
ตัวตั้ง
ตัวหาร

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนให
ครบทุกภารกิจ

7 7 3

86
99

2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร

ระดับ 6 ระดับ 6 3

2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ

ระดับ 7 ระดับ 7 X 2

2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่ง
บุคคล องคกรและชุมชนภายนอกมีสวนรวม

ระดับ 5 ระดับ 5 3

(24.5-20)X100

20

2
นับขอมูลตัวบงชี้การปฏิบัติงานของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา

(-5.99)-5.99 รอยละ 22.5

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน

1

90

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพธ
ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย

บรรลุเปาหมาย
คะแนนประเมิน เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR

X

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัว
บงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด

86.86 X

 บรรลุ
ไมบรรลุ



ตัวตั้ง
ตัวหาร

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพธ
ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย

บรรลุเปาหมาย
คะแนนประเมิน เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR บรรลุ

ไมบรรลุ

ป.เอก 100x15

65

ป.ตรี 100x13

65

ผศ.รศ.รวมกัน 100x30
65

2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย

ระดับ 5  ระดับ 5 3
ถึงแมไมมีผลการประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
ปรากฎแตมีหนังสือสงขอมูลไปยังกองบริหารงานสวน
บุคคลเปนหลักฐานแสดงวาครบทุกการดําเนินงาน

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารย
ประจําทําการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน

5 ขอ 3 ขอ X 2

145X100

217
รอยละ 67

2.9  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป

รอยละ 80

X

 X

รอยละ 20

1

2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย

รอยละ 46.15
1

2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา

รอยละ 23.08 X

2X



ตัวตั้ง
ตัวหาร

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพธ
ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย

บรรลุเปาหมาย
คะแนนประเมิน เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR บรรลุ

ไมบรรลุ

131X100

166

2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง 
ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต

3.5 3.99 3

28X100

3,550

3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา ระดับ 8 8 3

3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่
ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค

ระดับ 4 4 3

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

X

มากกวารอยละ 0.10

รอยละ 85 รอยละ 79

2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา
ที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ
และวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

รอยละ 0.7887

2

3

2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ



ตัวตั้ง
ตัวหาร

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพธ
ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย

บรรลุเปาหมาย
คะแนนประเมิน เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR บรรลุ

ไมบรรลุ

4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค

5 ขอ 5 3

4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจาก
งานวิจัยและงานสรางสรรค

4 ขอ 4 ขอ 3

5,971,810

62

19

 1. มีงานวิจัยตีพิมพเพิ่มเปน 18 เรือง                               

2. มีอนุสิทธิบัตร 1 ชิ้น รศ.ดร.อัญชลี  สงวนพงษ และคณะ 

 (ออกใหวันที่ 15 มกราคม 2550)

62

องคประกอบที่ 4 การวิจัย

3

3

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา

50,000 / อาจารย
ประจํา (คน)

96,319.51

4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรค
ที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือ
นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติหรือใน
ระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา

รอยละ 30
            รอยละ 

30.60



ตัวตั้ง
ตัวหาร

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพธ
ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย

บรรลุเปาหมาย
คะแนนประเมิน เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR บรรลุ

ไมบรรลุ

5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทาง
วิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน

ระดับ 7  ระดับ 6 X 2
1. มีการนําความรูที่ไดจากงานวิจัยมาบริการสังคม เชน 
โครงการอนุรักษบัว

24

65

29

62

5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

รอยละ 85 87.65 3

5.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ

4 แหลง 0 0

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม

3

5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวม
ในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบันเปนกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา

รอยละ 35 36.92

3

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ

รอยละ 40 46.77



ตัวตั้ง
ตัวหาร

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพธ
ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย

บรรลุเปาหมาย
คะแนนประเมิน เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR บรรลุ

ไมบรรลุ

6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ระดับ 5 ระดับ 3 X 2

7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบัน
ใหแขงขันไดในระดับสากล

ระดับ 5 ระดับ 5 3

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน ระดับ 4 ระดับ 3 2 ไมพบหลักฐานการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร
ตามผลการประเมินและการดําเนินการตามแผน

7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู ระดับ 4 ระดับ 1 1

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากร
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ระดับ5 ระดับ 5 3

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย

ระดับ 4 ระดับ 5 3

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา

ระดับ 5  ระดับ 3 2 มีการแตงตั้งที่ปรึกษาจากบุคคลภายนอก แตไมพบหลักฐาน
การดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม



ตัวตั้ง
ตัวหาร

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพธ
ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย

บรรลุเปาหมาย
คะแนนประเมิน เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR บรรลุ

ไมบรรลุ

4

65

7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช
ในกระบวนการบริหารการศึกษา

ระดับ 5  ระดับ 2 1

มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีระบบการ
ควบคุมภายในที่ตองรายงานหนวยตรวจสอบภายใน แตไมพบ
การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของคณะที่ครอบคลุมงานทุก
ดาน

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัว
บงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ
บุคคล

ระดับ 8 ระดับ 3 1

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามรายงานการประเมินตนเอง
 แตไมพบหลักฐานการกําหนดตัวชี้วัด และเปาหมาย ที่ถายทอด
ลงสูหนวยงานในคณะและการจัดทํา Strategy Mapของ
หนวยงานในคณะ

8.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การ
วิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ

7 6 2

8.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก
สถาบันรวมกัน

5 4 X 3

3

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัล
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

รอยละ 2 รอยละ 6.15



ตัวตั้ง
ตัวหาร

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพธ
ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย

บรรลุเปาหมาย
คะแนนประเมิน เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR บรรลุ

ไมบรรลุ

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา

5 5 3

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและ
ทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา

6 5 X 2

9.3  ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

4 4 3

องคประกอบที่ 10 ตัวบงชี้เฉพาะของ
มหาวิทยาลัยฯ
10.1 รอยละของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา
หรือหลักสูตรที่มีการฝกอาชีพ รอยละ 50 รอยละ100 3
10.2 หลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย 
(เทียบโอนความรูและประสบการณ) ระดับ 4  ระดับ 2 1

10.3 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด
 คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) 5,000 - 6,900 3131 1



ตัวตั้ง
ตัวหาร

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผลการดําเนินงาน

ผลลัพธ
ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย

บรรลุเปาหมาย
คะแนนประเมิน เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR บรรลุ

ไมบรรลุ

10.4 มีโครงการความรวมมือระหวาง
หนวยงานหรือสถาบันทั้งในและตางประเทศ ระดับ 5 ระดับ 5 3
10.5 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา รอยละ ≥ 80  รอยละ 60.84 2
10.6 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
คุณภาพการสอนของอาจารย 3.5 3.9 3

10.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
คุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 3.5 3.73 3


