
 
 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปการศกึษา 2551 (ครั้งที่ 2) 

(วงรอบ 1 มิถุนายน 2551 ถึง 31 พฤษภาคม 2552) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2553 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารเกษตร   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา 



คํานํา 
 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ปการศึกษา 2551 (คร้ังที่ 2) เปนขั้นตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐาน ที่
กําหนดโดยมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึงการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง  
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
ไดดําเนินการประเมิน วันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2553 โดยไดรายงานตามสภาพจริงดวยวิธีการ ทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเพื่อใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขาถึงความเปนจริง   เกิดความเขาใจและเกิดพลังรวมกันในการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง  
 คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ  
ตัวบงชี้ของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 40 ตัวบงชี้ โดยอยูภายใตองคประกอบ
คุณภาพ 9 องคประกอบ ไดแก  
 องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ จํานวน 2 ตัวบงชี้  
 องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน จํานวน 12 ตัวบงชี้  
 องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา จํานวน 2 ตัวบงชี้  
 องคประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 4 ตัวบงชี้  
 องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม จํานวน 5 ตัวบงชี้  
 องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 1 ตัวบงชี้  
 องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 9 ตัวบงชี้  
 องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 2 ตัวบงชี้  
 องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 3  ตัวบงชี้  
 

 ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินฯ ไดทําการประเมินตามตัวบงชี้และตามเกณฑมาตรฐาน แตละตัวบงชี้
ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
4 มิถุนายน 2553  



สารบัญ 
 
 หนา 

คํานํา  

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2551 (คร้ังท่ี 2)  
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 1 
 วันที่ทําการประเมิน 1 

 สถานที่ทําการประเมิน 1 
 ขอมูลทั่วไปของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

2 

 บทสรุปผูบริหาร 4 
สรุปขอคิดเหน็จากคณะกรรมการประเมิน 6 
 องคประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนนิการ         6 
 องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 6 
 องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 7 
 องคประกอบที่ 4  การวิจยั 8 
 องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 9 
 องคประกอบที่ 6  การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 10 
 องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 10 
 องคประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 11 
 องคประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 12 
 องคประกอบที่ 10 อัตลักษณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 12 
ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 13 
สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 17 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 18 
ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (Balance Score Card) 19 
ภาคผนวก  20 

 กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพ  
 รายช่ือผูเขารับการสัมภาษณ  

 ภาพการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2551 (คร้ังที่ 2)   
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําปการศกึษา 2551 (มิถนุายน 2551 – พฤษภาคม 2552) คร้ังที่ 2  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2551 (คร้ังที่ 2) 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 

1. รศ.ดร.ประสาทพร  สมิตะมาณ  ประธานกรรมการ 
2. ดร.อัญชลี    ตนานนท  กรรมการ 
3. รศ.พิษณุ     เจียวคุณ  กรรมการ 
4. น.ส.ปาณิสรา  ธรรมเรือง  เลขานุการ 
5. นางจีรพัชร  วงคทา   ผูชวยเลขานุการ 

  
วันท่ีทําการประเมิน 
 วันที่ 3-4 มิถุนายน 2553 
 
สถานที่ทําการประเมิน 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
 
วัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัย กําหนดขึ้น โดยการ
วิเคราะห/ เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพ วาเปนไปตามเกณฑและ
ไดมาตรฐานตามที่กําหนดไว 
 2. เพื่อให คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
ทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเกณฑมาตรฐาน
ที่ตั้งไว และไดรับการรับรองมาตรฐาน 
 3. เพื่อให คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
ทราบจุดแข็ง จุดออน ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็งและ
พัฒนาจุดออนของ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง 



2 
 
ขอมูลท่ัวไปของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จัดตั้งเปนสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2518 โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 ใชช่ือ
สถาบันวา “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานนามวา 
“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 และมีพระราชบัญญัติเปล่ียนชื่อวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเปนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.2532  

ปจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาไดมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ. 2548 ใหไว ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 โดยใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพ
และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงที่เนนการปฏิบัติ ทําการสอน 
ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม ทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดาน
วิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ประกอบดวย 

1. เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม (วิทยาเขตภาคพายัพ)  
2. เขตพื้นที่ลําปาง  (วิทยาเขตลําปาง) 
3. เขตพื้นที่ตาก  (วิทยาเขตตาก) 
4. เขตพื้นที่พิษณุโลก  (วิทยาเขตพิษณุโลก) 
5. เขตพื้นที่นาน  (วิทยาเขตนาน) 
6. เขตพื้นที่เชียงราย (วิทยาเขตเชียงราย) 
7. สถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรลําปางจังหวัดลําปาง 

 
 2.1 วิสัยทัศน 

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนผูนําทางการจัดการศึกษาสูความเปนเลิศดานวิชาชีพ 
พัฒนาคุณภาพกําลังคนสูมาตรฐานสากลอยางเปนระบบและยั่งยืน บนพื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถเชิงการแขงขันและพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษส่ิงแวดลอม และคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม” 

 
 2.2 พันธกิจ 

o จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาดานวิชาชีพ บนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม และ
ใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสศึกษาตอ 

o พัฒนาคุณภาพกําลังคนที่ทรงความรู มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและสังคม อยางเปนระบบ
สูมาตรฐานสากล 
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o เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ดวยการสรางงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม และงาน
บริการทางวิชาการแกสังคม 

 
2.3  เปาหมาย 
ผลิตบัณฑิตและกําลังคนที่เชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติ ทรงความรูคูคุณธรรม มีศักยภาพในการพัฒนา

ตนเองและสังคม 
 
2.4  เปาประสงค   
o ประชาชนไดรับการศึกษาดานวิชาชีพอยางทั่วถึง เทาเทียมและตอเนื่อง 
o ผูสําเร็จการศึกษาเปนคนดี มีความรู และมีศักยภาพในการทํางาน 
o มหาวิทยาลัยมีงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม และองคความรูที่ชวยเสริมสรางศักยภาพในการ

แขงขันใหแกประชาชน 
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บทสรุปผูบรหิาร 
 

จุดแข็ง : 
๑. มีบุคลากรที่มีความตั้งใจในการทํางาน และ มีเสียสละในการทํางานสูง 
๒. การที่มีความหลากหลายของวิทยาเขตที่กระจายตัวในพื้นที่มีสภาพแตกตางทางภูมิศาสตรทํา
ใหเปนจุดเดนของการทํางานวิจัย 
๓. หลักสูตรมีความหลากหลายตั้งแตระดับ ปวส. ปริญญาตรี และโท ทําใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูที่ตองการศึกษาตอไดดี 
๔. มีความเขมแข็งทางดานการเขาถึงชุมชน และการมีสวนรวมของการพัฒนาชุมชน   
๕. สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความตองการของผูประกอบการ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา  :   
๑. โครงสรางการบริหารงานขององคกร ที่มีความซับซอนสูงมาก ทําใหเปนอุปสรรคในดานการ

บริหารงานใหกระชับและรวดเร็ว  
๒. การที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่เปนหนวยงานหลักในการวิจัย และไดประสานงานโดยตรงกับ

นักวิจัย ทําใหคณะขาดขอมูลในสวนนี้ ซ่ึงเปนดัชนีช้ีวัดที่สําคัญ 
๓. คณาจารยมีภาระงานสอนสูงมาก ไมนอยกวา  ๓๐ คาบ/สัปดาห หรือในกลุมของสาขา

วิทยาศาสตรบริสุทธิ์ที่อาจมีภาระงานสอนสูงถึง  ๔๕  คาบ/สัปดาห  ทําใหเปนอุปสรรคใน
การที่จะพัฒนาการสอนใหมีคุณภาพสูงได   รวมทั้งไมสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตาม
หนาที่ของการเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยไดครบถวน 

๔. จํานวนอาจารยตอนักศึกษายังไมเปนไปตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกาอุดมศึกษา 
โดยเฉพาะในกลุมของวิทยาศาสตรกายภาพที่สูงมากเปนพิเศษ ควรที่จะมีการวางแผนเพื่อ
แกไข ซ่ึงตองคํานึงถึงการเกษียณอายุราชการของบุคลากรในอนาคตดวย 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา : 

๑.  การปรับผังสายงานการบริหาร (Administration flow chart) ใหเอ้ือตอการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานใหคลองตัว และสามารถติดตามไดงาย 

๒. ควรขอทําขอตกลงกับสํานักงบประมาณในดานแผนการพัฒนากําลังคนของมหาวิทยาลัย 
ใหสอบรับกับภาระงานที่เปนจริง 

๓. ควรวางรูปแบบสายงานการบังคับบัญชาจากสวนงานของคณะกับแตละเขตพื้นที่ที่ชัดเจน  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมอบหมายงาน การติดตามและประสานงาน 
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๔. ควรปรับสายงานการกระจายงานในสวนของงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาจเพิ่ม
โครงสรางการบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการอํานวยการของสถาบันวิจัยและพัฒนาใน
รูปแบบที่มีคณบดีของแตละคณะรวมเปนกรรมการ 

๕. มหาวิทยาลัยนาจะพิจารณาการจัดตั้ง “ศูนย หรือ สถาบันการศึกษาพื้นฐาน” เพื่อรับผิดชอบใน
วิชาศึกษาทั่วไป หรือวิชาที่มีความตองการสูง เชน กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ ที่ปจจุบันมีภาระ
งานที่สูงมาก  
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สรุปการใหขอคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

องคประกอบท่ี 1 : ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค และแผนการดาํเนนิการ 

 
จุดแข็ง :  

มีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน ปณิธาน ของมหาวิทยาลัย และคณะไดนํามาแปลงเปนแผนกล
ยุทธเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ไดดี  
 
จุดท่ีควรพัฒนา  :   

ความชัดเจนในดานแผนเพื่อการดําเนินการ  การติดตาม และการนําแผนไปสูการปฏิบัติยังไมชัดเจน 
 
ขอเสนอแนะ :  

ควรเพิ่มแผนปฏิบัติในการจัดทํา  ติดตาม แผนงานตาง ๆ ใหสอดคลองกันระหวางหนวยงาน
กลาง  กับแตละเขตพื้นที่ ใหชัดเจนและกระชับ เพื่อใหสามารถรวบรวมขอมูล ดัชนีช้ีวัดตาง ๆ ไดสมบูรณ   
 

องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 

 
จุดแข็ง  :   

๑. มีหลักสูตรซึ่งสะทอนอัตลักษณของแตละเขตพื้นที่ ที่เนนการปฏิบัติ - สหกิจศึกษา 
๒. มีงบประมาณสนับสนุนการสอนรายวิชาที่ชัดเจน ตรงตามความจําเปนของแตละรายวิชา 
๓. สงเสริมใหคณาจารยทําการวิจัยในช้ันเรียน และมีเวทีการเผยแพรผลงานวิจัย รวมถึงการ

สนับสนุนงบประมาณ 
๔. มีการพัฒนาการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี e-learning 

 
จุดท่ีควรพัฒนา :    

๑. ควรปรับสัดสวนของอาจารย ตอนักศึกษาใหไดตามเกณฑมาตรฐาน ของ สกอ. 
๒. ควรมีแผนงานที่จะสงเสริมและพัฒนาคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยใหมากขึ้น 
๓. ควรพัฒนาเครือขายการวิจัยในชั้นเรียนใหครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ 
๔. ควรนําแผนประสานงานระหวางเขตพื้นที่ในการใชบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณการเรยีน

การสอนรวมกันใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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๕. ควรปรับปรุงรายวิชาศกึษาทัว่ไปที่เนนการพัฒนาคุณลักษณะผลการเรียนรูตามแนวทาง
ของ TQF มากขึ้น เชน จริยธรรม คุณธรรม ในดานความซื่อสัตย อดทน 

๖. ควรมีมาตรการสงเสริมใหคณาจารยพัฒนาตนเองโดยใชการปฏิบัติจริงในมหาวิทยาลยัเปนฐาน 
 
ขอเสนอแนะ : 

๑. การพัฒนานักศึกษาอาจจะใชการเขียนบันทึกการเรียนรูของนักศึกษาผานเครือขาย internet  
ในการติดตามการฝกงานนักศึกษาไดอยางตอเนื่อง 

๒. ปรับหลักสูตรใหมีความยืดหยุนมากขึ้นและเนนการผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม 

๓. เพิ่มรายวิชาการตลาดเพื่อใหบัณฑิตสาขาเกษตรที่เนนการผลิตใหนําไปใชงานจริงอยาง
ครบวงจร 
 

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนกัศึกษา 

 
จุดแข็ง 

๑. คณะมีแนวทางในการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ
และมหาวิทยาลัย 

๒. มีโครงการกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย 
๓. มีการติดตามและประเมินผลโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตางๆ อยางครบถวน 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

๑. ควรมีมาตรการในการกระตุนใหนักศึกษาเห็นความสําคัญในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ให
มากขึ้นและตอเนื่อง 

๒. ควรมีการนําเอาผลการประเมินการจัดกิจกรรมมาใชเพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม
คราวตอไป โดยเนนใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นดวย 
 
ขอเสนอแนะ 

๑. ควรมีการกําหนดสัดสวนของกิจกรรมประเภทตางๆ ใหเหมาะสมโดยเฉพาะอยางยิ่ง
กิจกรรมดานวิชาการ กีฬา และดนตรี  

๒. ควรมีการกําหนดชวงเวลาในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม 
๓. ควรสงเสริมใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการเสนอจัดโครงการพัฒนานักศึกษาใหมากขึ้น 
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องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

 
จุดแข็ง 

๑. งานวิจัยมีประโยชนตอชุมชนและทองถ่ินสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 
๒. คณาจารยมีความรูความเขาใจตอสภาพปญหาและความตองการของทองถ่ินสามารถตอบ

โจทยปญหาของการวิจัยไดเปนอยางดี 
๓. ผูบริหารเขาใจและเห็นความสําคัญของการวิจัย 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

๑. สัดสวนของอาจารยที่ทํางานวิจัยมีคอนขางนอยและมีการทําวิจัยเฉพาะกลุมหรือเฉพาะ
บุคคลที่เคยทํางานวิจัยเทานั้น 

๒. ทุนวิจัยแตละโครงการที่ไดรับคอนขางจํากัดสงผลใหงานวิจัยบางโครงการมี Impact นอย 
๓. ควรกระตุนใหคณาจารยสนใจในการทําวิจัยใหมากขึ้น โดยอาจใหทุนวิจัยในรูปของ 

departmental research ในระยะแรกและขยายผลไปยังระดับคณะตอไป 
๔. ควรสงเสริมใหคณาจารยรุนใหม ตระหนักในความสําคัญของการวิจัยและทําวิจัยใหมากขึ้น 
๕. ควรสงเสริมใหรางวัลผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพในระดับชาติ/นานาชาติ 

 
ขอเสนอแนะ 

๑. คณะควรมีการจัดทําฐานขอมูลท่ีสามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมูลของหนวยงานอื่นๆ ให
มากขึ้น เพื่อประโยชนในการสรางสารสนเทศทางการวิจัย 

๒. ควรสงเสริมใหมีการวิจัยรวมกับสาขาอื่นเพื่อบูรณาการความรูและสามารถตอบสนองตอ
ความตองการชุมชนไดมากขึ้น 

๓. คณะควรสนับสนุนใหงานวิจัยของคณาจารยเผยแพรตอชุมชนอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความ
เชื่อมั่นตอชุมชนและสามารถเปนที่พึ่งของชุมชนได  ตัวอยางเชน เขตพื้นที่พิษณุโลก ที่มีวารสารของตนเอง
และสามารถใชเปนแหลงในการเผยแพรขาวสารของหนวยงานไดทุกดาน  

๔. คณะควรมีการติดตามแหลงทุนวิจัยใหมๆ เพื่อสงเสริมใหคณาจารยทําวิจัยใหมากขึ้น 
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องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

 
จุดแข็ง 

๑. คณะมีงานบริการวิชาการแกสังคมที่สามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนบางกลุมได
เหมาะสม 

๒. คณะมีการจัดทําแผนกลยุทธและแผนการดําเนินงานดานบริการวิชาการแกสังคมไดอยางชัดเจน 
๓. งานบริการวิชาการแกสังคมสามารถบูรณาการเขากับการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

๑. อาจารยมีภาระงานสอนมาก สงผลใหการบริการวิชาการแกสังคมทําไดอยางจํากัด 
๒. ควรสงเสริมใหคณาจารยไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเขตพื้นที่อ่ืนๆ และนําความรูที่

ไดมาพัฒนางานดานบริการวิชาการแกสังคมในเขตพื้นที่ของตนเอง 
 
ขอเสนอแนะ 

๑. คณะควรมีการทบทวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแกสังคมโดยเนนการใหบริการ
วิชาการเฉพาะในสาขาวิชาที่แตละเขตพื้นที่มีความเชี่ยวชาญและตอยอดขยายผลไปยังชุมชน โดยสงเสริมให
มีการปฏิบัติไดจริง 

๒. ควรสงเสริมใหอาจารยรุนใหมตระหนักและใหความสําคัญตอการบริการวิชาการแกสังคม 
เพื่อสรางจุดแข็งของคณะและมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

๓. ควรมีการสรางเครือขายของการบริการวิชาการแกสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งกับองคการปกครอง
สวนทองถ่ิน 

๔. ควรมีการสรางเครือขายการบริการวิชาการแกสังคมระหวางเขตพื้นที่ เพื่อเปนการกระจาย
ความรูไปยังชุมชนตาง ๆ ไดมากขึ้น 

๕. คณะควรเพิ่มแนวทางในการแสวงหารายไดจากการบริการวิชาการแกสังคมแทนที่จะ
ดําเนินการโดยใชงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพียงอยางเดียว  เพื่อใชเปนกองทุนในการดําเนินการใน
อนาคตที่มหาวิทยาลัยตองพึ่งพาตนเองมากขึ้น 
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องคประกอบท่ี 6 : การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
จุดแข็ง :   

มีแผนงานในดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายทุกเขตพืน้ที่ โดยยดึการมีสวนรวมกับชุมชน 
 
จุดท่ีควรพัฒนา  :       

ควรที่จะมีแผนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมขามเขตพื้นที่เพื่อใหเกิดความชื่นชม และ หวงแหน
ในวัฒนธรรมของไทยในกลุมนักศึกษา ชุมชน ที่เกี่ยวของ รวมทั้งบุคคลทั่วไป 
 
ขอเสนอแนะ :  

ควรเพิ่มบทบาทของชุมชนในการมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และใหมีการ
จัดทําเอกสารที่เปนขอมูล และแหลงอางอิงเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน  

 

องคประกอบท่ี 7 : การบริหารและการจัดการ 

 
จุดแข็ง :   

๑. มีระบบการไดมาซึ่งผูบริหารระดับตาง ๆ ที่ชัดเจน   
๒. มีระบบของการจัดการทรัพยากรตาง ๆ ที่เหมาะสม 
๓. มีระบบสงเสริมการสอนที่ดี  เชน  E-courseware การสอนทางไกลโดยผูเชี่ยวชาญ  

ซ่ึงนอกจากจะชวยใหผูเรียนไดรับความรูที่ดีแลวยังชวยแกปญหาดานการขาดอาจารยผูสอนไดอยางหนึ่ง  
๔. มีระบบการบริหารการวจิัยแบบรวมศนูย   

 
จุดท่ีควรพัฒนา  :       

๑. ควรที่จะมีแผนในการแลกเปลี่ยนองคความรู หรือ รูปแบบของการบริหารระหวางพื้นที่ เพื่อ
ชวยในการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

๒. ควรมีการวางรูปแบบสายงานการบริหารที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ตามภาระงานที่
รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. สถาบัน 

๓. ควรมีรูปแบบการบริหารงานวิจัยแบบประสานระหวางสถาบันวิจัยและพัฒน  คณะใน
สวนกลาง และเขตพื้นที่ใหเปนระบบ  และเอื้อประโยชนตอทุกภาคสวน 

๔. ควรมีระบบการบริหารของคณะในสวนกลางที่เปดโอกาสใหแตละเขตพื้นที่สามารถเขามา
มีสวนรวมมากขึ้น  ทั้งนี้นาที่จะแกไขโดยการสื่อสารระหวางคณะ กับเขตพื้นที่ใหเขาใจไดดียิ่งขึ้น 
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๕. ควรมีแผนบริหารความเสี่ยงในดานตาง ๆ เชน การบริหารอัตรากําลัง  การจัดการเครื่องมือ
วิจัย และการจัดการทรัพยากรดานอื่น ๆ 

๖. ควรมีแผนสําหรับเพิ่มศักยภาพในดานงานวิจัยของบุคลากร อาจโดยการจัดกลุมวิจัย ให
เหมาะสมกับคณะ  และ มหาวิทยาลัย  

๗. ควรมีมาตรการในการลดขั้นตอนในการติดตอประสานงานระหวางสํานักงานสวนกลางกับ
เขตพื้นที่ใหกระชับ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
ขอเสนอแนะ  : 

๑. ควรท่ีจะมีการประเมินแผนการบริหาร จัดการ และการนําแผนไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งผล
การปฏิบัติในแบบ ๓๖๐ องศา  และนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการดําเนินการ แบบมีสวนรวม
ระหวางสวนงานกลางและเขตพื้นที่ 

๒. สําหรับอาจารยที่มีภาระงานสอนที่สูงมาก ควรมีแผนการที่จะชวยเหลือเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติภาระงานดานอื่น ๆ ไดดวยโดยเฉพาะภาระงานวิจัย 
 

องคประกอบท่ี 8 : การเงินและงบประมาณ 

 
จุดแข็ง :   

๑. มีระบบการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมกับภาระงาน รวมทั้งไดกระจายไปยังเขตพื้นที่ตางๆ ไดดี 
๒. มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และกํากับดูแลการใชงบประมาณทีด่ี 
๓. มีระบบการบริหารงบประมาณที่สนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิของอาจารยที่ด ี

 
จุดท่ีควรพัฒนา  :       

การวางแผนงบประมาณแบบมีสวนรวมระหวางสํานักงานกลางของมหาวิทยาลัยและเขตพื้นที่ 
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของแตละสวนงาน 

 
ขอเสนอแนะ  : 

การที่มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันในระหวางเขตพื้นที ่เปนรูปแบบของการบริหารทรัพยากร
ที่ดีมาก แตควรที่จะมีการวางรูปแบบของการใชที่ชัดเจน เพื่อใหแตละเขตที่ตองการใช สามารถกําหนด
งบประมาณทีจ่ําเปนในการใชไดเหมาะสม  ตัวอยางเชน  การใชเครื่องมอืวิจัยของหนวยงานกลาง ที่ตองมี
คาใชจายในสวนของวัสดุส้ินเปลือง  คาเสื่อมราคา และคาบํารุงรักษา  ควรที่จะมกีารประกาศอัตราของการ
ใชที่เหมาะสม   
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องคประกอบท่ี 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  
จุดแข็ง :   

๑. มีสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ที่เปนหนวยงานกลางที่ประสานงานในดานการ
ประกันคุณภาพที่เขมเข็ง 

๒. ผูบริหารใหความสําคัญตอการประกันคุณภาพการศึกษามาก 
๓. บุคลากรที่ฝายที่เกี่ยวของกับงานประกันคุณภาพมีความเสียสละในการทํางานสูง 
๔. มีตัวอยางในการดําเนินการดานประกันคุณภาพการศึกษาที่ดีและสามารถเปนแบบอยาง

ใหกับเขตพื้นที่อ่ืน ๆ ได  เชน เขตพื้นที่พิษณุโลก 
 
จุดท่ีควรพัฒนา  :       

      ควรเพิ่มความตระหนักในดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนวัฒนธรรมขององคกร  
เพื่อใหเกิดความรวมมือในการจัดเก็บขอมูล หลักฐานที่ใชเปนดัชนีช้ีวัดไดอยางเปนระบบและสงเสริม
ความรูความเขาใจดานการประกนัคุณภาพการศึกษาใหกับนักศึกษาดวย 
 
ขอเสนอแนะ  : 

หากมีระบบการรวมขอมูลแบบ Online ที่ใหแตละเขตพืน้ที่สามารถกรอกขอมูลรวมกัน และ
นํามาประเมิน จัดรูปแบบตามเกณฑของการประกันคุณภาพของแตละองคกร จะชวยใหการทํางานไดงายขึ้น 
 

องคประกอบท่ี 10 : อัตลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 
จุดแข็ง :   

- 
จุดท่ีควรพัฒนา  :       

- 
ขอเสนอแนะ  : 

- 
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ตารางสรุปคะแนน 
 

ตัวบงชี้ ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 
1 . 1  มี ก า ร กํ า ห น ด ป รั ช ญ า ห รื อ ป ณิ ธ า น ต ล อ ด จ น มี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนด
ตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกภารกิจ 

2 2 

1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงาน
ท่ีกําหนด 

2 2 

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่  1 2.00 2.00 

องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
2.1  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 3 3 
2.2 มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการ

เรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณจริง 
3 2 

2.3  มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการ เรยีน
การสอน ซึ่งบุคคล องคกรและชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

3 2 

2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 1 1 
2.5 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท  

ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา   
1 1 

2 .6  สัดสวนอาจารยประจํา ท่ีดํ ารงตําแหนงอาจารย  ผูชวย
ศาสตราจารย  รองศาสตราจารยและศาสตราจารย    

1 1 

2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ   
        วิชาชีพของคณาจารย  (Professional Ethics) 

3 2 

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุน ใหอาจารยประจําทําการวิจัย เพื่อ
พัฒนา การเรียนการสอน 

3 2 

2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ท่ีไดทํางานและประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป    

3 3 

2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตน
เปนไปตามเกณฑ    

1 1 

2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต   3 3 
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ตัวบงชี้ ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน 
2.12  รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาใน

รอบ 5 ป ท่ีผานมา ท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองใน
ดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 
ศิลปะและวัฒนธรรมและดาน สิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ     

2 1 

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่  2 2.25 1.83 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
3.1  มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 3 2 
3.2  มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับ

คุณลักษณะ ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
3 3 

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่  3 3.00 2.50 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
4.1 มีการพัฒนาระบบกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ

งานสรางสรรค 
3 3 

4.2  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 3 3 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
3 3 

4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรไดรับ
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือนําไปใชประโยชนท้ัง
ในระดับชาติและในระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา 

1 1 

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่  4 2.50 2.50 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
5.1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคมตาม

เปาหมายของสถาบัน 
1 1 

5.2 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวม ในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา    

2 1 

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ ท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา และเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตอ
อาจารยประจํา    

1 3 
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ตัวบงชี้ ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน 
5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 2 2 
5.5 จํานวนแหลงใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการ

ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ    
3 3 

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่  5 1.50 2.00 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
6.1 ระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3 3 

เฉลีย่คะแนน องคประกอบที่ 6 3.00 3.00 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
7.1 สภาสถาบัน ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ

สามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล    
2 2 

7.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 2 2 
7.3  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู   3 3 
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา

และธํารงรักษาไวให บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3 3 

7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารการเรียนการ
สอนและ การวิจัย   

2 2 

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมใน การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

2 2 

7.7 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ 
หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

1 1 

7.8 มีการนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ
บริหารการศึกษา 

2 2 

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของ
ระดับองคกรสูระดับบุคคล 

3 2 

เฉลีย่คะแนน องคประกอบที่ 7 2.22 2.11 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
8.1 มีระบบกลไกในการจัดสรร  การวิ เคราะหคาใชจายการ

ตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ    
3 3 

8.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 3 2 

เฉลีย่คะแนน องคประกอบที่ 8 3.00 2.50 
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ตัวบงชี้ ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
9.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง

ของกระบวน การบริหารการศึกษาที่กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

3 3 

9.2  มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกัน
คุณภาพแกนักศึกษา 

2 2 

9.3  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 2 

เฉลีย่คะแนน องคประกอบที่ 9 2.31 2.33 

เฉลีย่คะแนนของทุกตัวบงชี้ (องคประกอบที่ 1-9) 2.31 2.13 

 



สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ  
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

องคประกอบ ปจจัยนําเขา 
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต 
Output 

รวม 

ผลการประเมิน 
 ≤ 1.50   การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ 

1.51 – 2.00   การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช 
2.01 – 2.50   การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี 

2.51 – 3.00   การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 

หมายเหตุ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค   
และแผนดําเนินการ         

- 2.00 2.00 2.00 พอใช 
 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 1.00 2.20 2.00 1.83 พอใช  

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา - 2.50 - 2.50 ดี  

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 3.00 3.00 1.00 2.50 ดี  

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 1.00 1.00 2.67 2.00 พอใช  

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - 3.00 - 3.00 ดีมาก  

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 2.00 2.40 1.67 2.11 ดี  

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ - 2.50 - 2.50 ดี  

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 2.50 2.00 2.33 ดี  

องคประกอบที่ 10 อัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ  -  - -  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชีข้องทุกองคประกอบ 1.50 2.38 2.00 2.13 ดี  

ผลการประเมิน ยังไมไดคณุภาพ ดี พอใช    
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

มาตรฐาน 
ปจจัยนําเขา 

Input 
กระบวนการ 

Process 
ผลผลิต 
Output 

รวม 

ผลการประเมิน 
 ≤ 1.50   การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ 

1.51 – 2.00   การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช 
2.01 – 2.50   การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี 

2.51 – 3.00   การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 

หมายเหตุ 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  - - 2.00 2.00 พอใช  

2. มาตรฐานดานการบริหารจดัการการอุดมศกึษา       
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

2.00 2.30 1.80 2.13 ดี  

ข .  มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

1.40 2.33 2.25 2.06 ดี  

3 .  มาตรฐานด านการสร างและพัฒนาสั งคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 

- 3.00 - 3.00 ดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชีข้องทุกมาตรฐาน 1.50 2.38 2.00 2.13 ดี  

ผลการประเมิน ยังไมไดคณุภาพ ดี พอใช    
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ผลการประเมินตามมุมมองดานบริหารจัดการ 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

มุมมองดานบริหารจัดการ 
ปจจัยนําเขา 

Input 
กระบวนการ 

Process 
ผลผลิต 
Output 

รวม 

ผลการประเมิน 
 ≤ 1.50   การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ 

1.51 – 2.00   การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช 
2.01 – 2.50   การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี 

2.51 – 3.00   การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 

หมายเหตุ 

1. ดานนักศกึษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 1 2 2.25 2 พอใช  

2. ดานกระบวนการภายใน - 2.43 2.00 2.30 ดี  

3. ดานการเงนิ 3.00 2.50 - 2.67 ดีมาก  

4. ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม 1.33 2.67 1.00 2.00 พอใช  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชีข้องทุกมุมมอง 1.50 2.38 2.00 2.13 ดี  

ผลการประเมิน ยังไมไดคณุภาพ ดี พอใช    
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ภาคผนวก 



ภาคผนวก  
รายช่ือผูเขารับการสัมภาษณในการประเมนิคุณภาพภายในประจาํปการศึกษา 2551 (คร้ังที่ 2) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
 

    

 ผูบริหาร     
1. นายวินิจ    นุมฤทธิ์     คณบด ี
2. รศ.อนุชา    จันทรบูรณ   รองคณบดีฝายบริหาร 
3. ดร.ปทมา   ศิริธัญญา   รองคณบดีฝายวิจยัและพัฒนา 
4. ผศ.ดร.พิชัย    สุรพรไพบูลย   รองคณบดี เขตพื้นที่นาน 
5. รศ.ศีลศิริ    สงาจิตร    หัวหนางานประกันคณุภาพการศึกษาคณะฯ 
6. นายประเวศ     ทองธรรมชาติ   หัวหนาสาขาวทิยาศาสตร  ภาคพายัพ เชียงใหม 
 

ตัวแทนอาจารย     
1. ผศ.วีระ   อินทรนารี  เขตพื้นที่ลําปาง 
2. นายยุทธ    นนทะโคตร     เขตพื้นที่เชยีงราย 
3. อ.ไภสัชชา    อินพูลใจ    เขตพื้นที่เชยีงราย 
4. นายประสิทธชัิย วงศสีสม  เขตพื้นที่นาน 
5. นางบุษบา       มะโนแสน  เขตพื้นที่นาน 
6. ดร.ณิฐิมา   เฉลิมแสน    เขตพื้นที่พิษณโุลก 
7. อ.สายใจ    วิชญสันตกุล  เขตพื้นที่พิษณโุลก 
8. นางสาวศีรดา   ปนใจ      ภาคพายพั เชียงใหม 
9. อ.รุง    หมูลอม   เขตพื้นที่ตาก 
10. ผศ. นฤมล         กูลศิริศรีตระกลู  เขตพื้นที่ตาก 
11. นายสุรพงศ        ขุนคง     เขตพื้นที่ตาก 

 
ตัวแทนเจาหนาท่ี   

1. นายสมนึก    ใจจันทรา   เขตพื้นที่ลําปาง 
2. นางสาวนภัสกร   ละลอกแกว  เขตพื้นที่พิษณโุลก 
3. นางจําเนยีร    จีนดวง   เขตพื้นที่พิษณโุลก 
4. นางสาวจารุวรรณ    แสนเขื่อน  เขตพื้นที่ตาก 



ตัวแทนผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต    
1. คุณชัชวาลย    วรภัฐ   จังหวดัลําปาง 
2. นางศศิวิมล      วงษยี่กุล   จังหวดันาน 
3. นายบุญเลิศ    สะอาดสิทธิศักดิ์   จังหวดัพิษณุโลก 
4. นายมนตร ี    โพธ์ิไพจิตร  จังหวดัตาก 

 
ตัวแทนนักศึกษา    

1. น.ส.เพ็ญผกา   สิริสืบ   เขตพื้นที่ลําปาง 
2. นายธีรไนย       ณวรรณดร  เขตพื้นที่นาน 
3. นายสุรชัย    อินจันทรสุข    เขตพื้นที่พิษณโุลก 
4. นางสาวรัญจวน  ร่ัวลี     เขตพื้นที่พิษณโุลก 
5. นางสาวเอมอร        มะลิซอน      เขตพื้นที่ตาก 
6. นายเทอดอัคร       คํามงคล   เขตพื้นที่ตาก 
7. นางสาวนันทยิา       ดอกคําแดง  เขตพื้นที่ตาก 

 
 
ตัวแทนศิษยเกา    

1. นายสัญญา    พิมพา      เขตพื้นที่ลําปาง 
2. นางสาวนันทนา   เตชนันท  เขตพื้นที่นาน 
3. นายประดิษฐ         ประสมทอง  เขตพื้นที่ตาก 
4. นางสาวกัญจนา    ตรีหน ู   เขตพื้นที่พิษณโุลก 

 
 
 



ภาพการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2551 (คร้ังที่ 2) 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
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