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ค ำน ำ 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด าเนินการ
จั ดท าร าย งาน การป ระ เมิ น ตน เอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจ าปี ก ารศึ กษ า  2560                    
เพ่ือรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รายงานฉบับนี้เป็นการประเมิน
ตนเองจากผลการปฏิบัติงานในระหว่างปีการศึกษา 2560  ตั้งแต่  29 พฤษภาคม 2560  ถึง  7 พฤษภาคม 
2561   ตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ คือ 1) การผลิตบัณฑิต 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ  
4) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 5) การบริหารจัดการ ทั้งนี้รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จะเป็น
แนวทางในการน าผลจากการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

 
 

                
                   (นายยรรยง เฉลิมแสน) 
                  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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สำรบัญ 
 

  หน้ำ 
  
ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
บทสรุปผู้บริหำร ค 
ส่วนที่ 1  ส่วนน ำ  
 1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 1 
 2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ 2 
 3. โครงสร้างการองค์กร 8 
 4. รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารคณะ 10 
 5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 12 
 6. จ านวนอาจารย์และบุคลากร 13 
 7. ข้อมูลด้านงบประมาณ และอาคารสถานที่ 14 
 8. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของคณะ 15 
 10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 16 
ส่วนที่ 2  ผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้  ปีกำรศึกษำ 2560  
 องค์ประกอบที่  1   การผลิตบัณฑิต 21 
 องค์ประกอบที่  2   การวิจัย   46 
 องค์ประกอบที่  3   การบริการวิชาการ 61 
 องค์ประกอบที่  4   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  69 
 องค์ประกอบที่  5   การบริหารจัดการ 75 
ส่วนที่ 3  สรุปผลกำรประเมินตนเอง 125 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ปีการศึกษา 2560 
 

ส่วนที่ 1 ส่วนน ำ 
 

1. ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
     1.1 ชื่อหน่วยงำน 

      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 

1.2 ที่ตั้ง 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

 
1.3 ประวัติควำมเป็นมำ 
     เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ขึ้น
แทน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล 
และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ  ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ และในกฎกระทรวงศึกษาธิการ  ตามประกาศกฎกระทรวงในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 118  ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  พ.ศ.2549  กระทรวงศึกษาธิการ  
ได้จัดแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยแบ่งออกเป็น 4 คณะ  
คือ  คณ ะบริห ารธุ รกิ จและศิ ลปศาสตร์   คณ ะวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยีการเกษตร  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์     

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  เป็นส่วนราชการหนึ่งใน 14 ส่วนราชการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศในกฎกระทรวง ลง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบภารกิจด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ รับผิดชอบภารกิจการศึกษาในระดับ
อนุปริญญา  ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  โดยมีภารกิจหลัก  ด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจัย  
ด้านการบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  ด้านบริหารจัดการ  ตลอดจน
ด้านอัตลักษณ์    

  คณ ะวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยีการเกษตร แบ่ งออกเป็ น   4  สาขา  ได้ แก่    
สาขาวิทยาศาสตร์  สาขาพืชศาสตร์  สาขาสัตวศาสตร์และประมง  และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร   

  ต่อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้ก าหนดส่วนราชการอ่ืนให้สอดรับกับ
ภารกิจด้านการเรียนการสอนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร โดยได้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในพ้ืนที่น่าน ล าปาง 
พิษณุโลก ตาก และเชียงราย และมีรองอธิการบดีในพ้ืนที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบภารกิจด้านการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ ส่วนพ้ืนที่ เชียงใหม่ที่ยังไม่มีหลักสูตรเพ่ือการเรียนการสอน  
จัดตั้งให้เป็นส านักงานสาขาวิทยาศาสตร์ เพ่ือประสานงานกับคณะที่อยู่ส่วนกลาง 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ปีการศึกษา 2560 
 

2.  ปรัชญำ วิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และแผนยุทธศำสตร์ 
  ปรัชญำ 
  “สร้างความรู้จากประสบการณ์ เชี่ยวชาญวิชาชีพ เชิดชูคุณธรรม น าความรู้สู่ชุมชน”  

  วิสัยทัศน์ 
“เป็นคณะชั้นน าในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเข้าสู่ระบบการเกษตร บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม” 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษา ด้านวิชาชีพในอุตสาหกรรมเกษตร ที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน 
โดยให้โอกาสผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ 

2. วิจัยเพ่ือพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีการเกษตร 
สู่สากล 

3. จัดการวงจรความรู้ (Knowledge cycle) วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีการเกษตร 
แก่เกษตกร และ Startup  

4. สร้างคุณค่า"วิถีเกษตรและอาหารล้านนา"เพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  

5. สร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
แผนยุทธศำสตร์ 

ปรัชญำ   “นวัตกรรมเพ่ือชุมชน” 

       วิสัยทัศน ์ มหาวิทยาลัยชั้นน าดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ทองถิ่น อยางยั่งยืน 

 พันธกิจมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
               1. จัดการศึกษาวิชาชีพ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและผลิตครูวิชาชีพ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยมุงเนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พ่ึงพาตนเองได
และเปนที่พ่ึงทางวิชาการใหกับสังคม และทองถิ่น 

  2.ศึกษา วิจัย ที่เนนการสรางองคความรแูละนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ 
  3. การบริการวิชาการ มุงเนนถายทอดองคความรูและนวัตกรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพ

ชีวิต ของสังคม ชุมชน ทองถิ่น อยางยั่งยืน 
 4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม เพ่ือธ ารงรักษาไวซึ่ง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิป

ญญา สรางสมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดลอม 
 5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย
กับมหาวิทยาลัย น าไปสูการพัฒนาอยางมั่นคงและยั่งยืน 
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เป้ำหมำยมหำวิทยำลัย RMUTL Transform to Localization 5 Flagships (2+3) 

Flagships  1 มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาก าลังคนฐานราก ลดความเหลื่อมล ้า 
สรางความเขมเข็งเพ่ิมขีดความสามารถ ใหโอกาสทางการศึกษา เพ่ือยกระดับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยไมคิดท้ิงใครไวขางหลัง 

Flagships 2  มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติ เรียนรูฝกฝนวิชาชีพเฉพาะทาง อยูหน
างานเผชิญปญหา  ประยุกตใชทักษะเพ่ิมปญญา ดวยหลักศีลธรรมจรรยา 
พัฒนาสรางนวัตกรรม 

Flagships 3  มหาวิทยาลัยเกษตรกร ใชหลักวิชาการ องคความรูเพ่ือการ
พัฒนา มุงมั่น ทดลอง  แกไขปญหาทางการเกษตร สรางมูลคาเพ่ิมตอยอด
ธุรกิจเพ่ือการพัฒนาประเทศ สรางความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรไทย 

Flagships 4 มหาวิทยาลัยการขนสง ศูนยกลางขับเคลื่อนการขนสงบนเส
นทางระเบียงเศษฐกิจในการผลิตก าลังคนและพัฒนาเทคโนโลยี บนฐานการ
ลงทุนความรวมมือที่ดีกับภาคเอกชน 

Flagships 5 มหาวิทยาลัยการคาระหว่างประเทศ พัฒนากลุ่มธุรกิจฐานราก
ให้มีคุณภาพ เพ่ิมขีดความสามารถ ผลักดันสรางคานิยม รวมคิดคน ผลักดัน
และยกระดับ รวมกับนักวิชาการและผูมีประสบการณ รองรับพ้ืนฐานการ 
คาระหวางประเทศ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ปีการศึกษา 2560 
 

เป้ำหมำยแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี ( พ.ศ. 2561- 2565)   
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์ (KPI) หน่วยนับ 
เป้ำหมำยมหำวิทยำลัย  

(ระยะ 5 ปี) 

1. การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือผลิตก าลังคนนัก
ปฏิบัติ (Hands-On) 

1.1 ปรับกระบวนการคัดเลือกและร่วมผลิต
ตัวป้อนสายวิชาชีพ เชิงรุก 

1.จ านวนการรับนักศึกษาใหม่ที่มีสัดส่วนการรับ
นักศึกษา จากอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ เป็น 
70:30  

คน : ปี 7,500 
(5,250 : 2,250) 

2.จ านวนโรงเรียนเตรียมด้านวิชาชีพ เพ่ือผลิตตัว
ป้อน 

โรงเรียน 6 

1.2 การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา
แบบนักปฏิบัติ Hands-On 

3.ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 95 

4.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบ 
TQF และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ ดีมาก 

5.ร้อยละบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาด้านครุศาสตร์ 
ได้งานท าในสายครูวิชาชีพ 

ร้อยละ 80 
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ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์ (KPI) หน่วยนับ 
เป้ำหมำยมหำวิทยำลัย  

(ระยะ 5 ปี) 

6.ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลงาน/โครงการ/
กิจกรรมของนักศึกษาที่ใช้ทักษะวิชาชีพ ที่ท าให้
เกิดประโยชน์/มูลค่าเพ่ิม ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ร้อยละ 100 

2. การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อการ
เติบโตร่วมกับการพัฒนา
ประเทศ 

2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  (Stakeholder Retention) 
ภาครัฐ เอกชน  ประชาสังคม ศิษย์เก่า 
ผู้ปกครอง ผู้เรียน เครือข่าย
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

7.มูลค่าที่เกิดจากผลของการผลิตบัณฑิต วิจัย และ
การบริการวิชาการ ความร่วมมือกับเครือข่าย
ภายนอก ในการพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายให้มีความ
มั่นคง และยั่งยืน 

ล้านบาท 250 

2.2 ใช้วิทยาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนพัฒนา
ท้องถิ่น (สอดคล้องพันธกิจ) 

8.จ านวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการ
หลวง/ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

ชุมชน 30 

9.จ านวนผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ 
ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ นานาชาติ และหรือ
น าไปใช้ประโยชน์ 

ผลงาน 100 

2.3 สร้างหน่วยธุรกิจความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยร่วมกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ (Public Private 

10.มูลค่าจากความร่วมมือหน่วยธุรกิจระหว่าง
มหาวิทยาลัยร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม สถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ  

ล้านบาท 200 
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ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์ (KPI) หน่วยนับ 
เป้ำหมำยมหำวิทยำลัย  

(ระยะ 5 ปี) 

Partnership Business Unit) 
2.4 สร้างความตระหนักในคุณค่า 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (สอดคล้องพันธกิจ) 

11.จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

องค์ความรู้ 30 

3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
บริหารจัดการ และการ
สร้างฐานวัฒนธรรม
องค์กร 

3.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย 

12.ระดับผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้าน
หลักธรรมาภิบาล 

ระดับ ดีมาก 

3.2 การจัดการเพ่ือสร้างเสถียรภาพการ
บริหารงาน และความมั่นคงทางการเงิน 

13.ร้อยละของหน่วยงานหลัก (16 หน่วยเบิกจ่าย) 
ที่บริหารแผนงาน แผนงบประมาณให้เป็นไปตาม
เป้าหมายภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ร้อยละ 95 

3.3 บริการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของ
มหาวิทยาลัย อย่างรอบด้าน 

14.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านภาวะ
ความสุข 

ระดับ ดีมาก 
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3.  โครงสร้ำงองค์กร 
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4.รำยช่ือผู้บริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรคณะ  
4.1 คณะกรรมกำรบริหำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 
(1) นายยรรยง เฉลิมแสน คณบดี  
(2) รองศาสตราจารย์เอมอร ไชยโรจน์ รองคณบดีด้านบริหาร 
(3) นายชัยธวัช จารุทรรศน์ รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี ศรีแย้ม รองคณบดีด้านวิจัยและพัฒนา 
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงศักดิ์   วัฒนวิฑูร รองคณบดี ตาก 
(6) รองศาสตราจารย์เกชา คูหา รองคณบดี น่าน / หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์

และประมง น่าน 
(7) รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร รองคณบดี พิษณุ โลก / หัวหน้าสาขาพืช

ศาสตร์ พิษณุโลก 
(8) นางสาวปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ รองคณบดี ล าปาง 
(9) นายสุวิชช์ ธนะศานวรคุณ ผู้ช่วยคณบดี  
(10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินานาฏ วิทยาประภากร ผู้ช่วยคณบดี 
(11) นายสุรพล ใจวงค์ษา ผู้ช่วยคณบดี 
(12) นางปัทม ์ ปราณอมรกิจ ผู้ช่วยคณบด ี
(13) นางบุญฑริก รอดบ ารุง ผู้ช่วยคณบดี ตาก 
(14) นายสินเดิม ดีโต ผู้ช่วยคณบดี ตาก 
(15) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พายัพ เกตุชั่ง ผู้ช่วยคณบดี ตาก 
(16) นางสาวรัชนี บัวระภา ผู้ช่วยคณบดี น่าน 
(17) นายเพลิฬ สายปาระ ผู้ช่วยคณบดี น่าน 
(18) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะนุช รสเครือ ผู้ช่วยคณบดี น่าน 
(19) นางสาวอุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์ ผู้ช่วยคณบดี พิษณุโลก 
(20) นางสาวโสภณา ส าราญ ผู้ช่วยคณบดี พิษณุโลก 
(21) นางสาวรุ่งระวี ทองดอนเอ ผู้ช่วยคณบดี พิษณุโลก 
(22) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญญา ธารเวชรักษ์ ผู้ ช่ ว ย ค ณ บ ดี  ล าป าง  /  หั วห น้ าส าข า

วิทยาศาสตร์ ล าปาง 
(23) นายเรืองพันธ์ ทรัพย์ม ี ผู้ช่วยคณบดี มทร.ล้านนา ล าปาง 
(24) นางอรทัย บุญทะวงศ ์ ผู้ช่วยคณบดี มทร.ล้านนา ล าปาง 
(25) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยงค์ ใสนวน หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ 
(26) นางสาวปภาวดี เนตรสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ เชียงราย 
(27) นายเฉลา วงศ์แสง หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ ตาก 
(28) นายวิโรจน์ มงคลเทพ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ น่าน 
(29) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ปรือทอง หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ พิษณุโลก 
(30) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ทิมข า หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ น่าน 
(31) รองศาสตราจารย์สุธีกานต์              โสถิตกุล หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ ล าปาง  
(32) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิฐิมา เฉลิมแสน หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง พิษณุโลก 
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(33) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร กองเงิน หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง ล าปาง  
(34) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิน คุณาแจ่มจรัส หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ตาก 
(35) นางสาวสุทธิดา ปัญญาอินทร์ หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร น่าน 
(36) นายบุญฤทธิ์ สโมสร หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร พิษณุโลก 
(37) นายธีรวัฒน์ เทพใจกาศ หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ล าปาง  
(38) นางอุมาพร เจริญธนากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(39) นางน้ าฝน สุทธิกุญชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
4.2 คณะกรรมกำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร       
(1) นายยรรยง เฉลิมแสน ประธานกรรมการ 
(2) รองศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ โม้พวง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สาขาวิทยาศาตร์) 
(3) รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สาขาพืชศาสตร์) 
(4) นายบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สาขาสัตวศาสตร์และ

ประมง) 
(5) นายขุนศร ี ทองย้อย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  (สาขาอุตสาหกรรม

เกษตร) 
(6) รองศาสตราจารย์เอมอร ไชยโรจน์ กรรมการ (รองคณบดี) 
(7) นายชัยธวัช จารุทรรศน์ กรรมการ (รองคณบดี) 
(8) นายเฉลา วงศ์แสง กรรมการ (ตัวแทนหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์) 
(9) รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร กรรมการ (ตัวแทนหัวหน้าสาขาพืชศาสตร์) 
(10) ผูช้่วยศาสตราจารย์นิรันดร กองเงิน กรรมการ (ตัวแทนหัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และ

ประมง) 
(11) นายธีรวัฒน์ เทพใจกาศ กรรมการ (ตัวแทนหัวหน้าสาขาอุตสาหกรรม

เกษตร) 
(12) นายสมอ บุญพันธุ์ กรรมการ (คณาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์) 
(13) รองศาสตราจารย์ชิติ ศรีตนทิพย์ กรรมการ (คณาจารย์ประจ าสาขาพืชศาสตร์) 
(14) นางสาวปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ กรรมการ (คณาจารย์ประจ าสาขาสัตวศาสตร์

และประมง) 
(15) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะนุช รสเครือ กรรมการ (คณาจารย์ประจ าสาขาอุตสาหกรรม

เกษตร) 
(16) นางอุมาพร เจริญธนากุล เลขานุการ 
(17) นางสาวภาวิณี ค าม่วง ผู้ช่วยเลขานุการ 
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5.  หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 
ในปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีจ านวนหลักสูตรที่เปิด

สอนทั้งสิ้น 9  หลักสูตร จ าแนกเป็น  
 ระดับปริญญาตรี (เกณฑ์ 2558) จ านวน  6  หลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี (เกณฑ์ 2548) จ านวน  1  หลักสูตร 
 ระดับปริญญาโท (เกณฑ์ 2558) จ านวน   2  หลักสูตร 

ระดับ
ปริญญำ 

ชื่อหลักสูตร คุณวุฒ ิ
ปีที ่

ปรับปรุง
ล่ำสุด 

วันที่สภำ
มหำวิทยำลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ. ลงนำม
รับทรำบหลักสตูร 

ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

2560 
3 กุมภาพันธ ์

2560 - 
2558 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
2560 

3 กุมภาพันธ ์
2560 - 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2560 6 มกราคม 2560 - 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 2560 6 มกราคม 2560 - 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาธุรกจิอาหารและโภชนาการ 2560 6 มกราคม 2560 - 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 2560 6 มกราคม 2560 - 

ปริญญาตร ี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทคโนโลยีภูมิทัศน ์ 2555 3 มีนาคม 2555 31 ตุลาคม 2555 
2548      

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร 2560 6 มกราคม 2560 - 
2558 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาพืชศาสตร์ 2560 6 มกราคม 2560 - 

6.  จ ำนวนนักศึกษำ 
ในปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 

1,427 คน เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน  1,405  คน  ระดับปริญญาโท จ านวน  22  คน   
ตำรำงแสดงจ ำนวนนักศึกษำแบ่งตำมรำยพ้ืนที่ของนักศึกษำระดับปริญญำตรีและระดับ 
ปริญญำโท 
           พ้ืนที ่

  
 หลักสูตร 

เชียงใหม่ เชียงรำย ล ำปำง ตำก น่ำน พิษณุโลก 
รวม 
ป.ตรี 

รวม 
ป.โท 

รวม
ท้ังสิ้น ป.ตร ี ป.โท ป.ตร ี ป.โท ป.ตร ี ป.โท ป.ตร ี ป.โท ป.ตร ี ป.โท ป.ตร ี ป.โท 

ปริญญำตรี (เกณฑ์ 2548) 
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ - - - - 29 - - - - - - - 29 - 29 
ปริญญำตรี (เกณฑ์ 2558) 
วท.บ.เกษตรศาสตร ์ - - - - 277 - - - 242 - 324 - 843 - 843 
วท.บ.วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีการอาหาร 

- - - - 86 - - - 32 - 51 - 169 - 169 

วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - - - 75 - 12 - 45 - 132 - 132 
วท.บ.วทิยาการคอมพวิเตอร์ - - - - - - - - 70 - - - 70 - 70 
วท.บ.ธรุกจิอาหารและ
โภชนาการ  

- - - - - - 86 -  - - - 86 - 86 

วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร - - - - - - - -  - 76 - 76 - 76 
ปริญญำโท (เกณฑ์ 2558) 
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร - - - - - 12 - - - 2 - - - 14 14 
วท.ม.พืชศาสตร ์ - - - - - 8 - - - - - - - 8 8 

รวม - - - - 392 20 161 - 356 2 496 - 1,405 22 1,427 
ข้อมูลล่ำสุด ณ วันที่ 27 มิถุนำยน 2561 
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7. จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 
           ในปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 
288.5 คน เป็นข้าราชการพลเรือน 145.5 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 118 คน พนักงานราชการ 1 
คน พนักงานตามพันธกิจ 4 คน และลูกจ้างชั่วคราว 20 คน  
  ทั้งนี้ เมื่อนับตามเกณฑ์ของ สกอ. มีจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 288.5 คน ปฏิบัติงานจริง  270.5 
คน ลาศึกษาต่อ 18 คน 
 7.1 บุคลำกรสำยวิชำกำร 

ประเภทบุคลำกร จ ำนวน 
วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก อำจำรย์ ผศ. รศ. ศ. 

ข้าราชการ 145.5 - 2 92 51.5 45 82.5 18 - 

พนักงานมหาวิทยาลัย 118 - - 71 47 109 9 - - 

พนักงานราชการ 1 - 1 - - 1 - - - 

พนักงานตามพันธกิจ 4 - - 4 - 4 - - - 

ลูกจ้างช่ัวคราว 20 - 3 17 - 20 - - - 

รวม 288.5 0 6 184 98.5 179 91.5 18 - 

 
 7.2 บุคลำกรสำยสนับสนุน 
ตำรำงแสดงจ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน 

ล ำดับที ่
คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรเกษตร 

จ ำนวนบุคลำกรสำยสนบัสนนุจ ำแนกตำมคุณวุฒิ 
รวม 

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท 

1 เชียงใหม่ 1 5 3 9 

2 เชียงราย - 1 - 1 

3 ตาก 1 4 - 5 

4 น่าน 7 10 - 17 

5 พิษณุโลก 3 6 - 9 

6 ล าปาง 10 6 - 16 

รวม 22 32 3 57 
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8. ข้อมูลด้ำนงบประมำณ และอำคำรสถำนที่ 
 8.1 งบประมำณ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560 
 

พื้นที่ 
จ ำนวนงบประมำณ
พัฒนำกำรจัดกำร

เรียนกำรสอน 

จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ รวมจ ำนวน
งบประมำณ ภำยใน ภำยนอก 

น่าน 40,132,952 502,940.00 - 40,635,892 
ล าปาง 61,267,486 32,781,965.00 - 94,049,451 

พิษณุโลก 93,244,461 373,575.00 3,535,715 97,153,752 

ตาก 23,482,606 171,000.00 300,000 23,953,606 

เชียงราย - 291,000.00 - 291,000 

เชียงใหม่ - 969,800.00 300,000 1,269,800 

สวก. 854,103 1,689,270.00 6,341,553 8,884,927 

ส านักงานคณบดี 2,250,000 - - 2,250,000 
รวม 221,231,609 36,779,550.00 10,477,269 268,488,428 

 
 8.2 อำคำรสถำนที่ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เลขที่ 128 ถ .ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง  

จ.เชียงใหม่  50300 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพ้ืนที่ล าปาง เลขที่ 200 หมู่ 17 ต.พิชัย  

อ.เมือง จ.ล าปาง 52000 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพ้ืนที่ตาก เลขที่ 41 ถนนพหลโยธิน ต.ไม้งาม 

อ.เมือง จ.ตาก 63000 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพ้ืนที่พิษณุโลก เลขที่ 52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง 

อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพ้ืนที่น่าน เลขที่ 59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว   

อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพ้ืนที่เชียงราย เลขที่ 99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว 

อ.พาน จ.เชียงราย 57120 

 

 



15 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ปีการศึกษา 2560 
 

9.  เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของคณะ 
9.1  เอกลักษณ์ 

                “การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และการเกษตรที่ยั่งยืน” 
9.2   อัตลักษณ์ 

“บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน”  
- บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on)  
- สร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented)  
- ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology - Based Learning)  

10. ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ 

ข้อเสนอแนะภำพรวม 
จุดเด่น แนวทำงเสริม 
1.ความเข้มแข็งทางวิชาการของบุคลากร 1.ก าหนดทิศทางความเชี่ยวชาญด้านวิชาการของ

บุ คลากรให้ สอดคล้องยุทธศาสตร์ของคณ ะ และ
มหาวิทยาลัย 

2.น าความรู้ทางวิชาการมาก าหนดเป็นความเชี่ยวชาญ
ของบัณฑิต ให้ เกิดความโดดเด่นและแตกต่างจาก
หลักสูตรอื่น 

2.บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจ านวนมาก 2. ส่ งเสริมการน าความรู้ ไปสร้างทักษะทางวิชาชีพ  
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่มีเทคโนโลยีทันสมัย 

3.ผลงานด้านการวิจัย 

 

3.ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ตอบสนองกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร 

4.ส่งเสริมการบูรณาการวิจัย บริการวิชาการ การเรียน
การสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี  
มีความคิดสร้างสรร ทักษะการแก้ไขปัญหาด้วยการวิจัย
ออกไปเป็นก าลังคนที่มีคุณภาพในกลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและแปรรูปอาหารเกษตรอุตสาหกรรม และ 
หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
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จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงปรับปรุง 
1 .หลั กสู ตรที่ ตอบสนอง Outcome based Education  
ที่สอดคล้องความต้องการในพื้นท่ี 

1. พัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้ ใช้
บัณฑิต 

2.บุคคลากรขาดทักษะการสอนที่หลากหลายรูปแบบ 2.พัฒนาผู้สอนให้มีทักษะการสอนที่หลากหลายรูปแบบ 

3.การรับรู้แผนพัฒนาและปฏิบัติราชการของคณะในระดับ
ผู้ปฏิบัติงาน 

3.ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของ
คณะฯ ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่  โดยมี
เป้าหมายเดียว คือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

4.ความรู้และทักษะในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4. ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะในการออกแบบและ
บริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

องค์ประกอบที่ 1 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรบัปรงุตำมข้อเสนอแนะ 

1.คณะควรวิเคราะห์หลักสูตรตามเขตพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งผลลัพธ์ของ
บัณฑิต การได้งานท า เพื่อน ามาใช้บริหารจัดการหลักสูตรตาม
กรอบ TQF ตามความต้องการของท้องถิ่นแบบบูรณาการและ
ตอบโจทย์ของประเทศ 

มีการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (non - degree)  
สายพันธุ์ใหม่ จ านวน 2 หลักสูตรคือ เกษตรอุตสาหกรรม
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

2.ควรน าผลการประเมินหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาจารย์และ
นักศึกษามาส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิและบัณฑิตที่พึงประสงค์
โดยเฉพาะการพัฒนาผลงานอาจารย์ เพื่อพัฒนาต าแหน่งทาง
วิชาการ รวมถึงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ทั้ง
อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต มีการพัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมี
ระบบและทิศทางที่ชัดเจน 

1. จัด Workshop of Education Innovation ทุกพื้นที่ 
2. จัด Workshop of Embedded System in 
Agricultural Smart Farm 
 

3.คณะและเขตพื้นที่ ควรมีการทบทวนนโยบายการจัดการศึกษา
ด้านการผลิตบัณฑิต ตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรที่เน้นวิชาชีพให้มี
ความโดดเด่นเฉพาะในแต่ละพื้นที่ ตามศักยภาพอาจารย์และ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อีกทั้งควรให้ความรู้และความเข้าใจ
แก่อาจารย์ในกระบวนการจัดการเรียนรู้เน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะการเรียนรู้ การคิดอย่างสร้างสรรค์ 
ตามผลลัพธ์การเรียนรู้และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

1. การจัดการศึกษาในแต่ละพื้นที่จะมีความโดดเด่นที่
แตกต่างกัน ได้แก่ มทร.ล าปาง เน้นเกษตรอุตสาหกรรม 
มทร.ล้านนา น่าน เน้นความหลากหลายทางชีวภาพและ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เน้นเกษตร
ปลอดภัย และ มทร.ล้านนา ตาก เน้นธุรกิจอาหารและ
โภชนาการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2. พัฒนาหลักสูตร non – degree สายพันธุ์ใหม่ 2 หลักสูตร 
คือหลักสูตรเกษตรอุตสาหกรรม และ หลักสูตรการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

4.คณะ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และเขตพื้นที่  ควรร่วมกัน
ทบทวนกลยุทธ์การรับนักศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในแต่ละเขตพื้นที่ 
น าปัญหามาแก้ไขร่วมกันและน าสู่การปฏิบัติจริง 

1.จัดท าโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑติพึ่งประสงค์ใน
พื้นที่ มทร.ล้านนา ตาก , มทร.ล้านนา น่าน และ  
มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

5.ควรมีการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอย่างมีทิศทางตาม
เป้าหมายของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยการวางแผน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการให้บริการนักศึกษา โดยก าหนด
วัตถุประสงค์ของแผน กิจกรรมโครงการ เชิงคุณภาพที่มีเป้าหมาย
และการวัดผลความส าเร็จได้อย่างชัดเจนและสามารถน าผลไป
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม 
ตอบโจทย์ความต้องการและนโยบายที่ก าหนดไว้ 

1. จัดท าโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงในทุกเขตพื้นที่ 

องค์ประกอบที่ 2 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรบัปรงุตำมข้อเสนอแนะ 

1.ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การ
ด าเนินงานวิจัยในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในเร่ืองผลงาน/เงิน/จ านวน/
ประเภท/การใช้ประโยชน์ เพื่อน าผลการประเมินต่าง ๆ มาวาง
แผนพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยให้ได้ตามนโยบาย
และเป้าหมาย รวมถึงวิสัยทัศน์ของคณะ 

2.ด าเนินการรวบรวมผลงานวิจัยและจัดท าฐานข้อมูล
นวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนาเพื่อเผยแพร่ 
-โครงการฐานข้อมูลด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา 

2.คณะควรก าหนดทิศทางและแผนงานวิจัยให้ชัดเจนโดยควร
บูรณาการงานวิจัยกับเขตพื้นที่ที่มีความโดดเด่นทางการเกษตร 
และน าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาเป็นฐานความรู้ มีโจทย์วิจัยที่
แก้ปัญหาของท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยความร่วมมือของคณาจารย์
ทุกเขตพื้นที่และเสนอเป็นชุดโครงการวิจัย รวมทั้งมีเครือข่ายวิจัย
ภายนอก 

2.กลุ่มนักวิจัยในศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการ
ประยุกต์ใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงพลาสมาและไมโครนาโนบับเบิ้ล
เพื่อการเกษตรชั้นสูง อาจารย์ทางด้านคณะวิทยาศาสตร์และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์จากวิทยาเขตต่างๆ ได้ลงพื้นที่เพื่อน า
ปัญหาในชุมชน มาเป็นโจทย์วิจัยและน าเทคโนโลยีไมโครนา
โนบับเบิ้ลเข้าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร ได้เสนอชุด
โครงการวิจัย โดยได้รับการสนับสนุนจาก งานวิจัยพัฒนาเชิง
พื้นที่ ของ สกว. ปีงบประมาณ 2560  จ านวน 2 เร่ือง  
1) การยกระดับการเลี้ ย งปลานิล อ.พาน จ.เชียงราย  
โดยใช้ เทคโนโลยี ไมโครนาโนบับ เบิ้ ล  ( เชี ยงราย และ
พิษณุโลก) 
2) ศึกษากระบวนการที่เหมาะสมในการเตรียมวัตถุดิบเนื้อ
ปลาในการท าผลิตภัณฑ์ปลาส้ม (เชียงราย และน่าน) 
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3.ควรมีการจัดการความรู้จากผลงานวิจัยและกระบวนการต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์กับการบริหารงานวิจัย เพื่อใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน และการบูรณาการในพันธกิจต่าง ๆ ตามเป้าหมาย
ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
ชุมชนอาเซียน และสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 

3.จัดท าโครงการงานรวบรวมองค์ความรู้จากการวิจัยถูก
จัดท าให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ง่าย
ต่อการสืบค้นเข้าถึง  

4.ควรส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาการเผยแพร่ผลงานวิจัย /
สร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้มี 
Impact สูงขึ้น และมีนวัตกรรมเพื่อการจดสิทธิบัตร เพื่อต่อยอด
งานวิจัย/สร้างสรรค์ กับการพัฒนาอาจารย์ หลักสูตร สาขาวิชา 
คณะ และท้องถิ่น รวมทั้งประเทศ ในยุค 4.0 อีกทั้งควรน า
ศักยภาพของกลุ่มอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการเผยแพร่
ผลงานมาเป็นพี่ เลี้ยงส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานที่มี
คุณภาพมากข้ึน 

4.สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาการเผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติ รวมทั้งการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี 
impact สูงขึ้น 
 

องค์ประกอบที่ 3 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรบัปรงุตำมข้อเสนอแนะ 

1.ในการด าเนินการทางด้านบริการทางวิชาการ ต้องมีการน า
ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์ของคณะซึ่งได้ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ โดย
ก าหนดเป้าหมายการบริการทางวิชาการในปี 2559 มีเป้าหมาย
อย่างไรตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จคืออะไร แล้วน ามาเป็นหลักในการ
ด าเนินการบริการวิชาการของคณะ รวมทั้งประเมินความส าเร็จ
ของการบริการทางวิชาการตามตัวบ่งชี้ของแผนที่ก าหนด ท าให้
ทราบปัญหาที่จะต้องน ามาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้ผลลัพธ์
ของการบริการดีขึ้นกว่าเดิม 
 

1.ทบทวนการเป้าหมายตัวชี้วัดในแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
ราชการ มาใช้ในการจัดท าแผนบริการวิชาการ และก าหนด
วิธีการประเมินตัวชี้วัดให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้จริง 

องค์ประกอบที่ 4 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรบัปรงุตำมข้อเสนอแนะ 

1.ในพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะควร
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการจัดท าแผนกลยุทธ์ รวมทั้งตัว
บ่งชี้ของแผนที่สะท้อนความส าเร็จตามพันธกิจของการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยรวมถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของ
องค์กร โดยเป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่สะท้อนถึงการส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษาให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรม และน ามาเป็นแนวทางพัฒนานักศึกษาด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1.ได้มีการน าปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ในการจัดท า 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น
ล้านนาและภูมิปัญญาเกษตรไทย ให้มีตัวชี้วัดเป้าหมาย
ผ ล ผ ลิ ต  ใ น เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ แ ล ะ เ ชิ ง ป ริ ม า ณ  
ต่อความส าเร็จที่สะท้อนถึงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
ด้านปริมาณ 
1.บุคลากรและนักศึกษา ได้รบัองค์ความรู้ อย่างน้อย 1 องค์
ความรู้ ในกิจกรรม สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย/ท้องถิ่น/ภูมิ
ปัญญา/สืบสานวิถีเกษตรไทยและวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น
ล้านนา 
2.บุคลากรและนักศึกษา มสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/
โครงการด้านศลิปะและวฒันธรรม ไม่น้อยกว่า    
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ร้อยละ 80 

ด้านคุณภาพ 
1. บุคลากรและนักศึกษาให้มีความเข้าใจและตระหนักถึง

คุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม  

องค์ประกอบที่ 5 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรบัปรงุตำมข้อเสนอแนะ 

1.คณะควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์โดยพิจารณาจากภารกิจของ
คณะและบริบทของคณะให้ชัดเจน น ามาจัดท าวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธ์ศาสตร์ เป้าประสงค์ตัวบ่งชี้ และเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ 
และก าหนดตัวบ่งชี้ที่เป็นผลลัพธ์ของการด าเนินการที่สะท้อน
ความส าเร็จของผลลัพธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสต์  โดยเป็นตัว
บ่งชี้ที่สะท้อนความส าเร็จของแผนได้อย่างชัดเจน ผู้บริหารทุก
ระดับของคณะควรมีการก ากับติดตามผลลัพธ์อย่างเป็นระบบและ
ตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่
ก าหนดไว้ 

1.ได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์และน ามาปรับค่าเป้าหมายให้
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ป ร ะ จ า ปี  2 5 6 1  จ า น ว น  1  แ ผ่ น  แ ล ะ แ ผ น 
ระยะยาว ประจ าปี 2561 – 2565 จ านวน 1 แผ่น 

2.เมื่อมีการค านวณต้นทุนต่อหน่วยแล้ว คณะและหลักสูตรควรน า
ต้นทุนต่อหน่วยไปวิเคราะห์ ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรมาจาก
ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายนั้นเป็นไปตามพันธกิจหรือไม่ และ
พันธกิจใดที่ใช้งบประมาณเป็นพิเศษ เหมาะสมหรือไม่ การจัดการ
บริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรมีความคุ้มค่าหรือไม่ ควรวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยของทุกหลักสูตรในคณะหรือเพื่อพิจารณาความ
แตกต่าง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสทางการแข่งขัน 

2.ได้ท าการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในระบบหลักสูตรโดย
แบ่งเป็นต้นทุนกิจกรรม เป็นการลงทุนในการพัฒนานักศึกษา
กิจกรรมต่าง ๆ วัสดุการเรียนการสอนงานทะเบียน งานวิทย
บริการฯ และต้นทุนผลผลิตด้านพัฒนาอาจารย์ตามพันธกิจ 
ด าเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ด าเนินการวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ความรู้และให้บริการวิชาการ 
ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และค่าตอบแทน ค่า
เงินเดือน 

3.ควรมีการทบทวนประเด็นความเสี่ยง โดยเริ่มจากการให้ความรู้ 
ความเข้าใจอย่างถูกต้องในกระบวนการบริหารความเสี่ยง ไม่น า
ปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและไม่ได้รับการแก้ไขมาก าหนดเป็น
ความเสี่ยง ทั้งนี้ความเสี่ยงควรเป็นประเด็นที่คาดการณ์ว่าเมื่อ
เกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หรือ
กระทบต่อภาพลักษณ์ของคณะได้ 

3.ได้ทบทวนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา 
เมื่อวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 ซึ่งในการจัดกิจกรรมคณะ
ได้สัมมนาเชิงปฏิบัติการแบ่งกลุ่มและ Workshop การ
บริหารความเสี่ยงเบื้องต้น การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่
ส าคัญที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของยุทธศาสตร์ 3 
ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยและการวิเคราะห์สาเหตุที่
แท้จริงของเหตุการณ์ความเสี่ยง และระบุวิธีการควบคุมหรือ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ในการด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกับการบริหารความ
เสี่ยงระดับหมาวิทยาลัย 

4.ควรน าแนวทางในการปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ปรัชญาและเป้าหมายการ
ด าเนินงานของคณะ มาท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ 
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นต้นแบบการเผยแพร่สู่บุคลากรทุก
กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ควรเพิ่มเติมให้มีกระบวนการวิพากษ์ 

4.คณะได้มีการด าเนินงานทางด้านการจัดการความรู้ ด้าน
การเรียนการสอนโดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังอาจารย์
ในทุกพื้นที่เกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนจากนั้น ให้อาจารย์ที่เข้า
ร่วมการอบรมประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์



20 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ปีการศึกษา 2560 
 

องค์ความรู้ที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและสมบูรณ์  รวมทั้ง
การติดตามการน าไป ใช้ ในการปฏิบั ติ งานจริงและมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาต่อไปเพื่ อจะช่วยให้
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 
4.1.องค์ความรู้ด้านวิจัย คณะได้ด าเนินการเร่ืองงานวิจัยโดย
มีการตั้งโจทย์งานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
และผู้ประกอบการ โดยได้ให้อาจารย์และบุคลากรได้หาโจทย์
จากชุมชนและผู้ประกอบการ และน ามาแยกประเด็น 
กลั่นกรองความรู้ จัดกิจกรรมให้อาจารย์ได้มาวิเคราะห์
สังเคราะห์ประเด็นงานวิจัยต่างๆ เพื่ อให้อาจารย์แล ะ
บุคลากรได้แลกเปลี่ยนหัวข้อแลกเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน
วิจัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการหาโจทย์วิจัยต่อไป 

5.การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร คณะควรจัดท าแผนอัตรา
ก าลังคนที่เหมาะสม โดยพิจารณาภาพรวมกับเขตพื้นที่ของคณะ 
รวมทั้งจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ทั้งบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน และติดตามแผนกลยุทธ์ในแต่ละปี
ให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามเป้าหมาย และสะท้อนผลลัพธ์
ของการพัฒนาบุคลากรโดยเพิ่มขวัญ ก าลังใจและความสุขของ
บุคลากรในองค์กรอย่างแท้จริง 
 

5.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรโดยจัด โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้การจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรอย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน”เพื่อถ่ายทอดท าความเข้าใจใน
การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
5.1.สร้างแบบฟอร์มใหม่โดยพัฒนาจากแบบฟอร์มของกอง
บริหารงานบุคคลเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามประเมินผลว่า
เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ 

6.ควรทบทวนกระบวนการในการก ากับติดตามการบริหาร
หลักสูตรเดียวกันในแต่ละพื้นที่ให้มีการจัดการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐานเดียวกันหรือใกล้เคียงกันให้มากที่สุด เชื่อมโยงบทบาท
หน้าที่ของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีเขตพื้นที่ และ
คณบดีที่เป็นผู้บริหารหลักของคณะ ให้ท างานร่วมกันการก ากับ
การบริหารหลักสูตรที่สอดคล้องกัน 

6.ด าเนินการวางแผนการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร  
ทุกพื้นที่  และ จัดท าปฏิทินการประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตร ตลอดปีการศึกษา 2561 

 



21 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2560 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้  ปีการศึกษา 2560 

 
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายชัยธวัช จารุทรรศน์ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : งานวิชาการและกิจการนักศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมลูและรายงาน : นางสาววรัญญา กันทะ 
โทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ 1024 
E-mail :  academicsat@gmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มีหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 เปิดสอนทั้งหมด  
จ านวน 8 หลักสูตร (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558) และ จ านวน 1 หลักสูตร (เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548) และได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้  
 

ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

องค์ประกอบ 
ที่ 1 

ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบท่ี 2-6 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่าน 3.08 
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร ผ่าน 1.89 
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ผ่าน 2.81 
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผ่าน 2.77 
5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ผ่าน 2.77 
6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ผ่าน 2.46 
7. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ไม่ผ่าน - 
8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ผ่าน 2.57 
9. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 3.09 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  21.44 
จ านวนหลักสูตรท้ังหมด 9 

คะแนนที่ได้ 2.38 
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การค านวณ : 

= 
21.44 

 
9 

 
คะแนนที่ได้   =  ……2.38……  คะแนน 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย  2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
3 คะแนน 2.38 คะแนน 2.38 คะแนน  

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (หลักสูตร) ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2   อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อ.ชัยธวัช   จารุทรรศน์   

ผศ.ดร.เอมอร     ไชยโรจน์ 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางอุมาพร   เจริญธนากุล 
โทรศัพท์ : 061-2699660 / 081-3666848 
E-mail :  personal.sat@hotmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มี
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน 288.5  คน มีคณาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก จ านวน 98.5 คน  เมื่อค านวณตามสูตร พบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก เท่ากับร้อยละ 34.14  คะแนนที่ได้เท่ากับ 4.27 คะแนน  

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 288.5 คน 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

98.5 คน 

 
แสดงวิธีการค านวณ  : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก 

 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 100 = 
98.5 

 100 = 34.14 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 288.5 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

= 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

 5 = 
34.14 

 5 = 4.27 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 
40 

 ที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5         
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 34.14 4.27 คะแนน บรรลุ 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2-1-01 สรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
(นับตามเกณฑ์ สกอ.) ใช้ตรวจ sar ปีการศึกษา 2560 (29 พฤษภาคม 2560 
ถึง 7 พฤษภาคม 2561 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3   อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อ.ชัยธวัช          จารุทรรศน์ 

ผศ.ดร.เอมอร     ไชยโรจน์ 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางอุมาพร   เจริญธนากุล 
โทรศัพท์ : 061-2699660 / 081-3666848 
E-mail :  personal.sat@hotmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน 288.5 คน มีจ านวนอาจารย์ประจ า
คณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 109.5 คน  เมื่อค านวณตามสูตรพบว่าค่าร้อยละของอาจารย์
ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ร้อยละ 38 คะแนนที่ได้  เท่ากับ 3.17 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 288.5 คน 
2.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 179 คน 
 - วุฒิปริญญาตรี 5 คน 
 - วุฒิปริญญาโท 120 คน 
 - วุฒิปริญญาเอก 54 คน 
3.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  91.5คน 
 - วุฒิปริญญาตรี 2 คน 
 - วุฒิปริญญาโท 56 คน 
 - วุฒิปริญญาเอก 33.5 คน 
4.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  18 คน 
 - วุฒิปริญญาตรี - 
 - วุฒิปริญญาโท 7 คน 
 - วุฒิปริญญาเอก 11 คน 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 109.5 คน 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2560 
 

แสดงวิธีการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ  100 = 
109.5 

 100 =  38 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 288.5 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 30 ร้อยละ 38 3.17 บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.3-1-01 สรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
(นับตามเกณฑ์ สกอ.) ใช้ตรวจ sar ปีการศึกษา 2560 (29 พฤษภาคม 2560 ถึง 
7 พฤษภาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

= 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 5 = 
38 

 5 = 3.17 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 
60 

 ที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5         
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร การศึกษา 2560 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4   จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ 
หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบหลัก : - 
หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรำยงำน : นางสาววรัญญา กันทะ 
โทรศัพท์ : 081-8833483 
E-mail :  chaitavat@rmutl.ac.th  kratay_atm@hotmail.com 

 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ : 

ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน 
1. จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 1,427 
2. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  1,241.57 
3. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)  288.5 
4. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 4.59 : 1 
5. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

20 : 1 

6. ผลต่างระหว่างสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่
เป็นจริง – สัดส่วน จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

-15.41 

7. ร้อยละค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน -77.05 
 
เกณฑ์กำรประเมิน : 
      ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดเป็นคะแนน 5 
 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ ค านวณหา
ค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่า
ความแตกต่างมาพิจารณาดังนี้  

- ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 

- ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตาม
สูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร การศึกษา 2560 
 

สูตรกำรค ำนวณจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ : 
1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง

จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอด
ปีการศึกษารวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม - ถอน) 
โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้  

  SCH    = ∑nici 
เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
Ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 

 
2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

 
 
กำรปรับจ ำนวนในระหว่ำงปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ 
 ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญา
ตรี เพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
 

นักศึกษำเต็มเวลำในหน่วยนับปริญญำตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ =  FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ =  FTES ระดับปริญญาตรี + (2  FTES  

   ระดับ บัณฑิตศึกษา) 
3. ก ลุ่ ม ส า ข า วิ ช า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 

=  FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8  FTES  
   ระดับ บัณฑิตศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี 
(FTES) = 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 
 จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
 การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร การศึกษา 2560 
 

 
สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำแยกตำมกลุ่มสำขำ 

กลุ่มสำขำ 
สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำ 

เต็มเวลำต่ออำจำรย์
ประจ ำ 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
-  แพทยศาสตร์ 
-  พยาบาลศาสตร ์

8 : 1 
4 : 1 
6 : 1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 : 1 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 20 : 1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8 : 1 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง 20 : 1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 

เศรษฐศาสตร์ 
25 : 1 

7. นิติศาสตร์ 50 : 1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30 : 1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8 : 1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25 : 1 
 
 
สูตรกำรค ำนวณ :  
1.  ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
 
 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง - สัดส่วนจ านวน

นักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 100  สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
2.  น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 
 2.1 ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 
 2.2 ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
 2.5 ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี ้
 

คะแนนที่ได้  = 5 - ( 
ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 2.3 

) 
4 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร การศึกษา 2560 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร การศึกษา 2560 
 

 
 
 
ผลกำรด ำเนินงำน  : 
  ในปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าดังนี้ 
 

ข้อมูล จ ำนวน 
1.  ค่า FTES (ดูได้จากสูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า) 
 1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ                    
 1.2 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         

1,241.5 

2.  ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ) -77.05 
3.  แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน  (คะแนน)                                 5 

 
 
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน :  

เป้ำหมำย 2560 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนที่ได ้ กำรบรรลุเป้ำหมำย 
5 คะแนน ร้อยละ -77.05  5 คะแนน บรรลุ 

 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 

หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

1.4-1-01 สรุปจ านวนค่า FTES ประจ าปีการศึกษา 2560 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2560 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : นายชัยธวัช  จารุทรรศน์ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นายสุริยะ  พิจารณ์ 
โทรศัพท์ : 053 – 921444 ต่อ 1024 
E-mail :  academicsat@gmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน :  
 
 ข้อ 1.  จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการและการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษา โดยก าหนดตารางเวลาชั่วโมง Home room ในตารางสอนของอาจารย์ที่ปรึกษาทุก
วันพุธ เวลา 15.00 – 17.00 น. เป็นช่วงเวลาที่อาจารย์ที่ปรึกษาต้องพบปะกับนักศึกษาในความ
รับผิดชอบ เ พ่ือให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทางด้านวิชาการ การใช้ชีวิต ในเรื่องการเรียน  
การปฏิบัติตน และการปรับตัวให้ เหมาะสมเ พ่ือให้สามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
นอกจากนั้นอาจารย์ทุกท่านยังเปิดโอกาสให้ค าปรึกษานอกเวลาผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ , 
Facebook,  Line ฯลฯ ส่งผลให้สามารถป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การลงทะเบียนล่าช้า 
การวางแผนการเรียนประจ าภาค รวมทั้งบริการความช่วยเหลือนักศึกษา รวมทั้งนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนการเรียนดีเด่นจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนในภาคการศึกษานั้น 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.5-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
1.5-1-02 แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 
1.5-1-03 บันทึกให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิต 
1.5-1-04 แบบสรุปทุนการศึกษา 2560 

 
 ข้อ 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม

เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีช่องทางประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพ่ือให้
ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการฯ ได้แก่ 
  1. ในเวลาราชการ  (เต็มเวลาท าการ 08.30 – 16.30 น. เมื่อนักศึกษาต้องการใช้
บริการด้านการศึกษา และกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร จะได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของคณะในพ้ืนที่
ประจ าสาขา และ/หรืออาจารย์ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ โดยข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม

http://www.sar.rmutt.ac.th/sar59/?wpfb_dl=7430
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พิเศษ แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาจะปรากฏอยู่ในเอกสารที่นักศึกษาได้รับในวัน
ปฐมนิเทศ 
  2. นอกเวลาราชการ บริการให้ข้อมูล 24 ชั่วโมง โดยมีเว็บไซต์ของคณะที่น าเสนอ
และหัวข้อที่เกี่ยวกับนักศึกษา เช่น ข้อมูลทั่วไปของคณะ ข้อมูลหลักสูตร หลักสูตรที่เปิดสอน ข่าว
กิจกรรม แหล่งจัดหางาน บุคลากร และศิษย์เก่า เป็นต้น https://sat.rmutl.ac.th/ เว็บไซต์ของคณะ 
ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของพ้ืนที่และคณะอ่ืนๆ โดยมีผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ที่ชัดเจนเพ่ือให้
นักศึกษาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
  3. ข้อมูลแหล่งฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา
ต้องผ่านการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา โดยคณะได้สร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับ
หน่วยงานภายนอกและประชาสัมพันธ์ไปยังหลักสูตรในพื้นที่  
  4. คณะฯ ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ต่างๆ ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์, Facebook 
,Line ของคณะในพ้ืนที่  
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.5-2-01 หน้าเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
1.5-2-02 เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 
1.5-2-03 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะในพื้นที่ 
1.5-2-04 Facebook / Line ของคณะในพื้นที่ 

 
 ข้อ 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 คณะฯ ได้ร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาในโครงการ
ปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์  
1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวิทยากรพิเศษ คุณพันธ์อิทธิ์ จินต์วุฒิ บรรยาย
พิเศษ เรื่อง “Right View” เห็นถูกทางน าความส าเร็จ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเพ่ือเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการทางานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา นอกจากนั้นในระดับหลักสูตรยังมีการจัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทางานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 

- โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาบุคลิคภาพ
เพ่ือสร้างความม่ันใจในการสมัครงาน (หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
    - โครงการปรับพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรมเมอร์รุ่นเยาว์ (หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ)  

- กิจกรรมการเขียนแผนธุรกิจ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  
- โครงการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติพืชศาสตร์ สู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ไทยแลนด์ 4.0  

( สาขาพืชศาสตร์ ) 
 - โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 
 

https://sat.rmutl.ac.th/
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.5-3-01 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2560 
1.5-3-02 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.5-3-03 โครงการปรับพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรมเมอร์รุ่นเยาว์ 
1.5-3-04 กิจกรรมการเขียนแผนธุรกิจ 
1.5-3-05 โครงการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ พืชศาสตร์  สู่ การเป็นเกษตรกรรุ่ น ใหม่   

ไทยแลนด์ 4.0 ( สาขาพืชศาสตร์ ) 
1.5-3-06 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 

 
 ข้อ 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

คณะฯ  ได้มีการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการให้บริการการศึกษา ในข้อ 1-3  โดย
ทุกข้อมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า 3.51  ดังนี้ 
  - ข้อ 1 จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะโดยประเมิน
จากนักศึกษาที่มาขอรับการปรึกษา จากประเด็นที่นักศึกษาปรึกษา เช่น เรื่องวิชาการ เรื่องส่วนตัว 
ปัญหาในรายวิชาต่างๆ และการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ และผลการประเมินความพึงพอใจของ
การบริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับมาก   
  - ข้อ 2 การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาโดยประเมินจากประเด็นที่นักศึกษาและศิษย์เก่าขอข้อมูลเช่น ช่อง
ทางการรับข้อมูลของนักศึกษา การบริการแหล่งข้อมูลด้านการจัดหางาน การบริการด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นต้น และผลการประเมินความพึงพอใจของการให้ข้อมูลมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.69 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับ มาก  

- ข้อ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาโดย
ด าเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2560 ประเมินจากจ านวนนักศึกษาในแต่ละ
สาขาซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ  3 .79 อยู่ ในระดับมาก ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้ า ร่ วมโครงการ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับมาก  
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.5 - 4 - 01 สรุปผลการประเมินการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

1.5 - 4 - 02 สรุปผลการประเมินคุณภาพของการบริการนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
1.5 - 4 - 03 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา

บุคลิคภาพเพ่ือสร้างความมั่นใจในการสมัครงาน (หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

1.5 - 4 - 04 โครงการปรับพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรมเมอร์รุ่นเยาว์ (หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

1.5 - 4 - 05 กิจกรรมการเขียนแผนธุรกิจ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
1.5 - 4 - 06 โครงการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติพืชศาสตร์ สู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ไทยแลนด์ 

4.0 ( สาขาพืชศาสตร์ ) 
 
 ข้อ 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่ง

ให้ผลการประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
คณะได้น าผลการประเมินจากปีการศึกษา 2559 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ  
ในการประขุม ครั้งที ่5/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ไดด้ าเนินการปรับปรุง ดังนี้ 

1. การบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 
2559 

ผลการปรับปรุงพัฒนาใน ปีการศึกษา 2560 

1. ให้มีการให้ค าปรึกษาได้หลายช่องทาง 1. คณะได้มีการเพ่ิมช่องทางที่สามารถติดต่อที่
สะดวกทางออนไลน์หลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ 
คณะ กลุ่มไลน์ กลุ่ม  facebook รวมทั้งการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยใช้การสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์
เป็นต้น 

 
2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 

ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 
2559 

ผลการปรับปรุงพัฒนาใน ปีการศึกษา 2560 

1. ให้มบีอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะเพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้น 

1. คณะได้เพ่ิมบอร์ดประชาสัมพันธ์เพ่ิมตาม
สาขาและคณะ 
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3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 
2559 

ผลการปรับปรุงพัฒนาใน ปีการศึกษา 2560 

1. ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม
ให้กับนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมเมื่อส าเร็จ
การศึกษา 

1. ในปีการศึกษา 2560 คณะได้จัดสรรกรอบ
งบประมาณเพ่ือพัฒนานักศึกษาและเตรียม
ความพร้อมเมื่อส าเร็จการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้น าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
ให้บริการค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษ 
และจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา เสนอต่ อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาให้แนว
ทางการบริการนักศึกษาดีขึ้น ส าหรับการจัดท าแผนการพัฒนาการให้บริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีในปีถัดไป ดังนี้ 

1. การบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 
2560 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนาใน ปีการศึกษา 
2561 

1. ให้มีการให้ค าปรึกษาได้หลายช่องทาง 1. คณะได้มีการเพ่ิมช่องทางที่สามารถติดต่อที่ 
สะดวกทางออนไลน์หลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ 
คณะ กลุม่ไลน์ กลุม่ facebook เป็นต้น  

2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 
2560 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนาใน ปีการศึกษา 
2561 

1. ระบบอินเตอร์เน็ต 1. คณะได้ประสานขอเพ่ิมอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สายเพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้
บริการอินเตอร์เน็ตอย่างทั่วถึง 

2. จุดบริการน้ าดื่มเพ่ิมเติม 2.  คณะได้ประสานกับพ้ืนที่ เ พ่ือขอจัดสรร
งบประมาณประจ าปี  2561 เ พ่ือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์และจัดซื้ อ เ พ่ิม เติมตามจุดต่ า งๆ  
ให้เพียงพอ  

3. การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ 3. คณะได้ปรับปรุงการบริการข้อมูลข าวสาร
ทาง เว็ บ ไซต์  โ ดยมี เ จ้ าหน้ าที่ ปฏิบั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์ที่ดูแลรับผิดชอบและพัฒนา การ
ปรับรูปแบบหน้าเว็บไซต์ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น มี
หน้าเฉพาะหัวข้อการบริการกาปรึกษาที่ชัดเจน 
แก้ไขระบบให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
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3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 
2560 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนาใน ปีการศึกษา 
2561 

1. เพ่ิมเวลาในก าหนดการให้นักศึกษาซักถาม 
วิทยากร 

1. คณะได้น ามาเป็นข้อมูลในการจัดโครงการ 
ปัจฉิมนิเทศในปีการศึกษา 2560 โดยขอเพ่ิม
เวลาในการซักถามจาก 15 นาที เป็น 1 ชั่วโมง 

2. ควรมีช่วงเปิดใจของนักศึกษาที่ก าลังจะ
ส าเร็จการศึกษา เพ่ือสะท้อนให้เห็นแนวทางการ
ปรับปรุงส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 

1. คณะได้ประสานกับกรรมการจัดงานให้เพ่ิม
ช่วงเวลาการให้นักศึกษาที่ก าลั งจะส าเร็จ
การศึกษาได้เสนอความคิดเห็น 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.5-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
1.5-5-02 แผนการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 ข้อ 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่ศิษย์เก่า โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 

(1) โ คร งการ  Workshop of Embedded System in Agriculture Smart 
Farm จัดอบรมเชงปฏิบัติการการเทคโนโลยีระบบการเรียนการสอนแบบสมาร์ทฟาร์มให้กับศิษย์เก่า
และอาจารย์ เพ่ือน าไปเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มไปปรับใช้กับโรงเรือน เมื่อวันที่ 19 – 23 เมษายน  
2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

(2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ด้วย  CMS 
Word Press และ Magneto เพ่ือให้ความรู้การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP เชื่อมต่อฐานข้อมูล 
MySQL และการใช้โปรแกรม Magneto จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  

(3) โครงการอบรมหลักสูตร “มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (ฟาร์มสุกร-สัตว์ปีก- 
โคนม) ” โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับรองและออก
ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ 2558 และมาตรฐานการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีส าหรับ
การตรวจประเมินและเกณฑ์ข้อก าหนด Checklist การใช้ยาภายในฟาร์มและการควบคุมสารตกค้าง 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง 
          นอกจากนี้ ได้ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
เช่น จัดให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่า และนักศึกษาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น 
Website ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  Facebook ศูนย์ประสานงานศิษย์เก่า
และปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและ Facebook ของแต่ละพ้ืนที่ ส าหรับ
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เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลกิจกรรม การประชุมวิชาการ แหล่งทุน
วิจัย แหล่งทุนการศึกษาต่อส าหรับศิษย์เก่า 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.5-1-01 โครงการ Workshop of Embedded System in Agriculture Smart Farm  

1.5-1-02 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ด้วย CMS 
WordPress และ Magneto เพ่ือให้ความรู้การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP 
เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL และการใช้โปรแกรม Magneto 

1.5-1-03 Website ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
1.5-1-04 Facebook ศูนย์ประสานงานศิษย์เก่าและปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตรและ Facebook ของแต่ละพ้ืนที่ 
1.5-1-05 โครงการอบรมหลักสูตร “มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (ฟาร์มสุกร-สัตว์ปีก-โคนม) 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : นายชัยธวัช  จารุทรรศน์ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นายสุริยะ  พิจารณ์ 
โทรศัพท์ : 053 – 921444 ต่อ 1024 
E-mail :  academicsat@gmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 ข้อ 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วน

ร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จเป็นบัณฑิตที่มีความเพรียบพร้อม  ในทุกๆ ด้าน มีความรู้คู่คุณธรรม 
ซึ่งในปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงาน
ส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา จัดประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559  
ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการและผ่านระบบ VDO-Conference เพ่ือวางแผนกิจกรรม ประมาณ 
11 โครงการ ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
 - แผนงานส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษากิจกรรมนักศึกษา 2560 
 - ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2560  โดยมีรายชื่อดังนี้  

 - รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา  
 - ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
 - อ.สุปรียานันท์  ไชยเรียน ล าปาง 
 - อ.กุลวิชญ์   พานิชกุล ล าปาง 
 - อ.ดร.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์   ล าปาง 
 - อ.สุรพงศ์   ขุนคง             ตาก 
 - อ.วรเกียรติ   ทองไทย           ตาก 
 - อ.บุษบา    มะโนแสน         น่าน 
 - อ.ชัชชัย    ดีสุหล้า            น่าน 
 - ผศ.นพดล    ตรีรัตน์            พิษณุโลก 
 - อ.ดร.สิรินทร์    สิมารักษ ์ พิษณุโลก 
 - อ.ดร.กฤษดา    กาวีวงศ ์ พิษณุโลก  
 - น.ส.พรกนก    นักใจธรรม ตัวแทนนักศึกษา ตาก 
 - น.ส.สุภาวรรณ   ณะอ่ิน  ตัวแทนนักศึกษา ล าปาง 
 - น.ส.อรทัย    วงค์เรือน ตัวแทนนักศึกษา ล าปาง 
 - นายอดิศร    วิริยะสกุลพันธ์ ตัวแทนนักศึกษา น่าน 
 - นายยุทธภพ    สุดาลา  ตัวแทนนักศึกษา น่าน 
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 - น.ส.รัตนาพร  สีธิไชย  ตัวแทนนักศึกษา น่าน 
 - น.ส.เพชรรัตน์    ไชยยง  ตัวแทนนักศึกษา น่าน 
 - น.ส.พัชชาภรณ์   พวงสอนใช้สกุล ตัวแทนนักศึกษา น่าน 
 - นายพงศธร    ศรีนวน  ตัวแทนนักศึกษา พิษณุโลก 
 - น.ส.ชนินทร์กานต์   ธุระเศรษฐ์ ตัวแทนนักศึกษา พิษณุโลก 
 - นายสุริยะ    พิจารณ ์ กรรมการและเลขานุการ 
 - น.ส.วรัญญา    กันทะ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.6-1-01 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากิจการ
นักศึกษา 1/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารวิทย
บริการและผ่านระบบ VDO-Conference 

1.6-1-02 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 
17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1  อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

 
 ข้อ 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน
ประกอบด้วย 

 คุณธรรม จริยธรรม 
 ความรู้  
 ทักษะทางปัญญา  
 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยน าความรู้ด้าน
งานประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมมีการจัดท างบประมาณและก าหนดแผนงานการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติแห่งชาติ 
(TQF)  5 ประการอย่างครบถ้วน ดังนี้ 

- โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคลครั้งที่ 3 จัดระหว่างวันที่ 27-29 
มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยกิจกรรมดังกล่าว
คณะได้ส่งนักศึกษา ของคณะทุกพ้ืนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วนโดย
กิจกรรมสามารถสร้างบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คือ  

1. ด้านความความรู้ นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับความรู้ที่นอกเหนือจาก
การเรียนในหลักสูตร จากทีมอาจารย์ที่ฝึกซ้อมการแข่งขันในแต่ละสาขาวิชา รวมทั้งกรรมตัดสินจะ
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สรุป อธิบายวิธีการที่ถูกต้องให้กับนักศึกษาหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน เช่น ความรู้ด้านตอนกิ่ง/ต่อกิ่ง 
การตอนหมันสุกร วิธีเข้าวัว การรีดนมโค เป็นต้น  

2. ทักษะทางด้านปัญญา การน าหลักการมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน เช่น การ
แข่งขันตัดสินแพะ นักศึกษาจะต้องใช้ความรู้และหลักการวิเคราะห์ลักษณะของแพะที่ทางเจ้า
จัดเตรียมให ้

3. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ นักศึกษาได้ฝึกการเรียนรู้
ด้วยตนเอง การท างานเป็นทีมและวางแผนการแข่งขันด้วยตนเอง เช่น การแข่งขันล้มโค นักศึกษาต้อง
แบ่งหน้าที่ในการเข้าโค การแข่งขันตัดสินแพะนักศึกต้องร่วมกันวางแผนภายในทีมและเตรียมข้อมูล
ในการน าเสนอต่อคณะกรรมการตัดสิน เป็นต้น  

4. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
นักศึกษาได้ฝึกการค านวณการแข่งขันประกอบสูตรอาหารสัตว์ การค านวณการตอบปัญหาทาง
การเกษตร การค านวณแข่งขันการวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซีในอาหารด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี 
การสื่อสารในการแข่งขันทุกประเภท และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแข่งขัน เป็นต้น 

- คุณธรรม จริยธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
จัดโครงการอบรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 10 -11 
กันยายน 2559 และรุ่นที่  2 วันที่ 17 – 18 กันยายน 2559 ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ต.ผา
สิงห์ อ.เมือง จ.น่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝัง จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และน าหลัก
คุณธรรมจริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาตนเองยกระดับจิตใจ เป็นผู้มี
เมตตา อดทน สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข รวมทั้งโครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 
2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
น่าน เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ซึ่งถ่ายทอดวิชาความรู้ อรบรมนักศึกษาให้เป็นคนดี  
มีศีลธรรม ตลอดจนให้นักศึกษาทุกคนได้แสดงตนเป็นศิษย์ ซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดกันมา โดยเน้น
เรื่องศิลปและวัฒนธรรมอันดีงาม  

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.6-2-01 โครงการแข่งขันทักษะเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
1.6-2-02 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เพ่ือก้าวสู่สังคมไทยแลนด์ 
4.0  

1.6-2-03 โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (The 
Twenty National Software Contest  NSC 2018) 

1.6-2-04 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2560 
1.6-2-05 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.6-2-06 โครงการปรับพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรมเมอร์รุ่นเยาว์ 
1.6-2-07 กิจกรรมการเขียนแผนธุรกิจ 
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1.6-2-08 โครงการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติพืชศาสตร์ สู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ไทยแลนด์ 
4.0 ( สาขาพืชศาสตร์ ) 

1.6-2-09 โครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 
1.6-2-10 โครงการอบรมหลักสูตร “มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (ฟาร์มสุกร-สัตว์ปีก-โคนม) 

” 
1.6-2-11 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบการเรียนการสอนร่วมระหว่าง 

BrawijayaRMUTL International Class Program ; BRIC Program 
 
 
 ข้อ 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
แก่นักศึกษาผ่านโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดขึ้นในเขตพ้ืนที่ 
นอกจากนี้คณะยังร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
เพ่ิมเติม เช่น โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 5 
เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน รวมทั้ งมีการบอร์ดประชาสัมพันธ์
งานประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับนักศึกษาคณะวิทย์ฯ  
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.6-3-01 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 
1.6-3-02 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

 
  ข้อ 4.ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 คณะฯ ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 ได้น าข้อเสนอแนะผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลมา
ปรับปรุงดังนี้  
  - น าข้อเสนอแนะผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมของปีการศึกษา 2559 มาเป็น
ข้อมูลด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 
  - ในปีการศึกษา 2550 ได้จัดโครงการตามแผน จ านวน 11 โครงการ แต่ละโครงการบรรลุ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ครบทุกข้อ และมีกระบวนการน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป และได้น าผลการประเมินที่ได้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.6-4-01 แบบประเมินความส าเร็จการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560 

1.6-4-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
1.6-4-03 ตารางประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 
  ข้อ 5.ประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 คณะฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรมและสรุปผลประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ตามตัวชี้วัด  
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.6-5-01 ตารางแสดงสรุปผลการด าเนินงาน 
 
 ข้อ 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 จากการประเมินผลความส าเร็จของแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560  ได้น าผลการ
ประเมินเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงอุปสรรคปัญหาในการท า
กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาพร้อมรับข้อเสนอแนะและการสนับสนุนต่างๆ จากคณะ และพิจารณา
ปรับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์แก่นักศึกษามากท่ีสุด  
 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะตามวัตถุประสงค์ของแผน 

ในปีการศึกษา 2561 ได้เพ่ิมวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม คือ  เพ่ือเป็น
แนวทางด้านการให้บริการทางการศึกษาและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์ คือ   
มีรายงานผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมด้านการให้บริการทางการศึกษา ด้านการให้
ค าปรึกษา การให้ข้อมูลและการเตรียมความพร้อมในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.6-6-01 (ร่าง) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
1.6-6-02 ตารางผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม   

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. การมี เป้ าหมายผลิตบัณฑิตร่ วมกันทุก
หลักสูตร คือ การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ท าให้
ทุกหลักสูตรมุ่งเน้นสรรพสิ่งไปที่ผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ 

1.การแสวงหาความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการผลิตบัณฑิตให้ตรงตาม
เป้าหมายได้ก าหนดไว้คือ บัณฑิตนักปฏิบัติ 

2. คณะฯ มีโครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรใน
ทุกพ้ืนที่ท าให้ เกิดความแข็งแกร่งทางด้าน
วิชาชีพ 

2.ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางการเกษตรโดย
ให้นักศึกษามีส่วนร่วม 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.คณะควรวิเคราะห์หลักสูตรตามเขตพื้นที่ต่าง ๆ 
ทั้งผลลัพธ์ของบัณฑิต การได้งานท า เพื่อน ามาใช้
บริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบ TQF ตามความ
ต้องการของท้องถิ่นแบบบูรณาการและตอบโจทย์
ของประเทศ 

1 . มี ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร  
(non - degree) สายพันธุ์ใหม่ จ านวน 2 หลักสูตร
คือ เกษตรอุตสาหกรรมและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

2.ควรน าผลการประเมินหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
อาจารย์และนักศึกษามาส่งเสริมพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนให้ได้ตามเกณฑ์
ม าตรฐานคุณวุฒิ และบัณฑิ ตที่ พึ ง ประสงค์
โดยเฉพาะการพัฒนาผลงานอาจารย์ เพื่อพัฒนา
ต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึงการพัฒนาการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมให้ทั้ งอาจารย์ นักศึกษา 
บัณฑิต มีการพัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีระบบ
และทิศทางที่ชัดเจน 

1. จัด Workshop of Education Innovation ทุก
พื้นที่ 
2. จัด Workshop of Embedded System in 
Agricultural Smart Farm 
 

3.คณะและเขตพื้นที่ ควรมีการทบทวนนโยบาย
การจัดการศึกษาด้านการผลิตบัณฑิต ตั้งแต่การ
พัฒนาหลักสูตรที่เน้นวิชาชีพให้มีความโดดเด่น
เฉพาะในแต่ละพื้นที่ ตามศักยภาพอาจารย์และ

1.การจัดการศึกษาในแต่ละพื้นที่จะมีความโดดเด่น
ที่แตกต่างกัน ได้แก่  มทร .ล าปาง เน้นเกษตร
อุตสาหกรรม มทร .ล้ านนา น่ าน  เน้นความ
หลากหลายทางชีวภาพและวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อีกทั้งควรให้ความรู้
และความเข้าใจแก่อาจารย์ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะการเรียนรู้ การคิดอย่างสร้างสรรค์ ตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

มทร.ล้านนา พิษณุโลก เน้นเกษตรปลอดภัย และ 
มทร.ล้านนา ตาก เน้นธุรกิจอาหารและโภชนาการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. พัฒนาหลักสูตร non – degree สายพันธุ์ใหม่ 2 
หลักสูตร คือหลักสูตรเกษตรอุตสาหกรรม และ 
หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

4.คณะ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และเขตพื้นที่ ควร
ร่วมกันทบทวนกลยุทธ์การรับนักศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาในแต่ละเขตพื้นที่ น าปัญหามาแก้ไขร่วมกัน
และน าสู่การปฏิบัติจริง 

1.จัดท าโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตพึ่ง
ประสงค์ในพื้นที่ มทร.ล้านนา ตาก , มทร.ล้านนา 
น่าน และ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

5.ควรมีการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอย่างมี
ทิศทางตามเป้าหมายของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ โดยการวางแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
แ ล ะ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า  โ ด ย ก า หนด
วัตถุประสงค์ของแผน กิจกรรมโครงการ เชิง
คุณภาพที่มีเป้าหมายและการวัดผลความส าเร็จได้
อย่างชัดเจนและสามารถน าผลไปพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม ตอบ
โจทย์ความต้องการและนโยบายที่ก าหนดไว้ 

1. จัดท าโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงในทุก
เขตพื้นที่ 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผศ.ดร.สุภาวดี  ศรีแย้ม ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  

ดร.รุ่งระวี  ทองดอนเอ  
ดร.ปภาวดี   เนตรสุวรรณ 
อ.วาณิช         หลิมวานิช 
อ.พัฒน์ชญา    มณีค า 
ผศ.วรัญญา     ธาราเวชรักษ์ 
น.ส.สุรีพร    วันควร 
นางจรรยา  ศรีชุม 
น.ส.ปวีณ์สุดา  บุษยธานินทร์ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : เขตพ้ืนที่  น่าน ล าปาง 
พิษณุโลก ตาก เชียงราย เชียงใหม่ และ สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีการเกษตร 

โทรศัพท์ : 053-921444 โทรศัพท์ : 053-921444 
E-mail : research.sat.rmutl@gmail.com E-mail : research.sat.rmutl@gmail.com 

ผลการด าเนินงาน 
 ข้อ 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่านทางเวปไซต์ https://rdi.rmutl.ac.th/ (2.1-1-01) 
ซึ่งเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนหลักในการบริหารจัดการงานวิจัย ของมหาวิทยาลัย โดยมีสารสนเทศด้านงานวิจัย
เพ่ือใช้เป็นช่องทางให้นักวิจัยใช้ในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัย ตลอดจนระบบติดตามโครงการวิจัย ระเบียบนักวิจัย นอกจากนี้ยังมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ด้านงานวิจัย (DSS) (2.1-1-02) ซึ่งท าการบันทึกข้อมูลและประมวลผลผ่านช่องทางของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
โดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปเรียกดูข้อมูล/สารสนเทศ ผ่านรหัสเข้าถึงส่วนบุคคลและน ามาใช้เพ่ือการ
บริหารงานวิจัยของคณะได้  
 ส าหรับคณะฯ มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือบริหารงานวิจัยหลายๆ ด้าน โดยในเวบไซต์ของคณะมี
พ้ืนที่จัดสรรส าหรับงานฝ่ายวิจัยโดยเฉพาะ เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์บนเวปไซต์ของคณะ 
https://sat.rmutl.ac.th/ ในลิงค์ของงานวิจัยและบริการวิชาการ  (2.1-1-03) ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร
งานวิจัย, ผลงานวิจัย และสารสนเทศด้านงานวิจัย ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณสนับสนุน คุณภาพผลงาน และ

https://sat.rmutl.ac.th/
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สรุปข้อมูลการวิจัย ท าให้บุคลากรและนักวิจัยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  และมีการประชาสัมพันธ์ข่าว
ทุนวิจัยต่างๆ (2.1-1-04) อีกด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้นักวิจัยของคณะได้เข้าถึงแหล่งข้อมูล และแหล่งทุนวิจัยประเภท
ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง  
  
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-1-01 หน้าเวปไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา https://rdi.rmutl.ac.th/ 
2.1-1-02 หน้าเวปไซต์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านงานวิจัย 

http://lst.nectec.or.th/rmutl_dss/login.php 
2.1-1-03 หน้าเวปไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา 

https://sat.rmutl.ac.th/  
2.1-1-04 หน้าเวปไซต์ที่มีการเชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ  

 
 ข้อ 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
             -  ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้

ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์    
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายและ

เหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภท มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เช่น ห้องปฏิบัติการวิจัย, ห้องปฏิบัติการพ้ืนฐาน
และห้องปฏิบัติการเครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ เช่น ห้องปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมอาหาร ห้องเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ห้องปฏิบัติการอาหารปลอดภัย เป็นต้น รวมถึงห้องปฏิบัติการ
งานฟาร์ม และโรงงาน  ที่สามารถสนับสนุนการท างานวิจัยของนักวิจัยได้ (2.1-2-01) 

ในปีงบประมาณ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับอนุมัติงบประมาณและ
จัดสรรแก่คณะฯ ในเขตพ้ืนที่ ดังนี้ 

1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเรียนรู้เชิงความคิดสร้างสรรค์ (Creative Learning 
Lab) ให้แก่สาขาวิทยาศาสตร์ ในทุกเขตพ้ืนที่ (2.1-2-02)  

2. โครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา (2.1-2-03) 
3. ได้รับอนุมัติงบประมาณงบลุงทุนค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (2.1-2-04) 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้รับงบประมาณในการ
ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการ รายละเอียดดังนี้ 

พ้ืนที่พิษณุโลก ได้รับมอบอาคารปฏิบัติการศูนย์เกษตรปลอดภัย ซึ่งในอาคารมีห้องปฏิบัติการต่าง 
ๆ เพ่ือใช้ในงานวิจัย เช่น ห้องจุลชีวเคมีทางการเกษตร, ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, ห้องปฏิบัติการดินและน้ า, ห้อง
โภชนศาสตร์สัตว์, ห้องชีวโมเลกุล เป็นต้น นอกจากนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณจากคณะในโครงการจัดเตรียม
ห้องปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการเกษตรและอาหารปลอดภัย เพ่ือขนย้ายครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ไปยังอาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัย จ านวนเงิน 410,000 บาท (2.1-2-05)  

พ้ืนที่ล าปาง ได้รับการพัฒนาและปรับปุรงห้องปฏิบัติการ เครื่องดื่มเฉพาะทางตามมาตรฐานสากล 
โดยด าเนินการปรับปรุงอาคาร ในส่วนของห้องปฏิบัติการวิจัยด้านควบคุมคุณภาพเครื่องดื่มขั้นสูง จ านวน 2 ห้อง
, ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมและสัมมนา และห้องส าหรับสาธิตและแสดงผลิตภัณฑ์ผลงาน, ห้องปฏิบัติการควบคุม
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ความชื้น จ านวน 1 ห้อง และห้องฝึกอบรมและบรรยาย จ านวน 4 ห้อง และห้องพักนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 2 ห้อง (ตามโครงการวิจัยเป้าหมายที่ 4 ของมหาวิทยาลัย) (2.1-2-06)  

พ้ืนที่ตาก ได้รับงบประมาณจากโครงการนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา โครงการย่อย 
“โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการตรวจวัดคุณภาพางการเกษตรและ
อาหาร” จ านวนเงิน 300,000 บาท (2.1-2-07) 

 
 -  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในแต่ละเขตพ้ืนที่มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และบุคลากรของคณะ ได้แก่ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย (2.1-2-08) ซึ่งเป็น
แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ มีทั้งหนังสือและวารสาร ซึ่งอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมีส่วน
ร่วมในการตอบแบบส ารวจความต้องการและการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดของมหาวิทยาลัย  

นอกจากนี้ บุคลากรและอาจารย์ของคณะสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากระบบอินเทอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัยในแต่ละเขตพ้ืนที่ มีจุดบริการอินเตอร์เน็ตผ่านทางคอมพิวเตอร์ส านักงาน ห้องสมุด และจุดบริการ 
wifi ตามอาคารต่างๆ โดยสามารถเชื่อมโยงจากเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยไปสู่แหล่งค้นคว้า ThaiLis และแหล่ง
สืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยอ่ืนๆ ในทุกเขตพ้ืนที่ นอกจากนี ้คณาจารย์และบุคลากรสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล
ด้านวิทยาศาสตร์จากฐานข้อมูล เช่น Science Direct หรือ SCOPUS เป็นต้น (2.1-2-09)  
 
             -  สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์  

เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ     
คณะวิทยาศาสตร์มีระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย โดยมีถังดับเพลิงอยู่ภายใน

อาคารทุกอาคารอย่างเพียงพอตามชั้นที่มีห้องปฏิบัติการในอาคารเรียนต่าง ๆ ของคณะฯจะมี ในห้องปฏิบัติการ
ที่มีการใช้สารเคมี โดยเฉพาะมีสารกัดกร่อน เช่นห้องปฏิบัติการทางเคมี หรือห้องเตรียมสาร จะมีฝักบัวส าหรับ
ชะล้างสารอันตรายที่เป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ นอกจากนี้ในอาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 
ชั่วโมง และมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (2.2-2-10) 
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             -  กิจรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ(Visiting professor) 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
วิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังนี้ 

ที ่ งานประชุมวิชาการ วัน เวลา สถานที่จัดงาน 
1 การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้ง

ที่ 4 (4th CRCI 2017) และการประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับนานาชาติ ด้านพลังงานไฟฟ้าแรงสูง พลาสมา
และไมโครนาโนบับเบิล ส าหรับเกษตรและการประมง
ขั้นสูง ครั้งที่ 2 (2nd ISHPMNB) (2.1-2-11) 

26-27 กรกฎาคม 2560 มทร.ล้านนา 
จ.เชียงใหม่ 

2 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 “3rd 
International Symposium on Application on 
High voltage, Plasma and Micro.Nano Bubbles 
to Agriculture and Aquaculture (3rd ISHPMNB 
2018) (2.1-2-12) 

9-12 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยอิวา
เตะ ประเทศญี่ปุ่น 

 
 นอกจากนี ้คณะฯ ในพ้ืนที่ต่าง ๆ มีการส่งเสริมบรรยากาศการท าวิจัย โดยเชิญนักวิจัยที่มีชื่อเสียง หรือมี
ความเชี่ยวชาญ หรือศาสตราจารย์รับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยาย ตลอดจนเยี่ยมชมผลงานวิจัยและการให้
ค าปรึกษาในการท าวิจัยของอาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัยของคณะ ดังนี้ 
 พ้ืนที่ล าปาง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง ร่วมต้อนรับ 
Professor Dr. Kazuhisa Sekimizu เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ในโอกาสบรรยายพิเศษและสนทนางานวิจัย
เชิงบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น เทคนิคการจดสิทธิบัตร และการเพิ่มมูลค่าผลงานวิจัย (2.1-2-13) 
 พ้ืนที่เชียงราย ต้อนรับศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) Prof. Takaki 
Koichi เมื่อวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการประยุกต์ใช้ไฟฟ้าแรงดันสูง ได้เข้าเยี่ยม
ชมห้องปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิ้ลส าหรับการเลี้ยงปลาและฟาร์มเห็ดควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้น และ 2) Asst.Prof. Yoshikatsu Ueda จากมหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านการประยุกต์ไมโครนาโนบับเบิ้ลได้เข้าเยี่ยมชมการใช้เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิ้ลส าหรับการเลี้ยงปลา
ในบ่อปลานิลและบรรยายการประยุกต์ใช้ไมโครนาโนบับเบิ้ลในประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นผลงานการวิจัยของ ผศ.ดร.
รัตนาพร นรรัตน์ โดยมีอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ (2.1-2-14) 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-2-01 ภาพประกอบห้องปฏิบัติการที่สนับสนุนการวิจัยจากพ้ืนที่ต่างๆ 
2.1-2-02 บันทึกข้อความส ารวจพ้ืนที่ติดตั้งครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเรียนรู้เชิงความคิดสร้างสรรค์ 
2.1-2-03 บันทึกข้อความแจ้งอนุมัติโครงการย่อยภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหาร

ล้านนา 
2.1-2-04 บันทึกข้อความขอแจ้งรายการงบประมาณงบลุงทุนค่าครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง คณะวิทย์ฯ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
2.1-2-05 แบบเสนอโครงการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการเกษตรและอาหารปลอดภัย มทร.

ล้านนา 
2.1-2-06 แบบข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐานฉบับสมบูรณ์ 

ประจ าปี 2561 
2.1-2-07 ง.8โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมวัสดุอิเล็กทรอนิกส์_ตาก 
2.1-2-08 ภาพห้องสมุด มทร.ล้านนา เขตพ้ืนที่ต่าง ๆ  
2.1-2-09 หน้าเว็บไซด์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยไปสู่แหล่งค้นคว้า ThaiLis และแหล่งสืบค้นฐานข้อมูล

อ้างอิงงานวิจัยอื่น 
2.1-2-10 ภาพสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในการวิจัย 
2.1-2-11 ประมวลภาพการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017) 

และการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ด้านพลังงานไฟฟ้าแรงสูง พลาสมาและไม
โครนาโนบับเบิล ส าหรับเกษตรและการประมงขั้นสูง ครั้งที่ 2 (2nd ISHPMNB) 

2.1-2-12 เอกสารการเดินทางไปร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 “3rd International 
Symposium on Application on High voltage, Plasma and Micro.Nano Bubbles 
to Agriculture and Aquaculture (3rd ISHPMNB 2018) 

2.1-2-13 ประมวลภาพ มทร.ล้านนา ล าปาง ต้อนรับ Professor Dr. Kazuhisa Sekimizu 
2.1-2-14 ภาพการเยี่ยมชมและให้ค าปรึกษาของ Prof. จากประเทศญี่ปุ่น ณ มทร.ล้านนา เชียงราย 

 
 ข้อ 3.จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีระบบและกลไกในการจัดสรรงบประมาณการวิจัยผ่าน
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) จากงบผลประโยชน์ และงบประมาณแผ่นดิน โดยอาจารย์/นักวิจัย ของคณะฯ ได้
ด าเนินการส่งข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนต่อหน่วยงานตามขั้นตอนที่ สวพ. ก าหนด เพ่ือจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่อาจารย์ภายในคณะฯ ในทุกเขตพ้ืนที่  ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 อาจารย์ประจ าที่สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร  ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยเพ่ือด าเนินงานวิจัยจากแหล่งทุนภายใน 
จ านวน   68  โครงการ จากแหล่งทุนภายนอก  จ านวน 13 โครงการ รวมทั้งหมด 81 โครงการ เป็นจ านวนเงิน
รวมทั้งสิ้น    47,256,818.73  บาท  โดยมีรายละเอียดชื่อโครงการวิจัยและนักวิจัย ในรายงานสรุปข้อมูลด้าน
การวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2560 (2.1-3-01) 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1–3–01 รายงานสรุปข้อมูลด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 
2560 

 
 ข้อ 4.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการจัดกรอบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการไปน าเสนอ
ผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศส าหรับอาจารย์ทุกท่าน และงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการทั้งระดับชาติ(2.1-4-01) และนานาชาติ(2.1-4-02)  ไว้ในแผนงบประมาณประจ าปีของทุกปี โดย
นักวิจัยที่ไปน าเสนอผลงานวิจัยสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดสรรลงไปยังทุกเขต
พ้ืนที่ โดยปี 2560 มี จ านวน 17 ราย เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 400,548 บาท (2.1-4-03) โดยให้ถือปฏิบัติตาม 
ระเบียบ/ประกาศ ที่เก่ียวข้อง  

การสนับสนุนงบประมาณในการไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

พื้นที่ จ านวนนักวิจัย(ราย) จ านวนงบประมาณ (บาท) 
1. น่าน 2 142,154 
2. ล าปาง 1 79,300 
3. พิษณุโลก 1 11,692 
4. ตาก 2 40,838 
5. เชียงราย 1 21,340 
6. เชียงใหม ่ 4 40,864 
7. สวก. 6 64,360 

รวม 17 400,548 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-4-01 บันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปน าเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
2.2-4-02 บันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปน าเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ 
2.2-4-03 ตารางสรุปการไปน าเสนอผลงานวิชาการปีการศึกษา 2560 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

 

 ข้อ 5.มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

ปีการศึกษา 2560 อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 4 ราย  
ใน 4 หน่วยงานภาครัฐ ได้รับการสนับสนุนให้มีการสร้างเสริมประสบการณ์ในสถานประกอบการหรือโครงการฝัง
ตัว (2.1-5-01) และได้น าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนประเด็นปัญหาของสถานประกอบการไปสู่
การพัฒนาโจทย์วิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัย   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรม/ สัมมนา/ เข้า
ร่วมกิจกรรมการวิจัยในการประชุมวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ ทั้งในและต่างประเทศ  จ านวน 21 ราย 
(2.1-5-02) 
  นอกจากนี้  รศ.ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ ได้รับเหรียญราชมงคลสรรเสริญ ประเภทด้านงานวิจัย  
ประจ าปีการศึกษา 2560 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (2.1-5-03) ทางคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรขอยกย่อง เชิดชูเกียรติ โดยประกาศแสดงความยินดีให้เป็นที่ทราบทั่วกันผ่านทาง  
web site (https://sat.rmutl.ac.th) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (2.1-5-04) 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :      
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1–5 –01 ตารางสรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
งบ.2560  

2.1–5 –02 ตารางสรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ิมพูนความรู้ทักษะวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

2.1–5–03 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับ  
การยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประจ าปีการศึกษา 2560 

2.1–5 –04 หน้าเว็ปเพจคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร    
 
 ข้อ 6.มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มทร . 
ล้านนา เป็นหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ ในการสนับสนุน ช่วยเหลือการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของนักวิจัย และ
ผลงานวิจัยของบุคลากร โดยท าหน้าที่ในการ ออกประกาศเกี่ยวกับการขอจดสิทธิบัตร ด าเนินการขอจดสิทธิบัตร 
หรืออนุสิทธิบัตร ให้นักวิจัยและมหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติ และด าเนินการตามขั้นตอนและค าแนะน า ในการยื่นค าร้องขอจดสิทธิบัตรที่ส านักงานทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ก าหนด (2.1-6-01) ในปีการศึกษา 2560 ผศ.ดร.จิรภา พงษ์จันตา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร เลขที่ 12568 เรื่อง “กรรมวิธีการผลิตแป้งข้าวดัชนีน้ าตาลต่ า
และเส้นใยอาหารสูง” (2.1-6-02) 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1–6–01 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  
2.1–6–02 ค าขอรับจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ของ ผศ.ดร.จิรภา พงษ์จันตา 

 
  การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 คะแนน บรรลุ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผศ.ดร.สุภาวดี  ศรีแย้ม ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
ดร.รุ่งระวี  ทองดอนเอ  
ดร.ปภาวดี   เนตรสุวรรณ 
อ.วาณิช         หลิมวานิช 
อ.พัฒน์ชญา    มณีค า 
ผศ.วรัญญา     ธาราเวชรักษ์ 
น.ส.สุรีพร    วันควร 
นางจรรยา  ศรีชุม 
น.ส.ปวีณ์สุดา  บุษยธานินทร์ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : เขตพ้ืนที่  น่าน ล าปาง 
พิษณุโลก ตาก เชียงราย เชียงใหม่ และ สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีการเกษตร 

โทรศัพท์ : 053-921444 โทรศัพท์ : 053-921444 
E-mail : research.sat.rmutl@gmail.com E-mail : research.sat.rmutl@gmail.com 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน 
จ านวน   36,779,550.00  บาท ภายนอก จ านวน   10,477,268.73   บาท รวมทั้ งหมด จ านวน                                         
47,256,818.73  บาท มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) จ านวน     270.5  คน  

 
พ้ืนที่ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ รวมจ านวนเงิน

สนับสนุนงานวิจัยฯ 
จ านวน
อาจารย์
ประจ า 

จ านวนเงินสนับสนนุ
งานวิจัยฯต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

คะแนนที่ ได้เมื่อ
เปรียบเทียบจาก
คะแนนเต็ม 5 

ภายใน ภายนอก 

น่าน 502,940.00 0.00 502,940.00 53 9,489.43 0.79 
ล าปาง 32,781,965.00 0.00 32,781,965.00 50 655,639.30 5.00 
พิษณุโลก 373,575.00 3,535,715.40 3,909,290.40 52.5 74,462.67 5.00 
ตาก 171,000.00 300,000.00 471,000.00 31 15,193.54 1.26 
เชียงราย 291,000.00 0.00 291,000.00 12 24,250.00 2.02 
เชียงใหม่ 969,800.00 300,000.00 1,269,800.00 38 33,415.78 2.78 
สวก. 1,689,270.00 6,341,553.33 8,030,823.33 34 236,200.68 5.00 
รวม 36,779,550.00 10,477,268.73 47,256,818.73 270.5 174,701.73 5.00 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน (บาท) 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 36,779,550.00 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 10,477,268.73 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

3. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 270.5 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

4.จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 18 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

วิธีการค านวณ  
1.ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

47,256,818.73 
=    174,701.73  บาท / คน 

270.5 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
174,701.73 

x 5 =          5        คะแนน 
60,000 

ดังนั้น จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ าทั้งหมดเท่ากับ            174,701.73               บาท/คน เท่ากับ     5      คะแนน  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

วิทย์ 60,000 บาท/คน 82,151.65 บาท / คน 5.00 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1-01 รายงานสรุปข้อมูลวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2560 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=148
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=152
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=156
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=612
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผศ.ดร.สุภาวดี  ศรีแย้ม ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
ดร.รุ่งระวี  ทองดอนเอ  
ดร.ปภาวดี   เนตรสุวรรณ 
อ.วาณิช         หลิมวานิช 
อ.พัฒน์ชญา    มณีค า 
ผศ.วรัญญา     ธาราเวชรักษ์ 
น.ส.สุรีพร    วันควร 
นางจรรยา  ศรีชุม 
น.ส.ปวีณ์สุดา  บุษยธานินทร์ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : เขตพ้ืนที่  น่าน ล าปาง 
พิษณุโลก ตาก เชียงราย เชียงใหม่ และ สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีการเกษตร 

โทรศัพท์ : 053-921444 โทรศัพท์ : 053-921444 
E-mail : research.sat.rmutl@gmail.com E-mail : research.sat.rmutl@gmail.com 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า  จ านวน    
  109  เรื่อง โดยเป็นผลงานค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน จ านวน   53  เรื่อง ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน  6  เรื่อง ค่า
น้ าหนัก 0.60 จ านวน    17    เรื่อง 0.80 จ านวน     17     เรื่อง และ ค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน   16    เรื่อง                  
ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าเท่ากับ  52.8     
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ  

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก 
จ านวน
ผลงาน 

ชื่อผลงานวิชาการ/
งานสร้างสรรค์ 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 
1 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   53 ผลงาน ( ร า ย ล ะ เ อี ย ด  ชื่ อ
อาจารย์และชื่อผลงาน
แสดงใน 2.3-1-01) 

2 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40   6  ผลงาน ( ร า ย ล ะ เ อี ย ด  ชื่ อ
อาจารย์และชื่อผลงาน
แสดงใน 2.3-1-01) 
 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 ไม่มี  
3 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.60 17  ผลงาน ( ร า ย ล ะ เ อี ย ด  ชื่ อ
อาจารย์และชื่อผลงาน
แสดงใน 2.3-1-01) 

4 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตี พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก .พ .อ .  หรื อระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 17 ผลงาน ( ร า ย ล ะ เ อี ย ด  ชื่ อ
อาจารย์และชื่อผลงาน
แสดงใน 2.3-1-01) 
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก 
จ านวน
ผลงาน 

ชื่อผลงานวิชาการ/
งานสร้างสรรค์ 

( ซึ่ ง ไ ม่ อ ยู่ ใ น  Beall’s list)  ห รื อ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 

5 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการ อุดมศึ กษา  ว่ าด้ วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556  

1.00 16 ผลงาน ( ร า ย ล ะ เ อี ย ด  ชื่ อ
อาจารย์และชื่อผลงาน
แสดงใน 2.3-1-01) 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 ไม่มี  
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 ไม่มี  

-  ผล ง านวิ จั ยที่ หน่ ว ย ง านหรื อองค์ ก ร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

1.00 ไม่มี  

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่
และได้รับการจดทะเบียน 

1.00 ไม่มี  

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 

1.00 ไม่มี  

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 ไม่มี  

คุณภาพงานสร้างสรรค์ 
6 - งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน

ลั ก ษ ณ ะ ใ ด ลั ก ษ ณ ะ ห นึ่ ง  ห รื อ ผ่ า น สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ Online      

0.20 ไม่มี  
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก 
จ านวน
ผลงาน 

ชื่อผลงานวิชาการ/
งานสร้างสรรค์ 

7 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน 

0.40 ไม่มี  

8 -  งานสร้ า งสรรค์ที่ ได้ รั บการ เผยแพร่ ใน
ระดับชาติ 

0.60 ไม่มี  

9 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.80 ไม่มี  

10 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

1.00 ไม่มี  

11 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้ งหมด รวมทั้ งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

 288.5 คน  

12 
จ านวนนั กวิ จั ยประจ าทั้ งหมด  รวมทั้ งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

   

วิธีการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ตามสูตร 

52.8 
x 100 =     18.30     % 

288.5 

2. แปลงค่าร้อยละทีค่ านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
18.30 

x 5 = 3.05  คะแนน 
30 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

วิทย์ฯ 3.0 คะแนน ร้อยละ  18.30 3.05 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1-01 รายงานสรุปข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2560 
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มีศักยภาพในการวิจัยในศาสตร์ของตนเองได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ 

ควรมีการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมส าหรับการน าไปใช้
ประโยชน์เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้แก่เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรเพ่ิมและส่งเสริมงานวิจัยที่สามารถพัฒนานวัตกรรม
ไปสู่ เชิงพาณิชย์และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือ
แก้ปัญหาของท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนและสังคม และการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย  

สนับสนุนให้นักวิจั ยสร้ าง เครือข่ ายและเข้าถึง
เกษตรกร /ผู้ประกอบการ/หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์
จากผลงานวิจัย เพ่ือรับทราบโจทย์วิจัยน ามาพัฒนา
เป็นโครงการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
อย่างแทจ้ริง 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการจัดการความรู้ในการพัฒนาโจทย์วิจัยจากผู้ใช้ผลงานวิจัย และมี
นักวิจัยน าไปสู่การปฏิบัติจนสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการที่ตอบสนองผู้ใช้มากข้ึน 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 2560 
 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองศาสตราจารย์เอมอร  ไชยโรจน์ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ผู้จัดเก็บข้อมลูและรายงาน : นางน ้าฝน สุทธิกุญชร 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1024 
E-mail :  Science_aggie_rmutl@hotmail.com 
 
ผลการด าเนินงาน : 
 ข้อ 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
มีการก้าหนดผู้รับผิดชอบในการท้านุบ้ารุงศิลปะวัฒนธรรม ประจ้าปีการศึกษา 2560 โดยมีหน้าที่ดังนี  

1.1 จัดท้าแผนท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ้าปีการศึกษา 2560 
1.2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละพื นที่ต่อสาธารณชน 
1.3 ติดตาม ประเมิน และสรุปผลการด้าเนินโครงการ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

4.1-1-01 ค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินงานด้านการท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ้าปีการศึกษา 2560 

 
 ข้อ 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 คณะมีก้าหนดนโยบายเกี่ยวกับการท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และก้าหนดตัวบ่งชี วัดความส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั งจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือให้สามารถด้าเนินการได้ตามแผน โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจ้าปีงบประมาณ 2560 (4.1-2-01) 

โดยได้มีการก้าหนดตัวบ่งชี ความส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปี 60 ดังนี  
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จ านวน หน่วยนับ 
เพื่ อส่ ง เส ริม ให้ บุ คล ากร  และ
นักศึกษา มีส่วนร่วมการสืบสานวิถี
เกษตรไทยและวัฒนธรรมอาหาร
พื นถิ่นล้านนา 

1. บุคลากรมีส่วนร่วมในการท้านุบ้ารุง
ศิ ล ป วัฒ น ธรรม ทั งภ าย ใน แ ล ะ
ภายนอกสถาบัน (ร้อยละ) 

80 ร้อยละ 

2. กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย/
ท้องถิ่น/ภูมิปัญญา 

6 กิจกรรม 
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  จากการประชุ มคณ ะกรรมการด้ าเนิ น งานด้ านการท้ านุ บ้ ารุ งศิ ลปะและวัฒ นธรรม  
ปีการศึกษา 2560 ครั งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 (4.1-2-02) มีมติให้มีการปรับปรุงแผนด้าน
การท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2560 (4.1-2-
03) เพ่ือปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงการที่สามารถจัดขึ นได้จริง และรองคณบดีด้านบริหาร ได้น้าแผน
ปรับปรุงด้านการท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น้าเสนอในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั งที่  7/2560 เมื่อวันที่ 19 
กรกฎาคม 2560 (4.1-2-04) โดยแผนดังกล่าวสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางที่ตั งไว้ของ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร สอดคล้องกับแต่ละด้านของยุทธศาสตร์ที่ 4  การท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ท้องถิ่นล้านนาและภูมิปัญญาเกษตรไทย ดังนี   

วัตถุประสงค์ ตัวชี วัดเป้าหมาย 
ความส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ จ้านวน หน่วยนับ 

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร และ
นักศึกษา มีส่วนร่วมกิจกรรม
สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย/
ท้องถิ่น/ภูมิปัญญา 

1.บุคลากรและนักศึกษา ได้รับองค์
ความรู้ อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ ใน 
กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย/
ท้องถิ่น/ภูมิปัญญา 

1 องค์ความรู้ 

2.บุคลากรและนักศึกษา มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม/โครงการ  

80 ร้อยละ 

2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร และ
นักศึกษา มีส่วนร่วมกิจกรรม
สืบสานวิถี เกษตรไทยและ
วัฒนธรรมอาหารพื นถ่ินล้านนา 

1.บุคลากรและนักศึกษา ได้รับองค์
ความรู้ อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ ใน 
กิจกรรมสืบสานวิถีเกษตรไทยและ
วัฒนธรรมอาหารพื นถิ่นล้านนา 

1 องค์ความรู้ 

2.บุคลากรและนักศึกษา มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม/โครงการ  

80 ร้อยละ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

4.1-2-01 แผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจ้าปี
งบประมาณ 2560 

4.1-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการด้าเนินงานด้านการท้านุบ้ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2560 ครั งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 

4.1-2-03 แผนท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ้าปีการศึกษา 2560 
4.1-2-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร ครั งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 
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 ข้อ 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 เนื่องจาก ปีการศึกษา 2560 มีช่วงเวลาการเปิดภาคการศึกษาตั งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 – 
7 พฤษภาคม 2561 ท้าให้การด้าเนินกิจกรรมในปีการศึกษานี  จะต้องมีการใช้งบประมาณจากทั งปี 2560 
และ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จึงมีการก้ากับติดตามการด้าเนินงานด้านท้านุบ้ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการประชุมคณะกรรมการด้านท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้ก้ากับติดตาม 
การด้าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการแต่ละพื นที่ รายงานผล
การด้าเนินโครงการในที่ประชุม พร้อมส่งเล่มรายงานผลมายังส้านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร  
- การติดตามรายงานผลการด้าเนินงานด้านท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ้าปีการศึกษา 2560 

รอบ 6 เดือน (4.1-3-01)  
- การติดตามรายงานผลการด้าเนินงานด้านท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ้าปีการศึกษา 2560 

รอบ 12 เดือน (4.1-3-02)  
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

4.1-3-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการด้าเนินงานด้านการท้านุบ้ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2560 ครั งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 

4.1-3-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการด้าเนินงานด้านการท้านุบ้ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2560 ครั งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 

 
ข้อ 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดท้าการประเมินความส้าเร็จตามตัวชี วัด

ความส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท้านุบ้ารุงศิลปะวัฒนธรรมในปี 2560 มีผลการประเมินบรรลุ
ตัวชี วัดของแผน (4.1-4-01) ดังนี  

1) บุคลากรและนักศึกษา ได้รับองค์ความรู้ อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ ใน กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย/
ท้องถิ่น/ภูมิปัญญา และกิจกรรมสืบสานวิถีเกษตรไทยและวัฒนธรรมอาหารพื นถิ่นล้านนา 

2) บุคลากรและนักศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/โครงการ อย่างน้อยร้อยละ 80 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

บุคลากรและ
นักศึกษา ได้รับองค์
ความรู้ อย่างน้อย 1 
องค์ความรู้ 

บุคลากรและนักศึกษา 
มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม/โครงการ 
อย่างน้อยร้อยละ 80 

ผลการประเมิน 

1) โครงการร้อยด้วยใจปลูกข้าวด้านาปลูกต้นไม้ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต 
พระบรมราชินีนาถ (4.1-4-02) 

  บรรลุผล 

2) โครงการส่งเสริมประเพณีจังหวัดน่าน กิจกรรม
แห่เทียนจ้าน้าพรรษา (4.1-4-03) 

  บรรลุผล 
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3) โครงการถวายเทียนพรรษา ประจ้าปี 2560 
(สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่) (4.1-4-04) 

  บรรลุผล 

4) โครงการ พิธีรดน ้าด้าหัวอาจารย์ผู้อาวุโสสาขา
วิทยาศาสตร์ (4.1-4-05) 

  บรรลุผล 

5) โครงการน้อมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การ
ปฏิบัติ : ปลูกผักสวนครัวข้างส้านักงาน (4.1-4-
06) 

  บรรลุผล 

6) โครงการข้าวเพ่ือชีวิตและภูมิปัญญาไทยที่มา
จากข้าว (4.1-4-07) 

  บรรลุผล 

7) งานราชมงคลร่วมใจ สานสายใยปลูกข้าววันแม่ 
เก็บเก่ียววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม (4.1-4-08) 

  บรรลุผล 

 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

4.1-4-01 แผนท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ้าปีการศึกษา 2560 
4.1-4-02 สรุปโครงการร้อยด้วยใจปลูกข้าวด้านาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิต พระบรมราชินีนาถ (4.1-4-02) 
4.1-4-03 สรุปโครงการส่งเสริมประเพณีจังหวัดน่าน กิจกรรมแห่เทียนจ้าน้าพรรษา 
4.1-4-04 สรุปโครงการถวายเทียนพรรษา ประจ้าปี 2560 (สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่) 
4.1-4-05 สรุปโครงการ พิธีรดน ้าด้าหัวอาจารย์ผู้อาวุโสสาขาวิทยาศาสตร์ 
4.1-4-06 สรุปโครงการน้อมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติ : ปลูกผักสวนครัวข้าง

ส้านักงาน 
4.1-4-07 สรุปโครงการข้าวเพื่อชีวิตและภูมิปัญญาไทยที่มาจากข้าว 
4.1-4-08 สรุปงานราชมงคลร่วมใจ สานสายใยปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม 

 
 ข้อ 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะกรรมการฯ ได้น้าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนและกิจกรรมด้านท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยได้มีการน้าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการด้าเนินงานด้านการท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปี
การศึกษา 2560 ครั งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 (4.1-5-01)  โดยคณะกรรมการฯ จะแจ้งผล
การติดตามการปฏิบัติงานด้านท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไปยังคณะกรรมการประจ้าคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตรครั งที่ 7/2560 เมื่อวันที่  19 กรกฎาคม 2560 (4.1-5-02)เพ่ือทราบ โดยให้
ข้อสังเกตว่า ปีการศึกษา 2560 ไม่มีโครงการ/กิจกรรมของพื นที่ เชียงราย และตาก ที่ด้าเนินกิจกรรมด้าน
ท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเอง ส่วนใหญ่บุคลากรคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ดังนั น ควร
ให้มีการปรับปรุงแผนการด้าเนินโครงการด้านท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยให้ทุกพื นที่มีส่วนร่วมใน
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เขียนเสนอโครงการด้านท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนการด้าเนิน
กิจกรรมของเขตพื นที่คณะ มหาวิทยาลัย โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเขตพื นที ่

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

4.1-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการด้าเนินงานด้านการท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปี
การศึกษา 2560 ครั งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 

4.1-5-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ครั งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 

 
 ข้อ 6.เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เผยแพร่โครงการหรือกิจกรรมที่นักศึกษา อาจารย์
และบุคลากรได้ด้าเนินการและเข้าร่วมกิจกรรมด้านท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนผ่านทาง
ช่องทาง ทั งวารสาร “เวียงเจ็ดลิน” (จัดท้าโดยศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ราย 6 เดือน ; 4.1-6-01) เวบไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เช่น  www.sat.rmutl.ac.th, 
http:www.rmutl.ac.th เป็นต้น (4.1-6-02) 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

4.1-6-01 วารสารเวียงเจ็ดลิน ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 
4.1-6-02 ภาพการเผยแพร่บนสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  

 
 ข้อ 7.  ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ

  

http://www.sat.rmutl.ac.th/
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 2560 
 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีความหลากหลายของวัฒนธรรม ซึ่งมีเอกลักษณ์
ของแต่ละพื นที่ เชียงราย เชียงใหม่ตาก น่าน 
พิษณุโลก และล้าปาง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
การจัดสรรงบประมาณในการด้าเนินงาน     ด้าน
ท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. คณะฯ ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณ จาก
มหาวิทยาลัย เพ่ือที่จะได้ด้าเนินการจัดสรรไปยัง
ทุกสาขาวิชา ทุกเขตพื นที่ จะท้าให้โครงการ/
กิจกรรม เป็นไปตามเป้าประสงค์ของแผนมาก
ยิ่งขึ น 

2. ควรมีการก้าหนดรูปแบบการสรุปโครงการ/
กิจกรรม และรวบรวมไว้บนเวปไซต์ของคณะฯ 
(sat.rmutl.ac.th) 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

1. ให้ทุกพื นที่ หาจุดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
2. จัดท้าแผนร่วมกันในการท้านุบ้ารุงศิลปะวัฒนธรรมและท้าอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
 
 ข้อ 1.  
ผลการด าเนินงาน :  

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้พิจารณาอนุมัติกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 113 (13/2561) เมื่อวันที่ 
1 ธันวาคม 2561 (5.1-01-01)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จึงได้ด าเดนิการพัฒนากลยุทธ์ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561- 2565) และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของคณะ จากการทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2557-2561) ฉบับปรับปรุง 2559  
(5.1-01-02) และการเปลี่ยนแปลงนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้จากผลการวิเคราะห์ SWOT ที่จัดท าขึ้นด้วย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ผ่านการประชุมเรื่องการพิจารณาทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2561 และน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ตามล าดับ ดังนี้ 

1.) น าผลการทบทวนกลยุทธ์ จากการด าเนิน “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร บุคลากร และทิศ
ทางการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรในอนาคต ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรกร 
(Farmer University)” เมื่อวันที่ 4 - 7 มีนาคม 2561 ณ เบลวิลล่า รีสอร์ท อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  ที่
ได้ผลการการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  และความ
สอดคล้องของแผนฯ (SWOT) (5.1-01-03) และนโยบายของมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันและอนาคต  มีการฉายภาพอนาคตและก าหนดทิศทางการ
พัฒนาคณะ ร่วมกับผู้ทรงวุฒิ สถานประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการ เสวนาหัวข้อ “การเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ :  RMUTL Transform to Localization” 
และ “การขับเคลื่อน Flagships Farmer University” หัวข้อ “โฉมหน้าเกษตรกรรมใหม่ เกษตรกรแนวใหม่ 
และการต่อยอดผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ท าให้คน สังคม และวิถีชีวิตเปลี่ยน” 
และการหารือร่วมกันในประเด็น “กลยุทธการพัฒนาความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่างคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ และเอกชน วางแผนความส าเร็จอย่างไรในอนาคต ในยุคประเทศไทย 4.0” เป็นต้น  โดยผลลัพธ์
จากโครงการได้น าผลการวิเคราะห์ SWOT คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ 5 ประเด็น ดังนี้  

   1. จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ อุปสรรค 
2. การก าหนดต าแหน่งของคณะฯในภาพอนาคต (scenario) ใหม่ และนโยบาย5 

Flagships 
3. ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ (Goals) 
4. ผลผลิตของความส าเร็จและตัวชี้วัด(KPIs) 
5. แผนงานโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้เชื่อมโยงผลการวิเคราะห์เข้ากับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ โดยการทบทวนได้ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ โดยเฉพาะการทบทวนค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด  เป็นแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ให้
ครอบคลุมภารกิจของคณะ อันได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะ
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วัฒนาธรรม รวมถึงการบริหารจัดการในกิจกรรมระดมความคิดเห็น “การวิเคราะห์ SWOT ของคณะ” และ
กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สรุปผลงานประจ าปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2560) ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม รร.305 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา  
(5.1-1-04) และน าเสนอแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561  
(5.1-01-05)    ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 โดยมี 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้ 

ปรัชญา 
สร้างความรู้จากประสบการณ์ เชี่ยวชาญวิชาชีพ เชิดชูคุณธรรม น าความรู้สู่ชุมชน 

วิสัยทัศน์ 
เป็นคณะชั้นน าในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเข้าสู่ระบบการเกษตร บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม 
พันธกิจ 

1.จัดการศึกษา ด้านวิชาชีพในอุตสาหกรรมเกษตร ที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน 
โดยให้โอกาสผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ 

2.วิจัยเพื่อพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรสู่สากล 
3.จัดการวงจรความรู้ (Knowledge cycle) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแก่

เกษตรกรและ Startup  
4.สร้างคุณค่า "วิถีเกษตรและอาหารล้านนา" เพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  
5.สร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
 

โดยแผนการด าเนินงานแผนกลยุทธ์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จะมุ่งพัฒนา
พัฒนากิจของคณะ ด้วยยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักปฏิบัติ
วิชาชีพ (Hands-On) 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ 
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการ และการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร   

โดยแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561  มีตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จ านวน 43 ตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับ 3 
ยุทธศาสตร์ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์
/กลยุทธ์ 

ผลลัพธ์ (KPI) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
2561 

ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนนักปฏิบัติ (Hands-On)    18  ตัวช้ีวัด  

กลยุทธ์1.1 ปรับกระบวนการคัดเลือกและร่วมผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ เชิงรุก     

  
1.จ านวนการรับนักศึกษาใหม่ที่มีสัดส่วนการรับนักศึกษา จาก
อาชีวศึกษาต่อสายสามัญ เป็น 70:30  

คน : ปี 500 

  2.มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (SAT1.) กิจกรรม 2 

  
3.จ านวนนักศึกษารับเข้า (ร้อยละของเข้าหมายการรับ
นักศึกษาของแต่ละปีการศึกษา) (SAT2.) 

ร้อยละ 80 

  4.จ านวนนักศึกษาต่างชาติศึกษาต่อในคณะ (SAT3.) ร้อยละ 0.75 
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ยุทธศาสตร ์
/กลยุทธ์ 

ผลลัพธ์ (KPI) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
2561 

กลยุทธ์1.2การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาแบบนักปฏิบัติ Hands-On     
  5.ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
ร้อยละ 75 

  
6.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบ TQF และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

ระดับ ดี 

    
7.ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลงาน/โครงการ/กิจกรรมของ
นักศึกษาท่ีใช้ทักษะวิชาชีพ ที่ท าให้เกิดประโยชน์/มูลค่าเพ่ิม 
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตร์ให้ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

    

  

8.จัดท าหลักสูตรใหม่ที่มีความน่าสนใจหรือ มีส่วนร่วมในการ
จัดท าหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ ภายในคณะ หรือต่างคณะ) 
(SAT4.) 

หลักสูตร 2 

  9. ผลสัมฤทธิ์การมีงานท าของบัณฑิต (SAT5.) ร้อยละ 75 
  10.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (SAT6.) คะแนน 3.5 
กลยุทธ์1.4เสริมทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21(ด้านภาษาและการใช้
เทคโนโลยี)ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่เชี่ยวชาญ (วิชาชีพ)  และมี
คุณธรรมจริยธรรม 

    

  
11.ผลการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สกอ. (ผลคะแนนการประเมินคุณภาพหลักสูตรเป็นไปตามค่า
เป้าหมาย) (SAT7.) 

คะแนน 3.51 

  
12.กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ TQF:5 ด้าน (อย่างน้อยพื้นที่ละ 2 กิจกรรม) (SAT8.) 

กิจกรรม 10 

  13. กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ (SAT9.) กิจกรรม 1 

  
14.นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานก่อน
จบการศึกษาทุกพ้ืนที่ที่มีนักศึกษา (ตัวบ่งชี้คณะ 1.5) 
(SAT10.) 

ร้อยละ 80 

  

15. อาจารย์ที่ได้เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการและการเพ่ิมพูนสมรรถนะทางวิชาชีพด้านต่างๆ
(ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับวิชาชีพ อบรม KM) 
(SAT11.) 

ร้อยละ 10 

  16.จ านวนสถานประกอบการที่รับ น.ศ.สหกิจ (SAT12.) แห่ง 9 

  
17.ฟาร์มฝึกภายในมหาวิทยาลัยได้มาตรฐาน  GAP/GMP 
หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการยอมรับ (SAT13.) 

ฟาร์ม 3 

  
18.จ านวนรางวัลและ/หรือผลงานเชิดชูเกียรติของนักศึกษา
และศิษย์เก่า (SAT14.) 

รายการ/
ปี 

5 
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ยุทธศาสตร ์
/กลยุทธ์ 

ผลลัพธ์ (KPI) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคณะเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ                                         
14 ตัวช้ีวัด  
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholder 
Retention) ภาครัฐ เอกชน  ประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ผู้เรียน เครือข่าย
สถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

    

  19.มูลค่าที่เกิดจากผลของการผลิตบัณฑิต  วิจัย และการ
บริการวิชาการ ความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก ในการ
พัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มีความม่ันคง และยั่งยืน 

ล้านบาท 5 

กลยุทธ์ 2.2 ใช้วิทยาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่น  

    

  20.จ านวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการหลวง/ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

ชุมชน 1 

  
21.จ านวนผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติ นานาชาติ และหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลงาน 70 

กลยุทธ์ 2.3 สร้างหน่วยธุรกิจความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (Public 
Private Partnership Business Unit) 

    

  22. มูลค่าจากความร่วมมือหน่วยธุรกิจระหว่างมหาวิทยาลัย
ร่ ว ม กั บ ภ า ค รั ฐ  ภ า ค เ อ ก ช น  ภ า ค ป ร ะ ช า สั ง ค ม 
สถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ  

ล้านบาท 5 

กลยุทธ์ 2.4 สร้างความตระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  สืบสานวิถีเกษตรไทย และวัฒนธรรม
อาหารพื้นถิ่นล้านนา 

    

  

23. จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ถูกจัดเก็บและหรือน าไปใช้
ประโยชน์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์
ความรู้ 

6 

  
24.จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายในและภายนอก 
(เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา) (SAT15.) 

บาท/คน 60,000 

  
25.กิจกรรมที่ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตและเผยแพร่ผลงาน 
(SAT16.) 

กิจกรรม 2 

  
26.จ านวนผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ
และหรือนานาชาติ (SAT17.) 

ผลงาน 70 

  
27.จ านวนผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ  
(SAT18.) 

ผลงาน 3 
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ยุทธศาสตร ์
/กลยุทธ์ 

ผลลัพธ์ (KPI) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
2561 

  
28.จ านวนกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย กับ
เครือข่ายหน่วยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน (SAT19.) 

กิจกรรม 6 

กลยุทธ์ 2.5 ส่งเสริมให้สร้างผลงานวิจัย และการบูรณาการระหว่างศาสตร์ 
นวัตกรรมเกษตรและอาหาร ในระดับชาติและนานาชาติ 

    

  
29.จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ที่มีการบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์และหรือหน่วยงานภายนอก (SAT20.) 

ผลงาน 5 

  
30.จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ที่มีการบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ของนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  (SAT21.) 

ผลงาน 4 

  
31.จ านวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ (SAT22.) 

ผลงาน 6 

  
32.จ านวนงานบริการวิชาการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก (SAT23.) 

ผลงาน 10 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการ และการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร                    
11  ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์3.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการคณะ     

  

33.งบประมาณท่ีได้รับจากการบริการวิชาการจากหน่วยงาน
ภายนอก (แบบไม่หักค่าใช้จ่าย) (SAT24.) 

บาท/ต่อ
ปี 

500,000 

  34.ระดับผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้านหลักธรร
มาภิบาล 

ระดับ ดี 

กลยุทธ์ 3.2 การจัดการเพ่ือสร้างเสถียรภาพการบริหารงาน และความมั่นคง
ทางการเงิน 

    

  35.ร้อยละการบริหารแผนงาน แผนงบประมาณให้เป็นไป
ตามเป้าหมายภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ร้อยละ 80 

กลยุทธ์3.3 บริการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของมหาวิทยาลัย อย่างรอบด้าน     
  36.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านภาวะความสุข ระดับ ดี 

  
37.มีอัตราทดแทนอัตราก าลังที่จะเกษียณอายุราชการ 
ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ป ี (SAT27.) 

ร้อยละ 100 

  
38.ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาตามสาย
งาน (SAT28.) 

ร้อยละ 50 

  39.ร้อยละบุคลากรมีต าแหน่งทางวิชาการ  (SAT29.) ร้อยละ 37 

  40.ร้อยละบุคลากรคุณวุฒิปริญญาเอก (SAT30.) ร้อยละ 32 

  
41.มีการจัดการองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ระหว่างบุคลากร 
(ด้านการเรียนการสอน และ ด้านการวิจัย) (SAT31.) 

องค์
ความรู้ 

2 

  
42.หลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ (SAT32.) 

หลักสูตร 1 
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ยุทธศาสตร ์
/กลยุทธ์ 

ผลลัพธ์ (KPI) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
2561 

  
43.การจัดกิจกรรมวิชาการร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ 
(SAT33.) 

กิจกรรม 1 

 
โดยเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ได้ถ่ายทอดและมอบให้ไปยังผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็น

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 โดยมีแผนงาน/โครงการย่อย 5 แผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องและสามารถ
ตอบสนองเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

1. แผนงานด้านวิชาการและพัฒนานักศึกษา  
2. แผนงานวิจัย/งานบริการวิชาการ  
3. แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
4. แผนงานบริหารและพัฒนาบุคลากร  

โดยน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ในวาระการประชุม ครั้งที่ 
3/2561 (5.1-1-06) คณะกรรมการประจ าคณะได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมและมีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565) และปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 (5.1-1-07) และน าเสนอต่อกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2561 วันที่ 19 เมษายน 2561 (5.1-1-08)  โดยคณะฯ ได้ด าเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 ไปยังทุกหน่วยงานในสังกัด (5.1-1-09) และประกาศให้สามารถดาวน์โหลด เว็บ
ไซด์ www.sat.rmutl.ac.th > เกี่ยวกับ > ยุทธศาสตร์และแผน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป   
(5.1-1-10) 

2). คณะได้น าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ที่มุ่งเน้นให้การใช้งบประมาณเกิดประสิทธิภาพ และน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ (5.1-1-11)  โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงินได้วิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทางการเงิน อาทิ  

1. การจัดหารายได้: แหล่งที่มาของงบประมาณ /โครงสร้างของรายได้ 
2. การควบคุมค่าใช้จ่าย   
3. ความสามารถในการด าเนินโครงการและแผนงานตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด:โครงการ  
4. การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนแต่ละประเภท: ระยะเวลาและความสามารถในการ

เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว จ านวนงบประมาณที่เหมาะสม อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 
5.นโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียน: การจัดหาแหล่งเงินทุนแบบสอดคล้อง และ 

มาตรการติดตามและกรอบการใช้งบประมาณ  
ทั้งนี้การบริหารงบประมาณ นโยบายการบริหารงบประมาณผ่านระบบการบริหารจัดการข้อมูล

ทางการเงินและงบประมาณ (ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร Enterprise Resource Planning : ERP)  
(5.1-1-12)  โดยมีแผนการด าเนินงานและติดตามร้อยละการใช้งบประมาณ และจัดท ารายงานแสดงสถานะทาง
การเงิน ได้มีการรายงานแสดงฐานะทางการเงินเสนอต่อผู้บริหารทุกเดือนและเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะทุกรายไตรมาส เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดความคุ้มค่าสูงสุด  

ครั้งที่ 1 (ไตรมาส1) ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 18 
เมษายน 2561 วาระที่ 4.7 รายงานผลการใช้งบประมาณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ไตรมาส  
1-2 (ต.ค. 60- มี.ค.61 ) (5.1-1-13)  โดยมีมติที่ประชุมรับทราบสถานะ การใช้งบประมาณและเร่งรัดให้มีการ
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เบิกจ่ายและด าเนินงานกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน  และแผนการรายงานผลการบริหารงบประมาณ ต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2 (ไตรมาส 3) ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7/2561 วันพุธ
ที่ 18 กรกฎาคม  2561 วาระที่ 4.3 รายงานผลการใช้งบประมาณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย.61) (5.1-1-14) 
 
เอกสารหลักฐาน 

5.1-1-01 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
5.1-1-02 แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2557-2561) ฉบับปรับปรุง 2559 
5.1-1-03 รายงานผลการด าเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร บุคลากร และทิศทางการบริหาร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรในอนาคต ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรกร 
(Farmer University)” วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2561 ณ เบลวิลล่า รีสอร์ท อ าเภอหางดง  จังหวัด
เชียงใหม่  

5.1-1-04 รายงานสรุปผลงานประจ าปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม รร.305 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา 

5.1-1-05 แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 
5.1-1-06 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3/2561   
5.1-1-07 แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561  
5.1-1-08 ระเบียบวาระการกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2561 วันที่ 19 เมษายน 2561  
5.1-1-09 บันทึกข้อความที่ ศธ 0583.03(วก)/1172 เรื่อง ขอส่งแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
5.1-1-10 Link ส าหรับการดาวน์โหลด  แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี พ.ศ. 2561  เว็บไซด์ www.sat.rmutl.ac.th  
5.1-1-11 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2561   
5.1-1-12 การบริหารงบประมาณผ่านระบบการบริหารจัดการข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ (ระบบ

บริหารทรัพยากรองค์กร Enterprise Resource Planning : ERP)  
5.1-1-13 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 18 เมษายน 2561 วาระท่ี 

4.7 รายงานผลการใช้งบประมาณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ไตรมาส 1-2 
(ต.ค. 60- มี.ค.61 )  

5.1-1-14 รายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7/2561 วันพุธที่ 18 
กรกฎาคม  2561 วาระที่ 4.3 รายงานผลการใช้งบประมาณคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย.61)  
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   ข้อ 2.ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมและต้นทุนผลผลิต โดยใช้หลักการ
ต้นทุนซึ่งให้ความสนใจกับการบริหารกิจกรรมและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่ากิจกรรมต่างๆ เป็นสิ่งที่ท าให้เกิด
ต้นทุนกิจกรรม คือการกระท าที่เปลี่ยนทรัพยากรของกิจการออกมาเป็นผลผลิต โดยการจัดสรรส่วนค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนเข้าสู่กิจกรรมที่เก่ียวข้อง  โดยอาศัยตัวผลักดันต้นทุน ที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมที่เกิดขึ้นและจึงค านวณ
ต้นทุนร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือสิ่งที่ต้องการคิดต้นทุน 

การค านวณต้นทุนด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (5.1-2-01)  มีดังนี้  
2.1 ต้นทุนผลผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง ผลรวมของ

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการเรียนรายวิชา รายหลักสูตร อาทิ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ค่าใช้สอยค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคาและตัดจ าหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึงค่าใช้จ่าย
จากกิจกรรมการวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ความรู้และให้บริการวิชาการ 
และกิจกรรมการ ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

2.2 ต้นทุนกิจกรรม หมายถึง ต้นทุนที่ เกิดจากผลรวมของกิจกรรมการเรียนรายวิชา 
เช่นเดียวกับต้นทุนผลผลิต และตุ้นทุนจากกิจกรรมบริการด้านทะเบียน กิจกรรมประชุมทางไกล (งานวิทย
บริการ)   
 
ตารางที่ 1 แสดงรายงานต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ าปีงบประมาณ 2560   

หลักสูตร 
ต้นทุนต่อหน่วย 

(ต้นทุนกิจกรรม) 
(บาท) 

ต้นทุนต่อหน่วย 
(ต้นทุนผลผลิต) 

(บาท) 

ผลต่าง 
(ร้อยละ) 

กิจกรรมจัดการเรียนการสอน #DIV/0! 78,578.51 
 

1การเรียนการสอนระดับปริญญาโท 71,529.58 71,938.95 -0.57231 
1.1 สาขาเกษตรศาสตร์ 112,498.32 113,846.56 -1.19845 
1.1.1 หลักสูตร วทม.เทคโนโลยีการเกษตร 118,108.40 119,851.56 -1.4759 
1.1.2 หลักสูตร วทม.พืชศาสตร์ 104,055.57 104,809.48 -0.72452 
2การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับปริญญาตรี 

92,550.10 93,443.33 -0.96513 

2.1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 124,277.25 126,477.14 -1.77015 
2.1.1 หลักสูตร คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 149,463.25 149,522.20 -0.03944 
2.1.2 หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 125,049.59 125,803.49 -0.60289 
2.1.3 หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 20,984.98 28,463.56 -35.6377 
2.1.4 หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 37,747.26 39,356.02 -4.2619 
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หลักสูตร 
ต้นทุนต่อหน่วย 

(ต้นทุนกิจกรรม) 
(บาท) 

ต้นทุนต่อหน่วย 
(ต้นทุนผลผลิต) 

(บาท) 

ผลต่าง 
(ร้อยละ) 

2.1.5 หลักสูตร วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 103,651.41 104,405.32 -0.72735 
2.1.6 หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 83,714.66 91,193.24 -8.93341 
2.1.7 หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโลยีการ
อาหาร 

173,455.99 176,382.59 -1.68723 

2.1.8 หลักสูตร วท.บ. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 170,888.07 171,266.37 -0.22137 
2.1.9 หลักสูตร วท.บ. ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 320,348.32 320,407.26 -0.0184 
2.3 สาขาเกษตรศาสตร์ 91,213.33 94,571.88 -3.68208 
2.3.1  หลักสูตร วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 103,115.54 105,744.72 -2.54975 
2.3.2  หลักสูตร วท.บ.ประมง 105,282.22 107,979.88 -2.56232 
2.3.3  หลักสูตร วท.บ.พืชศาสตร์ 78,439.18 82,791.19 -5.54825 
2.3.4  หลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์ 107,700.11 110,670.15 -2.75769 
2.3.5  หลักสูตร วท.บ. (พืชศาสตร์/สัตวศาสตร์/ประมง) 59,422.21 62,004.92 -4.34637 

จากตารางที่ 1 พบว่าเมื่อเปรียบเทียบการคิดต้นทุนต่อหน่วยที่จ าแนกตามต้นทุนกิจกรรมและ ต้นทุน
ผลผลิต มีความไกล้เคียงกัน และมีการรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ปีงบประมาณ 2560 ปรากฏต้นทุนผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ และกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ จ าแนกตามระดับการศึกษา เป็นดังนี้  
 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต จ าแนกตามระดับ  พื้นที่ และหลักสูตร 

ระดับการศึกษา / หลักสูตร 

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

น่าน ล าปาง พิษณุโลก ตาก 
ต้นทุนต่อ

หน่วยผลผลิต
เฉลี่ย 

1. การเรียนการสอนระดับปริญญาโท 27,327.90 105,797.36 292,442.53 - 132,841.29 
1.1 สาขาเกษตรศาสตร์ 

    
132,841.29 

1.1.1 หลักสูตร วทม.
เทคโนโลยีการเกษตร 

27,327.90 105,714.61 292,442.53 - 141,828.35 

1.1.2 หลักสูตร วทม.พืชศาสตร์ - 105,880.10 - - 105,880.10 
2. การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระดับปริญญาตรี 

73,981.07 97,994.22 105,070.35 207,554.51 105,438.56 

2.1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและ
ชีวภาพ 

67,884.46 113,865.17 106,085.19 207,554.51 120,663.94 

2.1.1 หลักสูตร คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ - - - 150,592.82 150,592.82 
2.1.2 หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ - 126,874.12 - - 126,874.12 
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ระดับการศึกษา / หลักสูตร 

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

น่าน ล าปาง พิษณุโลก ตาก 
ต้นทุนต่อ

หน่วยผลผลิต
เฉลี่ย 

2.1.3 หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 29,534.18 - - - 29,534.18 
2.1.4 หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

68,226.24 - 94,398.55 321,477.89 161,367.56 

2.1.5 หลักสูตร วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร 

 
105,475.95 - - 105,475.95 

2.1.6 หลักสูตร วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

92,263.86 
 

- - 92,263.86 

2.1.7 หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

81,513.55 109,245.45 117,771.83 150,592.82 114,780.91 

2.2 สาขาเกษตรศาสตร์ 80,077.69 86,091.01 104,664.42 - 91,384.37 
2.2.1  หลักสูตร วท.บ.เครื่องจักรกล
เกษตร 

  
106,815.35 - 106,815.35 

2.2.2  หลักสูตร วทบ.ประมง 70,585.79 108,518.95 123,342.50 - 100,815.75 
2.2.3  หลักสูตร วทบ.พืชศาสตร์ 69,934.55 74,531.82 107,647.73 - 84,038.03 
2.2.4  หลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์ 92,079.02 110,259.11 121,957.35 - 108,098.49 
2.2.5  หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืช
ศาสตร์/สัตวศาสตร์/ประมง) 

87,711.41 51,054.14 63,559.15 - 67,441.56 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้น าข้อมูลผล 
การค านวณต้นทุนต่อหน่วยโดย จ าแนกแต่ละหลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ 2560 น ามาวิเคราะห์ในประเด็น ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขันระหว่างคณะพ้ืนที่ ที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเดียวกัน 
ดังนี้  

กราฟที่ 1 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปี 2560 ระดับปริญญาโท สาขาเกษตรศาสตร์ 

 

27,327.90 
105,714.61 

292,442.53 

-

105,880.10 

-
 -

 200,000.00

 400,000.00

น่าน ล าปาง พิษณุโลก

ต้นทุนการผลิตมหาบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์  ปี 2560

1.1.1 หลักสูตร วทม.เทคโนโลยีการเกษตร 1.1.3 หลักสูตร วทม.พืชศาสตร์
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พบว่า ต้นทุนรวมในการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาเกษตรศาสตร์ เป็น
จ านวนเงินเฉลี่ย 132,841.29 บาท  ต่อนักศึกษา 1 คน ต่อปี  จากกราฟพ้ืนที่พิษณุโลกมีต้นทุนการผลิตสูงที่สุด
เมื่อเทียบกับหลักสูตรเดียวกัน ในพื้นที่ ล าปาง และน่าน  คือ 292,442.53 บาท   

กราฟที่ 2 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 

 

ต้นทุนรวมในการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและ
ชีวภาพ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สูงที่สุดคือหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.
ล้านนา ตาก เป็นเงินจ านวน 321,477.89 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของต้นทุนการผลิตสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ คือ 120,663.94 บาท จ านวน 2.66 เท่า และในหลักสูตรเดียวกันสูงกว่าพ้ืนที่ น่าน พิษณุโลก 4.71 
เท่า และ 3.41 เท่า ตามล าดับ และหลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตบัณฑิตต่ าที่สุด คือหลักสูตร วท.บ.
เทคโนโลยีชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน คือ 29,534.18 บาท ต่อคน ต่อปี   

กราฟที่ 3 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์  

 

ต้นทุนต่อหน่วยรวมในการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ 5 
หลักสูตรเฉลี่ยเป็นจ านวน 91,384.37 บาท ต่อนักศึกษา 1 คน ต่อปี จากกราฟที่ 3 พบว่าต้นทุนต่อหน่วยของ
หลักสูตรพ้ืนที่พิษณุโลกส่วนใหญ่มีค่าสูงว่าต้นทุนต่อหน่วยของพ้ืนที่น่าน ล าปาง และตาก และต้นทุนต่อหน่วยที่
มีค่าต่ าที่สุดของหลักสูตรสาขาเกษตรศาสตร์ คือ หลักสูตร วท.บ เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์/สัตวศาสตร์/ประมง) 
มีค่าต้นทุนต่อหน่วยเฉลี่ย 3 พ้ืนที่ คือ 67,441.56 บาท ต่อคน ต่อปี  เนื่องจากหลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ เป็น
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หลักสูตรรวมประกอบด้วย 3 แขนงวิชาด้วยกัน ท าให้จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรมีจ านวนมากที่สุด ท าให้การ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหลักสูตรมีค่าต่ าที่สุด แสดงให้เห็นว่าหากทุกหลักสูตรสามารถเพ่ิมจ านวน
นักศึกษาให้มากขึ้น ก็จะท าให้มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยรวมรายปี ทุกระดับการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 กับ
งบประมาณ 2560 

ชื่อผลผลิต 
ต้นทุนต่อหน่วย 
ปีงบประมาณ 

2559 

ต้นทุนต่อหน่วย 
ปีงบประมาณ 

2560 

ผลต่าง (ร้อยละ) 
ต้นทุนต่อหน่วย 

1. การเรียนการสอนระดับปริญญาโท 352,892.60 71,938.95 -79.61% 
1.1 สาขาเกษตรศาสตร์ 352,892.60 113,846.56 -67.74% 
1.1.1 หลักสูตร วทม.เทคโนโลยีการเกษตร 198,385.11 119,851.56 -39.59% 
1.1.2 หลักสูตร วทม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 92,852.18 - -100.00% 
1.1.3 หลักสูตร วทม.พืชศาสตร์ 961,027.35 104,809.48 -89.09% 
2. การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระดับปริญญาตรี 

137,740.92 93,443.33 1.19 % 

2.1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 72,608.26 126,477.14 74.19% 
2.1.1 หลักสูตร คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 54,562.89 149,522.20 174.04% 
2.1.2 หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 100,501.28 125,803.49 25.18% 
2.1.3 หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1,070,361.45 - -100.00% 
2.1.4 หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 176,079.60 28,463.56 -83.83% 
2.1.5 หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 69,264.33 39,356.02 -43.18% 
2.1.6 หลักสูตร วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 86,057.37 104,405.32 21.32% 
2.1.7 หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 71,207.89 91,193.24 28.07% 
2.1.8 หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโลยี
การอาหาร 

64,909.14 176,382.59 171.74% 

2.1.10 หลักสูตร วท.บ. ธุรกิจอาหารและ
โภชนาการ 

- 320,407.26 100.00% 

2.2 สาขาเกษตรศาสตร์ 65,132.67 94,571.88 45.20% 
2.2.1  หลักสูตร วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 87,823.21 105,744.72 20.41% 
2.2.2  หลักสูตร วท.บ.ประมง 76,527.17 107,979.88 41.10% 
2.2.3  หลักสูตร วท.บ.พืชศาสตร์ 64,593.05 82,791.19 28.17% 
2.2.4  หลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์ 67,698.37 110,670.15 63.48% 
2.2.5  หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืช
ศาสตร์/สัตวศาสตร์/ประมง) 

51,318.93 62,004.92 20.82% 
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เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยรวมรายปี ในระดับปริญาตรี ประจ าปีงบประมาณ 2529 กับ
งบประมาณ 2560 จะเห็นได้ว่าต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น 10 หลักสูตร จาก 13 หลักสูตร เมื่อไปวิเคราะห์
รายละเอียดพบว่า สาเหตุที่ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นในปีงบประมาณ 2560 เนื่องมาจากการใช้จ่าย
งบประมาณปี 2560 ที่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร อาจารย์ พนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา และรายจ่ายอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นทุกรายการ โดยเฉพาะรายจ่ายอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น เพราะ
มหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บริการวิชาการสู่ชุมชน
มากขึ้น ในการเรียนการสอน พบว่าค่าครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ 2560 เพ่ิมขึ้นแต่ปริมาณนักศึกษาที่มีปริมาณ 
ลดลงท าให้การค านวณค่า FTES น้อยลงตามไปด้วย  ดังนั้น เมื่อค านวณต้นทุนต่อหน่วย จึงท าให้ค่าต้นทุนต่อ
หน่วยเพ่ิมขึ้นทุกระดับ  ดังตารางที่ 2 เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยรวมรายปี ในระดับปริญญาโท ประจ าปี 2559 กับ 2560 พบว่าลดลง 
โดยเฉพาะ วท.ม.พืชศาสตร์ มีต้นทุนต่อหน่วยผลิผลิตลดลง 89.09 %  ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก หลักสูตรระดับปริญญา
โท มีผลผลิตการเรียนการสอน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 มีการปิดหลักสูตร วทม.เทคโนโลยีการผลิต
สัตว์  ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มีการใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพสุงสุด  จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหลักสูตรลดลง 

ตารางท่ี 4 สรุปจ านวนบัณฑิตมีงานท าและศึกษาต่อ 

หลักสูตร 
ต้นทุนต่อหน่วยเฉลี่ย

ทุกพ้ืนที่ 

ร้อยละ 
บัณฑิตมีงานท าและ

ศึกษาต่อ 

คะแนนผลการ
ประเมินหลักสูตร 
(องค์ประกอบที่2) 

1. การเรียนการสอนระดับปริญญา
โท 

           132,841.29   100  

1.1 สาขาเกษตรศาสตร์            132,841.29     

1.1.1 หลักสูตร วทม.
เทคโนโลยีการเกษตร 

           141,828.35  100 ไม่มีบัณฑิต 

1.1.2 หลักสูตร วทม.พืชศาสตร์            105,880.10  100 4.5 

2. การเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับ
ปริญญาตรี 

           105,438.56  57.14  

2.1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ 

           
120,663.94  

   

2.1.1 หลักสูตร คศ.บ. คหกรรม
ศาสตร์ 

           150,592.82  71.43  

2.1.2 หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีภูมิ
ทัศน์ 

           126,874.12  50 3.74 

2.1.3 หลักสูตร วท.บ. 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

            29,534.18  - - 
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หลักสูตร 
ต้นทุนต่อหน่วยเฉลี่ย

ทุกพ้ืนที่ 

ร้อยละ 
บัณฑิตมีงานท าและ

ศึกษาต่อ 

คะแนนผลการ
ประเมินหลักสูตร 
(องค์ประกอบที่2) 

2.1.4 หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

           161,367.56  51.43 3.60 

2.1.5 หลักสูตร วท.บ. พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

           105,475.95  66.67 - 

2.1.6 หลักสูตร วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

            92,263.86  75 3.83 

2.1.7 หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร 

           114,780.91  73.68 4.53 

2.3 สาขาเกษตรศาสตร์             91,384.37     

2.3.1  หลักสูตร วท.บ.เครื่องจักรกล
เกษตร 

           106,815.35  63.16 4.02 

2.3.2  หลักสูตร วทบ.ประมง            100,815.75  44.12 - 

2.3.3  หลักสูตร วทบ.พืชศาสตร์             84,038.03  50 - 

2.3.4  หลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์            108,098.49  60 - 

2.3.5  หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ 
(พืชศาสตร์/สัตวศาสตร์/ประมง) 

            67,441.56  0 3.64 

การพิจารณาด้านความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิตบัณฑิต 
และโอกาสในการแข่งขัน คณะพบว่า เมื่อพิจารณาจากภาวะมีงานท าและต้นทุนต่อหน่วย น าแต่ละหลักสูตรมา
เปรียบเทียบภายในคณะฯ ต้นทุนต่อหน่วยหลายหลักสูตรต้นทุนต่อหน่วยสูงมาก เนื่องจากมีจ านวนนักศึกษา
น้อย เช่น ในระดับปริญญาโท หลักสูตร วทม.เทคโนโลยีการเกษตร  ต้นทุนต่อหน่วยเป็นจ านวนเงิน 
141,851.95 บาท ต่อนักศึกษา 1 คน ต่อปี ซึ่งท าให้คณะควรจะต้องมีการทบทวนการบริหารหลักสูตรว่าท า
อย่างไรจึงจะมีจ านวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ควรท าการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  โดยการเข้ารับเข้านักศึกษา
โดยตรง มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะสั้น และต้องทบทวนปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน หรืออาจจะต้องท าการปิดหลักสูตร หากด าเนินการตามแผนแล้วไม่
สามารถท าให้จ านวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึนได้ 

ในระดับปริญญาตรี การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพ อยู่ระดับดี ทุกหลักสูตร (จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560) (5.1-2-03) และเกิดประสิทธิผลที่ดีจากผล
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตในภาพรวม (ตารางท่ี 3) โดยเฉพาะหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร คุณภาพบัณฑิตมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (4.53) และมีภาวการณ์มีงานท าสูงกว่าทุกหลักสูตร 
คือ ร้อยละ 73.68  

ระดับปริญญาโท มีการบริหารหลักสูตร มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดีมาก และเกิดประสิทธิผลที่ดีมาก
เช่นกัน เพราะภาวะมีงานท าร้อยละ 100 
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ในส่วนหลักสูตรอ่ืน มตี้นทุนต่อหน่วย ที่ใกล้เคียงกับต้นทุนต่อหน่วยโดยเฉลี่ย เช่น ในสาขาวิทยาศาสตร์
กายภาพและชีวภาพ ต้นทุนต่อหน่วย 72,608.25 บาทต่อคนต่อปี  หลักสูตร วทบ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร ต้นทุนต่อหน่วย 64,909.14 บาท ซึ่งภาวะการมีงานท าของบัณฑิตมีร้อยละ 73.68  ซึ่งจะเห็นได้ว่ามี
การบริการต้นทุนต่อหน่วยได้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย  อีกทั้งภาวะการมีงานท าสูงมาก (5.1-2-02) เห็นควรที่คณะฯ จะได้
ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุง ทั้งด้านงบประมาณ ครุภัณฑ์ บุคลากร และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ และควร
ปรับปรุงหลักสูตร ให้ทันสมัย  สร้างความร่วมมือ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการหน่วยงานรัฐและเอกชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

การวิเคราะห์โอกาสในการแข่งขัน ได้มีการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วย  ผลผลิตด้านการจัดการเรียน
การสาขาเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบันการศึกษา จ านวน 3 แห่ง ที่มี
พันธกิจใกล้เคียงกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
(5.1-2-03) (5.1-2-04) มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (5.1-2-05) (5.1-2-06) และแสดงการเปรียบเทียบ
ค่าต้นทุนต่อหน่วย กับ การมีงานท าของบัณฑิต  ดังตารางที่ 5 ด้านล่างนี้ 

 
ตารางท่ี 5 แสดงเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วย และร้อยละการมีงานท าของมทร.ล้านนา และสถานอ่ืน 

สถาบันการศึกษา ต้นทุนต่อหน่วย(ต่อคน) บัณฑิตมีท างานและศึกษาต่อ
(ร้อยละ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 94,571 57.14 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 92,256 87.98 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 153,521 39.47 

 
 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบันฑิตให้มีตรงต่อความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต นั้น  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตน้อยที่สุด คือ 92,256 บาท โดยการมีงานท า
ของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2559 ร้อยละ 87.98 เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยนเรศวร มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ที่สูง 153,521 บาทต่อคน แต่ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตอยู่ที่ร้อยละ 39.47  ซึ่งแสดงถึงความไม่สัมพันธ์ใน
การการใช้งบประมาณที่ส่งผลต่อต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตบัณฑิต  ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 94,571 บาทต่อคน และมีผลภาวะการมีงานท าของบันฑิตร้อย
ละ 57.14  ซึ่งหาพิจารณาในแง่ของต้นทุนต่อหน่วย มีความใกล้เคียงกับสถาบันลักษณะเดียวกัน (มทร.ธัญบุรี) 
แต่หากพิจารณาสืบเนื่องถึงภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ที่มีร้อยละการมีงานท าน้อยกว่ามทร.ธัญบุรี ร้อยละ 
30.84 นั้น ท าให้คณะต้องหาแนวทางหรือพัฒนานักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ ให้ตรงตามความ
ต้องการและให้มีคุณลักษณ์บัณฑิตพึงประสงค์ของสถานประกอบการมากยิ่งขึ้น 

ซึ่งการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร  ได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 วาระที่ 4.4 
รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (5.1-2-07)  เพ่ือให้คณะน าผลการ
วิเคราะห์ไปวางแผนการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ และทบทวนแผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ที่สามารถเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขันได้ 
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เอกสารหลักฐาน 
5.1-2-01 รายงานต้นทุนผลผลิต ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
5.1-2-02 รายงานผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ปีการศึกษา 2559 
5.1-2-03 ผลกา รประ เ มิ น คุ ณภ า พกา ร ศึ ก ษ า  ร ะดั บหลั ก สู ต ร  คณะวิ ท ย าศ าส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.1-2-04 รายงานต้นทุนผลผลิต ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
5.1-2-05 รายงานผลการส ารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ปีการศึกษา 2559 
5.1-2-06 รายงานต้นทุนผลผลิต ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
5.1-2-07 รายงานผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2559 
5.1-2-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วาระท่ี 5.4 รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ

หน่วยของนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 มทร.ล้านนา 
 
 
   ข้อ 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงโดยมีคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับคณะ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกส่วน
งาน ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจหลักของคณะด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และมีการก าหนดแผนการด าเนินงานการควบคุมภายในและ  
การบริหารความเสี่ยง และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการฯ ก าหนดไว้  
(5.1-3-01)  โดยได้ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับคณะ และ
ระดับเขตพ้ืนที่  จากการเสวนาในหัวข้อ “การทบทวนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา” เมื่อวันที่ 
21 – 22 มิถุนายน 2561 ซึ่งในการจัดกิจกรรมคณะได้สัมมนาเชิงปฏิบัติการแบ่งกลุ่มและ Workshop  
การบริหารความเสี่ยงเบื้องต้น การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ส าคัญที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยและการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ความเสี่ยง และ
ระบุวิธีการควบคุมหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (5.1-3-02) ในการด าเนินการบริหารความเสี่ยง
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิ์ภาพตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย   

1).การด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ 2561 คณะฯ ได้วิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ 
แล้วน ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยคณะมีนโยบายในการปรับประเด็นความเสี่ยงเป็น 5 ด้านหลัก ได้แก่ 
1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ นโยบาย ยุทธศาสตร์  2.ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 3.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
และ 4.ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ  และ 5.ประเด็นความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้   
การประเมินปัจจัยเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่เป็นผลจากความเสี่ยง เป็นระดับความ

http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/sw61pBN7n219CJ1
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เสี่ยงเป็น 4 ระดับคือ 1. ระดับความเสี่ยงต่ า (low) 2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (medium) 3.ระดับความเสี่ยง
สูง (high) 4.ระดับความเสี่ยงสูงมาก (extreme) และซึ่งในปีงบประมาณ 2561 คณะมีเป้าหมายที่จะลดระดับ
ความเสี่ยงลงอย่างน้อย 2 ปัจจัยเสี่ยง จากปัจจัยที่ประเมินได้ในปี 2561 จ านวน 10 ปัจจัยเสี่ยง (5.1-3-03) 

2). หลังจากคณะได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมิน
โอกาสและผลกระทบ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธะกิจของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย 
ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริหารจัดการ และจากเหตุการณ์ภายนอก 
พบว่า คณะมีความเสี่ยงในพันธกิจด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และจากเหตุการณ์ภายนอก  
รวมทั้งสิ้น 3 ปัจจัยเสี่ยง ที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก (ค่าคะแนน 15 - 25)  

 2.1. ปัจจัยเสี่ยงพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน 

  - การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  
ระดับความเสี่ยงสูง (ค่าคะแนน 20) 

  - หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
ระดับความเสี่ยงสูง (ค่าคะแนน 20) 

 2.2. ปัจจัยเสี่ยงพันธกิจด้านบริหารจัดการ 

  - บุคลากรไม่เข้าใจเป้าหมายของวิสัยทัศน์ ระดับความเสี่ยงสูง (ค่าคะแนน 16) 

 2.3.ปัจจัยเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ 

  - เกิดภัยธรรมชาติที่ไม่อาจคาดการณ์และไม่อาจควบคุมได้ (ค่าคะแนน 15)  

4). จากความเสี่ยงที่ประเมินได้และพิจารณาจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น  จึงได้น าความเสี่ยงและ
ปัจจัยเสี่ยง มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยก าหนดวิธีการในการแก้ไขด้วยวิธีการลดความเสี่ยง และป้องกัน
ความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปัจจัยเสี่ยง พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 2 
วิธีการ  6  กิจกรรม (5.1-3-04) และเสนอผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (5.1-3-04) และน าส่งแผนบริหารความเสี่ยงไปคณะ
พ้ืนที่ให้คณะพ้ืนที่ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (5.1-3-05)  

5) เมื่อมีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไปแล้ว คณะมีแผนการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงาน 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน  โดยครั้งที่ 1  คือ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) (5.1-3-06) เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบแต่ละปัจจัยส่งรายงาน
ความก้าวหน้าในการลดความเสี่ยง และป้องกันความเสี่ยง ตามกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผน พบว่า วิธีการลด/
ขจัดความเสี่ยง จากทั้งหมด 10 กิจกรรม ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 5 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 50  และค่าคะแนน
ความเสี่ยงลดลง 2 ปัจจัยเสี่ยง (จาก 3 ปัจจัยเสี่ยง) คิดเป็นร้อยละ 100 (รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
รอบ 6 เดือน)  
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :  
5.1-3-01 รายการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561  
5.1-3-02 รายงานโครงการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันที่ 21-22 

มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา 
5.1-3-03 แบบประเมินความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
5.1-3-04 แผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
5.1-3-05 หนังสือบันทึกข้อความท่ี ศธ 0583.03(วก)/1479 ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยง  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ลว.12 ธ.ค. 2560  
5.1-3-06 แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร 
 
 ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง

ชัดเจน 
ผลการด าเนินงาน : 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดย นายยรรยง  
เฉลิมแสน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะผู้บริหารของคณะ ได้น าหลักธรรมาภิ
บาล 10 ประการ มาใช้ในการบริหารงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานให้ไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะ ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ด าเนินงานโดยยึด
หลักประสิทธิผล เพ่ือบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณ โดยการ
บริหารงบประมาณและทรัพยากรเน้นที่ผลลัพธ์เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด (สกอ.5.1-4-01) 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปฏิบัติงานโดยใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณ คณะด าเนินการเบิกจ่าย
ในอัตราที่ก าหนดโดยกระทรวงการคลัง และกองคลัง (มทร.ล้านนา) โดยบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงานภายใต้
เงินงบประมาณที่มีอย่างจ ากัด ด้านการบริหารเวลา  ซึ่งคณะมีพ้ืนที่ในการจัดการศึกษา 6 พ้ืนที่ คือ เชียงใหม่  
เชียงราย  ตาก  น่าน  พิษณุโลก  และล าปาง คณะจึงได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้พัฒนาเป็นระบบที่สมบูรณ์แล้ว มาใช้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพ่ือให้
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด (สกอ.5.1-4-02) เช่น 

-ระบบงานสารบรรณ (www.eoffice.rmtul.ac.th)  ลดต้นทุนของกระดาษ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล  

-ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล (hr.rmutl.ac.th) ลดต้นทุนของกระดาษ  แรงงาน และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล 

-ระบบทะเบียนกลาง (http://reqis.rmutl.ac.th) ลดขั้นตอนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   
ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล 

-ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล 
-ระบบ datacenter (datacenter.rmutl.ac.th) ง่ ายต่อการสืบค้นข้อมูลด้ านนักศึกษา   

http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/sw61pBN7n219CJ1
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/sw61pBN7n219CJ1
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/R3Euh7tyQJcJRBj
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/7xLU0aECbTXSeQz
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/w1eeZfr527JhOxu
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/w1eeZfr527JhOxu
http://www.eoffice.rmutl.ac.th/
http://hr.rmutl.ac.th/
http://regis2015.rmutl.ac.th/regis
http://reqis.rmutl.ac.th/
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ข้อมูลด้านบุคลากร และข้อมูลด้านงานทะเบียน 
 

อีกทั้งยังมีการน าวิธีการสื่อสารในช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายมาใช้ในการ
สื่อสาร คือ การจัดประชุมต่าง ๆ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO-Conference)  

ด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ คณะได้น าหลักการใช้ทรัพยากรร่วมกันมาใช้ 
ได้แก่ การใช้ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการร่วมกันระหว่างสาขาหรือต่างคณะ  เพ่ือแก้ปัญหาห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ ท าให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุ
เป้าหมายการปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้มีการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน โดยการส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมอย่างสม่ าเสมอ   
(สกอ.5.1-4.03) 

3. หลักการตอบสนอง  (Responsiveness) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
มีการตอบสนองความต้องการของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 นักศึกษา – คณะจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี
การศึกษา (อ้างอิงตามรายงานผลการด าเนินงาน ระดับหลักสูตร (มคอ.7) ของทุกหลักสูตรในคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2560) เพ่ือให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่อาจารย์ในการพัฒนารูปแบบ เนื้อหารายวิชา และกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ได้น าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม และบริการอ่ืน ๆ มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา (สกอ.5.1-4-04) 

 สนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความก้าวหน้าตามเส้นทางในการ
ท างาน โดยให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากรายบุคคล (IDP) ที่บุคลากรแต่ละคนได้ก าหนด
ไว้ ประจ าปีงบประมาณ 2560 (สกอ.5.1-4-05) 

 สนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ได้ศึกษาดูงานทางด้านเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาปรับใช้ในการท างาน เช่น การศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี
เกี่ยวกับโรงเรือนและระบบเกษตรแนวทางใหม่ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  เมื่อวันที่ 13 -16 กรกฎาคม 
2560 ณ บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย ฟาร์มแพลนท์ เซนส์  ธนพัฒน์  มัชรูม ฟาร์มเห็ด และไร่ชนม์เจริญฟาร์ม 
จังหวัดกาญจนาบุรี หรือ การศึกษาดูงานทางด้านการจัดการของเสียในฟาร์มสัตว์ และการจัดการโรงเรือนเลี้ยงดู 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ในวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2560 ณ บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จ ากัด /บริษัท 
ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ ากัด และโครงการชั่งหัวมัน เป็นต้น  (สกอ.5.1-4-06) 

 สังคมหรือชุมชน – คณะได้มีการด าเนินการให้บริการทางวิชาการ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและสังคม ผ่านการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเป็น
การบริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ  ซึ่งลักษณะโครงการคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นการให้บริการทางวิชาการในหลายลักษณะ (สกอ.5.1-4-07) เช่น  

-โครงการบริการวิชาการในแผนบริการทางวิชาการหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม 

-โครงการบริการวิชาการในแผนงานของหน่วยงาน ได้แก่ โครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและ
อาหารล้านนา 

-โครงการบริการวิชาการนอกแผนงาน ได้แก่ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ 
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-การให้บริการวิชาการในลักษณะอ่ืน ๆ ได้แก่ การรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/จัดแสดง/
สาธิต และการรับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการ
บริการจัดการคณะด้วยความรับผิดชอบ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและมอบหมายงานอย่างชัดเจน เช่น  (สกอ.
5.1-4-08) 

 สายสนับสนุน มีการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (Job Description) เป็นตัวก ากับว่าบุคคล
ใดมีหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นอย่างไร   

 สายวิชาการ ได้มีการจัดท าข้อตกลงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (TOR) เพ่ือเป็นเกณฑ์พิจารณา
การปฏิบัติงาน 

 มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน กรณีผู้บริหาร หรือหัวหน้าสาขาไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
รวมทั้งมีการก าหนดให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ในคณะด าเนินงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ก าหนด 

5. หลักความโปร่งใส  (Transparency) กระบวนการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ยึดหลักเปิดเผย ตรงไป ตรงมา โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ สามารถชี้แจงได้เมื่อผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อสงสัย รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียรับทราบ ตลาดจนเปิดโอกาสให้เข้ามาตรวจสอบการด าเนินงานของคณะได้ โดยคณะได้เผยแพร่ข้อมูล
และเปิดโอกาสให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นไปโดยง่าย ดังนี้  

 มีการเปิดเผยประวัติของผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร บนเว็บไซต์ของคณะ ให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบ (สกอ.5.1-4-09) 

 มีการประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าคณะ โดยคณะกรรมการประจ าคณะ
ท าการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เพ่ือน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการด าเนินงานให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (สกอ.5.1-4-10) 

 มีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร และระดับคณะ (SAR) ทุกปีการศึกษา 
และมีการประเมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน (สกอ.5.1-4-11) 

 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและประชาชน ผ่านเว็บไซต์ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  (สกอ.5.1-4-11) 

 มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ (สกอ.5.1-4-12) 

 มีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ทางด้าน
นวัตกรรมเกษตรและอาหาร ประจ าปีงบประมาณ 2560 และ 2561 (สกอ.5.1-4-13)   

 
 
 มีกระบวนการต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดสาขาวิทยาศาสตร์ มทร.

ล้านนา เชียงใหม่ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การท าสัญญาจ้างและ
การต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2560  
(สกอ.5.1-4-14) 
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6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)   
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการบริหารงานโดยวิธีการประชุมร่วมกันของ

คณะกรรมการประจ าคณะ ตามหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะ ประกอบด้วย 
คณบดี รองคณบดี ตัวแทนหัวหน้าสาขา ที่ได้มาจากการประชุมคัดเลือกจากหัวน้าสาขา  ตัวแทนคณาจารย์
ประจ า ที่ได้มาจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ทั้ง 6 พ้ืนที่ นอกจากนี้ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์ต่าง ๆ ของคณะ เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการประจ าคณะด้วย  (สกอ.5.1-4-15) 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการแต่งตั้งบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน เพ่ือมีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือโครงการ โดยได้มีการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน
ชุดต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเป็น การบริหารจัดการองค์กร (สกอ.5.1-4-15) 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
บุคลากร และทิศทางการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การเกษตรในอนาคต ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรกร 
(Farmer University) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  โดยได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน
ภาคนอก 4 ราย คือ คุณพัชร พัชรเวทิน (บริษัท เบทาโกร จ ากัด)  คุณบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร (ประธานกรรมการ 
บริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ จ ากัด) คุณขุนศรี ทองย้อย (ประธานผู้บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจพืชครบ
วงจร) และคุณอเนก นิลประพันธ์ (บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ จ ากัด) มีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะและ
พัฒนาวิสัยทัศน์ให้แก่ผู้บริหาร บุคลากรของคณะ เมื่อวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2561 ณ เบลวิลล่า รีสอร์ท อ.หางดง 
จ.เชียงใหม่ (สกอ.5.1-4-16) 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการด าเนินงานโครงการเมืองนวัตกรรมเกษตร
และอาหารล้านนา โดยมีความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์  และคณะวิศวกรรมศาสตร์ (สกอ.5.1-4-17) 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดย
คณบดีมีการกระจายอ านาจมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่ผู้บริหาร
ระดับรองลงไป และผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือลดขั้นตอนการท างานให้มีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรกระจายอ านาจและมอบหมายหน้าที่ให้
ผู้บริหารระดับรองลงไปปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบตามภารกิจ ได้แก่ 

 มีการกระจายอ านาจให้รองคณบดี   ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้ากลุ่มวิชา  เพ่ือช่วยการบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ ของคณะ  (สกอ.5.1-4-18) 

 คณะมีการกระจายอ านาจ หน้าที่และการตัดสินใจไปยังบุคลากรอย่างเหมาะสม ผ่านค าสั่ง
ต่าง ๆ เช่น ค าสั่งการแต่งตั้งที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท  และส าหรับ
งานโครงการ/กิจกรรม จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานที่ระบุภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน เช่น คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประชุมสภาคณบดีสาขา
การเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2560 (สกอ.5.1-4-19) 

 คณะมีการกระจายอ านาจหน้าที่ให้แก่หัวหน้าสาขาวิชาในการบริหารงานภายในสาขาวิชา 
รวมถึงมอบหมายงานและความรับผิดชอบในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนและ
สนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหลักสูตร หัวหน้างานกิจกรรมต่าง ๆ 
ในการด าเนินงานของหลักสูตร (สกอ.5.1-4-20) 
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8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร บริหารงานอย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารงานยึดแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ และข้อบังคับ
ที่มหาวิทยาลัยและคณะก าหนด เช่น (สกอ.5.1-4-21) 

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน   
 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การต่อสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2560 
 ประกาศคณะ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย พนักงานพันธกิจ และลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ) สาขาวิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการเรื่องการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปฏิบัติและให้บริการ
อย่างเท่าเทียมกัน โดยสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน เช่น (สกอ.5.1-
4-22) 

 การคัดเลือกบุคลากร เพ่ือเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ด้านนวัตกรรมเกษตร
และอาหาร ประจ าปีงบประมาณ 2561  

 การประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากร เพ่ือเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติต่าง ๆ ของ
คณะ หรือการรับนักศึกษา เพ่ือเข้าร่วมโครงการ Brawijaya-RMUTL International Class 
Program BRIC Program 2018 โดยมีการรับสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์คณะ  

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ในการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ยึดหลักกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วน ได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีการประชุม  การออกเสียง หรือการประชาพิจารณ์ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดท า 
(ร่าง) กติกาการแข่งขันทักษะวิชาการ  และคณะมีการด าเนินการโดยการประชุมเพ่ือหาข้อตกลงในเรื่องต่าง ๆ 
และสรุปเป็นมติของแต่ละวารการประชุม เช่น ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 วาระท่ี 5.2 พิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2560  เป็นต้น  (สกอ.5.1-4-23) 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

5.1-4-01 -รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2560  
-รายงานผลการใช้งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

5.1-4-02 -ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้พัฒนา
เป็นระบบที่สมบูรณ์แล้ว 

5.1-4-03 -บันทึกข้อความ เชิญประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ของคณะที่ประชุมผ่านระบบ  
VDO-Conference 
-บันทึกการใช้ห้องเรียน หรือห้องปฏิบัติการร่วมกัน 
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หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

5.1-4-04 -การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
-ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

5.1-4-05 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559-2563 

    5.1-4-06 -รายงานผลโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน “ด้านเทคโนโลยี
เกี่ยวกับโรงเรือน และระบบเกษตรแนวทางใหม่ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ”  
ของบุคลากรสาขาพืชศาสตร์ 
-รายงานผลโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน “การจัดการของ
เสียในฟาร์มสัตว์ และการจัดการโรงเรือนเลี้ยงดู เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ” ของ
บุคลากรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

5.1-4-07 -โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพจากผงสกัดจากฟักทองตัดแต่งของศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ บ้านก๋ายน้อย ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
(ภายใต้โครงการบริการวิชาการภายใต้ส่วนงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงฯ และ
โครงการอันเองมาจากพระราชด าริมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปี
งบประมาณ 2560) 
-โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและบริการวิชาการเชิงพ้ืนที่ด้านเกษตรและ
อาหาร เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม (ภายใต้โครงการเตรียม
ความพร้อมเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2560) 

5.1-4-08 -JD/JS ของบุคลากรสายสนับสนุน 
-ข้อตกลงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
-ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เช่น การแต่งตั้งผู้รักษาราชการ
แทนคณบดีฯ  การแต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าสาขา   การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ เป็นต้น 

5.1-4-09 ป ร ะ วั ติ ผู้ บ ริ ห า ร  แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีการเกษตร บนเว็บไซต์คณะ www.sat.rmutl.ac.th 

5.1-4-10 รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

   5.1-4-11 - เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ ( SAR)  
ทุกปีการศึกษา บนเว็บไซต์คณะ www.sat.rmutl.ac.th 
-การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและประชาชน  
ผ่านเว็บไซต์คณะ 

   5.1-4-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
 ครั้งที่  6/2560 (21 มิถุนายน 2560) วาระที่  4.3 รายงานผลการใช้

งบประมาณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ไตรมาส 3 (เมษายน – 
มิถุนายน 2560) 

http://www.sat.rmutl.ac.th/
http://www.sat.rmutl.ac.th/
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 ครั้งที่ 10/2560 (18 ตุลาคม 2560 ) วาระที่ 4.3 การจัดสรรงบประมาณงบ
ลงทุนครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 ครั้งที่ 11/2560 (15 พฤศจิกายน 2560) วาระท่ี 4.1 รายงานผลการลาศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   

5.1-4-13 -ค าสั่งคณะ ที่ 29/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน “โครงการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพบุคลากร ทางด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร ประจ าปีงบประมาณ 
2561” 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
ทางด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 1 (31 มกราคม 2561)  และครั้งที่ 2 (26 
มีนาคม 2561) 

  5.1-4-14 การต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัย  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การท าสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้าง ของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 
2560 

 5.1-4-15 -ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 1669/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
-ค าสั่งคณะ ที่ 51/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการศึกษา
เชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการน าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่ภาคเหนือ 6 
จังหวัด (RMUTL OTOP Mentor’61) 
-ค าสั่งคณะ ที่ 227/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 
-ค าสั่งคณะ ที่ 212/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการประชุมสภาคณบดี
สาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2560 
-ค าสั่งคณะ ที่ 218 225 และ 226 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานร่วมโครงการพ่ายทอด
แผนปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนภายใต้แผนการพัฒนาเชิง
บูรณาการแบบมีส่วนร่วม (ล้านนาสัญจร) 

 5.1-4-16 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร บุคลากร และทิศทางการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์
การเกษตรในอนาคต ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรกร (Farmer University) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  เมื่อวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2561 ณ เบลวิล
ล่า รีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

 5.1-4-17 -ค าสั่งคณะ ที่ 36/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน “โครงการเมือง
นวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2561” 
-ค าสั่งคณะ ที่ 55/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานโครงการ
เมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2561 
-รายงานการประชุมโครงการภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา 
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 
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 5.1-4-18 -ค าสั่งคณะ ที่ 25/2558 เรื่อง มอบหมายงานให้รองคณบดีปฏิบัติราชการแทนคณบดี 
-ค าสั่งคณะ ที่ 182/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ 
-ค าสั่งคณะ ที่ 183/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 
-ค าสั่งคณะ ที่ 184/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารงานทั่วไป 
-ค าสั่งคณะ ที่ 185/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีด้านจัดการศึกษานานาชาติ 
-ค าสั่งคณะ ที่ 186/2560 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 
-ค าสั่งคณะ ที่ 187/2560 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างานด้านการบริหารงานวิจัย 
-ค าสั่งคณะ ที่ 37/2561 เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก 
-ค าสั่งคณะ ที่ 38/2561 เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน 
-ค าสั่งคณะ ที่ 39/2561 เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
-ค าสั่งคณะ ที่ 40/2561 เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ล าปาง 
-ค าสั่งมทร.ล้านนา น่าน ที่ 114/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี 2561 

  5.1-4-19 -ค าสั่งคณะ ที่ 212/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการประชุมสภาคณบดี
สาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2560 
-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอนหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
(นักศึกษาปริญญาโท) 
-ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท) 

 5.1-4-20 -ค าสั่งคณะ ที่ 173/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
-ค าสั่งคณะ ที่ 160/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับและติดตามการบริหาร
หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
-ค าสั่งคณะ ที่ 125/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงร่าง
นิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
-ค าสั่งคณะ ที่ 104/2560 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2560 
-ค าสั่งคณะ ที่ 103/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2560 

 5.1-4-21 -ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระ
งานสอน   
-ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การต่อสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2560 
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-ประกาศคณะ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานพันธกิจ และลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ) สาขา
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือมาใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินการเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์ 
มทร.ล้านนา 

 5.1-4-22 -รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
ทางด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 1 (31 มกราคม 2561)  และครั้งที่ 2  
(26 มีนาคม 2561) 
-การประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Brawijaya-RMUTL International 
Class Program ; BRIC Program 2018  
-ค าสั่งคณะ ที่ 80/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ Brawijaya-RMUTL International Class Program, BRIC Program 2018 

 5.1-4-23 -สรุป (ร่าง) กติกาการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 (ครั้งที่ 1) 
เมื่อวันที่ 24-26 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 วาระที่ 5.2 พิจารณาผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์  ประจ าปีการศึกษา 2560 
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 ข้อ 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

ผลการด าเนินงาน : 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการจัดการความรู้ (Knowledge management – KM) 
เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงตามประเด็นความรู้ ที่ครอบคลุม
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร และ
น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยด าเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้  โดยมี
คณบดีเป็นประธาน  รองคณบดี หัวหน้าสาขา และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นกรรมการ (สกอ.5.1-5-01) 

(2) คณะกรรมการจัดการความรู้ มีการประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดและเลือกขอบเขตของการบริหาร
จัดการความรู้ ซึ่งเป็นหัวข้อกว้าง ๆ ของความรู้ 3 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยคณะกรรมการตกลงร่วมกันและก าหนดประเด็นความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดัน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ  (สกอ.5.1-5-02) 

(3) คณะกรรมการจัดการความรู้ในแต่ละด้าน ด าเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้ ดังต่อไปนี้ 
ด้านการเรียนการสอน (สกอ.5.1-5-03) 
 การบ่งชี้ความรู้ – คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน  ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย

และผู้มีประสบการณ์ตรง โดยมีการประชุมคณะท างานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพ่ือน าผลมาพัฒนา
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 สร้างและแสวงหาความรู้ – คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน มีการด าเนิน
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคนิคและนวัตกรรมการสอนมากขึ้น เป็นการพัฒนานวัตกรรมการสอน สนับสนุนกระบวนการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนของนักศึกษามากขึ้น โดยมีการด าเนินการทั้งหมด 6 พ้ืนที่ คือ 
เชียงใหม่  เชียงราย  ตาก  น่าน  พิษณุโลก  และล าปาง 

 จัดความรู้ให้เป็นระบบ – คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน มีการด าเนินการ
โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ได้รับองค์ความรู้ ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดองค์ความรู้
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning” เมื่อวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 
2561 ณ โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีการจัดท าสรุปประเด็นความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน เก็บ
รวบรวมข้อมูล จ าแนกตามลักษณะ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและรวดเร็ว 

 ประมวลและกลั่นกรองความรู้ – มีการจัดท าใบความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยน า
ประเด็นความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดการเรียนการสอน ทั้ง 5 กลุ่ม 

 การเข้าถึงความรู้ - โดยเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต บนเว็บไซต์คณะ   
 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ - คณะกรรมการจัดท ารายงานการจัดการความรู้เป็นลายลักษณ์

อักษร น าเผยแพร่ในรูปของข้อมูลดิจิตอลผ่านบนเว็บไซต์ของคณะ www.sat.rmutl.ac.th และเผยแพร่ใน
รูปแบบเอกสาร 

http://www.sat.rmutl.ac.th/


102 
 

 การเรียนรู้ – บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สามารถน าความรู้ที่ได้จา
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาได้ 
 

ด้านการวิจัย (สกอ.5.1-5-04) 
 การบ่ งชี้ ความรู้  –  คณะกรรมการจัดการความรู้ ด้ าน วิจัย  คณะวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีการเกษตร  มีการประชุมเพ่ือระดมความคิดวิเคราะห์เพ่ือหาโจทย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ในหัวข้อ 
“การหาโจทย์จากชุมชนและผู้ประกอบการ” 

 สร้างและแสวงหาความรู้ – คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านวิจัย ร่วมกับบุคลากรทั้ง 4 คณะ 
จัดกิจกรรมการระดมความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากโจทย์วิจัยของชุมชมและผู้ประกอบการร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก  

 จัดความรู้ให้เป็นระบบ – คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านวิจัย จัดท าประเด็นปัญหาที่ได้จาก
การระดมความคิด วิเคราะห์ จากโจทย์ที่ได้จากชุมชน เพ่ือน ามาจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอรับทุน
สนับสนุนจากทุนภายในและทุนภายนอก 

 ประมวลและกลั่นกรองความรู้ – มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการจัดประชุม
วิธีการด าเนินงานของโครงการย่อย ทุกวันพุธคาบกิจกรรม 

 การเข้าถึงความรู้ – โดยจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ของโครงการย่อย และเผยแพร่ผ่าน
ทางเว็บไซต์คณะ   

 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ – จัดกิจกรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดโครงการติดตามผล
การด าเนินงานวิจัย 

 การเรียนรู้ – การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในการหาโจทย์วิจัยจากชุมชน 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
 5.1-5-01 -ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 650/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์

และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร 
-ค าสั่งคณะฯ ที่ 222/2560 เรื่อง ค าสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

 5.1-5-02 -รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1 
-แผนการจัดการความรู้  ปี งบประมาณ 2561 คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

 5.1-5-03 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2561 ด้านการ
ผลิตบัณฑิตการเรียนการสอน “การผลิตบัณฑิตการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning” 

 5.1-5-04 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2561  
ด้านงานวิจัย “การหาโจทย์จากชุมชนและผู้ประกอบการ” 
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 ข้อ 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน 
ผลการด าเนินงาน : 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  จัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 
5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561  (สกอ.5.1-5-01) และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 
2565 (สกอ.5.1-5-02) โดยแผนดังกล่าวประกอบด้วย 
  สายวิชาการ  มีแผนการพัฒนา เช่น การส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเพ่ือก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ  การลาศึกษาต่อประดับปริญญาเอก  การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน เช่น การ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ จากสถานประกอบการหรือหน่วยงานภาครัฐ  การศึกษาดูงาน และแผนการพัฒนา
ฝกึอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
  สายสนับสนุน  คณะกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงเส้นทางการเจริญเติบโตในสายงาน เช่น 
การก้าวสู่ต าแหน่งบุคลากรระดับช านาญการ การก าหนดให้บุคลากรเข้ารับการอบรมประจ าปีนอกหน่วยงาน 
เพ่ือเพ่ิมเติมและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2560 พร้อมน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 วาระท่ี 5.5 รายงาน
ผลการด าเนินงานด้านการบริหารบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร (สกอ.5.1-6-03) ดังต่อไปนี้ 
 ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร 
 1. ด้านการศึกษาต่อ 
  1.1. การลาศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรสาย
วิชาการ มีบุคลากรอยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อภาคนอกเวลา ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 18 ราย (สกอ.5.1-6-
04) 
  1.2 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติลาศึกษาต่อและทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 (29 
พฤษภาคม 2560 – 7 พฤษภาคม 2561) มีจ านวน 8 ราย คือ (สกอ.5.1-6-05) 

 นายจิรพัฒน์พงษ์  เสนาบุตร อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ (เชียงราย) ลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 
– 5 พฤศจิกายน 2563 

 นายสมัชญ์ ทวีเกษมสมบัติ  อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ (เชียงใหม่) ลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 
– 30 มิถุนายน 2562 

 นายสุทธิศักดิ์  สุขัมศรี  อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ (ตาก) ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชา Computer Science and Information Engineering (English Program) ณ 
National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan  ตั้ งแต่ วั นที่  1 
ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2563 

 นายศิโรจน์  ปวีชาไว  อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ (ตาก) ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล  ตั้งแต่วันที่ 
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 นางขนิษฐา  ตลอดภพ  อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ (พิษณุโลก) ลาศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ตั้งแต่
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 – 6 สิงหาคม 2563 

 นางสาวศิริจรรยา  จันทร์มี  อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ (พิษณุโลก) ลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ตั้งแต่วันที่ 15 
สิงหาคม 2560 – 14 สิงหาคม 2563 

 นายปิยะพงษ์  วงศ์ขันแก้ว  อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (พิษณุโลก) ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่ 2 
ตุลาคม 2560 – 1 ตุลาคม 2563 

 นายพรศิลป์  แก่นท้าว  อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์และประมง (พิษณุโลก) ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก สาขาสัตวศาสตร์ ณ Utrecht University Netherlands  ตั้งแต่ 1 
พฤศจิกายน 2560 – 31 ตุลาคม 2564  

1.3 จ านวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อและส าเร็จตามหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น ระดับปริญญา
เอก จ านวน 2 ราย คือ (1) นายสมอ  บุญพันธ์  (2) นางสาวธัญลักษณ์  บัวผัน  (สกอ.5.1-6-06) 

2. ด้านการท าผลงานทางวิชาการ  
  2.1 บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าผลงานทางวิชาการ 

(เอกสารประกอบการสอน-เอกสารค าสอน-หนังสือ-ต ารา) ปี 2561” เมื่อวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2561 ณ โรง
แรมอิมพีเรียลเชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์สปอร์ตคลับ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จ านวน 28 ราย บรรลุวัตถุประสงค์ คือ 
ให้บุคลากรสายวิชาการได้รับความรู้ ความเข้าใจในการเขียนผลงานทางวิชาการ ที่ถูกต้องเป็นรูปแบบมาตรฐาน
เดียวกัน และเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ เตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
(สกอ.5.1-6-07) 

  2.2 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มีบุคลากรสายวิชาการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ ใน
ปีการศึกษา 2560 (29 พฤษภาคม 2560 – 7 พฤษภาคม 2561) มีจ านวน 4 ราย คือ (1) นางกนกทิพย์  อโนราช 
(2)ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา ดลวิทยาคุณ (3)นายเอกชัย ดวงใจ (4)นางนงนุช เกตุ้ย  ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการ
ประเมินผลงานทางวิชาการ และบุคลากรได้รับอนุมัติต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น ในต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ  ทัศนอุดม (สกอ.5.1-6-08) 
 3. ด้านการเพ่ิมพูนความรู้ทางทักษะวิชาชีพ 
  3.1 การเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมทักษะและความรู้ทางวิชาชีพในสถานประกอบการ 
มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะ เพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
จ านวน 4 ราย และเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบุคลากร ทางด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 9 ราย (สกอ.5.1-6-09) 
  3.2 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้เข้าร่วมอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ
วิชาชีพและน าความรู้ ทักษะวิชาชีพที่ได้รับมาพัฒนาสมรรถนะในการท างาน โดยเข้าร่วมโครงการของคณะหรือ
มหาวิทยาลัย  หรือจากหน่วยงานภาคนอก  ดังนี้ (สกอ.5.1-6-10) 

 โครงการเพ่ิมพูนความรู้ทักษะวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 21 ราย โดยส่งเสริมให้บุคลากรอบรมเพ่ิมพูนความรู้จาก
หน่วยงานภายนอก ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561  
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 อบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมอย่ างมี
ประสิทธิภาพ” เมื่อวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 7 ราย  

 อบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม” เมื่อวันที่ 27 – 31 
สิงหาคม 2560 ณ อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  จ านวน 2 ราย   

 อบรม “โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3” ในวันที่ 28 สิงหาคม – 1 
กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย โรงแรมคุ้มภูค า จ.เชียงใหม่ จ านวน 4 ราย เพ่ือฝึกอบรมสร้างนักวิจัย
รุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ สามารถจัดท าข้อเสนอ
การวิจัยได ้ 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ดินเพ่ือการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ และการ
ท างานฟาร์มมาตรฐาน” ในวันที่ 6 – 8 กันยายน 2560 ณ หอประชุมกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก  จ านวน 10 ราย  เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและวิชาการของบุคลากรสาขาพืชศาสตร์ น า
ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานฟาร์มให้ได้มาตรฐาน  

 อบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอนหลักสูตร Ubiquitous Learning 
ในวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2561 จ านวน 14 ราย เพ่ือให้คณาจารย์มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ
ของสื่อดิจิตตอล เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามความต้องการของผู้เรียน โดยใช้อุปกรณ์พกพา ไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สามารถสร้างความรู้และหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  

 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านอินโฟกราฟิกส์ (Infographics Design) เพ่ืองานธุรกิจอาหาร
และโภชนาการ  ในวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 จ านวน 6 ราย เพ่ือพัฒนาความรู้ให้กับนักศึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยการใช้อินโฟกราฟิกส์เข้ามาประยุกต์ใช้หรือพัฒนางานด้านอาหารและโภชนาการ  

 อบรมหลักสูตร “มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (ฟาร์มสุกร-ฟาร์มสัตว์ปีก-ฟาร์มโคนม)  ใน
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  จ านวน 8 ราย  โดยน าหลักการ
จัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน (ฟาร์ม GAP) มาพัฒนางานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของตนเองให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานสากล  

3.3 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้ศึกษาดูงาน เพ่ือน าความรู้ทักษะที่ได้ไปศึกษา 
น ามาพัฒนาทักษะวิชาชีพ หรือทักษะในการปฏิบัติงาน ดังนี้  (สกอ.5.1-6-11) 

 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน “เทคโนโลยีเกี่ยวกับโรงเรือน 
และระบบเกษตรแนวทางใหม่ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ของบุคลากรสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา”  เมื่อวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2561 ณ ฟาร์ม KTF Organic Land  
โรงงานปุ๋ยอินทรีเกษตรไทย  ฟาร์ม แพลนท์ เซนส์  และฟาร์มเจี๋ยไต๋  

 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน “การจัดการของเสียในฟาร์ม
สัตว์ และการจัดการโรงเรือนเลี้ยงดู เพ่ือเพ่ิมความรู้ทางวิชาการ ของบุคลากรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา” เมื่อวันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 2561  ณ บริษัท เอส พี เอ็ม 
อาหารสัตว์ จ ากัด  บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ ากัด และโครงการชั่งหัวมัน  

 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน “ด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สั ตว์น้ า  เ พ่ือ เ พ่ิม พูนความรู้ ทางวิ ชาการ  ของบุคลากรสาขาวิชาประมง คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา”  เมื่อวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2560 ณ  บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ฟาร์ม
นครสวรรค์)  สิรินุช  เบตต้าฟาร์ม   เอกวัฒน์นันทกุลฟาร์มปลาทอง  และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด
เพชรบุรี   
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 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน “ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา”  เมื่อ
วันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2560 ณ บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด(มหาชน)  ศูนย์เทคโนโลยีโซลาร์ตรอน  โรงงานอิชิตัน  
และศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน Sunny Bangchak  

 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน “นวัตกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ”  เมื่อวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์
เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ 
(ประเทศไทย) จ ากัด  โรงคั่วกาแฟ ศูนย์ธุรกิจอเมซอน  และ บริษัท ยาคูลส์ ประเทศไทย จ ากัด 

 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน “ด้านนวัตกรรมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2560 ณ 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  บริษัท imagimas animation&design studio  บริษัท idigi 
จ ากัด  และ บริษัท เอทีครีเอทีฟ โซลูชั่น จ ากัด 
 

โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้สรุปแผนและผลการด าเนินงานการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้ 

แผนการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

แผนการลาศึกษาต่อ (จ านวนคน) ผลการด าเนินงานปี 2560 (จ านวนคน) 

2559 2560 2561 2562 2563 
ลาศึกษาต่อ ป.เอก 

ในปี 2560 
อยู่ระหว่างการลาศึกษา

ต่อนอกเวลา 
12 6 12 4 1 8 18 

 ในปีการศึกษา 2560 มีบุคลากรวางแผนลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ตามแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) (สกอ.5.1-6-12) จ านวน 6 คน โดยผลการด าเนินงานการพัฒนา
บุคลากร ด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560 มีบุคลากร    ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
(ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้วนั้น) จ านวน 8 คน ซึ่งสูงกว่าแผนที่ก าหนดไว้ 2 คน จึงบรรลุตามแผน 

ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณวุฒิสูงขึ้นในระดับปริญญาเอก 
ปี

การศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

เป้าหมาย 
ผล

ด าเนินงาน 
เป้าหมาย 

ผล
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย 
ผล

ด าเนินงาน 
เป้าหมาย เป้าหมาย 

ร้อยละ 28 32.38 31 34.14 32 34.59 32 32 
คน 83 96 90 98.5 93 101 93 93 

 ในปีการศึกษา 2560 ตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557 -2561)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งเป้าหมายบุคลากรมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 31 ของบุคลากร
ทั้งหมด  โดยผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิสูงขึ้นในระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อย
ละ 34.14 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ 3.14   จึงบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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แผนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ  

การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

แผนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
(คน) 

ผลการด าเนนิงานปี 2560  
(คน) 

2559 2560 2561 2562 2563 
บุคลากรที่

ได้รับต าแหนง่
ทางวชิาการ  

อยู่ระหว่างการ
ยื่นขอก าหนด

ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 18 28 19 9 4 1 18 
รองศาสตราจารย ์ 7 2 9 13 8 - 3 

ศาสตราจารย ์ 1 - - 1 1 - - 
รวม 26 30 28 23 13 1 21 

 

 ในปีการศึกษา 2560 มีบุคลากรวางแผนการขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ ตามแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)  จ านวน 30 คน โดยผลการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร ปี
การศึกษา 2560  มีบุคลากรได้รับต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน และยังอยู่ใน
ระหว่างการยื่นขอก าหนดต าแหน่ง จ านวน 21 คน (กระบวนการประเมินผลการสอน 8 คน/ประเมินผลงานทาง
วิชาการ 12 คน และอยู่ระหว่างการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย 1 คน) ซึ่งต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ 8 คน จึงไม่
บรรลุตามแผน   
 ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จึงได้มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรายบุคคล ระยะ 
5 ปี ใหม่ โดยมีการจัดด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
อย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรายบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ใหม ่
 

ร้อยละของบุคลากรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ.-รศ.-ศ.) 

ปีการศึกษา 2559 2560 2561 2562 2563 
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน เป้าหมาย ผลด าเนินงาน เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย 

ร้อยละ 32 38.79 34 37.95 36 40 42 
คน 95 115 98 109.5 99 110 116 

 ในปีการศึกษา 2560 ตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งเป้าหมายบุคลากรมีต าแหน่งทางวิชาการ    ร้อยละ 32 ของบุคลากร
ทั้งหมด  โดยผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 มีบุคลากรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 109.5 คน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18 คน/รองศาสตราจารย์ 91.5 คน) คิดเป็นร้อยละ 37.95  ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ร้อยละ 3.95   จึงบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
  5.1-6-01 -แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2557 - 2561 

-แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  5.1-6-02 -แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 – 2565 

-แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  5.1-6-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันพุธที่ 15 

พฤศจิกายน 2560 วาระที่ 5.5 รายงานผลการด าเนินงานด้านการบริหารบุคลากร
และการพัฒนาบุคลากร 

 5.1-6-04 สรุปผลการลาศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชากร ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

 5.1-6-05 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อนุญาตให้บุคลากรลาไปศึกษา
ต่อในประเทศ และต่างประเทศ 

 5.1-6-06 เอกสารใบปรับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
 5.1-6-07 รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าผลงานทางวิชาการ 

(เอกสารประกอบการสอน-เอกสารค าสอน-หนังสือ-ต ารา) ปี 2561” 
 5.1-6-08 สรุปการด าเนินการเกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 5.1-6-09 -สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะ เพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2560   
-สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบุคลากร ทางด้านนวัตกรรม
เกษตรและอาหาร ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 5.1-6-10 -รายงานโครงการเพ่ิมพูนความรู้ทักษะวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
-รายงานการเข้าร่วมอบรม “การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม” 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ดินเพ่ือการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ และ
การท างานฟาร์มมาตรฐาน” 
-ค าสั่งการเข้าร่วมโครงการอบรม “โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3” 
-อบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอนหลักสูตร Ubiquitous 
Learning 
-อบรมเชิงปฏิบัติการด้านอินโฟกราฟิกส์ (Infographics Design) เพ่ืองานธุรกิจ
อาหารและโภชนาการ 
-อบรมหลักสูตร “มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (ฟาร์มสุกร-ฟาร์มสัตว์ปีก-ฟาร์มโคนม)   

 5.1-6-11 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 
-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการของบุคลากรสาขาวิชาประมง 
-ด้านนวัตกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
-ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
-ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
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-เทคโนโลยีเกี่ยวกับโรงเรือน และระบบเกษตรแนวทางใหม่ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาการ 
-การจัดการของเสียในฟาร์มสัตว์ และการจัดการโรงเรือนเลี้ยงดู เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ทางวาการ 

 5.1-6-12 -แผนพัฒนาบุคลากรายบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) 
-แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจ าปี พ.ศ. 2560 

 
 ข้อ 7.ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ   
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                      
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักการ PDCA (5.1-7-01) ตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ใช้เป็นแนวทางร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย (5.1-7-02) และมีการด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
โดยมีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะในเขตพ้ืนที่ และสาขาในเขตพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง
ตามยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ (5.1-7-03) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับคณะ และระดับหลักสูตร (5.1-7-04)  มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับตาม
แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน มทร.ล้านนา (5.1-7-05) โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพใน 
ทุกระดับ ร่วมกันจัดท าเป้าหมาย ผู้ก ากับและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ตามล าดับโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่ก าหนดตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา และสอดคล้องกับเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย (5.1-7-06)  

มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพทั้งของมหาวิทยาลัย คณะและเขตพ้ืนที่ 
(5.1-7-07) โดยมหาวิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพที่ประกอบด้วยบุคลากรจากทุกพ้ืนที่ 
เพ่ือด าเนินงานประกันคุณภาพให้สอดคล้องและต่อเนื่องทั้งระบบ (5.1-7-08) ทั้งนี้ส านักงานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเป็นสื่อให้คณะรับทราบแนวทางและนโยบายการท างานที่สอดคล้องกับการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านคู่มือประกันคุณภาพและทางคณะมีการท าความเข้าใจร่วมกันเพ่ือถ่ายทอดตัว
บ่งชี้และให้ความรู้งานประกันคุณภาพฯแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องมีการก าหนด ทบทวน และปรับปรุงแผนการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานตามผลการประเมินในปี 2556 (5.1-7-09) 

คณะฯ มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วนทั้งควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องดังนี้ 

1.การควบคุมติดตามการด าเนินงานและประเมินคุณภาพ 
-   การควบคุมคุณภาพ  โดยมีการด าเนินงานประกันคุณภาพทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ  

ของคณะ โดยทุกระดับมีการจัดท าเป้าหมายการด าเนินงานและผู้รับผิดชอบ (5.1-7-04) ด าเนินการก ากับการ
ด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบของคุณภาพ  เพ่ือให้ได้ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้  

-   การติดตามตรวจสอบ  มีการติดตามผลการด าเนินงาน โดยติดตามระดับหลักสูตร และระดับคณะ
การด าเนินงาน พร้อมทั้งติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง (5.1-7-09) 

-  ประเมินคุณภาพ  มีการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรกลาง  
โดยให้จัดท าแผนการพัฒนาตามข้อเสนอแนะหลังการตรวจประเมิน ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
(5.1-7-10) 

http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/uueTwC2Si3APKjS
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/ItfhZcpm0CD9XJR
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/s64JvLoTMMqG0pm
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/jYk3A7mCgzA4sFh
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/qtm9tOuFQl8tI9D
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/8QhOVfwnX1hECoa
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/hZEWWfqFOtkww1E
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/ItfhZcpm0CD9XJR


110 
 

2. มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองและมีการประเมินคุณภาพภายในทุกระดับและน าผลการ
ประเมินคุณภาพรายงานส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือรวบรวมและน าส่ง สกอ.ตามก าหนดเวลา  
โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online 

3. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางานของคณะ อย่างต่อเนื่อง โดยจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
งานตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (5.1-7-10) 
       มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงาน โดยจัดท าแผนพัฒนาตามผลการประเมิน และ
รายงานผลการด าเนินงาน (5.1-7-11) และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้กลยุทธ์ ที่บรรลุ
เป้าหมายทุกตัวบ่งชี้ในส่วนของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการน าเสนอข้อมูลประกอบการด าเนินงานประกันคุณภาพฯ ที่ใช้
ร่วมกันทั้งระดับบุคคล สาขา  คณะกลางและส านักประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) โดยคณะกลางได้ท าการจัดส่งข้อมูลไปยังส านักประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งจะเป็นผู้ประสานข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอกเช่น สมศ. ก.พ.ร. และอ่ืนๆ และคณะด าเนินการกรอกข้อมูลใน CHE QA Online (5.1-7-12)  
เอกสารหลักฐาน 

5.1-7-01 ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

5.1-7-02 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
5.1-7-03 ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
5.1-7-04 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าระบบและกลไกพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ( IQA) 

และภายนอก (EQA) ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.1-7-05 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา 
5.1-7-06 เป้าหมายและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2560 
5.1-7-07 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
5.1-7-08 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การศึกษา มทร.ล้านนา 
5.1-7-09 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
5.1-7-10 แผนพัฒนาปรับปรุงงานตามผลการประเมินปีการศึกษา 2559 
5.1-7-11 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงงานตามผลการประเมินปีการศึกษา 

2559 
5.1-7-12 เว็บไซต์ของ CHE QA Online 

 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
 
 

http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/uH9Uj2hm3JCAGZj
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/zkHXG0VUYBnBaoE
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/Qen1RZdyUlnWiy9
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/vhzGWkEMtZN4QrM
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/vhzGWkEMtZN4QrM
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/B36b02sajMYLGaB
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/uueTwC2Si3APKjS
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/s64JvLoTMMqG0pm
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/qtm9tOuFQl8tI9D
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/8QhOVfwnX1hECoa
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/tyaDM204fzzx5iG
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/Qen1RZdyUlnWiy9
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2   ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : นายชัยธวัช จารุทรรศน์ 
หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบ
หลัก : 

งานวิชาการและกิจการนักศึกษา 

หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบ
ร่วม : 

- 

ผู้จัดเก็บข้อมูลและ
รำยงำน : 

นางสาววรัญญา กันทะ 

โทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ 1024 
E-mail :  academicsat@gmail.com 

 
ผลกำรด ำเนินงำน : 
 
 ข้อ 1. มีระบบและกลไกในกำรก ำกับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรให้เป็นไปตำม

องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
 
ผลกำรด ำเนินงำน :  

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร มีการด าเนินการตามมาตรฐานประกันคุณภาพ
ทุกองค์ประกอบ ในระดับหลักสูตรตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินงานในแต่ละปีตามแผนโดยมี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เป็นผู้ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ และมีคณบดี รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา รองคณบดี
ด้านวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ก ากับติดตาม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดแผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ 
(5.2-1-01) และมีขั้นตอนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ (5.2-1-02) โดยมีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ (5.2-1-03) และมี
กิจกรรมด้านประกันคุณภาพในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 (5.2-1-04) โดยได้ยึดถือและ
ด าเนินการตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2557 (5.2-1-05) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักการ PDCA ซึ่งประกอบด้วย
ระบบควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ระบบการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และ
ระบบประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ ตั้งแต่ ระดับ
เขตพ้ืนที่ ระดับคณะ และระดับสาขาโดยใช้องค์ประกอบคุณภาพของ สกอ. และมาตรฐานคุณภาพ
ของ สมศ. รวมทั้งเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสา
นักงาน ก.พ.ร. มาประยุกต์ใช้เป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งเริ่มจากการวางแผน
โดยน าผลจากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานและแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 
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(5.2-1-06) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับและติดตามการบริหารหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร (5.2-1-07) และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2560 (5.2-1-08) มีการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการตรวจติดตามที่ผ่านการอบรมการเป็นผู้
ประเมินคุณภาพภายในจาก สกอ. ตามค าสั่งแต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2560 (5.2-1-09) ซึ่งมีการตรวจติดตามผลการด าเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพ และปีการศึกษา 
2560 ได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะในแต่ละพ้ืนที่ (5.2-1-03) 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 
หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

5.2-1-01   แผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
5.2-1-02   แผนภูมิการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา 
5.2-1-03 เป้าหมายการด าเนินงานและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
5.2-1-04 แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี 2561 
5.2-1-05 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
5.2-1-06 แผนพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมิน ปีการศึกษา 2560 
5.2-1-07 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับและติดตามการบริหารหลักสูตร คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
5.2-1-08 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.2-1-09 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
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 ข้อ 2. มีคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่ก ำหนดในข้อ 1 และ
รำยงำนผลกำรติดตำมให้กรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำทุกภำคกำรศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน :  

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร มีการก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัด และแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับและติดตามการบริหารหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
ท าหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 (5.2-1-
06) เพ่ือถ่ายทอด ผลักดัน และปรับปรุงผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีวาระที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามประกาศของคณะฯ เรื่อง ปฏิทินการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจ าปี 2560 (5.2-2-01) ในการประชุมคณะกรรมการก ากับและ
ติดตามการบริหารหลักสูตรแต่ละครั้งจะบรรจุวาระประชุมที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
เช่น การจัดส่ง มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1,2 /2560 และ มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1/2560  แผนการจัดท า
รายงาน มคอ.7 เพ่ือเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินปีการศึกษา 2560  พิจารณาเป้าหมายตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (5.2-2-02) และมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสตูร ต่อที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 6/2561 (5.2-2-03) 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 

หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

5.2-2-01 ประกาศของคณะฯ เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ประจ าปี 2560 

5.2-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับและติดตามการบริหารหลักสูตร  
ครั้งที่ 2/2561 

5.2-2-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2561 
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 ข้อ 3. มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรให้เกิดผลตำม
องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 

 
ผลกำรด ำเนินงำน :  

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีการจัดสรร
ครุภัณฑ์การศึกษา งบประมาณ 2561 จ านวนเงิน 3,834,100 บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ได้จัดสรรลงไปทุกหลักสูตร (5.2-3-01) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พ้ืนที่ล าปาง ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
คณะฯ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร โดยมีการจัดสรรครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ได้แก่คุรุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพ้ืนฐานเกษตรและ
อิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) (5.2-3-02) 

และเนื่องจากในปีการศึกษา 2560 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการถึงระดับ
หลักสูตร ท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าเป็นต้องได้รับความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  จึงมุ่งสร้างความเข้าใจเกณฑ์ 
การประเมินฯ ใหม่ให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่านกระบวนการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ โดยได้รับจัดสรรทรัพยากรและ งบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้
เกิดผลตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 คณะฯ 
ได้สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับ
หลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2560 วันที่ 5-8 เมษายน 2561 (5.2-3-03) 

2. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้มีความรู้ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 วันที่ 13-15 มีนาคม 2561  (5.2-3-04) 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้และทักษะการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 วันที่ 9-10 มีนาคม 2561 (5.2-3-05) 

4. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติส าหรับ เลขานุการ
คณะกรรมการประเมินฯ วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 (5.2-3-06) 

5. โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2560 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 (5.2-3-07) 

6. โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ  ณ มทร.ล้านนา น่าน 
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 (5.2-3-08) 

7. โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ  ณ มทร.ล้านนา 
เชียงราย วันที่ 14 ธันวาคม 2560 (5.2-3-09) 

8. โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ  ณ มทร.ล้านนา ตาก 
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 (5.2-3-10) 

9. โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ  ณ มทร.ล้านนา 
พิษณุโลก วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (5.2-3-11) 

https://qa.rmutl.ac.th/gallery/3496-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA
https://qa.rmutl.ac.th/gallery/3496-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 2560 
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 
หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

5.2-3-01 งบครุภัณฑ์การศึกษา งบประมาณ 2561 
5.2-3-02 ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง มทร.ล้านนา ล าปาง 
5.2-3-03 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

ระดับหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2560 
5.2-3-04 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้มีความรู้ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.2-3-05 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้และทักษะการประเมินของ 

ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
5.2-3-06 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติส าหรับเลขานุการ

คณะกรรมการประเมินฯ 
5.2-3-07 โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร  

เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2560 
5.2-3-08 โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ    

ณ มทร.ล้านนา น่าน 
5.2-3-09 โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ    

ณ มทร.ล้านนา เชียงราย 
5.2-3-10 โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ    

ณ มทร.ล้านนา ตาก 
5.2-3-11 โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ    

ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



116 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 2560 
 

 
 ข้อ 4. มีกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมก ำหนดเวลำทุกหลักสูตร และรำยงำนผลกำร

ประเมินให้กรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน :  

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร ได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรที่เปิดการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัย ใช้แบบรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) เป็นแบบรายงานการ
ประเมินตนเองของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรเข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายใน ในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้เปิ ดการ
เรียนการสอน จ านวน 8 หลักสูตร (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558) และ จ านวน 2 หลักสูตร 
(เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548) โดยเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลา
ทุกหลักสูตรในแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้ 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจประเมิน
คุณภาพ วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ มทร.ล้านนา น่าน (5.2-4.01)  

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร เข้ารับการตรวจประเมิน
คุณภาพ วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก (5.2-4-02) 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ 
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ มทร.ล้านนา ล าปาง (5.2-4-03) 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้ารับการ
ตรวจประเมินคุณภาพ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ มทร.ล้านนา ล าปาง (5.2-4-04) 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับการตรวจ
ประเมินคุณภาพ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ มทร.ล้านนา ล าปาง (5.2-4-05) 

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ 
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ มทร.ล้านนา ล าปาง (5.2-4-06) 

7) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ รับการตรวจประเมินคุณภาพ 
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ มทร.ล้านนา ล าปาง (5.2-4-07) 

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ เข้ารับการตรวจ
ประเมินคุณภาพ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ มทร.ล้านนา ตาก (5.2-4-08) 

9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมิน
คุณภาพ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ มทร.ล้านนา ตาก (5.2-4-09) 

หลังจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครบทุกหลักสูตรแล้ว งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ได้สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะของทุกหลักสูตรรายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน 2561 (5.2-4-15) เพ่ือพิจารณาและเสนอแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงให้กับทุกหลักสูตร 
ส าหรับใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ในปีการศึกษาถัดไป 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 2560 
 

 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

5.2-4-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2560 

5.2-4-02 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เครื่องจักรกลเกษตร ปีการศึกษา 2560 

5.2-4-03 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

5.2-4-04 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปีการศึกษา 2560 

5.2-4-05 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2560 

5.2-4-06 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

5.2-4-07 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปีการศึกษา 2560 

5.2-4-08 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจอาหารและโภชนาการ ปีการศึกษา 2560 

5.2-4-09 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 
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 ข้อ 5. น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจ ำคณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มี

คุณภำพ   ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
 
ผลกำรด ำเนินงำน :  

หลังจากที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรครบทุกหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นั้น งานวิชาการและกิจการนักศึกษา  ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  
6/2561 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 (5.2-5-01) เสนอต่อคณะกรรมการก ากับและติดตามการ
บริหารหลักสูตร เพ่ือน าแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงฯ ไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561 ต่อไป  
(5.2-5.02) 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 

หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

5.2-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน 2561 

5.2-5-02 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ 
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 ข้อ 6. มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบท่ี 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 
 
ผลกำรด ำเนินงำน :  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เปิด
การเรียนการสอน ทั้งสิ้นจ านวน 9 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 8 หลักสูตร มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี จ านวน 2 หลักสูตร 
ระดับปานกลาง จ านวน 5 หลักสูตร และระดับน้อย จ านวน 2 หลักสูตร และมี 1 หลักสูตรที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน สรุปผลการประเมิน ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร ์(5.2-6-01) 
องค์ประกอบ คะแนน ผลกำรประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน  ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 3.83 ด ี
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 2.67 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 3.11 ด ี
องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน 
3.25 ด ี

องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2.00 น้อย 
คะแนนรวม 3.08 ดี 

2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเครื่องจักรกลเกษตร (5.2-6-02) 
องค์ประกอบ คะแนน ผลกำรประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน  ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 4.02 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 2.33 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 1.37 น้อย 
องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน 
0.75 น้อย 

องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2.00 น้อย 
คะแนนรวม 1.89 น้อย 

3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ (5.2-6-03) 
องค์ประกอบ คะแนน ผลกำรประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน  ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 3.64 ด ี
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 2.33 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 2.92 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน 
3.13 ด ี

องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1.00 น้อย 
คะแนนรวม 2.81 ปำนกลำง 
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4. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร (5.2-6-04) 
องค์ประกอบ คะแนน ผลกำรประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน  ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 4.53 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 2.67 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 3.33 ด ี
องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน 
2.00 น้อย 

องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1.00 น้อย 
คะแนนรวม 2.77 ปำนกลำง 

5. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (5.2-6-05) 
องค์ประกอบ คะแนน ผลกำรประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน  ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 4.50 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 2.00 น้อย 
องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 2.68 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน 
2.75 ปานกลาง 

องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2.00 น้อย 
คะแนนรวม 2.77 ปำนกลำง 

6. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพืชศำสตร์ (5.2-6-06) 
องค์ประกอบ คะแนน ผลกำรประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน  ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต - N/A 
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 3.00 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 3.67 ด ี
องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน 
2.50 ปานกลาง 

องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2.00 น้อย 
คะแนนรวม 2.46 ปำนกลำง 

7. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (5.2-6-07) 
องค์ประกอบ คะแนน ผลกำรประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน  ไม่ผ่ำน 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 3.74 ด ี
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 1.50 น้อย 
องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 1.22 น้อย 
องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน 
0.75 น้อย 

องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1.00 น้อย 
คะแนนรวม 1.51 น้อย 
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8. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจอำหำรและโภชนำกำร (5.2-6-08) 
องค์ประกอบ คะแนน ผลกำรประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน  ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 3.96 ด ี
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 1.67 น้อย 
องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 3.00 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน 
2.38 ปานกลาง 

องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2.00 น้อย 
คะแนนรวม 2.57 ปำนกลำง 

9. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีรสำรสนเทศ (5.2-6-09) 
องค์ประกอบ คะแนน ผลกำรประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน  ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 3.60 ด ี
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 2.67 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 2.68 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน 
3.50 ด ี

องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 ปานกลาง 
คะแนนรวม 3.09 ดี 

 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 

หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

5.2-6-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2560 

5.2-6-02 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เครื่องจักรกลเกษตร ปีการศึกษา 2560 

5.2-6-03 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

5.2-6-04 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปีการศึกษา 2560 

5.2-6-05 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2560 

5.2-6-06 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

5.2-6-07 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปีการศึกษา 2560 
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หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

5.2-6-08 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจอาหารและโภชนาการ ปีการศึกษา 2560 

5.2-6-09 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 

 
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน :  

เป้ำหมำย 2560 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนที่ได้ 
กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

6 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน  
 
สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ องค์ประกอบท่ี 5 

จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
การบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น 

พัฒนาหลักสูตรเดียวกันให้มีความแตกต่าง
เด่นชัดตามบริบทของพ้ืนที่ 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
1.คณะควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์โดย
พิจารณาจากภารกิจของคณะและบริบทของ
คณะให้ชัดเจน น ามาจัดท าวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุ ท ธ์ ศ า สต ร์  เ ป้ า ป ร ะส งค์ ตั ว บ่ ง ชี้  แ ล ะ
เป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ และก าหนดตัว
บ่งชี้ที่เป็นผลลัพธ์ของการด าเนินการที่สะท้อน
ความส าเร็จของผลลัพธ์ ในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสต ์โดยเป็นตัวบ่งชี้ที่สะท้อนความส าเร็จ
ของแผนได้อย่างชัดเจน ผู้บริหารทุกระดับของ
คณะควรมีการก ากับติดตามผลลัพธ์อย่างเป็น
ระบบและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ก าหนดไว้ 
 

1.ได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์และน ามาปรับค่า
เป้าหมายให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 จ านวน 
1 แผ่น และแผนระยะยาว ประจ าปี 2561 – 
2565 จ านวน 1 แผ่น 
 

 

2.เมื่อมีการค านวณต้นทุนต่อหน่วยแล้ว คณะ
และหลั กสู ตรคว รน า ต้ นทุนต่ อหน่ ว ย ไป
วิเคราะห์ ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรมาจาก
ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายนั้นเป็นไปตาม
พันธกิจหรือไม่ และพันธกิจใดที่ใช้งบประมาณ
เป็นพิเศษ เหมาะสมหรือไม่ การจัดการบริหาร
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรมีความคุ้มค่าหรือไม่ 
ควรวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของทุกหลักสูตร

2.ได้ท าการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในระบบ
หลักสูตรโดยแบ่งเป็นต้นทุนกิจกรรม เป็นการ
ลงทุนในการพัฒนานักศึกษากิจกรรมต่าง ๆ วัสดุ
การเรียนการสอนงานทะเบียน งานวิทยบริการฯ 
และต้นทุนผลผลิตด้านพัฒนาอาจารย์ตามพันธ
กิจ ด าเนินการวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ด าเนินการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ เผยแพร่
ความรู้และให้บริการวิชาการ ส่งเสริมการท านุ
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ในคณะหรือ เ พ่ือ พิจารณาความแตกต่ า ง 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสทางการ
แข่งขัน 

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และค่าตอบแทน ค่า
เงินเดือน 
 

3.ควรมีการทบทวนประเด็นความเสี่ยง โดยเริ่ม
จากการให้ความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยง ไม่น าปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่ได้รับการแก้ไขมา
ก าหนดเป็นความเสี่ยง ทั้งนี้ความเสี่ยงควรเป็น
ประเด็นที่คาดการณ์ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมี
ผลกระทบต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หรือ
กระทบต่อภาพลักษณ์ของคณะได้ 

3.ได้ทบทวนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
มทร.ล้านนา เมื่อวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 
ซึ่ ง ในการจั ดกิ จกรรมคณะได้ สั มมนา เชิ ง
ปฏิบัติการแบ่งกลุ่มและ Workshop การบริหาร
ความเสี่ยงเบื้องต้น การระบุเหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่ส าคัญที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
และการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์
ความเสี่ยง และระบุวิธีการควบคุมหรือมาตรการ
ในการบริ หารจั ดการความ เสี่ ย ง  ในการ
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงระดับหมา
วิทยาลัย 

4.ควรน าแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือมุ่งสู่ปรัชญา
และเป้าหมายการด าเนินงานของคณะ มาท าให้
เกิดกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดองค์
ความรู้ที่เป็นต้นแบบการเผยแพร่สู่บุคลากรทุก
กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ควรเพ่ิมเติมให้มี
กระบวนการวิพากษ์องค์ความรู้ที่มีอยู่  เพ่ือให้
เกิดความถูกต้องและสมบูรณ์  รวมทั้งการ
ติดตามการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงและมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 

4.คณะได้มีการด าเนินงานทางด้านการจัดการ
ความรู้ ด้านการเรียนการสอนโดยมีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ไปยังอาจารย์ในทุกพ้ืนที่เกี่ยวกับ
เทคนิควิธีสอนจากนั้น ให้อาจารย์ที่เข้าร่วมการ
อ บ ร ม ป ร ะ ชุ ม ร่ ว ม กั น เ พ่ื อ แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณ์ปัญหาและแนวทางในการพัฒนา
ต่อไปเพื่อจะช่วยให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 
4.1องค์ความรู้ด้านวิจัย คณะได้ด าเนินการเรื่อง
ง านวิ จั ย โ ดยมี ก า รตั้ ง โ จทย์ ง านวิ จั ย เ พ่ื อ
ตอบสนองความต้ องการของชุ มชนและ
ผู้ประกอบการ โดยได้ให้อาจารย์และบุคลากรได้
หาโจทย์จากชุมชนและผู้ประกอบการ และน ามา
แยกประเด็น กลั่นกรองความรู้ จัดกิจกรรมให้
อาจารย์ได้มาวิ เคราะห์สังเคราะห์ประเด็น
งานวิจัยต่างๆ เพ่ือให้อาจารย์และบุคลากรได้
แลกเปลี่ยนหัวข้อแลกเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน
วิจัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการหาโจทย์
วิจัยต่อไป 
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5.การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร คณะควร
จัดท าแผนอัตราก าลั งคนที่ เหมาะสม โดย
พิจารณาภาพรวมกับเขตพ้ืนที่ของคณะ รวมทั้ง
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ทั้ง
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และ
ติดตามแผนกลยุทธ์ในแต่ละปีให้การพัฒนา
บุคลากรเป็นไปตามเป้าหมาย และสะท้อน
ผลลัพธ์ของการพัฒนาบุคลากรโดยเพ่ิมขวัญ 
ก าลังใจและความสุขของบุคลากรในองค์กร
อย่างแทจ้ริง 
 

5.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรโดยจัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้การ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างถูกต้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน”เพ่ือถ่ายทอดท าความเข้าใจในการ
จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
5 . 1สร้ า งแบบฟอร์ ม ใหม่ โ ดย พัฒนาจ า ก
แบบฟอร์มของกองบริหารงานบุคคลเพ่ือให้ง่าย
ต่ อการติ ดตามประ เมินผลว่ า เป็ น ไปตาม
เป้าหมายหรือไม่ 

6.ควรทบทวนกระบวนการในการก ากับติดตาม
การบริหารหลักสูตรเดียวกันในแต่ละพ้ืนที่ให้มี
การจัดการเรียนการสอนให้ ได้มาตรฐาน
เดียวกันหรือใกล้ เคียงกันให้มากที่สุด โดย
เชื่อมโยงบทบาทหน้าที่ของรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ รองอธิการบดีเขตพ้ืนที่ และคณบดีที่
เป็นผู้บริหารหลักของคณะ ให้ท างานร่วมกันใน
การก ากับการบริหารหลักสูตรที่สอดคล้องกัน 
6.การบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น 
 

6.ด าเนินการวางแผนการประชุกรรมการบริหาร
หลักสูตร ทุกพ้ืนที่ และ จัดท าปฏิทินการประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตร ตลอดปีการศึกษา 
2561 

6.1 ส่งเสริมสนับสนุน ก ากับติดตามการบริหาร
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ ผลิตบัณฑิตอันพึง
ประสงค์ตรงตามปรัชญาของหลักสูตร 
และมีความเป็นเอกภาพในความหลากหลาย 
(การบริหารหลักสูตรที่มีความแตกต่างอย่าง
เด่นชัดตามบริบทของพ้ืนที่ แต่ต้องใช้มาตรฐาน
เดียวกัน) 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2560 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 จากผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  เมื่อประเมินโดยใช้
เกณฑ์มาตรฐานตามที่ สกอ. ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2560  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
สรุปได้ดังนี้ 

ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการ
บริหารจดัการหลักสูตร
โดยรวม 

3 

คะแนน 

21.44 
= 2.38 คะแนน 

ไม่บรรล ุ
2.38 คะแนน 

9 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์
ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
20 

 

98.5 X100 = 34.14 % บรรล ุ 4.27 คะแนน 

288.5 

ตัวบ่งชี้ที่  1.3 อาจารย์
ประจ าคณะทีด่ ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
30 

   109.5 
X100 = 38 % บรรล ุ 3.17 คะแนน 

288.5 

ตัวบ่งชี้ที่  1.4 จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

ค่าความ
แตกต่าง
ร้อยละ 

-77.05 

   4.59-20 

20 X100  == -77.05 % บรรล ุ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  1.5 การ
บริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรล ุ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
เฉลี่ยรวม  

4.14 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบ
และกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

6 ข้อ 

 

6 ข้อ (1-6) บรรล ุ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงิน
สนับสนุนงานวิจัยงาน
สร้างสรรค ์

วิทย์ 

60,000.-/
คน 

 
47,256,818.73 

 
174,701.73 

บาท/คน 

 

 

 

บรรล ุ

 

 

 

 

 

 

5 คะแนน 

    270.5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

วิทย์ฯ 3.0 

 

52.8 

X 100 = 18.30 % 

 

 

บรรล ุ

 

 

3.05 คะแนน 
288.5 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 

เฉลี่ยรวม 

4.35 คะแนน 

 

 

 

 

 

= 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การ
บริการวิชาการแกส่ังคม 

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรล ุ
5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
เฉลี่ยรวม 

5 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบ
และกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

6 ข้อ 
6 ข้อ (1-6) บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เฉลี่ยรวม 

5 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การ
บริหารของคณะเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและอัตลักษณ์
ของคณะ 

 

 

7 ข้อ 

 

 

7 ข้อ (1-7) 

 

 

บรรล ุ
5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบ
ก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสตูร 

 

 

6 ข้อ 

 

5 ข้อ (1-5) 

 

ไม่บรรล ุ 4 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 

4.05 คะแนน 
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ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้

คะแนนประเมินเฉลีย่ 

ผลการประเมิน 
I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 6 4.15 5 2.38 4.14 ระดับคณุภาพด ี

องค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 3 5 5 3.05 4.35 ระดับคณุภาพด ี

องค์ประกอบท่ี 3 บริการวิชาการ 1 - 5 - 5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 - 5 - 5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 2 - 4.5 - 4.50 ระดับคณุภาพด ี

รวม 13 4 7 2   

ผลการประเมิน  4.36 4.86 2.72 4.37 ระดับดี 
 

ผลการประเมิน  

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 

2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 

4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดมีาก 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  2560 
 

ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จดุที่ควรพัฒนาภาพรวม 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 

จุดเด่น 

1. ความเข้มแข็งทางวิชาการของบุคลากร 

แนวทางเสริม 

        1.  ก าหนดทิศทางความเช่ียวชาญด้านวิชาการของบุคลากรให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ของคณะ และ
มหาวิทยาลัย 

        2.  น าความรู้ทางวิชาการมาก าหนดเป็นความเช่ียวชาญของบัณฑิต ให้เกิดความโดดเด่นและแตกต่างจาก
หลักสูตรอื่น 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. หลักสตูรที่ตอบสนอง Outcome based Education ที่สอดคล้องความต้องการในพ้ืนท่ี 
2. บุคคลากรขาดทักษะการสอนที่หลากหลายรูปแบบ 
3. การรับรู้แผนพัฒนาและปฏิบตัิราชการของคณะในระดับผู้ปฏิบัติงาน 
4. ความรู้และทักษะในการบริหารหลักสูตรของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

แนวทางเสริม 

1. พัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2. พัฒนาผู้สอนให้มีทักษะการสอนที่หลากหลายรูปแบบ 
3. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของคณะฯ ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่  

โดยมีเป้าหมายเดียว คือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  ก าหนดผลลัพธ์ ตัวบ่งช้ีความส า เร็จ ก าหนด
ผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นท่ี 

4. ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะในการออกแบบและบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    

 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

1 จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด  
2 - ---ระดับปริญญำตรี (เกณฑ์ 2558) 6 หลักสูตร 
 - ---ระดับปริญญำตรี (เกณฑ์ 2548) 2 หลักสูตร 
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
4 - ---ระดับปริญญำโท (เกณฑ์ 2558) 2 หลักสูตร 
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
6 - ---ระดับปริญญำเอก  
7 จ ำนวนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนนอกสถำนที่ตั้ง - 
8 - ---ระดับปริญญำตรี 6 หลักสูตร 
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 2 หลักสูตร 
10 - ---ระดับปริญญำโท - 
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 2 หลักสูตร 
12 - ---ระดับปริญญำเอก 6 หลักสูตร 
13 จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ 1,911 คน 
14 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำตรี 1,636คน 
15 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
16 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำโท 19 คน 
17 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
18 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำเอก  - 
19 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 288.5 คน 
20 - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำตรี

หรือเทียบเท่ำ  7 คน 
21 - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำโท

หรือเทียบเท่ำ 183 คน 
22 - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำเอก

หรือเทียบเท่ำ  98.5 
23 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 109.5 
24 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือ

เทียบเท่ำ 7 คน 
25 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือ

เทียบเท่ำ 120 คน 
26 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือ

เทียบเท่ำ 54 คน 
27 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 91.5 คน 
28 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือ

เทียบเท่ำ 2 คน 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
29 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือ

เทียบเท่ำ 56 คน 
30 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือ

เทียบเท่ำ 33.5 คน 
31 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 18 คน 
32 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือ

เทียบเท่ำ - 
33 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือ

เทียบเท่ำ 7 คน 
34 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือ

เทียบเท่ำ 11 คน 
35 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ - 
36 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ - 
37 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ - 
38 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือ

เทียบเท่ำ  
39 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรแยกตำมวุฒิกำรศึกษำ  
40 - - --ระดับปริญญำตรี - 
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต - 
42 - - --ระดับปริญญำโท 28 คน 
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
44 - - --ระดับปริญญำเอก 26 คน 
45 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 37 คน 
46 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร 49 คน 
47 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 29 คน 
48 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 8 คน 
49 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ - 
50 จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 70 ผลงำน 
51 - - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่อง

จำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 47 ผลงำน 
52 - - --บทสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ

นำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่
สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำร
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือใน
วำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำ
สถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 9 ผลงำน 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
53 - - --ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร 1 ผลงำน 
54 - - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏใน

ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 12 ผลงำน 
55 - - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ

ที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำม ประกำศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่
ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็น
ประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วัน
นับ แต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
ที่ปรำกฏ ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 18 ผลงำน 

56 - - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ
ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556  5 ผลงำน 

57 - - --ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร 1 ผลงำน 
58 - - --ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำง

วิชำกำรแล้ว - 
59 - - --ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร - 
60 - - --ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน - 
61 - - --ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำรแล้ว - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
62 - - --ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
63 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online  
64 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน  
65 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ  
66 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศ  
67 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน  
68 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ   
69 - - -จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกท่ีได้รับกำรอ้ำงอิงใน

ฐำนข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  
70 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทั้งหมด  
71 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ตอบแบบส ำรวจเรื่องกำรมีงำนท ำภำยใน 1 ปี 

หลังส ำเร็จกำรศึกษำ  
72 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ (ไม่นับรวมผู้ที่

ประกอบอำชีพอิสระ)  
73 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ประกอบอำชีพอิสระ  
74 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ  
75 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่มีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำอยู่แล้ว  
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
76 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ  
77 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่อุปสมบท  
78 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่เกณฑ์ทหำร  
79 เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือน ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำ

หรือประกอบอำชีพอิสระ (ค่ำเฉลี่ย)  
80 ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ

ปริญญำตรีตำมกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)   
81 จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทที่ได้รับ

กำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
82 - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่มีกำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   
83 - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม

วิชำกำรระดับชำติ  
84 - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม

วิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล
ตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบัน
อนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบ
ภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ  

85 - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร  



 
 

 

ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 

 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
86 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม

ที ่2  
87 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่ใน

ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร
ทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอ
สภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบ
ภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  

88 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏอยู่ใน
ฐำนข้อมูลระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556  

89 - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร  
90 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online  
91 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน  
92 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ  
93 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศ  
94 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน  
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
95 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ   
96 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบ

ประเมิน)  
97 จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกท่ีได้รับ

กำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
98 - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม

วิชำกำรระดับชำติ   
99 - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม

วิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล
ตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบัน
อนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบ
ภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ  

100 - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร  
101 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม

ที ่2  
102 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่ใน

ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร
ทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอ
สภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบ  
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

103 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏอยู่ใน
ฐำนข้อมูลระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556  

104 - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร  
105 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online  
106 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน  
107 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ  
108 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศ  
109 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน  
110 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ   
111 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกท้ังหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบ

ประเมิน)  
112 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES) รวมทุกหลักสูตร  
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
113 - ---ระดับอนุปริญญำ  
114 - ---ระดับปริญญำตรี  
115 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
116 - ---ระดับปริญญำโท  
117 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
118 - ---ระดับปริญญำเอก  
119 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน  
120 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
121 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
122 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
123 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน  
124 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
125 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
126 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
127 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ)  
128 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
129 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
130 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
131 จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ)  
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
132 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
133 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
134 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
135 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ลำศึกษำต่อ  
136 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   
137 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ  - 
138 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
139 จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ลำศึกษำต่อ  
140 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี    
141 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   - 
142 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
143 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ  
144 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
145 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
146 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
147 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก

กำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่
ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำ
ด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้
ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกำศ  

148 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
149 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
150 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
151 ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร  
152 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
153 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
154 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
155 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรท่ี

ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  
156 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
157 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
158 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
159 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำร

ระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบัน
อนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบ
ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  

160 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
161 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
162 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
163 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำร

ระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556  

164 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
165 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
166 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
167 ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร  
168 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
169 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
170 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
171 ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำง

วิชำกำรแล้ว  
172 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
173 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
174 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
175 ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร  
176 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
177 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
178 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
179 ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน  
180 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
181 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
182 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
183 ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำง

วิชำกำรแล้ว  
184 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
185 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
186 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
187 ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร แต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
188 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
189 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
190 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
191 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online  
192 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
193 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
194 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
195 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน  
196 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
197 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
198 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
199 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ  
200 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
201 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
202 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
203 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  



 
 

 

ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 

 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
204 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
205 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
206 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
207 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน  
208 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
209 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
210 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
211 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  
212 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
213 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
214 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
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