามารถเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณผํานฝ่ายที่รับผิดชอบมายังคณบดีเพ่ือพิจารณา
อนุมัติตามความเหมาะสมและความจ าเป็น สํวนการจัดหาเงินที่ไมํใชํเงินที่ได๎รับจัดสรรมาจากเงินงบประมาณ 
แผํนดิน คณะฯ ได๎ท าความรํวมมือกับหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยภาครัฐได๎รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากองค์การบริหารสํวนจังหวัดจันทบุรี และหนํวยงานเอกชน คณะฯ เป็นผู๎รับจ๎างผลิตสินค๎าให๎กับบริษัท เมอริท 
ไพรม์ จากนั้น คณะฯ ได๎ถํายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร พ.ศ. 2556 
- 2560 ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2560 ให๎บุคลากรทุกคนรับทราบโดยจัดท าหนังสือ 
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สํงเลํมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร พ.ศ. 2556 - 2560 ฉบับทบทวน 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2560 และแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีการ
แจ๎งให๎หนํวยงานภายในทราบตามหนังสือสํงเลํมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร พ.ศ. 2556 - 2560 ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ได๎เผยแพรํแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร พ.ศ. 2556 - 2560 ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. 2560 ทางเว็บไซต์ http://agro.chan.rmutto.ac.th/manage/public/menu/86 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
AGT5.1-1-01 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมการเกษตร พ.ศ. 2556 - 2560 
AGT5.1-1-02 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2556 – 2560 

ฉบับทบทวน 
AGT5.1-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 6 มกราคม 2560 
AGT5.1-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 1/2560  วันที่ 19 มกราคม 2560 
AGT5.1-1-05 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2560 
AGT5.1-1-06 แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
AGT5.1-1-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 
AGT5.1-1-08 หนังสือสํงเลํมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร พ.ศ. 

2556 - 2560 ฉบับทบทวน  
AGT5.1-1-09 หน๎าเว็บไซต์คณะ http://agro.chan.rmutto.ac.th/manage/public/menu/86 

  
 

จุดเด่น 
1.  
2.  

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  
2.  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  
2.  
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5.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน  
 

 2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษาอาจารย์บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 
     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  มีการด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ต๎นทุนตํอหนํวยการ
ผลิตบัณฑิตและความค๎ุมคําของการบริหารหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยมีการด าเนินการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข๎อมูลเพ่ือจัดท ารายงานการวิเคราะห์ต๎นทุนตํอหนํวยการผลิตบัณฑิตและความคุ๎มคําของการบริหาร
หลักสูตร โดยการวิเคราะห์ต๎นทุนตํอหนํวยแบํงเป็นรายหลักสูตรของแตํละสาขาวิชาฯ เพ่ือแสดงถึงการใช๎ต๎นทุน
ตํอหนํวยของแตํละหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบแตํละหลักสูตร  ข๎อมูลที่ใช๎ในการ
ค านวณต๎นทุนตํอหนํวยการผลิตบัณฑิตและความคุ๎มคําของการบริหารหลักสูตร  มีการน าข๎อมูลงบประมาณ
รายจํายงบประมาณแผํนดินและงบประมาณเงินรายได๎ ดังนี้ 1. งบบุคลากร 2. งบด าเนินงาน 3. คําเสื่อมราคา
ครุภัณฑ์และสิ่งกํอสร๎าง 4. คําสาธารณูปโภค 5. ข๎อมูลอัตราคําธรรมเนียมการศึกษาของแตํละหลักสูตร 6.ข๎อมูล
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนคําวัสดุการศึกษา และคําพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา 7. ข๎อมูลจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลา (FTES) ปีการศึกษา 2559 ทุกชั้นปี  8. ข๎อมูลจ านวนนักศึกษาจริง ปีการศึกษา 2559 ของแตํละ
หลักสูตร ทุกชั้นป ี น ามาค านวณต๎นทุนรวมของการผลิตบัณฑิต ค านวณต๎นทุนตํอหนํวย และค านวณความคุ๎มคํา
ของหลักสูตร คณะฯ ได๎น ารายงานการวิเคราะห์ต๎นทุนตํอหนํวยการผลิตบัณฑิตและความคุ๎มคําของการบริหาร
หลักสูตร เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 19 
มกราคม 2560  และขอข๎อเสนอแนะในการลดต๎นทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํอยําง
คุ๎มคําและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
AGT5.1-2-01 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ต๎นทุนตํอหนํวยการผลิตบัณฑิตและความคุ๎มคําของการ

บริหารหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 
AGT5.1-2-02 รายงานต๎นทุนตํอหนํวยและความค๎ุมคําของหลักสูตร 
AGT5.1-2-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 1/2560  วันที่ 19 มกราคม 2560 

  
 

จุดเด่น 
1.  

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  
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5.1.3  การบริหารความเสี่ยง  
 

 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มีการแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (AGT5.1-3-01) โดยมี
คณบดีเป็นประธานและมีตัวแทนคณาจารย์จากสาขาวิชาตํางๆ รํวมเป็นกรรมการรับผิดชอบพันธกิจหลักของ
คณะ ซึ่งมีการด าเนินการดังนี้ 
   1. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีตัวแทนจากทุกสาขาวิชา 
   2. วิเคราะห์ความเสี่ยงที่ส าคัญหรืออาจเกิดขึ้น ในแตํละประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ โดยให๎บุคคลากร
รํวมกันวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามประเด็นยุทธศาสตร์ และประเมินความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO 
และน าปัจจัยเสี่ยงที่อยูํระดับมากและมากที่สุด มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  ซึ่งพิจารณาถึงความส าคัญตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์  และน าความเสี่ยงที่หลงเหลืออยูํจากปีงบประมาณท่ีแล๎วมารํวมพิจารณาด๎วย  
   3. มีการน าแผนบริหารความเสี่ยงเข๎าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ กํอนมกราคมของปีนั้นๆ วาระเพ่ือ
พิจารณา 
   4. มีมาตรการลดความเสี่ยงอยํางจริงจัง วัดผลได๎จริง 
   5. คณะฯ มีการแตํงตั้งคณะกรรมการติดตามการบริหารความเสี่ยง  เพ่ือท าหน๎าที่ในการติดตามผลการบริหาร
ความเสี่ยงอยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง ทุก 6 เดือน และรายงานผล  
   6. น ารายงานผลการติดตามเข๎าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวาระเพ่ือพิจารณา 
   7. ความเสี่ยงที่ลดลงหรือยังเหลืออยูํ ให๎ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตํอในปีถัดไป 
   คณะฯ ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดการความเสี่ยงในแตํละด๎านดังนี้ 
   1) ความเสี่ยงด๎านการตีพิมพ์เผยแพรํผลงานวิจัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
คุณภาพด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   2) ความเสี่ยงด๎านการขอต าแหนํงทางวิชาการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการด๎วยหลักธรรมาภิบาล 
   3) ความเสี่ยงด๎านความปลอดภัยจากปัจจัยภายนอก 
   ในปีงบประมาณ 2560 ทางคณะฯได๎ด าเนินโครงการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการเกษตร ในวันที่ 7 มีนาคม 2560  โดยเชิญวิทยากร นายธ ารงค์  แจงเชื้อ มาบรรยายเรื่องการจัด
วางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และบรรยายเรื่องการประเมินความเสี่ยงและการจัดล าดับ
ความเสี่ยง และให๎บุคลากรรํวมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ส าคัญหรืออาจเกิดข้ึน ตามแตํละประเด็นยุทธศาสตร์ของ
คณะฯ โดยเรียงล าดับความส าคัญตามโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบในระดับมากที่สุดถึงน๎อยที่สุด และพิจารณา
วํามีการจัดการกับความเสี่ยงแตํละระดับอยํางไร น าความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบในระดับมากที่สุดและ
ระดับมาก โดยพิจารณาความส าคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได๎วิเคราะห์ความเสี่ยงแล๎ว มาจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง โดยผํานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะ       
    ส าหรับปัจจัยความเสี่ยงจากภายนอกที่ยังหลงเหลืออยูํ  ด๎านความปลอดภัยที่ไมํสามารถควบคุมได๎นั้น สํงผล
ในด๎านการบริหารจัดการกับบุคลากรในเรื่องความปลอดภัย ทั้งนี้ทางคณะฯ มีการด าเนินการในการประสานงาน
กับหนํวยงานที่ให๎ความชํวยเหลือกับบุคลากรได๎  สํวนงานที่บุคลากรผู๎ได๎รับผลกระทบจากความเสี่ยงนี้รับผิดชอบ
อยูํนั้น  มีการก าหนดลักษณะงานหรือผังการท างานเพ่ือให๎บุคลากรทํานอ่ืนสามารถปฏิบัติงานแทนชั่วคราวได๎ 
   นอกจากนี้ คณะได๎มีการติดตามการจัดการความเสี่ยงที่ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 เรื่องการขอต าแหนํงทาง
วิชาการ โดยในปีงบประมาณ 2560 ทางคณะฯได๎มีการให๎ความรู๎ด๎านหลักเกณฑ์ การขอต าแหนํงทางวิชาการ  
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จัดสํงบุคลากรที่ต๎องการขอหรือมีความประสงค์ในการขอต าแหนํงทางวิชาการเข๎ารํวมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการขับเคลื่อนเข๎าสูํต าแหนํงทางวิชาการที่ มทร.บางพระ เมื่อวันที่ 17 -18  กรกฎาคม 2560 เพ่ือให๎
เข๎าใจหลักเกณฑ์การขอผลงาน โดยสํงอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ยังไมํมีผลงานเผยแพรํตีพิมพ์และอายุงานครบ
ก าหนดตามเกณฑ์การขอต าแหนํงทางวิชาการเข๎ารํวมเพ่ือทราบแนวทางการเขียนผลงานตีพิมพ์ให๎ตรงกับคุณวุฒิ
ของอาจารย์และหลักสูตรที่เปิดสอน หากต๎องการขอก าหนดต าแหนํงทางวิชาการได๎ทราบแนวทางในการเตรียม
ตัวเพ่ือเข๎าสูํต าแหนํงทางวิชาการตามสายงานของแตํละทําน ซึ่งในปีการศึกษา 2560 คณะฯ มีบุคลากรยื่นขอ
เสนอต าแหนํงทางวิชาการจ านวน  5 ราย  คือ นายวิทวัส  เวชกูล, ผู๎ชํวยศาสตราจารย์วรัญญา  โนนมํวง , 
นางสาวปฐมาภรณ์  ทิลารักษ์, นายสุรพงษ์  โซํทอง, นายวิวัฒน์  วรามิตร และขอประเมินเอกสารประกอบการ
สอนจ านวน 2 ราย คือ นางสาวพิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม และนางพรพนิต  ศศิวัฒน์ชุติกุล โดยเรื่องผําน
คณะกรรมการประจ าคณะเมื่อการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 19 ม.ค. 2560 ท าให๎ความเสี่ยงเรื่องอาจารย์ไมํขอ
ต าแหนํงทางวิชาการลดลง   
 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 

AGT5.1-3-01 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามแผน
บริหารความเสี่ยง 

AGT5.1-3-02 แผนบริหารความเสี่ยง, ผลการตรวจติดตามแผนบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1 
AGT5.1-3-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 19 มกราคม 2560 
AGT5.1-3-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 22 สิงหาคม 2560 

 
จุดเด่น 

1. - 
2. - 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. กระบวนการติดตามการบริหารความเสี่ยง 
2.  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรมีการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยการน าข๎อมูลจากการติดตามความเสี่ยงมา

วิเคราะห์เพ่ือจัดการกับหัวข๎อความเสี่ยงตํางๆให๎ลดลง 
2.  
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5.1.4 การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ได๎ยึดหลักธรรมาภิบาลมาใช๎ในการบริหารจัดการงานภายใน
คณะฯ โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกฝ่าย ตามหลักธรรมาภิบาล 10 ข๎อ ของคณบดี 
ดังนี้  
   1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
   คณบดีมีการมอบหมายให๎บุคลากรในทุกสํวนราชการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เข๎ามามีสํวน
รํวมในการรับผิดชอบผลการปฏิบัติราชการให๎บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวบํงชี้ และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์      
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ทั้งนี้ก าหนดให๎ผู๎รับผิดชอบมีการรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือประเมินผลและ
พัฒนาปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง โดยมีการก าหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัดที่สอดคล๎องกับมหาวิทยาลัยฯ และบริบทของ
คณะฯ มีการติดตามการด าเนินงาน และได๎ผลลัพธ์ที่บรรลุตามตัวบํงชี้ของแผนตามประเด็นยุทธศาสตร์ 20 ตัว
บํงชี้ จาก 24 ตัวบํงชี้  
   2.หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
   คณบดีบริหารงานโดยมีระบบและกลไกการด าเนินงานเพ่ือตอบสนองความต๎องการของนักศึกษาและบุคลากร 
โดยมีการแตํงตั้งบุคลากรปฏิบัติหน๎าที่ เพื่อให๎การท างานในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เกิดประโยชน์
สูงสุดและบรรลุเป้าหมายของหนํวยงาน โดยให๎บุคคลภายนอกเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารจัดการคณะ เชํน  

- การแตํงตั้งผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกเข๎ามาเป็นคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร 

- การแตํงตั้งผู๎ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เป็นต๎น 
   นอกจากนี้ ยังมีการติดตาม ก ากับดูแลผลการปฏิบัติงานของทุกสาขาวิชา รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข๎องเพ่ือใช๎
ประกอบในการวางแผนและหาแนวทางแก๎ไข ทั้งการก ากับติดตามด๎วยวาจาและที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
ตัวอยํางเชํน  

- การติดตามการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของแตํละสาขาวิชา  
- การเรํงรัดการเบิกจํายงบประมาณ 2560  
- คณบดีมีนโยบายติดตามการด าเนินงานของฝ่ายและสาขาวิชาเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการ สามารถติดตามก ากับดูและผลการปฏิบัติงานของแตํละสาขาวิชาได๎อยํางใกล๎ชิด  
- การก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติของส านักงานคณบดีเพ่ือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  

   3.หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
   คณบดีก าหนดให๎มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ซึ่งมีการประกาศให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทราบและ     
ถือปฏิบัติ โดยมีชํองทางเพ่ิมเติมตํางๆ เชํน ไลน์กลุํม Facebook และมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สามารถ
ตอบสนองผู๎มารับบริการอยํางถูกต๎องและรวดเร็ว โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติงานที่ได๎ก าหนดไว๎เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ เพื่อให๎ผู๎รับบริการงานตํางๆ ได๎รับการบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตัวอยํางเชํน  

- มีการจัดท ามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  



 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2559  ระดับคณะ 84 

 

- ขั้นตอนการเสนอโครงการบริการวิชาการ  
- ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย  
- การสํงแบบรายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน  

   นอกจากนี้ ยังมีชํองทางในการรับฟังความคิดเห็นจากผู๎รับบริการ บุคลากร และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ได๎แกํ    
สายตรงคณบดีผํานทางเว็บไซด์คณะฯ และคณบดียังเปิดโอกาสให๎เสนอความคิ ดเห็นหรือข๎อเสนอแนะ            
ข๎อร๎องเรียนได๎โดยตรง และมีการประเด็นตํางๆ เข๎ามาพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมความ    
พึงพอใจแกํผู๎เกี่ยวข๎อง  
   มีการก าหนดผู๎รับผิดชอบงานตํางๆ ภายในส านักงานคณบดีเพ่ือให๎สามารถตอบสนองผู๎รับบริการได๎อยําง
รวดเร็ว  
   4.หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
   คณบดีมีการแตํงตั้งบุคลากรเพ่ือปฏิบัติหน๎าที่ตํางๆ ที่ได๎รับมอบหมาย เชํน รองคณบดี ผู๎ชํวยคณบดี หัวหน๎า
สาขาวิชา และคณะกรรมการด าเนินงานชุดตํางๆ เชํน คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนบริหารความ
เสี่ยง โดยมีการก าหนดผู๎รับผิดชอบในแตํละตัวชี้วัด มีการรายงานผล การด าเนินงาน พร๎อมทั้งหาสาเหตุแนวทาง
ในการแก๎ไขป้องกัน กรณีที่พบวําผลการด าเนินงานตามตัวบํงชี้อาจจะไมํเป็นไปตามเป้าหมายที่ได๎ก าหนดไว๎     
โดยการก าหนดผู๎รับผิดชอบและติดตามผลการด าเนินงานมีทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการมอบหมายด๎วยวาจา 
มีการแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานชุดตํางๆ ของคณะฯ ตามความเหมาะสม 
   5.หลักความโปร่งใส (Transparency)  
   คณบดีมีการจัดท ารายงานผลและน ารายงานผลการด าเนินการรายงานตํอคณะกรรมการประจ าคณะฯ             
และคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือพิจารณา รวมทั้งในที่ประชุมของบุคลากรทราบและเสนอตํอมหาวิทยาลัย         
มีการชี้แจงกรณีความไมํเข๎าใจในการบริหารงานภายในคณะ ตลอดจนน าผลการด า เนินงานในบางประเด็นได๎มี
การประชาสัมพันธ์หรือแจ๎งเวียนให๎บุคลากรและผู๎เกี่ยวข๎องทั้งภายในภายนอกได๎ทราบ มีการเปิดเผยข๎อมูล
สารสนเทศด๎านตํางๆ ผํานเว็บไซต์ของคณะฯ การด าเนินงานมีความโปรํงใส เชํน  

- การเปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อทดแทนต าแหนํงที่วํางอยูํ  
- การรายงานผลการด าเนินงานโครงการตํางๆ  
- การจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2560 ลงสูํหนํวยงาน  
- การรายงานการเบิกจํายงบประมาณประจ าปี  

   6.หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  
         คณบดีเปิดโอกาสให๎บุคลากรทุกระดับของคณะมีสํวนรํวมในการด าเนินกิจการตํางๆ เชํน 

- การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะ แผนบริหารความเสี่ยง ฯลฯ    
- ให๎นักศึกษาสามารถเสนอข๎อเสนอแนะตํางๆ ผํานเว็บบอร์ดของคณะ โดยสายตรงคณบดี 
- แตํงตั้งคณะกรรมการประจ าคณะฯ ที่มาจากสถานประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัย  
- ในการจัดท า/พัฒนาหลักสูตร และมีการเชิญผู๎เชี่ยวชาญหรือผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกเข๎ามามีสํวนรํวม

ในการจัดท า/พัฒนา/วิพากย์หลักสูตร ที่เปิดสอนในคณะ 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2559  ระดับคณะ 85 

 

   7.หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
   คณบดีมีการแตํงตั้งรองคณบดีฝ่ายตํางๆ ผู๎ชํวยคณบดี หัวหน๎าสาขา เพ่ือท าหน๎าที่แทนคณบดีในบาง
ภาระหน๎าที่แทนโดยมีอิสระตามสมควร มอบอ านาจ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตลอดจนมีการแตํงตั้ง
คณะกรรมการตํางๆ เพ่ือปฏิบัติหน๎าที่ เชํน คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนบริหารความเสี่ยง เป็นต๎น  
   8.หลักนิติธรรม (Rule of law)  
   คณบดีมีการก ากับดูแลให๎บุคลากรมีการปฏิบัติงานให๎เป็นไปตามแนวปฏิบัติ/กฎ/ระเบียบ/ข๎อบังคับตํางๆ          
ของมหาวิทยาลัย (ท้ังที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการก ากับดูแลด๎วยวาจา) ตัวอยํางเชํน  

- การลงเวลาปฏิบัติราชการ  
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข๎อบังคับตํางๆ  
- การจัดท าข๎อเสนองบประมาณประจ าปี ควรปฏิบัติตามนโยบายแนวทางการจัดท าข๎อเสนอ

งบประมาณของมหาวิทยาลัย รวมถึงการเสนอของครุภัณฑ์และสิ่งกํอสร๎างต๎องวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาล  

ตลอดจนมีการใช๎อ านาจตามที่กฎหมายก าหนดไว๎ เชํน อ านาจในการจัดซื้อจัดจ๎าง เป็นต๎น 
   9.หลักความเสมอภาค (Equity)  
   คณบดีเปิดโอกาสให๎บุคลากรทุกคนสามารถเข๎ามามีสํวนรํวม ในการบริหารจัดการกิจการภายในคณะได๎ตาม
ความสามารถ บุคลากรทุกคนมีโอกาสได๎รับการพัฒนาศักยภาพของตนอยํางเทําเทียม เชํน  

- คณะก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรโดยเปิดโอกาสให๎บุคลากรทุกคนต๎องได๎รับการพัฒนา
อยํางน๎อย 1 ครั้ง/คน/ปี   

- มีการจัดสรรทุนการศึกษาให๎กับนักศึกษาที่เรียนดีแตํขาดทุนทรัพย์ หรือมีความเดือดร๎อน 
- ประชาสัมพันธ์ให๎บุคลากรไปอบรมในหนํวยงานที่เปิดอบรมในด๎านที่เก่ียวข๎องกับบุคลากร  

   10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  
   คณะให๎บุคลากรเข๎ามามีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ และในบางเรื่องที่
ต๎องอาศัยการระดมสมอง เชํน การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง         
เมื่อต๎องการข๎อยุติในที่ประชุมจะใช๎การลงมติตามความเห็นสํวนใหญํเกิดเป็นมติที่ประชุม เปิดโอกาสให๎บุคลากร
ได๎แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมและลงมติ เพ่ือหาข๎อสรุปที่เป็นเสียงสํวนใหญํ 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
AGT 5.1-4-01 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร พ.ศ. 2556 - 2560  
AGT 5.1-4-02 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 
AGT 5.1-4-03 รายงานประจ าปี 2559 
AGT 5.1-4-04 คูํมือขั้นตอนการปฏิบัติงานส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
AGT 5.1-4-05 ค าสั่งแตํงตั้งรองคณบดี ผู๎ชํวยคณบดี และหัวหน๎าสาขาวิชา 
AGT 5.1-4-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
AGT 5.1-4-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
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จุดเด่น 

1. คณบดีเปิดโอกาสให๎บุคลากรทุกระดับของคณะมีสํวนรํวมในการด าเนินกิจการตํางๆ รวมทั้ง
การเข๎าพบหรือเข๎าปรึกษาสํวนตัว 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรมีการทบทวนกลยุทธ์ให๎ไปสูํการปฏิบัติงานได๎อยํางแท๎จริงหรือบรรลุตามตัวชี้วัดที่

ก าหนดไว๎ 
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5.1.5 การจัดการความรู้    
 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มีการแตํงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู๎ และมีการจัดท าแผนการ
จัดการความรู๎ประจ าปีการศึกษา 2559 ที่มีการก าหนดประเด็นความรู๎ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะและ
สอดคล๎องกับมหาวิทยาลัย จ านวน 2 ประเด็น ได๎แกํ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต๎องการของ
ประเทศและกลุํมอาเซียน 
องค์ความรู๎ที่จ าเป็น (KM)  :  การจัดการเรียนการสอนที่สํงเสริมด๎านภาษาอังกฤษ ในรายวิชา เพ่ือเพ่ิมทักษะการ
ใช๎ภาษาอังกฤษของนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
   กลุํมเป้าหมาย คือ ทีม KM และอาจารย์ประจ าจากทุกสาขาวิชา สาขาวิชาละ 2-3 คน 
   2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
   องค์ความรู๎ที่จ าเป็น (KM)  :  การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน เพ่ือให๎มีการน าองค์ความรู๎ที่ได๎จาก
งานวิจัย ไปถํายทอดให๎แกํนักศึกษา เป็นการเพ่ิมพูนความรู๎และเทคโนโลยีใหมํๆให๎แกํนักศึกษา 
   กลุํมเป้าหมาย คือ ทีม KM และอาจารย์ประจ า/นักวิจัยจากทุกสาขาวิชา สาขาวิชาละ 2-3 คน 
  
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากความรู๎ที่ได๎จากผู๎มีประสบการณ์ตรงตาม
ประเด็นความรู๎ที่ได๎ก าหนดไว๎ในแผนการจัดการความรู๎ โดยมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กันในกลุํมการจัดการ
ความรู๎คณะอยํางตํอเนื่อง ในเดือน ธันวาคม 2559 – เมษายน 2560 ทั้งนี้ภายหลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ได๎มี
การสรุปองค์ความรู๎ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ได๎เป็นรายงานการจัดการความรู๎ แจ๎งเวียนเป็นหนังสือสูํแตํละสาขาวิชา 
และเผยแพรํในเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร http://agro.chan/rmutto/ac/th/th/km    
และมีการเก็บรวบรวมความรู๎ตามประเด็นความรู๎ที่ก าหนดในแผนการจัดการความรู๎เป็นลายลักษณ์อักษร โดย
จัดท าเป็นคูํมือการจัดการความรู๎ ปีการศึกษา 2559  โดยคณบดีมอบหมายให๎มีการแจ๎งเวียนเป็นลายลักษณ์
อักษรให๎แตํละสาขาวิชา เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให๎แกํบุคลากรในการปฏิบัติงานทั้งด๎านการเรียนการสอนและการ
วิ จั ย   น อ ก จ า ก นี้ ยั ง เ ผ ย แ พ รํ ใ น เ ว็ บ ไ ซ ด์ ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร เ ก ษ ต ร 
http://agro.chan/rmutto/ac/th/th/km  ให๎แกํผู๎ที่สนใจทั่วไป 
   จากผลการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู๎ในปีการศึกษา 2559 ได๎มีการน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในการ
ปฏิบัติงานจริงและมีบุคลากรที่ได๎น าความรู๎ที่ได๎จากการจัดการความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ตามแนวปฏิบัติที่คณะได๎
ก าหนดไว๎ ตัวยํางเชํน   

1. การน าองค์ความรู๎การจัดการเรียนการสอนที่สํงเสริมด๎านภาษาอังกฤษในรายวิชา ไปใช๎ประโยชน์ 
รายวิชา ลักษณะการใช๎ความรู๎ 
อนุกรมวิธานของปลา ใช๎ศัพท์เทคนิคทางประมง สอนภาษาไทยควบคูํภาษาอังกฤษ สอนการอํานแบบคาราโอเกะ
เพ่ือชํวยการจ า 
สัตว์หน๎าดิน  ใช๎ต าราภาษาอังกฤษในหัวข๎อการจ าแนกสัตว์หน๎าดิน  สอนให๎รู๎จักความหมายของค าส าคัญ การ
ค๎นคว๎างานวิจัยจากวารสารภาษาอังกฤษ 
การจัดการฟาร์มสัตว์น้ า ใช๎พาวเวอร์พอยท์เป็นภาษาอังกฤษ สอนให๎รู๎จักความหมายของค าส าคัญ 
การค๎นคว๎างานวิจัยจากวารสารภาษาอังกฤษ 
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ชีววิทยาทางทะเล มอบหมายให๎นักศึกษาแปลงานและท าความเข๎าใจ รายงานและน ามาน าเสนอ 
แพลงค์ตอนวิทยาเบื้องต๎น มอบหมายให๎นักศึกษาแปลงานและท าความเข๎าใจ รายงานและน ามาน าเสนอ 
การจัดการโรงเพาะฟัก ใช๎พาวเวอร์พอยท์เป็นภาษาอังกฤษ ใช๎การสนทนา ทักทาย พูดคุย กับนักศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษ 
    2.  การน าองค์ความรู๎เรื่องการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนไปใช๎ประโยชน์ 
รายวิชา ลักษณะการใช๎ความรู๎ 
การขยายพันธุ์พืช น างานวิจัยมาเป็นกรณีศึกษาเก่ียวกับการขยายพันธุ์ส ารอง 
สรีรวิทยาและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช น างานวิจัยมาเป็นกรณีศึกษาและให๎นักศึกษาด าเนินการวิจัยตาม
กระบวนการที่ได๎สอนตามในงานวิจัย 
นิเวศวิทยาทางน้ า  น างานวิจัยเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของปลาที่เป็นดัชนีวัดคุณภาพน้ าในพ้ืนที่ต๎นน้ า
จังหวัดจันทบุรี มาใช๎เป็นบทเรียนในรายวิชา หัวข๎อ สิ่งมีชีวิตในแหลํงน้ า 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  น างานวิจัยไปเป็นกรณีศึกษาแกํนักศึกษา ท าเป็น term paper 
 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
AGT5.1-5-01 รายงานผลการจัดการความรู๎คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ปีการศึกษา 2559 
AGT5.1-5-02 คูํมือการจัดการความรู๎คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ปีการศึกษา 2559 
  

  
 

จุดเด่น 
1. คณะมีการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู๎อยํางตํอเนื่อง  
2. องค์ความรู๎ที่น ามาด าเนินกิจกรรมเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาบัณฑิต  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. มีการน าองค์ความรู๎ไปใช๎แตํยังไมํเป็นรูปธรรม ยังวัดผลสัมฤทธิ์ได๎ยังไมํชัดเจนเทําที่ควร 
2. ขาดความรํวมมือของบุคลากรใหมํเนื่องจากไมํทราบวําการจัดการความรู๎มีประโยชน์

อยํางไร 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรสํงเสริมให๎มีการน าองค์ความรู๎ไปใช๎อยํางเป็นรูปธรรมมากขึ้นและสามารถวัด
ผลสัมฤทธิ์ได๎ชัดเจน 

2. สํงเสริมให๎บุคลากรใหมํเข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมการจัดการความรู๎ให๎มากขึ้น  
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5.1.6 การพัฒนาบุคลากร    

 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มีการจัดท าแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน โดยบุคลากรทุกคนต๎องมีการพัฒนาตนเองด๎านวิชาการหรือวิชาชีพ อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้งตํอปี 
ทั้งนี้คณะมีน าแผนฯ เสนอตํอคณะกรรมการประจ าคณะ ในวันที่  19 มกราคม 2560 เพ่ือพิจารณา จากนั้น
คณะฯ ด าเนินการก ากับติดตามการพัฒนาบุคลการสายวิชาการและสายสนับสนุน ด๎วยการจัดท าแบบส ารวจ
และติดตามความต๎องการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ เพ่ือคณะจะได๎ก าหนดโครงการหรือปรับกลยุทธ์ให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการของบุคลากร ตลอดจนมีการรายงานผลการด าเนินงานตํอคณะกรรมการประจ าคณะ 
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เพ่ือพิจารณา 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
AGT5.1-6-01 เลํมแผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรประจ าปีงบประมาณ  

2560 
AGT5.1-6-02 รายงานการติดตามและสรุปผลการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

การเกษตรประจ าปีงบประมาณ 2560 
  

 
จุดเด่น 

1.  
2.  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะควรมีการสํงเสริมให๎บุคลากร ตระหนักถึงความส าคัญในการขอต าแหนํงทาง

วิชาการหรือพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องและเหมาะสม 
2.  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรมีกฎเกณฑ์หรือข๎อก าหนด รวมถึงแรงจูงใจ เพ่ือให๎บุคลากรมีแรงผลักดันในการ

พัฒนาตนเองเพ่ือก๎าวสูํต าแหนํงทางวิชาการ 
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5.1.7 การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ   

7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ       
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล๎องกับพันธกิจ
ของคณะเพ่ือการบริหารงานและการจัดการศึกษา โดย 
   - คณบดีได๎น านโยบายการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของคณะและ
ประกาศให๎บุคลากรด าเนินงานตามนโยบายดังกลําว 
   - คณะฯ ได๎มีการจัดท าแผนงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และได๎น าเข๎าคณะกรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณา 
   - คณะฯ ด าเนินการจัดท าคูํมือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 เพ่ือให๎บุคลากรในคณะใช๎เป็น
แนวทางในการด าเนินงาน 
   - คณะฯ มีการแตํงตั้งคณะกรรมการพัฒนาประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพ่ือควบคุมและ
ติดตามการด าเนินงานให๎เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว๎ 
   - ผู๎บริหารทุกระดับ รับผิดชอบก ากับดูแลตัวบํงชี้และผู๎จัดเก็บข๎อมูล 
   - คณะฯ ให๎ผู๎รับผิดชอบในงานระบบประกันคุณภาพฯ ทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ ได๎มีการน าจุดที่ควร
พัฒนา/ข๎อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากปีที่ผํานมา มาพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ และน าแผนฯ ดังกลําว
สูํการปฏิบัติ และน าแผนเสนอตํอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 
   - มีการประชุมเพื่อทบทวน ปรับปรุงผลการด าเนินงานตามตัวบํงชี้และเป้าหมายที่เกิดขึ้น 
   - คณะฯ มีการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู๎ และทักษะด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยผู๎ทรงคุณวุฒิ  
   ทั้งนี้คณะฯ มีการควบคุมคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดย 
   - คณะฯ มีการพิจารณาปรับแก๎ไขหลักสูตร (สมอ.08) ในการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให๎
สอดคล๎องกับการก ากับมาตรฐานของหลักสูตร  
   - คณะฯ มีให๎ทางหลักสูตรก าหนด KPI ของแตํละหลักสูตร และคณะ เพ่ือน ามาพิจารณา และเสนอเพ่ือน าไป
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  
   - คณะฯ มีการจัดโครงการจัดเก็บข๎อมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือเป็นการเตรียมข๎อมูลในการ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ทุกหลักสูตรต๎องด าเนินการรายงานผลการ
ด าเนินงานรอบ 10  และ 12 เดือน  
   - คณะฯ ก าหนดกรอบระยะเวลาในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามแผนการด าเนินงานของ
งานประกันคุณภาพฯ ซึ่งหลักสูตรได๎ด าเนินการตรวจประเมินประกันคุณภาพตามแผนฯ คือภายในเดือนสิงหาคม 
และตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ในสัปดาห์ที่ 1-2 ของเดือนกันยายน  
   ทั้งนี้คณะฯ น าผลการประเมินรายงานตํอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา และเสนอแนวทางปรับปรุง
การพัฒนาหลักสูตร และคณะตํอไป 
    ด๎วยเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะฯ จัดท าแผนค าของบประมาณปี 2560
ส าหรับการโครงการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้มีหลักสูตรจ านวน 4 หลักสูตรที่ต๎องด าเนินการแยกเลํมตามบริบทของ
แตํละพ้ืนที่ที่จัดการเรียนการสอน ได๎แกํ หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ วท.บ .พืชศาสตร์ วท.บ.ประมง 
และวท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
พ.ศ. 2560 3 หลักสูตร  ได๎แกํ หลักสูตรวท.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร วท.บ.เทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์ วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร และหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุง พ.ศ. 2561 3 หลักสูตร ได๎แกํ หลักสูตร 
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อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ และ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  
   นอกจากนี้ระบบประกันคุณภาพมีสํวนชํวยกระตุ๎นให๎การตีพิมพ์เผยแพรํผลงานวิจัยเพ่ิมขึ้น  ซึ่งในปีการศึกษา 
2559 มีจ านวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพรํทั้งหมด 17 เรื่อง ส าหรับปีการศึกษา 2560 จ านวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพรํ 27 เรื่อง  
   และคณะฯ มีการสํงเสริมให๎บุคลากรทุกระดับมีความรู๎ความเข๎าใจในด๎านการประกันคุณภาพโดยสนับสนุนให๎
บุคลากรเข๎ารํวมอบรมเพ่ือรับความรู๎ที่เก่ียวข๎องกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนํวยงานภายในและภายนอก
จัดขึ้น เพื่อที่จะน าไปพัฒนาคุณภาพทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะตํอไป 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
AGT5.1-7-01 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ระบบกลไก นโยบายและแนวทางการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 
AGT5.1-7-02 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559  
AGT5.1-7-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 9 พ.ย. 2559 
AGT5.1-7-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 19 ม.ค. 2560 
AGT5.1-7-05 คูํมือระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

ประจ าปีการศึกษา 2559 
AGT5.1-7-06 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ 
AGT5.1-7-07 ผู๎ก ากับตัวบํงชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
AGT5.1-7-08 รายงานการประชุมประกันคุณภาพ 
AGT5.1-7-09 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2559 
AGT5.1-7-10 เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเผยแพรํข๎อมูลในสํวนของการ

ประกันคุณภาพ 
AGT5.1-7-11 สรุปผลการด าเนินโครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมการเกษตร กิจกรรมยํอยที่ 1 : หลักเกณฑ์และการเก็บข๎อมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

AGT5.1-7-12 สรุปผลการด าเนินโครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการเกษตร กิจกรรมยํอยที่ 2 : หลักเกณฑ์การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2559 

AGT5.1-7-13 การติดตามผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ รอบ 10 
เดือน และ 12 เดือน 

AGT5.1-7-14 ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ปีการศึกษา 2559 

AGT5.1-7-15 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 24 ส.ค. 2559 
AGT5.1-7-16 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 5 มิ.ย. 2560 
AGT5.1-7-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 22 ส.ค. 2560 
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จุดเด่น 
1.  
2.  

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  
2.  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  
2.  
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 :  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข๎อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข๎อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ 
ประกันคุณภาพหลักสูตร   
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร น านโยบายด๎านระบบประกันคุณภาพการศึกษาของทางมหาวิทยาลัย
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด๎านประกันคุณภาพการศึกษา ในแตํละด๎าน ทั้งระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ซึ่งทางคณะฯ มีระบบและกลไก การก ากับและติดตามการด าเนินงานทั้งใน
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
   แนวทางปฏิบัติด๎านการพัฒนาคุณภาพ คณะฯ ได๎มีการด าเนินการ 
   1. น านโยบายหรือแนวทางของมหาวิทยาลัยเสนอตํอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา น าแนวทาง
ดังกลําวมาด าเนินงาน และแจ๎งไปยังสาขาวิชา/หลักสูตรใช๎เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
   2. คณะฯ จัดท าแผนงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ ของคณะฯ  
   3. คณะฯ จัดท าคํูมือประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร  และระดับคณะ  
   4. คณะฯ มีการแตํงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
   5. คณะฯ มีการก าหนดตัวชี้วัด และผู๎ก ากับ/ผู๎รายงานตัวชี้วัด ทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ ตลอดจนมี
การก ากับและติดตามฯ ให๎ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะฯ ตาม
คูํมือประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ปี 2559 
   คณะฯ มีนโยบายด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยสํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรของคณะฯ มี
สํวนรํวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแตํการวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ ทั้งในระดับหลักสูตร  และระดับคณะ  เพ่ือให๎
เป็นไปตามองค์ประกอบและตัวบํงชี้คุณภาพ คณะฯ ได๎น าระบบกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ก าหนดจุดมุํงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุํงเน๎นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยน าขึ้นเว็บไซต์
ของคณะเพ่ือแจ๎งเวียนแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยประจ าปีการศึกษา 
2559 
   คณะฯมีระบบและกลไกในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให๎เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร โดยคณะฯ ต๎องรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะเป็นประจ าทุกปี และน าผล
การประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะมาปรับปรุงและแก๎ไขระบบ
การปฏิบัติงาน  
   คณะฯก าหนดให๎มีกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรโดยคณบดี รองคณบดี
ก ากับติดตามในระดับนโยบาย ผู๎ชํวยคณบดีประกันคุณภาพการศึกษาก ากับติดตามในระดับกระบวนการ หัวหน๎า
สาขาฯ/ประธานหลักสูตรฯ ก ากับติดตามในระดับปฏิบัติการ โดยมีเครื่องมือส าคัญที่ชํวยในการก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงาน คือ การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ การประชุม
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คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  การมอบหมายหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบในแตํละตัวบํงชี้  
   นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะกรรมการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ คณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และ
คณะกรรมการทวนสอบ ท าหน๎าที่ ก าหนดแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพของคณะฯ  วางระบบคุณภาพและ
การควบคุมคุณภาพ การพัฒนาระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการการประกันคุณภาพหลักสูตร 
จัดเก็บ รวบรวมข๎อมูล และจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ
(SAR) และการประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ 
 2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา   
   ในการก ากับ ติดตามการด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะฯ น าแนวทางปฏิบัติงานด๎าน
ประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2559 มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานฯ ซึ่งทาง
คณะฯ ได๎น าเสนอแนวทางปฏิบัติฯ ดังกลําว ตํอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา  และให๎ทุกหลักสูตร 
และคณะฯ ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติฯ ดังกลําวให๎เป็นไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้คณะฯ ได๎แจ๎งเวียน
แนวทางปฏิบัติฯ ลงสูํหลักสูตรผํานสาขาวิชา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติฯ ตํอไป 
   จากแนวทางปฏิบัติงานด๎านประกันคุณภาพการศึกษา คณะฯ ได๎ด าเนินการก ากับ และติดตามการด าเนินงาน
ให๎เป็นไปตามระบบที่ก าหนด โดย 
   - ทุกหลักสูตร และคณะก าหนด KPI ประจ าปีการศึกษา 2559  
   - แตํงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ เพ่ือด าเนินการ รํวมวางแผน 
ก ากับ ติดตาม และทบทวนการการด าเนินการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ให๎เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   - ทุกหลักสูตรน าเสนอผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  และระดับคณะ 
ปีการศึกษา 2558 มาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ตํอคณะกรรมการ
ประจ าคณะ (ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559, ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 19 มกราคม 2560) เพ่ือพิจารณา 
และรายงานผลการด าเนินงานตํอส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยตํอไป  
   - คณะฯ ก าหนดให๎ทุกหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานด๎านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตํอ
คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา ซึ่งในปีการศึกษา 2559 คณะฯ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร
และผลการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรให๎คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาเ พ่ือ
พิจารณา จ านวน 2 ครั้ง  
   - คณะฯ ก าหนดให๎ทุกหลักสูตร รายงานข๎อมูลพ้ืนฐานตํอคณะ และด าเนินการรายงานข๎อมูลตํอส านักงาน
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยตํอไป  
   - คณะฯ ก าหนดให๎ทุกหลักสูตร ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้
ทุกหลักสูตรได๎ด าเนินการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ตํอ
คณะกรรมการประจ า เพ่ือพิจารณา  
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 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ 
        ประกันคุณภาพหลักสูตร 
  คณะฯ มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรเพ่ือให๎เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรตลอดปีการศึกษา 2559 หลากหลายรูปแบบทั้งทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรทางด๎าน
งบประมาณ ดังนี้ 
  1) การสนับสนุนทรัพยากรบุคคล  คณะฯ ได๎มอบหมายให๎บุคลากรรับผิดชอบด าเนินการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร และระดับคณะ เพ่ือรับผิดชอบด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง และ
เอกสารประกอบตัวชี้วัดในแตํละองค์ประกอบไว๎อยํางชัดเจน  และคณะฯ ได๎สนับสนุนให๎บุคลากรเข๎ารํวม
กิจกรรมตํางๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ไมํวําจะเป็นการแตํงตั้งให๎ท าหน๎าที่ผู๎ตรวจประเมินระดับหลักสูตร
ของคณะอ่ืน เพ่ือให๎มีโอกาสได๎เรียนรู๎การประเมินจริง จะได๎น ามาพัฒนาการด าเนินงานในงานที่ตนรับผิดชอบ 
และ คณะฯจัดสํงบุคลากรการเข๎ารับการอบรม/สัมมนา/การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎/การให๎เข๎ารํวมการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย   
   คณะฯ มีการสํงเสริมให๎คณะผู๎บริหาร หัวหน๎าสาขาวิชา และอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกระดับ มีความรู ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับเกณฑ์และตัวบํงชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เพ่ือให๎บุคลากรสามารถด าเนินงาน
ให๎สอดคล๎องกับเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดไว อีกทั้งสามารถรายงานผลการ
ด าเนินงานและจัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการประเมินฯได๎อยํางถูกต๎อง โดยสนับสนุนให๎มีผู๎บริหารและอาจารย์
เข๎ารํวมกิจกรรมด๎านการประกันคุณภาพ ดังนี้ 
   1. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2559  มีกิจกรรมยํอย 3 กิจกรรม ดังนี้     
       1) กิจกรรมยํอยที่ 1 : หลักเกณฑ์และการเก็บข๎อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2559 ในวันที่ 23 – 24 มกราคม 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎เพ่ือให๎บุคลากรเข๎าใจบทบาท ความส าคัญ ของ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทราบถึงหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถด าเนินการ
จัดเก็บข๎อมูลได๎อยํางถูกต๎องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยผลการประเมินโครงการ ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
ความรู๎ความเข๎าใจเพิ่มมากขึ้นอยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 83.60 การน าความรู๎ด๎านงานประกันคุณภาพไปใช๎
ประโยชน์อยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 82.00 และความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการอยูํในระดับมาก คิด
เป็นร๎อยละ 85.40 การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
       2) กิจกรรมยํอยที่ 2 : หลักเกณฑ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 
27 – 28 มิถุนายน 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎บุคลากรทราบแนวทางในการจัดเก็บข๎อมูลส าหรับการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง ด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถเขียนรายงานการประเมินตนเองได๎อยําง
ถูกต๎องสมบูรณ์ โดยผลการประเมินโครงการ ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความรู๎ความเข๎าใจเพ่ิมมากขึ้นอยูํในระดับมาก 
คิดเป็นร๎อยละ 82.40 การน าความรู๎ที่ได๎ใช๎เป็นแนวทางในการจัดเก็บข๎อมูลส าหรับการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองดา๎นการประกันคุณภาพการศึกษาอยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 80.40 และความพึงพอใจในการเข๎ารํวม
โครงการอยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 84.40 การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
       3) กิจกรรมยํอยที่ 3 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 ใน
วันที่ 15 – 16 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎บุคลากรเข๎าใจบทบาท ความส าคัญ ของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะกรรมการบริหารคณะ อาจารย์ และเจ๎าหน๎าที่ ทราบผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
   2. จัดสํงบุคลากรเข๎ารํวมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู๎ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในวันที่ 
24 – 25 มิถุนายน 2560 จ านวน 1 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบํงชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
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เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2557 เพื่อท าหน๎าที่ผู๎ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ได๎อยํางมีคุณภาพและมาตรฐาน 
   3. จัดสํงบุคลากรเข๎ารํวมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการยํอยที่ 3/กิจกรรม : การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับบุคลากรสายวิชาการของคณะ/หนํวยงาน ใน
สังกัดมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่  28 – 29 มีนาคม 2560 จ านวน 28 คน โดยส านักงานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาให๎แกํบุคลากรสายวิชาการ และสามารถน า
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
   4. จัดสํงบุคลากรเข๎ารํวมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการยํอยที่ 4/กิจกรรม : อบรมผู๎ตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รุํนที่ 1 ระดับหลักสูตร ในวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2560 จ านวน 17 คน 
โดยส านักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ให๎มีความรู๎ความสามารถเรื่องการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และสามารถน าความรู๎
ไปใช๎ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
  2) การสนับสนุนทรัพยากรทางด้านงบประมาณ คณะฯ ได๎มีการจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือใช๎ในการ
ด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 
    (1) ด๎านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร : ในปีการศึกษา 2559 คณะฯ ได๎ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร จ านวน 10 หลักสูตร แบํงเป็น หลักสูตรแยกเลํม ได๎แกํ หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ            
วท.บ.พืชศาสตร์ วท.บ.ประมง และวท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุง
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ. 2560 3 หลักสูตร  ได๎แกํ หลักสูตรวท.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
อาหาร วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร และหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุง พ.ศ. 2561   
3 หลักสูตร ได๎แกํ หลักสูตร อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ และ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  
โดยคณะฯได๎จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ จ านวน 280,000 นอกจากนี้ คณะฯ ยังได๎จัดสรรงบประมาณที่
เป็นงบด าเนินการของคณะฯ ในการกลั่นกรองหลักสูตรเพิ่มเติมด๎วย 
 
    (2) ด๎านการจัดการเรียนการสอน : ในปีการศึกษา 2559 คณะฯจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอนตามคํา FTES ของแตํละหลักสูตรทุกหลักสูตร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,496,300 บาท งบประมาณ
ด๎านสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยจัดสรรในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 64,100 บาท การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน จ านวน 109,176 บาท การนิเทศนักศึกษา
สหกิจศึกษา จ านวน 150,447 บาท  
 
    (3) ด๎านการพัฒนานักศึกษาและผลิตบัณฑิต : ในปีการศึกษา 2559 คณะฯจัดสรรงบประมาณด๎านการพัฒนา
นักศึกษาและผลิตบัณฑิต จ านวน 113,300 บาท  ได๎แกํ 
        3.1 โครงการเตรียมความพร๎อมนักศึกษาด๎านพ้ืนฐานวิชาการและวิชาชีพ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 
43,300 บาท 
        3.2 โครงการสัมมนาการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสูํการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการเกษตร จ านวน 70,000 บาท 
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    (4) ด๎านการพัฒนาบุคลากร : ในปีการศึกษา 2559 โดยบุคลากรมีการเข๎ารํวมโครงการเพ่ือสนับสนุนการ
จัดท าหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 ดังนี้ เชํน 
      - โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร    
      - โครงการก๎าวแรกสูํอาจารย์อุดมศึกษา กิจกรรมยํอยที่ 1 
      - โครงการก๎าวแรกสูํอาจารย์อุดมศึกษา กิจกรรมยํอยที่ 2 
      - โครงการขับเคลื่อนเข๎าสูํต าแหนํงทางวิชาการ  
      - การประชุมสัมมนา เรื่องการจัดการศึกษาเพ่ือก๎าวสูํไทยแลนด์ 4.0 
      - โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  
      - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช๎งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) 
          
     (5) ด๎านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎/ด๎านการลงทุน   
     (6) ด๎านตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา : ในปีการศึกษา 2559 คณะฯ จัดสรรงบประมาณ เพ่ือใช๎ในการจัด
กิจกรรมอบรม ประชุม การตรวจประเมิน  
     (7) ด๎านงานวิจัย 
     นอกจากนี้คณะฯ ยังให๎สาขาวิชาท าการส ารวจครุภัณฑ์ที่ช ารุด เสียหาย และจ าเป็นต๎องซํอมแซม เพ่ือใช๎ใน
การเรียนการสอนของหลักสูตร และท าบันทึกขออนุมัติซํอมแซมโดยใช๎งบด าเนินงานของคณะฯ  
 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตรและรายงานผลการประเมินให้กรรมการ 
        ประจ าคณะเพื่อพิจารณา    
   คณะฯ มีการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะฯ เพ่ือรํวมกัน
วางแผนก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งคณะได๎น าแนวทางปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2559 มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน โดยน า
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในนี้ เสนอตํอคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือ
พิจารณา และน าระบบดังกลําวมาเป็นแนวทางในด าเนินระบบการประกันคุณภาพทั้งในระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ มีการด าเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
   ทั้งนี้คณะฯ ไดจัดท าแผนการด าเนินงานประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรตามระยะเวลาที่คณะฯ และ
มหาวิทยาลัยก าหนด และด าเนินการประเมินให๎เสร็จสิ้นทั้งหมด 11 หลักสูตร พรอมทั้งมีการน าเสนอผลการ
ประเมินของทุกหลักสูตรเข๎าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาผลรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   
 5.น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น 
        อย่างต่อเนื่อง  
   คณะฯ ได๎ก าหนดให๎ทุกหลักสูตร รายงานผลการประเมินฯ ปีการศึกษา 2558  และแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ตามรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2558 ตํอคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา และข๎อเสนอแนะตํางๆ ในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรให๎มีคุณภาพที่ดีขึ้นเพ่ือตอบสนองตัวชี้วัดของแตํละองค์ประกอบ  ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีผลการ
ประเมินของหลักสูตรในภาพรวม ดังนี้  
   1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มีผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 การ
ก ากับมาตรฐาน ผําน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2552    และผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2- 6 มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 
3.28 อยูํในระดับคุณภาพดี โดยมีจ านวน 3 องค์ประกอบอยูํในระดับคุณภาพดีได๎แกํ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ และองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู๎เรียน  และมี
องค์ประกอบที่อยูํในระดับคุณภาพปานกลาง ได๎แกํ องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา และองค์ประกอบที่ 6 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู๎ 
   2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร มีผลการประเมินใน
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ผําน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2552    และผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2- 6 มีผลการประเมินคะแนน
เฉลี่ย 3.12 อยูํในระดับคุณภาพดี โดยมีองค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต อยูํในระดับคุณภาพดีมาก  มีจ านวน 3 
องค์ประกอบอยูํในระดับคุณภาพปานกลางได๎แกํ องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ และ
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู๎เรียน  และมีองค์ประกอบที่อยูํในระดับคุณภาพน๎อย 
ได๎แกํ องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 
   3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 
1 การก ากับมาตรฐาน ผําน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2552    และผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 -6 มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 
3.18 อยูํในระดับคุณภาพดี โดยมีองค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต อยูํในระดับคุณภาพดีมาก องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
อยูํในระดับคุณภาพดี มีจ านวน 2 องค์ประกอบอยูํในระดับคุณภาพปานกลางได๎แกํ องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
และองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู๎เรียน  และมีองค์ประกอบที่อยูํในระดับคุณภาพ
น๎อย ได๎แกํ องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 
   4) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ มีผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน ผําน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2552    และผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 - 6 มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 
3.01 อยูํในระดับคุณภาพดี โดยมีองค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต อยูํในระดับดีมาก องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู๎เรียน อยูํในระดับคุณภาพดี  และมีจ านวน 3 องค์ประกอบอยูํในระดับคุณภาพปาน
กลางได๎แกํ องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 
   5) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มีผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 การ
ก ากับมาตรฐาน ผําน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2552    และผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 - 6 มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 
3.01 อยูํในระดับคุณภาพดี โดยมีจ านวน 2 องค์ประกอบอยูํในระดับคุณภาพดีได๎แกํ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
และองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู๎เรียน  มีจ านวน 2 องค์ประกอบที่อยูํในระดับ
คุณภาพปานกลาง ได๎แกํ องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา และองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ และมีองค์ประกอบที่อยูํใน
ระดับคุณภาพน๎อยได๎แก ํและองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 
   6) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล มีผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน ผําน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2552    และผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 - 6 มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 
3.67 อยูํในระดับคุณภาพดี โดยมีองค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต อยูํในระดับคุณภาพดีมาก  และมีจ านวน 4 
องค์ประกอบอยูํในระดับคุณภาพดีได๎แกํ องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องคป์ระกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู๎เรียน องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 
   7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 การ
ก ากับมาตรฐาน ผําน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2552 และผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 - 6 มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 
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2.47 อยูํในระดับคุณภาพปานกลาง โดยมีองค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต อยูํในระดับคุณภาพดีมาก องค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู๎เรียน อยูํในระดับคุณภาพปานกลาง และมีจ านวน 3 องค์ประกอบอยูํ
ในระดับคุณภาพน๎อยได๎แกํ องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ และองค์ประกอบที่ 6 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู๎ 
   8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  มีผลการประเมินใน
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ผําน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2552    และผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2- 6 มีผลการประเมินคะแนน
เฉลี่ย 3.44 อยูํในระดับคุณภาพดี โดยมีองค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต อยูํในระดับคุณภาพดีมาก  มีจ านวน 2 
องค์ประกอบอยูํในระดับคุณภาพดีได๎แกํ องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ และองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู๎เรียน และมีจ านวน 2 องค์ประกอบอยูํในระดับคุณภาพปานกลางได๎แกํ องค์ประกอบที่ 3 
นักศึกษา และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 
   9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มีผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ไมํผําน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 
พ.ศ. 2552  
   10) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มีผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน ไมํผําน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ. 2552 
   11) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน ไมผํําน  
   คณะฯ ได๎น าผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตร รายงานตํอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดย
คณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบผลการประเมิน พร๎อมทั้งพิจารณาให๎ข๎อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ให๎เป็นไปตามข๎อเสนอแนะของคณะกรรม
ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือให๎
หลักสูตรมีคุณภาพดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง  
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน  
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  เปิดท าการเรียนการสอนทั้งหมด 11 หลักสูตร ในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรที่ผํานเกณฑ์การก ากับมาตรฐาน จ านวน 9 หลักสูตร  ดังนี้ 
   หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร)  
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์)  
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)  
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)  
5. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ)  
6. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้า)  
7. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องกล) 
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
และหลักสูตรที่ไมํผํานเกณฑ์การก ากับมาตรฐานหลักสูตร มีทั้งหมด 3 หลักสูตร ดังนี้ 
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1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)  
3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์)   

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

คําเป้าหมาย 
(ข๎อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 59 - 31 ก.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากวําเป้าหมาย    เทํากับเป้าหมาย สูงกวําเป้าหมาย   5 ข๎อ 

 
5 ข๎อ 4.00 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
อ๎างอิงหลักฐาน 
AGT5.1-7-03 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 9 พ.ย. 2559 

อ๎างอิงหลักฐาน 
AGT5.1-7-04 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 19 ม.ค. 2560 

อ๎างอิงหลักฐาน
AGT5.1-7-15 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 24 ส.ค. 2559 

อ๎างอิงหลักฐาน 
AGT5.1-7-16 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 5 มิ.ย. 2560 

อ๎างอิงหลักฐาน 
AGT5.1-7-17 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 22 ส.ค. 2560 

อ๎างอิงหลักฐาน
AGT5.1-7-06 

ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ 

อ๎างอิงหลักฐาน
AGT5.1-7-09 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2559 

อ๎างอิงหลักฐาน
AGT5.1-7-11 

สรุปผลการด าเนินโครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการเกษตร กิจกรรมยํอยที่ 1 : หลักเกณฑ์และการเก็บข๎อมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

อ๎างอิงหลักฐาน 
AGT5.1-7-12 

สรุปผลการด าเนินโครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการเกษตร กิจกรรมยํอยที่ 2 : หลักเกณฑ์การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2559 

AGT5.2-1-01 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
AGT5.2-1-02 การแจ๎งเวียนระบบกลไก นโยบายและแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 
AGT5.2-1-03 รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report (SAR) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
AGT5.2-1-04 รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report (SAR) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม 
AGT5.2-1-05 รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report (SAR)  

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
AGT5.2-1-06 รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report (SAR)  

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
AGT5.2-1-07 รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report (SAR)  

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
AGT5.2-1-08 รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report (SAR) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
AGT5.2-1-09 รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report (SAR) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
AGT5.2-1-10 รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report (SAR) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาประมง 
AGT5.2-1-11 รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report (SAR) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
AGT5.2-1-12 รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report (SAR) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
AGT5.2-1-13 รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report (SAR) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
AGT5.2-2-01 บันทึกข๎อความการติดตามข๎อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตรและระดับคณะ 
AGT5.2-2-02 บันทึกข๎อความการประสานงานสํงข๎อมูลประกันคุณภาพ 
AGT5.2-5-01 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 

และปีการศึกษา 2559 
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จุดเด่น 
1.  
2.  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะต๎องก ากับ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตรให๎เป็นไปตามและทันตํอกรอบระยะเวลาพัฒนา

หลักสูตร 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  
  

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู๎ก ากับตัวบํงชี ้ นายวิรัตน์  ขาวสร๎อย รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ 
ผู๎จัดเก็บข๎อมูล /รายงาน นายพงษ์พิษณุ  บุญนํวม เจ๎าหน๎าที ่
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บทที่ 3 ส่วนสรุป 
ตารางแสดงผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.  

ประจ าปีการศึกษา 2559 
ระดับคณะ  12 เดือน (1 ส.ค. 59 - 31 ก.ค. 60) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ปีการศึกษา 
2559 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2559 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 
บรรลุ 

เป้าหมาย 
(/) 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต  
  

   1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม  

3.11 3.51 คะแนน 21.74/7 3.11 
คะแนน 

3.11  

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก  

2.20 ร๎อยละ 30 14.0/79.5 ร๎อยละ 
17.61 

2.20  

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนํง
ทางวิชาการ  

1.99 ร๎อยละ 25 19.0/79.5 ร๎อยละ 
23.90 

1.99  

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทําตํอ
จ านวนอาจารย์ประจ า  

5.00 ร๎อยละ 5 690.72/ 
77.5 : 20 

-55.45 5.00  

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  5.00 5 ข๎อ  6 ข๎อ 5.00  
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  4.00 5 ข๎อ  5 ข๎อ 4.00  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 3.55   
   องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย  

  
   2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์  
5.00 5 ข๎อ  6 ข๎อ 5.00  

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร๎างสรรค์ 

5.00 60,000 บาท/
คน 

6,726,160
/77.5 

86,789.16 5.00  

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและ นักวิจัย  

3.35 ร๎อยละ 22 16.00/ 
79.5 

ร๎อยละ 
20.126 

3.35  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 4.45      

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ       
3.1 การบริการวิชาการแกํสังคม  4.00 6 ข๎อ  5 ข๎อ 4.00  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 4.00      
องค์ประกอบที่ 4 : การท านบุ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

      

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

5.00 6 ข๎อ  6 ข๎อ 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 5.00      

องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ       
5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับ

ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุํม
4.00 7 ข๎อ  5 ข๎อ 4.00  
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ปีการศึกษา 
2559 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2559 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน 
บรรลุ 

เป้าหมาย 
(/) 

สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ  
5.1.1 การพัฒนาแผน       
5.1.2 การเงิน       
5.1.3 การบริหารความเสี่ยง       
5.1.4 หลักธรรมาภิบาล       
5.1.5 การจัดการความรู๎       
5.1.6 การพัฒนาบุคลากร       
5.1.7 การประกันคุณภาพภายใน       

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

4.00 5 ข๎อ  5 ข๎อ 4.00  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 4.00      
เฉลี่ยรวมองค์ประกอบที่ 1 -5 3.97      

 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน (IPO) ระดับคณะ 
 
 
 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I 
(1.2, 

1.3,1.4, 
2.2) 

P 
(1.5, 1.6, 
2.1,3.1,4.1, 

5.1,5.2) 

O 
(1.1,2.3) 

คะแนน
เฉลี่ย 

 

0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

1 การผลิตบัณฑิต 3.06 4.50 3.11 3.55 การด าเนินงานระดับดี 
2 การวิจัย 5.00 5.00 3.35 4.45 การด าเนินงานระดับดี 
3 การบริการวิชาการ - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี 
4 การท านุบ ารุงศิลปะ 
  และวัฒนธรรม 

- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5 การบริหารจัดการ - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี 
รวม 4 7 2 13  

ผลการประเมิน 3.55 4.43 3.23 3.97 การด าเนินงานระดับดี 
                

                   * หมายเหตุ ตัวบํงชี้ที่ 1.1 เป็นคําคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบณัฑิต 

....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

 
จุดเด่น 
1. อาจารย์มีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตรที่เปิดสอน 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะฯ ควรด าเนินการส ารวจอาจารย์ประจ าหลักสูตร และก ากับติดตามการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใน
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
2. คณะฯ ด าเนินการก ากับและติดตาม ตลอดจนสํงเสริมและกระตุ๎นให๎คณาจารย์ปรับคุณวุฒิให๎สูงขึ้น  
3. ควรสนับสนุนให๎อาจารย์ศึกษาตํอในระดับปริญญาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิโดยเสนอผํานมหาวิทยาลัย ท าแหลํง
ทุนภายนอก 
4. คณะฯ ควรจัดท าแผนเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่คณะท าการเปิดการเรียนการสอน เพ่ือเป็น
การเพ่ิมจ านวนนักศึกษาให๎มากยิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. จัดกิจกรรมหรือสํงเสริมสนับสนุนให๎อาจารย์พัฒนาวิชาชีพให๎ตรงกับสายวิชาที่เปิดสอน  

 
องค์ประกอบที่  2 : การวิจัย 

....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

 
จุดเด่น 
1. ผู๎บริหาร อาจารย์ให๎ความส าคัญในการเผยแพรํงานวิจัย  
2. คณะฯ ได๎รับงบประมาณในการด าเนินงานวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
3. คณะฯมีการสํงเสริมให๎อาจารย์มีการน าเสนองานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพรํงานวิจัยที่ดี ที่ท าให๎มี
งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพรํ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะฯ ควรมีการสํงเสริมกระตุ๎นให๎อาจารย์ประจ ามีการเผยแพรํตีพิมพ์งานวิจัย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ตีพิมพ์งานเผยแพรํงานวิจัยมากยิ่งขึ้น 
2. คณะฯ ควรมีการสํงเสริมให๎อาจารย์เสนอของบประมาณในการวิจัยจากแหลํงทุนภายนอก  
3. คณะฯควรมีสํงเสริมให๎อาจารย์มีการน าเสนองานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพรํงานวิจัยที่ดี ที่ท าให๎มี
งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพรํ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คณะฯ ควรมีการจัดให๎มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญมาเป็นวิทยากรให๎ความรู๎  
2. คณะฯ จัดหาแหลํงทุนภายนอกให๎กับอาจารย์/นักวิจัย 
3. คณะฯ ควรจัดหาสนับสนุนการจัดประชุมระดับนานาชาติให๎กับบุคลากร  
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 
.....................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 
จุดเด่น 
1. เป็นโครงการบริการวิชาการที่มีชุมชนน าไปตํอยอด และสามารถประกอบเป็นอาชีพเสริมได๎  
2. มีการบริการวิชาการที่หลากหลายและตอบสนองตํอชุมชน เชํน ฝายชะลอน้ า ที่ชุมชนขุนซํอง  
อ.แกํงหางแมว จ.จันทบุรี การเพาะเห็ด การเลี้ยงไส๎เดือน ที่ชุมชน หมูํ 9 อ.มะขาม จ.จันทบุรี  
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
3. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรน าผลการประเมินของโครงการเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ โดยระบุประเด็นในการพิจารณา
อยํางชัดเจน พร๎อมทั้งขอให๎คณะกรรมการประจ าคณะให๎ข๎อเสนอเพ่ือน ามาปรับปรุงแผนการให๎บริการ
สังคมในงบประมาณในปีตํอไป 

 

องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
....................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 
 

จุดเด่น 
1. 
2. 
3. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
3. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. 
2. 
3. 
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
....................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 
 

จุดเด่น 
1. คณบดีเปิดโอกาสให๎บุคลากรทุกระดับของคณะมีสํวนรํวมในการด าเนินกิจการตํางๆ รวมทั้งการเข๎าพบหรือ
เข๎าปรึกษาสํวนตัว 
2. คณะมีการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู๎อยํางตํอเนื่อง 
3. องค์ความรู๎ที่น ามาด าเนินกิจกรรมเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาบัณฑิต  
จุดที่ควรพัฒนา 
1. กระบวนการติดตามการบริหารความเสี่ยง 
2. มีการน าองค์ความรู๎ไปใช๎แตํยังไมํเป็นรูปธรรม ยังวัดผลสัมฤทธิ์ได๎ยังไมํชัดเจนเทําที่ควร 
3. ขาดความรํวมมือของบุคลากรใหมํเนื่องจากไมํทราบวําการจัดการความรู๎มีประโยชน์อยํางไร  
4. คณะควรมีการสํงเสริมให๎บุคลากร ตระหนักถึงความส าคัญในการขอต าแหนํงทางวิชาการหรือพัฒนา
ตนเองอยํางตํอเนื่องและเหมาะสม 
5. คณะต๎องก ากับ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตรให๎เป็นไปตามและทันตํอกรอบระยะเวลาพัฒนาหลักสูตร  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรมีการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยการน าข๎อมูลจากการติดตามความเสี่ยงมาวิเคราะห์
เพ่ือจัดการกับหัวข๎อความเสี่ยงตํางๆให๎ลดลง 
2. ควรมีการทบทวนกลยุทธ์ให๎ไปสูํการปฏิบัติงานได๎อยํางแท๎จริงหรือบรรลุตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎  
3. ควรสํงเสริมให๎มีการน าองค์ความรู๎ไปใช๎อยํางเป็นรูปธรรมมากขึ้นและสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได๎ชัดเจน  
4. สํงเสริมให๎บุคลากรใหมํเข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมการจัดการความรู๎ให๎มากขึ้น  
5. ควรมีกฎเกณฑ์หรือข๎อก าหนด รวมถึงแรงจูงใจ เพ่ือให๎บุคลากรมีแรงผลักดันในการพัฒนาตนเองเพ่ือก๎าว
สูํต าแหนํงทางวิชาการ 
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ภาคผนวก  
คณะผู้จัดท า SAR (Self Assessment Report) 
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คณะผู้จัดท า SAR (Self Assessment Report) 

 
 1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์มนัส คงศักดิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
 2. นางสาวพิริยาภรณ์  อันอาตม์งาม รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
 3. นายวิรัตน์   ขาวสร๎อย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 4. นายวิทวัส   เวชกูล  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
 5. นางจารุภา   สุนทร  หัวหน๎าส านักงานคณบดี 
 6. นางพรพนิต   ศศิวัฒน์ชุติกุล ผู๎ชํวยคณบดีด๎านบริการวิชาการและถํายทอดเทคโนโลยี 
 7. นายจิรวัฒน์   ณ พัทลุง ผู๎ชํวยคณบดีด๎านพัฒนานักศึกษา 
 8. นางสาววรรณศิริ  หิรัญเกิด  ผู๎ชํวยคณบดีด๎านประกันคุณภาพ 
 9. นางขวัญชนก    อังศุสิงห์  นักวิชาการศึกษา 
 10. นายสมโภชน์    สนธิโยธิน เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป 
 11. นางสาวธัญวลัย    วรรณทนะ บุคลากร 
 12. นายพงษ์พิษณุ    บุญนํวม  นักวิชาการศึกษา 
 13. นางสาวศศิวิมล    ธนะมูล  นักวิชาการพัสดุ 
 14. นางสาวสุกัญญา    ละสะมัน เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป 
 15. นางสาวจันทนี    ทับทิมทอง นักวิชาการศึกษา 
 16. นางสาวธัญญรัตน์    ธรรมเกษร นักวิชาการศึกษา 
 17. นางสาวผกามาศ   ครํองยุทธ เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป 
 
 


