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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร : ปีการศึกษา 2560 

1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2548  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม

ราชโองการโปรดเกลา้ฯ  ให้ประกาศจดัตั้งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ข้ึนแทน สถาบนั
เทคโนโลยีราชมงคล โดยให้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วน
ร าชก า รต ามกฎหมา ย ว่ า ด้ ว ย วิ ธี ง บป ระม าณ   ในสั ง กัดส า นัก ง านคณะกรรมก า รก า ร
อุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ และในกฎกระทรวงศึกษาธิการ  ตามประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 123 ตอนท่ี 118 ลงวนัท่ี  27 พฤศจิกายน  พ.ศ.2549  กระทรวงศึกษาธิการ  ไดจ้ดัแบ่งส่วน
ราชการในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา โดยแบ่งออกเป็น 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์   และคณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์    

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

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร แบ่งออกเป็น   4  สาขา   ได้แ ก่   สาขา
วทิยาศาสตร์  สาขาพืชศาสตร์  สาขาสัตวศาสตร์และประมง  และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร  

ต่อมามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ไดก้ าหนดส่วนราชการอ่ืนใหส้อดรับกบัภารกิจ
ดา้นการเรียนการสอนสายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
โดยได้จดัตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในพื้นท่ีน่าน ล าปาง พิษณุโลก ตาก และ
เชียงราย และมีรองอธิการบดีในพื้นท่ีเป็นผูดู้แลรับผิดชอบภารกิจดา้นการเรียนการสอนและการบริหาร
จดัการ ส่วนพื้นท่ีเชียงใหม่ท่ียงัไม่มีหลักสูตรเพื่อการเรียนการสอน จดัตั้ งให้เป็นส านักงานสาขา
วทิยาศาสตร์ เพื่อประสานงานกบัคณะท่ีอยูส่่วนกลาง 
 
 
 
 
 



2 
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร : ปีการศึกษา 2560 

 ปรัชญำ : 
                “สร้างความรู้จากประสบการณ์ เช่ียวชาญวชิาชีพ เชิดชูคุณธรรม น าความรู้สู่ชุมชน” 
  
 วสัิยทศัน์ : 

“เป็นคณะชั้นน าในการผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติัเขา้สู่ระบบการเกษตร บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและนวตักรรม”  
 

เป้ำหมำยมหำวทิยำลยั RMUTL Transform to Localization 5 Flagships (2+3) : 
Flagships 1  มหาวิทยาลยัเพื่อพฒันาก าลงัคนฐานราก ลดความเหล่ือมล ้ า สร้างความเขม้เข็ง

เพิ่มขีดความสามารถ ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อยกระดบัการพฒันาคุณภาพชีวิตโดยไม่คิดทิ้งใครไว้
ขา้งหลงั 

Flagships 2   มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติ เรียนรู้ฝึกฝนวิชาชีพเฉพาะทาง อยู่หน้างานเผชิญ
ปัญหา  ประยกุตใ์ชท้กัษะเพิ่มปัญญา ดว้ยหลกัศีลธรรมจรรยา พฒันาสร้างนวตักรรม 

Flagships 3   มหาวิทยาลัยเกษตรกร ใช้หลักวิชาการ องค์ความรู้เพื่อการพัฒนา มุ่งมั่น 
ทดลอง  แก้ไขปัญหาทางการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดธุรกิจเพื่อการพฒันาประเทศ สร้างความ
ภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรไทย 

Flagships 4  มหาวิทยาลยัการขนส่ง ศูนยูกลางขบัเคล่ือนการขนส่งบนเส้นทางระเบียงเศษฐ
กิจในการผลิตก าลงัคนและพฒันาเทคโนโลย ีบนฐานการลงทุนความร่วมมือท่ีดีกบัภาคเอกชน 

Flagships 5  มหาวิทยาลยัการคา้ระหวา่งประเทศ พฒันากลุ่มธุรกิจฐานรากให้มีคุณภาพ เพิ่ม
ขีดความสามารถ ผลกัดนัสร้างค่านิยม ร่วมคิดคน้ ผลกัดนัและยกระดบั ร่วมกบันักวิชาการและผูมีั
ประสบการณ์ รองรับพื้นฐานการคา้ระหวา่งประเทศ 
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ตำรำงกำรวเิครำะห์ผลกำรประเมินระดับคณะ             

องค์ประกอบคุณภำพ ตวับ่งช้ี 
คะแนนประเมนิเฉลีย่ 

ผลกำร
ประเมนิ I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 6 4.14 2.50 2.55 3.33 พอใช ้
2. การวจิยั 3 5.00 4.00 2.91 3.97 ดี 
3. การบริการวชิาการ 1 - 4.00 - 4.00 ดี 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1 - 3.00 - 3.00 พอใช ้
5. การบริหารจดัการ 2 - 3.50 - 3.50 พอใช ้

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

13 4.36 3.29 2.73 3.53 ด ี

ผลกำรประเมนิ ดี พอใช ้ พอใช ้   

 
 
 ผลการด าเนินการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ในภาพรวมพบวา่  ผลการ
ด าเนินการในภาพรวมไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.53 อยูใ่นระดบัดี ขณะเดียวกนัเม่ือพิจารณาตามองคป์ระกอบ
พบว่า  องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต ได้คะแนนเฉล่ีย 3.33 อยู่ในระดบัพอใช้  องค์ประกอบท่ี 2  
การวิจยั ได้คะแนนเฉล่ีย 3.97 อยู่ในระดับดี องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ ได้คะแนนเฉล่ีย 
4.00  อยู่ในระดบัดี องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ไดค้ะแนนเฉล่ีย  3.00 อยู่ในระดบั
พอใช ้องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.50 อยูใ่นระดบัพอใช ้  
 เม่ือพิจารณาเชิงระบบ   ปัจจัยน าเข้าได้คะแนนเฉล่ีย 4.36  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
ด้านกระบวนการ ได้คะแนนเฉล่ีย  3.29 อยู่ในระดับพอใช้ และด้านผลลัพธ์ได้คะแนนเฉล่ีย  2.73 
อยูใ่นระดบัพอใช ้
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ผลจากการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559-2560 พบวา่ 
องคป์ระกอบท่ี 1  ดา้นการผลิตบณัฑิต ผลการด าเนินงานปี 2560 ดีข้ึนกวา่ปี 2559 จากคะแนน 3.29 

เป็น 3.33 
องคป์ระกอบท่ี 2  ดา้นการวิจยั ผลการด าเนินงานปี 2560 ดีข้ึน จาก 3.88 เป็น 3.97 
องคป์ระกอบท่ี 3  ดา้นการบริการวชิาการ ผลการด าเนินงานปี 2560 ดีข้ึน จาก 3.00 เป็น 4.00 
องคป์ระกอบท่ี 4  ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ผลการด าเนินงานดีข้ึนจาก 2.00 เป็น 3.00 
องคป์ระกอบท่ี 5  ดา้นการบริการจดัการ ผลการด าเนินงานดีข้ึน จาก 3.00 เป็น 3.50                            

แสดงถึงความพยายามในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของคณะ  
 
 
 
 
 
 
 

3.29

3.88

3.00
2.00

3.00

3.33

3.97

4.00
3.00

3.50

1. กำรผลติบัณฑิต

2. กำรวิจัย

3. กำรบริกำรวิชำกำร
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

5. กำรบริหำรจัดกำร

ผลกำรประเมินปี 2559 ผลกำรประเมินปี 2560
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ข้อเสนอแนะในภำพรวม 
1) คณะบริหารหลกัสูตรตามเขตพื้นท่ี โดยท่ีในเขตพื้นท่ีเชียงใหม่ ไม่มีนกัศึกษา ดงันั้นคณะ

จึงควรก าหนดนโยบาย แผนปฏิบติังาน ก ากบัติดตามให้ชดัเจนและควรให้ความรู้ในดา้นต่างๆ ทั้งการ
เรียนการสอน กิจกรรมด้านการพฒันาองค์ความรู้ในหลกัสูตรภารกิจทุกตวั คณะจึงควรให้ความรู้ 
ก าหนดนโยบาย มีวิธีการก ากบัติดตามท่ีเขม้แข็งเป็นระบบสรุปผลเป็นประจ าทุก ๆ 3 เดือน เพื่อให้
ภารกิจต่าง ๆ บรรลุตามเป้าหมาย  

2) คณะควรปรึกษาหารือกบัฝ่ายบริหารของมหาวทิยาลยั และผูบ้ริหารในพื้นท่ีในการวางแผน
ร่วมกนัท่ีจะท าให้หลกัสูตรในพื้นท่ีไดรั้บการดูแลอยา่งเหมาะสม เช่น ดา้นวิชาการของหลกัสูตร คณะ
ควรก าหนดด้านบริหารจดัสรรทรัพยากรเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ และหากการบริหารหลกัสูตรมีความ
ขดัแยง้หรือไม่สามารถด าเนินการให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีไดจ้ะเป็นการสร้างปัญหาให้กบัหลกัสูตร เช่น คณะ
จดัโครงการอบรมพฒันาความรู้ใหก้บัอาจารยแ์ต่ละเขตพื้นท่ี ไม่อนุมติัรายจ่ายในการเดินทาง ท าใหก้าร
พฒันาหลกัสูตรและคณะไม่สามารถด าเนินการต่อไปได ้

3) หลงัจากการตรวจประเมินเสร็จส้ินลงผูบ้ริหารควรจดัประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยน าขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมินในแต่ละประเด็น น ามาสรุปผลและก าหนดแนวทาง
ปรับปรุงแกไ้ขแลว้น ามาก าหนดเป็นเป้าหมายในการพฒันาในแต่ละประเด็นในปีถดัไป หลงัจากนั้น
ผูบ้ริหารท่ีก ากบัติดตามให้ทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนั้นควรน าเป้าหมายมาก าหนดการ
ออกแบบระบบและกลไกในการปฏิบติั เม่ือด าเนินการแล้วเสร็จในแต่ละกิจกรรมมีการประเมิน
กระบวนการ น ามาสู่การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
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2. รำยนำมคณะผู้ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 

ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง รหัส 
ผูช่้วยศาสตราจารยป์รานี  พรรณวเิชียร ประธานฯ U570009 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฏัฐพ์ชัร  เถียรวรกานต ์ กรรมการ U570444 
รองศาสตราจารย ์ดร.ปาริชาติ  บวัเจริญ กรรมการ U570081 

 
 

3. บทน ำ 

 3.1 สรุปข้อมูลพืน้ฐำนของคณะ 
เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2548  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม

ราชโองการโปรดเกลา้ฯ  ให้ประกาศจดัตั้งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ข้ึนแทน สถาบนั
เทคโนโลยีราชมงคล โดยให้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วน
ร าชก า รต ามกฎหมา ย ว่ า ด้ ว ย วิ ธี ง บป ระม าณ   ในสั ง กัดส า นัก ง านคณะกรรมก า รก า ร
อุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ และในกฎกระทรวงศึกษาธิการ  ตามประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 123 ตอนท่ี 118 ลงวนัท่ี  27 พฤศจิกายน  พ.ศ.2549  กระทรวงศึกษาธิการ  ไดจ้ดัแบ่งส่วน
ราชการในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา โดยแบ่งออกเป็น 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์   และคณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์    

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

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร แบ่งออกเป็น   4  สาขา   ได้แ ก่   สาขา
วทิยาศาสตร์  สาขาพืชศาสตร์  สาขาสัตวศาสตร์และประมง  และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร  

ต่อมามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ไดก้ าหนดส่วนราชการอ่ืนใหส้อดรับกบัภารกิจ
ดา้นการเรียนการสอนสายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder2$TreeView1','sAssessor')
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โดยได้จดัตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในพื้นท่ีน่าน ล าปาง พิษณุโลก ตาก และ
เชียงราย และมีรองอธิการบดีในพื้นท่ีเป็นผูดู้แลรับผิดชอบภารกิจดา้นการเรียนการสอนและการบริหาร
จดัการ ส่วนพื้นท่ีเชียงใหม่ท่ียงัไม่มีหลักสูตรเพื่อการเรียนการสอน จดัตั้ งให้เป็นส านักงานสาขา
วทิยาศาสตร์ เพื่อประสานงานกบัคณะท่ีอยูส่่วนกลาง 
 
 ปรัชญำ : 
                “สร้างความรู้จากประสบการณ์ เช่ียวชาญวชิาชีพ เชิดชูคุณธรรม น าความรู้สู่ชุมชน” 
  
 วสัิยทศัน์ : 

“เป็นคณะชั้นน าในการผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติัเขา้สู่ระบบการเกษตร บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและนวตักรรม”  
 

เป้ำหมำยมหำวทิยำลยั RMUTL Transform to Localization 5 Flagships (2+3) : 
Flagships 1  มหาวิทยาลยัเพื่อพฒันาก าลงัคนฐานราก ลดความเหล่ือมล ้ า สร้างความเขม้เข็ง

เพิ่มขีดความสามารถ ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อยกระดบัการพฒันาคุณภาพชีวิตโดยไม่คิดทิ้งใครไว้
ขา้งหลงั 

Flagships 2   มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติ เรียนรู้ฝึกฝนวิชาชีพเฉพาะทาง อยู่หน้างานเผชิญ
ปัญหา  ประยกุตใ์ชท้กัษะเพิ่มปัญญา ดว้ยหลกัศีลธรรมจรรยา พฒันาสร้างนวตักรรม 

Flagships 3   มหาวิทยาลัยเกษตรกร ใช้หลักวิชาการ องค์ความรู้เพื่อการพัฒนา มุ่งมั่น 
ทดลอง  แก้ไขปัญหาทางการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดธุรกิจเพื่อการพฒันาประเทศ สร้างความ
ภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรไทย 

Flagships 4  มหาวิทยาลยัการขนส่ง ศูนยูกลางขบัเคล่ือนการขนส่งบนเส้นทางระเบียงเศษฐ
กิจในการผลิตก าลงัคนและพฒันาเทคโนโลย ีบนฐานการลงทุนความร่วมมือท่ีดีกบัภาคเอกชน 

Flagships 5  มหาวิทยาลยัการคา้ระหวา่งประเทศ พฒันากลุ่มธุรกิจฐานรากให้มีคุณภาพ เพิ่ม
ขีดความสามารถ ผลกัดนัสร้างค่านิยม ร่วมคิดคน้ ผลกัดนัและยกระดบั ร่วมกบันักวิชาการและผูมีั
ประสบการณ์ รองรับพื้นฐานการคา้ระหวา่งประเทศ 
 
 เอกลกัษณ์ :  
 “การพฒันาทางดา้นวทิยาศาสตร์และการเกษตรท่ีย ัง่ยนื” 
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 อตัลกัษณ์ :  
 “บณัฑิตนกัปฏิบติัมืออาชีพ ท่ีใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน” 
 -  บณัฑิตนกัปฏิบติั (Hands - on) 
 -  สร้างความเช่ียวชาญวชิาชีพ (Professional Oriented) 
 -  ใชท้กัษะท่ีมีเทคโนโลยเีป็นฐาน (Technology - Based Learning) 
 

มีหลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน จ านวน 9 หลกัสูตร แบ่งเป็นระดบัปริญญาตรี 7 หลกัสูตร 
และระดบัปริญญาโท 2 หลกัสูตร 

จ านวนนักศึกษาทั้ งหมด 1,427 คน มีอาจารย์ทั้ งหมด 288.5 คน โดยมีต าแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย ์ 94.5 คน และรองศาสตราจารย ์18 คน มีบุคลากรสายสนบัสนุนทั้งหมด 57 คน 

ได้รับงบประมาณทั้งหมด 268,488,420 บาท โดยเป็นงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
รายได ้221,231,609 บาท และงบสนบัสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 47,256,819 บาท 
 
 สถำนทีจั่ดกำรเรียนกำรสอน 

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

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

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

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

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

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

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

 5.1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งช้ีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 
เป้ำหมำย
ก ำหนดไว้ 

คะแนนประเมิน 
ปี 2559 

คะแนนประเมิน  
ปี 2560 

หมำยเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 : กำรผลติบัณฑิต  
1.1  ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม 3 คะแนน 2.47 2.55  
1.2  อาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ 20 4.05 4.27  
1.3  อาจารยป์ระจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ 30 3.23 3.16  
1.4  จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
 อาจารยป์ระจ า 

5 คะแนน 5.00 
5.00 

 

1.5 การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 6 ขอ้ 3.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้  ขอ้ 1, 2, 3 
1.6  กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 6 ขอ้ 2.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้  ขอ้ 2, 3 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  1 3.29 3.33  

องค์ประกอบที่ 2 : กำรวิจัย 
2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิยั
 หรืองานสร้างสรรค ์

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

2.2  เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ 60,000 บาท/ 
คน 

5.00 
5.00 

 

2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 3 คะแนน 2.64 2.91  

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  2 3.88 3.97  

องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำร 
3.1  การบริการวชิาการแก่สังคม 6 ขอ้ 3.00 4.00 ขอ้ท่ีท าได ้   

ขอ้ 1, 3, 4, 5, 6 
คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  3 3.00 4.00  

องค์ประกอบที่ 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 6 ขอ้ 2.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 1, 3, 6 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  4 2.00 3.00  

องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร 
5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากบัติดตามผลลพัธ์
 ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์ของคณะ 

7 ขอ้ 2.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 4, 7  

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

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  5 3.00 3.50  

คะแนนเฉลีย่ (13 ตัวบ่งช้ี) 3.26 3.53  

ระดบัคุณภำพ พอใช้ ดี 
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 5.2 ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ประกอบคุณภำพ ตวับ่งช้ี 
คะแนนประเมนิเฉลีย่ 

ผลกำร
ประเมนิ I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 6 4.14 2.50 2.55 3.33 พอใช ้
2. การวจิยั 3 5.00 4.00 2.91 3.97 ดี 
3. การบริการวชิาการ 1 - 4.00 - 4.00 ดี 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1 - 3.00 - 3.00 พอใช ้
5. การบริหารจดัการ 2 - 3.50 - 3.50 พอใช ้

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

13 4.36 3.29 2.73 3.53 ด ี

ผลกำรประเมนิ ดี พอใช ้ พอใช ้   

 
 
 5.3 ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ 
 
องค์ประกอบที ่1 :กำรผลติบัณฑิต 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 

1) คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี 
สกอ. ก าหนด 

2) คณะยงัไม่ไดน้ าแผนกลยทุธ์ดา้นการพฒันานกัศึกษาน าไปก ากบัการด าเนินงานในเขตพื้นท่ี 
ท่ีมีนกัศึกษาอยา่งเป็นระบบ และตวับ่งช้ีจากแผนกลยุทธ์ของคณะยงัไม่ชดัเจน จึงไม่สามารถน าสู่การ
ปฏิบติัได ้ 

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 

1) คณะควรส่งเสริมสนับสนุนและก ากบัติดตามให้บุคลากรพฒันาตนเองตามแผนพฒันา
ตนเองท่ีวางไว ้โดยเฉพาะการเพิ่มคุณวฒิุทางการศึกษาและการท าต าแหน่งทางวชิาการของบุคลากรสาย
วชิาการ 

2) ผูบ้ริหารของคณะควรมีการก ากบัดูแลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพฒันานกัศึกษา
ในเขตพื้นท่ีใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ขณะเดียวกนัในการจดัท าแผนการจดักิจกรรมนกัศึกษาควร
ก าหนดผลลพัธ์ท่ีจะไดจ้ากการท ากิจกรรมให้ชดัเจนแลว้น าไปวางแผนการด าเนินงานโครงการ รวมถึง
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ตวับ่งช้ีวดัความส าเร็จของแผนและโครงการ และควรมีการประเมินปัจจยัน าเขา้และผลลพัธ์ ทั้งแผน
และโครงการให้ชดัเจน รวมทั้งวิเคราะห์ความคุม้ค่าของการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและ
พฒันา จะท าใหก้ารด าเนินงานตามแผนมีความส าเร็จตามวตัถุประสงค/์ตวับ่งช้ีท่ีก าหนดไว ้ จะท าใหเ้กิด
ความคุม้ค่าในการด าเนินงาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเขตพื้นท่ี และคณะ 

3) คณะควรมีการส ารวจความต้องการของศิษย์เก่าเพื่อน ามาวางแผนในการจดัโครงการ 
กิจกรรม ท่ีสร้างความรู้และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของศิษยเ์ก่า หรือให้ความรู้ท่ีทนัสมยั
ต่อสภาวะแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลง เพื่อศิษยเ์ก่าจะได้น าขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความ
ตอ้งการ และช่วยส่งเสริมศกัยภาพในการท างาน/ความกา้วหนา้ในสายงาน 

 
องค์ประกอบที ่2 :กำรวจัิย 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 

1) คณะ ยงัขาดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการดา้นการวิจยั ท าให้ไม่สามารถสะทอ้น
ความโดดเ ด่นและความเ ช่ียวชาญของคณะ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์  และการเกษตร 
เทคโนตามศกัยภาพของคณาจารย ์

2) ผลงานเผยแพร่ของงานวิจยัส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัการประชุมวชิาการระดบัชาติ จึงส่งผลให้ 
ระดบัคุณภาพของงานค่อนขา้งต ่า  
 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 

1) คณะควรให้ความส าคญักบัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจยั โดยอาจเช่ือมโยงกบั
ฐานขอ้มูลงานวิจยัของสถาบนั และน ามาประมวลผลเพื่อการบริหารจดัการและการก ากบัติดตาม และ
การก าหนดทิศทางงานวจิยัท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของคณะ 

2) คณะควรส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจยัมาเผยแพร่ในวารสารระดบัชาติและนานาชาติ ท่ีมี
น ้ าหนักคะแนนสูงข้ึน โดยคณะตอ้งมีนักวิจยัอาวุโสช่วยเหลือ หรือการท างานร่วมกบันักวิชาการท่ี
อาวุโส และมีการเผยแพร่ เพื่อให้เกิดการใชป้ระโยชน์จากงานวิจยัไปต่อยอดในเชิงพาณิชย ์รวมทั้งการ
จดสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัร 

 
องค์ประกอบที่ 3 :กำรบริกำรวชิำกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 มีแผนกลยทุธ์ดา้นบริการทางวชิาการท่ีชดัเจนแต่ยงัไม่ไดมี้การเขียนโครงการ และยงัไม่ไดร้ะบุ
แผนการใช้ประโยชน์การบริการวิชาการท่ีมีต่อการพฒันานกัศึกษาหรือยงัไม่ปรากฏหลกัฐานในการ
จดัท าโครงการทางวชิาการ 
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 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
 ในการบริการวิชาการระดบัคณะ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อให้แนวคิดดว้ยการเห็น
ประโยชน์ส่วนรวมมากวา่ประโยชน์ส่วนตวั จึงตอ้งบูรณาการการจดัการเรียนการสอน การบริการวิชา
การเพื่อให้ประโยชน์กบันกัศึกษา และควรน าการบริการทางวิชาการในโครงการท่ีคณะจดัไปวิเคราะห์
น าไปสู่งานวจิยัหรือน ามาถ่ายทอดใหก้บัชุมชนจะท าใหชุ้มชนศกัยภาพมากยิง่ข้ึน 

 
องค์ประกอบที ่4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 แผนกลยุทธ์ดา้นศิลปวฒันธรรมของคณะยงัไม่ตอบโจทยต่์อการพฒันานกัศึกษาด้านการให้
ความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม แต่เนน้การให้ความส าคญัต่อการสร้างองคค์วามรู้ดา้นศิลปวฒันธรรมท่ีตอบ
โจทยภ์าระหนา้ท่ีท่ีแทจ้ริงท่ีสร้างประโยชน์ใหก้บันกัศึกษา 

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
 ควรก าหนดแผนกลยุทธ์ด้านศิลปะและวฒันธรรม ควรก าหนดกลยุทธ์หลกัในส่วนท่ีพฒันา
นกัศึกษาดว้ยเน่ืองเป็นสถานศึกษา แต่จะมีตวับ่งช้ี แผนกลยทุธ์ในประเด็นอ่ืนเพื่อสามารถด าเนินการได้
และควรจดัท าโครงการ กิจกรรมท่ีสรุปผลส าเร็จหรือมีตวับ่งช้ีแสดงผลลพัธ์ท่ีไดย้าก การด าเนินการดา้น
ศิลปะและวฒันธรรมอยา่งชดัเจน จะท าใหเ้กิดประโยชน์และผลลพัธ์โดยตรงกบันกัศึกษา 

 
องค์ประกอบที ่5 :กำรบริหำรจัดกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 

1) ในการจดัท าแผนกลยุทธ์ของคณะมีการด าเนินการจดัท าแผนท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลยัแต่การก าหนดตวับ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ไม่แข็งแรงและไม่สะทอ้นกับผลลัพธ์ของ
ประเด็นยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์ดงักล่าวส่งผลต่อการพฒันางานของคณะในอนาคต 

2) การจดัท าตน้ทุนต่อหน่วยเป็นข้อมูลท่ีมหาวิทยาลยัจดัท าให้คณะและส่วนในคณะแต่ผู ้
ปฏิบติัไม่สามารถน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ เพื่อวางแผนบริหารต้นทุนต่อหน่วยได้ เน่ืองจากไม่เข้าใจ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

3) คณะขาดความเข้าใจในด้านการบริหารความเส่ียง การจัดการความรู้และการจัดท า
แผนพฒันาบุคลากรท่ีเป็นระบบ 
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 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
1) คณะควรมีการจัดท าแผนกลยุทธ์โดยบุคลากรของคณะ มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 

กลยุท ธ์ มีการวิ เคราะห์สถานการณ์  ก าหนดวิสั ยทัศ น์  ประ เ ด็นยุทธศาสตร์  เ ป้ าประสงค์   
กลยุทธ์ ตวับ่งช้ี เป้าหมายแผนกลยุทธ์ โครงการกิจกรรมมีการก าหนดเป้าหมาย ความส าเร็จของ
โครงการ 

2) คณะควรสร้างความเขา้ใจกบัการวเิคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ละหลกัสูตรโดยน าขอ้มูล
มาวิเคราะห์ท่ีมาท่ีไปของตน้ทุนต่อหน่วยและตอ้งเขา้ใจแหล่งท่ีมาของขอ้มูลเพื่อน ามาสรุปเป็นตน้ทุน
ต่อหน่วยนอกจากนั้นเม่ือน ามาวิเคราะห์ตามพนัธกิจ 4 ดา้น และการพฒันานกัศึกษา พฒันาอาจารย ์เพื่อ
พิจารณาความคุม้ค่าของหลกัสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสทางการแข่งขนั 

3) ควรมีการทบทวนประเด็นความเส่ียง โดยเร่ิมจากการให้ความรู้ ความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งใน
กระบวนการบริหารความเส่ียง ไม่น าปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและไม่ไดรั้บการแกไ้ขมาก าหนดเป็น
ความเส่ียง ทั้งน้ี ความเส่ียงเป็นประเด็นท่ีคาดการณ์วา่เม่ือเกิดข้ึนแลว้จะมีผลกระทบต่อการขบัเคล่ือนยุ
ทศาสตร์หรือกระทบต่อภาพลกัษณ์ของคณะได ้

4) ควรน าแนวทางในการปฏิบติัเพื่อมุ่งปรัชญาและเป้าหมายการด าเนินงานของคณะ มาท าให้
เกิดกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ท่ีเป็นต้นแบบการเผยแพร่สู่บุคลากรทุก
กลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ีควรเพิ่มเติมให้มีกระบวนการวพิากษอ์งคค์วามรู้ท่ีมีอยู ่เพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้ง
และสมบูรณ์ รวมทั้งการติดตามการน าไปใช้ในการปฏิบติังานจริงและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง  

5) การจดัท าแผนพฒันาบุคลากร คณะควรจดัท าแผนอตัราก าลงัคนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณา
ภาพรวมกับเขตพื้นท่ีของคณะ รวมทั้งจดัท าแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ทั้ งบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน และติดตามแผนกลยุทธ์ในแต่ละปีให้การพฒันาบุคลากรเป็นไปตาม
เป้าหมาย และสะทอ้นผลลพัธ์ของการพฒันาบุคลากรโดยเพิ่มขวญัก าลงัใจและความสุขของบุคลากร 

6) ควรทบทวนกระบวนการในการก ากบัติดตามการบริหารหลกัสูตรเดียวกนัในแต่ละพื้นท่ี
ให้มีการจดัการเรียนการสอนไดม้าตรฐานเดียวกบัหรือใกลเ้คียงกนัให้มากท่ีสุด โดยเช่ือมโยงบทบาท
หนา้ท่ีของรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ รองอธิการบดีเขตพื้นท่ี และคณบดีท่ีเป็นผูบ้ริหารหลกัของคณะให้
ท าหนา้ท่ีร่วมกนัในการก ากบัการบริหารหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกนั  
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