
ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 
 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได๎ก าหนดตัวบํงชี้

และเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน  5 องค์ประกอบ 13 ตัว
บํงชี้ มีรายละเอียดขององค์ประกอบ/ตัวบํงชี้และเปูาหมายที่ก าหนด ดังนี้ 

 
องค์ประกอบในการประกัน

คุณภาพคณะ 
ตัวบ่งชี ้ ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
(สกอ.1.1) 

คําเฉลี่ยของระดับคุณภาพของ
ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

3.51 คะแนน 

1.2 อาจารยป์ระจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก (สกอ.1.2) 

ร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะ
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร๎อยละ 15 

1.3 อาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหนงํทาง
วิชาการ (สกอ.1.3) 

ร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะ
ที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 

ร๎อยละ 15 

 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทําตํอ
จ านวนอาจารย์ประจ า (สกอ.1.4) (เฉพาะ
คณะ) 

สัดสํวนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทําตํอจ านวนอาจารย์
ประจ า 

ร๎อยละ 15 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(สกอ.1.5) 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข๎อ 5 ข๎อ  

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(สกอ.1.6) 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข๎อ 5 ข๎อ  

2. การวิจยั 
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ (สกอ.2.1) 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข๎อ 5 ข๎อ  

 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์
(สกอ.2.2) 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร๎างสรรค์ทั้งภายในและ
ภายนอกตํอจ านวนอาจารย์
ประจ าและนกัวจิัยประจ า 

45,000 บาท/คน 

 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจยั(สกอ.2.3) 

ผลงานวิชาการทกุประเภทตํอ
อาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 

ร๎อยละ 15 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแกํสังคม (สกอ.3.1) เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข๎อ 5 ข๎อ  
4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม(สกอ.4.1) 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข๎อ 5 ข๎อ  

5. การบริหารจัดการ 
 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุํมสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ(สกอ.5.1) 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข๎อ 5 ข๎อ  

 5.2 ระบบก ากบัการประกันคุณภาพหลกัสูตร  
(สกอ.5.2) (เฉพาะคณะ) 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข๎อ 5 ข๎อ  

 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี 
 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1    ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สกอ. 1.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 



รายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา  2557 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ หน๎า 21 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คําเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

สูตรการค านวณ  

คะแนนที่ได๎ =  
ผลรวมของคําคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

 

ผลการด าเนินงาน 
ในรอบปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดสอนทั้งหมด 5 หลักสูตร และได๎ประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด โดยมีผลการ
ประเมินรายหลักสูตรสรุปได๎ ดังนี้  
 

ชื่อหลักสูตร 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ องค์ประกอบ 
ที่ 1 

(ผ่าน,ไม่ผ่าน) 

ผลรวมของค่าคะแนน 
เฉลี่ยองค์ประกอบ 

ที ่2 - 6 
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ผํานเกณฑ ์ 2.87  

2.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผํานเกณฑ ์ 1.79  

3.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ผํานเกณฑ ์ 1.97  

4.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ผํานเกณฑ ์ 1.76  

5.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 

ผํานเกณฑ ์ 1.70  

ผลรวมของคําคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 10.09  
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 5  
คะแนนท่ีได๎ 2.02  
 
 
 

เอกสาร/หลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
AGTE-01-1.1-01 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
AGTE-01-1.1-02 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
AGTE-01-1.1-03 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมการผลิต 
AGTE-01-1.1-04 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
AGTE-01-1.1-05 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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AGTE-01-1.1-06 บันทึกข๎อความ กษ 628/2558 เรื่อง ขอสํงรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 

มรภ.พช.ที่
1.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
3.51 

คะแนน 
- 2.02 คะแนน ไมํบรรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 

มรภ.พช.ที่
1.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย  

3.51 
คะแนน 

- 2.02 คะแนน ไมํบรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2   อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 1.2) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข๎า   
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงคําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหวําง 0 – 5 
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

คําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 40 ขึ้นไป 
 

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
คําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ   
1. ค านวณคําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด  
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2. แปลงคําร๎อยละที่ค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได๎  = 
ร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 ร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
ที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

ผลการด าเนินงาน :  
ในรอบปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมทั้งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอ จ านวน 67 คน ในจ านวนนี้เป็นผู๎มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 4 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 5.97 

1. ค านวณคําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก 

  97.5100
67

4
  

2. แปลงคําร๎อยละที่ค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

  746.05
40

97.5
  

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
จ านวน/ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอ   67 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก   4 

ร๎อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก   5.97 

คะแนนที่ได ้   0.75 

 
เอกสาร/หลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
AGTE-01-1.2-01 รายการข๎อมูลพื้นฐาน Common Data Set 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่

1.2 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
ร๎อยละ 15 ร๎อยละ 5.97 0.75 ไมํบรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 



รายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา  2557 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ หน๎า 24 
 

มรภ.พช.ที่
1.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย  

ร๎อยละ 15 ร๎อยละ 5.97 0.75 ไมํบรรลุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3    อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ. 1.3) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข๎า   
เกณฑ์การประเมิน 

แปลงคําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการเป็นคะแนนระหวําง 0 – 5  
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

คําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 60 ขึ้นไป  

 
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 

คําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 80 ขึ้นไป  
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณคําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ ตามสูตร 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 
2. แปลงคําร๎อยละที่ค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได๎  = 
ร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 

X 5 ร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 
ที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม  5 

 
ผลการด าเนินงาน :  
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ในรอบปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอ จ านวน 67 คน ในจ านวนนี้มีผู๎ที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ จ านวน 6 คน  คิด
เป็นร๎อยละ 8.95 

1. ค านวณคําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ ตามสูตร 

  955.8100
67

6
  

2. แปลงคําร๎อยละที่ค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

  746.05
60

95.8
  

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
จ านวน/ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอ   67 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหนํงอาจารย ์   61 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย ์   6 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหนํงรองศาสตราจารย ์   0 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหนํงศาสตราจารย ์   0 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ   6 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด   67 

ร๎อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ   8.95 

คะแนนที่ได ๎   0.75 

 
เอกสาร/หลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
AGTE-01-1.3-01 รายการข๎อมูลพื้นฐาน Common Data Set 
  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่

1.3 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
ร๎อยละ 15 ร๎อยละ 8.95 0.75 ไมํบรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 

มรภ.พช.ที่
1.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย  

ร๎อยละ 15 ร๎อยละ 8.95 0.75 ไมํบรรลุ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4   จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (สกอ. 1.4) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข๎า 
เกณฑ์การประเมิน   

ค านวณหาคําความแตกตํางระหวํางจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตํออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และ
น ามาเทียบกับคําความตํางทั้งด๎านสูงกวําหรือต่ ากวําที่ก าหนดเป็นคะแนน0 และ 5 คะแนน และใช๎การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ดังนี ้

คําความแตกตํางทั้งด๎านสูงกวําหรือต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐานไมํเกินร๎อยละ  10 ก าหนดเป็นคะแนน 5 
คําความแตกตํางทั้งด๎านสูงกวําหรือต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐานต้ังแตํร๎อยละ  20  ก าหนดเป็นคะแนน 0 
คําความแตกตํางทั้งด๎านสูงกวําหรือต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐานตั้งแตํร๎อยละ10.01 และไมํเกินร๎อยละ 20  

ให๎น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
 
สูตรการค านวณจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า  

1. ค านวณคําหนํวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหวําง
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหนํวยกิตแตํละรายวิชาที่เหิดสอนทุกรายวิชาตลอดปี
การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล๎วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมี
สูตรการค านวณ ดังนี้ 
 SCH = ∑nici 
 เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

       ci = จ านวนหนํวยกิตของวิชาที่ i 
2. ค านวณคํา FTES โดยใช๎สตูรค านวณดังนี้ 

 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทําตํอปี (FTES)  =                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็ม

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 
จ านวนหนวํยกิตตํอปกีารศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปรญิญานั้นๆ 
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เวลาต่ออาจารย์ประจ า 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8:1 
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร ์ 20:1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 
5. เกษตร ปุาไม๎และประมง 20:1 
6. บริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การทํองเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 25:1 
7. นิติศาสตร ์ 50:1 
8. ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร ์ 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศลิป์และประยุกตศ์ิลป ์ 8:1 
10. สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ 25:1 

 
สูตรการค านวณ 
1) ค านวณหาคําความแตกตํางจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นคําร๎อยละ ตามสูตร 
 
 
 
 

 
2) น าคําร๎อยละจากข๎อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 

2.1) คําร๎อยละไมํเกินร๎อยละ 10  คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) คําร๎อยละเกินร๎อยละ 20  คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3) คําร๎อยละมากกวําร๎อยละ 10 และไมํน๎อยกวําร๎อยละ 20 ให๎น ามาคิดคะแนนดังนี้ 

 
   คะแนนที่ได๎ =   

 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
จ านวน/ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 

จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 857 809 845 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาํ 797.08 595.81 768.33 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอ 63 64.5 67 

สัดสํวนจ านวนนกัศึกษาตอํจ านวนอาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่เป็นจริง –  
สัดสํวนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาตํอจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

สัดสํวนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
X 100 

(20 - คําร๎อยละที่ค านวณได๎จาก 1) x 5 
                      10 



รายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา  2557 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ หน๎า 28 
 

สัดสํวนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเทําตํอจ านวนอาจารย์ประจ า 49.82 37.24 11.47 

สัดสํวนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 20 20 20 

ผลตาํงระหวํางสัดสํวนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาที่เป็นจริง - สัดสํวนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

29.82 17.24 -8.53 

คําความแตกตํางจากเกณฑ์มาตรฐาน 149.10 86.2 -42.65 

คะแนน 0 0 0 

 
เอกสาร/หลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร  
AGTE-01-1.4-01 ข๎อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2555 
AGTE-01-1.4-02 ข๎อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
AGTE-01-1.4-03 ข๎อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
AGTE-01-1.4-04 สรุปรายงาน FTES ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
AGTE-01-1.4-05 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
AGTE-01-1.4-06 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่

1.4 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
ร๎อยละ 15 ร๎อยละ - 4.35 5 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 

มรภ.พช.ที่
1.4 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย  

ร๎อยละ 15 ร๎อยละ - 42.65 0 คะแนน ไมํบรรลุ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ. 1.5) 
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 
 
ผลการด าเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได๎ด าเนินการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 จัดบริการให๎ค าปรึกษา

ทางวิชาการ และการใช๎
ชีวิตแกํนักศึกษาในคณะ 

     1. มีการจัดบริการให๎ค าปรึกษา
ทางวิชาการของอาจารย์ ที่ปรึกษา
ให๎กับนักศึกษาของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ท่ีอยูํในความ
ดูแล โดยให๎ค าปรึกษาทางวิชาการ 
ในเรื่องของหลักสูตร สาขาวิชา และ
การเลือกวิชาเรียน การเรียน 
วิธีการเรียน การลงทะเบยีนวิชา
เรียน การเทียบโอนยกเว๎นรายวิชา 
เรื่องปัญหาพิเศษ โครงงาน สาร
นิพนธ ์
     จากการจัดบริการให๎ค าปรึกษา
ทางวิชาการ คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรไดม๎ีการจดัท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจของการ
จัดบริการให๎ค าปรึกษาทางวิชาการ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา ทุกภาค
การศึกษาของปีการศึกษา โดยการ
ให๎นักศึกษาที่เข๎าพบอาจารย์ที่
ปรึกษา กรอกข๎อมูลแบบบันทึกการ
พบและการให๎ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และตอบแบบ
ประเมิน (ดังเอกสารหมายเลข 
AGTE-01-1.5-01-01) ซึ่งมีผลของ
คะแนนรวมของคณะไมํต่ ากวํา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 แยกเป็น
ภาคการศึกษา ดังนี้ 
     - ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ผล
ของคะแนนรวมของคณะทีไ่ด๎คือ 
4.55 อยูํในระดับมากที่สุดดัง
เอกสารหมายเลข AGTE-01-1.5-
01-02 
     - ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ผล
ของคะแนนรวมของคณะทีไ่ด๎คือ 
4.51 อยูํในระดับมากที่สุด ดัง
เอกสารหมายเลขAGTE-01-1.5-
01-03 
 
     2. มีการจัดบริการให๎ค าปรึกษา
การใช๎ชีวิตแกํนักศึกษาในสถาบัน
ของอาจารย์ที่ปรึกษาให๎กับ
นักศึกษาของคณะเทคโนโลยี 
การเกษตร ในเรื่องของระเบียบ

AGTE-01-1.5-01-01 :  
แบบบันทึกการพบและการ ให๎
ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
และแบบประเมินความพึงพอใจการ
จัดบริการให๎ค าปรึกษาทางวิชาการ
การจัดบริการให๎ค าปรึกษาการใช๎
ชีวิตแกํนักศึกษาในสถาบันการจัด
ให๎บริการข๎อมูลขําวสาร 

AGTE-01-1.5-01-02 : 
มีการจัดท า เลํมรายงานผลการ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ก า ร
จัดบริการให๎ค าปรึกษาทางวิชาการ 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 

AGTE-01-1.5-01-03 : 
มีการจัดท า เลํมรายงานผลการ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ก า ร
จัดบริการให๎ค าปรึกษาทางวิชาการ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 

AGTE-01-1.5-01-04 : 
มีการจัดท า เลํมรายงานผลการ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ก า ร
จัดบริการให๎ค าปรึกษาการใช๎ชีวิต
แกํนักศึกษาในสถาบัน ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2557 

AGTE-01-1.5-01-05 : 
มีการจัดท า เลํมรายงานผลการ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ก า ร
จัดบริการให๎ค าปรึกษาการใช๎ชีวิต
แกํนักศึกษาในสถาบัน ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2557 

AGTE-01-1.5-01-06 : 
มีการจัดท า เลํมรายงานผลการ
ประเมินให๎บริการข๎อมูลขําวสาร
ใ ห๎ กั บ นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2557 

AGTE-01-1.5-01-07 : 
มีการจัดท าเลมํรายงานผลการ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ข๎อบังคับและบริการตํางๆ ของคณะ
และมหาวิทยาลัยปัญหาสังคม เชนํ 
การปรับตัว การวางตัว การคบ
เพื่อน ปัญหาการพัฒนาบุคลิกภาพ 
ความประพฤตแิละจริยธรรมการ
เข๎ารํวมกิจกรรมนักศึกษาปญัหา
สํวนตัวการออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ / สหกิจศึกษา  
     จากการจัดบริการให๎ค าปรึกษา
การใช๎ชีวิตแกํนักศึกษา ในสถาบัน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดม๎ีการ
จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ
ของการจัดบริการให๎ค าปรึกษาการ
ใช๎ชีวิตแกํนักศึกษาในสถาบันของ
อาจารย์ที่ปรึกษา ทุกภาคการศึกษา
ของปีการศึกษา โดยการให๎
นักศึกษาตอบแบบประเมิน ซึ่งมผีล
ของคะแนนรวมของคณะไมํต่ ากวํา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 แยกเป็น
ภาคการศึกษา ดังนี ้
     - ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ผล
ของคะแนนรวมของคณะทีไ่ด๎คือ 
4.54 อยูํในระดับมากที่สุดดัง
เอกสารหมายเลขAGTE-01-1.5-
01-04 
     - ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ผล
ของคะแนนรวมของคณะทีไ่ด๎คือ 
4.51 อยูํในระดับมากที่สุด ดัง
เอกสารหมายเลขAGTE-01-1.5-
01-05 
 
     3. มีการจัดให๎บริการข๎อมลู
ขําวสารให๎กับนักศึกษาของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ในเรื่องการ
จัดให๎บริการข๎อมูลขําวสารมีหลาย
รูปแบบ บอร์ด เว็บไซต์ แผํนปลิว 
SMS สามารถเข๎าถึงแหลํงข๎อมูลได๎
งําย ข๎อมูลขําวสารมีการปรับปรุงให๎
ทันสมัย เป็นปัจจุบัน มีข๎อมูลที่
หลากหลาย มีการจัดการเรยีนการ
สอน กิจกรรมของมหาวิทยาลัย  
ทุนการศึกษา ทุนกู๎ยืม ทุนวิจัยมี
การบริการข๎อมูลขําวสารความ

ประเมินให๎บริการข๎อมูลขําวสาร
ให๎กับนักศึกษาของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2557 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
เคลื่อนไหว ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 
     จากการจัดให๎บริการข๎อมลู
ขําวสารของ คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร ไดม๎ีการจดัท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจของการจัด
ให๎บริการข๎อมลูขําวสาร ทุกภาค
การศึกษาของปีการศึกษา โดยการ
ให๎นักศึกษาตอบแบบประเมิน ซึ่งมี
ผลของคะแนนรวมของคณะไมตํ่ า
กวํา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 แยก
เป็นภาคการศึกษา ดังนี ้
     - ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ผล
ของคะแนนรวมของคณะทีไ่ด๎คือ 
4.54 อยูํในระดับมากที่สุด ดัง
เอกสารหมายเลข AGTE-01-1.5-
01-06 
     - ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ผล
ของคะแนนรวมของคณะทีไ่ด๎คือ 
4.50 อยูํในระดับมาก ดังเอกสาร
หมายเลข AGTE-01-1.5-01-07 

  2 มีการให๎ข๎อมูลของ
หนํวยงานท่ีให๎บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสตูร แหลํงงานท้ัง
เต็มเวลาและนอกเวลา
แกํนักศึกษา 

     1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรมี
การให๎ข๎อมูลที่ให๎บริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตรเพื่อให๎นักศึกษา
ได๎รับการฝึกปฏิบัติการจริง และ
ได๎รับความรู๎ใหมํๆ เพิ่มเติม อีกทั้ง
ยั ง พั ฒ น า ค ว า ม ส า ม า ร ถ  ที่
นอกเหนือจากหลักสูตรสาขาวิชา
มอบให๎  โดยแจ๎ ง ราย ช่ือสถาน
ประกอบกา ร ไปยั งหลั ก สู ต ร /
สาขาวิชา เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยัง
นักศึกษาที่จะด าเนินการเข๎ารับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และติด
บอร์ดประชาสัมพันธ์ยังอาคารของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ขึ้นเว็บไซต์คณะ ดัง
เอกสารหมายเลข AGTE-01-1.5-
02-01 และรายงานให๎ผู๎บริหาร
ทราบ ดังเอกสารหมายเลข AGTE-
01-1.5-02-02 
 
     2.  หนํ วย งานที่ ให๎ ความรู๎ ที่
นอกเหนือจากหลักสูตรแกํนักศึกษา 

AGTE-01-1.5-02-01 : 
รายชื่อสถานประกอบการที่แจ๎งไป
ยังหลักสตูร/สาขาวิชา 

AGTE-01-1.5-02-02 : 
รายงานการเขา๎รับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 
2557 

AGTE-01-1.5-02-03 : 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
สร๎างผูต๎รวจประเมินรุํนใหมรํํวมกบั
สถาบันการศึกษา 

AGTE-01-1.5-02-04 : 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึก
ระดับฝีมือนักศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร๎อมกํอนเข๎าสูตํลาดแรงงาน 

AGTE-01-1.5-02-05 : 
โครงการศึกษาดูงาน มหกรรม
งานวิจัยแหํงชาติ 2557 (Thailand 
Research Expo 2014) 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
มีดังนี ้
     - หนํวยวิจัยและพัฒนาบรูณา
การเกษตร และสิ่งแวดล๎อม คณะ
เกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ให๎ความรู๎
แกํนักศึกษา เรื่อง หลักสตูรผู๎ตรวจ
ประเมินรุํนใหมรํํวมกับ
สถาบันการศึกษา ภายใต๎โครงการ
พัฒนาและสํงเสรมิการตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพข๎าว ให๎ได๎
มาตรฐานประจ าปี 2557 ในวันที่ 
23 – 27 มิถุนายน 2557 ดัง
เอกสารหมายเลข AGTE-01-1.5-
02-03 
     - สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ภาค 9 พิษณุ โลกให๎ความรู๎ แกํ
นักศึกษา ในหลักสูตรชํางเขียนแบบ
เครื่องกลด๎วยคอมพิวเตอร์ ระหวําง
วันที่  7-21 กรกฎาคม 2557 ดัง
เอกสารหมายเลข AGTE-01-1.5-
02-04 
     - มหกรรมงานวิจัยแหํงชาติ 
2557  ก รุ ง เ ทพ  ให๎ ค ว าม รู๎ แ กํ
นักศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนเรยีนรู๎
ประสบการณ์ทางการศึกษาและ
การวิจัย กับสถาบันวิจัยอื่น ในวันที่ 
8  สิ งหาคม 2557 ดั ง เอกสาร
หมายเลข AGTE-01-1.5-02-05 
     - ศูนย์สร๎างสรรค์งานออกแบบ 
หรือ Thailand Creative & 
Design Centre (TCDC) กรุงเทพ 
ให๎ความรู๎แกํนักศึกษา เรื่อง การ
ออกแบบและการตลาดออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ในวันที่  20 เมษายน 
2558 ดังเอกสารหมายเลข AGTE-
01-1.5-02-06 
     - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห๎วย
ทราย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จั งหวั ด เพชรบุ รี  ให๎ ค วามรู๎ แกํ
นักศึกษา เรื่องการด าเนินงานตาม
แนวพระราชด าริ การปลูกหญ๎าแฝก
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า และ
ระบบเกษตรผสมผสาน ในวันที่ 24 

AGTE-01-1.5-02-06 : 
โครงการศึกษาดูงานและพัฒนา
บุคลากรด๎านการสอนนอกสถานท่ี 

AGTE-01-1.5-02-07 : 
โครงการศึกษาดูงานของคณาจารย์ 
และนักศึกษาวิชาเอกการจัดการ
การเกษตร 

AGTE-01-1.5-02-08 : 
โครงการศึกษาดูงานของคณาจารย์ 
และนักศึกษาวิชาเอกการจัดการ
การเกษตร 

AGTE-01-1.5-02-09 : 
โครงการศึกษาดูงานและพัฒนา
บุคลากรด๎านการสอนนอกสถานท่ี 

AGTE-01-1.5-02-10 : 
โครงการศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร 
และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์
AGTE-01-1.5-02-11 : 
โครงการศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร 
และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

AGTE-01-1.5-02-12 : 
โครงการศึกษาดูงานด๎านการเกษตร
ของนักศึกษา และคณาจารย์
วิชาเอกพืชศาสตร ์

AGTE-01-1.5-02-13 : 
โครงการศึกษาดูงานด๎านการเกษตร
ของนักศึกษา และคณาจารย์
วิชาเอกพืชศาสตร ์

AGTE-01-1.5-02-14 : 
โครงการศึกษาดูงานด๎านการเกษตร
ของนักศึกษา และคณาจารย์
วิชาเอกพืชศาสตร ์

AGTE-01-1.5-02-15 : 
โครงการศึกษาดูงานด๎านการเกษตร
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
เมษายน 2558 ดังเอกสารหมายเลข 
AGTE-01-1.5-02-07 
     - คณะสตัวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยั
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบรุี ให๎ความรู๎
แกํนักศึกษา เรื่อง เทคนิคการเลี้ยง
และการขยายพันธ์ุปลาสวยงาม ใน
วันท่ี 25-26 เมษายน 2558 ดัง
เอกสารหมายเลข AGTE-01-1.5-
02-08 
     - นิทรรศรัตนโกสินทร์ 
(Rattanakosin Exhibition Hall) 
กรุงเทพ ให๎ความรู๎แกํนักศึกษา 
เรื่องระบบมัลตมิิเดยี ในวันที่ 18 
มิถุนายน 2558 ดังเอกสาร
หมายเลข AGTE-01-1.5-02-09 
     - ศ าล า วํ า ก า ร เ มื อ งพั ทย า 
เทศบาลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
ให๎ความรู๎แกํนักศึกษา เรื่อง การ
รักษาความปลอดภัยด๎วยกล๎องวงจร
ปิด (CCR) ในวันที่ 29 มิถุนายน 
2558 ดังเอกสารหมายเลข AGTE-
01-1.5-02-10 
     - อุทยานรังสรรค์นวัตกรรม
อวกาศ จังหวัดชลบุรี ให๎ความรู๎แกํ
นักศึ กษา  ด๎ านวิ จัยและพัฒนา
เ ท ค โ น โ ล ยี อ ว ก า ศ แ ล ะ ภู มิ
สารสนเทศและระบบดาวเทียม
ส ารวจทรัพยากรและโครงสร๎าง
พื้ น ฐ า น ด๎ า น เ ท ค โ น โ ล ยี ภู มิ
สารสนเทศ ในวันที่ 30 มิถุนายน 
2558 ดังเอกสารหมายเลข AGTE-
01-1.5-02-11 
     - บริษัท Bangkok flowers 
centre กรุงเทพ ให๎ความรู๎แกํ
นักศึกษา ด๎านการผลิตกล๎วยไม๎เพือ่
การค๎า ในวันท่ี 22 กรกฎาคม 
2558 ดังเอกสารหมายเลข AGTE-
01-1.5-02-12 
     - สวนลิ้นจี่ของผู๎ ใหญํสนธยา 
จังหวัดสมุทรสงคราม ให๎ความรู๎แกํ
นักศึกษา เรื่อง การความรู๎ด๎านการ

ของนักศึกษา และคณาจารย์
วิชาเอกพืชศาสตร ์

AGTE-01-1.5-02-16 : 
เอกสารประชาสมัพันธ์การรบั 
สมัครนักศึกษา เพื่อหารายไดเ๎สรมิ 
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บริหารจัดการสวน ในวันที่  22 
กรกฎาคม  2558  ดั ง เ อกส า ร
หมายเลข AGTE-01-1.5-02-13 
     - โครงการช่ังหัวมันตามแนว
พระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี ให๎
ความรู๎แกํนักศึกษา ด๎านการผลิต
พืชปลอดภั ยจากสารพิษ  และ
ร วบ ร วมพั น ธุ พื ช  ใน วั นที่  2 3 
กรกฎาคม  2558  ดั ง เ อกส า ร
หมายเลข AGTE-01-1.5-02-14 
     - โครงการศึกษาวิธีฟื้นฟูที่ดิน
เ สื่ อ ม โ ท ร ม เ ข า ช ะ ง๎ุ ม  อั น
เนื่องมาจากพระราชด าริ ให๎ความรู๎
แกํนักศึกษา เรื่อง การฟื้นฟูดินที่
เสื่อมโทรม ในวันที่ 24 กรกฎาคม 
2558 ดังเอกสารหมายเลข AGTE-
01-1.5-02-15 
 
     3. คณะ มีการให๎ข๎อมูลแหลํง
งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกํ
นักศึ กษา  โดยวิธี การติดบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ขําวสารแกํนักศึกษา 
พร๎อมแจ๎งไปยังประธานหลักสูตร/
สาขาวิชา เพื่อประชาสัมพันธ์แกํ
นักศึกษาเป็นอีก 1 ชํองทาง ดัง
เอกสารหมายเลข AGTE-01-1.5-
02-16 

  3 จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร๎อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเรจ็การศึกษาแกํ
นักศึกษา 

     คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได๎
จัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมเพื่อ
การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแกํ
นั ก ศึ ก ษ า ซึ่ ง ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี 
การเกษตร ได๎จัดให๎แกํนักศึกษา
จ านวน 2 ครั้ง คือ 
     คร้ังท่ี 1 จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติ เรื่อง พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เพื่อเตรียมความ
พร๎อมสูํการท างาน    เมื่อวันท่ี 27 
มกราคม 2558 รับผิดชอบโดย  
รองคณบดฝีุายวิชาการและวิจยั ดงั
เอกสารหมายเลข AGTE-01-1.5-
03-01 
     คร้ังที่ 2 จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิ บั ติ ก า ร เ พื่ อ ฝึ ก ร ะ ดั บ ฝี มื อ

AGTE-01-1.5-03-01 : 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง 
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
เพื่อเตรียมความพร๎อมสูํการท างาน 

AGTE-01-1.5-03-02 : 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึก
ระดับฝีมือนักศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร๎อมกํอนเข๎าสูตํลาดแรงงาน 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร๎อม
กํ อน เ ข๎ าสูํ ต ล าดแร งงาน  ขอ ง
วิ ช า เ อ ก เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ผ ลิ ต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระหวํ างวันที่  7 -12 กรกฎาคม 
2558 รับผิดชอบโดยอาจารย์สุวิมล 
เทียกทุม  ดั ง เอกสารหมายเลข 
AGTE-01-1.5-03-02 

  4 ประเมินคุณภาพของการ
จัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข๎อ 1-3 ทุก
ข๎อไมํต่ ากวํา 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 

    มีการจัดท าเลํมรายงานผลการ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ก า ร
จัดบริการให๎ค าปรึกษาทางวิชาการ 
การจัดบริการให๎ค าปรึกษาการใช๎
ชีวิตแกํนักศึกษาในสถาบัน การจัด
ให๎ บริ ก า รข๎ อมู ลขํ า วสาร  ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาให๎กับนักศึกษา
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ประเมินผลการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร๎อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาได๎ ดังนี ้

     1. การจัดบริการให๎ค าปรึกษา
ทางวิชาการ แบํงเป็นภาคการศึกษา 
ดังนี ้
     - ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ผล
ของคะแนนรวมของคณะที่ ได๎คือ 
4 . 55  อยูํ ใ นระดั บมากที่ สุ ด ดั ง
เอกสารหมายเลข AGTE-01-1.5-
04-01 
     - ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ผล
ของคะแนนรวมของคณะที่ได๎คือ 
4 . 51  อยูํ ใ นระดั บมากที่ สุ ด ดั ง
เอกสารหมายเลข AGTE-01-1.5-
04-02 

     2. การจัดบริการให๎ค าปรึกษา
การใช๎ชีวิตแกํนักศึกษา แบํงเป็น
ภาคการศึกษา ดังนี้ 
     - ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ผล
ของคะแนนรวมของคณะที่ได๎คือ 
4 . 54  อยูํ ใ นระดั บมากที่ สุ ด ดั ง
เอกสารหมายเลข AGTE-01-1.5-
04-03 
     - ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ผล

AGTE-01-1.5-04-01 : 
สรุปรายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจการจัดบริการให๎ค าปรึกษา
ทางวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2557 

AGTE-01-1.5-04-02 : 
 สรุปรายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจการจัดบริการให๎ค าปรึกษา
ทางวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2557 

AGTE-01-1.5-04-03 : 
สรุปรายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจการจัดบริการให๎ค าปรึกษา
การใช๎ชีวิตแกํนักศึกษาในสถาบัน
ภาคเรยีนที่ 1  
ปีการศึกษา 2557 

AGTE-01-1.5-04-04 : 
สรุปรายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจการจัดบริการให๎ค าปรึกษา
การใช๎ชีวิตแกํนักศึกษาในสถาบัน
ภาคเรยีนที ่2 ปีการศึกษา 2557 

AGTE-01-1.5-04-05 : 
สรุปรายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจการจัดบริการข๎อมลู
ขําวสาร ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 
2557 

AGTE-01-1.5-04-06 : 
สรุปรายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจการจัดบริการข๎อมลู
ขําวสาร ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 
2557 
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ของคะแนนรวมของคณะที่ได๎คือ 
4 . 51  อยูํ ใ นระดั บมากที่ สุ ด ดั ง
เอกสารหมายเลข AGTE-01-1.5-
04-04 

     3 .  การจั ด ให๎บริ การข๎อมู ล
ขําวสารให๎กับนักศึกษาของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร แบํงเป็นภาค
การศึกษา ดังนี ้
     - ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ผล
ของคะแนนรวมของคณะที่ได๎คือ 
4 . 54  อยูํ ใ นระดั บมากที่ สุ ด ดั ง
เอกสารหมายเลข AGTE-01-1.5-
04-05 
     - ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ผล
ของคะแนนรวมของคณะที่ได๎คือ 
4.50 อยูํในระดับมากดังเอกสาร
หมายเลข AGTE-01-1.5-04-06 
4. จัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อม
เพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง พัฒนาศักยภาพนักศึกษาช้ันปี
ที่ 4 เพื่อเตรียมความพร๎อมสูํการ
ท างาน 
     - ผลของคะแนนที่ได๎คือ 4.51 
อยูํในระดับ มากที่สุด ดังเอกสาร
หมายเลข AGTE-01-1.5-04-07 

AGTE-01-1.5-04-07 :       
สรุปผลการประเมินการจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เพื่อ
เตรียมความพร๎อมสูํการท างาน 

  5 น าผลการประเมินจาก
ข๎อ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการให๎บริการและ
การให๎ข๎อมูล เพื่อสํง
ให๎ผลการประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

     มีการน าผลการประเมิน การ
จัดบริการให๎ค าปรึกษาทางวิชาการ 
การจัดบริการให๎ค าปรึกษาการใช๎
ชีวิตแกํนักศึกษา การจัดให๎บริการ
ข๎อมูลขําวสาร การจดักิจกรรม
เตรียมความพร๎อมเพื่อการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เพื่อ
เตรียมความพร๎อมสูํการท างาน
น าเข๎าท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารฝุายวิชาการ คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร เพื่อพิจารณาแก๎ไข
ปรับปรุง ให๎มีผลคะแนนทีเ่พิ่มขึ้น 
ดังเอกสารหมายเลข AGTE-01-1.5-
05-01 

AGTE-01-1.5-05-01 :        
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารฝุายวิชาการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งท่ี 
1/2558 วันท่ี 16 กันยายน 2558 
ณ ห๎องประชุมปทุม 
มาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์
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  6 ให๎ข๎อมูลและความรู๎ที่

เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแกํศิษย์
เกํา 

     คณะ ได๎มีการให๎ข๎อมูลและ
ความรู๎ที่เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแกํศิษย์เกํา โดยจัด
โครงการให๎ความรู๎แกํนักศึกษา
ปัจจุบันและศิษย์เกํา 2 ครั้ง 
     คร้ังท่ี 1 วิชาเอกเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมกํอสร๎าง ได๎จัด
โครงการ โดยเชิญศิษย์ปัจจุบัน และ
ศิษย์เกําเข๎ารบัการอบรมเรื่องการ
เขียนแบบกํอสรา๎งบ๎านพักอาศัยชั้น
เดียวด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใน
วันท่ี 30 กันยายน 2557 โดยมีศิษย์
เกําเข๎ารํวมโครงการ จ านวน 14 คน 
ดังเอกสารหมายเลข AGTE-01-1.5-
06-01 
 
     คร้ังท่ี 2 วิชาเอกเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ได๎จดั
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย
เชิญศิษย์ปัจจุบัน และศิษยเ์กําเข๎า
รับการอบรม เรื่อง ถํายภาพใหส๎วย
แบบมืออาชีพและการตกแตํงภาพ
ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พื่อ
น าไปใช๎ประโยชน์ ในวันที่ 2-3 
เมษายน 2558 โดยมีศิษย์เกาํเข๎า
รํวมโครงการ จ านวน 5 คน ดัง
เอกสารหมายเลข AGTE-01-1.5-
06-02 

AGTE-01-1.5-06-01 : 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การเขียนแบบกํอสร๎างบ๎านพักอาศัย
ช้ันเดียวด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

AGTE-01-1.5-06-02 : 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
ถํายภาพให๎สวยแบบมืออาชีพและ
การตกแตํงภาพด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อน าไปใช๎งาน 
 
 

 
ผลการประเมินตนเอง :  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่

1.5 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข๎อ  4 ข๎อ 3 คะแนน ไมบํรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 

มรภ.พช.ที่
1.5 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข๎อ 5 ข๎อ 4 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.6    กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.1.6) 
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 
 

ผลการด าเนินงาน :  
ในรอบปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได๎ด าเนินกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 จัดท าแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ในภาพรวมของคณะโดย
ให๎นักศึกษามีสํวนรํวมใน
การจัดท าแผนและการ
จัดกิจกรรม 

     คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได๎
ด าเนินการจัดท ากิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา โดยได๎ด าเนินการตาม
กระบวนการ ดังนี ้
     จัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
คณะโดยให๎นักศึกษามสีํวนรํวมใน
การจัดท าแผนและการจดักิจกรรม
โดยประชุมปฏิบตัิการท า
แผนพัฒนานักศึกษาเมื่อวันท่ี 21 
พฤษภาคม 2557 ซึ่งมีผู๎เข๎ารํวมใน
การท าแผนจ านวน 16 คนประกอบ
ไปด๎วย 
     - อาจารย์ จ านวน 9 คน 
     - นักศึกษา จ านวน 4 คน 
     - เจ๎าหน๎าท่ี จ านวน 3 คน 

(AGTE-01-1.6-01-01) 
ซึ่งแผนฯ ดังกลําวประกอบไปด๎วย
กิจกรรมโครงการจ านวน 10
โครงการ ซึ่งแตลํะโครงการได๎
ด าเนินการโดยมีสโมสรนักศึกษา
และนักศึกษารํวมเป็นผู๎รับผิดชอบ
ด าเนินโครงการมสีํวนรํวม ดังนี ้

AGTE-01-1.6-01-01 :  
สรุปวาระการประชุมในการท า
แผนการจดักิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา2557 
เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2557 

AGTE-01-1.6-01-02 :       
แผนการด าเนินโครงการตามแผน
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

AGTE-01-1.6-01-03 : 
โครงการ “สํงเสรมิคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์” ด าเนินการ
เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2557 

AGTE-01-1.6-01-04 : 
โครงการ “ประชุมเชียร์นักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร” 
ด าเนินการเมื่อวันท่ี 1-2 สิงหาคม 
2557 

AGTE-01-1.6-01-05 : 
โครงการ “กีฬารํวมพลัง สาน
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
(AGTE-01-1.6-01-02) 
     - โครงการ “สํงเสริม
คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์” 
ด าเนินการเมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 
2557 (AGTE-01-1.6-01-03) 
     - โครงการ “ประชุมเชียร์
นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร” ด าเนินการ
เมื่อวันท่ี 1-2 สิงหาคม 2557 
(AGTE-01-1.6-01-04) 
     - โครงการ “กีฬารํวมพลัง สาน
สัมพันธ์ ชาวคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรครั้งท่ี 6”
ด าเนินการเมื่อวันท่ี21-22มีนาคม
2558 (AGTE-01-1.6-01-05) 
     - โครงการ “คํายชาว
เทคโนโลยีการเกษตรรวมใจท า
ความด”ี ด าเนินการเมื่อวันที่ 4 
มีนาคม 2558 
(AGTE-01-1.6-01-06) 
     - โครงการ “การอบรมเชิง
ปฏิบัติการมารยาทไทย”ด าเนินการ
เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ ์2558 
(AGTE-01-1.6-01-07) 
     - โครงการอบรมปฏิบัติการ 
“การให๎ความรู๎และทักษะด๎านการ
ประกันคณุภาพการศึกษาให๎แกํ
นักศึกษา”ด าเนินการเมื่อวันท่ี 1 
เมษายน 2558 
(AGTE-01-1.6-01-08) 
     - โครงการ “พัฒนาศักยภาพ
ทักษะทางด๎านคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษให๎นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
เพื่อเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํการ
ท างาน”ด าเนินการเมื่อวันที่ 27 
มกราคม 2558 
(AGTE-01-1.6-01-09) 
     - โครงการ “อบเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแบบกํอสร๎างบ๎างพักอาศยั
ช้ันเดียวด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร”์ด าเนินการเมื่อวันท่ี 
28 กันยายน 2557 
(AGTE-01-1.6-01-10) 

สัมพันธ์ ชาวคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรครั้งท่ี 6”
ด าเนินการเมื่อวันท่ี21-22มีนาคม
2558 

AGTE-01-1.6-01-06 : 
โครงการ “คํายชาว
เทคโนโลยีการเกษตรรวมใจท า
ความด”ี ด าเนินการเมื่อวันที่ 4 
มีนาคม 2558 

AGTE-01-1.6-01-07 : 
โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบตัิการ
มารยาทไทย”ด าเนินการเมื่อวันที ่
11 กุมภาพันธ ์2558 

AGTE-01-1.6-01-08 : 
โครงการอบรบปฏิบัติการ “การให๎
ความรู๎และทักษะด๎านการประกัน
คุณภาพการศึกษาให๎แกํนักศึกษา”
ด าเนินการเมื่อวันท่ี 1 เมษายน 
2558 

AGTE-01-1.6-01-09 : 
โครงการ “พัฒนาศักยภาพทักษะ
ทางด๎านคอมพิวเตอรภ์าษาอังกฤษ
ให๎นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เพื่อเตรียม
ความพร๎อมเข๎าสูํการท างาน”
ด าเนินการเมื่อวันท่ี 27 มกราคม 
2558 

AGTE-01-1.6-01-10 : 
โครงการ “อบเชิงปฏิบัติการการ
เขียนแบบกํอสรา๎งบ๎างพักอาศัยช้ัน
เดียวด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์”
ด าเนินการเมื่อวันท่ี 28 กันยายน 
2557 

AGTE-01-1.6-01-11 : 
โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยในการผลิต Mill 
Manufacturing Process”
ด าเนินการเมื่อวันท่ี 14-16 
กรกฎาคม 2557 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
     - โครงการ “อบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช๎คอมพิวเตอร์ชํวย
ในการผลติ Mill Manufacturing 
Process”ด าเนินการเมื่อวันท่ี 14-
16 กรกฎาคม 2557 (AGTE-01-
1.6-01-11) 

  2 ในแผนการจัดกจิกรรม
พัฒนานักศึกษา ให๎
ด าเนินกิจกรรมทีส่ํงเสรมิ
คุณลักษณะบณัฑติตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู๎
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหํงชาติ 5 
ประการ ให๎ครบถ๎วน 
ประกอบด๎วย  

(1) คุณธรรม 
จริยธรรม 

(2) ความรู๎ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหวําง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(5) ทักษะการคิด
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     การจัดท าแผนการจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษาของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะได๎
ด าเนินกิจกรรมโครงการทีส่ํงเสริม
คุณลักษณะบณัฑติตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู๎ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหํงชาติ 5 ประการ อยําง
ครบถ๎วน ดังนี ้

(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) โครงการ “การอบรมเชิง
ปฏิบัติการมารยาทไทย” เป็น
พัฒนานักศึกษาด๎านคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อสํงเสรมิให๎นักศึกษามี
คุณธรรมจริยธรรม ตามจุดเน๎นของ
มหาวิทยาลยั ไดร๎ับความรู๎ความ
เข๎าใจ ในเรื่องมารยาท และมี
จิตส านึกและรํวมอนุรักษ์สํงเสรมิ
คุณคําดา๎นมารยาท (AGTE-01-1.6-
02-01) 

(2) ความรู ้
    1) โครงการ “สํงเสริม
คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์” 
เป็นพัฒนานักศึกษาด๎านความรู ๎
เพื่อให๎นักศึกษาได๎ทราบถึง กฎ 
ระเบียบของคณะและมหาวิทยาลยั 
ได๎รูจ๎ักสถานที่ตํางๆ บุคลากร และ
ทราบถึงกระบวนการเรียนการสอน
ของคณะ(AGTE-01-1.6-02-02) 

2) โครงการ “อบเชิง
ปฏิบัติการการเขียนแบบกํอสร๎าง
บ๎างพักอาศัยช้ันเดียวด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์” เพื่อให๎นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ศิษย์เกําวิชาเอก
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมกํอสร๎าง ได๎
เพิ่มพูนความรู๎และทักษะในวิชาชีพ 

AGTE-01-1.6-02-01 :          
แบบขออนุมัติและด าเนินโครงการ 
“การอบรมเชิงปฏิบตัิการมารยาท
ไทย” เป็นพัฒนานักศึกษาด๎าน
คุณธรรม จรยิธรรม 

AGTE-01-1.6-02-02 :           
แบบขออนุมัติและด าเนินโครงการ 
“สํงเสรมิคุณลักษณะบณัฑิตที่พึง
ประสงค์” เป็นพัฒนานักศึกษาด๎าน
ความรู ๎

AGTE-01-1.6-02-03 :           
แบบขออนุมัติและด าเนินโครงการ 
“อบเชิงปฏิบัติการการเขียนแบบ
กํอสร๎างบ๎างพักอาศัยช้ันเดียวด๎วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์” 

AGTE-01-1.6-02-04 :  
แบบขออนุมัติและด าเนินโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช๎
คอมพิวเตอร์ชํวยในการผลติ Mill 
Manufacturing Process เป็น
พัฒนานักศึกษาด๎านทักษะทาง
ปัญญา 

 

AGTE-01-1.6-02-05 :           
แบบขออนุมัติและด าเนินโครงการ 
“ประชุมเชียร์นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร” เป็นพัฒนา
นักศึกษาด๎าน ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและความรบัผิดชอบ 

AGTE-01-1.6-02-06 :  
แบบขออนุมัติและด าเนินโครงการ 
“พัฒนาศักยภาพทักษะทางด๎าน
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(AGTE-01-1.6-02-03) 

(3) ทักษะทางปัญญา 
1) โครงการ “อบเชิง

ปฏิบัติการการเขียนแบบกํอสร๎าง
บ๎างพักอาศัยช้ันเดียวด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์” (AGTE-01-1.6-02-
03) 

2) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ ใช๎คอมพิวเตอร์ชํวย
ในการผลติ Mill Manufacturing 
Process เป็นพัฒนานักศึกษาด๎าน
ทักษะทางปัญญา (AGTE-01-1.6-
02-04) 

(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1) โครงการ “ประชุมเชียร์
นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร” เพื่อเป็น
พัฒนานักศึกษาด๎าน ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ของนกัศึกษา 
(AGTE-01-1.6-02-05) 

(5) ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) โครงการ “พัฒนาศักยภาพ
ทักษะทางด๎านคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษให๎นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
เพื่อ เตรียมความพร๎อมเข๎าสูํการ
ท างาน” เป็นพัฒนานักศึกษาด๎าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ (AGTE-01-1.6-02-06) 

คอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษให๎
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เพื่อเตรียมความ
พร๎อมเข๎าสูํการท างาน” เป็นพัฒนา
นักศึกษาด๎านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3 จัดกิจกรรมให๎ความรู๎
และทักษะการประกัน
คุณภาพแกํนักศึกษา  

     คณะได๎จดัจัดกิจกรรมโครงการ
ความรู๎และทักษะการประกัน
คุณภาพแกใํหน๎ักศึกษา โดยได๎มีการ
จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบตัิการ 
การให๎ความรู๎และทักษะด๎านการ
ประกันคณุภาพการศึกษาแกํ
นักศึกษา”เพื่อ สํงเสรมิให๎นักศึกษา 

AGTE-01-1.6-03-01 :  
สรุปผลการด าเนิน โครงการ 
“อบรมเชิงปฏิบัติการ การให๎ความรู๎
และทักษะด๎านการประกันคณุภาพ
การศึกษาแกํนักศึกษา” 

AGTE-01-1.6-03-02 :  
โครงการ “กีฬารํวมพลัง สาน
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น าความรูไ๎ปใช๎กับกิจกรรมนักศึกษา 
มีสํวนรํวมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ และ ใช๎
กระบวนการคณุภาพการศึกษาใน
การพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม  
มีนักศึกษาที่เป็นกรรมการ สโมสร
นักศึกษาของคณะและตัวแทนจาก
แตํละสาขาวิชาเข๎ารํวมจ านวน 40 
คน (AGTE-01-1.6-03-01) 
นักศึกษาสามารถน าเอาองค์ความรู๎
ไปเขียนโครงการตํางๆ เชํนโครงการ
กีฬาคณะ (AGTE-01-1.6-03-02)     
     นอกจากน้ี ภายหลังจาการ
อบรม คณะได๎ให๎คณะกรรมการ
สโมสรคณะไดร๎ํวมประชุมเพื่อจัดท า
แผนกิจกรรมของนักศึกษา(Plan) 
โดยการประเมินผลการท างานตาม
แผน/โครงการในปีท่ีแล๎ว (Do) 
(Check) (Act) ด าเนินการเมื่อ 
(AGTE-01-1.6-03-03) 
 
 

สัมพันธ์ ชาวคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรครั้งท่ี 6” 

AGTE-01-1.6-03-03 :  
สรุปวาระการประชุมฝุายกิจกรรม
นักศึกษาและสโมสรนักศึกษา 

  4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ  
มีการประเมินผล5
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรบัปรุงการ
ด าเนินงานครั้งตํอไป 

     คณะ ได๎ด าเนินงานทุกกิจกรรม
และมีการประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทุก
กิจกรรมและบรรลุผลทุกกิจกรรม
ทั้งหมด 10 โครงการ ท่ีด าเนิน
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตาม
แผน คิดเป็นร๎อยละ100 ซึ่งแสดง
รายละเอียด ตามตารางนี้  
 

 
กิจกรรมโครงการ 

ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงคข์อง

โครงการ 
บรรลุ =  

ไมํบรรลุ =  
1. โครงการสํงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค ์
 

 

2.โครงการประชุม
เชียร์นกัศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

 

3. โครงการกีฬารํวม
พลัง สานสัมพนัธ์ 
ชาวคณะเทคโนโลยี

 

AGTE-01-1.6-04-01 :  
ผลการประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมแบบ
สรุปผลการประเมินโครงการ
โครงการ 

AGTE-01-1.6-04-02 :  
รํางแผนการด าเนินโครงการตาม
แผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558  
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การ เกษตร 
ครั้งที่ 6 
4. โครงการคํายชาว
เทคโนโลยีการ 
เกษตร 
รวมใจท าความด ี

 

5. โครงการการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
มารยาทไทย 

 

6.โครงการสืบสาน
ประเพณี ท าบุญ
คณะและสาน
สัมพันธ์พีน่๎องคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

 

7.โครงการอบรบ
ปฏิบัติการ การให๎
ความรูแ๎ละทกัษะ
ด๎านการประกัน
คุณภาพการศกึษา
ให๎แกํนกัศึกษา 

 

8.พัฒนาศักยภาพ 
ทักษะทางด๎าน
คอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ 
ให๎นักศึกษาชัน้ปีที่ 4 
เพื่อเตรียมความ
พร๎อมเข๎าสูกําร
ท างาน 

 

9. โครงการอบเชิง
ปฏิบัติการการเขียน
แบบกํอสร๎างบ๎างพัก
อาศัยชั้นเดียวดว๎ย
โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

 

10. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการใช๎
คอมพิวเตอร์ชํวยใน
การผลิต Mill 
Manufacturing 
Process 

 

 
(AGTE-01-1.6-04-01) 
 
และได๎น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งตํอไป 
ดังนี ้
     - ได๎ปรับปรุงแผนการจัด
กิจกรรมใหส๎อดคล๎องกับ วัน เวลา
ของผู๎เข๎ารับการเข๎ารํวมโครงการ 
     - ได๎ปรับกลุํมเปุาหมายใหม๎าก
ขึ้นให๎มีความเหมาะสมกับจ านวน
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ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ

แผน 

ผล
การ

ด าเนิน
โครง 
การ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 
บรรลุ = 
 

ไม่บรรลุ 
=  

  1.จ านวน
โครงการจัด
กิจกรรมในการ
พัฒนานกัศึกษา 
ตามระบบและ
กลไกการสํงเสริม
กิจกรรมนกัศกึษา 
ปี 2557  ไมํน๎อย
กวํา 8 โครงการ 

 
10  

โครงการ 
 

 
 
 

2.จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินกิจกรรม
การพัฒนา
นักศกึษาตามแผน 
คิดเป็นรอ๎ยละ 80 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
100 

 
 

 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
นักศึกษา  
     - ปรับแผนโครงการให๎
สอดคล๎องกับ กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหํงชาติ 5ประการ (AGTE-
01-1.6-04-02) 

  5 ประเมินความส าเรจ็ตาม
วัตถุประสงค์ของ
แผนการจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

ประเมินความส าเรจ็ตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจดั
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาซึ่งคณะได๎
ท าการประเมินความส าเสรจ็โดยมี
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมครบ
ทุกโครงการ/กิจกรรม ท่ีก าหนดไว๎
ในแผนการจัดกจิกรรมในการ
พัฒนานักศึกษาตามระบบและ
กลไกการสํงเสริมกจิกรรมนักศึกษา 
ปีการศึกษา2557 ไมํน๎อยกวํา 8 
โครงการซึ่งปรากฏวํา ด าเนิน
โครงการทั้งสิ้น 10 โครงการทุก
โครงการ/กิจกรรมบรรลเุปูาหมาย
ตามตัวช้ีวัดครบทุกข๎อ โดยมจี านวน
โครงการที่ด าเนินกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาตามแผน คดิเป็น
ร๎อยละ 80 ขึ้นไป ปรากฏวําด าเนนิ
โครงการคดิได๎เป็นร๎อยละ100 ดัง
ตาราง (AGTE-01-1.6-05-01) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGTE-01-1.6-05-01 :        
สรุปผล การประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ปีการศึกษา 2557 
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  6 น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจดักิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา 

     คณะได๎ด าเนินการ จดัประชุม
เพื่อประเมินผลการด าเนินโครงการ
ตามแผนการจัดกจิกรรมนักศึกษา 
และน าผลจากการประเมินผลมา
จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  
โดยมีนักศึกษา ซึ่งผู๎แทนจากสโมสร
นักศึกษามามีสํวนรํวมในการจัดท า
แผน  ในการปรับปรุงแผนครั้งนี้ ได๎
จัดท าแผนเพื่อใหส๎อดคล๎องกับการ
ด าเนินกิจกรรมทีส่ํงเสรมิ
คุณลักษณะบณัฑติตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู๎ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหํงชาติ 5 ประการ ให๎
ครบถ๎วน สมบรูณม์ากขึ้นโดยมีปรบั
แผนให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแตลํะ
หลักสตูร  
     โดยมีนักศึกษา ซึ่งผู๎แทนจาก
สโมสรนักศึกษามามสีํวนรํวมในการ
จัดท าแผน 2558 (AGTE-01-1.6-
06-01) 

AGTE-01-1.6-06-01 :  
รํางแผนการด าเนินโครงการตาม
แผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่

1.6 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข๎อ  6 ข๎อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 

มรภ.พช.ที่
1.6 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข๎อ  6 ข๎อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
 
 
 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
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จุดเดํน 
1. 
2. 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบท่ี 2   การวิจัย 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข๎อ 
มีการด าเนินการ   

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ   

3-4ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

6ข๎อ 
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ผลการด าเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได๎ด าเนินการพัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์  โดยมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 1. มีระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารงานวิจัย
ที่สามารถน าไปใช๎
ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค ์

     คณะเทคโนโลยีการเกษตรใช๎
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจัยจากระบบสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และระบบ
สารสนเทศคณะเทคโนโลยี 
การเกษตร โดยน าข๎อมลูดา๎นการ
วิจัยมาจัดเป็นหมวดหมูํในด๎าน
ตํางๆ ดังน้ี 
     - แผนงานวิจัย คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (AGTE-
02-2.1-1-01) 
     - รายงานข๎อมูลโครงการวิจัย 
ย๎อนหลัง 8 ปี (AGTE-02-2.1-1-
02) 
     - รายงานผลงานวิจัยท่ีไดร๎ับ
การตีพิมพ์เผยแพรํ ย๎อนหลัง 6 ปี 
(AGTE-02-2.1-1-03) 
     - ท าเนียบนักวิจัย คณะ
เทคโนโลยี การเกษตร (AGTE-02-
2.1-1-04) 
     - การน าไปใช๎ประโยชน์ของ
งานวิจัย (AGTE-02-2.1-1-05) 
     - การบูรณาการงานวิจัย เข๎า
กับการเรยีนการสอน และการ
บริการวิชาการ (AGTE-02-2.1-1-
06) 
     โดยมีการจัดเก็บเอกสารใน
รูปแบบ แฟูมข๎อมูล ไฟล์ข๎อมลู และ
ในสํวนท่ีสามารถเผยแพรํได๎ จะ
ด าเนินการเผยแพรํบนเว็บไซต์คณะ
เทคโนโลยี การเกษตร 
http://agritech.pcru.ac.th/201
4  
     ซึ่งข๎อมูลสารสนเทศดังกลําวมี
การน าไปใช๎ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัย ดังนี ้
     - เนื่องจากคณะกรรมการ

AGTE-02-2.1-1-01 :  
แผนงานวิจัย คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

AGTE-02-2.1-1-02 :        
รายงานข๎อมูลโครงการวจิัย 
ย๎อนหลัง 8 ป ี

AGTE-02-2.1-1-03 :        
รายงานผลงานวิจัยท่ีได๎รับการ
ตีพิมพ์เผยแพรํ ย๎อนหลัง 6 ป ี

AGTE-02-2.1-1-04 :          
ประวัตินักวิจัย คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

AGTE-02-2.1-1-05 :             
การน าไปใช๎ประโยชน์ของงานวิจัย 

AGTE-02-2.1-1-06 :          
การบูรณาการงานวิจัย เข๎ากับการ
เรียนการสอน และการบริการ
วิชาการ 

AGTE-02-2.1-1-07 : 
http://agritech.pcru.ac.th/2014 

AGTE-02-2.1-1-08 :           
บันทึกข๎อความ เรื่อง ขออนุญาต
เบิกคําใช๎จํายน าเสนอในการ
ประชุมสมัมนาทางวิชาการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวันออก ครั้งท่ี 8 

http://agritech.pcru.ac.th/2014
http://agritech.pcru.ac.th/2014
http://agritech.pcru.ac.th/2014
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บริหารคณะตระหนักในจ านวนการ
ตีพิมพ์เผยแพรํผลงานวิจัยมีน๎อย 
จากข๎อมูล จ านวนผลงานวิจัยท่ี
ได๎รับการตีพิมพเ์ผยแพรํ จึงได๎
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
ตีพิมพ์เผยแพรํผลงานวิจัย (AGTE-
02-2.1-1-08) 

  2 สนับสนุนพันธกิจดา๎น
การวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์ในประเด็น
ตํอไปนี้  
- ห๎องปฏิบัติการวิจัยฯ
หรือห๎องปฏิบัติงาน
สร๎างสรรค์ หรือหนํวย
วิจัยฯ หรือศูนยเ์ครื่องมือ 
หรือศูนย์ให๎ค าปรึกษา
และสนบัสนุนการวิจัยฯ 
- ห๎องสมุดหรือแหลํง
ค๎นคว๎าข๎อมูลสนับสนุน
การวิจัยฯ 
- สิ่งอ านวยความสะดวก
หรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ 
เชํน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยใน
ห๎องปฏิบัติการวิจยั 
- กิจกรรมวิชาการที่
สํงเสริมงานวิจัยฯ เชํน 
การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงาน
สร๎างสรรค์ การจัดใหม๎ี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ
หรือศาสตราจารยร์ับ
เชิญ (visiting 
professor) 

     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มี
การสนับสนุนพันธกิจด๎านการวิจัย
ดังนี ้
     - แปลงเกษตรผสมผสานเพื่อ
การเรยีนรู๎, อาคารปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ,อาคาร
ปฏิบัติการอตุสาหกรรม,
ห๎องปฏิบัติการด๎านคหกรรม, ห๎อง
คอมพิวเตอร์ และห๎องเครื่องมือ
ปฏิบัติการเพื่อให๎อาจารย์และ
นักศึกษาได๎ใช๎เพื่อในการด าเนินงาน
วิจัยและสารนิพนธ์ (AGTE-02-2.1-
2-01 ถึง AGTE-02-2.1-2-06) 
     - มีห๎องสมุดคณะเทคโนโลยี 
การเกษตร และห๎องสมุด
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ เพือ่
การค๎นคว๎าข๎อมูลในการด าเนินการ
วิจัย และจดัหาผลงานวิจัย และ
เอกสารต าราส าหรับการค๎นควา๎
ข๎อมูลเพิ่มขึ้น (AGTE-02-2.1-2-07 
ถึง AGTE-02-2.1-2-08) 
     - มีการติดตั้งกล๎องวงจรปิดเพือ่
รักษาความปลอดภัย แตํงตั้งผู๎
ปฏิบัติหน๎าท่ีเวรยามเฝูาระวังรักษา
ความปลอดภัยและใน
ห๎องปฏิบัติการ มีปูายค าเตือน และ
คูํมือการใช๎งานเครื่องมือ เพื่อความ
ปลอดภัยของผู๎ใช๎งาน (AGTE-02-
2.1-2-09) 
     - มีระบบสารสนเทศท่ีสืบค๎นได๎ 
อาทิ เชํน Thai Lis, IEEE/IET, Pro 
Quest, Springer Link, Science 
Direct, ISI Web Knowledge, 
Emerald, SAGE JOURNALS 
Online, JOVE, ฐานข๎อมูลงานวิจัย
มหาวิทยาลยัราชภฏั

AGTE-02-2.1-2-01 :  
ภาพแปลงเกษตรผสมผสานเพื่อการ
เรียนรู ๎

AGTE-02-2.1-2-02 :  
ภาพอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

AGTE-02-2.1-2-03 :  
ภาพอาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม 

AGTE-02-2.1-2-04 :  
ภาพห๎องปฏิบัติการด๎านคหกรรม 

AGTE-02-2.1-2-05 :  
ภาพห๎องคอมพิวเตอร ์
AGTE-02-2.1-2-06 :  
ภาพห๎องเครื่องมือปฏิบตัิการ 

AGTE-02-2.1-2-07 :  
ภาพห๎องสมุดคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

AGTE-02-2.1-2-08 :  
ภาพห๎องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  

AGTE-02-2.1-2-09 :   
ภาพระบบรักษาความปลอดภยั 

AGTE-02-2.1-2-10 :  
ภาพระบบสารสนเทศท่ีสืบค๎นได๎
จากเว็บไซต์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
http://agritech.pcru.ac.th/2014
/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=793&Ite
mid=192  

http://agritech.pcru.ac.th/2014/index.php?option=com_content&view=article&id=793&Itemid=192
http://agritech.pcru.ac.th/2014/index.php?option=com_content&view=article&id=793&Itemid=192
http://agritech.pcru.ac.th/2014/index.php?option=com_content&view=article&id=793&Itemid=192
http://agritech.pcru.ac.th/2014/index.php?option=com_content&view=article&id=793&Itemid=192
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เพชรบูรณ ์ (AGTE-02-2.1-2-10 
ถึง AGTE-02-2.1-2-12) 
     - มีการด าเนินโครงการจัดแสดง
นิทรรศการผลงานวิจยั และงาน
สร๎างสรรค์ (งานราชภฏัวิชาการ) 
เพื่อเผยแพรคํวามรู๎ทางวิชาการ 
งานวิจัย และเทคโนโลยี ระหวําง
วันท่ี 2 – 3 เมษายน 2558 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
(AGTE-02-2.1-2-13) 
     นอกจากน้ีคณะเทคโนโลยี 
การเกษตร ไดม๎ีการจดัท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจของ
บุคคลากรทีม่ีตํอสิ่งสนับสนุนพันธ
กิจการวิจัย คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นแบบประเมิน
ออนไลน์ 
(https://docs.google.com/for
ms/d/1BOYl-
fR1Y7QabKkXAmtuwGiJ0Xr2n_
3vevfPUKJvCnw/viewform)  
(AGTE-02-2.1-2-14)และจัดท า
รายงานผลการประเมินเสนอตํอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  
ครั้งท่ี 6/2558  ซึ่งได๎ผลการ
ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม 
อยูํในระดับความพึงพอใจมาก 
(AGTE-02-2.1-2-15 ถึง AGTE-02-
2.1-2-16) 

AGTE-02-2.1-2-11 :  
ภาพระบบสารสนเทศท่ีสืบค๎นได๎
จากเว็บไซต์สถาบันวิจยัและพัฒนา 
http://research.pcru.ac.th/rese
archV2/index.php/2014-04-30-
07-05-57  

AGTE-02-2.1-2-12 :  
ภาพระบบสารสนเทศท่ีสืบค๎นได๎
จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
http://pcru.ac.th/pcruv4/main.
php  

AGTE-02-2.1-2-13 :         
รายงานผลการด าเนินโครงการ จดั
แสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและ
งานสร๎างสรรค์ (งานราชภฏั
วิชาการ) ระหวํางวันท่ี 2 – 3 
เมษายน 2558 

AGTE-02-2.1-2-14 :  
แบบประเมินความพึงพอใจของ
บุคคลากรทีม่ีตํอสิ่งสนับสนุนพันธ
กิจการวิจัย คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบรูณ์ออนไลน์ 
(https://docs.google.com/form
s/d/1BOYl-
fR1Y7QabKkXAmtuwGiJ0Xr2n_
3vevfPUKJvCnw/viewform) 

AGTE-02-2.1-2-15 :         
รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของบุคคลากรที่มีตํอสิ่ง
สนับสนุนพันธกิจการวิจัย คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบรูณ ์

AGTE-02-2.1-2-16 :         
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ครั้งท่ี 6/2558 วันท่ี 24 มิถุนายน 

https://docs.google.com/forms/d/1BOYl-fR1Y7QabKkXAmtuwGiJ0Xr2n_3vevfPUKJvCnw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1BOYl-fR1Y7QabKkXAmtuwGiJ0Xr2n_3vevfPUKJvCnw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1BOYl-fR1Y7QabKkXAmtuwGiJ0Xr2n_3vevfPUKJvCnw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1BOYl-fR1Y7QabKkXAmtuwGiJ0Xr2n_3vevfPUKJvCnw/viewform
http://research.pcru.ac.th/researchV2/index.php/2014-04-30-07-05-57
http://research.pcru.ac.th/researchV2/index.php/2014-04-30-07-05-57
http://research.pcru.ac.th/researchV2/index.php/2014-04-30-07-05-57
http://pcru.ac.th/pcruv4/main.php
http://pcru.ac.th/pcruv4/main.php
https://docs.google.com/forms/d/1BOYl-fR1Y7QabKkXAmtuwGiJ0Xr2n_3vevfPUKJvCnw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1BOYl-fR1Y7QabKkXAmtuwGiJ0Xr2n_3vevfPUKJvCnw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1BOYl-fR1Y7QabKkXAmtuwGiJ0Xr2n_3vevfPUKJvCnw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1BOYl-fR1Y7QabKkXAmtuwGiJ0Xr2n_3vevfPUKJvCnw/viewform
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
2558 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่
เสนอให๎ท่ีประชุมพิจารณา 

  3 3. จัดสรรงบประมาณ 
เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค ์

     เนื่องจากระบบการจัดสรร
งบประมาณของมหาวิทยาลยั ได๎
ก าหนดวงเงินงบประมาณที่
สนับสนุนการวิจัยไว๎ท่ีสํวนกลาง คอื 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ เพือ่
เป็นทุนอุดหนุนการวิจัยให๎แกํ
คณาจารย์ ซึ่งคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรเป็นสํวนหน่ึง
ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ดังกลําว (AGTE-02-2.1-3-01) 
     และในปีการศึกษา 2557 มี
คณาจารย์ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรไดร๎ับการ
สนับสนุนการวิจัย จ านวน 40 เรื่อง 
งบประมาณรวม 6,903,500 บาท 
รายละเอียด ดังนี้ 
     1. งานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎ 
พัฒนาชุมชนและท๎องถิ่น จ านวน 1 
ชุดโครงการวิจยั และ 5 
โครงการวิจัย รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 4,473,000 บาท (AGTE-02-
2.1-3-02) 
     2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
และท๎องถิ่น จ านวน 2 ชุด
โครงการวิจัย และ 20 
โครงการวิจัย รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 1,573,900 บาท (AGTE-02-
2.1-3-03 ถึง AGTE-02-2.1-3-04) 
     3. ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุํนใหมํ 
จ านวน 3 โครงการวิจัย 
งบประมาณทั้งสิ้น 45,000 บาท 
(AGTE-02-2.1-3-05) 

AGTE-02-2.1-3-01 :  
คูํมือทุนอุดหนุนงานวิจัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์

AGTE-02-2.1-3-02 :        
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ เรื่อง การพิจารณา
อนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อสร๎าง
องค์ความรู๎ พัฒนาชุมชนและ
ท๎องถิ่น งบประมาณแผํนดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

AGTE-02-2.1-3-03 :       
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ เรื่อง การพิจารณา
อนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อ 
พัฒนาชุมชนและท๎องถิ่น 
งบประมาณแผํนดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

AGTE-02-2.1-3-04 :        
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ เรื่อง การพิจารณา
อนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อ 
พัฒนาชุมชนและท๎องถิ่น (เพิ่มเติม) 
งบประมาณแผํนดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

AGTE-02-2.1-3-05 :        
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ เรื่อง การพิจารณา
อนุมัติทุนวิจัยสนับสนุนนักวิจัยรุํน
ใหมํ งบประมาณรายได๎ของ
มหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

  4 จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการเผยแพรํ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มี
การจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการเผยแพรผํลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์
ในวารสาร ระดับชาติหรือนานาชาติ 
ผํานชํองทาง 2 ชํองทาง คือ 
     1. กองทุนสนับสนุนการวิจัย 

AGTE-02-2.1-4-01 :  
คูํมือการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนสนับสนุน
การวิจัย 
สรุป การจัดสรรงบประมาณจาก
กองทุนสนับสนุนการวิจัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์

http://research.pcru.ac.th/researchV2/index.php/component/attachments/download/513
http://research.pcru.ac.th/researchV2/index.php/component/attachments/download/513
http://research.pcru.ac.th/researchV2/index.php/component/attachments/download/513
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มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  
(AGTE-02-2.1-4-01) ซึ่งมี
คณาจารย์ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  ได๎รับการ
สนับสนุน จ านวน 6 คน จ านวนเงนิ 
29,756 บาท 
     2. จัดสรรงบประมาณของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อสนับสนนุ
การเดินทางไปเผยแพรํผลงานวิจัย 
ซึ่งมีคณาจารยไ์ด๎รบัการสนับสนุน 
จ านวน 1 คน จ านวนเงิน 5,550 
บาท 
 

ส าหรับการตีพิมพเ์ผยแพรํ
ผลงานวิจัย ดังนี ้

 

AGTE-02-2.1-4-02 :  
(1) อาจารย์ธนภัทร  
วรปัสสุ เผยแพรํผลงานวิจัยที่การ
ประชุมวิชาการ มอบ.วิจยั ครั้งท่ี 9  
ในระหวํางวันท่ี 2 - 3 กรกฎาคม 
2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ได๎รับการสนบัสนุนงบประมาณ 
จ านวน 7,902 บาท  

AGTE-02-2.1-4-03 : 
(2) อาจารย์ณัฐรินทร์  
ศิริรัตนนันท์ ตีพมิพ์ลงวารสารวิจยั
และสํงเสรมิวิชาการเกษตร ได๎รับ
การสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 
3,000 บาท  

AGTE-02-2.1-4-04 :       
(3) อาจารย์สนธยา วันชัย เผยแพรํ
ผลงานวิจัยท่ีการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลยัราชภฏักลุํมศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 6 ระหวํางวันท่ี 23 – 24 
กรกฎาคม 2558 ได๎รับการ
สนับสนุนงบประมาณ จ านวน 
5,200 บาท 

AGTE-02-2.1-4-05 :           
(4) อาจารย์ธรรมณ์ชาติ  
วันแตํง ตีพิมพ์ลงวารสารสมาคม
วิศวกรรมเกษตรแหํงประเทศไทย ปี
ที่ 20 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2557 ได๎รับการสนับสนนุ
งบประมาณ จ านวน 4,000 บาท  

AGTE-02-2.1-4-06 :          
(5) อาจารย์นฤมล วันน๎อย เผยแพรํ
ผลงานวิจัยท่ีการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครปฐม ครั้งท่ี 7 ระหวํางวันท่ี 30 
– 31 มีนาคม 2558 ได๎รับการ
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สนับสนุนงบประมาณ จ านวน 
5,654 บาท  

AGTE-02-2.1-4-07 :      
(6) อาจารย์ สิบโท ดร.พิศุทธิ์ บัว
เปรม ตีพมิพ์ลงวารสารราชภัฏ
เพชรบูรณส์าร ไดร๎ับการสนับสนุน
งบประมาณ จ านวน 4,000 บาท  

สรุป การจัดสรรงบประมาณจาก
คณะเทคโนโลยีการเกษตรส าหรับ
การตีพิมพ์เผยแพรผํลงานวิจยั ดังน้ี 

AGTE-02-2.1-4-08 :          
(1) อาจารย์ศิริวรรณ พลเศษ  
เผยแพรผํลงานวิจยัในการ
ประชุมสมัมนาทางวิชาการ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวันออก ครั้งท่ี 8 ระหวํางวันท่ี 3 
– 5 มิถุนายน 2558 จ านวน 5,550 
บาท  

  5 มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย มี
การสร๎างขวัญและ
ก าลังใจตลอดจนยกยํอง
อาจารย์และนักวิจัยท่ีมี
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรคด์ีเดํน 

     คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ มี
การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัย ดังน้ี 
     1. โดยการจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การวจิัย อบรมให๎นักวิจยัมีความรู ๎
ในเรื่อง จรรยาบรรณนักวิจัย การ
เขียนข๎อเสนอโครงการวิจัย การบรู
ณาการงานวิจัยกบัการเรียนการ
สอนและการบริการวิชาการ  ใน
วันท่ี 18 กรกฎาคม 2557 (AGTE-
02-2.1-5-01) 
     2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพ และ
อบรมให๎นักวิจัยมีความรู๎ ความ
เข๎าใจ ด๎านการเขยีนบทความวิจัย
เพื่อการตีพิมพ์เผยแพรํ ในวันที่ 26 
พฤษภาคม 2558 (AGTE-02-2.1-
5-02) 
     3. บุคลากรของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรเข๎ารํวมอบรม

AGTE-02-2.1-5-01 :         
รายงานผลการด าเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย วันท่ี 18 
กรกฎาคม 2557 

AGTE-02-2.1-5-02 :        
รายงานผลการด าเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย วันท่ี 26 
พฤษภาคม 2558 

AGTE-02-2.1-5-03 :          
ส าเนาเกยีรตบิัตรการเข๎ารํวมอบรม
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใน
การเขียนบทความวิจยัเพื่อการ
ตีพิมพ์เผยแพรํ และโครงการอบรม
หลักสตูรระยะสั้น อบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการเขียน
บทความเพื่อการตีพมิพ์ ในระหวําง
วันท่ี 10 – 11 มิถุนายน 2557 

AGTE-02-2.1-5-04 :          
บันทึกข๎อความ ท่ี กษ 24/2558 
เรื่อง ขอสํงรายชื่อบุคลากรเข๎ารํวม
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โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใน
การเขียนบทความวิจยัเพื่อการ
ตีพิมพ์เผยแพรํ และโครงการอบรม
หลักสตูรระยะสั้น อบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการเขียน
บทความเพื่อการตีพมิพ์ ในระหวําง
วันท่ี 10 – 11 มิถุนายน 2557 ณ 
ห๎องประชุมศรีชมภู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ จ านวน 19 คน  
(AGTE-02-2.1-5-03) 
     4. บุคลากรของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรเข๎ารํวมพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยในการเขียน
บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
เผยแพรรํะดับชาติและนานาชาติ 
ในระหวํางวันท่ี 29 - 30 มกราคม 
2558 ณ ห๎องประชุมสีทอง 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
จ านวน 12 คน (AGTE-02-2.1-5-
04) 

     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มี
การสร๎างขวัญและก าลังใจตลอดจน
ยกยํองอาจารย์และนักวิจัยท่ีมี
ผลงานวจิัยหรืองานสร๎างสรรค์
ดีเดํน ดังน้ี 
     1. ด าเนินการจัดโครงการ "เชิด
ชูเกียรตินักวิจัย คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร” เพื่อสร๎าง
ขวัญก าลังใจ และยกยํองนักวิจัย ใน
วันท่ี 28 มกราคม 2558 ณ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (AGTE-02-
2.1-5-05) 
     2. อาจารย์ศิริวรรณ พลเศษ 
สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ได๎รับรางวัลเชิดชูเกยีรตินักวจิัย
ดีเดํน ประจ าปี พ.ศ. 2558จาก
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
(AGTE-02-2.1-5-06) 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใน
การเขียนบทความวิจยัเพื่อการ
ตีพิมพ์เผยแพรํระดับชาติและ
นานาชาติ ในระหวํางวันท่ี 29 – 30 
มกราคม 2558 

AGTE-02-2.1-5-05 :         
รายงานผลการด าเนินโครงการ 
“เชิดชูเกียรตินักวิจยั คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร” วันท่ี 28 
มกราคม 2558 

AGTE-02-2.1-5-06 :       
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ เรื่อง รางวัลเชิดชูเกยีรติ
นักวิจัยและบริการวิชาการแกสํังคม
ดีเดํน ประจ าปี พ.ศ. 2558 

  6 มีระบบและกลไกเพื่อ
ชํวยในการคุ๎มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองาน
สร๎ า งสรรค์ที่ น า ไปใ ช๎

     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มี
ระบบเพื่อชํวยในการคุม๎ครองสิทธ์ิ
ของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 
ดังนี ้

AGTE-02-2.1-6-01 :  
ระเบียบมหาวิทยาลัย วําด๎วย การ
จัดการทรัพยส์ินทางปัญญา พ.ศ. 
2554 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ
ด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

     (1) ระเบียบมหาวิทยาลัย วํา
ด๎วย การจัดการทรัพยส์ินทาง
ปัญญา พ.ศ. 2554 (AGTE-02-2.1-
6-01) 
     (3) ประกาศ หลักเกณฑ์และ
อัตราการจํายเงินกองทุนสนับสนนุ
การวิจัย พ.ศ. 2557 ข๎อ 13 
หลักเกณฑ์และอัตราการจํายเงิน
สนับสนุนการจดทะเบียนทรัพยส์นิ
ทางปัญญา ซึ่งจัดท าโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
(AGTE-02-2.1-6-02) 
     (2) Flow chart ที่แสดง
ขั้นตอนการขอจดทะเบียนสิทธิบัตร 
หรืออนุสิทธิบัตร ที่จดัท าโดยคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งได๎จัดท า
เป็นคูํมือท่ีอธิบายขั้นตอนและ
แนวทางไว๎อยํางชัดเจน  (AGTE-
02-2.1-6-03) 

     จากระบบดังกลําวข๎างต๎น มี
อาจารย์จ านวน 1 ทําน ไดร๎ับการ
คุ๎มครองสิทธ์ิ คือ 
 
     (1) อาจารย์ธรรมณ์ชาติ วัน
แตํง ใช๎ ระบบการจดสิทธิบัตร หรอื
อนุสิทธิบัตร กรณีที่ 2 นักวิจัยที่
ต๎องการขอจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร งานทุนวิจัยสํวนตัว 
จะต๎องด าเนินการขอจดเอง น า
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ชุดตดัแปูงขนม
ผิงลงถาด ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร 
เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2557  และ
ได๎รับวันการจดอนสุิทธิบัตร เมื่อ
วันท่ี 10 เมษายน 2558 ได๎รับเลขที่
อนุสิทธิบัตร 9799 (AGTE-02-2.1-
6-04) 

AGTE-02-2.1-6-02 :  
ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราการ
จํายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
พ.ศ. 2557  

AGTE-02-2.1-6-03 :  
คูํมือระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

AGTE-02-2.1-6-04 :  
เอกสารการยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร 
เลขท่ีค าขอ 1403000109, ข๎อถือ
สิทธิ, รายละเอียดการประดิษฐ์, 
บทสรุปการประดิษฐ์ และอนุ
สิทธิบัตรเลขท่ี 9799 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่

2.1 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข๎อ 6 ข๎อ 5 คะแนน บรรลุ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 

มรภ.พช.ที่
2.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข๎อ 5 ข๎อ 5 คะแนน บรรลุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.2) 
ชนิดชองตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข๎า 
เกณฑ์การประเมิน  
 การแปลงจ านวนเงินตํอจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหวําง 0 – 5  
1. เกณฑ์เฉพาะคณะท่ีอยู่ในกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุํมสาขาวิชา 

1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 =  60,000 บาทข้ึนไปตํอคน   
 1.2  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่  
ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 =  50,000 บาทข้ึนไปตํอคน 

1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่  

ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทข้ึนไปตํอคน   
 
2. เกณฑ์เฉพาะคณะท่ีอยู่ในกลุ่ม  ค1 และ ง  จ าแนกเป็น 3 กลุํมสาขาวิชา 

2.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ 

ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5  =  220,000 บาทขึ้นไปตํอคน 
2.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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                       จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5  =  180,000 บาทขึ้นไปตํอคน  

2.3  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ ก าหนดให๎
เป็นคะแนนเต็ม 5  =  100,000 บาทขึ้นไปตํอคน  
 
สูตรการค านวณ  :  
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันตํอจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 
 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =     
 
 
 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
คะแนนที่ได๎  =  
 
ผลการด าเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2557  คณะเทคโนโลยีการเกษตร ใช๎คําเฉลี่ยของคะแนนที่ได๎ของทุกกลุํม
สาขาวิชาในคณะ   ซ่ึงมีจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จากภายในและภายนอกโดยภาพรวม
ทั้งสิ้น จ านวน 6,903,500 บาท แยกเป็น  
 

ล าดับ หลักสูตรสาขาวิชา 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

จ านวนอาจารย์
ประจ าท้ังหมด
และนกัวิจัย 
(ไม่นับผู้ลา
ศึกษาต่อ) 

จ านวนเงิน
เฉลี่ยต่อคน

(บาท) 
คะแนน 

ภายใน ภายนอก รวม 

1 
หลักสตูรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร ์

1,098,300 0 1,098,300 18 61,016.67 5 

2 

หลักสตูรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

2,972,650 535,000 3,507,650 31 113,150 5 

3 

หลักสตูรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

1,345,550 150,000 1,495,550 5 299,110 5 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัย 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯทีก่ าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 x 5 
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4 

หลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

321,500 0 321,500 6 53,583.33 4.47 

5 

หลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรม
การผลิต 

35,500 445,000 480,500 5 96,100 5 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5,773,500 1,130,000 6,903,500 65 106,207.69 5 

 
เอกสาร/หลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
AGTE-02-2.2-01 แบบสรุป จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 แยกตามหลักสูตรสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  
(รับรองข๎อมูล โดย รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย และคณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร) 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 

มรภ.พช.ที่
2.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
45,000 
บาท/คน 

106,207.69 บาท/
คน 

5 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 

มรภ.พช.ที่
2.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย  

45,000 
บาท/คน 

106,207.69 บาท/
คน 

5 คะแนน บรรลุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา  2557 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ หน๎า 58 
 

 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3    ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (สกอ. 2.3) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน   

โดยการแปลงคําร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหวําง 0 – 5 เกณฑ์แบํงกลุํมตามสาขาวิชา ดังนี้ 
1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 
 กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนด
ไว๎เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร๎อยละ 30 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนด
ไว๎เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร๎อยละ 30 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนด
ไว๎เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร๎อยละ 20 ขึ้นไป 
2. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ค1 และ ง 
 กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนด
ไว๎เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร๎อยละ 60 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนด
ไว๎เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร๎อยละ 60 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนด
ไว๎เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร๎อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรค านวณ 
1. ค านวณร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 
 
 
 
 
 
2. แปลงคําร๎อยละที่ค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
ผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทั้งหมด 

 ร๎อยละผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย X 5 
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    คะแนนที่ได้ =    
 

 
ผลการด าเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2557  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย จ านวนทั้งสิ้น 16 เรื่อง  สรุปได๎ดังนี้  
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ล าดับ หลักสูตรสาขาวิชา 
จ านวนงานวิจัย(ค่าหนัก) รวม 

(เรื่อง) 
รวมค่า
น้ าหนัก 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

1 
หลักสตูรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร ์

0 0 0 0 0 0 0.00 

2 

หลักสตูรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

5 0 2 0 0 7 2.20 

3 

หลักสตูรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

0 0 0 0 0 0 0.00 

4 

หลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

0 1 0 0 0 1 0.40 

5 

หลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรม
การผลิต 

3 2 0 1 2 8 4.20 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 8 3 2 1 2 16 6.80 
 
 
 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ล าดับ หลักสูตรสาขาวิชา 
จ านวนงานสร้างสรรค์ (ค่าหนัก) รวม 

(เรื่อง) 
รวมค่า
น้ าหนัก 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

1 
หลักสตูรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร ์

0 0 0 0 0 0 0.00 

2 หลักสตูรเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0.00 

ร๎อยละผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให๎
เป็นคะแนนเต็ม 5 
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บัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

3 

หลักสตูรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

0 0 0 0 0 0 0.00 

4 

หลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

0 0 0 0 0 0 0.00 

5 

หลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรม
การผลิต 

0 0 0 0 0 0 0.00 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 0 0 0 0 0 0 0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ล าดับ หลักสูตรสาขาวิชา 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก จ านวน
อาจารย์
ประจ า
ทั้งหมด 

ร้อยละ
ผลงาน 

คะแนน บทความ
วิจัย 

งาน
สร้างสรรค์ 

รวม 

1 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์

0.00 0.00 0.00 19 0.00 0 

2 
หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

2.20 0.00 2.20 32 6.88 1.15 

3 
หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

0.00 0.00 0.00 5 0.00 0 
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4 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

0.40 0.00 0.40 6 6.67 1.11 

5 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การผลิต 

4.20 0.00 4.20 5 84.00 5 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6.80 0.00 6.80 67 10.15 1.69 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1.69 

 
เอกสาร/หลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
AGTE-02-2.3-01 แบบสรุปผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย(นับตามปฏิทิน มกราคม – 

ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
(รับรองข๎อมูล โดย รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย และคณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร) 

 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่

2.3 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
ร๎อยละ 15 ร๎อยละ 10.15 1.69 คะแนน ไมํบรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 

มรภ.พช.ที่
2.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย  

ร๎อยละ 15 ร๎อยละ 10.15 1.69 คะแนน ไมํบรรลุ 
 

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 
จุดเด่น 
1. นักวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีศักยภาพในการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณ 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยที่หลากหลาย 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. สนับสนุนให๎นักวิจัยน าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพรํ 
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2. ผลักดันให๎นักวิจัยท าผลงานทางวิชาการ 
3. สนับสนุนให๎นักวิจัยน านวัตกรรมจดอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบท่ี 3   การบริการวิชาการ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1   การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ. 3.1) 
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 
 
ผลการด าเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได๎ด าเนินการพัฒนาระบบและกลไกการบริการ
วิชาการแกํสังคม  โดยมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 จัดท าแผนการบริการ

วิชาการประจ าปีที่
สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของสังคมและ
ก าหนดตัวบํงช้ีวัด
ความส าเร็จในระดับแผน
และโครงการบริการ
วิชาการแกํสังคมและ
เสนอกรรมการประจ า

     คณะเทคโนโลยีการเกษตรมี
การจัดท าแผนการบริการวิชาการ
และวิชาชีพให๎แกํชุมชนในท๎องถิ่น
และสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
(AGTE-03-3.1-01-01)โดย
ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
     (1) คณะรํวมกับสถาบันวิจัย
และพัฒนาท ากิจกรรมการส ารวจ
ความต๎องการด๎านการบริการ

AGTE-03-3.1-01-01 :      
แผนการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ให๎แกํชุมชนในท๎องถิ่นและสังคม 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

AGTE-03-3.1-01-02 :      
โครงการพัฒนาระบบบริการงาน
บริการวิชาการ (กิจกรรมการส ารวจ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
คณะ เพื่อพิจารณา
อนุมัติ  

วิชาการของชุมชนและสังคม ใน
ระหวํางเดือนกมุภาพันธ์ – สิงหาคม 
2557 ซึ่งได๎ข๎อมูลปัญหา ความ
ต๎องการและกลุํมเปูาหมาย (AGTE-
03-3.1-01-02) 
     (2) สํงข๎อมูลสรุปผลการส ารวจ
ความต๎องการด๎านการบริการ
วิชาการของชุมชนและสังคมปัญหา 
ให๎ทุกหลักสูตรสาขาวิชา เพื่อจัดท า
ข๎อเสนอโครงการบริการวิชาการ
ของหลักสูตรสาขาวิชา พร๎อมสํงให๎
คณะฯ ด าเนินการตํอไปยัง
สถาบันวิจัย (AGTE-03-3.1-01-03) 
     (1) จัดท ารํางแผนฯ ซึ่ง
ประกอบไปด๎วยโครงการจากทุก
หลักสตูรสาขาวิชา รวมทั้งสิ้น
จ านวน 14 โครงการ โดยแตํละ
โครงการได๎ก าหนดวัตถุประสงค์ 
และตัวช้ีวัดความส าเร็จไว๎อยําง
ชัดเจน และก าหนดตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของแผนฯ คือ  

- มีการด าเนินโครงการตาม
แผนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

- บรรลุตัวช้ีวัดครบทุก
โครงการ 
     (2) น ารํางแผนฯ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 เข๎าพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งท่ี 
1/2558 วันท่ี 23 มีนาคม 2558 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหท๎ี่
ประชุมพิจารณา ซึ่งท่ีประชุมได๎
พิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบ และมี
ข๎อเสนอแนะในการปรับปรุงบ๎าง
เล็กน๎อย (AGTE-03-3.1-01-04) 

ความต๎องการด๎านการบริการ
วิชาการของชุมชนและสังคม) 

AGTE-03-3.1-01-03 :         
ข๎อมูลสรุปผลการส ารวจความ
ต๎องการด๎านการบริการวิชาการของ
ชุมชนและสังคมปญัหา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

AGTE-03-3.1-01-04 :       
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 23 มีนาคม 
2558 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่
เสนอให๎ท่ีประชุมพิจารณา  

  2 โครงการบริการวิชาการ
แกํสังคมตามแผน มีการ
จัดท าแผนการใช๎
ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อให๎เกิดผลตํอ
การพัฒนานักศึกษา 
ชุมชน หรือสังคม  

     คณะเทคโนโลยีการเกษตรมี
จัดท าแผนการใช๎ประโยชน์จากการ
ให๎บริการวิชาการ (AGTE-03-3.1-
02-01) โดยการตดิตามผลการใช๎
ประโยชน์จากงานบริการวิชาการใน
ด๎านตํางๆ ดังน้ี 
     (1) การใช๎ประโยชน์เชิงวิชาการ 
เกิดผลตํอการพัฒนานักศึกษา เชํน 

AGTE-03-3.1-02-01 : 
แผนการใช๎ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
สอน/บรรยาย/ฝึกอบรม พัฒนา
รูปแบบการจดัการเรียนการสอน 
เอกสารประกอบการสอน ท่ีมาจาก
ผลงานบริการวิชาการ   
     (2) การใช๎ประโยชน์เชิง
สาธารณะ ผลจากงานบริการ
วิชาการที่สร๎างองค์ความรู๎แกํชุมชน
ในเรื่องตํางๆ และได๎น าข๎อความรู๎
นั้นไปใช๎เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให๎ดีขึ้น 
     (3) การใช๎ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือ
ผลิตภณัฑ์ซึ่งกํอให๎การลดรอบการ
ท างาน ลดต๎นทุน หรือเกดิรายได๎
ตามมา 

  3 โครงการบริการวิชาการ
แกํสังคมในข๎อ 1 อยําง
น๎อยต๎องมีโครงการที่
บริการแบบให๎เปลํา  

       คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ได๎รับการสนบัสนุนงบประมาณ
ด าเนินการจากส านักงบประมาณ มี
การจัดโครงการบริการวิชาการ 
ทั้งสิ้น 14 โครงการ (AGTE-03-3.1-
03-01) ประกอบด๎วย  
       1. โครงการอบรมหลักสตูร
ระยะสั้น  
       2. โครงการทั่วไป  
       3. โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  
       คณะเทคโนโลยีการเกษตรมี
แผนการบริการวิชาการทีส่อดคลอ๎ง
กับความต๎องการของสังคม (AGTE-
03-3.1-03-02) โดยมีการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการแกสํังคม
แบบจัดเก็บคําลงทะเบียนการอบรม
หลักสตูรระยะสั้น 1 โครงการ คือ 
     (1) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการประมาณราคาวสัดุ
กํอสร๎างและการเขยีนแบบกํอสรา๎ง 
หลักสตูร โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการประมาณราคาวสัดุ
กํอสร๎างหมวดคอนกรีตและการ
เขียนแบบกํอสรา๎งด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 2 มิต ิ
และโครงการแบบให๎เปลํา ท้ังสิ้น 
13 โครงการ คือ 

AGTE-03-3.1-03-01 :      
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ เรื่อง การบริการวิชาการ
แกํสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 

AGTE-03-3.1-03-02 :      
แผนการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ให๎แกํชุมชนในท๎องถิ่นและสังคม 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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     (1) โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการตัด ประกอบ และติดตัง้
มุ๎งบานเปิด 
     (2) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการขึ้นรูปตัวอักษรโลหะ
ขนาดใหญํส าหรับติดบนปูาย 
      (3) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสํงเสริมอาชีพแกํ
ผู๎ต๎องขังที่รอการปลดปลํอย 
เรือนจ าช่ัวคราวแคน๎อย อ.เมือง จ.
เพชรบูรณ ์
      (4) โครงการ “การเลี้ยง
ไส๎เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง” 
      (5) โครงการบริการวิชาการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรา๎ง
สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการ
ประชาสมัพันธ์องค์กร และการ
ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม 
      (6) โครงการบริการวิชาการ 
การซํอมบ ารุงอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร ์
      (7) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเตรียมความพร๎อม
รับมือภัยพิบตัิจากแผํนดินไหว ใน
เขตพื้นท่ีจังหวัดเพชรบูรณ ์
      (8) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร๎างและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์จากเชือกกล๎วย 
      (9) โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “ถํายภาพให๎สวย
แบบมืออาชีพและการตกแตํงภาพ
ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พื่อ
น าไปใช๎งาน” 
      (10) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การบริหารจดัการสวน
ผลไม๎แบบประหยดัต๎นทุน 
      (11) โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช๎งาน การตรวจ
ซํอม มอเตอร์ปัม๊สูบน้ าเพื่อ
การเกษตรและทางเลือกของการสบู
น้ าด๎วยมอเตอร์ปั๊มน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย ์
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      (12) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการท าเกษตรแบบพ่ึงพา
ตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
      (13) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการออกแบบและแปรรปู
ผลิตภณัฑ์หัตถกรรมจากเสื่อกก 

  4 4. ประเมินความส าเร็จ
ตามตัวบํงช้ีของแผนและ
โครงการบริการวิชาการ
แกํสังคมในข๎อ 1 และ
น าเสนอกรรมการประจ า
คณะ เพื่อพิจารณา  

       จากผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ให๎แกํชุมชนในท๎องถิ่นและสังคม
และรายงานผลการด าเนินโครงการ 
มีการประเมินความส าเร็จตาม
ตัวช้ีวัดของแผนฯ และโครงการ
บริการวิชาการแกสํังคม โดยที่แตํ
ละโครงการได๎ก าหนดวัตถุประสงค์ 
และตัวช้ีวัดความส าเร็จไว๎อยําง
ชัดเจน และก าหนดตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของแผนฯ คือ 
(1) มีการด าเนินโครงการตามแผน
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
(2) บรรลุตัวช้ีวัดครบทุกโครงการ 
       สรุปได๎วํา แผนฯ และ
โครงการบริการวิชาการดังกลําว
บรรลเุปูาหมายตามตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของแผน กลาํวคือ 
(1) มีการด าเนินโครงการตามแผน
ร๎อยละ100 
(2) บรรลุตัวช้ีวัดทุกโครงการร๎อยละ 
100 
       จากนั้น ผู๎รับผิดชอบ คือ รอง
คณบดฝีุายวิชาการและวิจยั ได๎น า
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ 
(AGTE-03-3.1-04-01) เสนอตํอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บริการวิชาการคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งท่ี 
4/2558 วันท่ี 10 กันยายน 2558 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหท๎ี่
ประชุมพิจารณา เพื่อพิจารณา และ
ให๎ข๎อคิดเห็น/ข๎อเสนอแนะ (AGTE-
03-3.1-04-02) ดังนี้ 

- เห็นควรให๎เพิ่มข๎อมลู
รายละเอียดของงบประมาณ เพื่อ
ให๎ผลการด าเนินงานมีข๎อมูลที่

AGTE-03-3.1-04-01 : 
รํางผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริการวิชาการและวิชาชีพให๎แกํ
ชุมชนในท๎องถิ่นและสังคม คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

AGTE-03-3.1-04-02 :      
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบริการวิชาการ คณะ
เทคโนโลย ีการเกษตร ครั้งท่ี 
4/2558 วันท่ี 10 กันยายน 2558 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหท๎ี่
ประชุมพิจารณา  
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ครบถ๎วน 

  5 น าผลการประเมินตาม
ข๎อ 4  มาปรับปรุงแผน
หรือพัฒนาการให๎บริการ
วิชาการสังคม  

       จากผลการประเมินผล
ความส าเร็จตามตัวบํงช้ีของแผน
และโครงการบริการวิชาการแกํ
สังคม(AGTE-03-3.1-05-01) คณะ
ได๎มีการจัดท ารํางแผนฯ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
       และจากรํางแผนฯ ดังกลําว 
(AGTE-03-3.1-05-02) มีการ
ปรับปรุงโดยใช๎ข๎อมูลจากการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
ของปีท่ีแล๎ว ดังน้ี 

- เพิ่มข๎อมูลรายละเอียด
ของงบประมาณ เพื่อให๎การ
ด าเนินงานมีข๎อมลูที่ครบถ๎วน 

- ก าหนดคําเปูาหมาย
ความส าเร็จของแผนใหส๎ูงขึ้น เพื่อ
เป็นการพัฒนาการให๎บริการ
วิชาการสังคม 

AGTE-03-3.1-05-01 : 
รํางผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริการวิชาการและวิชาชีพให๎แกํ
ชุมชนในท๎องถิ่นและสังคม คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

AGTE-03-3.1-05-02 : 
รํางแผนการบริการวิชาการและ
วิชาชีพให๎แกํชุมชนในท๎องถิ่นและ
สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

  6 คณะมสีํวนรํวมในการ
บริการวิชาการแกสํังคม
ในระดับสถาบัน 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได๎
ก าหนดพื้นที่หลักในการให๎บริการ
วิชาการ คือ 1) ต าบลท๎ายดง 2) 
ต าบลดงมูลเหล็ก 3) ต าบลนาปุา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดม๎ีสํวน
รํวมในการจดัโครงการในพ้ืนท่ี
ต าบลนาปุาท้ังสิ้น 4 โครงการ 
(AGTE-03-3.1-06-01) ดังนี ้
(1) โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการตัดประกอบ และติดตั้ง
มุ๎งบานเปิด 
(2) โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ
การขึ้นรูปตัวอักษรโลหะขนาดใหญํ
ส าหรับติดบนปูาย 
(3) โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ
การสร๎างและพัฒนาผลติภณัฑ์จาก
เชือกกล๎วย 
(4) โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ
การท าเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
       นอกจากนี้คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรได๎ให๎

AGTE-03-3.1-06-01 : 
รํางผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริการวิชาการและวิชาชีพให๎แกํ
ชุมชนในท๎องถิ่นและสังคม คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

AGTE-03-3.1-06-02 :       
รายงานผลการด าเนินโครงการจดั
นิทรรศการผลงานวิจยัและงาน
สร๎างสรรค์(งานราชภัฏวิชาการ)  

AGTE-03-3.1-06-03 :       
รายงานผลการด าเนินโครงการราช
ภัฏวิชาการ 2556 สืบสานโครงการ
พระราชด าริเพื่อพัฒนาท๎องถิ่นสูํ
ประชาคมอาเซียน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
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คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
ไปมีสํวนรํวมในการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย โดยคณะฯ จดั
โครงการ ภายใต๎โครงการราชภัฏ
วิชาการเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี“พระผูส๎ร๎าง
รอยยิ้ม” จัดในวันที่ 2-3 เมษายน 
2558 ณ หอประชุมประกายเพชร 
ผู๎รับผิดชอบหลักคือ ส านักสํงเสรมิ
วิชาการและงานทะเบียน ดังนี ้
       (1) โครงการจัดนิทรรศการ
ผลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์(งาน
ราชภัฏวิชาการ) (AGTE-03-3.1-
06-02) 
       (2) โครงการราชภัฏวิชาการ 
2556 สืบสานโครงการพระราชด าริ
เพื่อพัฒนาท๎องถิ่นสูํประชาคม
อาเซียน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(AGTE-03-3.1-06-03) 
       คณะฯ เข๎ารํวมกิจกรรมการ
โครงการจาก 4 หลักสูตรสาขาวิชา 
โดยจดักิจกรรมการให๎บริการ
วิชาการ จัดนิทรรศการ แสดง
ผลงาน ดังนี ้
     1. หลักสูตร วท.บ.
เกษตรศาสตร ์
         - สาธิตการเพาะต๎น
ทานตะวันอํอน 
         - การท ากิมจิทานตะวันอํอน 
         - การท าพิซซําทานตะวัน
อํอน 
         - การท าผัดไทใสํต๎น
ทานตะวันอํอน 
     2. หลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
         - สาธิตการใช๎เครื่องบด
สมุนไพร 
         - สาธิตการใช๎กล๎องส ารวจ

ในงาน  
           กํอสร๎าง 
         - เครื่องปั๊มน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
           เคลื่อนที่ได๎ 
     3. หลักสูตร ทล.บ.ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ อุตสาหกรรม 
         - ชุดสาธิตผลิตภัณฑ์จาก
หญ๎าแฝก 
         - ชุดสาธิตผลิตภัณฑ์จาก
เชือกกล๎วย 
         - ชุดสาธิตผลิตภัณฑ์จากกก 
     4. หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรม
การผลิต 
         - สาธิตเครื่องผลติไบโอ
ดีเซล 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่

3.1 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข๎อ 6 ข๎อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 

มรภ.พช.ที่
3.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข๎อ 6 ข๎อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 3 
จุดเด่น 
1. คณะมีพ้ืนที่ชุมชนกลุํมเปูาหมายที่หลากหลายตํอการให๎บริการวิชาการ 
2. คณะมีผู๎คณาจารย์ที่เชี่ยวชาญในการให๎ความรู๎ ทักษะ ในการบริการวิชาการ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. งบประมาณที่ใช๎ในการด าเนินโครงการ ขึ้นอยูํกับการจัดสรรจากสถาบันวิจัย 
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องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 4.1) 
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 -7 ข๎อ 
 
ผลการด าเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได๎ด าเนินการพัฒนาระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 ก าหนดผูร๎ับผดิชอบใน

การท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม    

     คณะฯ ไดด๎ าเนินการในการวาง
ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและด าเนินการตาม
ระบบก าหนดผูร๎ับผดิชอบในการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี ้
    1) คณบดี ได๎มอบหมายให๎ 
ส านักงานคณะจัดท าแบบส ารวจ 
และส ารวจบุคลากรใน สาขาวิชา 
หลักสตูร และคณะวันท่ี 18 
กรกฎาคม 2556  เพื่อให๎ผู๎ที่มีความ
ประสงค์ในการรํวมท ากิจกรรมด๎าน
การท าบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ตาม
ความสมคัรใจ และมอบหมายให๎
รองคณบดฝีุายกิจกรรมนักศึกษา
ก ากับดูแล (AGTE-04-4.1-01-01)   
    2) คณบดี ออกค าสั่งแตํงตั้ง
คณะกรรมการบรหิารฝุายท าบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ค าสั่งมหาวิทยาลยั
ที่ 372/2556 ลงวันท่ี 8 

AGTE-04-4.1-01-01 : 
แบบผู๎ส ารวจบุคลากรในการทีม่ี
ความประสงค์ในการรํวมท า
กิจกรรมด๎านกิจกรรมนักศึกษา 

AGTE-04-4.1-01-02 :          
ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการบริการ
ฝุายกิจกรรมนักศึกษา และท าบ ารงุ
ศิลปวัฒนธรรมและงานแผน 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
พฤศจิกายน 2556 ในค าสั่งแตํงตั้ง  
ซึ่งประกอบด๎วยตัวแทนทุก
สาขาวิชา ทุกหลักสตูร และสโมสร
นักศึกษา เป็นกรรมการ โดยมรีอง
คณบดฝีุายกิจกรรมนักศึกษา เป็น
ประธาน เพื่อก ากับดูแล งานด๎าน
พัฒนานักศึกษาของคณะมีหน๎าท่ี  
     2.1) จัดท าแผนการด าเนินงาน
ด๎านท าบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง 
แผนประกอบไปด๎วย  วัตถุประสงค์  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เปูาหมาย 
ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ  
และผูร๎ับผดิชอบโครงการ 
     2.2) ด าเนินโครงการตามแผน
กิจกรรมด๎านท าบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม   
     2.3) ก ากับติดตาม
ความก๎าวหน๎าของโครงการ และ
ก ากับดูแลนักศึกษาเขา๎รํวมกิจกรรม
โครงการท าบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    2.4) ประเมินผลความส าเร็จของ
โครงการ 
     2.5) น าผลประเมินผล
ความส าเร็จของโครงการมา
ปรับปรุงแผนด๎านท าบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในปีถัดไป 
 (AGTE-04-4.1-01-02) 

  2 จัดท าแผนดา๎นท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
และก าหนดตัวบํงช้ีวัด
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ของแผน 
รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณเพื่อให๎
สามารถด าเนินการได๎
ตามแผน  

     คณะฯไดจ๎ัดท าแผน เพื่อ
ด าเนินการ ด๎านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปี 
2557 ซึ่งมีความสอดคล๎องกับแผน
ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
และได๎ก าหนดตัวบํงช้ีวัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน คือ  
  1) จ านวนการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 
2557 ไมํน๎อยกวํา 4 โครงการ  
(ผลที่ด าเนินการจ านวน 5 
โครงการ)     
  2) จ านวนโครงการที่ด าเนิน
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตาม
แผน คิดเป็นร๎อยละ 80 ขึ้นไป 

AGTE-04-4.1-02-01 : 
แผนการด าเนินกิจกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปี 
2557 และจ านวนโครงการตามแผน  

AGTE-04-4.1-02-02 : 
โครงการวันแมํแหํงชาติ 12 
สิงหาคม 2557 

AGTE-04-4.1-02-03 :       
โครงการสืบสานประเพณลีอย
กระทง  
 

AGTE-04-4.1-02-04 : 
โครงการวันพํอแหํงชาติ 5 ธันวาคม 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
รวมทั้งได๎จดัสรรงบประมาณให๎กับ
ฝุายเพื่อให๎สามารถด าเนินการได๎
ตามแผนดังนี้ (AGTE-04-4.1-02-
01)   
    ซึ่งมีโครงการตามแผนท านุบ ารงุ
ศิลปะและวัฒนธรรมจ านวน 5 
โครงการ ดังนี ้
    (1) โครงการวันแมํแหํงชาติ 12 
สิงหาคม 2557 (งบประมาณทั้งสิน้
34,000 บาท) (AGTE-04-4.1-02-
02) 
     (2) โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง (งบประมาณทั้งสิ้น
45,000 บาท)  (AGTE-04-4.1-02-
03) 
     (3) โครงการวันพํอแหํงชาติ 5 
ธันวาคม 2557 (งบประมาณทั้งสิน้
37,000 บาท) (AGTE-04-4.1-02-
04) 
     (4) โครงการสืบสานประเพณี
ท าบุญคณะและสานสัมพันธ์พี่น๎อง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(งบประมาณทั้งสิ้น18,000 บาท)  
(AGTE-04-4.1-02-05) 
     (5) โครงการลานวัฒนธรรมขา๎ว
กับภูมิปัญญาไทย ตามแนวหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรํวมกับ
ส านักศิลปวัฒนธรรม (งบประมาณ
ทั้งสิ้น50,000 บาท) (AGTE-04-
4.1-02-06) 

2557 

AGTE-04-4.1-02-05 :      
โครงการสืบสานประเพณีท าบุญ
คณะและสานสมัพันธ์พี่น๎องคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

AGTE-04-4.1-02-06 :     
โครงการลานวัฒนธรรมข๎าวกับภูมิ
ปัญญาไทย ตามแนวหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงรํวมกับส านัก
ศิลปวัฒนธรรม 

  3 ก ากับติดตามให๎มีการ
ด าเนินงานตามแผนดา๎น
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

     คณะฯ ได๎จดัให๎มีการก ากับ
ติดตามให๎มีการด าเนินงานตามแผน
ด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยรองคณบดี มอบหมายให๎แตลํะ
หลักสตูรและสาขาวิชาได๎ก ากับ
ติดตามกิจกรรมโครงการดา๎นท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 
คณะกรรมการที่รับผิดชอบ ซึ่ง
ประกอบไปด๎วยผู๎แทนจากสาขาวชิา
และสโมสรนักศึกษา ท าการประชมุ
เพื่อก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนฯ จ านวน 2 ครั้งคือ 

1) ครั้งท่ี 1 ประชุมวันท่ี 

AGTE-04-4.1-03-01 : 
สรุปวาระการประชุมครั้งท่ี 1 เพื่อ
ติดตามการจดัโครงการตามแผน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมวันที่ 
3 ธันวาคม 2557 

AGTE-04-4.1-03-02: : 
สรุปวาระการประชุมครั้งท่ี 2 เพื่อ
ติดตามการจดัโครงการตามแผน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
วันท่ี 4 กุมภาพันธ2์558 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
3 ธันวาคม 2557 เพื่อกระตุ๎น
ติดตามการจดัโครงการให๎เป็นไป
แผนกิจกรรม และปรึกษาหารือ
เกี่ยวปัญหาในการจัดนักศึกเข๎ารํวม
โครงการกับส านักศลิปะและ
วัฒนธรรม(AGTE-04-4.1-03-01) 

2) ครั้งท่ี 2 ประชุมวันท่ี4
กุมภาพันธ2์558 เพื่อกระตุ๎น
ติดตามการจดัโครงการให๎เป็นไป
แผนกิจกรรม และปรึกษาหารือ
เกี่ยวปัญหาในการจัดกิจกรรมนัก
ศึก (AGTE-04-4.1-03-02) 

  4 ประเมินความส าเรจ็ตาม
ตัวบํงช้ีที่วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนด๎านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

     คณะฯ ไดด๎ าเนินการประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบํงช้ีที่วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนด๎านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลการด าเนินงานสรุป
ได๎ ดังนี ้
     จากผลการด าเนินงานตามแผน 
สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ       
มีการประเมินความส าเร็จตาม
ตัวช้ีวัด ของแผน    
    สรุปได๎วํา แผนดังกลําวบรรลุ
เปูาหมายตามตัวช้ีวัดความส าเรจ็
ของแผน กลําวคือ 
    1) ด าเนินโครงการตามแผนร๎อย
ละ100 
 
    2) บรรลุตัวช้ีวัดทุกโครงการร๎อย
ละ100 (AGTE-04-4.1-03-01) 

AGTE-04-4.1-04-01 :       
สรุปผลประเมินความส าเร็จตามตวั
บํงช้ีที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถปุระสงค์ของแผนด๎านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

  5 น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมด๎านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  

     คณะฯ ไดด๎ าเนินการ น าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมด๎านท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม จากผลการประเมินผล
ความส าเร็จตามตัวบํงช้ีของแผน
ด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะกรรมการฯได๎มีการประชุม
และจัดท าแผนฯ ในปีการศึกษา 
2558/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ดังนี ้(AGTE-04-4.1-05-01 ถึง 
AGTE-04-4.1-05-02) 
จากแผนฯ ดังกลําว มีการปรับปรงุ
โดยใช๎ข๎อมูลจากผลการประเมิน

AGTE-04-4.1-05-01 : 
สรุปวาระการประชุมของ
คณะกรรมการฯในจดัท าแผนฯ ปี
การศึกษา 2558 

AGTE-04-4.1-05-02 : 
รํางแผนท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรมปีการศึกษา 2558 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
แผนฯ ของปีท่ีแล๎ว ดังน้ี 
    - ควรปรับโครงการให๎สอดคลอ๎ง
กับกิจกรรม 
     - ควรเน๎นกลุํมเปูาหมาย สาชา
วิชาที่เกี่ยวข๎องโดยตรงกับโครงการ
โดยตรง 

  6 เผยแพรํกจิกรรมหรือ
การบริการด๎านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตํอ
สาธารณชน  

     คณะได๎ด าเนินการเผยแพรํ
กิจกรรมการด๎านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมตํอสาธารณชน  ผําน
ทางเว็บไซต์ของคณะและส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 3 
ครั้ง เผยแพรํกจิกรรมโครงการสบื
สานประเพณลีอยกระทง 
http://artculture.pcru.ac.th/m
ain/index.php (AGTE-04-4.1-
06-01)    
เผยแพรํกจิกรรม 
โครงการสืบสานประเพณีท าบุญ
คณะและสานสมัพันธ์พี่น๎องคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
http://agritech.pcru.ac.th/2014
/ (AGTE-04-4.1-06-02)  
และ เผยแพรํกิจกรรมโครงการลาน
วัฒนธรรมข๎าวกับภมูิปัญญาไทย 
ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงรํวมกับส านัก
ศิลปวัฒนธรรม https://th-
th.facebook.com/artculturepc
ru  (AGTE-04-4.1-06-03) 

AGTE-04-4.1-06-01 : 
ท าการเผยแพรํกิจกรรม 
โครงการสืบสานประเพณลีอย
กระทง 

AGTE-04-4.1-06-02 : 
ท าการเผยแพรํกิจกรรมโครงการสบื
สานประเพณีท าบญุคณะและสาน
สัมพันธ์พี่น๎องคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

AGTE-04-4.1-06-03 : 
ท าการเผยแพรํกิจกรรมโครงการ
ลานวัฒนธรรมข๎าวกับภูมิปญัญา
ไทย ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงรํวมกับส านัก
ศิลปวัฒนธรรม 

  7 ก าหนดหรือสร๎าง
มาตรฐานด๎านศลิปะและ
วัฒนธรรมซึ่งเป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาติ   

- - 

 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 

มรภ.พช.ที่
4.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  
5 ข๎อ  6 ข๎อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจาก การบรรลุเป้าหมาย  
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4.1 คณะกรรมการ 

5 ข๎อ  5 ข๎อ 4 คะแนน บรรลุ 
 
 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเดํน 
1. 
2. 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
 
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1   การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และ 

เอกลักษณ์ของสถาบัน (สกอ.5.1) 
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 
 
ผลการด าเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได๎ด าเนินการพัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุํมสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน โดยมีผล
การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จาก

ผลการวิเคราะห์ SWOT 
โดยเช่ือมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ  สถาบัน 

         คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ไ ด๎ ด า เ นิ น ก า ร ท บ ท ว น แ ผ น
ยุทธศาสตร์   คณะ เทคโนโลยี 
การเกษตร เมื่อวันที่ 30  กรกฎาคม 
2557 มีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวน 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

AGTE-05-5.1-1-01: 
แผนยุทธศาสตร์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบรูณ์ พ.ศ. 2555 – 
2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

AGTE-05-5.1-1-02: 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
รวมทั้งสอดคล๎องกับกลุํม
สถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะและพัฒนาไปสูํ  
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปตีามกรอบเวลา
เพื่อให๎บรรลผุลตามตัว
บํงช้ีและเปูาหมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู๎บริหารระดับสถาบัน
เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยด าเนินการ
ตามกระบวนการดังนี้ 

(1) วิเคราะห์ SWOT คือ 
ปัจจัยภายใน มีการวิเคราะหจ์ุดแข็ง
และจุดอํอนของคณะ  ปัจจัย
ภายนอกมีการวเิคราะห์ โอกาส 
และอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม  
เพื่อน ามาเป็นข๎อมลูในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์หลกั 
และประเด็นยุทธ์ศาสตร์เพื่อให๎เกดิ
ความสอดคล๎องกัน 

(2) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ซึ่งประกอบไปด๎วยวิสัยทัศน์  พันธ
กิจ เปูาประสงค์หลัก และประเด็น
ยุทธ์ศาสตร์ จ านวน 6 ด๎าน คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติ
บัณฑิตใหม๎ีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม ได๎มาตรฐานวิชาชีพ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร๎าง 
พัฒนา และเผยแพรํองค์ความรู๎โดย
บูรณาการศาสตรส์ากลกับภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริการบริการวิชาการ 
และถํายทอดเทคโนโลยีแกสํังคม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมปิัญญา
ท๎องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารจดัการอยาํงมีประสิทธิภาพ
โดยยดึหลักธรรมาภิบาล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาสูํการเป็นประชาคมอาเซียน 

ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะ ได๎ก าหนดตัวช้ีวัดและ
เปูาหมายของแผนยุทธศาสตร์     
          (3) คณะได๎ท าการวิเคราะห์
ความเช่ือมโยงและความสอดคล๎อง
ของแผนยุทธศาสตร์กับปรัชญา 
ปณิธาน พ.ร .บ .  มหาวิทยาลั ย 
จุดเน๎นกลุํมสถาบัน แผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 

แผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบรูณ์ พ.ศ. 2555 – 2559 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

AGTE-05-5.1-1-03: 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบรูณ์ พ.ศ. 2556 – 
2559 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557)  
 
AGTE-05-5.1-1-04: 
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์

AGTE-05-5.1-1-05: 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ ครั้งท่ี 9/2557 

AGTE-05-5.1-1-06: 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ ครั้งท่ี 10/2557 

AGTE-05-5.1-1-07: 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งท่ี 4/2557  

AGTE-05-5.1-1-08: 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งท่ี 2/2558  

AGTE-05-5.1-1-09 : 
มติการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยครั้งท่ี 
14/2558 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
2551-2565)  แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555 – 2559)   
          (4) คณะได๎ท าการวิเคราะห์
ความเชื่อมโยงและความสอดคล๎อง
ของวิสัยทัศน์กับแผนยุทธศาสตร์
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
สอดคล๎องกับกลุํมสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ(เอกสาร
หมายเลข AGTE-05-5.1-1-01 ถึง 
AGTE-05-5.1-1-02)  
          (5) คณะได๎น าข๎อมลู
เกี่ยวกับการจดัโครงการกิจกรรม
ตามกลยุทธ์ในแตํละประเด็น
ยุทธศาสตร์มาใช๎เป็นข๎อมลู
ประกอบการจดัสรรงบประมาณ
ทางการเงินเพื่อใช๎ในการจัด
กิจกรรมโครงการ และเพื่อน ามา
เป็นข๎อมูลในการจดัท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงินของคณะ (เอกสาร
หมายเลข AGTE-05-5.1-1-03)  
          (6) คณะไดด๎ าเนินการ
แปลงแผนยุทธศาสตร์เป็น
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี ซึ่ง
ด าเนินการดังนี ้

     1. คณะได๎ด าเนินการ
จัดประชุมเพื่อถํายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ ไปสูํหนํวยงานภายใน
คณะฯ และบุคลากร  เพื่อให๎
รับทราบ  น าไปปฏิบัติ และสร๎าง
ความเข๎าใจตรงกัน 

    2. หนํวยงานภายใน
คณะฯ  และบุ คลากร  น าแผน
ยุทธศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการ
ก า หนดแนวทา ง ในการจั ดท า
แผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี ใน
ระดับคณะ และแผนการด าเนินงาน
ในหนํวยงานภายในคณะ การ
ก าหนดกิจกรรมหรือ โครงการ 
แผนงาน เพื่อให๎เกิดความสอดคล๎อง 
เชื่อมโยง และมีการด าเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์
ของคณะ 
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       (7) งานวิจัยและวางแผนไดน๎ า 
(รําง) แผนยุทธศาสตร์ของคณะ 
พ.ศ. 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2557) เสนอตํอที่ประชุม
คณะกรรมการคณะกรรมการ
บริหารคณะ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อ
วันที่ 24 กันยายน 2557 ในวาระที่ 
5.2 เสนอเพื่อพิจารณา ที่ประชุมมี
มติให๎มีการปรับแก๎แผนยุทธศาสตร์       
          
         ดังนั้นงานวิจัยและวางแผน
จึงได๎น าไปแก๎ไขและได๎น าเสนอแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะอีกครั้งในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 29 ตุลาคม 
2557 ในวาระที่ 3.1 เรื่องสืบเนื่อง 
และยังได๎น ารํางแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เข๎าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะในครั้ งที่  10/2557 
วาระที่ 5.8 เสนอเพื่อพิจารณาใน
ครั้งนี้ด๎วย  
(เอกสารหมายเลข AGTE-05-5.1-
1-04 ถึง AGTE-05-5.1-1-06) 
           - งานวิจัยและการวางแผน
ได๎น าเสนอ(รําง)แผนยุทธศาสตร์
ของคณะ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 
2557)และ(รําง) แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เสนอตํอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อ
วันที่  21 พฤศจิกายน 2557 ใน
วาระที่ 5.1 และวาระที่ 5.2 เพื่อ
พิจารณา   
       (เอกสารหมายเลข AGTE-05-
5.1-1-07) 
           - งานวิจัยและการวางแผน
ได๎น ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี เ ข๎ าที่ ประ ชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
2/2558 เมื่อวันที่  12 มิถุนายน 
2558 (เอกสารหมายเลข AGTE-
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05-5.1-1-08) 
 
           - ค ณ ะ ไ ด๎ น า แ ผ น
ยุทธศาสตร์ของคณะ (ฉบับปรับปรุง 
พ . ศ .  2 557 )  และแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2 5 5 8  เ ส น อ ตํ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้ งที่  14/2558 เมื่ อวันที่  10 
กันยายน 2558 ในวาระที่  5 .9 
เ สนอ เพื่ อพิ จ า รณา  ( เ อกส า ร
หมายเลข AGTE-05-5.1-1-09) 

  2 ด าเนินการวเิคราะห์
ข๎อมูลทางการเงินท่ี
ประกอบไปด๎วยต๎นทุน
ตํอหนํวยในแตํละ
หลักสตูร  สดัสํวน
คําใช๎จํายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร  การจัดการ
เรียนการสอนอยําง
ตํอเนื่อง เพื่อวิเคราะห์
ความคุ๎มคําของการ
บริหารหลักสตูร 
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสใน
การแขํงขัน 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ได๎จดัท า
รายงานผลการค านวณต๎นทุนตํอ
หนํวยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 ข้ันตอนในการค านวณ
ต๎นทุนผลผลติเป็นไปตามขั้นตอนที่
กรมบัญชี กลางก าหนด โดยมี
ขั้นตอนท้ังหมด 5 ขั้นตอน ดังนี ้ 

ขั้นตอนที ่1 ระบุผลผลิต
ของหน่วยงาน   
 ผลผลติของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบรูณ์  คือ ผูส๎ าเร็จ
การศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีรวมจ านวนทั้งสิ้น  226 
คน โดยแบํงเป็นภาคปติ จ านวน 
204 คน และภาค กศ.ปช. จ านวน 
22 คน (AGTE-05-5.1-02-01) 
 
            ขั้นตอนที่ 2 ระบุ
กิจกรรมหลกัที่เชื่อมโยงกับผลผลติ 
 ผลผลติของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบรูณ์  คือ ผูส๎ าเร็จ
การศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีรวมจ านวนทั้งสิ้น 226 
คน โดยแบํงเป็นภาคปติ จ านวน 
204 คน และภาค กศ.ปช. จ านวน 
22 คน โดยระบุกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรม 

AGTE-05-5.1-02-01 :  
ข๎อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 
2557 จ านวนนักศึกษาผู๎ส าเร็จการ
ศึกการศึกษา (จ าแนกตาม
หลักสตูร) 

AGTE-05-5.1-02-02 :  
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 (คณะเทคโนโลยี การเกษตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
รอบปี (ตุลาคม 2556-กันยายน 
2557) 

AGTE-05-5.1-02-03 :  
ต๎นทุนรวมในแตลํะผลผลติ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์
AGTE-05-5.1-02-04:  
รายงานผลการค านวณต๎นทุนตํอ
หนํวยผลผลิตประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

AGTE-05-5.1-02-05:  
รายงานผลการด าเนิน งานโครงการ 
ปีงบประมาณ 2557 รอบ 12 เดือน 
(ตุลาคม 2556-กันยายน 2557) 
คณะเทคโนโลยี การเกษตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์

AGTE-05-5.1-02-06 :  
รายงานผลการเบิกจํายงบ 
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 1. การจัดการเรียนการสอน 
ประกอบด๎วย :  
   1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์
   1.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
   1.3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
   1.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
   1.5 หลักสูตรวิศวกรรม 
ศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการ
ผลิต 
 2. การพัฒนานักศึกษา 
 3. การพัฒนาอาจารย์ 
 4. การพัฒนาบุคลากรสาย
ปฏิบัติการ 
 5. การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 6. การบริการวิชาการ 
 7. การวิจัย 
 8. การบริหารจัดการคณะ 

 
 

ขั้นตอนที ่3 ระบุหน่วยงานหลัก ที่
มีหน้าที่โดยตรงในการสร้าง
ผลผลิต หรือมีส่วนร่วมในการ  
สร้างผลผลิตของหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบในการสร้างผลผลิต 
(Functional Cost Center)   

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ ไดม๎ี
การแบํงศูนย์ต๎นทุนหรือหนํวยงาน
หลัก ในการสร๎างผลผลิต และ
หนํวยงานสนับสนุน ซึ่งเป็น
หนํวยงานท่ีไมํมีหนา๎ที่โดยตรง ใน
การสร๎างผลผลิตหลัก แตํท าให๎ที่
ให๎บริการหนํวยงานหลัก โดยการ
แบํงหนํวยงานปรากฏ ดังนี้  

 
  - ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีทั้งหมด  จ านวน  23 ตัว

ประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2557 

AGTE-05-5.1-02-07 : 
รายงานการใช๎จํายงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

AGTE-05-5.1-02-08 : 
รายงานการประ ชุมกรรมการ 
ประจ าคณะครั้งที่  4/2558 เมื่อ
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2557,    
ค รั้ ง ที่  3 / 25 58  เ มื่ อ วั นที่  2 1 
สิงหาคม พ.ศ.2558,         ครั้งที่ 
2/2558 เมื่อวันที่  20 มิถุนายน 
พ.ศ.2558 
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บ่งชี ้
    1. ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีบรรลุ
เป้าหมาย จ านวน  18  ตัวบ่งชี้  
ดังนี้ 
1. ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎
บัณฑิต 
2. ร๎อยละของหลักสูตรที่ได๎
มาตรฐานตามกรอบ TQF 
 3. ความพึงพอใจในคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ๎
4. จ านวนโครงการที่จัดกจิกรรม
สํงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 5 ด๎าน  
5. ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎
สารสนเทศของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
6. จ านวนอาจารย์ที่ท าวิจัย หรือ
งานสร๎างสรรค ์
7. ร๎อยละของงานวิจัย หรืองาน
สร๎างสรรคต์ํอจ านวนอาจารย ์
8. เงินสนับสนุนการวิจยัหรืองาน
สร๎างสรรค ์
9. จ านวนอาจารย์ที่ท าวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์ที่น าผลงานไปตีพิมพ์
เผยแพร ํ
10. จ านวนอาจารย์ที่ท าวิจัยหรือ
งานสร๎างสรรค์ทีไ่ด๎รับการเชิดชู
เกียรต ิ
11. จ านวนแหลํงเรียนรู๎ตาม
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
12. จ านวนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
13. ร๎อยละของการบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนหรืองานวิจัย 
14. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมี
สํวนรํวมกับชุมชน ท๎องถิ่น และ
สังคม 
15. จ านวนโครงการหรือกิจกรรม
ด๎านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
มีการบูรณาการกับเข๎ากับการ
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จัดการเรียนการสอน 
16. จ านวนโครงการหรือกิจกรรม
ด๎านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
มีการบูรณาการกับกิจกรรม
นักศึกษา 
17. ระดับผลการประเมินการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
18. จ านวนการก ากับติดตามการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ 
     2. ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีไม่
บรรลุเป้าหมาย  จ านวน  5  ตัว
บ่งชี ้ ดังนี้ 
1. โครงการวิจัยที่พัฒนานวัตกรรม
การเรยีนการสอน 
2. จ านวนผลงานวิจัยท่ีสามารถ
น าไปใช๎ประโยชน์ 
3. จ านวนโครงการบริการวิชาการ
และการถํายทอดเทคโนโลยีท่ีสร๎าง
ประโยชน์และความเข๎มแข็งแกํ
ชุมชนและสังคม 
4. จ านวนโครงการที่จัดกจิกรรม
รํวมกับท๎องถิ่น ชุมชน สังคม  เพื่อ
เผยแพรํ  และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท๎องถิ่น 
5. จ านวนโครงการที่พัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน (AGTE-05-5.1-
02-02) 
 
          ขั้นตอนที ่4 แสดงการ
กระจายต้นทุนของหน่วยงาน
สนับสนุนเข้าหน่วยงานหลกัและ
แสดงการปันส่วนของหน่วยงาน
หลักเข้าสูก่ิจกรรม  

คําใช๎จํายรวมที่น ามา
ค านวณได๎แกํทรัพยากรที่ใช๎ในการ
ด าเนินการกํอให๎เกดิผลผลิตของ
หนํวยงาน โดยให๎รวมถึงทรัพยากร
ที่เกิดจากทุกแหลํงเงิน ไมํวําจะเปน็
เงินงบประมาณ เงินงบประมาณ
รายได ๎และงบกลาง โดยได๎แบํงเปน็ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
คําใช๎จํายทางตรง หมายถึง 
คําใช๎จํายที่สามารถระบไุดโ๎ดยตรง
วําเป็นคําใช๎จํายของศูนย์ต๎นทุนได ๎
และ ต๎นทุนทางอ๎อม หมายถึง 
คําใช๎จํายที่สามารถระบเุข๎าศูนย์
ต๎นทุนได ๎จ าเป็นต๎องอาศัยเกณฑ์
การปันสํวนในการระบุคําใช๎จํายเขา๎
สูํศูนย์ต๎นทุน และได๎ก าหนดการปนั
สํวนหนํวยงานสนับสนุนให๎
หนํวยงานหลักตามหลักเกณฑ์ดังนี้  

 
(AGTE-05-5.1-02-03) 
(AGTE-05-5.1-02-04) 
  
          ขั้นตอนที ่5 สรุปผลการ
ค านวณต้นทุนผลผลิต  
           ทั้งนี้ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรได้ วิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
และโอกาสในการแข่งขัน 
 การวิเคราะห์ความคุ๎มคํา
ของการบริหารหลักสตูร ใช๎ประเมนิ
จากประเด็นการท างาน ใน 3 ด๎าน 
ได๎แก ํ
 
 1. ด้านประสิทธิผล  เป็น
การประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์
หรือเปูาหมายของการปฏิบตัิตาม
ภารกิจ  โดยคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ไดม๎ีการน า
กิจกรรม/โครงการที่ด าเนินงานตาม
พันธกิจมาเปรียบเทียบผลที่ได๎จาก
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
การจัดกิจกรรม/โครงการวํามคีวาม
สอดคล๎องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย และผลที่
คาดวําจะไดร๎ับหรือไมํ  โดย
พิจารณาจากตัวช้ีวัด 2 ด๎าน คือ 
ได๎แกํ  การบรรลตุามวตัถุประสงค ์
และความพึงพอใจตํอผลที่ได๎รับจาก
ผลผลติหรือบริการ   วิธีการ
ประเมินผลด๎านประสิทธิผลนี้คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ได๎ประเมินผล
จากรายงานผลการด าเนินโครงการ
ที่จัดขึน้ ดังนี้  
 - ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีทั้งหมด  จ านวน  23 ตัว
บ่งชี ้
    1. ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีบรรลุ
เป้าหมาย จ านวน  18  ตัวบ่งชี้  
ดังนี้ 
1. ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎
บัณฑิต 
2. ร๎อยละของหลักสูตรที่ได๎
มาตรฐานตามกรอบ TQF 
 3. ความพึงพอใจในคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ๎
4. จ านวนโครงการที่จัดกจิกรรม
สํงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 5 ด๎าน  
5. ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎
สารสนเทศของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
6. จ านวนอาจารย์ที่ท าวิจัย หรือ
งานสร๎างสรรค ์
7. ร๎อยละของงานวิจัย หรืองาน
สร๎างสรรคต์ํอจ านวนอาจารย ์
8. เงินสนับสนุนการวิจยัหรืองาน
สร๎างสรรค ์
9. จ านวนอาจารย์ที่ท าวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์ที่น าผลงานไปตีพิมพ์
เผยแพร ํ
10. จ านวนอาจารย์ที่ท าวิจัยหรือ
งานสร๎างสรรค์ทีไ่ด๎รับการเชิดชู
เกียรต ิ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
11. จ านวนแหลํงเรียนรู๎ตาม
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
12. จ านวนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
13. ร๎อยละของการบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนหรืองานวิจัย 
14. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมี
สํวนรํวมกับชุมชน ท๎องถิ่น และ
สังคม 
15. จ านวนโครงการหรือกิจกรรม
ด๎านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
มีการบูรณาการกับเข๎ากับการ
จัดการเรียนการสอน 
16. จ านวนโครงการหรือกิจกรรม
ด๎านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
มีการบูรณาการกับกิจกรรม
นักศึกษา 
17. ระดับผลการประเมินการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
18. จ านวนการก ากับติดตามการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ 
 
     2. ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีไม่
บรรลุเป้าหมาย  จ านวน  5  ตัว
บ่งชี ้ ดังนี้ 
1. โครงการวิจัยที่พัฒนานวัตกรรม
การเรยีนการสอน 
2. จ านวนผลงานวิจัยท่ีสามารถ
น าไปใช๎ประโยชน์ 
3. จ านวนโครงการบริการวิชาการ
และการถํายทอดเทคโนโลยีท่ีสร๎าง
ประโยชน์และความเข๎มแข็งแกํ
ชุมชนและสังคม 
4. จ านวนโครงการที่จัดกจิกรรม
รํวมกับท๎องถิ่น ชุมชน สังคม เพื่อ
เผยแพรํ  และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท๎องถิ่น 
5. จ านวนโครงการที่พัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับการเข๎าสูํ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ประชาคมอาเซียน 
 2. ด้านประสิทธิภาพ 
เป็นการประเมินความเหมาะสม  
ความสอดคล๎องของการใช๎
ทรัพยากร และกระบวนการท างาน 
เพื่อให๎ได๎มาซึ่งผลผลติตาม
วัตถุประสงค์  โดยพิจารณาจาก
ตัวช้ีวัด 2 ด๎าน ได๎แกํ  1.ด๎าน
ประสิทธิภาพการผลติ วงเงิน ที่
ได๎รับจ านวน 691,037 บาท และ
ด๎านการประหยดั  ซึ่งคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรจะมีการ
ตรวจสอบข๎อมลูการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการที่จัดขึ้น ในเรื่อง
ของการใช๎ทรัพยากรด๎านการเงิน 
หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ในการจัด
กิจกรรม/โครงการ  จากการ
รายงานผลการด าเนินโครงการ ดังนี ้
1.จัดซื้อวัสดสุ านักงาน และงาน
บ๎าน งานครัว Lot ใหญํ เพราะ
สามารถตํอรองราคาไดม๎ากกวํา 
2. เครื่องถํายเอกสารใช๎วิธีเชํา
เครื่อง เพื่อประหยัดคําบ ารุงรักษา 
3. แจ๎งเวียนประชาสมัพันธ์ขําวสาร 
สแกนสํงทาง E-mail เพื่อประหยดั
กระดาษ 
4. ซํอมบ ารุงอาคาร ประสานงาน
บุคลากรของทางมหาวิทยาลัยเพื่อ
ประหยดัคําจ๎างแรงงาน (AGTE-05-
5.1-02-05) 
 3. ด้านผลกระทบ เป็น
การประเมินผลการด าเนินงานตาม   
พันธกิจที่ปฏิบัติทั้งทางตรง และ
ทางอ๎อม ท้ังด๎านบวกและด๎านลบ  
ทั้งที่เป็นตัวเงินและไมํเป็นตัวเงิน  
วิธีการประเมินผลด๎านผลกระทบนี้
คณะเทคโนโลยีการเกษตรใช๎วิธีการ
ประเมินจากการจดัท ารายงานผล
การด าเนินกิจกรรม/โครงการ  
 - มีการรายงานการใช๎จําย
งบประมาณ เป็นไปตามเปูาหมาย 
โดยรายงานผลตํอผูบ๎ริหาร
ตามล าดับชั้น เป็นรายเดือนและ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
รายไตรมาส 
(AGTE-05-5.1-02-06 ถึง AGTE-
05-5.1-02-08) 
โอกาสในการแข่งขนั   
 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ เปน็
หนํวยงานหนึ่งที่สังกัดอยูํใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  ซึง่
เป็นสถาบันการศึกษาเปิดท าการ
สอนในระดับอดุมศึกษา เปดิสอนให๎
ความรู๎แกํประชาชนในท๎องถิ่นและ
จังหวัดใกล๎เคียง  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบรูณ์ เปิดสอน 5 
หลักสตูร  ดังนี้  
   1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์    
   2. หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม   
   3. หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์  
   5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติ   
     ซึ่งการเปิดสอนในหลักสูตร
ดังกลําวเป็นหลักสตูรที่ตรงตาม
ความต๎องการของถิ่น ตรงตามความ
ต๎องการของตลาด แรงงาน และ
คําใช๎จํายในการศึกษาก็ยังมี
คําใช๎จํายต่ ากวํามหาวิทยาลัยอื่นๆ  
ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งที่จะท าให๎ผู๎ปกครอง
พิจารณาให๎นักศึกษาเข๎าศึกษาใน
มหาวิทยาลยั 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท า
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระดับ
หลักสูตร 
 การจัดท าต๎นทุนตํอหนํวย
ผลผลติระดับหลักสูตร เป็นการน า
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ข๎อมูลที่มีความสัมพันธ์กันมา
ค านวณและจัดท ารายงาน  
เนื่องจากในอดีตไมไํดม๎ีการจดัท า
ต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิตระดับ
หลักสตูรมากํอน ดังนั้นการจัดท า
ต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิตระดับ
หลักสตูรในครั้งนี้จึงถือเป็นการ
จัดท าเป็นครั้งแรกของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  
โดยเริ่มจากการจัดท าต๎นทุนตํอ
หนํวยผลผลิต ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 จึงยังไมํมีการ
เปรียบเทยีบกับการจดัท าต๎นทุนตอํ
หนวํยผลผลิตในปีท่ีผํานมา ข๎อมูลที่
ใช๎ในการจัดท าใช๎ข๎อมูลมาจากกอง
นโยบายและแผน  มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบรูณ์ โดยใช๎แหลํงเงิน 
จาก 2 แหลํง คือ งบประมาณ
แผํนดิน และงบประมาณรายได๎ที่
มหาวิทยาลยัไดจ๎ัดสรรมาให๎คณะ 
ในการรวบรวมข๎อมลูเป็นการ
จัดเก็บข๎อมลูย๎อนหลัง จึงมีปญัหา
และอุปสรรคในการวิเคราะห์ข๎อมลู  
ท าให๎ข๎อมูลที่ไดไ๎มสํมบรูณ์  ขึ้นอยูํ
กับนโยบายการบริหารงานของ
มหาวิทยาลยั เนื่องจาก
มหาวิทยาลยัได๎กระจายอ านาจการ
ใช๎จํายงบประมาณมายังคณะใน
บางสํวน  แตํบางสํวนก็บริหาร
จัดการโดยสํวนกลาง เชํน คํา
สาธารณูปโภค คําเสื่อมราคา ไมไํด๎
แยกรายละเอียดถึงหลักสูตร เป็น
ต๎น ผู๎จัดท าจึงไมสํามารถวาง
แผนการจดัเก็บข๎อมลูได๎ จึงท าให๎
สามารถจัดท าข๎อมลูในขอบเขตที่
หนํวยงานสามารถหาข๎อมลูได๎
เทํานั้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 มหาวิทยาลยัควรมีการ
จัดท าข๎อมูลด๎านการเงิน 
รายละเอียดคําใช๎จําย คําเสื่อมราคา 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
แผนงาน กิจกรรม โครงการ และ
ผลผลติ ให๎เป็นระบบและชัดเจน 
เพื่อหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัย
รับทราบรายละเอียดข๎อมูลดังกลําว 
และสามารถน าข๎อมูลมาใช๎ได๎อยําง
ถูกต๎อง และมีความสอดคล๎องกัน 

  3 ด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง  ท่ี
เป็นผลจาการวเิคราะห์
และระบุปัจจัยเสีย่งท่ี
เกิดจากปัจจยัภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะและใหร้ะดับ
ความเสีย่งลดลงจากเดมิ 

      1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
แตํงตั้งคณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยง โดยมีคณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรเป็นประธาน
กรรมการ มีหน๎าที่ด าเนินการจดัท า
แผน ด าเนินงานตามแผน ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน 
(AGTE-05-5.1-03-01) ผู๎บริหารมี
การก าหนดนโยบายในการ
บริหารงานของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรด๎านการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อให๎ระบบ
บริหารจดัการความเสี่ยงสามารถลด
ความเสีย่งของการด าเนินงานให๎อยูํ
ในระดับที่ยอมรับได๎ ประเมินได๎ 
ควบคุมได๎ และตรวจสอบได๎ 
(AGTE-05-5.1-03-02) จัดท าคูํมือ
การบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินงานตามความ
เสี่ยงของคณะ (AGTE-5-5.1-3-03)    
     2.คณะกรรมการฝุาย
ด าเนินงานความเสี่ยงได๎มีการจัด
ประชุมเพื่อการจัดการความเสี่ยง
เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2557 (AGTE-
05-5.1-03-04) ได๎มีการวิเคราะห์
และระบุความเสี่ยงและปัจจยัที่
กํอให๎เกิดความเสี่ยงในด๎านตาํง ๆ 
(AGTE-05-5.1-03-05) จากนั้นท า
การประเมินความเสีย่งท่ีเกิดวํามี
ระดับความเสี่ยงระดับใด ให๎น ามา
จัดล าดับความเสี่ยงจากสูงสุดไป
ต่ าสุด ถ๎าปจัจัยเสี่ยงด๎านใดมีคํา
ระดับทีสู่งและสูงมากจะน ามาจดัท า
แผนการบริหารความเสี่ยง ดังนี ้
(AGTE-5-5.1-03 ถึง AGTE-5-5.1-
08) 
   2.1. ความเสี่ยงด้านการ

AGTE-05-5.1-03-01 : 
ค าสั่งหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรูณ์ 
ที่ 252/2558  เรื่อง แตํงตั้ง
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

AGTE-05-5.1-03-02 : 
ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
เรื่อง นโยบายในการบริหารงานของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 
2556 
AGTE-5-5.1-3-03 : 
คูํมือการบรหิารความเสีย่ง คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

AGTE-05-5.1-03-04: 
รายงานผลการด าเนินโครงการ การ
จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง เมื่อ
วันท่ี 4  มิถุนายน 2557  

AGTE-05-5.1-03-05 : 
การวิเคราะห์ความเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง 
และระบุความเสี่ยง คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี 
2557 

AGTE-05-5.1-03-06 : 
แบบประเมินการบริหารความเสี่ยง
และจัดล าดับความเสี่ยงของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

AGTE-05-5.1-03-07 : 
แผนบริหารความเสี่ยง 2557 

AGTE-05-5.1-03-08 : 
รายงานแบบตดิตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนความเสีย่ง 
2557 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร และเกณฑ์อืน่ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
ปัจจัยเสี่ยง  

   1.รายละเอียดของหลักสตูร
ตามแบบ มคอ.2 บางประเด็นไมํ
สอดคล๎องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
แหํงชาติ 

2. ไมํมีข๎อมูลและหลักฐาน
แสดงให๎เห็นวํา มีการพัฒนา/การ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประมวลผลการเรยีนรู๎
จากการประเมินผลการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล๎ว 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข๎า
รํวมประชุมน๎อยกวําร๎อยละ 80 ใน
การประชุมเพื่อให๎มีสํวนรํวมในการ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานตามหลักสูตร 

4. การจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ. 5 และ 6 มีการด าเนินการไมํ
เป็นไปตามเงื่อนไขก าหนดเวลา 
(ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา) 

5. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท๎าย/ บัณฑิตใหมํทีม่ี
ตํอคุณภาพหลักสูตรไมํ เป็นตาม 
เกณฑ์ที่ก าหนด (เฉลี่ยไมํน๎อยกวําง 
3.51 จากคะแนน 5.0)   
แนวทางการจัดการความเสี่ยง  

1. หลักสูตรตรวจสอบความ
สอดคล๎องของรายละเอยีดหลักสตูร
ใดตรงตามมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

2. จัดท าหนังสือขอแก๎ไขปรับปรุง
รายละเอียดของหลักสตูรที่ไมํ
สอดคล๎องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

3. หลักสูตรมีการจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงาน มคอ.7 โดยมีการ

AGTE-05-5.1-03-09 : 
ตารางสรุปการสํง มคอ.5 
 
AGTE-05-5.1-03-10 : 
ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการแนะแนวการศึกษาตํอและ
การประชาสัมพันธ์รับสมัคร
นักศึกษา 

AGTE-05-5.1-03-11 : 
ข๎อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบูรณ์ ประจ าปี 2557 จ านวน
นักศึกษาใหมํ 

AGTE-05-5.1-03-12 : 
ข๎อมูลนักศกึษามหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบูรณ์ ประจ าปี 2558 จ านวน
นักศึกษาใหมํ 

AGTE-05-5.1-03-13 : 
รายงานแบบตดิตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนความเสีย่ง 
2557 

AGTE-05-5.1-03-14 : 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ครั้งท่ี7/2557 เมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม 2557 

AGTE-05-5.1-03-15 : 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ครั้งท่ี3/2557 เมื่อวันที่ 21 ส.ค.57 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
น าข๎อเสนอแนะและแนวทางการ
พัฒนาจากปีท่ีผํานมามาท าการ
พัฒนาเพื่อให๎ผลการด าเนินงาน
พัฒนาขึ้น 

4. หลักสูตรมีการจัดประชุมเพื่อ
วางแผนการด าเนินงาน การบริหาร
จัดการ การติดตามผลการ
ด าเนินงานของหลักสตูรให ๎  

5. หลักสูตรมีการจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินการของรายวิชา ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ตาม
ก าหนดระยะเวลา 

6. ฝุายวิชาการจัดท าหนังสือ
ติดตามข๎อมูลไปยังหลักสูตรเพื่อให๎
สํง มคอ. 5 และ  มคอ. 6 ให๎ทัน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด  (AGTE-
05-5.1-03-09) 
 
   2.2. ความเสี่ยงด้านคุณภาพ
การเรียนการสอนและสิ่งสนับสนนุ 
ปัจจัยเสี่ยง  
1. อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช๎ในการ
เรียนการสอนมไีมํเพยีงพอตํอ
จ านวนนักศึกษา 
2. ผู๎สอนไมไํดจ๎ัดการเรียนการสอน
ที่หลากหลายให๎กับนักศึกษา 
3.ผู๎สอนไมํมีการวิเคราะห์ศักยภาพ
ผู๎เรยีนเป็นรายบุคคล 
4.ผู๎สอนไมํได๎เชื่อมโยงความรู๎จาก
งานวิจัยหรือศิลปวัฒนธรรมหรือ
การจัดการความรู๎เข๎ากับการเรียน 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
1.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอน 
2.ซํอมแซม ปรับปรุง เครื่องมือ 
อุปกรณ์ที่ใช๎ในการเรยีนการสอนที่
ช ารุด 
3.จัดกิจกรรมให๎ความรู๎ความเขา๎ใจ
เกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอน 
และการจัดการเรยีนการสอนแบบ
บูรณาการ  
 
   3. ความเสี่ยงด้านผลการ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ประเมินคุณภาพการศึกษาในปี 
2557 อยู่ในระดับดี (3.51 ขึ้นไป) 
ปัจจัยเสี่ยง  

1. การตีความเรื่องเกณฑ์
มาตรฐานของแตลํะตัวบํงช้ีไมํ
ตรงกัน หรือมีความเข๎าใจในตัวบํงช้ี
คลาดเคลื่อนจากผู๎ประเมิน 

2. ผู๎บริหารและบคุลากร ไมํ
น าเกณฑม์าตรฐานตามตัวบํงช้ีไป
เป็นกรอบและแนวทางการท างาน 

3. การด าเนินการประกัน
คุณภาพที่เป็นเอกสาร และไมํ
สะท๎อนคุณภาพที่เป็นจริงของ
นักศึกษา บัณฑิต การเรยีนการสอน 
การวิจัย เป็นต๎น 

4. บุคลากรของคณะไมเํข๎าใจ
วิธีการอ๎างอิงหลักฐานตามเกณฑ์
การประกันคณุภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2557 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
  1.สํงบุคลากรเข๎ารํวมการอบรมท า
ความเข๎าใจเกณฑ์ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
  2.โครงการประชุม QA-สัญจร : 
เพื่อช้ีแจงท าความเข๎าใจเกณฑต์ัว
บํงช้ีการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2557 
  3.คณะจัดท าค ารับรองการปฏิบตัิ
ราชการกับมหาวิทยาลัย 
  4.หลักสูตรจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการกับคณะ 
  5.ใช๎เกณฑ์ของตัวบํงช้ีคุณภาพ
เป็นเกณฑ์ในการประเมินความดี
ความชอบและผลการปฏิบตัิการ
ของบุคลากร 
  6. แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบตัวบํงช้ีตาม
เกณฑ์ประกันคณุภาพ 
  7. โครงการประชุม QA-สัญจร : 
เพื่อช้ีแจงท าความเข๎าใจเกณฑต์ัว
บํงช้ีการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2557- สํงบุคลากรเข๎า
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รํวมการอบรมท าความเข๎าใจเกณฑ์
ประกันคณุภาพการศึกษา 
- โครงการประชุม QA-สัญจร : เพื่อ
ช้ีแจงท าความเข๎าใจเกณฑต์ัวบํงช้ี
การประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2557 
 
    4.ความเสี่ยงด้านการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย 
ปัจจัยเสี่ยง  

1. งบประมาณสนับสนุนใน
การตีพิมพ์เผยแพรมํีไมํเพียงพอตอํ
อาจารย์ที่ด าเนินงานวิจัย 

2. ขาดมาตรการในการ
ผลักดันให๎นักวิจยัน าผลงานวิจัยไป
ตีพิมพ์เผยแพร ํ

3. บทความวิจัยไมมํีคุณภาพ 
ไมํผาํนเกณฑ์มาตรฐานของวารสาร
ที่จะตีพิมพ์เผยแพร ํ

4. ไมํมีการแสวงหาแหลํง
ตีพิมพ์ของผู๎ที่จะตีพิมพ์ ท าให๎ผู๎วจิยั
ไมํทราบวําจะตีพิมพ์แหลํงใด 

5. ไมํมีแรงจูงใจ ไมมํีขวัญและ
ก าลังใจ ในการน าผลงานไปตีพมิพ์ 
เผยแพร ํ
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
1. มีการก าหนดให๎นักวิจัยน า
ผลงานวิจัยไปตีพิมพเ์ผยแพรํใน
สัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัย 
2. จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย 
3. มีการจัดท าข๎อมลูแหลํงตีพมิพ์
ผลงานวิจัยเพื่อให๎นักวิจัยใช๎สืบค๎น
ข๎อมูล 
 
   5.ความเสี่ยงด้านการรับ
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะ 
ปัจจัยเสี่ยง  
     1. นักเรียนช้ันมัยธมศึกษาตอน
ปลายที่จะเข๎าศึกษาตํอใน
ระดับอุดมศึกษามีจ านวนลดน๎อยลง 
     2. นักเรียนช้ันมัยธมศึกษาตอน
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ปลายสํวนมากไมํเลือกสมัครเรียนที่
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ เข๎ามาท า
การเปิดสอนระดับอุดมศึกษาใน
จังหวัด (AGTE-05-5.1-03 ถึง
AGTE-05-5.1-12) 

 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
1. ออกแนะแนวตามโรงเรียนมัธยม
และโรงเรียนกลุํมเปูาหมาย 
2. จัดท าสื่อแนะแนวของคณะ 
 

1. คณะกรรมการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงไดต๎ิดตามการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนความเสีย่ง
ประจ าปี 2557 โดยพบวํา  
ความเสี่ยงที่ 1 ระดับความเสี่ยง
ลดลง 
เนื่องจาก  
1. จัดท าหนังสือขอปรับปรุงแก๎ไข
รายละเอียดของหลักสตูร 
2. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแบบฟอร์ม มคอ. 7 
3. จัดประชุมคณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 
4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา ตามแบบฟอร์ม มคอ. 
5 และ มคอ. 6  
ความเสี่ยงที่ 2 ระดับความเสี่ยง
ลดลง 
เนื่องจาก 
1.โครงการจดัหาครภุณัฑ์เพื่อการ
เรียนการสอน 
2.จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 
ความเสี่ยงที่ 3 ระดับความเสี่ยง
ลดลง 
เนื่องจาก 
1. โครงการประชุม QA-สัญจร : 
เพื่อช้ีแจงท าความเข๎าใจเกณฑต์ัว
บํงช้ีการประกันคณุภาพการศึกษา
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ภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2557 
2. จัดท าค ารับรองปฏิบตัิราชการ 
3. จัดท าค าสั่งแตํงตั้งผูร๎ับผดิชอบ
ตัวบํงช้ีตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ความเสี่ยงที่ 4 ระดับความเสี่ยง
ลดลง 
เนื่องจาก 
1. จัดท าหนังสือเอกสารให๎การ
สนับสนุนสํงข๎อมูลไปตีพิมพ์ 
เผยแพรผํลงานวิจยั 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั 
3. จัดท าข๎อมูลแหลํงตีพิมพ์ 
เผยแพรผํลงานทางวิจัยผํานเว็บไซต์
ของคณะ 
ความเสี่ยงที่ 5 ระดับความเสี่ยงไมํ
ลดลง 
เนื่องจาก จ านวนนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรปีการศึกษา 
2557 มีจ านวน 264 คน  และ
จ านวนนักศึกษาปีการศึกษา 2558 
มีจ านวน 250 ซึ่งพบวําจ านวนของ
นักศึกษาคณะฯ ยังพบวํามีความ
เสี่ยงการรับนักศึกษา 
 

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
จัดท ารายงานการติดตามการ
บริหารความเสี่ยงประจ าปี 2557 
(AGTE-5-5.1-03-13) 
และเสนอรายงานติดตามฯตํอคณะ
กรรมการบริหารคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (AGTE-5-5.1-
03-14) และคณะกรรมการประจ า
คณะเทคโนโลยีการเกษตร(AGTE-5-
5.1-03-15) 
 

  4 บริหารงานด้วยหลักธรร
มาภิบาลอย่างครบถ้วน
ทั้ง 10 ประการที่
อธิบายการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 

     คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มีการ
บริหารงาน ด๎วยหลักธรรมาภิบาล 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะ/
มหาวิทยาลยั และผู๎มสีํวนได๎สํวน
เสีย ดังน้ี 

AGTE-05-5.1-4-01 : 
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

AGTE-05-5.1-4-02 : 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
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1. หลักประสิทธิผล
(Effectiveness) คณะบริหารงาน
ดังนี ้
           1.1 มีแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2557 ดังเอกสาร
หมายเลข AGTE-05-5.1-4-01 ผําน
การพิจารณาให๎ความเห็นชอบ
รํวมกันในคณะกรรมการบริหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดัง
เอกสารหมายเลขAGTE-05-5.1-4-
02 และคณะกรรมการประจ าคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ดังเอกสาร
หมายเลข AGTE-05-5.1-4-03 
            1.2 จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปเีป็นการวัดประสิทธิผลของ
การบริหารงานตามทีไ่ดร๎ับ
งบประมาณมาด าเนินการดัง
เอกสารหมายเลข AGTE-05-5.1-4-
04 ซึ่งผํานการพิจารณาให๎ความ
เห็นชอบรํวมกันจากคณะ
กรรมการบริหารคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรดังเอกสาร
หมายเลข AGTE-05-5.1-4-05 ถึง
AGTE-05-5.1-4-06 
และคณะกรรมการประจ าคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ดังเอกสาร
หมายเลขAGTE-05-5.1-4-07 
สํงผลให๎การบริหารงานในภาพรวม
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
บรรลผุลส าเร็จเป็นอยํางดี ดัง
เอกสารหมายเลข AGTE-05-5.1-4-
08ถึงAGTE-05-5.1-4-09 
2. หลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) คณะมีการก าหนด
นโยบายในการบริหารงานเป็น
เครื่องมือการบริหารจัดการ การ
ด าเนินงานในด๎านการจัดการศึกษา 
ด๎านการผลติบัณฑติและสํงเสรมิ
วิชาชีพเทคโนโลยี ด๎านการวิจัย 
ด๎านการบริการวิชาการแกสํังคม 
ด๎านการปรับปรุงถํายทอด
เทคโนโลยี ด๎านการท านุบ ารุง

บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ครั้งท่ี 10/2556 เมื่อวันที่ 30 
ตุลาคม 2556 ระเบียบวาระที่ 4 
เรื่องที่เสนอให๎ท่ีประชุมพิจารณา 
4.3 

AGTE-05-5.1-4-03 : 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันที่ 27 
มกราคม 2557 ระเบียบวาระที่ 4 
เรื่องที่เสนอให๎ท่ีประชุมพิจารณา 
4.6 

AGTE-05-5.1-4-04 : 
รายงานผลการผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
งบประมาณ 2557 

AGTE-05-5.1-4-05 : 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ครั้งท่ี 4/2557 เมื่อวันท่ี 30 
เมษายน 2557 ระเบียบวาระที่ 4 
เรื่องที่เสนอให๎ท่ีประชุมพิจารณา 
4.3 

AGTE-05-5.1-4-06 : 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ครั้งท่ี 10/2557 เมื่อวันที่ 29 
ตุลาคม 2557ระเบียบวาระที่ 5 
เรื่องที่เสนอให๎ท่ีประชุมพิจารณา 
5.10 

AGTE-05-5.1-4-07 : 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ครั้งท่ี 2/2557 เมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน 2557 ระเบียบวาระที่ 5 
เรื่องที่เสนอให๎ท่ีประชุมพิจารณา 
5.3 

AGTE-05-5.1-4-08 : 
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ศิลปวัฒนธรรม ด๎านการบริหาร 
และด๎านการประกันคณุภาพ
การศึกษา ให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอ
การพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกจิเพื่อ
ตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชนและผู๎มสีํวนไดส๎ํวนเสียทุก
กลุํม ดังเอกสารหมายเลข AGTE-
05-5.1-4-10 
3. หลักการตอบสนอง
(Responsiveness)คณะมีการ
ส ารวจความต๎องการบริการวิชาการ
แกํชุมชน ดังเอกสารหมายเลข 
AGTE-05-5.1-4-11 และให๎บริการ
วิชาการแกํชุมชนท๎องถิ่นเพื่อ
ตอบสนองความต๎องการของชุมชน 
และผูม๎ีสํวนไดส๎ํวนเสยี ดังเอกสาร
หมายเลข AGTE-05-5.1-4-12 และ
มีการจัดท าบันทึกข๎อตกลงความมอื
ในด๎านวิชาการ ด๎านวิจัย ด๎านงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา ดัง
เอกสารหมายเลข AGTE-05-5.1-4-
13 
4. หลักภาระรบัผิดชอบ
(Accountability)คณะตระหนัก
ถึงภาระความรับผดิชอบในการ
ปฏิบัติหน๎าท่ีตามนโยบายและพันธ
กิจท่ีก าหนดไว๎ เพื่อสนองตํอความ
คาดหวังของชุมชน สังคม โดยได๎มี
การบริหารจัดการ และสํงเสริม
ผลักดันการด าเนินงานด๎านตํางๆ ให๎
บรรลผุลส าเร็จตามพันธกิจ อาทิ 
ผลิตบัณฑติให๎มีความรู๎ 
ความสามารถปฏบิัติงานด๎าน
เทคโนโลยีได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มี
คุณภาพ มีคณุธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบตํอสังคม สามารถสนอง
ตํอความต๎องการของท๎องถิ่นและ
สังคมได๎ ดังเอกสารหมายเลข 
AGTE-05-5.1-4-14 และมุํงเน๎น
การท าวิจัย เพื่อสร๎างองค์ความรู๎
และบูรณาการในท๎องถิ่นเพื่อ

รายงานผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

AGTE-05-5.1-4-09 : 
ผลการประเมินผลการบริหารงาน
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

AGTE-05-5.1-4-10 :         
นโยบายในการบริหารงานของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2556 

AGTE-05-5.1-4-11 : 
สรุปผลการส ารวจความต๎องการ
บริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

AGTE-05-5.1-4-12 : 
โครงการบริการวิชาการแกํชุมชน 

AGTE-05-5.1-4-13 : 
- บันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ 

AGTE-05-5.1-4-14 : 
สรุปผลการส ารวจข๎อมูลภาวะการมี
งานท าของบัณฑิตและคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2557 

AGTE-05-5.1-4-15 : 
สรุปงานวิจัยที่น าไปใช๎ประโยชน์แกํ
สังคมและชุมชน 

AGTE-05-5.1-4-16 : 
รายงานการใช๎เงินงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

AGTE-05-5.1-4-17 : 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ครั้งท่ี 1-12 ประจ าปี พ.ศ. 2557 

AGTE-05-5.1-4-18 : 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
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แก๎ปัญหาและพัฒนาท๎องถิ่นที่ยั่งยืน 
ดังเอกสารหมายเลข AGTE-05-5.1-
4-15   
5. หลักความโปร่งใส 
(Transparency)คณะมีการ
รายงานสถานภาพทางการเงินของ
คณะให๎เห็นถึงประเภทงบประมาณ 
งบประมาณที่ไดร๎ับ คําใช๎จําย และ
งบประมาณคงเหลือ ดังเอกสาร
หมายเลข AGTE-05-5.1-4-16 ตํอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรเป็นประจ าทกุ
เดือน ดังเอกสารหมายเลข AGTE-
05-5.1-4-17 และคณะกรรมการ
ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เป็นรายไตรมาส ดังเอกสาร
หมายเลข AGTE-05-5.1-4-18 และ
มีการจัดท ารายงานประจ าปี พ.ศ. 
2557 รายงานผลการด าเนินงานตอํ
สาธารณชนไดร๎ับทราบ ดังเอกสาร
หมายเลข AGTE-05-5.1-4-19 
6. หลักการมีส่วนร่วม
(Participation) คณะเปิดโอกาส
ให๎บุคลากร หรือผู๎มสีํวนเกี่ยวข๎อง
เข๎ามามสีํวนรํวมในการบริหาร
จัดการเกีย่วกับการตดัสินใจในเรื่อง
ตํางๆ ดังน้ี 
           6.1 การบริหารงานคณะ 
โดยการแตํงตั้งคณะกรรมการ
บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ที่มี รองคณบดี ประธานหลักสูตร 
รํวมเป็นคณะกรรมการ ดังเอกสาร
หมายเลข AGTE-05-5.1-4-20 และ
มีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน
ดังเอกสารหมายเลข AGTE-05-5.1-
4-21 
            6.2 การบริหารงานคณะ 
โดยการแตํงตั้งคณะกรรมการ
ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่
มีรองคณบดี ผู๎แทนประธาน
หลักสตูร ผู๎แทนคณาจารย์ และ
ผู๎ทรงคุณวุฒิจากภายนอกรํวมเป็น
คณะกรรมการ ดังเอกสารหมายเลข 

ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ครั้งท่ี 2/2557 เมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน 2557 ระเบียบวาระที่ 5 
เรื่องที่เสนอให๎ท่ีประชุมพิจารณา 
5.9 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ครั้งท่ี 4/2557 เมื่อวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2557 ระเบียบวาระที่ 
5 เรื่องที่เสนอให๎ท่ีประชุมพิจารณา 
5.3 

AGTE-05-5.1-4-19 : 
รายงานประจ าปี 2557 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

AGTE-05-5.1-4-20 : 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ท่ี 24/2557 เรื่องแตํงตั้ง
คณะกรรมการบรหิารคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ลงวันท่ี 22 
มกราคม 2557 

AGTE-05-5.1-4-21 : 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ครั้งท่ี 1-12 ประจ าปีพ.ศ. 2557 

AGTE-05-5.1-4-22 : 
- ค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ ท่ี 1908/2553 เรื่อง 
แตํงตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ลงวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2553 
- ค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ ท่ี 1630/2554 เรื่อง
แตํงตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร แทนต าแหนํง
ที่วําง ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2554 
- ค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ที่ 2568/2556 เรื่อง 
แตํงตั้งกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ
ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
แทนต าแหนํงที่วําง ลงวันท่ี 16 



รายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา  2557 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ หน๎า 99 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
AGTE-05-5.1-4-22 และมีการจัด
ประชุมปีละ 4 ครั้ง ดังเอกสาร
หมายเลข AGTE-05-5.1-4-23 
 
7. หลักการกระจายอ านาจ
(Decentralization) คณะมีการ
กระจายอ านาจ ดังนี้ 
            7.1 ไปยังรองคณบดีใหม๎ี
สํวนรํวมในการตัดสินใจ ดังเอกสาร
หมายเลข AGTE-05-5.1-4-24 มี
การมอบอ านาจหน๎าที่ใหร๎องคณบดี
ปฏิบัติราชการแทนคณบดี เพิ่มขีด
ความสามารถในการด าเนินการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานและ
การบริหารงานของคณะ 
ดังเอกสารหมายเลข AGTE-05-5.1-
4-25 
            7.2 ประธานหลักสตูร
สาขาวิชาเพื่อให๎การบรหิารงาน
หลักสตูรและการจัดการเรยีนการ
สอน ส าหรบัหลักสูตรสาขาวิชาที่
เปิดสอนในคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร เป็นไปอยําง
ตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ดัง
เอกสารหมายเลข AGTE-05-5.1-4-
26 
            7.3 หัวหน๎าวิชาเอก 
เพื่อให๎การบริหารงานหลักสูตรและ
การจัดการเรยีนการสอน ส าหรับ
หลักสตูรที่มีหลายวิชาเอกของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) ดังเอกสาร
หมายเลข AGTE-05-5.1-4-27 
            7.4 หัวหน๎างานตาม
โครงสร๎างการบรหิารงานของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให๎การ
บริหารงานภายในส านักงานคณบดี 
ด าเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย มี
ประสิทธิภาพ และบังเกดิผลดตีํอ
คณะ และมหาวิทยาลัยโดยรวม ดงั
เอกสารหมายเลข AGTE-05-5.1-4-

ธันวาคม 2556 
- ค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ ท่ี 530/2557 เรื่อง
แตํงตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ลงวันท่ี 13 
มีนาคม 2557 

AGTE-05-5.1-4-23 : 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี 
พ.ศ. 2557 

AGTE-05-5.1-4-24 : 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ท่ี 1579/2554 เรื่อง
แตํงตั้งรองคณบดี คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ลงวันท่ี 3 
ตุลาคม 2554 

AGTE-05-5.1-4-25 : 
ค าสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร ท่ี 
249/2554 เรื่อง การมอบอ านาจ
หน๎าท่ีให๎รองคณบดีปฏิบัตริาชการ
แทนคณบดี ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 
2554 

AGTE-05-5.1-4-26 : 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ท่ี 2530/2556 ลงวันท่ี 
6 ธันวาคม 2556 

AGTE-05-5.1-4-27 : 
- ค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ ท่ี 338/2557 เรื่อง
แตํงตั้งหัวหน๎าวิชาเอก ลงวันท่ี 12 
กุมภาพันธ์ 2557 

- ค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ที่ 911/2557 เรื่อง 
แตํงตั้งหัวหน๎าวิชาเอก(เพิ่มเตมิ) ลง
วันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 

AGTE-05-5.1-4-28 : 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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           7.5 แตํงตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบงานด๎านตํางๆ ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
ดังเอกสารหมายเลข AGTE-05-5.1-
4-29 ถึง AGTE-05-5.1-4-36 
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
คณะมีการใช๎อ านาจของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข๎อบังคับ และประกาศ 
ดังเอกสารหมายเลข AGTE-05-5.1-
4-37 ในการบริหารงานด๎วยความ
เป็นธรรมไมเํลือกปฏิบัติ และ
ค านึงถึงสิทธิเสรภีาพของผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสยี ท้ังนี้ได๎มีการเผยแพรํ 
ข๎อบังคับ กฎระเบียบ และประกาศ
ผํานเว็บไซต์ของคณะ 
www.agritech.pcru.ac.thดัง
เอกสารหมายเลข AGTE-05-5.1-4-
38 
9. หลักความเสมอภาค 
(Equity)คณะยดึหลักความเสมอ
ภาค ปฏิบัตติํอบุคลากรของคณะ
ทุกคนอยํางเทําเทียม ไมํมีการ
แบํงแยก ดังนี ้
            9.1 สํงเสริม สนับสนุน 
ให๎บุคลากรของคณะมีโอกาสในการ
พัฒนาตนเอง ในการเข๎ารํวมการ
ฝึกอบรม ท่ีเกี่ยวข๎องกับงานท่ี
รับผิดชอบ ดังเอกสารหมายเลข 
AGTE-05-5.1-4-39 
             9.2 มีการจัดสวัสดิการ
ตํางๆ ให๎กับบุคลากรของคณะไมํวาํ
จะเป็นสายวิชาการ สายสนับสนุน 
เจ๎าหน๎าท่ี และแมํบ๎านจะไดร๎ับการ
ปฏิบัติและได๎รับสวัสดิการอยํางเทาํ
เทียมกันโดยไมํมีการแบํงแยก 
AGTE-05-5.1-4-40 
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
(Consensus Oriented) คณะมี
การบริหารจัดการโดยมุํงเน๎นฉันทา
มติ ยึดหลักของการมสีํวนรํวมทาง
ความคิดซึ่งกันและกัน โดยมี
กระบวนการหาข๎อตกลงรํวมกันท้ัง

เพชรบูรณ์ ท่ี 2481/2556 เรื่อง 
แตํงตั้งบุคคลให๎ปฏบิัติหน๎าที่ใน
ต าแหนํงหัวหน๎างาน ลงวันท่ี 27 
พฤศจิกายน 2556 

AGTE-05-5.1-4-29 : 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ท่ี 140/2556 เรื่อง
แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ด๎านวิจัย ลงวันที่ 29 เมษายน 
2556 

AGTE-05-5.1-4-30 : 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ท่ี 371/2556 เรื่อง 
แตํงตั้งคณะกรรมการบรหิารงาน
ฝุายบรหิารและประกันคณุภาพ
การศึกษา และงานระบบ
สารสนเทศ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ลงวันท่ี 8 
พฤศจิกายน 2556 

AGTE-05-5.1-4-31 : 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ท่ี 372/2556 เรื่อง 
แตํงตั้งคณะกรรมการบรหิารฝุาย
กิจกรรมนักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและงานแผน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2556 

AGTE-05-5.1-4-32 : 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ท่ี 373/2556 เรื่อง 
แตํงตั้งคณะกรรมการบรหิารฝุาย
วิชาการ งานบริการวิชาการแกํ
สังคม และงานวิจยั คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ลงวันท่ี 8 
พฤศจิกายน 2556 

AGTE-05-5.1-4-33 : 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ท่ี 9/2557 เรื่อง แตํงตัง้
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ

http://www.agritech.pcru.ac.th/
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
จากบุคคลภายนอก ผู๎บริหาร และ
บุคลากรของคณะ มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นผํานชํองทาง ดังนี้ 
            10.1 การประชุม
คณะกรรมการบรหิารคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ดังเอกสาร
หมายเลข AGTE-05-5.1-4-41 
            10.2 การประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ดังเอกสาร
หมายเลข AGTE-05-5.1-4-42 
            10.3 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรดัง
เอกสารหมายเลข AGTE-05-5.1-4-
43 
            10.4 เว็บไซต์ของคณะ
www.agritech.pcru.ac.thเปิด
สายตรงถึงคณบดี ท่ีจะรับฟัง
ข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะ ดัง
เอกสารหมายเลข AGTE-05-5.1-4-
44 
 
 
 

สอบประมวลผลความรู๎ ประจ าปี
การศึกษา 2557 ลงวันท่ี 7 
มกราคม 2557 

AGTE-05-5.1-4-34 : 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ท่ี 11/2557เรื่อง แตํงตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจดัการ
ความรู๎ (KM) ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ลงวันท่ี 10 
มกราคม 2557 

 

AGTE-05-5.1-4-35 : 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ท่ี 502/2557 เรื่อง
แตํงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี
การศึกษา 2557 ลงวันท่ี 6 
พฤศจิกายน 2557 

AGTE-05-5.1-4-36 : 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ท่ี 135/2558 เรื่อง 
แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบตัวบํงช้ีด๎านการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 ลงวันท่ี 
18 มีนาคม 2558 

AGTE-05-5.1-4-37 : 
ระเบียบ ข๎อบังคับ และประกาศ
ตํางๆ  

AGTE-05-5.1-4-38 : 
เว็บไซต์ของคณะ
www.agritech.pcru.ac.thชํอง
ทางการเผยแพรํระเบียบ ข๎อบังคบั 
และประกาศตาํงๆ 

AGTE-05-5.1-4-39 : 
รายงานการไปราชการของบุคลากร 

http://www.agritech.pcru.ac.th/
http://www.agritech.pcru.ac.th/
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2557 

AGTE-05-5.1-4-40 : 
ประกาศสวัสดิการบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

AGTE-05-5.1-4-41 : 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ครั้งท่ี 1-12 ประจ าปีพ.ศ. 2557 

AGTE-05-5.1-4-42 : 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี
พ.ศ. 2557 

AGTE-05-5.1-4-43 : 
รายงานผลการด าเนินโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  

AGTE-05-5.1-4-44 : 
เว็บไซตค์ณะเทคโนโลยีการเกษตร
www.agritech.pcru.ac.th 

  5 ค้นหาแนวปฏิบัติทีด่ีจาก
ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคล  ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตาม
ประเด็นความรู้ อยา่ง
น้อยครอบคลมุพันธกิจ
ด้านการผลติบัณฑติและ
ด้านการวิจัย จดัเก็บ
อย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและน ามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

     คณะเทคโนโลยีการเกษตรได๎
ด าเนินการค๎นหาแนวปฏิบตัิที่ดีจาก
ความรู๎ทั้งที่มีอยูํในตัวบุคคล ทักษะ
ของผู๎มีประสบการณ์ตรง และแหลํง
เรียนรู๎อื่นๆ ตามประเด็นความรู๎ 
อยํางน๎อยครอบคลมุพันธกิจด๎าน
การผลิตบณัฑิตและด๎านการวิจยั  
โดยด าเนินการตามกระบวนการ 
ดังนี ้
1. ด๎านวิชาการ 
     คณะได๎ก าหนดประเด็นในการ
จัดการความรู๎ดา๎นวิชาการคือ 
     (1) คณะได๎ก าหนดประเด็น
ความรู๎การจัดการความรู๎ (KM) 
เรื่องการให๎ค าปรึกษาของอาจารยท์ี่
ปรึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  
และได๎ก าหนดเปูาหมายของการ
จัดการความรู๎ (KM)  เพื่อให๎เกิด

AGTE-05-5.1-5-01 :    
สรุปเลํมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู๎
การให๎ค าปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษา 

AGTE-05-5.1-5-02 :  
แผนการจดัการความรู๎ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

AGTE-05-5.1-5-03 :    
เลํมคูมํือแนวปฏิบัติทีด่ีของอาจารย์
ที่ปรึกษา 

AGTE-05-5.1-5-04 :    
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ท่ี 154/2558 เรื่อง 
แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
จัดการความรู๎ (KM) 

http://www.agritech.pcru.ac.th/
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
การและเปลีย่นเรยีนรู๎การให๎
ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
สํงเสริมสนับสนุนให๎เกดิ
กระบวนการจดัการความรูภ๎ายใน
คณะฯ เพื่อกํอให๎เกิดเป็นระบบการ
จัดการความรู๎การให๎ค าปรึกษา
ภายในคณะอยํางเป็นระบบ ดังน้ัน
จึงได๎ก าหนดกลุํมเปูาหมายไวด๎ังนี้ 
คือ คณาจารย์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ท่ีเข๎ารํวม
โครงการ  จ านวน 40 คน 
     (2) จัดท าแผนการจัดการ
ความรู๎/การแลกเปลีย่นเรยีนรู๎ (ดัง
เอกสารแนบ) 
     (3) ด าเนินการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ จ านวน 1 ครั้ง ตามแผนการ
จัดการความรู ๎
      (4) ท าการสรปุองค์ความรู๎การ
ให๎ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
(ดังเอกสารแนบ) 
     (5) ท าการเผยแพรํองค์ความรู๎
ไปยังหนํวยงานดังน้ี 
     - มีการแจกเอกสารคูํมือการ
จัดการความรู๎การให๎ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาให๎แกํคณาจารย์
ภายในคณะเพื่อเป็นแบบอยํางท่ีดี
และเป็นแนวทางในการให๎
ค าปรึกษาแกํนักศึกษา 
     - เผยแพรํคูํมือของการจดัการ
ความรู๎แนวทางปฏิบัติทีด่ีของ
อาจารย์ที่ปรึกษาในเว็บไซต์ของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
http://agritech.pcru.ac.th/2014 
(AGTE-05-5.1-5-01 ถึง AGTE-05-
5.1-5-03) 
 
2. ด๎านการวิจัย  
     (1) แตํงตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการความรู๎ (KM) 
(AGTE-05-5.1-5-04) 
     (2) ก าหนดประเด็นในการ
จัดการความรู๎ดา๎นการวิจัย คือ 
“การเขียนบทความวิจยัเพื่อการ

AGTE-05-5.1-5-05 :  
ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
เรื่อง การก าหนดประเด็นการ
จัดการความรู๎ (KM) ประจ าปี
การศึกษา 2557 

AGTE-05-5.1-5-06 :  
แผนการจดัการความรู๎ (KM 
Action Plan) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

AGTE-05-5.1-5-07 :    
แผนกระบวนการจัดการความรู๎ 
(KM Process) 

AGTE-05-5.1-5-08 :  
รายงานผลการด าเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

AGTE-05-5.1-5-09 :  
รายงานการประชุมแลกเปลีย่น
เรียนรู๎การเขียนบทความวิจัยเพื่อ
การตีพิมพ์เผยแพรํ ครั้งท่ี 1 

AGTE-05-5.1-5-10 :  
รายงานการประชุมแลกเปลีย่น
เรียนรู๎การเขียนบทความวิจัยเพื่อ
การตีพิมพ์เผยแพรํ ครั้งท่ี 2 

AGTE-05-5.1-5-11 :    
เลํมองค์ความรู๎ “การเขียนบทความ
วิจัยเพื่อการตีพิมพ์และเผยแพรํ” 

AGTE-05-5.1-5-12 :    
ภาพเว็บไซต์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
http://agritech.pcru.ac.th/2014 

AGTE-05-5.1-5-13 :  
บันทึกข๎อความ เรื่อง ขอมอบ
หนังสือองค์ความรู ๎

AGTE-05-5.1-5-14 :  

http://agritech.pcru.ac.th/2014
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ตีพิมพ์เผยแพร”ํ ก าหนด
กลุํมเปูาหมาย ได๎แกํ อาจารย์ที่ท า
วิจัย (AGTE-05-5.1-5-05) 
     (3) จัดท าแผนการจัดการ
ความรู๎และแผนกระบวนการจัดการ
ความรู๎ (AGTE-05-5.1-5-06 - 
AGTE-05-5.1-5-07) 
     (4) ด าเนินกิจกรรมตามแผน 
ดังนี ้
          - โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ในเรื่อง การเขียนบทความ
วิจัยเพื่อการตีพิมพเ์ผยแพรํ (AGTE-
05-5.1-5-08) 
          - ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
การเขียนบทความวิจยัเพื่อการ
ตีพิมพ์เผยแพรํ ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 
มิถุนายน 2558 (AGTE-05-5.1-5-
09) 
          - ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
การเขียนบทความวิจยัเพื่อการ
ตีพิมพ์เผยแพรํ ครั้งท่ี 2 วันท่ี 3 
กรกฎาคม 2558  (AGTE-05-5.1-
5-10) 
          - คณะกรรมการด าเนินการ
รวบรวมความรู๎ที่ได๎ มาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และเรยีบเรยีงเป็นองค์
ความรู๎ที่เข๎าใจงําย (AGTE-05-5.1-
5-11) 
     (5) น าองค์ความรู๎เผยแพรํบน
เว็บไซต์ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
http://agritech.pcru.ac.th/2014  
และจัดท าเลมํองค์ความรูเ๎ผยแพรํ
ให๎กับหนํวยงานยํอยภายใน และ
หนํวยงานภายนอกคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (AGTE-05-
5.1-5-12 ถึง AGTE-05-5.1-5-13) 
     (6) ท าการติดตามการน า
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ ซึ่งพบวํามี
การน าความรู๎ไปใช๎ จ านวน 2 คน 
คือ 
     - อาจารย์ธนภัทร วรปสัสุ  

บทความวิจัย เรื่อง ผลของ 17 
beta estradiol ตํอการแปลงเพศ
ปลาหมอ 

AGTE-05-5.1-5-15 :  
บทความวิจัย เรื่อง การใช๎เทคนิค
การฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาผู๎เรียน
เรื่องการเขียนโปรแกรมไมโครคอน
โทรลเลอ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
น าความรูไ๎ปเขียนบทความวิจัย 
เรื่อง ผลของ 17 beta estradiol 
ตํอการแปลงเพศปลาหมอ เพื่อ
น าเสนอในการประชุมวิชาการ 
มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 9 (AGTE-05-5.1-
5-14) 
     - อาจารย์สนธยา  วันชัย  
น าความรูไ๎ปเขียนบทความวิจัย 
เรื่อง การใช๎เทคนิคการฝึกปฏิบัติ
เพื่อการพัฒนาผู๎เรียนเรื่องการเขียน
โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อ
น าเสนอในการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลยัราชภฏักลุํมศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 6 (AGTE-05-5.1-5-15) 

  6 การก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

     คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได๎
ด าเนินการจัดท าแผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร  เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการบริหารและพัฒนา
บุคลากร โดยด าเนินการ ดังน้ี 
1. บุคลากร สายวิชาการ 
    1.1 การบริหารบุคลากร สาย
วิชาการตามแผน ด าเนินการ ดังนี ้  
          (1 )  วิ เคราะห์ข๎อมูล เ ชิง
ประจักษ์ของบุคลากร สายวิชาการ 
สรุปได๎ดังนี้ 
               - จ านวนบุคลากร 
               - จ านวนบุคลากรที่จะ
เกษียณอายรุาชการ 
               - ภาระงานท่ี
รับผิดชอบ 
          (2) การวิเคราะห์
อัตราก าลัง 
(เอกสารหมายเลข AGTE-05-5.1-
06-01) 
     1.2 การพัฒนาบุคลากร สาย
วิชาการตามแผน ด าเนินการ ดังนี้  
          (1 )  วิ เคราะห์ข๎อมูล เ ชิง
ประจักษ์ของบุคลากร สายวิชาการ 
สรุปได๎ดังนี้ 
               - จ านวนบุคลากรแยก
ตามคณุวุฒิ 
               - อายุราชการ และปทีี่
จะเกษียณ 

AGTE-05-5.1-06-01 : 
แผนบริหารบุคลากร สายวิชาการ 

AGTE-05-5.1-06-02 : 
แผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ 

AGTE-05-5.1-06-03 : 
แผนบริหารบุคลากร สายสนับสนนุ 

AGTE-05-5.1-06-04  
:แผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนนุ 

AGTE-05-5.1-06-05 : 
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ 
ประจ าปี 2557 รอบ 9 เดือน 

AGTE-05-5.1-06-06 : 
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ 
ประจ าปี 2557 รอบ 12 เดือน 

AGTE-05-5.1-06-07 : 
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนนุ 
ประจ าปี 2557 รอบ 9 เดือน 

AGTE-05-5.1-06-08 : 
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนนุ 
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               - ต าแหนํงทางวิชาการ 
          (2) จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร สายวิชาการ ดังนี ้
               - ด๎านศึกษาตํอ 
               - ด๎านต าแหนํงผลงาน
ทางวิชาการ 
               - ด๎านพัฒนาวิชาชีพ
(ฝึกอบรม) 
(เอกสารหมายเลข AGTE-05-5.1-
06-02)   
          (3) ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร สายวิชาการ ประจ าปี 
2557 (เอกสารหมายเลข AGTE-
05-5.1-06-05 ถึง AGTE-05-5.1-
06.06) 
 
     จากการด าเนินตามแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
สรุปได๎วําได๎ด าเนินการ ดังนี้ คณะมี
คณาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตํอ รวมทั้งสิ้น 67 คน ได๎ลา
ศึกษาตํ อ ในระดับปริญญาเอก
เพิ่มเติมจ านวน 1 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 1.49 มีอาจารย์ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก จ านวน 1 คน  
คิดเป็นร๎อยละ 1.49 ทั้ งนี้  ไมํมี
คณาจ ารย์ ไ ด๎ รั บต า แหนํ งท า ง
วิชาการ (ผู๎ชํวยศาสตราจารย์/รอง
ศาสตราจารย์) เพิ่มขึ้น แตํได๎อยูํ
ระหวํ างด า เนินการขอก าหนด
ต าแหนํงทางวิชาการ ต าแหนํง 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ และด๎านพัฒนา
วิชาชีพคณาจารย์ได๎ เข๎ารับการ
ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน จ านวน 
57 คน คิดเป็นร๎อยละ 85.07 
 
2. บุคลากร สายสนับสนุน 
    2.1 การบริหารบุคลากร สาย
สนับสนุนตามแผน ด าเนินการ ดังนี้  
          (1 )  วิ เคราะห์ข๎อมูล เ ชิง
ป ร ะ จั ก ษ์ ข อ ง บุ ค ล า ก ร  ส า ย
สนับสนุน สรุปได๎ดังนี้ 

ประจ าปี 2557 รอบ 12 เดือน 
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               - จ านวนบุคลากร 
               - จ านวนบุคลากรที่จะ
เกษียณอายรุาชการ 
               - ภาระงานท่ี
รับผิดชอบ 
          (2) การวิเคราะห์
อัตราก าลัง 
(AGTE-05-5.1-06-03) 
     2.2 การพัฒนาบุคลากร สาย
สนับสนุนตามแผน ด าเนินการ ดังนี้  
          (1 )  วิ เคราะห์ข๎อมูล เ ชิง
ป ร ะ จั ก ษ์ ข อ ง บุ ค ล า ก ร  ส า ย
สนับสนุน สรุปได๎ดังนี้ 
               - จ านวนบุคลากรแยก
ตามคณุวุฒิ 
               - อายุราชการ และปทีี่
จะเกษียณ 
          (2) จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร สายสนับสนุน ดังนี ้
               - ด๎านศึกษาตํอ 
               - ด๎านต าแหนํงประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ 
               - ด๎านพัฒนาวิชาชีพ
(ฝึกอบรม) 
(AGTE-05-5.1-06-04) 
          (3) ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร สายสนับสนุน ประจ าปี 
2557 (เอกสารหมายเลข AGTE-
05-5.1-06-07 ถึง AGTE-05-5.1-
06.08) 
 
     จากการด าเนินตามแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร สายสนับสนนุ 
สรุปได๎วําได๎ด าเนินการ ดังน้ี คณะมี
บุคลากร สายสนับสนุนท่ีปฏบิัติงาน
จริง จ านวน 14 คน ท้ังนี้ ไมํมี
บุคลากร สายสนับสนุน ท่ีลาศึกษา
ตํอเพิ่มเตมิ แตํอยูํระหวํางศึกษาตอํ
ในระดับปรญิญาเอก 1 คน อยูํ
ระหวํางศึกษาตํอในระดับปริญญา
โท จ านวน 4 คน และส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโทเพิ่มขึ้น 
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จ านวน 1 คน  คิดเป็นร๎อยละ 7.14  
โดยบุคลากร สายสนับสนุน ยังไมํได๎
ขอก าหนดต าแหนํงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเช่ียวชาญ และด๎าน
พัฒนาวิชาชีพบุคลากร สาย
สนับสนุน ได๎เข๎ารับการฝึกอบรม
หรือศึกษาดูงาน จ านวน 14 คน คิด
เป็นร๎อยละ 100 
 
 

  7 ด าเนินงานด้านการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกท่ี
เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ได้
ปรับให้การด าเนินงาน
ด้านการประกันคณุภาพ
เป็นส่วนหน่ึงของการ
บริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย  
การควบคุมคณุภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพและ          
การประเมินคณุภาพ 

     คณะเทคโนโลยีการเกษตรได๎
ด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยใช๎ระบบการ
ประกันคณุภาพการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และได๎ก าหนดระบบการ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ 
และการประเมินคณุภาพของคณะ 
ซึ่งได๎จัดท าเป็นประกาศคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง 
ประกาศระบบการประกันคณุภาพ
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
พ.ศ. 2557-2558 
สาระส าคญั ดังนี ้
     1. ระบบการควบคุมคุณภาพ 
     2. การตรวจสอบคุณภาพ 
     3. การประเมินคุณภาพ 
   จากนั้นคณะได๎ด าเนินการตาม
ระบบ ดังนี ้
     1. ระบบการควบคุมคุณภาพ 
ก าหนดให๎คณะ และหลักสูตร
สาขาวิชา ด าเนินการดังนี ้
     1.1 ก าหนดให๎มีการก าหนด
ตัวช้ีวัดคุณภาพตามพันธกิจอยําง
น๎อย 4 ด๎าน ได๎แกํ คุณภาพบัณฑติ 
คุณภาพของการวิจัย คณุภาพของ
การบริการทางวิชาการแกํสังคม 
คุณภาพของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และครอบคลุมตัว
บํงช้ีการประกันคณุภาพการศึกษา 
โดยบูรณาการระบบการประกัน
คุณภาพเข๎ากับการบริหารงานและ

AGTE-05-5.1-07-01 : 
ประกาศระบบการประกันคณุภาพ
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
พ.ศ. 2557-2558 

AGTE-05-5.1-07-02 :  
แผนงานประกันคณุภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2557  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์

AGTE-05-5.1-07-03 :  
แผนการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ให๎แกํชุมชนในท๎องถิ่นและสังคม 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

AGTE-05-5.1-07-04 :  
แผนการด าเนินกิจกรรม การท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2557 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบรูณ ์

AGTE-05-5.1-07-05 : 
แผนการด าเนินโครงการตามแผน
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2557 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบรูณ ์

AGTE-05-5.1-07-06 :  
แผนวิจัย คณะ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
การปฏิบัติงานปกต ิ(AGTE-05-5.1-
07-01) 
     1.2 ด าเนินจัดท าแผนในแตลํะ
ด๎านตามพันธกิจของคณะ ท่ี
ครอบคลมุตัวบํงช้ีการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยให๎ก าหนด
โครงการ/กิจกรรม ไว๎ใหส๎อดคล๎อง
กัน พร๎อมท้ังก าหนดตัวช้ีวัดและคาํ
เปูาหมายความส าเรจ็อยํางชัดเจน 
ดังนี ้
1. แผนงานประกันคณุภาพ
การศึกษา มี 4 โครงการ ดังน้ี 
     1.1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการให๎ความรู๎และทักษะ
ด๎านการประกันคณุภาพการศึกษา
แกํนักศึกษา 
วัตถุประสงค์  
     1) สํงเสริมให๎นักศึกษาน า
ความรู๎ไปใช๎กับกิจกรรมนักศึกษา  
     2) เพื่อให๎นักศึกษามีสํวนรํวมใน
การประกันคณุภาพการศึกษาของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
     3) เพื่อให๎นักศึกษาใช๎
กระบวนการคณุภาพในการพัฒนา
คุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการ
นักศึกษา  
     4) เพื่อให๎มีระบบติดตาม
ประเมินผลการประกันคณุภาพใน
กิจกรรมที่นักศึกษาด าเนินการและ
ในสํวนท่ีนักศึกษามีสํวนรํวมกับการ
ประกันคณุภาพของ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
     1) เชิงปริมาณ : สโมสร
นักศึกษาและนักศึกษาของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 30
คน 
     2) เชิงคุณภาพ : ระดับความพึง
พอใจของผู๎ที่เข๎ารํวมโครงการที่มีตอํ
การจัดอบรมอยูํในระดับ 3.51 
เปูาหมายสโมสรนักศึกษาและ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
     1.2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการเตรียมความพร๎อม 

เทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
 
 

AGTE-05-5.1-07-07 : 
เอกสารควบคุมงบประมาณ 

AGTE-05-5.1-07-08:  
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ท่ี 502/2557เรื่อง 
แตํงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี
การศึกษา 2557 

AGTE-05-5.1-07-09 : 
รายงานการประชุม เรื่อง ก าหนด
ผู๎รับผิดชอบตัวบํงช้ีด๎านการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ เมื่อ
วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2558 

AGTE-05-5.1-07-10 : 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ท่ี 135/2558 เรื่อง 
แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบตัวบํงช้ีด๎านการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2557 

AGTE-05-5.1-07-11 : 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ท่ี 502/2557เรื่อง 
แตํงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี
การศึกษา 2557 

AGTE-05-5.1-07-12 :  
บันทึกข๎อความ เรื่อง ติดตามการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2557ลงวันที ่11 พ.ค. 



รายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา  2557 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ หน๎า 110 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
รับการตรวจเยีย่ม และตดิตามการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพือ่
เป็นการเตรียมความพร๎อม รับการ
ตรวจเยีย่ม และตดิตามการ
ด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 โดย
ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จและ
เปูาหมายเพื่อคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ได๎รบัการ
ติดตามการด าเนินงานด๎านการ
ประกันคณุภาพการศึกษา   
     1.3  โครงการประชุมตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสตูรสาขาวิชา ประจ าปี
การศึกษา 2558 มีวัตถุประสงค์เพือ่
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรสาขาวิชา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 โดย
ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จและ
เปูาหมายคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ระดับ
หลักสตูรสาขาวิชา ไดร๎ับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จากคณะกรรมการตรวจประเมิน
และมผีลการประเมินภาพรวมระดบั  
3.51                                                                                           
     1.4  โครงการประชุมเพื่อตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับคณะ ประจ าการศึกษา 2558 
มีวัตถุประสงค์เพื่อรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จากคณะกรรมการตรวจประเมิน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดย
ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จและ
เปูาหมาย ไดร๎ับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินและมี
ผลการประเมินภาพรวมระดับ  
3.51 (AGTE-05-5.1-07-02)  

2557 

AGTE-05-5.1-07-13 :  
บันทึกข๎อความ เรื่อง ติดตามการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ ระดับ
หลักสตูร ระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2557 ลงวันท่ี 22 พ.ค. 
2558 
-บันทึกข๎อความ เรื่อง ขอสํงแบบ
ติดตามผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 ลงวันท่ี 7 
กันยายน 2558 

AGTE05-5.1-07-14 : 
แบบติดตามการด าเนินงานการ
ประกันคณุภาพการศึกษา ระดับ
คณะ ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

AGTE-05-5.1-07-15 : 
รายงานการประชุม เรื่อง ติดตาม
การด าเนินงานประกันคณุภาพ 
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2557 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 

AGTE-05-5.1-07-16 : 
รายงานผลการติดตามผลการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2557 

AGTE-05-5.1-07-17 : 
รํางรายงานผลการประเมินตนเอง 
ระดับคณะ (Self-Assessment 
Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 
2557 

AGTE-05-5.1-07-18 : 
รายงานผลการด าเนินงานและการ
ประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
ประจ าปีการศึกษา 2557 

AGTE-05-5.1-07-19 : 
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     2. แผนการบริการวิชาการและ
วิชาชีพให๎แกํชุมชนและสังคม ท่ี
สอดคล๎องกับพันธกิจของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด าเนินโครงการ  
จ านวนทั้งสิ้น 14 โครงการ  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
     2.1 จ านวนการด าเนินโครงการ
ตามแผนบริการวิชาการและวิชาชีพ
ให๎แกํชุมชนในท๎องถิ่นและสังคม ไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 80 
     2.2  จ านวนโครงการตามแผน
บริการวิชาการและวิชาชีพให๎แกํ
ชุมชนในท๎องถิ่นและสังคม ด าเนิน
กิจกรรมบรรลุตัวชี้วัดครบทุก
โครงการ (AGTE-05-5.1-07-03) 
 
     3. แผนการด าเนินกิจกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มี 5 
โครงการ  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
     1) จ านวนโครงการจัดกิจกรรม 
การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2557 ไมํน๎อย
กวํา 4 โครงการ 
     2) จ านวนโครงการที่ด าเนิน
กิจกรรม การท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรมตามแผน คดิเป็นร๎อยละ 
80 ข้ึนไป 
(AGTE-05-5.1-07-04) 
     4. แผนการด าเนินโครงการตาม
แผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา มี 
10โครงการ  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
     1) จ านวนโครงการจัดกิจกรรม
ในการพัฒนานักศึกษา ตามระบบ
และกลไกการสํงเสริมกิจกรรม
นักศึกษาปี 2557 ไมํน๎อยกวํา 8 
โครงการ 
     2) จ านวนโครงการที่ด าเนิน
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตาม
แผน คิดเป็นร๎อยละ 80 ข้ึนไป 

- ค าสั่งแตํงตั้งที่ 1452/2558 เรื่อง 
แตํงตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูรสาขาวิชา ประจ าปี
การศึกษา 2557 
- ค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ ท่ี 1758/2558เรื่อง 
แตํงตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ ประจ าปีการศึกษา 2557 

AGTE-05-5.1-07-20 :  
บันทึกข๎อความ เรื่อง ขอสํงรายงาน
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2557 ลงวันท่ี 7 
กันยายน 2558 

AGTE-05-5.1-07-21 :  
บันทึกข๎อความ เรื่อง ขอสํงรายงาน
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2557 ลงวันท่ี 14 
กันยายน 2558  

AGTE-05-5.1-07-22 :  
บันทึกข๎อความ เรื่อง ขอสํงรายงาน
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2557 ลงวันท่ี 14 
กันยายน 2558  

AGTE-05-5.1-07-23 :  
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เทคโนโลยีการเกษตร 
ครั้งท่ี 3/2558 เมื่อวันที่ 7 
กันยายน 2558 
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(AGTE-05-5.1-07-05) 
5. แผนงานวิจัย มี 3 โครงการ 
เปูาหมายการจัดโครงการ จ านวน
ร๎อยละ 80 ของโครงการตาม
แผนการตดักิจกรรม/โครงการด๎าน
วิจัย 
(AGTE-05-5.1-07-06) 
     3) ก าหนดให๎คณะ และ
หลักสตูรสาขาวิชา ให๎การสนับสนนุ
ทรัพยากรตํางๆ เชํน คน 
งบประมาณ สถานท่ี เพื่อให๎การ
ด าเนินงานตามแผนเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(AGTE-05-5.1-07-07) 
     4) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ได๎แตํงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี
การศึกษา 2557 เพื่อก าหนด
นโยบาย ระบบ กลไก ก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานให๎เป็นไป
ตามกรอบหรือตัวบํงช้ีคุณภาพที่
ก าหนด โดยเน๎นการบรูณาการ
ระบบการประกันคณุภาพเข๎ากับ
การบริหารงานและการปฏิบัติงาน 
(AGTE-05-5.1-07-08) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรได๎จดัประชุม
เพื่อก าหนดผูร๎ับผดิชอบตัวบํงช้ีด๎าน
การด าเนินงานประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ เมื่อ
วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2558 (AGTE-
05-5.1-07-09) และได๎ออกค าสั่ง
แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบตัวบํงช้ีด๎านการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
(AGTE-05-5.1-07-10)  
 
2. การตรวจสอบคุณภาพ 
ก าหนดให๎คณะ และหลักสูตร
สาขาวิชา ด าเนินการ ดังนี้ 
     2.1 คณะได๎แตํงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อตดิตาม 
ตรวจสอบผลการด าเนินประกัน
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คุณภาพการศึกษา  
(AGTE-05-5.1-07-11) 
     2.2 คณะได๎ท าบันทึกข๎อความ
เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา ระดับ
คณะ ประจ าปีการศึกษา 2557 
(AGTE-05-5.1-07-12) และ
รายงานผลการด าเนินงานโดยการ
ท าบันทึกข๎อความเพื่อรายงานผล
การติดตามการด าเนินงานให๎กับ
ผู๎บริหารได๎รับทราบ (AGTE-05-
5.1-07-13) 
     2.3 คณะได๎น าผลแบบตดิตาม
การด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2557 เพื่อน ามาปรับปรุง
และตดิตามการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา (AGTE-05-5.1-
07-14) 
     2.4 คณะไดจ๎ัดประชุม
ผู๎รับผิดชอบตัวบํงช้ีด๎านการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ ระดับ
คณะ ประจ าปีการศึกษา 2557 
เพื่อติดตามการด าเนินงานประกัน
คุณภาพและรายงานให๎ผู๎บริหาร
ได๎รับทราบ (AGTE-05-5.1-07-15 
ถึง AGTE-05-5.1-07-16) 
 
3. การประเมินคุณภาพ ก าหนดให๎
คณะ และหลักสูตรสาขาวิชา 
ด าเนินการ ดังนี้ 
     3.1 ก าหนดให๎คณะ และ
หลักสตูรสาขาวิชา จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินการตามแผน ที่
ครอบคลมุตัวบํงช้ีการประกัน
คุณภาพการศึกษา ในรูปของการ
รายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report: SAR) 
เพื่อรองรับการตรวจประเมิน
(AGTE-05-5.1-07-17 ถึง AGTE-
05-5.1-07-18) 
     3.2 ให๎มหาวิทยาลัยฯ แตํงตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมิน
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
คุณภาพการศึกษา ในระดับ
หลักสตูรสาขาวิชา ระดับคณะ ตาม
เกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด และจัดใหม๎ี
การตรวจประเมินตามก าหนดเวลา 
(AGTE-05-5.1-07-19) 
     3.3 คณะไดด๎ าเนินตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสตูรสาขาวิชา ท้ัง 5 หลักสูตร 
และได๎รับรายงานผลการตรวจ
ประเมินจากคณะกรมการตรวจ
ประเมิน (AGTE-05-5.1-07-20) 
คณะไดส๎ํงรายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสตูรสาขาวิชา ของ
คณะกรรมการตรวจประเมินให๎กับ
ประธานหลักสตูร และผู๎บริหาร
ระดับมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลยั ไดร๎ับทราบและให๎
ข๎อเสนอแนะ (AGTE-05-5.1-07-
21 ถึง AGTE-05-5.1-07-22) 
     3.4 คณะได๎น ารายงานผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสตูรสาขาวิชา ประจ าปี
การศึกษา 2557 เข๎าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งท่ี 
3/2558 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 
2558 เพื่อรายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2557 
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบทกุ
หลักสตูรด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรในทุก
ด๎าน (AGTE-05-5.1-07-23)  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่

5.1 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

5 ข๎อ  7 ข๎อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที.่ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจาก การบรรลุเป้าหมาย  
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5.1 คณะกรรมการ 

5 ข๎อ  5 ข๎อ 4 คะแนน บรรลุ 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2   ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร (สกอ. 5.2) 
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 
 
ผลการด าเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได๎ด าเนินการพัฒนาระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร โดยมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 มีระบบและกลไกใน

การก ากับการ
ด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให๎
เป็นไปตาม
องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

     คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบ
กลไกการก ากับ และติดตามการ
ด าเนินการประกันคณุภาพ ระดับ
หลักสตูร (AGTE-05-5.2-01-01) ดังนี ้
     1. แตํงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี
การศึกษา 2557 โดยมีการแตํงตั้ง
ประธานหลักสตูร จ านวน 5 หลักสูตร 
เพื่อท าหน๎าท่ี ก าหนดนโยบาย ระบบ 
กลไก และแนวทางการด าเนินงานด๎าน
ประกันคณุภาพการศึกษาภายในของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร พร๎อมทั้ง
สนับสุนนการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศึกษาของคณะ ใหด๎ าเนินไป
อยํางตํอเนื่องและมสีิทธิภาพ  

     2. แตํงตั้งคณาจารย์ เป็น
คณะกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อท าหน๎าท่ี 
สร๎างความเข๎าใจ ในการก ากับ ติดตาม 
ประสานงาน และเตรียมการตรวจ
ประเมิน, วางแผนและด าเนินงานด๎าน
การประกันคณุภาพการศึกษาให๎

AGTE-05-5.2-01-01 :      
ประกาศคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง ระบบ
กลไกในการก ากับติดตามการ
ด าเนินการด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสตูร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
พ.ศ. 2558 

AGTE-05-5.2-01-02 :        
ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี
การศึกษา 2557 

AGTE-05-5.2-01-03 :         
ค าสั่งแตํงตั้งผูร๎ับผดิชอบตัวบํงช้ี
ด๎านการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
สอดคล๎องกับกลไก และแนวทางการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายในของ
คณะ, รายงานข๎อมูลข๎าระบบฐานข๎อมูล
ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี
การศึกษา 2557 (AGTE-05-5.2-01-02) 

     3. แตํงตั้งผู๎รับผดิชอบตัวบํงช้ีด๎าน
การด าเนินงานประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 
จ านวน 5 หลักสูตร โดยมีคณบดีและ
รองคณบดี เป็นผู๎ก ากับ และตดิตาม มี
อาจารยส์ังกัดในหลักสูตรเป็น
ผู๎รับผิดชอบตัวช้ีวัด (AGTE-05-5.2-01-
03 ถึง AGTE-05-5.2-01-08) 

     4. มีการจัดท าค ารับรองปฏิบตัิ
ราชการ ระหวํางคณะ กับหลักสตูรทั้ง 5 
หลักสตูร เพื่อเป็นการก ากับ และติดตาม 
การด าเนินงานให๎เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานตามตัวบํงช้ีคุณภาพของ
องค์ประกอบตํางๆในระดับหลักสตูร 
(AGTE-05-5.2-01-09) 

     5. มีการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อ
ด าเนินกิจกรรมโครงการ ตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ และพันธกิจหลัก 
(AGTE-05-5.2-01-10) 

     6. มีการสํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจ
ด๎านการประกันคณุภาพให๎แกํหลกัสูตร
โดย ดังน้ี 
           (1) จัดโครงการ ประชุม QA – 
สัญจร : เพื่อช้ีแจงท าความเข๎าใจเกณฑ์
ตัวบํงช้ีการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2557 เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 
2558 ณ ห๎องประชุมราชภัฏกสิการ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (AGTE-05-
5.2-01-11) 
           (2) คณะไดส๎ํงบุคลากรเขา๎รํวม
ประชุม เรื่องการใหค๎วามรูค๎วามเข๎าใจ
ด๎านการประกันคณุภาพการศึกษา 

 

AGTE-05-5.2-01-04 :        
ค าสั่งแตํงตั้งผูร๎ับผดิชอบตัวบํงช้ี
ด๎านการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

AGTE-05-5.2-01-05 :         
ค าสั่งแตํงตั้งผูร๎ับผดิชอบตัวบํงช้ี
ด๎านการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (เพิ่มเติม) 

AGTE-05-5.2-01-06 :        
ค าสั่งแตํงตั้งผูร๎ับผดิชอบตัวบํงช้ี
ด๎านการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

AGTE-05-5.2-01-07 :        
ค าสั่งแตํงตั้งผูร๎ับผดิชอบตัวบํงช้ี
ด๎านการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การผลิต 

AGTE-05-5.2-01-08 :        
ค าสั่งแตํงตั้งผูร๎ับผดิชอบตัวบํงช้ี
ด๎านการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

AGTE-05-5.2-01-09 :      
เอกสารค ารับรองปฏบิัติราชการ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ระดับหลักสตูรสาขาวิชา  ประจ าปี
การศึกษา 2557 เมื่อวันอังคารที่ 2  
มิถุนายน 2558 ณ ห๎องประชุม 1 
อาคารสริินธร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (AGTE-05-5.2-01-12, 
AGTE-05-5.2-01-13) 

     7. คณะได๎จัดท าแบบติดตามการ
ด าเนินงานตามตัวบํงช้ีมาตรฐาน
หลักสตูร องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับ
มาตรฐานหลักสูตร เพื่อติดตามการ
ด าเนินงานของหลักสตูรทั้ง 5 หลกัสูตร 
ได๎ผลสรุปวําทุกหลักสตูรมีการ
ด าเนินงานตามองค์ประกอบท่ี 1 ครบ
ทุกหลักสูตร (AGTE-05-5.2-01-14) 
   
    8. มีการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
เรื่องการตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2557 ในวาระพิเศษ/2558 
เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2558(AGTE-
05-5.2-01-15) 
 
      9. มีการรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร เสนอ
ตํอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งท่ี 3/2558 
เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2558 (AGTE-05-
5.2-01-16)  

เพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2557  

AGTE-05-5.2-01-10 :         
แบบสรุป กิจกรรม/โครงการที่
ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2558 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์

AGTE-05-5.2-01-11 :     
รายงานผลการด าเนินโครงการ 
ประชุม QA – สัญจร 

AGTE-05-5.2-01-12 :       
บันทึกข๎อความ เรื่อง ขอเชิญเข๎า
รํวมประชุมให๎ความรูเ๎รื่องประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
สาขาวิชา ประจ าการศึกษา 2557          

AGTE-05-5.2-01-13 :       
รายชื่อผู๎เข๎ารํวมประชุมให๎ความรู๎
เรื่องประกันคณุภาพการศึกษา 
2557  

AGTE-05-5.2-01-14 :         
แบบสรุปผลการตดิตามการ
ด าเนินงานตามตัวบํงช้ีมาตรฐาน
หลักสตูร 

AGTE-05-5.2-01-15 :      
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ในวาระพิเศษ/2558 

AGTE-05-5.2-01-16 :         
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ครั้งที 3/2558 

  2 มีคณะกรรมการก ากับ  
ติดตามการด าเนินงาน
ให๎เป็นไปตามระบบที่
ก าหนดในข๎อ 1 และ
รายงานผลการติดตาม

     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการ
แตํงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2557 
(AGTE-05-5.2-02-01)  และแตํงตั้ง

AGTE-05-5.2-02-01 :          
ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ให๎กรรมการประจ า
คณะเพื่อพิจารณาทุก
ภาคการศึกษา 

ผู๎รับผิดชอบตัวบํงช้ีด๎านการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร จ านวน 5 หลักสูตร (AGTE-05-
5.2-02-02 ถึง AGTE-05-5.2-02-07) โดย
มีคณบดีและรองคณบดี เป็นผู๎ก ากับ และ
ติดตามการด าเนินงานให๎เป็นไปตาม
ระบบกลไกการก ากับ และติดตามการ
ด าเนินการประกันคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร และมีการรายผลการติดตามใน
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้ 
    ครั้งที่ 1 มีการสรุปผลและปัญหาที่พบ
จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2556  เข๎าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะในครั้งที่ 
3/2557 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ซึ่ง
คณะกรรมการพิจารณาแล๎วเห็นวํา ควร
มอบให๎ผู๎รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ศึกษาข๎อมูล เพื่อลดปัญหาที่
พบ และน าไปปรับในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตํอไป (AGTE-05-5.2-02-08) 
    ครั้งที่ 2 มีการน าปฏิทินการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2557  เข๎าที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
4/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ และของ
หลักสูตร (AGTE-05-5.2-02-09) 
    ครั้งที่ 3 มีการน าเสนอการแตํงตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอก
พืชศาสตร์ เข๎าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 
มีนาคม 2558 เพื่อเป็นการด าเนินงาน
ตามองค์ประกอบที่ 1 ตัวบํงช้ีที่ 1.1 การ
บริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(AGTE-05-5.2-02-10) 
    ครั้งที่ 4 มีการน าเสนอการด าเนินงาน
ตามองค์ประกอบที่ 1 ตัวบํงช้ีที่ 1.1 การ
บริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์

การศึกษา 2557 

AGTE-05-5.2-02-02 :           
ค าสั่งแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบตัวบํงช้ี
ด๎านการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

AGTE-05-5.2-02-03 :           
ค าสั่งแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบตัวบํงช้ี
ด๎านการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

AGTE-05-5.2-02-04 :           
ค าสั่งแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบตัวบํงช้ี
ด๎านการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เพิ่มเติม) 

AGTE-05-5.2-02-05 :          
ค าสั่งแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบตัวบํงช้ี
ด๎านการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

AGTE-05-5.2-02-06 :         
ค าสั่งแตํงตั้งผูร๎ับผดิชอบตัวบํงช้ี
ด๎านการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การผลิต 

AGTE-05-5.2-02-07 :         
ค าสั่งแตํงตั้งผูร๎ับผดิชอบตัวบํงช้ี
ด๎านการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
มาตรฐานที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
2/2558 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 
ดังนี ้
  (1) เรื่องการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาว
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากอาจารย์ภูมิ
ศักดิ์ สนามชัยสกุล เป็น วําที่ ร๎อยตรีวร
ชัย  ศรีสมุดค า เนื่องจากอาจารย์ภูมิศักดิ์ 
สนามชัยสกุลลาออก ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให๎มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตามที่เสนอ 
     (2) เรื่อง “รําง” หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  เสนอ
เรื่องโดย อาจารย์วําที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย  ศรี
สวัสดิ์ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ รําง” 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) โดยมอบผู๎รับผิดชอบ
ด าเนินการแก๎ไขตามที่คณะกรรมการให๎
ข๎อเสนอแนะ และให๎ด าเนินการตาม
ขั้นตอนตํอไป 
   (3) เรื่อง “รําง” หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  เสนอ
เรื่องโดยอาจารย์นภาพร ตุ๎มทองค า ที่
ประชุมมีมติ เห็นชอบ รําง” หลักสตูร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) โดยมอบผู๎รับผิดชอบด าเนินการ
แก๎ไขตามที่คณะกรรมการให๎ข๎อเสนอแนะ 
และให๎ด าเนินการตามขั้นตอนตํอไป 
(AGTE-05-5.2-02-11) 
   ครั้งที่ 5 มีการน าเสนอรายงานผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา  2557 
เสนอตํอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 
2558  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผล
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

หลักสตูร หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

AGTE-05-5.2-02-08 :      
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ครั้งท่ี 3/2557                                 

AGTE-05-5.2-02-09 :       
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ครั้งท่ี 4/2557                                 

AGTE-05-5.2-02-10 :       
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ครั้งท่ี 1/2558                                 

AGTE-05-5.2-02-11 :       
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ครั้งท่ี 2/2558    

AGTE-05-5.2-02-12 :          
สรุปมติกาประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ครั้งท่ี 3/2558                               
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2557 
และมอบหลักสูตรทุกหลักสูตรด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรในทุก
ด๎าน (AGTE-05-5.2-02-12) 

  3 มีการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
หลักสูตรให๎เกิดผลตาม
องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

      คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหลักสูตรให๎เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ดังนี ้
     1. แตํงตั้งอาจารย์เพื่อดูแลรับผิดชอบ 
และก ากับติดตามการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับ
หลักสูตร (AGTE-05-5.2-03-01 - AGTE-
05-5.2-03-07) 
     2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
ด าเนินโครงการกิจกรรม ดังนี้  
         (1) โครงการจัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร งบประมาณ
รวม 1,688,638 บาท แบํงเป็น  
งบประมาณแผํนดิน 1,277,531 บาท 
และ งบรายได๎ 411,107 บาท  
       (2) โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และมาตรฐานวิชาการ งบ
รายได๎ 597,719 บาท  
       (3) โครงการพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตและศิษย์เกํา ตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ งบรายได๎ 231,000 บาท 
       (4) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน งบรายได๎ 
1,777,000 บาท   
 (AGTE-05-5.2-03-08) 
     3. จัดเตรียมอาคารปฏิบัติการ 
ห๎องปฏิบัติการ และเครื่องมือและ
อุปกรณ์ตําง ๆ เพื่อใช๎ในการวิจัย การ
ทดลอง และฝึกปฏิบัติของนักศึกษาและ
อาจารย์ (AGTE-05-5.2-03-09) 
    5. จัดเตรียมห๎องสมุดคณะเพื่อใช๎ใน
การศึกษาค๎นคว๎าเอกสาร ต าราทาง
วิชาการ (AGTE-05-5.2-03-10) 
 

AGTE-05-5.2-03-01 :        
ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี
การศึกษา 2557 

AGTE-05-5.2-03-02 :         
ค าสั่งแตํงตั้งผูร๎ับผดิชอบตัวบํงช้ี
ด๎านการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์

AGTE-05-5.2-03-03 :        
ค าสั่งแตํงตั้งผูร๎ับผดิชอบตัวบํงช้ี
ด๎านการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

AGTE-05-5.2-03-04 :        
ค าสั่งแตํงตั้งผูร๎ับผดิชอบตัวบํงช้ี
ด๎านการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (เพิ่มเติม) 

AGTE-05-5.2-03-05 :         
ค าสั่งแตํงตั้งผูร๎ับผดิชอบตัวบํงช้ี
ด๎านการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

AGTE-05-5.2-03-06 :        
ค าสั่งแตํงตั้งผูร๎ับผดิชอบตัวบํงช้ี
ด๎านการด าเนินงานประกัน
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การผลิต 

AGTE-05-5.2-03-07 :        
ค าสั่งแตํงตั้งผูร๎ับผดิชอบตัวบํงช้ี
ด๎านการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

AGTE-05-5.2-03-08 :      
เอกสารควบคุมการใช๎เงิน
งบประมาณ 

AGTE-05-5.2-03-09 : 
ภาพอาคารปฏิบัติการ 
ห๎องปฏิบัติการ และเครื่องมือและ
อุปกรณ์ ตําง ๆ 

AGTE-05-5.2-03-10  :        
ภาพห๎องสมุดคณะ 

  4 มีการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตาม
ก าหนดเวลาทุก
หลักสูตร  และรายงาน
ผลการประเมินให๎
กรรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณา 

     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการจัด
โครงการประชุมตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
สาขาวิชา ประจ าปีการศึกษา 2556 เมื่อ 
วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และรายงาน
ผลการประเมินตํอคณะกรรมการประจ า
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2557 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 มีผลการ
พิจารณาจากที่ประชุม ดังนี้ 
     คณะมีตัวบํงช้ีที่ควรมีการปรับปรุง
แก๎ไขในตัวบํงช้ีที่ 2.2 และ 2.3 คือ คณะ
มีจ านวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และ
จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหนํงทาง
วิชาการน๎อย ดังนั้น จึงควรมีการวางแผน
ปรับปรุงเรื่องดังกลําว 
(AGTE-05-5.2-04-01 ถึง AGTE-05-5.2-
04-07)   

AGTE-05-5.2-04-01 :      
โครงการประชุมตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูรสาขาวิชา ประจ าปี
การศึกษา 2556 

AGTE-05-5.2-04-02 :      
รายงานผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2556 
หลักสตูรหลักสตูรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์

AGTE-05-5.2-04-03 :     
รายงานผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2556 
หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



รายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา  2557 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ หน๎า 122 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

AGTE-05-5.2-04-04 :     
รายงานผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2556 
หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

AGTE-05-5.2-04-05 :     
รายงานผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2556 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติ 

AGTE-05-5.2-04-06 :      
รายงานผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2556 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

AGTE-05-5.2-04-07 :      
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ครั้งท่ี 2/2557 

  5 น าผลการประเมินและ
ข๎อเสนอแนะจาก
กรรมการประจ าคณะ
มาปรับปรุงหลักสูตรให๎
มีคุณภาพดีขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง 

    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการน าผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ประจ าการศึกษา 2556 และผล
การพิจารณาจากคณะกรรมการประจ า
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มาปรับปรุง 
โดยการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
(AGTE-05-5.2-05-01 ถึง AGTE-05-5.2-
05-03)  
 

AGTE-05-5.2-05-01:   
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

AGTE-05-5.2-05-02 :      
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ครั้งท่ี 2/2557 

AGTE-05-5.2-05-03 :         
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ครั้งท่ี 3/2558 

  6 มีผลการประเมิน
คุณภาพทุกหลักสตูร
ผํานองค์ประกอบท่ี 1 
การก ากับมาตรฐาน 

     คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
ผํานเกณฑ์การประเมิน ในองค์ประกอบที่ 
1 การก ากับมาตรฐาน ทั้ง 5 หลักสูตร 

AGTE-05-5.2-06-01 :       
รายงานผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาระดับหลักสตูร ประจ าปี
การศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยา



รายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา  2557 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ หน๎า 123 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ได๎แกํ  
     (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
    (2) หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    (3) หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑติ 
สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  
    (4) หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติ 
    (5) หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 (AGTE-05-5.2-06-01 ถึง AGTE-05-
5.2-06-05)   

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร ์

AGTE-05-5.2-06-02 :       
รายงานผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาระดับหลักสตูร ประจ าปี
การศึกษา 2557 หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

AGTE-05-5.2-06-03 :       
รายงานผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาระดับหลักสตูร ประจ าปี
การศึกษา 2557 หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

AGTE-05-5.2-06-04 : รายงาน
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ระดับหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 
2557 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ
ผลิต 

AGTE-05-5.2-06-05 : รายงาน
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ระดับหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 
2557 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่

5.2 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข๎อ  6 ข๎อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้(ปีการศึกษา 2557) 
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มรภ.พช.ที.่
5.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข๎อ  6 ข๎อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเดํน 
1. 
2. 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
 
 
 
 
 


