
 
 

 
 

รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน 
ปการศึกษา 2552 

(วงรอบ 1 มิถุนายน 2552 ถึง 31 พฤษภาคม 2553) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

วันท่ี 3 - 4 สิงหาคม 2553 



คํานํา 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ปการศึกษา 2552 เปนขั้นตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยตรวจสอบและประเมินการดํ า เนินงานของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตรใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐาน ที่กําหนดโดย
มหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง  
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรได
ดําเนินการประเมินวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2553 โดยไดรายงานตามสภาพจริงดวยวิธีการทั้งเชิงปริมาณ
และเชิ งคุณภาพพรอมทั้ ง เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเพื่ อใหคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร เขาถึงความเปนจริงเกิดความเขาใจและเกิดพลังรวมกันในการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง  
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในไดดําเนินการประเมินตามองคประกอบคุณภาพตัวบงช้ี
ของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 42 ตัวบงช้ีและตัวบงช้ีซึ่งแสดงถึง          
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จํานวน 4 ตัวบงช้ีรวมทั้งหมด 46  ตัวบงช้ีโดย
อยูภายใตองคประกอบคุณภาพ 11 องคประกอบ ไดแก  
 องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ จํานวน 2 ตัวบงช้ี  
 องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน จํานวน 12 ตัวบงช้ี  
 องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา จํานวน 2 ตัวบงช้ี  
 องคประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 4 ตัวบงช้ี  
 องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม จํานวน 5 ตัวบงช้ี  
 องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 1 ตัวบงช้ี  
 องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 9 ตัวบงช้ี  
 องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 2 ตัวบงช้ี  
 องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 3  ตัวบงช้ี  
 องคประกอบที่ 10 สถานศึกษา 3 ดี (3D) จํานวน 2 ตัวบงช้ี  
 องคประกอบที่ 11 อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จํานวน 4 ตัวบงช้ี 
 ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินฯ ไดทําการประเมินตามตัวบงช้ีและตามเกณฑมาตรฐาน แตละตัว
บงช้ีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
 

 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
3 – 4 สิงหาคม 2553  



สารบัญ 
 
 หนา 
คํานํา  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2552  
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 1 
 วันที่ทําการประเมิน 1 

 สถานที่ทําการประเมิน 1 
 ขอมูลทั่วไป 2 
 บทสรุปผูบริหาร 4 

สรุปขอคิดเหน็จากคณะกรรมการประเมิน  
 องคประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนนิการ         7 
 องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 7 
 องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 8 
 องคประกอบที่ 4  การวจิยั 9 
 องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 10 
 องคประกอบที่ 6  การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 10 
 องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 11 
 องคประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 11 
 องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 12 
 องคประกอบที่ 10 สถานศึกษา 3 ดี (3D) 12 
 องคประกอบที่ 11 อัตลักษณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 13 
ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 14 
สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 21 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 22 
ผลการประเมินตามมมุมองดานการบริหารจัดการ (Balance Score Card) 23 
ภาคผนวก  24 

 กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพ 25 
 รายช่ือผูเขารับการสัมภาษณ 27 

 ภาพการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2552 29 

 



    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําปการศกึษา 2552 (มิถนุายน 2552 – พฤษภาคม 2553) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2552  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
 

1. ผศ.ดร.ศิรินันธ     เอี่ยมประภา  ประธาน 
2. ผศ.สมใจยิ่ง    คงประเสริฐ  กรรมการ 
3. อาจารยดําเนิน     ไชยแสน  กรรมการ 
4. รศ.พิษณ ุ   เจียวคุณ   กรรมการ 
5. ดร.สุเทพ   ทองมา   เลขานุการ 

 
วันท่ีทําการประเมิน 
 วันที่  3 – 4  สิงหาคม  2553 
 
สถานที่ทําการประเมิน 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
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ขอมูลท่ัวไป 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  เปนสวนราชการหนึ่งใน 14 สวนราชการของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศในกฎกระทรวง ลง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรเปนผูดูแล
รับผิดชอบภารกิจดานการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
  ตอมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาไดกําหนดสวนราชการอื่นใหสอดรับกับ
ภารกิจดานการเรียนการสอนสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร  โดยไดจัดตั้งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ในเขตพื้นที่นาน 
ลําปาง พิษณุโลก และตาก และมอบหมายใหรองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
ในเขตพื้นที่เปนผูดูแลรับผิดชอบภารกิจดานการเรียนการสอนและการบริหารจัดการเชนเดียวกับ
คณบดี  สวนในเขตพื้นที่เชียงราย และภาคพายัพ เชียงใหม ซ่ึงยังไมมีหลักสูตรเพื่อการเรียนการ
สอน จัดตั้งใหเปนสํานักงานสาขาวิทยาศาสตร ในสังกัดเขตพื้นที่ เพื่อประสานงานกับคณะที่อยู
สวนกลาง 
 
ปรัชญา  
 มุงเนนวิชาการ  เชี่ยวชาญปฏิบัติ  พัฒนาชุมชน 
 
ปณิธาน 
  คณะมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีความรูคูคุณธรรม  
สรางตนแบบการเปนนักปฏิบัติและสามารถพึ่งพาตนเองได ใหโอกาสผูสําเร็จอาชีวศึกษาไดศึกษา
ตอตลอดจนสรางองคความรู นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ การบริการแกสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชนและสามารถแขงขันได 
 
วิสัยทัศน 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เปนคณะชัน้นําที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มุงสู
ความเปนเลิศในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และเปนที่พึ่งทางวิชาการแกสังคม 
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พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาเฉพาะทาง ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย

มุงเนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรมและพึ่งพาตนเองได 
2. สรางตนแบบการเปนนักปฏิบัติ  บนพื้นฐานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
3. ใหโอกาสผูสําเร็จอาชีวศึกษาไดศึกษาตอ  
4. สรางงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เนนองคความรูและนวัตกรรม 
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษส่ิงแวดลอม 
6. สรางระบบบริหารจัดการที่ดีมุงสูการพึ่งพาตนเอง 

 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

4

บทสรุปผูบริหาร 
 

ผลจากการตรวจประเมินการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร เปนสวนหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พบวาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรมีวิสัยทัศน เปนคณะชั้นนําที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มุงสูความ
เปนเลิศในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และเปนที่พึ่งทางวิชาการแกสังคม พันธกิจหลักใน
การดําเนินงานคือ 
 

1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยมุงเนน
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรมและพึ่งพาตนเองได 

2. สรางตนแบบการเปนนักปฏิบัติ  บนพื้นฐานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
3. ใหโอกาสผูสําเร็จอาชีวศึกษาไดศึกษาตอ  
4. สรางงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เนนองคความรูและนวัตกรรม 
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษส่ิงแวดลอม 
6. สรางระบบบริหารจัดการที่ดีมุงสูการพ่ึงพาตนเอง 

 
 

ผลการประเมินตามองคประกอบภาพรวมอยูในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 2.51  พบวา 1) ดาน
ปจจัยนําเขาอยูในระดับพอใช 2) ดานกระบวนการอยูในระดับดีมาก  3) ดานผลผลิตอยูในระดับดี 

ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบวาในภาพรวมอยูในระดับดีมาก
โดย 1) มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต อยูในระดับดีมาก 2) การบริหารจัดการอุดมศึกษาโดย ก.
มาตรฐานดานธรรมมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษาอยูในระดับดีมาก  ข. มาตรฐานดานพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษาอยูในระดับพอใช 3) มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู 
อยูในระดับดีมาก 

ผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการ พบวา ภาพรวมอยูในระดับดีมาก โดย 1)ดาน
นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย อยูในระดับดี 2) ดานกระบวนการภายในอยูในระดับดีมาก 3) ดาน
การเงินอยูในระดับดี 4) ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรมอยูในระดับดี 
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ผลของตรวจสอบขอมูล หลักฐานรวมทั้งการสัมภาษณบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มีผลการประเมิน ปการศึกษา 2552 เทียบกับผลการประเมิน ปการศึกษา 2551  
ซ่ึงเปนการตรวจประเมินคุณภาพ ครั้งที่ 2 ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคร้ังที่ 1 ดังนี้ 
 

องคประกอบที่ ผลการประเมิน 
ป 51 (ครั้งที่ 1) 

ผลการประเมินป 51 ครั้งที่ 2 
(วนัที่ 3 - 4 มิ.ย. 53) ผลการประเมินป 52 

1 

- ไมมีคะแนน- 

2.00 3.00 
2 1.83 2.25 
3 2.50 2.50 
4 2.50 2.75 
5 2.00 2.40 
6 3.00 3.00 
7 2.11 2.56 
8 2.50 2.00 
9 2.33 3.00 

10 -ยังไมมีตวับงชี้นี้- 3.00 
11 -ไมประเมนิ- 2.33 

รวมคะแนน 
ประเมินเฉลี่ย 2.13 2.51 

   
ในภาพรวมคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2552  ทีคะแนนเฉลี่ย 2.51 แสดงถึง

มีผลการดําเนนิงานอยูในระดับดีมาก 
 

จุดแข็ง : 
 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและศักยภาพสูง และมีความสัมพันธที่ดีในระหวางเขตพื้นท่ีและ
สวนกลาง 
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จุดท่ีควรพัฒนา : 
 เนื่องจากไมมีความเปนเอกภาพในการบริหารงานทางวิชาการ งานงบประมาณที่สอดคลองกับ
ความรับผิดชอบตัวบงชี้ตามแผนยุทธศาสตร ตลอดจน Work Flow ของการบริหารงบประมาณไมเอ้ือ
ตอการบริหารจัดการและการติดตามขอมูลของคณะ 
 
ขอเสนอแนะ : 
  1. ควรปรับปรุงการบริหารงานในทุกดานของคณะใหมีเอกภาพเพื่อเอ้ือตอการบริหารจัดการ 
ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
  2. ตัวช้ีวัดท่ีใชในการติดตามผลซึ่งเปนตัวช้ีวัดในโครงการ ยังไมสามารถสะทอนผลลัพธของ
วิสัยทัศน ปรัชญา และอัตลักษณไดทั้งหมดยังไมสื่อการเปน Hands-on การเปนนักเทคโนโลยี รวมทั้ง 
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับชาติและระดับสากลของอาจารยและนักศึกษา ควรเปนการติดตาม
ตัวช้ีวัดผลลัพธของยุทธศาสตร (ตัวช้ีวัดผลลัพธที่เปนตัวเลข อาจใชตัวเดียวกับตัวช้ีวัดผลลัพธของ
สํานักงบประมาณได) 
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สรุปการใหขอคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 
 
องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
จุดแข็ง : 
 มีนโยบาย วิสัยทัศน ตลอดจน Road Map ของแนวทางการพัฒนา การผลิตบัณฑิตที่ชัดเจน
สอดคลองกับปณิธานและความเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ 
 
จุดท่ีควรพัฒนา :   
 เนื่องจากมีหลายเขตพื้นที่ที่มีสาขาวิชาของคณะดําเนินการเรียนการสอนอยูและการบริหาร
จัดการของคณะในเขตพื้นที่ในดานงบประมาณและงานสนับสนุนขึ้นกับเขตพื้นที่ ทําใหขาดความ
ตอเนื่องในการสื่อสารภายในองคกรและการกระจายขอมูลและการบริหาร แผน ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ที่สัมพันธกับงบประมาณได 
 
ขอเสนอแนะ: 

1. เพิ่มความถี่ในการพบปะพูดคุย เพื่อความเขาใจในนโยบาย เปาหมาย ตัวช้ีวัด และการ
บริหารงบประมาณกับบุคลากรของคณะในเขตพื้นที่ใหมากขึ้น 

2. คณะสวนกลางควรเปนผูบริหารจัดการ แผนยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด เปาหมาย อยางแทจริง 
โดยการรวมกับการบริหารงบประมาณทําใหเกิดตัวช้ีวัดนั้นๆ ดวย เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการบรรลุผลตามยุทธศาสตรคณะไมใชเปนเพียงเหมือนผูประสานงานตามเก็บขอมูลผล
การดําเนินงานเทานั้น 
 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
จุดแข็ง :   

1. คณาจารยมีความเปนครูสูง มีความพรอมในการสอน และมีคุณภาพในการผลิตบัณฑิตตาม
วิสัยทัศนของคณะ และมหาวิทยาลัย 

2. มีการสงเสริมใหคณาจารยใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการเรียนการสอนและเนนการ
ปฏิบัติจริงในภาคสนาม 

3. มีการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
4. มีการติดตามและประเมินการสอนของคณาจารย เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขการเรียนการ

สอนของอาจารยอยางเปนระบบ 
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จุดท่ีควรพัฒนา :    
1. สัดสวนของอาจารยตอนักศึกษาคอนขางสูง ควรหาวิธีการปรับลดสัดสวนดังกลาวให

เปนไปตามเกณฑของ สกอ. อยางเรงดวน โดยอาจพิจารณาใหเปนวาระเรงดวนของคณะ 
2. สัดสวนของอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมเปนไปตามเกณฑคณะควรหาวิธีในการ

พัฒนาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ของอาจารย เชน การใหรางวัล หรือประกาศยกยอง 
3. การวิจัยในชั้นเรียนยังไมครอบคลุมในทุกเขตพื้นที่ คณะควรสงเสริมและหางบประมาณ

เพิ่มเติมในการสนับสนุนใหอาจารยไดทําวิจัยในทุกรายวิชา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอน 
 

ขอเสนอแนะ: 
1. ควรสงเสริมใหมีรายวิชาสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตร เพื่อเพิ่มคุณภาพของบัณฑิต และ

นําไปสูการเปนนักปฏิบัติไดจริง  
2. ควรปรับหลักสูตรใหมีความเหมาะสม โดยเนนความเปนอัตลักษณและพิจารณาถึงจุดแข็ง

ของแตละเขตพื้นที่  
3. ควรปรับรายวิชาศึกษาทั่วไป ใหมีความยืดหยุนและสอดคลองกับบริบทของเขตพื้นที่ โดย

ไมจําเปนตองเรียนวิชาเดียวกันเหมือนกัน โดยเปดโอกาสใหเขตพื้นที่สามารถสรางรายวิชา
ศึกษาทั่วไปเองได โดยไมขัดตอกรอบการบริหารจัดการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย 

4. ควรหาวิธีการในการสงเสริมคุณภาพนักศึกษา โดยอาจเนนรายวิชาที่สงเสริมใหนักศึกษา
เปนนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความอดทนในการประกอบอาชีพ โดยอาจ
สรางรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  

5. ควรหาแนวทางในการนําครูภูมิปญญาที่มีอยูในทองถ่ิน มาชวยถายทอดความรู เพื่อ
เสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาใหมากขึ้น 

 
องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
จุดแข็ง :   
 มีการจัดกิจกรรมครบตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคทุกพื้นที่ 
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จุดท่ีควรพัฒนา :    
1. ควรมีการ Work Shop ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ของแตละพื้นที่และกําหนดเปนแผนปฏิบัติงาน

รวมกันและกําหนดระยะเวลาทํากิจกรรมที่ชัดเจน กําหนดการสงผลงานหรือรายงานให
คณะที่เชียงใหม 

2. กิจกรรมที่ดําเนินการควรมีการประเมินผลเชิงคุณภาพ ตามวงจร PDCA และสรุปรายงาน
ผลใหคณะทุกกิจกรรมเมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา 

 
ขอเสนอแนะ: 

1. การรายงานผลตามตัวบงชี้ควรวิเคราะหผลที่ตัวบงชี้ตองการและนําผลรายงานไปพัฒนา
ปรับปรุงงานประจําป 

2. การสํารวจคุณลักษณะ เชน ส่ิงอํานวยความสะดวก ดานกายภาพ การจัดโครงการที่เนนการ
บริการศิษยเกาตองมีการสรุปผล เนื่องจากการตรวจประเมินตรวจพบแตโครงการนักศึกษา
ปจจุบันทุกพื้นที่ สวนโครงการที่บริการศิษยเกามีเฉพาะเขตพื้นที่ตาก 

 
องคประกอบที่ 4  การวิจัย 
จุดแข็ง :   

1. มีระบบการสงเสริมงานวิจัยที่ไดรับเงินสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก 
2. มีงานวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ 

 
จุดท่ีควรพัฒนา :       

1. การจัดสรรงบประมาณวิจัยควรตองมีการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ตางๆ เพราะใน
ภาพรวมจะผานเกณฑประเมินแตในรายละเอียดบางเขตพื้นที่ไมสามารถปฏิบัติได เชนเขต
พื้นที่เชียงราย เขตพื้นที่ภาคพายัพ เขตพื้นที่ตาก ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยไมผานเกณฑ
ประเมิน 

2. ควรมีการวิเคราะหสังเคราะหงานวิจัยประจําปการศึกษาเปนองคความรู (KM) และมีการ
เผยแพรใหสาธารณชนรับทราบ  

 
ขอเสนอแนะ:  
 สรางแรงจูงใจใหอาจารยทํางานวิจัยรวมกัน นักศึกษา การสนับสนุนดานงบประมาณและ
การสรางขวัญและกําลังใจนักวิจัยในคณะ 
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องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
จุดแข็ง :   

1. คณะมีการจัดทํานโยบายและแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการ วิชาชีพแกสังคม 
2. อาจารยมีศักยภาพในการใหบริการวิชาการ วิชาชีพ แกชุมชน สังคม หลากหลายสาขา

วิชาชีพ เปนที่พึ่งในการแกไขปญหาการประกอบอาชีพโดยเฉพาะดานการเกษตรไดเปน
อยางดี 

 
จุดท่ีควรพัฒนา  :       

1. การจูงใจใหอาจารยสนใจใหบริการวิชาการ วิชาชีพ แกสังคมยังไมชัดเจน 
2. งบประมาณสนับสนุนดานการใหบริการวิชาการ วิชาชีพ แกสังคมยังไมเพียงพอ 

 
ขอเสนอแนะ: 

1. ควรสรางระบบจูงใจเพื่อใหอาจารยสนใจในการใหบริการทางวิชาการ วิชาชีพ แกสังคม
ตามความถนัดเพิ่มยิ่งขึ้น 

2. ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนดานการใหบริการ วิชาชีพ แกสังคมใหเพียงพอ
และตอเนื่อง 

 
องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
จุดแข็ง :   

 คณะมีการกําหนดกิจกรรม/โครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานและมีการ
ดําเนินกิจกรรมที่หลากหลายอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 

 
จุดท่ีควรพัฒนา :       
 การบูรณาการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่นๆ ยังไมชัดเจน 
 
ขอเสนอแนะ :  

1. ควรมีแผนงานและดําเนินการตามแผนในการบูรณาการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กับภารกิจดานอื่นๆ ใหเปนรูปธรรมที่ชัดเจน  

2. ควรมีการสรางเครือขาย ความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานและองคกรอื่นและ
มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
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องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง :   

1. ผูบริหารทุกระดับมีวิสัยทัศนและความเปนผูนําที่ดี ที่ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ 

2. มีระบบจัดเก็บ รวบรวมขอมูลของบุคลากรที่ดี เปนฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจของ
ผูบริหารได 

3. มีการจัดการความรูรวมกันของบุคลากรจากทั้ง 6 เขตพื้นที่จนไดเปนแบบฟอรมและ Work 
Flow ของการประกันคุณภาพที่ใชรวมกัน 

4. บุคลากรทุกระดับมีความมุงมั่น เขมแข็งในการดําเนินงานและมีความสัมพันธที่ดี ระหวาง
คณะกลางและเขตพื้นที่ ทําใหสนับสนุนการติดตามเก็บขอมูล 

 
จุดท่ีควรพัฒนา  :       
 เนื่องจากบริหารจัดการระบบบางระบบ  เชน ระบบบริหารความเสี่ยงหลังจากมีการ
พิจารณาความเสี่ยงรวมกัน ไดใหเปนการดําเนินงานของเขตพื้นที่ ซ่ึงความเสี่ยงและวิธีการ
ดําเนินการจะไมใชคณะดูแล ทําใหเกิดความไมสม่ําเสมอหรือเทาเทียมกันของระดับการดําเนินงาน
ของคณะในแตละเขตพื้นที่ ทําใหผลการประเมินตนเองในบางตัวบงชี้ไมสะทอนภาพการบริหาร
จัดการสาขาในเขตพื้นที่ของคณะอยางแทจริง 

 
ขอเสนอแนะ  : 
 คณะในสวนกลางและคณะกรรมการประจําคณะ ควรเปนผูบริหารจัดการระบบตางๆ ของ
หนวยงานสังกัดคณะในเขตพื้นที่อยางสมบูรณเพื่อใหการกํากับ ดูแล และติดตามเปนไปอยาง
สม่ําเสมอตอเนื่อง เกิดประสิทธิผล 
 
องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
จุดแข็ง :   
 มีการดําเนินงานในดานการใชทรัพยากรภายใน ภายนอก ที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ 
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จุดท่ีควรพัฒนา :       
 เนื่องจากไมไดบริหารงบประมาณที่เกี่ยวเนื่องกับผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ตาม
ยุทธศาสตรจากคณะกลาง ทําใหไมสามารถจัดทําแผนยุทธศาสตรการเงินที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรคณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ขอเสนอแนะ: 
 ควรปรับการบริหารจัดการดานงบประมาณผานคณะที่เอื้อใหสามารถบริหารงบประมาณ
ตามตัวบงชี้ตามแผนยุทธศาสตรได 
 
องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง :   
 มีการวางระบบและกลไกคุณภาพภายใน มีผูรับผิดชอบมาตรฐานและตัวบงชี้และการ
ดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษา 
 
จุดท่ีควรพัฒนา :       
 ควรพัฒนาระบบการรวบรวมขอมูลจากเขตพื้นที่ตางๆ รวมถึงการวิเคราะหผลการปฏิบัติ
ตามตัวบงชี้สามารถบูรณาการเขากับการทํางานปกติไดหรือไม 

 
ขอเสนอแนะ : 

1. ควรมีการวางแผนดานงบประมาณ บุคลากร การทําความเขาใจและใหความรูแกบุคลากร 
เจาหนาที่ นักศึกษา เกี่ยวกับเกณฑการประเมินรอบสาม 

2. ควรมีการมอบหมายงานและจัดเก็บขอมูลตามเกณฑการประเมินรอบสาม ที่เร่ิมใชตั้งแตป
การศึกษา 2553 

 
องคประกอบที่ 10 สถานศึกษา 3 ดี (3D) 
จุดแข็ง :   
 มีการนํานโยบายของรัฐบาล สถานศึกษา 3ดี (3D) มาปฏิบัติไดอยางดี 
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จุดท่ีควรพัฒนา :       
 ควรมีการติดตามดานเจตคติของผูเขาอบรมทุกระยะ เชน ทุกภาคการศึกษาและรายงานผล
ใหมหาวิทยาลัยรับทราบ 
 
ขอเสนอแนะ:  - 
 
องคประกอบท่ี 11 อัตลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
จุดแข็ง :  - 
 
จุดท่ีควรพัฒนา :       
 การถายทอดแผนงานตามอัตลักษณจากมหาวิทยาลัยลงสูเขตพื้นที่และคณะยังไมเปนระบบ
ที่ชัดเจน 
 
ขอเสนอแนะ  : 
 การถายทอดแผนงานตามอัตลักษณจากมหาวิทยาลัยลงสูเขตพื้นที่และคณะควรใหเปน
ระบบที่ชัดเจนเพื่อการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
ตาราง  ป.1  ผลการประเมินรายตัวบงชีข้องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ประเภทสถาบัน : ผลิตบัณฑติและพัฒนาสงัคม                                                                                                                                                           ปการศึกษา 2552 

ตัวบงชี้
คุณภาพ เปาหมาย1 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย 

 =  บรรลุ 
  =  ไมบรรลุ 

คะแนนประเมิน   
(ตามเกณฑ สกอ.) หมายเหตุ 

(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR) ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(%  หรือ 
สัดสวน) 

คณะกรรมการ
ประเมิน ประเมินตนเอง 

ตัวหาร 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับ 7 ระดับ 7  3 3  

ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละ 80 
94 

97.91  3 3  
96 

เฉลีย่คะแนนองคประกอบที่ 1 3.00 3.00  
องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับ 6 ระดับ 6  3 3  
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับ 7 ระดับ 7  3 3  
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับ 5 ระดับ 4  2 3  

ตัวบงชี้ที่ 2.4 ± 6 - (± 9.99) %  
-35.25  1 1  
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ตัวบงชี้
คุณภาพ เปาหมาย1 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย 

 =  บรรลุ 
  =  ไมบรรลุ 

คะแนนประเมิน   
(ตามเกณฑ สกอ.) หมายเหตุ 

(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR) ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(%  หรือ 
สัดสวน) 

คณะกรรมการ
ประเมิน ประเมินตนเอง 

ตัวหาร 

ตัวบงชี้ที่ 2.5 
ป.เอก และ 

ป.ตรี มากกวา
รอยละ 5  

 
9.84 

 1 1 

 
 
 

11.18 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.6 
ผศ. รศ. และ ศ.

รวมกัน 
รอยละ 25 

 
33.74 

 1 1  
 
 

 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระดับ 5 ระดับ 4  3 3  
ตัวบงชี้ที่ 2.8 4 ขอ ระดับ 4  2 3  

ตัวบงชี้ที่ 2.9 รอยละ 75 373 
85.94  3 3  

434 

ตัวบงชี้ที่ 2.10 รอยละ 75 303 
77.69  2 1  

390 
ตัวบงชี้ที่ 2.11 คาเฉลี่ย 4.00 4.0652  3 3  
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ตัวบงชี้
คุณภาพ เปาหมาย1 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย 

 =  บรรลุ 
  =  ไมบรรลุ 

คะแนนประเมิน   
(ตามเกณฑ สกอ.) หมายเหตุ 

(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR) ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(%  หรือ 
สัดสวน) 

คณะกรรมการ
ประเมิน ประเมินตนเอง 

ตัวหาร 

ตัวบงชี้ที่ 2.12 รอยละ 0.04 2 0.0656  3 3  
3,046 

เฉลีย่คะแนนองคประกอบที่ 2 2.25 2.33  
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับ 7 ระดับ 5  2 3 
ชองทางในการสื่อสารของศิษยเกาบางเขตพื้นที่ไมชัดเจน 
เชน เขตพื้นที่เชียงรายควรพัฒนาและหาแนวทางปรับปรุง
ในสวนนี้ 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับ 4 ระดับ 4  3 3 
การทบทวนกิจกรรมตางๆ ในปการศึกษาที่ผานมาหาก
พบวากิจกรรมไมสอดคลองกับงานที่ทําควรมีการยกเลิก
กิจกรรมนั้นๆ 

เฉลีย่คะแนนองคประกอบที่ 3 2.50 3.00  
องคประกอบที่ 4  การวิจัย 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 5 ขอ 6 ขอ  3 3 มีการดําเนินงานวิจัยครบตามเกณฑตัวบงชี้ 
ตัวบงชี้ที่ 4.2 4 ขอ 4ขอ  3 3  

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ≥ 30,000 บาท 
1,062,682,305 

4,167,382  3 3 คณะไดดําเนินการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 255 
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ตัวบงชี้
คุณภาพ เปาหมาย1 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย 

 =  บรรลุ 
  =  ไมบรรลุ 

คะแนนประเมิน   
(ตามเกณฑ สกอ.) หมายเหตุ 

(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR) ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(%  หรือ 
สัดสวน) 

คณะกรรมการ
ประเมิน ประเมินตนเอง 

ตัวหาร 

ตัวบงชี้ที่ 4.4 รอยละ 15 59  
23.14  2 3 มีการนับซ้ําจึงทําใหคะแนนลดลง 

255 
เฉลีย่คะแนนองคประกอบที่ 4 2.75 3.00  

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับ 5 ระดับ 7  3 3  

ตัวบงชี้ที่ 5.2 รอยละ 25 
105 

36.91  3 3  
284.5 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 รอยละ 50 93 
36.47  2 2  

255 
ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละ 85 85.99  3 3  

ตัวบงชี้ที่ 5.5 3 แหลง 2  1 3 

1. เครือขายคลินิกเทคโนโลยี :
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

2. ศูนยมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน : กระทรวง
อุตสาหกรรม 

เฉลีย่คะแนนองคประกอบที่ 5 2.40 2.80  
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ตัวบงชี้
คุณภาพ เปาหมาย1 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย 

 =  บรรลุ 
  =  ไมบรรลุ 

คะแนนประเมิน   
(ตามเกณฑ สกอ.) หมายเหตุ 

(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR) ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(%  หรือ 
สัดสวน) 

คณะกรรมการ
ประเมิน ประเมินตนเอง 

ตัวหาร 
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับ 5 ระดับ 4  3 3  

เฉลีย่คะแนนองคประกอบที่ 6 3.00 3.00  
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ที่ 7.1 5 ขอ 4 ขอ  2 2  
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับ 4 ระดับ 4  3 3  
ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระดับ 3 ระดับ 4   3 3  
ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระดับ 6 ระดับ 6  3 3  
ตัวบงชี้ที่ 7.5 ระดับ 4 ระดับ 4  3 3  
ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับ 4 ระดับ 5  3 3  

ตัวบงชี้ที่ 7.7 รอยละ 1 
2 

0.7  1 1  
284.5 

ตัวบงชี้ที่ 7.8 ระดับ 5 ระดับ 3  2 3 

เนื่องจากคณะไมสามารถบริหารจัดการผานคณะกรรมการ
ความเสี่ยงคณะที่มาจากรองคณบดีเขตพื้นที่ใหทุกเขตพื้นที่
ดําเนินการถึงระดับ 4 ได 
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ตัวบงชี้
คุณภาพ เปาหมาย1 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย 

 =  บรรลุ 
  =  ไมบรรลุ 

คะแนนประเมิน   
(ตามเกณฑ สกอ.) หมายเหตุ 

(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR) ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(%  หรือ 
สัดสวน) 

คณะกรรมการ
ประเมิน ประเมินตนเอง 

ตัวหาร 
ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับ 7 ระดับ 8  3 3  

เฉลีย่คะแนนองคประกอบที่ 7 2.56 2.67  
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระดับ 7 0  1 3 
ควรมีการกําหนดแผนกลยุทธทางการเงินใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของคณะครบทุกดาน ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

ตัวบงชี้ที่ 8.2 ระดับ 3 5  3 3  
เฉลีย่คะแนนองคประกอบที่ 8 2.00 3.00  

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระดับ 4 ระดับ 7  3 3 มีระบบและกลไกตามมาตรฐานที่กําหนด 

ตัวบงชี้ที่ 9.2 
ระดับ 5 ระดับ 6 

 3 
3 ควรใหความรูนักศึกษาทุกปการศึกษาเนื่องจากมีนักศึกษา

ใหมทุกปการศึกษา 
ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับ 4 ระดับ 4  3 3 ยังไมมีนวัตกรรมดานประกันคุณภาพ 

เฉลีย่คะแนนองคประกอบที่ 9 3.00 3.00  
องคประกอบที่ 10  สถานศึกษา 3 ดี (3D) 
ตัวบงชี้ที่ 10.1 3 ขอ 5 ขอ  3 3  
ตัวบงชี้ที่ 10.2 2 ดาน 3 ดาน  3 3  



 

 

20

ตัวบงชี้
คุณภาพ เปาหมาย1 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย 

 =  บรรลุ 
  =  ไมบรรลุ 

คะแนนประเมิน   
(ตามเกณฑ สกอ.) หมายเหตุ 

(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR) ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(%  หรือ 
สัดสวน) 

คณะกรรมการ
ประเมิน ประเมินตนเอง 

ตัวหาร 
เฉลีย่คะแนนองคประกอบที่ 10 3.00 3.00  

องคประกอบที่ 11  อัตลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
ตัวบงชี้ที่ 11.1 ระดับ 3 ระดับ 1  1 2  
ตัวบงชี้ที่ 11.2 ระดับ 3 ระดับ 5  3 3  
ตัวบงชี้ที่ 11.3 ระดับ 3 ระดับ 5  3 3  
ตัวบงชี้ที่ 11.4 ระดับ 3 0  0 0  

เฉลีย่คะแนนองคประกอบที่ 11 1.75 2.00  
เฉลีย่คะแนนทกุตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 2.51 2.65  

 
 ผลการประเมิน 

 ≤ 1.50   การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ 
1.51– 2.00   การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช 

2.01 – 2.50   การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี 
2.51 – 3.00   การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
องคประกอบที่ 1 – 9  =   2.50 
องคประกอบที่ 1 – 10  =   2.52 
เฉลี่ยทุกองคประกอบ =   2.51 

(ไมคํานวณตัวบงชี้ 11.4) 
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สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ  

องคประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
 ≤ 1.50   การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ 

1.51 – 2.00   การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช 
2.01 – 2.50   การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี 

2.51 – 3.00   การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 

ปจจัยนําเขา 
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต 
Output รวม 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค   
และแผนดําเนินการ         - 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 1.00 2.60 2.75 2.25 ดี 
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา - 5.00 - 2.50 ดี 
องคประกอบที่ 4 การวิจัย 3.00 3.00 2.00 2.75 ดีมาก 
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 3.00 3.00 2.00 2.40 ดี 
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - 3.00 - 3.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 3.00 2.60 2.33 2.56 ดีมาก 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ - 2.00 - 2.00 พอใช 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 10 สถานศึกษา 3 ดี (3D) - 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 11 อัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ - 2.33 - 2.33 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชีข้องทุกองคประกอบ 2.00 2.64 2.50 2.51 ดีมาก 
ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดี  
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

มาตรฐาน 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
 ≤ 1.50   การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ 

1.51 – 2.00   การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช 
2.01 – 2.50   การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี 

2.51 – 3.00   การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 
ปจจัยนําเขา 

Input 
กระบวนการ 

Process 
ผลผลิต 
Output รวม 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  -  - 2.80 2.80 ดีมาก 
2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา           
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 3.00 2.60 2.60 2.63 ดีมาก 

ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการ
อุดมศึกษา 1.80 2.62 2.00 1.91 พอใช 

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู - 3.00 - 3.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชีข้องทุกมาตรฐาน 2.00 2.64 2.50 2.51 ดีมาก 
ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดี  
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ผลการประเมินตามมุมมองดานบริหารจัดการ 
 

มุมมองดานบริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
 ≤ 1.50   การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ 

1.51 – 2.00   การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช 
2.01 – 2.50   การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี 

2.51 – 3.00   การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 
ปจจัยนําเขา 

Input 
กระบวนการ 

Process 
ผลผลิต 
Output รวม 

1. ดานนักศกึษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 2.00 2.50 2.56 2.47 ดี 

2. ดานกระบวนการภายใน - 2.78 3.00 2.83 ดีมาก 

3. ดานการเงนิ 3.00 2.00 - 2.33 ดี 

4. ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม 1.67 2.83 2.00 2.27 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชีข้องทุกมุมมอง 2.00 2.64 2.50 2.51 ดีมาก 

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดี  
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ภาคผนวก 
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กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

 ปการศึกษา 2552 
วันท่ีหนึ่ง 

 

เวลา กิจกรรม 
08.30 - 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน 
09.00 - 09.30 น. - รองอธิการบดีเขตพื้นที่ / คณบดี กลาวตอนรับคณะกรรมการผูประเมินและ

แนะนําบุคลากร 
-  ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงคการประเมิน 
-  รองอธิการบดีเขตพื้นที่ / คณบดี นําเสนอสรุปผลการดําเนินงานประจําป

การศึกษา 2552 
09.30 - 10.00 น. -  สัมภาษณผูบริหาร 
10.00 - 10.15 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.15 - 12.00 น. - สัมภาษณตัวแทนนักศึกษา / สโมสรนักศึกษา 

- สัมภาษณตัวแทนอาจารย 
- สัมภาษณตัวแทนศิษยเกา 
- สัมภาษณตัวแทนเจาหนาที่ 
- สัมภาษณตัวแทนผูประกอบการ / ผูใชบัณฑิต 

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน ศึกษาเอกสาร, ขอมูลเพิ่มเติม สังเกตการณและ

สัมภาษณผูรับผิดชอบตัวบงชี้ตามการรายงานผลการประเมินตนเอง  
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 - 16.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน ศึกษาเอกสาร, ขอมูลเพิ่มเติม สังเกตการณและ

สัมภาษณผูรับผิดชอบตัวบงชี้ตามการรายงานผลการประเมินตนเอง (ตอ) 
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วันท่ีสอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา กิจกรรม 
08.30 - 10.00 น. 

 
คณะกรรมการตรวจประเมิน  ศึกษาเอกสาร, ขอมูลเพิ่มเติม สังเกตการณและ
สัมภาษณผูรับผิดชอบตัวบงชี้ตามการรายงานผลการประเมินตนเอง (ตอ) 

10.00 - 10.15 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.15 - 12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน  ศึกษาเอกสาร, ขอมูลเพิ่มเติม สังเกตการณและ

สัมภาษณผูรับผิดชอบตัวบงชี้ตามการรายงานผลการประเมินตนเอง (ตอ) 
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อสรุปผลและรางรายงานผลการตรวจ

ประเมิน 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 - 16.30 น. -  ประธานคณะกรรมการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตอคณะ

ผูบริหารและบุคลากรของหนวยงาน 
-  คณะกรรมการตอบขอซักถามการประเมินคุณภาพการศึกษาแตละ

องคประกอบ 
- คณะกรรมการมอบรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
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รายชื่อผูเขารบัการสัมภาษณในการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2552 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

 
    

 ผูบริหาร     
  นายวินิจ  นุมฤทธิ์   คณบด ี

นายสุริยันต  เตาชัยภูม ิ  รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
รองศาสตราจารยอนุชา จันทรบูรณ  รองคณบดีฝายบริหาร 
ดร.ปทมา  ศิริธัญญา  รองคณบดีฝายวิจยัและพัฒนา 

 
ตัวแทนเจาหนาท่ี   

นายธัญเทพ    จงถาวรกุล   เขตพื้นที่นาน 
นายสมนึก    ใจจันทร   เขตพื้นที่ลําปาง 
นางสาวจารุวรรณ แสนเขื่อน   เขตพื้นที่ตาก 
นางจําเนยีร  จีนดวง    เขตพื้นที่พิษณโุลก 

   
ตัวแทนอาจารย     

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกชา คหูา   เขตพื้นที่นาน 
ดร.ปรัชวนี     พิบํารุง   เขตพื้นที่นาน 
อาจารยยุทธ       นนทโครต  เขตพื้นที่เชยีงราย 
นายประเวท     ทองธรรมชาติ  เขตพื้นที่ภาคพายัพ  เชยีงใหม 
อาจารย  รศ.กลุชลี    บุญทา   เขตพื้นที่ลําปาง 
นายอภิชัย   ซ่ือสัตยสกุลชัย  เขตพื้นที่ตาก 
นายกฤษดา     กาววีงศ   เขตพื้นที่พิษณโุลก 

    
ตัวแทนผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต    

นางศสิวิมล    วงศยีกุ่ล   เขตพื้นที่นาน 
นายชัชวาลย     วารภัฏ   เขตพื้นที่ลําปาง 
นายสําเนา        ยิ้มกลั่น   เขตพื้นที่ตาก 
นายจุลศิลป   กล่ันเรืองแสง  เขตพื้นที่พิษณโุลก 
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ตัวแทนนักศึกษา    
นายธีรนัย     ณวรรดร  เขตพื้นที่นาน 
นายอธิคม     จันปนเมือง  เขตพื้นที่นาน 
นางสาวเอมอร     มะลิซอน  เขตพื้นที่ตาก 
นางสาวนันทยิา       ดอกคําแดง  เขตพื้นที่ตาก 
นายสุรชัย        อินทรจันทรสุข  เขตพื้นที่พิษณโุลก 

 นางสาวฐิติการณ     จันทราช  เขตพื้นที่ลําปาง 
 นางสาวเพยีงดาว    กุลวงศ   เขตพื้นที่ลําปาง 

 
ตัวแทนศษิยเกา    

นางสาวนันทนา    เตชนัน   เขตพื้นที่นาน 
นางสาวเจนจิรา     ถุงเสน   เขตพื้นที่นาน 
นางอนงนาฎ     เรืองอินตา  เขตพื้นที่นาน 
นางสาวพิมพรรณ   เมืองมา   เขตพื้นที่ลําปาง 
นายวัชรพล   สืบอ่ํา   เขตพื้นที่ตาก 
นายนาลอน      ศรีมูลละ  เขตพื้นที่พิษณโุลก 
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ภาพการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2552 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

 
 

 
        
                                                                                                       
 
 


