
ส่วนที่ 1 
ข้อมูลเบื้องต้น 

 
ความเป็นมา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ .ศ . 2542 ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2527 ซึ่งได้ก าหนดให้วิทยาลัยครูขยายฐานะทาง
วิชาการให้สามารถเปิดสอนสาขาวิชาการอ่ืนๆ ได้ เดิมนั้นคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์
ที่สั งกัดอยู่ ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ต่อมาภาควิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้ ง เป็นคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มีการบริหารงานโดยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร รับผิดชอบในการจัดการเรียนการ
สอน แบ่งเป็น 2 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาเกษตรกรรม ผลิตบัณฑิตระดับครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) และ
โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ ผลิตบัณฑิตระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ซึ่งโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
แบ่งเป็น 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สาขาวิชาสัตวบาล สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร  
 ในปี  พ.ศ.  2547 ได้รวมโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ ซึ่งเดิมเป็นโปรแกรมวิชาที่สังกัดอยู่ในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารวมกันกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีหลักสูตร ดังนี้ 

- โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี  
- โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี 
- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิ ต (วท.บ.) 2 ปีหลัง 

ประกอบด้วย 6 แขนงวิชา คือ การผลิต ไฟฟ้า ก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม และการ
จัดการอุตสาหกรรม และหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีหลัง (อ.วท.) สาขาโลหะ และก่อสร้าง  

ในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ขึ้น ประกอบด้วย 
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 5  

สาขา คือ สาขาเทคโนโลยีการผลิต, สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม, สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง, สาขา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม   

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาสัตว
ศาสตร์, สาขาพืชศาสตร์, สาขาการจัดการการเกษตร และสาขาคหกิจการอาหาร   

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 
 
 
 

ในปี พ.ศ. 2555 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรและเสนอหลักสูตรใหม่ใน
ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้   

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย  

- สาขาสัตวศาสตร์ 
- สาขาพืชศาสตร์ 
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- สาขาการจัดการการเกษตร  
- สาขาคหกรรมศาสตร์   

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย  

- สาขาเทคโนโลยีการผลิต 
- สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
- สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
- สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  

3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2555 

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2555 

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมการผลิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
และนอกจากนั้นยังมีการร่วมจัดท าหลักสูตรและร่วมจัดการเรียนการสอนระหว่างคณะครุศาสตร์กับคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
สีประจ าคณะ   

สีเขียว คือ ความอุดมสมบูรณ์ 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์  
 

ปรัชญา  : ใฝ่รู้ สู้งาน ช านาญกิจ 
 

ปณิธาน  : ใฝ่เรียนฝึกฝน ด ารงตนอย่างมีคุณธรรม น าความรู้สู่ท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี  ภูมิปัญญา เพ่ือความเป็น
เลิศทางวิชาชีพ ผลิตบัณฑิตได้ตามมาตรฐานสู่สังคม 

พันธกิจ :  
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี

คุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคมได ้

2. มุ่งเน้นการท าวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้และบูรณาการในท้องถิ่นเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นท่ียั่งยืน 

3. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การบริการวิชาการ พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่หลากหลายแก่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย   
 5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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ค่านิยมองค์กร  : แสวงหาความรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆมุ่งสู่ความส าเร็จท างานเป็นทีมมีความ
รับผิดชอบ 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ :  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ได้มาตรฐานวิชาชีพ 
 

เป้าประสงค์ 
  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาการและทักษะด้านการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
  2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์    

  กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมผลักดันให้ผู้เรียน เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงทางด้านเทคโนโลยี ด้าน
การเกษตร และการบริการของชุมชน 
   2. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์สากลกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

  เป้าประสงค์ 
   1. มีการวิจัยโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 
   2. อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มีความรู้ความสามารถในการด าเนินการวิจัย 
ตีพิมพ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ในระดับชาติ 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมงานวิจัยสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการ 
2. ส่งเสริมผลักดันให้นักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายสาขา  สร้าง

งานวิจัยใหม่ๆเพิ่มข้ึน 
3. ส่งเสริมและเชิดชูการน าเสนอผลงานวิจัย และตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การบริการวิชาการ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม  
 

  เป้าประสงค์  
   1. สืบสานและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
   2. บริการวิชาการและวิชาชีพให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น และสังคม 

3. สร้างเครือข่ายบริการวิชาการท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ 
1. จัดระบบแหล่งเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
2. เพ่ิมขีดความสามารถให้อาจารย์จัดโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของ

ชุมชนท้องถิ่น และบูรณการ การบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
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3. จัดระบบการประสานความร่วมมือระหว่างคณะฯกับชุมชนด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

  เป้าประสงค์  
   1. บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม  สืบสาน  เผยแพร่และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  และประเพณีท้องถิ่น   
   2. มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับการเรียนการ
สอน   
 

  กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
   2. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมกับการจัดกิจกรรม
นักศึกษาหรือการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   

  เป้าประสงค์  
   การบริหารจัดการตามพันธกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา
ตนเองเพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะ 
  2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะ 
  3. ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ของคณะ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
 

เป้าประสงค์ 
   ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ด้านประชาคม
อาเซียน 
 

กลยุทธ์ 
ผลักดันการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ด้านประชาคมอาเซียน 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและโครงสร้างการบริหาร 
 ในการแบ่งส่วนราชการภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตรนั้น  ได้มีการด าเนินการตาม
กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจ าคณะ ประกอบด้วย 
 1. คณบดี เป็นประธาน 
 2. รองคณบดี 
 3. ประธานกรรมการหลักสูตร หรือประธานโปรแกรมวิชาหรือต าแหน่งในชื่ออ่ืนที่เทียบเท่า 
 4. ผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะ 
 5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

 โดยมีรายชื่อดังนี้ 
 1. สิบโท ดร.พิศุทธิ์  บัวเปรม  คณบดี   ประธานกรรมการ 
 2. นายปิยพงศ์  บางใบ   รองคณบดี  รองประธานกรรมการ 
 3. นายพิพัฒน์  ชนาเทพาพร  รองคณบดี  กรรมการ 
 4. นายวิทยา  หนูช่างสิงห์   รองคณบดี  กรรมการ 
 5. นายมานะ  อินพรมมี   ผู้แทนประธานหลักสูตร กรรมการ 
 6. นางนภาพร  ตุ้มทองค า   ผู้แทนประธานหลักสูตร กรรมการ 
 7. นายสมเดช  ศิริโสภณ   ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
 8. นายปัญญา  เทียนนาวา  ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
 9. นายประยูร  สัมฤทธิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 10. นายสวัสดิ์  สิงห์ป้อง   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 11. ผศ.ดร.ภูพงษ์  พงษ์เจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 12. นางภาวนา  จันทรสมบัติ  หัวหน้าส านักงานคณะ เลขานุการ 
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2. คณะกรรมการบริหารคณะ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าส านักงานคณบดี  
และประธานกรรมการหลักสูตรหรือประธานโปรแกรมวิชา ดังนี้ 

 1. สิบโท ดร.พิศุทธิ์  บัวเปรม คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   
 2. นายปิยพงศ์  บางใบ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   
 3. นายพิพัฒน์  ชนาเทพาพร รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. นายวิทยา  หนูช่างสิงห์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและแผน   
 5. นายมานะ  อินพรมมี  ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 6. นายพิพัฒน์  ชนาเทพาพร ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
     สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 7. นางนภาพร  ตุ้มทองค า  ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 8. นายธรรม์ณชาติ  วันแต่ง ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
     สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
 9. นายยศวรรธน์  จันทนา  ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
 10. นางภาวนา  จันทรสมบัติ หัวหน้าส านักงานคณบดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนหน่วยงานในส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน  

คณะ……………..… เปิดสอนทั้งหมด …….… หลักสูตร  ระดับปริญญาตรี ……….. หลักสูตร   ระดับ
ปริญญาโท ………. หลักสูตร และระดับปริญญาเอก ………. หลักสูตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ระดับ
ปริญญา 

ล าดับ ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปีที่

ปรับปรุง
ล่าสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ. ลง
นามรับทราบ

หลักสูตร 

       

       

       

       

       

       
 
ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 

ประเภทบุคลากร จ านวน 
วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

ต่ ากว่า  
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน   
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดสอนทั้งหมด 5 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดสอนทั้งหมด 5 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร            
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ระดับ
ปริญญา 

ล าดับ ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปีที่

ปรับปรุง
วันที่สภา

มหาวิทยาลัย
วันที่ สกอ. ลง
นามรับทราบ

 
                                                                          

             

             

             

             

             

             

             

             

             
             

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คณบดี 

รองคณบดี 

ส านักงานคณบดี 
นางภาวนา  จันทรสมบัต ิ
หัวหน้าส านักงานคณบด ี

งานบริหารและธุรการ 
นางวิลาวัลย์  เฉลิมพงษ์ 

หัวหน้างานบริหารและธุรการ 

งานบริการการศึกษา 
นางสาวภาณุพรรณ  ค าพุฒ 
หัวหน้างานบริการการศึกษา 

งานวิจัยและการวางแผน 
นางกุหลาบ  ชาติชะนะ 

หัวหน้างานวิจยัและการวางแผน 

นางวิลาวัลย์  เฉลิมพงษ์ 
- งานบุคคล 
- งานการประชุมและเลขานกุาร 
- งานสวัสดิการ 

นางสาวภาณุพรรณ  ค าพุฒ 
- งานบริการการศึกษา 
- งานสหกจิศึกษา/ 
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

นางกุหลาบ  ชาติชะนะ 
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

นางสาวศิริลักษณ์  บญุศิริ 
- งานธุรการ 
- งานประชาสัมพันธ ์
 

นางกุลธินี  ปานแดง 
- งานพัสดุและครุภัณฑ ์
- งานยานพาหนะ 

นางสาววิไล  สุกแก้ว 
- งานการเงินและบัญชี 

นายเกรียงยศ  ไทยช้อย 
- งานบริการห้องสมุด 
- งานอาคารสถานที ่

นายเทพ  เพียมะลัง 
- งานวิชาการเกษตร 
- งานกิจการนักศกึษา 

นายดิษฐพล  ตั้งมั่น 
- งานบริการส่ือโสตทัศนูปกรณ์ 
- งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางสาววิรงลอง  ทองขาว 
- งานวิชาการศึกษา 

นางสาววิชชุลดา  เสนานุช 
- งานบริการวิชาการแก่สังคม 

นางสาวบุษยามาส  นามพุทธา 
- งานวิจัย 

นางณัฐณิชา  อินจ าปา 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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ล่าสุด อนุมัติหลักสูตร หลักสูตร 
ปริญญาตร ี 1. หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ทล.บ. 2555 18 พ.ย. 2554 3 ก.ย. 2555 

2. หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 

ทล.บ. 2555 18 พ.ย. 2554 7 ก.ย. 2555 

3. หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์

วท.บ. 2555 15 ธ.ค. 2554 23 เม.ย. 2556 

4. หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติ 

วศ.บ. 2555 18 พ.ย. 2554 11 พ.ค. 2555 

5 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

วศ.บ. 2554 22 เม.ย. 2554 5 ส.ค. 2554 

 
 

ข้อมูลบุคลากร  ปีการศึกษา 2557 
 

ประเภทบุคลากร จ านวน 
วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

ต่ ากว่า  
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

สายวิชาการ          
ข้าราชการ 19  1 15 3 14 5   

พนักงานมหาวิทยาลัย 40   39 1 40    
อาจารย์ประจ าพิเศษ 8  1 7  7 1   

สายสนับสนุน          
ข้าราชการ 1   1      
ลูกจ้างประจ า 1  1       
พนักงานราชการ 1  1       
พนักงานมหาวิทยาลัย 12  9 3      
ลูกจ้างช่ัวคราว 14 11 3       

ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีนักศึกษาทั้งหมดจ านวน 845 คน แบ่งเป็นนักศึกษาภาคปกติ จ านวน

755 คน นักศึกษาภาคพิเศษ จ านวน 90 คน ในจ านวนนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 845 คน ดัง
รายละเอียด  
 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมดในรอบปีการศึกษา 2557 จ าแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา ประเภทนักศึกษาและ
ระดับการศึกษา 
 

หลักสูตรสาขาวิชา 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

รวมทั้งสิ้น 
ป.ตรี 

บัณฑิตศึกษา 
ป.ตรี 

บัณฑิตศึกษา 
ป.โท ป.เอก รวม ป.โท ป.เอก รวม 
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1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

454   454 90   90 544 

2.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

15   15     15 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต บ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

211   211     211 

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 

34   34     34 

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

41   41     41 

รวม 755   755 90   90 845 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณและอาคารสถานที่   

งบประมาณ   
 

ประเภท จ านวน  (บาท) 
งบประมาณแผ่นดิน 3,580,300 
งบประมาณ  บกศ. 3,998,630 
งบประมาณ  กศ.ปช. 158,200 
งบประมาณบัณฑิตศึกษา - 

รวม 7,737,130 
 

อาคารสถานที่      
  1.  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  50  พรรษา  มหาวชิราลงกรณ  
  2. อาคารปฏิบัติการกลาง 
  3. อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
  4. อาคารผสมอาหารสัตว์ 
  5. อาคารเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 
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  6. อาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
  7. อาคารอุตสาหกรรม  1 
  8. อาคารอุตสาหกรรม  2 
  9. อาคารอุตสาหกรรม  3 
  10. อาคารอุตสาหกรรม  4 
  11. อาคารอุตสาหกรรม  5 
  12. อาคารอุตสาหกรรม  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา  
(ปีท่ีผ่านมา)  
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 
1. คณะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่
ระบุตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ในการด าเนินโครงการ
ต่าง ๆไว้อย่างชัดเจน 
2. คณะต้องจัดรูปแบบของการด าเนินโครงการ
กิจกรรม โดยในแต่ละแผนกลยุทธ์จะต้องระบุ
โครงการ กิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์ที่ตอบสนอง
ต่อแผนกลยุทธ์นั้นอย่างชัดเจน  
3. คณะฯ ต้องมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ทุกตัวที่ปรากฏในแผนกลยุทธ์ของคณะ และมี
การติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ 

1. ปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีระบุตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมายในการด าเนินโครงการให้ชัดเจน 
2. ปรับรูปแบบการจัดวางกิจกรรมโครงการให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดและ กลยุทธ์  
3. ระบุผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทุกตัว 
4. มีการติดตามผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และ
รอบ 1 ปี 
 

 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1) 
1. มีการปรับเปลี่ยน อ.ประจ าหลักสูตรให้เป็นไป 1. มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.บ. 
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ตามเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2548 (ด าเนินการ ผ่าน
คณะกรรมการคณะแล้ว เมื่อ 28 มิ.ย. 2557) 
2. หลักสูตรยังไม่ชัดเจนว่ามีการส่งเสริมให้การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. มีการบูรณาการรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ พอสมควร เช่น วิชาโครงงาน 
4. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ยังไม่ได้
ด าเนินการ คาดว่าจะด าเนินการปีการศึกษา 
2557 
5. ยังไม่พบว่ามีการเปิดรายวิชาต่างๆ ตามความ
สนใจของนักศึกษา 

และทล.บ. ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
2. ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
3. จัดท าแบบส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและ
ความต้องการการศึกษาต่อของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 2.2) 
- จ านวนอาจารย์ที่ส าเร็จปริญญาเอกค่อนข้าง
น้อยมาก 

สนับสนุนการลาศึกษาต่อของอาจารย์ 

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ. 2.3) 
- จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการน้อย
มาก 

สนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4) 
ข้อ 1,2,6,7 ไม่ครบถ้วน  แผนบริหาร และ 
แผนพัฒนา คณาจารย์ ไม่ครบถ้วน  
แผนบริหาร และ แผนพัฒนา บุคลากรและเจ้า
หน้า ไม่ครบถ้วน 
1. ควรด าเนินการจัดท าแผนบริหารบุคลากรทั้ง
สายคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนให้สมบูรณ์
ครบถ้วน โดยเฉพาะแผนการพัฒนาต าแหน่ง
วิชาการท่ีต้องด าเนินการให้ชัดเจน 
2. แผนการพัฒนาบุคลากรควรมีทั้งแผนการ
อบรมด้านวิชาการ การเรียนการสอนและการวัด
ประเมินผล 
3. ควรเพิ่มระบบการติดตามหลังการเข้ารับการ
อบรมหรือพัฒนา  ของบุคลากร เช่น ทุก 3/6 
เดือน หรือภาคการศึกษาถัดไป 
4. การจัดหาเอกสารวิชาการในสาขาต่าง ๆ ให้
มากขึ้น 

1. จัดท าแผนการบริหารบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน จ านวน 1 เล่ม และแผนการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน จ านวน 2 เล่ม  
2. จัดท ารายละเอียดของการเตรียมพัฒนาหลักสูตร
คุณวุฒิของคณาจารย์ที่จ าเป็นต่อการเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร แผนการให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อใน
คุณวุฒิที่จ าเป็น 
3. จัดท ารายละเอียดของหลักสูตรที่บุคลากรสาย
สนับสนุน และจัดท าแผนเข้ารับการอบรม 
4. ติดตามการน าความรู้และทักษะจากการพัฒนา
ตนเองไปใช้ประโยชน์ในการท างานขาดหลักฐานที่
แสดงว่าได้น าไปใช้ประโยชน์จริง เช่น แสดงใน มคอ. 3 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ.2.5) 
1. ข้อ 2 ไม่พบการฝึกอบรมการใช้งาน ห้องสมุด ปรับปรุงการจัดเก็บเอกสารประกอบการประเมิน 
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และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ แก่นักศึกษา 
2. เครื่องมือ อุปกรณ์ มีความเหมาะสมตาม
สาขาวิชา 
3. ห้องปฏิบัติการ และโรงฝึกงานในแต่ละ
สาขาวิชาแยกตามสาชาวิชา มีความเพียงพอต่อ
การใช้งานของนักศึกษา 
 

จัดเตรียมเอกสารข้อมูลให้มีความพร้อมในการรับการ
ตรวจประเมิน (มีการด าเนินการแต่อาจไม่ได้แสดง
หลักฐาน) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6) 
1. หนังสือ ต ารา เอกสาร ยังไม่เพียงพอ และขาด
ความทันสมัย 
 2. การบริการและสอนเสริม พบว่ามีการสอนใน
วิชา ด้าน ภาษาอังกฤษ และการใช้สารสนเทศ 
ส าหรับ นักศึกษา หลักสูตร ต่อเนื่อง 
 3. การประเมินผลการเรียนรู้ตามผลลัพธ์และ
สะท้อนผู้เรียน คณะด าเนินการได้ไม่สมบูรณ์ เช่น 
ไม่มีการประเมินผลข้อสอบ ไม่มีการประเมิน
ผู้เรียนตามกรอบ TQF ไม่พบผลการประเมิน
ตนเองของนักศึกษา 
 

ปรับปรุงประเด็นในการประเมินผลการเรียนรู้ 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.2.7) 
- - 

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา (สกอ. 2.8) 
- - 

2.9 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี (สมศ. 1) 
- - 

2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(สมศ.2) 

- - 
2.11 การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.14) 

- - 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ. 3.1) 

- - 
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2) 
ข้อ 3 การส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ด าเนินการโดยนักศึกษา  

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา แล้วให้มีการน าความรู้ไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมนักศึกษา 
 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.1) 
1. การก าหนดภาระงานสอนและงานอ่ืน
เหมาะสม อาจารย์ควรมีเวลาเพียงพอต่อการ
ท างานวิจัย 
2. การจัดการเรียนการสอนให้ นักศึกษาได้
พัฒนาศักยภาพทางการวิจัยนั้นมีอยู่บ้าง เช่น มี
นักศึกษาบางกลุ่มท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ 

เสนอการก าหนดภาระงานสอนและงานอ่ืนที่เหมาะสม
แก่ผู้บริหาร 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค์ (สกอ. 4.2) 
- - 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (สกอ. 4.3) 
- - 

4.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   (สมศ. 5) 
ควรส่งเสริมให้คณาจารย์จัดท าและน าผลงานวิจัย
ไปเผยแพร่ให้มากขึ้น โดยก าหนดเป็นข้อก าหนด
ของแต่ละหลักสูตร 

โครงการ “พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย” สนับสนุน
งบประมาณในการตีพิมพ์เผยแพร่ 

4.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (สมศ.6) 
1. ควรส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในระดับชาติมากข้ึน 
2. ควรก าหนดให้แต่ละหลักสูตรมีการน า
ผลงานวิจัยมาบูรณาการเรียนการสอนทุกปี
การศึกษา 
 

โครงการ “พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย” สนับสนุน
งบประมาณในการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
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5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ. 5.1) 
1. ข้อ 4, 5  การประเมินผลความส าเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย ไม่ตรง และแบบ
ประเมินไม่สอดคล้องกับการประเมินผล
ความส าเร็จ   
2. ไม่พบว่ามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย 
1. ควรด าเนินประเมินผลความส าเร็จของการบูร
ณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัยให้ตรงประเด็นและควร
สร้างแบบประเมินให้ตรงกับการประเมินผล
ความส าเร็จ 
2. ควรน าผลการประเมินความส าเร็จไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัยในปีการศึกษา
ถัดไป 

ปรับแบบประเมินผลความส าเร็จของการบูรณการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
และมีการรายงานผลประเมินความส าเร็จให้มีความ
สอดคล้องกัน 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2) 
ข้อ 5 หลักฐานไม่ตรงกับการพัฒนาความรู้ที่ได้
จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่
สาธารณชน   

ปรับหลักฐานให้มีความสอดคล้องกัน 

5.3 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย (สมศ. 8) 

- - 
5.4 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ. 9) 

- - 
 

 

 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.6.1) 
ข้อ 4, 5 โดยไม่มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษาและไม่พบว่ามีการก าหนดหรือ

มีการเพ่ิมเติมในการด าเนินงานเรื่องการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 
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สร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
- ความคิดวิเคราะห์สร้างกิจกรรมการบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่สามารถมาบูรณาการการเรียน
การสอนให้มากข้ึน และดีขึ้น 
6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 10) 

- - 
6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) 

- - 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.1) 
คณะควรจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจ าคณะซึ่งอาจจะ
ประกอบด้วยผลการประเมินตนเอง  ประวัติของ
คณะกรรมการ รายงานการประชุม แผนการ
ประชุม สถิติการเข้าร่วมประชุมหรือมติที่ประชุม
ที่ส าคัญ 

เพ่ิมเติมรายละเอียดในการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะ 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.7.2) 
- - 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3) 
แผนสารสนเทศควรจัดท าเป็นแผน 1 ปี เมื่อ
ด าเนินการเสร็จสิ้นในรอบ 1 ปี ต้องมีการ
ประเมินผลความส าเร็จของแผนว่าแต่ละตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย และงบประมาณที่ตั้งไว้ ด าเนินการ
บรรลุเป้าหมายหรือไม่ หรือถ้าบรรลุเป้าหมาย
แล้วคุ้มค่ากับการลงทุนในแต่ละระบบหรือไม่ 
(จุดคุ้มทุน) 

 
 
- 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 
แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรเป็น
รูปเล่มที่สมบูรณ์ พร้อมใช้บริหารความเสี่ยงในปี

ปรับการท าเล่มแผนบริหารความเสี่ยงให้สมบูรณ์ 
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การศึกษาถัดไปทันที ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการเกิด
ปัญหา/ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทันที 
โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้า 
7.6 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ. 13) 

- - 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินงบประมาณ 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 

- - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 
1. ขาดการน าผลการประกันคุณภาพภายในมา
ปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง  คณะต้องน า
ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการท างาน ส่งผลให้ตัวบ่งชี้ในแผนกล
ยุทธ์เกิดการพัฒนาแต่ละปีการศึกษา 
2. แผนพัฒนาคุณภาพยังเป็นแผนพัฒนาที่ไม่
สมบูรณ์ชัดเจน  คณะต้องตระหนักถึงการท า
แผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในปี
การศึกษาก่อนหน้า และแผนนั้นต้องแสดงถึงการ
ปรับปรุงพัฒนา การด าเนินโครงการ การจัดสรร
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ฯลฯ เพ่ือเป็นการ
พัฒนาตามค าชี้แนะของผู้ประเมินจนส่งผลถึงการ
พัฒนาคณะต่อไป 

ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพและให้มีการน ากิจกรรม
ในแผนพัฒนาไปด าเนินการเพื่อส่งผลให้ตัวบ่งชี้ในแผน
กลยุทธ์เกิดการพัฒนา 
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9.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.15) 
- - 

 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
10.1 ผลการบรหิารสถาบันให้เกดิอัตลักษณ ์(สมศ.16.1) 
แผนส่งเสริม/พัฒนาการด าเนินการด้านอัตลักษณ์
ต้องปรากฎในแผนกลยุทธ์อย่างชัดเจนจึงจะ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและชัดเจน 

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์โดยมีการด าเนินการโครงการ/
กิจกรรมเกี่ยวกับอัตลักษณ์เข้าไปอยู่ในแผนด้วย 

10.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์(สมศ. 16.2) 
- - 

10.3 ผลการพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.17) 
- - 

10.4 ผลการส่งเสริมการสร้างค่านิยมจิตสาธารณะเพ่ือพัฒนาสังคม (สมศ. 18.1) 
- - 

10.5 ผลการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
- - 

 


