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1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

   เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2558  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระ
บรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   ให้ประกาศจดัตั้ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ข้ึนแทน 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  โดยให้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และ
เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ   ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ และในกฎกระทรวงศึกษาธิการ  ตามประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 123 ตอนท่ี 118 ลงวนัท่ี  27  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2549กระทรวงศึกษาธิการ  ไดจ้ดัแบ่งส่วน
ราชการในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา โดยแบ่งออกเป็น 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์   และคณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์    

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  เป็นส่วนราชการหน่ึงใน 14 ส่วนราชการของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศในกฎกระทรวง ลง
วนัท่ี 14 พฤศจิกายน  2549 โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู ้ดูแล
รับผิดชอบภารกิจดา้นการเรียนการสอนและการบริหารจดัการ รับผิดชอบภารกิจการศึกษาในระดบั
อนุปริญญา  ปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษา  โดยมีภารกิจหลกั  ดา้นการเรียนการสอน ดา้นงานวิจยั  ดา้น
การบริการวชิาการ ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นบริหารจดัการ  ตลอดจนดา้นอตั
ลกัษณ์   

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร แบ่งออกเป็น   4  สาขา   ได้แก่   สาขา
วทิยาศาสตร์  สาขาพืชศาสตร์  สาขาสัตวศาสตร์และประมง  และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร  

  ต่อมามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้ก าหนดส่วนราชการอ่ืนให้สอดรับกับ
ภารกิจด้านการเ รียนการสอนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร โดยไดจ้ดัตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในพื้นท่ีน่าน ล าปาง 
พิษณุโลก ตาก และเชียงราย และมีรองอธิการบดีในพื้นท่ีเป็นผูดู้แลรับผิดชอบภารกิจดา้นการเรียนการ
สอนและการบริหารจดัการ ส่วนพื้นท่ีเชียงใหม่ท่ียงัไม่มีหลกัสูตรเพื่อการเรียนการสอน จดัตั้งให้เป็น
ส านกังานสาขาวทิยาศาสตร์ เพื่อประสานงานกบัคณะท่ีอยูส่่วนกลาง 

 ปรัชญำ :  “ปฏิบติัเช่ียวชาญ วชิาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม น าความรู้สู่ชุมชน” 

  ปณธิำน 
               มุ่งมัน่สร้างความรู้ สร้างเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและอาหาร ท่ีสนองตอบความตอ้งการของ
ชุมชน ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ทนัสมยั กา้วทนัเทคโนโลย ีมีประสบการณ์วชิาชีพ 
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  เป้ำหมำย 
เป็นมหาวิทยาลัยชั้ นน าด้านการผลิตบณัฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสร้างสรรค์นวตักรรม วิจยั

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพื่อชุมชนอาเซียน และเป็นมหาวทิยาลยัดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี
ผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั (Hands-on) 
  
 วตัถุประสงค์ 

1) เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใชเ้ป็นกรอบทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงาน
ในการจดัท าแผนปฏิบติัราชการของหน่วยงานในสังกดั ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

2) เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการจดัท าค าของบประมาณประจ าปี 2560 
3) เพื่อให้ผูบ้ริหาร คณาจารย ์เจา้หนา้ท่ี ทุกระดบัในหน่วยงาน น าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ

บริหารจดัการด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 เอกลกัษณ์ : “การพฒันาทางดา้นวทิยาศาสตร์และการเกษตรท่ีย ัง่ยนื” 

 อตัลกัษณ์ 
 “บณัฑิตนกัปฏิบติัมืออาชีพ ท่ีใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน” 
 -  บณัฑิตนกัปฏิบติั (Hands-on) 
 -  สร้างความเช่ียวชาญวชิาชีพ (Professional Oriented) 
 -  ใชท้กัษะท่ีมีเทคโนโลยเีป็นฐาน (Technology-Based Learning) 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เป็นมหาวิทยาลยักลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และมุ่ง เน้นการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี จึงจัดอยู่ในกลุ่ม ค.2  คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยกีำรเกษตร  ก็จดัอยูใ่นกลุ่ม ค.2 เช่นเดียวกนั 
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ตำรำงกำรวเิครำะห์ผลกำรประเมินระดับคณะ             

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ี 
คะแนนประเมินเฉลีย่ 

ผลกำรประเมิน 
I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 6 4.09 2.50 2.33 3.27 พอใช ้
2. การวจิยั 3 5.00 4.00 2.64 3.88 ดี 
3. การบริการวชิาการ 1  - 3.00  - 3.00 พอใช ้
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1  - 2.00  - 2.00 ตอ้งปรับปรุง 
5. การบริหารจดัการ 2  - 3.00 - 3.00 พอใช ้

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

13 4.32 2.86 2.49 3.25 พอใช้ 

ผลกำรประเมิน ดี พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

  

  
 ผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรในภาพรวม พบว่า คะแนน
เฉล่ียของผลการประเมินในภาพรวม ไดค้ะแนนเฉล่ียรวม 3.25 อยูใ่นระดบัพอใช ้โดยมีคะแนนรวม  แต่
ละองค์ประกอบดังน้ี  องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต ได้คะแนนเฉล่ีย  3.27 อยู่ในระดับพอใช้ 
องค์ประกอบท่ี  2  การวิจัย  ได้คะแนนเฉล่ีย  3.88 อยู่ในระดับดี   องค์ประกอบท่ี  3  การบริการ
วิชาการ   ได้คะแนนเฉล่ีย  3.00 อยู่ในระดับพอใช้  องค์ประกอบท่ี  4  การท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม  ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.00 อยู่ในระดบัตอ้งปรับปรุง  องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจดัการ ได้
คะแนนเฉล่ีย 3.00 อยูใ่นระดบัพอใช ้ 

เม่ือพิจารณาเชิงระบบ  ปัจจยัน าเขา้ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.32  ผลการประเมินอยู่ในระดบัดี  ดา้น
กระบวนการ ได้คะแนนเฉล่ีย  2.86 อยู่ในระดับพอใช้ และด้านผลลัพธ์ ได้คะแนนเฉล่ีย 2.49  ต้อง
ปรับปรุง  แสดงถึงการด าเนินงานของคณะมีปัจจยัน าเข้าเยอะ แต่ปัจจยัน าเข้าไม่สามารถท าไปสู่
กระบวนการท่ีสะทอ้นผลลพัธ์ของการด าเนินงานไดอ้ยา่งชนัเจน 
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ข้อเสนอแนะในภำพรวม 
 1) คณะ เขตพื้นท่ี และสถาบนั ควรมีการทบทวนนโยบายและปรับปรุงระบบการบริหาร
องคก์รในภาพรวม เพื่อใหค้ณะและเขตพื้นท่ีสามารถด าเนินงานตามพนัธกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จ าเป็นตอ้งวิเคราะห์ปัญหาอย่างแทจ้ริง โดยเฉพาะการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ ตรงตาม
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต ความโดดเด่นของแต่ละสาขา อีกทั้งควรหากลยุทธ์เพื่อการเพิ่มนกัศึกษา
ในพื้นท่ี 
 2) คณะควรสร้างความเขา้ใจและน าบุคลากรของสถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตรมาหลอมรวม
และวางเป้าหมายในการสนบัสนุนส่งเสริมและดูแลบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง ทั้งทางดา้นการวิจยัและ
บริการวชิาการ มาเสริมก าลงัสร้างความโดดเด่นใหก้บัคณะ 
 3) เน่ืองจากคณะมีภารกิจหลกัในสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ดงันั้นคณะควร
ให้ความส าคญักบัสาขาวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมอาจารย ์น าความรู้และผลงานวิจยัมาเป็นฐานต่อยอดดา้น
การเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร อีกทั้งเป็นการเพิ่มสมรรถนะและส่งเสริม สนบัสนุน ดูแลอาจารย์
ดา้นวทิยาศาสตร์ใหมี้ความเขม้แขง็ยิง่ข้ึนและสร้างความสุขใหก้บัอาจารยใ์นคณะ 
 4) คณะควรมีทิศทางการด าเนินงานของคณะใหช้ดัเจน โดยส่วนบริหารและผูบ้ริหารคณะควร
อยูใ่กลชิ้ดกบัอาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาในหลกัสูตร เพื่อจะสามารถพฒันานกัศึกษา แกไ้ขปัญหาของ

3.93

3.64

3.00

5.00

5.00
3.27

3.88

3.00
2.00

3.00

1. กำรผลติบัณฑิต

2. กำรวิจัย

3. กำรบริกำรวิชำกำร
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

5. กำรบริหำรจัดกำร

ผลกำรประเมินปี 2558 ผลกำรประเมินปี 2559
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นักศึกษาได้ทนัเวลา และเขา้ใจแนวทางการพฒันานักศึกษาอย่างชดัเจน จะท าให้คณะด าเนินการได้
บรรลุเป้าหมายยิง่ข้ึน 
 5) เน่ืองจากการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมีความแตกต่าง
จากการบริหารงานคณะอ่ืนๆ ท่ีมีการจดัการบริหารจดัการคณะและการจดัการเรียนการสอนในเขตพื้นท่ี
เดียวกนั คณะอาจจะตอ้งทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารจดัการโครงสร้าง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการเชิงยทุธศาสตร์ 
 6) คณะควรน าผลการประเมินคุณภาพระดบัหลกัสูตร มาวิเคราะห์ขอ้มูลผลการประเมินเชิง
เปรียบเทียบในทุกองคป์ระกอบ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ขอ้เสนอแนะ จดัท า
แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะ รวบรวมข้อมูลเสนอต่อท่ีประชุมกรรมการประกันคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลยั เพื่อให้มีการวางแผนจดัสรรงบประมาณ ทรัพยากร อยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีคณบดีและ
รองอธิการบดีเขตพื้นท่ีตอ้งประสานงานอย่างใกลชิ้ดเพื่อให้การใช้งบประมาณในการพฒันาคุณภาพ 
เกิดการบูรณาการ 
 7) คณะควรจดัท าโครงการพฒันาผูบ้ริหารมืออาชีพเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในระบบการบริหาร
งาน ท่ีเช่ือมโยงกบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาในประเด็นท่ีมีความส าคญัและผลการด าเนินงานยงั
ไม่มีคุณภาพ ประกอบดว้ย การพฒันาแผนและแผนกลยุทธ์ทางการเงิน การก ากบัติดตามหลกัสูตร การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารงานวชิาการ 
 
 

2. รำยนำมคณะผู้ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 

ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง รหัส 
ผูช่้วยศาสตราจารยป์รานี  พรรณวเิชียร ประธานฯ U570009 
รองศาสตราจารยเ์พญ็รัตน์  หงษว์ทิยากร กรรมการ U570021 
รองศาสตราจารย ์ดร.ลิลล่ี  กาวตีะ๊ กรรมการ U570043 
รองศาสตราจารย ์ดร.ปาริชาติ  บวัเจริญ กรรมการ U570081 
รองศาสตราจารยจ์นัทนี  เพชรานนท ์ กรรมการ U570121 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อภิชาต  แจง้บ ารุง กรรมการ U570233 
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3. บทน ำ 

 3.1 สรุปข้อมูลพืน้ฐำนของคณะ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   เป็นส่วนราชการหน่ึงใน 14 ส่วนราชการของ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศในกฎกระทรวง ลง
วนัท่ี 14 พฤศจิกายน  2549 โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู ้ดูแล
รับผิดชอบภารกิจดา้นการเรียนการสอนและการบริหารจดัการ รับผิดชอบภารกิจการศึกษาในระดบั
อนุปริญญา  ปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษา  โดยมีภารกิจหลกั  ดา้นการเรียนการสอน ดา้นงานวิจยั  ดา้น
การบริการวชิาการ ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นบริหารจดัการ  ตลอดจนดา้นอตั
ลกัษณ์   

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร แบ่งออกเป็น   4  สาขา   ได้แก่   สาขา
วทิยาศาสตร์  สาขาพืชศาสตร์  สาขาสัตวศาสตร์และประมง  และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร  
 ต่อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้ก าหนดส่วนราชการอ่ืนให้สอดรับกับ
ภารกิจด้านการเ รียนการสอนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร โดยไดจ้ดัตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในพื้นท่ีน่าน ล าปาง 
พิษณุโลก ตาก และเชียงราย และมีรองอธิการบดีในพื้นท่ีเป็นผูดู้แลรับผิดชอบภารกิจดา้นการเรียนการ
สอนและการบริหารจดัการ ส่วนพื้นท่ีเชียงใหม่ท่ียงัไม่มีหลกัสูตรเพื่อการเรียนการสอน จดัตั้งให้เป็น
ส านกังานสาขาวทิยาศาสตร์ เพื่อประสานงานกบัคณะท่ีอยูส่่วนกลาง 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เป็นมหาวิทยาลยักลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และมุ่ง เน้นการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี จึงจัดอยู่ในกลุ่ม ค.2 คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรเกษตร  ก็จดัอยูใ่นกลุ่ม ค.2 เช่นเดียวกนั มีหลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน จ านวน 14 
หลกัสูตร แบ่งเป็นระดบัปริญญาตรี 11 หลกัสูตร และระดบัปริญญาโท 3 หลกัสูตร   ประกอบดว้ย 

1) วท.บ.พืชศาสตร์ 
2) ทล.บ.เทคโนโลยภีูมิทศัน์ 
3) วท.บ.สัตวศาสตร์ 
4) วท.บ.ประมง 
5) วท.บ.วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
6) วท.บ.พฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร 
7) วท.บ.เคร่ืองจกัรกลเกษตร 
8) คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 
9) วท.บ.วทิยาการคอมพิวเตอร์ 
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10) วท.บ.เทคโนโลยสีารสนเทศ 
11) วท.บ.เทคโนโลยชีีวภาพ 
12) วท.ม.พืชศาสตร์ 
13) วท.ม.เทคโนโลยกีารผลิตสัตว ์
14) วท.ม.เทคโนโลยกีารเกษตร     

 
 จ านวนนักศึกษาทั้ งหมด 1,911 คน มีอาจารย์ทั้ งหมด  296.5 คน โดยมีต าแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย ์97 คน และรองศาสตราจารย ์18 คน มีบุคลากรสายสนบัสนุนทั้งหมด 106 คน 

ได้รับงบประมาณทั้งหมด 176,000,587 บาท โดยเป็นงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
รายได ้168,139,984 บาท และงบสนบัสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 7,860,603 บาท 
  
 สถำนทีจั่ดกำรเรียนกำรสอน 

1) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
เชียงใหม่ เลขท่ี 128 ถนนหว้ยแกว้ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  50300  
(ไม่มีนกัศึกษาในสังกดัท่ีเรียนอยูเ่ชียงใหม่) 

2) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง  
เลขท่ี 200 หมู่ 17 ต าบลพิชยั อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 5200 

3) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาก  
เลขท่ี 41 ถนนพหลโยธิน ต าบลไมง้าม อ าเภอเมือง จงัหวดัตาก 6300 

4) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก  
เลขท่ี 52 หมู่ 7 ต  าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 6500 

5) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน  
เลขท่ี 59 หมู่ 113 ต าบลฝายแกว้ ก่ิงอ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน 55000 

6) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงราย  
เลขท่ี 99 หมู่ 10 ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 57120 
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4. วธิีประเมนิ 

 4.1  กำรวำงแผนและกำรประเมิน (ก่อน ระหว่ำง และหลงักำรตรวจเยีย่ม) 
 1)  กำรวำงแผนก่อนกำรประเมิน 
             ประธานคณะกรรมการได้เชิญผูป้ระเมินมาประชุมปรึกษาหารือโดยมอบหมายให้ผู ้
ป ระ เ มินแ ต่ละท่ านให้ อ่ านแบบรายงานการประ เ มินตน เองของคณะวิทยาศาสต ร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา และประมาณการคะแนนขั้นตน้จาก             
ผลประเมินก่อนเขา้ประชุมและกรรมการไดป้รึกษาหารือสรุปผลลพัธ์จากการอ่านเอกสารแบบรายงาน
การประเมินตนเอง และขอเอกสารบางส่วนเพิ่มเติมจากคณะเช่น สุ่มขอรายงานผลการตรวจประเมิน
ระดบัหลกัสูตร หลงัจากนั้นได้มีการจดัท าโปรแกรมการตรวจประเมินในระยะเวลา 2 วนั เสนอให้
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
 2)  ระหว่ำงกำรประเมิน 
             คณะกรรมการประเมินได้เร่ิมตรวจสอบเอกสารเชิงปริมาณเพื่อเป็นการทวนสอบความ
ถูกตอ้งของตวับ่งช้ีท่ีระบุข้อมูลเชิงปริมาณทั้งหมด หลงัจากนั้นคณะกรรมการได้มีการประเมินใน                   
ตวับ่งช้ีขององค์ประกอบทีเก่ียวกบัขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยใช้หลกัพิชญพิจารณ์  มีการประเมินร่วมกนั 
ปรึกษาหารือ สรุปผลร่วมกนัในแต่ละตวับ่งช้ีในรายองค์ประกอบ และสรุปจุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา 
ขอ้เสนอแนะ ในรายองคป์ระกอบ รวมทั้งขอ้เสนอแนะในภาพรวม ท่ีเสนอใหก้บัคณะด าเนินการ 
 3)  หลงักำรตรวจเยีย่ม 
             คณะกรรมการประเมิน ไดส้รุปผลขอ้มูลจากการประเมินทั้งหมดให้กบัคณบดี รองคณบดี 
ผูบ้ริหาร อาจารย ์ได้รับทราบ และตอบขอ้สงสัย รวมทั้งให้แนวทางในการแก้ปัญหา ท าให้ผูรั้บการ
ประเมินมีความ พึงพอใจและมีขอ้มูลเพื่อท่ีจะน าไปปรับปรุงในปีต่อไป 
 
 4.2  วธีิกำรตรวจสอบและควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูล 
 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล มีการขอดูเอกสารหลกัฐานบางส่วนท่ีเป็นหลักฐาน
ส าคญัในการติดตามผลลพัธ์ มีการสัมภาษณ์ผูใ้ชบ้ณัฑิต ชุมชน ศิษยเ์ก่า ผูบ้ริหาร อาจารย ์เจา้หนา้ท่ีสาย
สนบัสนุน รวมทั้งนกัศึกษาปัจจุบนั เพื่อยืนยนัการปฏิบติังานจากผูรั้บบริการจริงและผูป้ฏิบติั เพื่อท าให้
ขอ้มูลท่ีไดรั้บรวมทั้งการตดัสินผลมีความถูกตอ้งแม่นย  ายิง่ข้ึน 
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5. ผลกำรประเมิน 

 5.1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งช้ีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 
เป้ำหมำย
ก ำหนดไว้ 

คะแนน
ประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน
กรรมกำร 

หมำยเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 : กำรผลติบัณฑิต  
1.1  ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม 3 คะแนน 2.47 2.33  
1.2  อาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ 25 4.05 4.05  
1.3  อาจารยป์ระจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ 30 3.23 3.23  
1.4  จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
 อาจารยป์ระจ า 

ร้อยละ -73.65 5.00 5.00  

1.5 การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 6 ขอ้ 5.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้ 
ขอ้ 1, 3, 6 

1.6  กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 6 ขอ้ 5.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้ขอ้ 2, 3 
คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  1 4.12 3.27  

องค์ประกอบที่ 2 : กำรวิจัย 
2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิยั
 หรือ งานสร้างสรรค ์

6 ขอ้ 5.00 4.00 ขอ้ท่ีท าได ้ 
ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5 

2.2  เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ 60,000.-/คน 5.00 5.00  
2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 3 คะแนน 3.83 2.64  

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  2 4.61 3.88  

องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำร 
3.1  การบริการวชิาการแก่สังคม 6 ขอ้ 5.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้ 

ขอ้ 2, 3, 6 
คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  3 5.00 3.00  

องค์ประกอบที่ 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 6 ขอ้ 5.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้ขอ้ 1, 6 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  4 5.00 2.00  

องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร 
5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากบัติดตามผลลพัธ์
 ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์ของคณะ 

7 ขอ้ 5.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้ขอ้ 4, 7 

5.2  ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตร 6 ขอ้ 5.00 4.00 ขอ้ท่ีท าได ้ 
ขอ้ 2, 3, 4, 5, 6 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  5 5.00 3.00  

คะแนนเฉลีย่ (13 ตัวบ่งช้ี) 4.50 3.25  

ระดบัคุณภำพ ดมีำก พอใช้ 
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 5.2 ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ี 
คะแนนประเมินเฉลีย่ 

ผลกำรประเมิน 
I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 6 4.09 2.50 2.33 3.27 พอใช ้
2. การวจิยั 3 5.00 4.00 2.64 3.88 ดี 
3. การบริการวชิาการ 1  - 3.00  - 3.00 พอใช ้
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1  - 2.00  - 2.00 ตอ้งปรับปรุง 
5. การบริหารจดัการ 2  - 3.00 - 3.00 พอใช ้

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

13 4.32 2.86 2.49 3.25 พอใช้ 

ผลกำรประเมิน ดี พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

  

 
 
 5.3 ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ 
 
องค์ประกอบที ่1 :  กำรผลติบัณฑิต 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 1. ถึงแมว้า่ผลการบริหารหลกัสูตรโดยรวมจะผา่นเกณฑ์มาตรฐาน แต่ยงัไม่สามารถสะทอ้น
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนและคุณภาพบณัฑิต อีกทั้งขาดความเช่ือมโยงของการบริหารหลกัสูตรใน
ระดบัคณะและเขตพื้นท่ีจดัการศึกษา ท่ีไม่สามารถเห็นความโดดเด่นของหลกัสูตรตามศกัยภาพและ
ความตอ้งการของพื้นท่ี 
 2. จ านวนนักศึกษาในแต่ละหลกัสูตรและแต่ละเขตพื้นท่ีมีจ  านวนน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบั
ภาระงาน โดยเฉพาะในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยกีารเกษตร ขณะท่ีอาจารยผ์ูส้อนวชิาวทิยาศาสตร์
พื้นฐานและหมวดศึกษาทัว่ไป มีภาระงานจ านวนมาก 
 3. คณะยงัขาดระบบกลไกและการวางแผนการให้บริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่งผลให้
การพฒันานกัศึกษาไม่เป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์และผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้
ในหลกัสูตร 
 4. คณะขาดการจดัท าแผนกิจกรรมพฒันานกัศึกษาท่ีให้นกัศึกษามีส่วนร่วม อีกทั้งขาดการ
ก าหนดวตัถุประสงคข์องแผนเชิงคุณภาพท่ีสะทอ้นผลความส าเร็จในการจดัแผนและกิจกรรม ท าให้ไม่
สามารถพฒันานกัศึกษาไดต้ามปรัชญา เป้าหมาย และคุณลกัษณะบณัฑิตพึงประสงค์ 
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 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 1. คณะควรวิเคราะห์หลกัสูตรตามเขตพื้นท่ีต่างๆ ทั้งผลลพัธ์ของบณัฑิต การไดง้านท า เพื่อ
น ามาใชบ้ริหารจดัการหลกัสูตรตามกรอบ TQF ตามความตอ้งการของทอ้งถ่ินแบบบูรณาการและตอบ
โจทยข์องประเทศ 
 2. ควรน าผลการประเมินหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัอาจารยแ์ละนกัศึกษา มาส่งเสริมพฒันา
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนให้ได้ตามเกณฑ์มาตฐานคุณวุฒิและบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ 
โดยเฉพาะการพฒันาผลงานอาจารย ์ เพื่อพฒันาต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึงการพฒันาการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมใหท้ั้งอาจารย ์นกัศึกษา บณัฑิต มีการพฒันาสู่ศตวรรษท่ี 21 อยา่งมีระบบและทิศทางท่ี
ชดัเจน 
 3. คณะและเขตพื้นท่ี ควรมีการทบทวนนโยบายการจดัการศึกษาดา้นการผลิตบณัฑิต ตั้งแต่
การพฒันาหลกัสูตรท่ีเนน้วชิาชีพใหมี้ความโดดเด่นเฉพาะในแต่ละพื้นท่ี ตามศกัยภาพอาจารยแ์ละความ
ตอ้งการของผูใ้ช้บณัฑิต อีกทั้งควรให้ความรู้และความเขา้ใจแก่อาจารยใ์นกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
เนน้ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะการเรียนรู้ การคิดอยา่งสร้างสรรค ์ตามผลลพัธ์การ
เรียนรู้และคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
 4. คณะ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และเขตพื้นท่ี ควรร่วมกนัทบทวนกลยุทธ์การรับนกัศึกษา 
วเิคราะห์ปัญหาในแต่ละเขตพื้นท่ี น าปัญหามาแกไ้ขร่วมกนัและน าสู่การปฏิบติัจริง 
 5. ควรมีการวางแผนการพฒันานกัศึกษาอยา่งมีทิศทางตามเป้าหมายของคุณลกัษณะบณัฑิตท่ี
พึงประสงค์ โดยการวางแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการให้บริการนักศึกษา โดยก าหนด
วตัถุประสงค์ของแผน กิจกรรมโครงการ เชิงคุณภาพท่ีมีเป้าหมายและการวดัผลความส าเร็จได้อย่าง
ชดัเจนและสามารถน าผลไปพฒันาปรับปรุงกระบวนการบริหารจดัการอย่างเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์
ความตอ้งการและนโยบายท่ีก าหนดไว ้

 
องค์ประกอบที ่2 :  กำรวจัิย 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 ถึงแมว้า่บุคลากรมีศกัยภาพในการวิจยัและสามารถมีงบประมาณสนบัสนุนการด าเนินงานสูง 
แต่ผลงานทางวิชาการของอาจารยย์งัไม่สะทอ้นถึงคุณภาพในระดบัชาติและนานาชาติ อีกทั้งยงัไม่มี
นวตักรรมท่ีเหมาะสม ท าใหค้ณะขาดความโดดเด่นในดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 

  
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 1. ควรมีการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การด าเนินงานวิจยัในเขตพื้นท่ี
ต่าง ๆ ทั้งในเร่ืองผลงาน/เงิน/จ านวน/ประเภท/การใช้ประโยชน์ เพื่อน าผลการประเมินต่าง ๆ มาวาง
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แผนพฒันาระบบและกลไกการบริหารงานวิจยัให้ไดต้ามนโยบายและเป้าหมาย รวมถึงวิสัยทศัน์ของ
คณะ 
 2. คณะควรก าหนดทิศทางและแผนงานวิจยัให้ชดัเจนโดยควรบูรณาการงานวจิยักบัเขตพื้นท่ี
ท่ีมีความโดดเด่นทางการเกษตร และน าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาเป็นฐานความรู้ มีโจทย์วิจัยท่ี
แก้ปัญหาของท้องถ่ินให้มากข้ึน โดยความร่วมมือของคณาจารย์ทุกเขตพื้นท่ีและเสนอเป็นชุด
โครงการวจิยั รวมทั้งมีเครือข่ายวจิยัภายนอก 
 3. ควรมีการจดัการความรู้จากผลงานวิจยัและกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์กบัการ
บริหารงานวจิยั เพื่อใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน และการบูรณาการในพนัธกิจต่าง ๆ ตามเป้าหมาย
ท่ีเน้นการสร้างนวตักรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชนอาเซียน และสร้างบณัฑิต               
นกัปฏิบติั 
 4. ควรส่งเสริมให้อาจารยพ์ฒันาการเผยแพร่ผลงานวิจยั/สร้างสรรค ์และผลงานทางวิชาการ
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้มี Impact สูงข้ึน และมีนวตักรรมเพื่อการจดสิทธิบตัร เพื่อต่อยอดงานวิจยั/
สร้างสรรค ์กบัการพฒันาอาจารย ์หลกัสูตร สาขาวิชา คณะ และทอ้งถ่ิน รวมทั้งประเทศ ในยุค 4.0 อีก
ทั้งควรน าศกัยภาพของกลุ่มอาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญในการเผยแพร่ผลงานมาเป็นพี่เล้ียงส่งเสริมให้เกิด
การเผยแพร่ผลงานท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

 
 

องค์ประกอบที่ 3 :  กำรบริกำรวชิำกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 ในการบริการทางวิชาการแก่สังคมของคณะ ไดมี้การด าเนินการบริการทางวิชาการ โดยเน้น
โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติของชุมชนแบบมีส่วนร่วม แต่ยงัขาดการท าแผนกลยทุธ์ของคณะทางดา้น
การบริการวิชาการ มาเป็นปัจจยัหลกัในการด าเนินการด้านบริการทางวิชาการ เพื่อสะทอ้นให้งาน
บริการทางวชิาการบรรลุเป้าหมาย 

 
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 ในการด าเนินการทางดา้นบริการทางวิชาการ ตอ้งมีการน าขอ้มูลท่ีเป็นผลลพัธ์ของคณะซ่ึงได้
ก าหนดไวใ้นแผนกลยุทธ์ โดยก าหนดเป้าหมายการบริการทางวิชาการในปี 2559 มีเป้าหมายอย่างไร           
ตวับ่งช้ีวดัความส าเร็จคืออะไร แลว้น ามาเป็นหลกัในการด าเนินการบริการวิชาการของคณะ รวมทั้ง
ประเมินความส าเร็จของการบริการทางวิชาการตามตวับ่งช้ีของแผนท่ีก าหนด ท าให้ทราบปัญหาท่ี
จะตอ้งน ามาปรับปรุงและพฒันา เพื่อใหผ้ลลพัธ์ของการบริการดีข้ึนกวา่เดิม 
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องค์ประกอบที ่4 :  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 ในการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม คณะมีการด าเนินงานด้านศิลปะและวฒันธรรมท่ี
หลากหลาย แต่ไม่ได้มีการจดัท าแผนท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ท่ีน ามาจากแผนกลยุทธ์ และ       
ตวับ่งช้ีวดัความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ท าให้กิจกรรมดา้นท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรมบรรลุตามเป้าหมายและตวับ่งช้ีของคณะไม่ได้สะท้อนผลลพัธ์ของการ
ด าเนินการท่ีชดัเจน 

 
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 ในพนัธกิจดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม คณะควรก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ดา้น
การจดัท าแผนกลยทุธ์ รวมทั้งตวับ่งช้ีของแผนท่ีสะทอ้นความส าเร็จตามพนัธกิจของการท านุบ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรมไทยรวมถึงเอกลกัษณ์และวฒันธรรมขององคก์ร โดยเป็นตวับ่งช้ีความส าเร็จท่ีสะทอ้น
ถึงการส่งเสริมพฒันานกัศึกษาให้มีความเขา้ใจและตระหนกัถึงคุณค่าของศิลปะและวฒันธรรม และ
น ามาเป็นแนวทางพฒันานกัศึกษาดา้นศิลปะและวฒันธรรม 
 

 
องค์ประกอบที ่5 :  กำรบริหำรจัดกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 1. แผนกลยุทธ์ของคณะท่ีถูกส่งมาจากมหาวิทยาลัยและคณะน ามาด าเนินการจดัท าแผน                 
กลยุทธ์ของคณะ ไม่มีตวับ่งช้ีท่ีจะท าให้ผลลพัธ์ของการปฏิบติังานบรรลุตามเป้าหมายได ้ เพราะเป็น           
ตวับ่งช้ีท่ีเน้นปัจจยัน าเขา้ เช่น จ านวนโครงการ จึงไม่ไดส้ะทอ้นความส าเร็จของแผนและยงัขาดการ
ติดตามผลของแผน รวมทั้งการจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อท าให้แผนกลยุทธ์บรรลุเป้าหมายและ
สะทอ้นความสามารถของผูบ้ริหารองคก์รอยา่งชดัเจน 
 2. คณะมีการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ละหลกัสูตร แต่ไม่ไดน้ าไปวิเคราะห์ว่า ตน้ทุน
ของแต่ละหลกัสูตรนั้นมาจากค่าใช้จ่ายในพนัธกิจใดบา้ง และยงัไม่ไดมี้การวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งโอกาสทางการแข่งขนัในแต่ละหลกัสูตร 
 3. คณะยงัขาดความเขา้ใจในการบริหารจดัการดา้นการบริหารความเส่ียง การจดัการความรู้ 
การจดัท าแผนพฒันาบุคลากรรวมทั้งสายวิชาการและสายสนบัสนุนอย่างเป็นระบบ และน าไปสู่การ
ติดตามผลได ้
 
 



14 
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร : ปีการศึกษา 2559 

 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 1. คณะควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์โดยพิจารณาจากภารกิจของคณะและบริบทของคณะ
ให้ชัดเจน น ามาจดัท าวิสัยทศัน์ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ เป้าประสงค์ตวับ่งช้ี และเป้าประสงค์ของแผน              
กลยุทธ์ และก าหนดตวับ่งช้ีท่ีเป็นผลลพัธ์ของการด าเนินการท่ีสะทอ้นความส าเร็จของผลลพัธ์ในแต่ละ
ประเด็นยทุธศาสต ์โดยเป็นตวับ่งช้ีท่ีสะทอ้นความส าเร็จของแผนไดอ้ยา่งชดัเจน ผู้บริหำรทุกระดบัของ
คณะควรมีการก ากบัติดตามผลลพัธ์อยา่งเป็นระบบและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนกล
ยทุธ์ทางการเงินท่ีก าหนดไว ้
 2. เม่ือมีการค านวณต้นทุนต่อหน่วยแล้ว คณะและหลักสูตรควรน าต้นทุนต่อหน่วยไป
วิเคราะห์ ตน้ทุนต่อหน่วยของหลกัสูตรมาจากค่าใช้จ่ายอะไรบา้ง ค่าใช้จ่ายนั้นเป็นไปตามพนัธกิจ
หรือไม่ และพนัธกิจใดท่ีใชง้บประมาณเป็นพิเศษ เหมาะสมหรือไม่ การจดัการบริหารหลกัสูตรแต่ละ
หลกัสูตรมีความคุม้ค่าหรือไม่ ควรวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยของทุกหลกัสูตรในคณะหรือเพื่อพิจารณา
ความแตกต่าง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสทางการแข่งขนั 
  3. ควรมีการทบทวนประเด็นความเส่ียง โดยเร่ิมจากการให้ความรู้ ความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งใน
กระบวนการบริหารความเส่ียง ไม่น าปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและไม่ไดรั้บการแกไ้ขมาก าหนดเป็น
ความเส่ียง ทั้ งน้ีความเส่ียงควรเป็นประเด็นท่ีคาดการณ์ว่าเม่ือเกิดข้ึนแล้วจะมีผลกระทบต่อการ
ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์หรือกระทบต่อภาพลกัษณ์ของคณะได ้
  4.  ควรน าแนวทางในการปฏิบติัเพื่อมุ่งสู่ปรัชญาและเป้าหมายการด าเนินงานของคณะ มาท า
ให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ท่ีเป็นต้นแบบการเผยแพร่สู่บุคลากรทุก
กลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ีควรเพิ่มเติมให้มีกระบวนการวพิากษอ์งคค์วามรู้ท่ีมีอยู ่เพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้ง
และสมบูรณ์ รวมทั้งการติดตามการน าไปใช้ในการปฏิบติังานจริงและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง 
 5.  การจดัท าแผนพฒันาบุคลากร คณะควรจดัท าแผนอตัราก าลงัคนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณา
ภาพรวมกับเขตพื้นท่ีของคณะ รวมทั้งจดัท าแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ทั้ งบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน และติดตามแผนกลยุทธ์ในแต่ละปีให้การพฒันาบุคลากรเป็นไปตาม
เป้าหมาย และสะทอ้นผลลพัธ์ของการพฒันาบุคลากรโดยเพิ่มขวญั ก าลงัใจและความสุขของบุคลากร
ในองคก์รอยา่งแทจ้ริง 
  6. ควรทบทวนกระบวนการในการก ากบัติดตามการบริหารหลกัสูตรเดียวกนัในแต่ละพื้นท่ี
ใหมี้การจดัการเรียนการสอนใหไ้ดม้าตรฐานเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัใหม้ากท่ีสุด โดยเช่ือมโยงบทบาท
หน้าท่ีของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีเขตพื้นท่ี และคณบดีท่ีเป็นผูบ้ริหารหลกัของคณะ 
ใหท้  างานร่วมกนัในการก ากบัการบริหารหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกนั  
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ภำคผนวก 
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ผลกำรสัมภำษณ์ 
 
 ผลการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  เช่น อาจารย ์
บุคลากร นกัศึกษา ศิษยเ์ก่า ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑิต มีดงัน้ี 
 
สัมภำษณ์ผู้บริหำร 

การพฒันาหลกัสูตรให้มีความโดดเด่นในอนาคต ยึดเอกลกัษณ์ของแต่ละพื้นท่ี ให้มีการพฒันา
หลกัสูตรเฉพาะพื้นท่ี ให้อาจารยด์า้นเกษตรบูรณาการกบัอาจารยด์า้นวิทยาศาสตร์ มีการ Road Show 
และ Re-Profile เพื่อความเช่ียวชาญของอาจารยจ์ะช่วยพฒันาหลกัสูตรและชุมชน อาจารยไ์ดค้วามรู้และ
บริการวชิาการ ความโดดเด่นของพื้นท่ีพิษณุโลก น่าน และล าปาง มีความโดดเด่นดา้นเกษตรและไดน้ า
เทคโนโลยเีขา้ไปใชใ้หท้นัสมยัมากข้ึน  
 จ านวนนกัศึกษาลดลง คณะไม่เน้นจ านวนนกัศึกษาแต่เน้นท่ีประสิทธิภาพของการเรียนการ
สอนใหน้กัศึกษามีประสิทธิภาพ  
 
ตัวแทนอำจำรย์ 

1) การท างานดี มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงานอยู่กบัแบบครอบครัว มีความสุขในการ

ท างาน  

2) มีอาจารยท่ี์มีความสามารถและเป็นนกัวชิาการชั้นน า  

3) โครงสร้างการบริหารงานซับซ้อน การส่ือสารมีปัญหา และท าให้เกิดความล่าช้าในการ

ท างาน และมีเจา้นายหลายคน ไม่มีรองคณบดี แต่ทางพื้นท่ีแต่งตั้งผูป้ระสานงานแทนรองคณบดี แต่ยงั

ไม่ความล่าช้าในการท างานเน่ืองจากเอกสารจะต้องยอ้นกลับไปมาระหว่างรองอธิการบดีและผู ้

ประสานงาน 

4) อาจารยมี์ภาระงานเยอะ ซ่ึงทั้งงานสอน งานบริหารและงานวชิาการ งานฟาร์ม เป็นตน้ 

5) ไม่มีความกา้วหนา้และความมัน่คงในหนา้ท่ี เน่ืองจากเป็นอาจารยอ์ตัราจา้งจ านวนมาก  

6) ไดรั้บงบประมาณนอ้ย ซ่ึงในบางคร้ังอาจารยผ์ูดู้แลโครงการจะตอ้งใชเ้งินส่วนตวัไปก่อน

และเม่ือน ามาเบิกท่ีกองคลงัมีความล่าชา้ในการเบิกจ่ายและบางรายการไม่สามารถเบิกได ้ 

7) ไดรั้บทุนวจิยัแต่มีปัญหาในการเบิกจ่ายชา้มาก 

8) วฒันธรรมองค์กรเป็นราชการเกิดไป การบริหารจดัการเป็นแบบเดิม ๆ และบริหารแบบ 

Top down และอาจารยท่ี์เก่งๆ ไม่สามารถแสดงความสามารถไดเ้ตม็ท่ี 
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9) บางหลกัสูตร ยงัมีความตอ้งการของผูเ้รียนจ านวนมาก แต่มีนโยบายใหปิ้ดหลกัสูตรและให้

เปิดหลกัสูตรใหม่และไม่ผูเ้รียนนอ้ย 

10) ระบบการลงทะเบียนไม่ใหเ้ลือกขา้มหลกัสูตร 

11) เสน่ห์ของราชมงคลค่อย ๆ หายไป 

12) คุณภาพของนกัศึกษาลดลงจึงตอ้งเพิ่มการฝึกใหน้กัศึกษาปฏิบติัเยอะ ๆ  

13) ในการเรียนการสอนควรมีการเพิ่มกระบวนการคิดให้นกัศึกษาสามารถคิดและวิเคราะห์

เป็น ดงันั้นอาจารยจึ์งตอ้งปรับวธีิการสอน 

14) ไม่มีอตัราทดแทนอาจารย์ท่ีเกษียณอายุท าให้ความเช่ียวชาญในตัวอาจารย์หายไปกับ

อาจารย ์

15) จากมีการปรับการเปิดเทอมให้เร็วข้ึน จึงท าให้นกัศึกษานอ้ยลง เม่ือนกัศึกษาสอบติดม.อ่ืน 

นกัศึกษาจะไปมหาวทิยาลยัท่ีเลือกไว ้ท าใหจ้  านวนนกัศึกษาลดลง 

16) การรับสมคัรในบางสาขาไม่มีช่องทางในการสมคัรจึงต่อให้นักศึกษาสมคัรในสาขาอ่ืน

ก่อนแลว้ใชว้ธีิการโอนยา้ยไปเรียนสาขาท่ีนกัศึกษาตอ้งการเรียน 

17) มีการวางแผนโครงการร่วมกนัแต่เม่ือน ามาใช้ทางคณะไม่ได้แจ้งว่าโครงการใดน าไป

ด าเนินงานปีไหนท าให้โครงการกิจกรรมท่ีคณะให้ด าเนินงานเป็นจ านวนมากและไม่ตอบโจทยพ์น้ท่ี 

การท างานยุง่ยาก 

18) ควรน าส านกังานคณะยา้ยมาท าการท่ี มทร.ล าปาง เพื่อการบริการจดัการท่ีดีและมีความ

สะดวกรวดเร็ว 

 
ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 

1) นกัศึกษาท่ีรับมาฝึกงานมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  มีความอดทน ไม่เก่ียงงาน ขยนั นิสัยดี  

2) นกัศึกษาท่ีไปฝึกงานจะสอนให้นกัศึกษาเรียนรู้ความสามารถของพนกังานท่ีท างานดว้ยกนั

การมอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบและใหไ้ปท างานร่วมกนั  

3) ควรจดัให้นกัศึกษา ไดศึ้กษาดูงานนอกสถานท่ีบ่อยๆ เพื่อเป็นการเปิดโลกทศัน์ เพิ่มเติม

ความรู้และสามารถน ามาพฒันาตนเองได ้

4) ควรเสริมสร้างความรู้ทัว่ไป วิธีคิด การตดัสินใจ ให้แก่นกัศึกษา  เช่น ดา้นความปลอดภยั

จากการท างาน จากการใชอุ้ปกรณ์ในการท างาน พนัธ์ุพืช ตน้ทุนการผลิต เช่น การท างานอยา่งไรให้เกิด

ความคุม้ค่าท่ีสุด และความรู้รอบตวัอ่ืนๆ  

5) ควรปลูกฝังเร่ืองการเอาใจใส่ ความใส่ใจ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมขณะฝึกงาน ขณะท างาน  
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6) ควรฝึกให้มีการแสดงความคิดเห็น ความกลา้แสดงออก หรือน าเทคโนโลยีท่ีสามารถลด

การท างานดา้นการเกษตร มาประยกุตใ์ชใ้นการท างาน 

 
ตัวแทนสำยสนับสนุน  

1) โครงสร้างการบริหารงานไม่เหมือนคณะอ่ืนและมีการท างานแบบ Team Work เป็นองคก์ร

ท่ีดี เขา้ใจ เอาใจใส่ รับฟังปัญหาทุกด้าน มีความใกล้ชิดกบับุคลากร และไม่มีการยา้ยบุคลากรหรือ

ปรับเปล่ียนต าแหน่งของบุคลากร  แต่ทุกคนตอ้งเรียนรู้ทุกงานและสามารถท างานแทนกนัได ้

2) มีความพึงพอใจในการประเมิน ซ่ึงมีการประเมินตามภาระงานจริง โดยให้ประเมินตวัเอง

และใหผู้บ้งัคบับญัชาประเมินตามสายงาน  

3) การศึกษาต่อของบุคลากรสายสนบัสนุนคณะไม่มีทุนสนบัสนุน ตอ้งใชทุ้นส่วนตวัและไม่

สามารถปรับวุฒิการศึกษาและเงินเดือนได ้ส าหรับการสนบัสนุนในการเสริมสร้างความรู้ต่างๆ ไดรั้บ

การส่งเสริมดี และมีจ านวนมาก  

4) ไม่มีความมัน่คงในการท างาน มหาวิทยาลยัควรพิจารณาปรับความเหมาะสมของสัญญา

จา้งของพนกังานมหาวิทยาลยั เน่ืองจากสัญญาจา้งพนกังานแต่ละรอบมีระยะเวลาสั้ น (1 ปี, 3 ปี, 6 ปี 

และ จนถึงเกษียณอายรุาชการ)  

5) คณะควรสนับสนุนให้มีการพฒันาตนเอง หรือมีแรงจูงใจ มีค่าตอบแทน ในการข้ึนสู่

ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากสายวิชาการมีการปรับเงินเดือนและมีค่าตอบแทน รวมถึงควรสนบัสนุนให้

บุคลากรมีการพฒันาตวัเองเพื่อสามารถข้ึนสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนในสายงาน 

6) การด าเนินงานประกนัคุณภาพของคณะมีการรวบรวมขอ้มูลไวใ้น Drop Box ของคณะและ

ทุกส่วนงานสามารถเขา้ใชง้านได ้จึงท าใหง้านประกนัฯของคณะไม่ยุง่ยาก 

7) ผูบ้ริหารควรมีวิสัยทศัน์ บริหารเชิงรุก สามารถช้ีน าให้ผูป้ฏิบติังานสามารถปฎิบติังานได ้

และเขา้ใจลกัษณะงานของสายสนับสนุนและงานของตน มีความเป็นธรรม มีความเป็น Team Work  

สามารถถ่ายทอดนโยบายท่ีชดัเจนลงสู่ผูป้ฏิบติัไดแ้ละเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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