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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 



ค ำน ำ 
 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ไดจ้ดัให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2553 ในวนัท่ี 21-22 กรกฎาคม 
2554 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรสามารถ
ด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายตวับ่งช้ีการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษามากน้อยเพียงใด 
รวมทั้งสะทอ้นให้เห็นจุดเด่น จุดท่ีควรพฒันาและให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
การด าเนินงานประกนัคุณภาพใหดี้ยิง่ข้ึน 

 การตรวจประเมินคร้ังน้ีส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากทั้ งผูบ้ริหารและบุคลากรของ 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ท่ีไดจ้ดัท ารายงานการประเมินตนเอง การจัดส่งขอ้มูล
การให้สัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวข้อง การน าเสนอข้อมูลด้วยวาจาตลอดจนการอ านวยความสะดวกใน
ระหวา่งการตรวจ คณะกรรมการผูป้ระเมินขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ีมีส่วนในการสนบัสนุนการประเมิน
คุณภาพภายในคร้ังน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตรจะไดน้ าผล
การประเมินไปเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงและการบริหารจดัการให้การด าเนินงานตามพนัธกิจ            
มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 จากการตรวจประ เ มินก ารด า เ นินงานการประกัน คุณภาพการ ศึกษาภายใน  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พบว่า  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาบณัฑิตดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบติัและสามารถพึ่ งพาตนเองได ้  
ให้โอกาสผูส้ าเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ  ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ 
การบริการแก่สังคม เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนและสามารถแข่งขนัได ้ มีพนัธกิจ 
คือ 
 

1. จดัการศึกษาวิชาชีพระดบัอุดมศึกษาเฉพาะทาง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โดยมุ่งเนน้ ผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติัท่ีมีคุณธรรมและพึ่งพาตนเองได ้

2. สร้างตน้แบบการเป็นนกัปฏิบติั  บนพื้นฐานวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
3. ใหโ้อกาสผูส้ าเร็จอาชีวศึกษาไดศึ้กษาต่อ  
4. สร้างงานวจิยั บริการวชิาการ ท่ีเนน้องคค์วามรู้และนวตักรรม 
5. ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
6. สร้างระบบบริหารจดัการท่ีดีมุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง 

 

ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ ภาพรวมอยูใ่นระดบัดี คะแนนเฉล่ีย  3.58 พบวา่ 
1) ดา้นปัจจยัน าเขา้อยูใ่นระดบัพอใช ้2) ดา้นกระบวนการอยูใ่นระดบัดี 3) ดา้นผลผลิตอยูใ่นระดบั
พอใช ้

ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดบัดี 
โดย 1) มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิตอยู่ในระดับพอใช้ 2) การบริหารจัดการอุดมศึกษา 
โดย มาตรฐานดา้นธรรมมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา อยูใ่นระดบัดี และมาตรฐานดา้น               
พนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา อยู่ในระดบัดี 3) มาตรฐานดา้นการสร้างและพฒันาสังคม
ฐานความรู้ อยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 

ผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการ พบว่า  ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดย  
1) ดา้นนกัศึกษาและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย อยู่ในระดบัดี 2) ดา้นกระบวนการภายใน อยู่ในระดบัดี   
3) ดา้นการเงิน อยูใ่นระดบัดี 4) ดา้นบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม อยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 

ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมด้านมาตรฐานด้าน
ศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา อยู่ในระดบัดี โดย 1) ด้านกายภาพ อยู่ในระดบัดี 
2) ดา้นวชิาการ อยูใ่นระดบัพอใช ้3) ดา้นการเงิน อยูใ่นระดบัดีมาก 4) ดา้นการบริหารจดัการ อยูใ่น
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ระดบัดี ภาพรวมดา้นมาตรฐานดา้นการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา อยู่ในระดบั
พอใช้ โดย 1) ด้านการผลิตบณัฑิต อยู่ในระดบัพอใช้ 2) ด้านการวิจยั อยู่ในระดบัตอ้งปรับปรุง 
3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอยู่ในระดับดี และ 4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม อยูใ่นระดบัดี 
 
ผลจากการประเมินคณะฯ วนัที ่21-22 กรกฎาคม 2554 ได้ข้อสรุปดังนี ้

องค์ประกอบ 
ประเมนิตนเอง  คณะกรรมการประเมนิ 

คะแนนเฉลีย่ ผลประเมนิ คะแนนเฉลีย่ ผลประเมนิ 
1. ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์และ

แผนการด าเนินการ 
4.40 ดี 4.00 ดี 

2. การผลิตบณัฑิต 4.11 ดี 3.31 พอใช ้
3. กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา 4.50 ดี 3.00 พอใช ้
4. การวจิยั 2.27 ตอ้งปรับปรุง 2.42 ตอ้งปรับปรุง 
5. การบริการทางวชิาการแก่สงัคม 4.60 ดีมาก 4.25 ดี 
6. การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 5.00 ดีมาก 4.33 ดี 
7. การบริหารและการจดัการ 4.68 ดีมาก 4.28 ดี 
8. การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
9. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 4.78 ดีมาก 4.00 ดี 
10. อัตลักษ ณ์มหาวิท ย าลัย เ ทคโนโลยี 

ราชมงคลลา้นนา 
4.67 ดีมาก 4.33 ดี 

คะแนนเฉลีย่ทุกตวับ่งช้ี สกอ. (23 ตวั) 4.55 ดมีาก 3.90 ด ี

คะแนนเฉลีย่ตวับ่งช้ี สกอ. + อตัลกัษณ์ (26 ตวั) - - 3.95 ด ี

คะแนนเฉลีย่ทุกตวับ่งช้ี สมศ. (12 ตวั) - - 2.96 พอใช้ 

คะแนนเฉลีย่ สกอ. + สมศ. (35 ตวั) 4.13 ด ี 3.58 ด ี

คะแนนเฉลีย่ สกอ. + สมศ. + อตัลกัษณ์ (38ตวั) - - 3.64 ด ี
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คณะกรรมการตรวจประเมนิมข้ีอเสนอแนะเพือ่การพฒันา ดังนี้ 
1. การจดัท ารูปเล่ม  SAR ของคณะฯ ควรน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบของรายงานประจ าปี 

ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการประจ าปี และมีผลผลิตประจ าปีทั้ง 4 ดา้น  รวมทั้ง
แสดงผลความกา้วหน้าของการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาว่ามีการพฒันาหรืออุปสรรค
อยา่งไร 

2. คณะฯ ควรเร่งพฒันาอาจารย์ทั้ งด้านคุณวุฒิการศึกษาและการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย และตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

3. คณะฯ ควรเร่งปรับปรุงหลกัสูตรทุกหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั  

4. คณะฯ ควรมีการปรับปรุงการเรียนการสอนให้บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติท่ีสามารถ
ปฏิบติังานไดจ้ริง มีความอดทน สามารถเรียนรู้งานใหม่ ๆ   ได ้

5. การจดัท าเอกสารอ้างอิง  ควรจัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวข้อง
ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานทุกขอ้และทุกตวับ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบ และควร
จดัท าในระบบท่ีสามารถสืบคน้ไดใ้นฐานขอ้มูล 

6. ควรมีการพฒันาระบบสารสนเทศดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อความสะดวก
ในการรวบรวมผลการด าเนินการ ตลอดจนเป็นฐานขอ้มูลการพฒันาไดเ้ป็นอยา่งดี 

7. การสรุปขอ้มูลในแต่ละดา้นของพนัธกิจท่ีตอ้งด าเนินการควรมีขอ้สรุปภาพรวมของ
คณะครบทุกสาขาท่ีสังกดั 

8. การประชุมของคณะกรรมการท่ีเป็นกลไกของแต่ละมาตรฐานในแต่ละตวับ่งช้ี ควรมี
ขอ้สรุปท่ีชดัเจนเพื่อน าเสนอ/แจง้ให้ทราบ/ด าเนินการ ต่อคณะกรรมการตามล าดบัขั้น 
โดยใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการ  PDCA  

9. ควรเร่งปรับปรุงอาคารเรียน สถานท่ี ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีสุขอนามยั 
ท่ีมีมาตรฐาน 
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    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2553 (มิถุนายน 2553 – พฤษภาคม 2554) 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 

1. อาจารยท์วชียั    เหล่ียมศิริวฒันา  ประธานกรรมการ 
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วนัที่ท าการประเมิน 
 วนัท่ี 21 – 22 กรกฎาคม 2554 
 
สถานทีท่ าการประเมิน 
 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  
 

 

วตัถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพ 
1. เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 

ด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2545 ท่ีวา่ “ใหห้น่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งดาเนินการ
อยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพ
ภายนอก 

2. เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
ทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง สาหรับเป็นขอ้มูลในการวาง
แผนการด าเนินงานในปีต่อไป 

3. เพื่อให้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาท่ีเป็นต้นสังกดัของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา มีขอ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการส่งเสริม
สนบัสนุนการจดัการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
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ข้อมูลทัว่ไป 

ประวตัิความเป็นมา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นส่วนราชการหน่ึงใน 14 ส่วนราชการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศในกฎกระทรวง  
ลงวนัท่ี14 พฤศจิกายน 2549 โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผูดู้แล
รับผดิชอบภารกิจดา้นการเรียนการสอนและการบริหารจดัการ 
  ต่อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ก าหนดส่วนราชการอ่ืนให้สอดรับกับ
ภารกิจด้านการเรียนการสอนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร  โดยได้จดัตั้ งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในเขตพื้นท่ีน่าน 
ล าปาง พิษณุโลก และตาก  และมอบหมายให้รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ในเขตพื้นท่ีเป็นผูดู้แลรับผิดชอบภารกิจด้านการเรียนการสอนและการบริหารจดัการเช่นเดียวกับ
คณบดี ส่วนในเขตพื้นท่ีเชียงราย และภาคพายพั เชียงใหม่ ซ่ึงยงัไม่มีหลกัสูตรเพื่อการเรียนการสอน   
จดัตั้งใหเ้ป็นส านกังานสาขาวทิยาศาสตร์ ในสังกดัเขตพื้นท่ี เพื่อประสานงานกบัคณะท่ีอยูส่่วนกลาง 

 
ปรัชญา  
 มุ่งเนน้วชิาการ  เช่ียวชาญปฏิบติั  พฒันาชุมชน 
 
ปณธิาน 
  คณะมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาบณัฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม  
สร้างตน้แบบการเป็นนกัปฏิบติัและสามารถพึ่งพาตนเองได ้ ให้โอกาสผูส้ าเร็จอาชีวศึกษาไดศึ้กษาต่อ  
ตลอดจนสร้างองคค์วามรู้  นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์ การบริการแก่สังคม  เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของประชาชนและสามารถแข่งขนัได ้
 
วสัิยทัศน์ 

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร เป็นคณะชั้นน าท่ีผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั มุ่งสู่
ความเป็นเลิศในวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร และเป็นท่ีพึ่งทางวชิาการแก่สังคม 
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พนัธกจิ 
1. จดัการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาเฉพาะทาง  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

โดยมุ่งเนน้ ผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติัท่ีมีคุณธรรมและพึ่งพาตนเองได ้
2. สร้างตน้แบบการเป็นนกัปฏิบติั  บนพื้นฐานวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
3. ใหโ้อกาสผูส้ าเร็จอาชีวศึกษาไดศึ้กษาต่อ  
4. สร้างงานวจิยั บริการวชิาการ ท่ีเนน้องคค์วามรู้และนวตักรรม 
5. ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
6. สร้างระบบบริหารจดัการท่ีดีมุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง 

 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  ผลิตบณัฑิตดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม สร้างตน้แบบการเป็นนกั
ปฏิบติั และสามารถพึ่งพาตนเองได ้ให้โอกาสผูส้ าเร็จอาชีวศึกษาไดศึ้กษาต่อ ตลอดจนการสร้างองค์
ความรู้ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์การบริการวชิาการแก่สังคม เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
และสามารถแข่งขนัไดโ้ดยสร้างระบบบริหารจดัการท่ีดี ตลอดจน การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม   

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. จดัการศึกษาไม่น้อยกว่า 3,000 คน ภายในปี 2556 โดยเน้นกระบวนการเรียนท่ีทรงความรู้  
คู่คุณธรรม ท่ีพึ่งพาตนเองได ้และใหโ้อกาสผูส้ าเร็จอาชีวศึกษาไดศึ้กษาต่อ 
 2. ผลิตก าลงัคนท่ีมีความเป็นเลิศทางวชิาชีพ เพื่อมุ่งสู่การสร้างสรรค ์นวตักรรม และองคค์วามรู้
ใหม่ไม่นอ้ยกวา่ 30 คนต่อปี บนฐานการพึ่งตนเอง 

3. ผูส้ าเร็จการศึกษามีงานท าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ใน 1 ปี โดยนายจา้งมีความพึงพอใจไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 75  

4. สร้างงานวิจยั นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์โดยน าเสนอผลงาน หรือการตีพิมพใ์นระดบัชาติ
และนานาชาติ ไม่นอ้ยกวา่ 15 เร่ืองต่อปี และจดสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัรไม่นอ้ยกวา่ 1 เร่ืองต่อปี 

5. ถ่ายทอดผลงานวจิยั นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์และองคค์วามรู้สู่สังคมไม่นอ้ยกวา่ 20 เร่ืองต่อปี 
6. สืบทอดศิลปวฒันธรรมและพฒันาต่อยอด ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไม่นอ้ยกวา่ 3 โครงการต่อปี 
7. ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม ไม่นอ้ยกวา่ 2 โครงการต่อปี 
8. มีระบบบริหารจดัการภาครัฐท่ีดี และมีมาตรฐานในการท างาน และการใหบ้ริการ ไม่นอ้ยกวา่ 

2 เร่ือง จดัหารายไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาทต่อปี   
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วธีิการประเมิน 
 
1. การวางแผนและการประเมิน 

การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในศึกษาองค์ประกอบ  ตวับ่งช้ี และเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพภายในของสานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ตลอดจนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) และ common data set ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2553 

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน  
 

การด าเนินการระหว่างตรวจเยีย่ม 
1.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรับฟังการน าเสนอและรายงานผลการด าเนินงาน

ในปีท่ีผา่นมาจากตวัแทนของเขตพื้นท่ี เพื่อรับฟังวิสัยทศัน์ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพฒันา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตลอดจน
ตอบขอ้ซกัถามของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดบัในไดร่้วมรับฟัง
คณะกรรมการตรวจประเมินช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละวธีิการประเมินในวนัแรกของการตรวจเยีย่ม 

3.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตรวจสอบขอ้มูล  เอกสาร หลกัฐาน ท่ีทางคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 

4.  สัมภาษณ์บุคลากร ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร 4 คน  อาจารย ์ 15 คน  เจา้หน้าท่ี 3 คน 
ตวัแทนศิษยเ์ก่า 2 คน ตวัแทนจากสถานประกอบการ 1 คน  นกัศึกษา 8 คน 

5.  กรณีหลกัฐานไม่ชดัเจน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในขอขอ้มูลเพิ่มเติมกบัผูท่ี้
รับผดิชอบในแต่ละองคป์ระกอบตวับ่งช้ี 

6.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมิน
เบ้ืองตน้ดว้ยวาจาแก่ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกระดบัในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

7.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารและบุคลากรไดซ้ักถาม
หรือขอความเห็นเพิ่มเติมไดต้ามความเหมาะสม 
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การด าเนินการหลงัการตรวจเยีย่ม 
1.  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรวบรวมขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการ

ตรวจเยี่ยม การสัมภาษณ์และการตรวจสอบเอกสารท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในไดใ้ห้
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะในแต่ละองคป์ระกอบมาประมวลในภาพรวม 

2.  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในจดัท ารายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและน าเสนอใหค้ณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เห็นชอบ 

3.  ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 
2. วธีิการตรวจสอบความถูกต้องน่าเช่ือถือของข้อมูล 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพิจารณาผลการด าเนินงานตามท่ี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เตรียมขอ้มูล เอกสารหลกัฐาน
ตามองคป์ระกอบและ ตวับ่งช้ี ทั้งในส่วนของขอ้มูลเชิงปริมาณ เช่น Common Data Set และขอ้มูล
เชิงคุณภาพ เช่น กระบวนการและกิจกรรมการด าเนินงานท่ีส่ือให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็น
ภาพการด าเนินงาน 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสุ่มตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาและสัมภาษณ์ผูรั้บผิดชอบการ
ดาเนินงานประกนัคุณภาพภายในตามองคป์ระกอบและตวับ่งช้ี 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในคณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาไดอ้ภิปราย ซกัถาม 
แสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความกระจ่างในการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพื่อ
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งของบุคลากร 
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คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

 

ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทาง (ท่ีเนน้ระดบัปริญญาตรี)          ปีการศึกษา 2553 
ตาราง ป.1  ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                 

ตัวช้ีวดัคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 

(เกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมนิทีต่่างจากทีร่ะบุใน SAR) ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรื สัดส่วน) 
ประเมิน
ตนเอง 

คณะกรรมการ
ประเมิน ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์และแผนการด าเนินการ 
ตวับงช้ีท่ี 1.1 8 ขอ้   7 ขอ้ 5 4 ยงัไม่ได้น าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของ

สภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

ตวับงช้ี สมศ.ท่ี ๑๖.๑ - - - - - - ไม่ประเมิน - 
ตวับงช้ี สมศ.ท่ี ๑๖.๒ - - - - - - ไม่ประเมิน - 
ตวับงช้ี สมศ.ท่ี ๑๗ 4 ขอ้   4 ขอ้ 4 4  
องค์ประกอบที ่2 การผลติบัณฑิต 
ตวับงช้ีท่ี 2.1 6 ขอ้  5 ขอ้ 5 4 มีผลการด าเนินงานขอ้ 1-5 ไม่พบหลกัฐานขอ้ 6 
ตวับงช้ีท่ี 2.2 ร้อยละ 8 100

5.282

31
  10.97 1.83 1.83  
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ตัวช้ีวดัคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 

(เกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมนิทีต่่างจากทีร่ะบุใน SAR) ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรื สัดส่วน) 
ประเมิน
ตนเอง 

คณะกรรมการ
ประเมิน ตัวหาร 

ตวับงช้ีท่ี 2.3 ร้อยละ 25 100
5.282

96
  33.63 2.83 2.83  

ตวับงช้ีท่ี 2.4 5 ขอ้  4 ขอ้ 5 3 มีผลการด าเนินงานขอ้ 2,3,5 และ 6 ไม่พบหลกัฐานขอ้ 1,4 และ 7 
ตวับงช้ีท่ี 2.5 5 ขอ้  6 ขอ้ 5 4 มีผลการด าเนินงานขอ้ 1-6 ไม่พบหลกัฐานขอ้ 7 
ตวับงช้ีท่ี 2.6 5 ขอ้  6 ขอ้ 5 4 ไม่พบหลกัฐานขอ้ 7 
ตวับงช้ีท่ี 2.7 5 ขอ้  5 ขอ้ 5 5 มีการด าเนินการขอ้ 1- 5 
ตวับงช้ีท่ี 2.8 5 ขอ้   5 ขอ้ 5 5 มีการด าเนินการขอ้ 1- 5 
ตวับงช้ี สมศ.ท่ี ๑ 4 คะแนน  

100

5
82  4.14 4.14 4.14  

ตวับงช้ี สมศ.ท่ี ๒ 4 คะแนน   
  

0  4.36 0 คณะยงัไม่ไดด้ าเนินการประเมินคุณภาพบณัฑิต 

ตวับงช้ี สมศ.ท่ี ๓ -   
  

- - -  - ไม่ประเมิน -  

ตวับงช้ี สมศ.ท่ี ๔  -   
  

- -  -  - ไม่ประเมิน -  
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ตัวช้ีวดัคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 

(เกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมนิทีต่่างจากทีร่ะบุใน SAR) ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรื สัดส่วน) 
ประเมิน
ตนเอง 

คณะกรรมการ
ประเมิน ตัวหาร 

ตวับงช้ี สมศ.ท่ี ๑๔ ค่าดชันีคุณภาพ
อาจารยเ์ท่ากบั 4.8 5.282

731  2.59 2.13 2.59 - อาจารยว์ุฒิปริญญาตรี จ านวน 20 คน 
- อาจารยว์ุฒิปริญญาโท จ านวน 155 คน 
- อาจารยว์ุฒิปริญญาเอก จ านวน 11 คน 
- มี ผศ. วฒิุปริญญาตรี  จ านวน 8 คน 
- มี ผศ. วฒิุปริญญาโท  จ านวน 58 คน 
- มี ผศ. วฒิุปริญญาเอก  จ านวน 13 คน 
- มี รศ. วฒิุปริญญาโท  จ านวน 10 คน 
- มี รศ. วฒิุปริญญาเอก  จ านวน 7 คน 

องค์ประกอบที ่3 กจิกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
ตวับงช้ีท่ี 3.1 6 ขอ้   5 ขอ้ 4 3 คะแนนเฉล่ียผลการประเมินในขอ้ 6 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
ตวับงช้ีท่ี 3.2 5 ขอ้   4 ขอ้ 5 3 ไม่พบหลกัฐานขอ้ 5 และ ขอ้ 6 
องค์ประกอบที ่4 การวจัิย 
ตวับงช้ีท่ี 4.1 6 ขอ้   7 ขอ้ 4 4  
ตวับงช้ีท่ี 4.2 5 ขอ้   5 ขอ้ 5 5  
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ตัวช้ีวดัคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 

(เกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมนิทีต่่างจากทีร่ะบุใน SAR) ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรื สัดส่วน) 
ประเมิน
ตนเอง 

คณะกรรมการ
ประเมิน ตัวหาร 

ตวับงช้ีท่ี 4.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์ 
30000 บาท/คน  
กลุ่มมนุษยศาสตร์ 

10000 บาท/คน 

5
000,60

97.507,37
  

 

3.13 3.10 3.13 มีเงินสนบัสนุนงานวจิยัภายในและภายนอก เฉล่ียคนละ 
37,507.97 บาท 

ตวับงช้ี สมศ.ท่ี ๕ 4 คะแนน   
20

5

5.282

100
75.12 

 

  

1.13 1.05 1.13 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมระดบัชาติ
จ านวน 24 ผลงาน 

- มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมระดับ
นานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอ้มูล TCI จ านวน 15 ผลงาน 

- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติในประกาศ  
สมศ. จ านวน 6 ผลงาน 

- มีการ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติใน
ฐานขอ้มูล SIR จ านวน 3 ผลงาน 

ตวับงช้ี สมศ.ท่ี ๖ 4 คะแนน   
20

5

5.282

100
6   0.53 0.53 0.53  
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ตัวช้ีวดัคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 

(เกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมนิทีต่่างจากทีร่ะบุใน SAR) ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรื สัดส่วน) 
ประเมิน
ตนเอง 

คณะกรรมการ
ประเมิน ตัวหาร 

ตวับงช้ี สมศ.ท่ี ๗ 4 คะแนน  
10

5

5.282

100
4   

  

0.71 1.02 0.71 - มีต าราท่ีผ่านการพิจารณาขอต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์
จ านวน 2 ผลงาน 

- มีต าราท่ีผ่านการพิจารณาขอต าแหน่งรองศาสตราจารย ์
จ านวน 2 ผลงาน  

องค์ประกอบที ่5 การบริการวชิาการแก่สังคม    5 
ตวับงช้ีท่ี 5.1 5 ขอ้   3 ขอ้ 4 3 การประเมินผลความส า เ ร็จและการน าผลไปปรับปรุง  

การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน 
การสอนและการวจิยัยงัไม่ชดัเจน 

ตวับงช้ีท่ี 5.2 5 ขอ้   4 ขอ้ 5 4 ยงัไม่มีการน าผลการประเมินการบูรณาการไปพฒันาระบบ
และกลไกหรือกิจกรรมการใหบ้ริการทางวชิาการ 

ตวับงช้ี สมศ.ท่ี ๘ 4 ขอ้ 100
46

29
  63.04 5 5 51.10

30

04.635


  

ตวับงช้ี สมศ.ท่ี ๙ 4 ขอ้   5 ขอ้ 5 5  
ตวับงช้ี สมศ.ท่ี ๑๘.๑ -   - - - - ไม่ประเมิน - 
ตวับงช้ี สมศ.ท่ี ๑๘.๒ -  - - - - ไม่ประเมิน - 
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ตัวช้ีวดัคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 

(เกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมนิทีต่่างจากทีร่ะบุใน SAR) ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรื สัดส่วน) 
ประเมิน
ตนเอง 

คณะกรรมการ
ประเมิน ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่6 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
ตวับงช้ีท่ี 6.1 5 ขอ้   4 ขอ้ 5 4 ยงัไม่มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ 

งานดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียน
การสอนและกิจกรรมนกัศึกษา 

ตวับงช้ี สมศ.ท่ี ๑๐ 4 ขอ้   5 ขอ้ 5 5  
ตวับงช้ี สมศ.ท่ี ๑๑ 4 ขอ้   4 ขอ้ 5 4 กระบวนการไดม้าซ่ึงขอ้มูลของการสรุปผลส าเร็จยงัไม่ชดัเจน 
องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
ตวับงช้ีท่ี 7.1 7 ขอ้   7 ขอ้ 5 5  
ตวับงช้ีท่ี 7.2 4 ขอ้   5 ขอ้ 5 5  
ตวับงช้ีท่ี 7.3 5 ขอ้   4 ขอ้  5 4 ไม่พบหลกัฐานการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้

ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารเทศ 
ตวับงช้ีท่ี 7.4 6 ขอ้   5 ขอ้ 5 4 ไม่ มีการน าผลประเ มินไปปรับแผนหรือการวิ เคราะห์ 

ความเส่ียงในรอบปีถดัไป 
ตวับงช้ี สมศ.ท่ี ๑๒ - - - -  - - ไม่ประเมิน - 
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ตัวช้ีวดัคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 

(เกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมนิทีต่่างจากทีร่ะบุใน SAR) ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรื สัดส่วน) 
ประเมิน
ตนเอง 

คณะกรรมการ
ประเมิน ตัวหาร 

ตวับงช้ี สมศ.ท่ี ๑๓ 4 คะแนน      3.42 3.42 
 

 

องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 
ตวับงช้ีท่ี 8.1 7  ขอ้   7 ขอ้ 5 5 

 

  

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
ตวับงช้ีท่ี 9.1 8  ขอ้   7 ขอ้ 5 4 1. ระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในย ังไม่ครบทุกองค์ประกอบ
คุณภาพ 

2. มีแนวปฏิบัติท่ีดีและงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาแต่ยงัไม่พบผลสัมฤทธ์ิท่ีชดัเจน 

ตวับงช้ี สมศ.ท่ี ๑๕ 4 คะแนน     4.55 3.90 น าคะแนนทีไ่ดจาก 23 ตัวบงช้ีของ สกอ.มาเฉลีย่และบันทึกไว 

องค์ประกอบที ่10 อตัลกัษณ์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ตวับงช้ีท่ี 10.1 4 ขอ้   4 ขอ้ 4 4   
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ตัวช้ีวดัคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 

(เกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมนิทีต่่างจากทีร่ะบุใน SAR) ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรื สัดส่วน) 
ประเมิน
ตนเอง 

คณะกรรมการ
ประเมิน ตัวหาร 

ตวับงช้ีท่ี 10.2 4 ขอ้  5 ขอ้ 5 5   

ตวับงช้ีท่ี 10.3 4 ขอ้  4 ขอ้  5 4 ไม่มีแผนการพฒันาความเช่ียวชาญทางวชิาชีพท่ีชดัเจน 

 
 

 
 
 
 
 

สรุปคะแนน 
เฉพาะตัวบ่งช้ีของ สกอ. =   3.90 
เฉพาะตัวบ่งช้ีของ สมศ. = 2.96 
ตัวบ่งช้ีของ สกอ. + อตัลกัษณ์  =  3.95 
ตัวบ่งช้ีของ สกอ. และ สมศ. = 3.58 
ตัวบ่งช้ีของ สกอ.  + สมศ. + อตัลกัษณ์ = 3.64 
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คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทาง (ทีเ่น้นระดับปริญญาตรี)               ปีการศึกษา 2553 
ตาราง ป.2  ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ                    

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน  

หมายเหตุ 
I P O รวม 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

องคป์ระกอบท่ี 1 - 4.00 4.00 4.00 ดี  

องคป์ระกอบท่ี 2 2.89 4.00 2.93 3.31 พอใช้  

องคป์ระกอบท่ี 3 - 3.00 - 3.00 พอใช้  

องคป์ระกอบท่ี 4 3.13 4.50 0.79 2.42 ต้องปรับปรุง  

องคป์ระกอบท่ี 5 - 3.50 5.00 4.25 ดี  

องคป์ระกอบท่ี 6 - 4.00 4.50 4.33 ดี  

องคป์ระกอบท่ี 7 - 4.50 3.42 4.28 ดี  

องคป์ระกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 ดีมาก  

องคป์ระกอบท่ี 9 - 4.00 3.90 4.00 ดี ไม่น าตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 15 มาค านวณ 

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 2.95 4.06 3.12 3.58 
 

ผลการประเมิน พอใช้ ดี พอใช้ ดี 
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คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทาง (ทีเ่น้นระดับปริญญาตรี)                    ปีการศึกษา 2553 
ตาราง ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา       

มาตรฐานการอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

มาตรฐานท่ี 1 ดา้นคุณภาพบณัฑิต  -  - 3.05 3.05 พอใช้   

มาตรฐานท่ี 2 ดา้นการบริหารจดัการอุดมศึกษา  -  -  -  -  -   

มาตรฐานท่ี 2 ก. ดา้นธรรมาภิบาลของการบริหาร  - 4.14 3.42 4.05 ดี   
มาตรฐานท่ี 2 ข. ด้านพนัธกิจของการบริหารการ

อุดมศึกษา 
2.95 3.78 4.27 3.76 ดี ไม่น าตัวบ่งช้ี สมศ.ที ่15 มาค านวณ 

มาตรฐานท่ี 3 ดา้นการสร้างและพฒันาสังคมฐานความรู้
และสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

 - 5.00 0.79 2.47 ต้องปรับปรุง 
  

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกมาตรฐาน 2.95 4.06 3.12 3.58 
 

ผลการประเมิน พอใช้ ดี พอใช้ ดี 
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คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

  ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทาง (ทีเ่น้นระดับปริญญาตรี)           ปีการศึกษา 2553 
ตาราง ป.4  ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ      

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

1. ดา้นนกัศึกษาและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย - 3.67 3.83 3.74 ดี  
2. ดา้นกระบวนการภายใน 4 4.00 4.11 4.03 ดี ไม่น าตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 15  มาค านวณ 

3. ดา้นการเงิน 3.13 5 - 4.07 ดี  
4. ดา้นบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม 2.33 5 1.24 2.45 ต้องปรับปรุง  

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกมุมมอง 2.95 4.06 3.12 3.58 
 

ผลการประเมิน พอใช้ ดี พอใช้ ดี 
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คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทาง (ทีเ่น้นระดับปริญญาตรี)           ปีการศึกษา 2553 
ตาราง ป.5  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา       
                        

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผลการประเมนิ  

หมายเหตุ 
I P O รวม 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพรอมในการจดัการศึกษา  -  -  -  -  -   

(1) ดานกายภาพ 4.00 - - 4.00 ดี   

(2) ดานวชิาการ 2.33 3.67 2.59 3.04 พอใช้   

(3) ดานการเงิน  - 5.00  - 5.00 ดีมาก   

(4) ดานการบริหารจดัการ  - 4.33 3.71 4.18 ดี ไม่น าตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 15 มาค านวณ 

เฉลีย่รวมทุกตวับงช้ีของมาตรฐานที ่1 2.89 4.20 3.34 3.79 ดี   
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มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผลการประเมนิ  

หมายเหตุ 
I P O รวม 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกจิของสถาบันอุดมศึกษา  -  -  -  -  -   

(1) ดานการผลิตบณัฑิต  - 3.67 3.05 3.36 พอใช้   

(2) ดานการวจิยั 3.13 4.50 0.79 2.42 ต้องปรับปรุง   

(3) ดา้นการใหบ้ริการทางวชิาการแกสงัคม  - 3.50 5.00 4.25 ดี   

(4) ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  - 4.00 4.50 4.33 ดี   

เฉลีย่รวมทุกตวับงช้ีของมาตรฐานที ่2 3.13 3.88 3.05 3.40 พอใช้   

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ีของทุกมาตรฐาน 2.95 4.06 3.12 3.58  

ผลการประเมนิ พอใช้ ดี พอใช้ ดี 
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สรุปข้อคิดเห็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 
องค์ประกอบที ่1 : ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
จุดแข็ง : 
 บุคลากรมีความมุ่งมัน่ในการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง มีแผนยทุธศาสตร์ของคณะฯ 
ครอบคลุมทั้ง 4 ดา้น 
 
จุดทีค่วรพฒันา :   

1. ควรมีขอ้มูลผลผลิตแต่ละดา้นบนัทึกไวใ้น SAR 
2. แผนยทุธศาสตร์ของคณะฯ ควรเสนอในรูปแบบของแผนประจ าปีใน SAR 
3. การด าเนินการไม่ครบถว้นกระบวนการ PDCA 
 

ข้อเสนอแนะ : 
1. แผนยทุธศาสตร์ประจ าปีใน SAR แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ควรระบุให้ชดัเจนวา่ในปี

นั้นๆ จะด าเนินการมาตรการอะไรบา้งเพื่อใหก้ารตรวจประเมินคุณภาพสามารถอา้งอิง
ไดส้อดคลอ้งกบัผลผลิตท่ีไดด้ าเนินการไปในปีนั้นวา่มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 

2. ใน SAR ควรมีผลการผลิตภาพรวมในทุกๆ ด้านตามภารกิจของคณะฯ ให้ผูต้รวจ
สามารถเห็นสภาพการด าเนินงานประจ าของคณะ 

3. เน่ืองจากตวับ่งช้ีในองคป์ระกอบท่ี 1 น้ี เป็นแบบกระบวนการ ดงันั้นทางคณะควรเนน้ 
ใหทุ้กสาขาหรือคณะกรรมการด าเนินการใหค้รบกระบวนการ PDCA 

 
องค์ประกอบที ่2 การผลติบัณฑิต 
จุดแข็ง : 

1. คณะฯ มีการปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 
2. มีหลกัสูตรท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นนกัปฏิบติัตามปณิธานและวสิัยทศัน์ของคณะฯ

และมหาวทิยาลยั 
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จุดทีค่วรพฒันา :   
1. บางหลกัสูตรไม่สามารถแข่งขนัได ้ควรหาแนวทางในการสร้างหลกัสูตรเชิงบูรณา

การกบัสาขาวชิาอ่ืน  
2. คณาจารยมี์ภาระงานสอนมาก โดยเฉพาะการสอนในรายวิชาศึกษาทัว่ไปให้แก่คณะ

อ่ืน ท าใหข้าดโอกาสในการพฒันาตนเอง ทั้งทางดา้นคุณวฒิุและการเขา้สู่ต าแหน่งทาง
วชิาการ  

3. บางเขตพื้นท่ี (เขตพื้นท่ีภาคพายพั เชียงใหม่ และเขตพื้นท่ีเชียงราย) ยงัไม่มีการรับ
นกัศึกษาเขา้สังกดัสาขาวชิา ท าใหก้ารพฒันาดา้นการเรียนการสอนมีขอ้จ ากดั  

4. คณะฯ ยงัไม่มีแผนในการพฒันาคณาจารย ์ครบทุกดา้นโดยเฉพาะอยา่งยิ่งดา้นเทคนิค
การสอนและการวดัผลอยา่งเป็นรูปธรรม 

5. ขาดการน าผลการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนบัสนุนไปปรับปรุงการบริหารและการพฒันาคณาจารย ์

 
ข้อเสนอแนะ : 

1. คณะฯ ควรมีการท า SWOT ANALYSIS เพื่อวิเคราะห์สถานภาพหลักสูตรทุก
หลกัสูตร ควรก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการผลิตบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน 
TQF  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการจดัท าหลกัสูตรท่ีมีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั   

2. ควรมีมาตรการในการส่งเสริมความเป็นเลิศในหลกัสูตรท่ีมีความพร้อมและสามารถ
แข่งขนัได ้ในแต่ละเขตพื้นท่ี โดยในระยะแรกอาจเร่ิมจาก 1 หลกัสูตร 1 เขตพื้นท่ี 

3. คณะฯ ควรมีระบบและกลไกในการติดตามให้คณาจารยน์ าความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรม 
สัมมนามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มคณาจารย ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจดัการเรียนการสอน 

4. ควรมีการก าหนดแผนการพฒันาคณาจารย์ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านการสอน และ
แผนการบริหารและพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนให้ชัดเจน และมีแนวปฏิบัติท่ี
เหมือนกนัในแต่ละเขตพื้นท่ี  

5. ควรเนน้และให้ความส าคญัต่อการฝึกประสบการณ์ดา้นวิชาชีพของนกัศึกษา โดยให้
นักศึกษาได้มีการปฏิบติังานในพื้นท่ี ฟาร์ม อย่างต่อเน่ือง โดยอาจพิจารณาให้ทุก
หลักสูตรมีการฝึกงานในทุกภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความคุ้นเคยต่อการ
ปฏิบติังานจริง 
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องค์ประกอบที ่3 : กจิกรรมการพฒันานักศึกษา 
จุดแข็ง : 

1. คณะฯ มีกิจกรรมเพื่อพฒันานกัศึกษาท่ีหลากหลาย และมีกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษย์
เก่า 

2. คณาจารยส่์วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อกิจกรรมนกัศึกษา 
3. คณะฯ ให้ความส าคญัในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาและเพิ่มพูนประสบการณ์ทาง

วชิาชีพแก่นกัศึกษา 

 
จุดทีค่วรพฒันา :   

1. กิจกรรมส่วนใหญ่เนน้กิจกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมนนัทนาการ 
เพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์ในหมู่คณะ ยงัขาดในกิจกรรมเพื่อพฒันาดา้นวชิาการ 

2. การประเมินความส าเร็จของกิจกรรม ส่วนใหญ่เป็นการประเมินท่ีเนน้ความพึงพอใจ
ของผูร่้วมกิจกรรม ขาดการประเมินตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการ /
กิจกรรม 

3. คณะฯ ยงัไม่มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
พฒันากิจกรรมนกัศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม 

 
ข้อเสนอแนะ : 

1. ควรมีการก าหนดสัดส่วนของกิจกรรมเพื่อพฒันานกัศึกษาให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา (TQF) ใหค้รบทั้ง 5  ดา้น  

2. ควรเน้นการประเมินความส าเร็จของกิจกรรมตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของ
กิจกรรม มากกวา่การประเมินความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษา 

3. คณะฯ ควรมีการรวบรวมผลการประเมินคุณภาพของการจดักิจกรรมนกัศึกษาในแต่
ละดา้น และน ามาจดัท าเป็นแผนพฒันากิจกรรมนกัศึกษาอยา่งเป็นระบบ 
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องค์ประกอบที ่4  การวจัิย 
จุดแข็ง : 
 มีการเตรียมระบบและกลไกในการพฒันาการวิจยั การจดัการความรู้และคู่มือการท างาน
วจิยัเป็นรูปเล่มชดัเจน 
 
จุดทีค่วรพฒันา :   

1. ขาดกระบวนการสร้างความเช่ือมัน่วา่ ระบบและกลไกท่ีไดเ้ตรียมไวจ้ะมีประสิทธิภาพ
และสร้างประสิทธิผลจริง 

2. ระบบการจดัเก็บยงัไม่ไดม้าตรฐาน 
 

ข้อเสนอแนะ : 
1. คณะฯ จะต้องสร้างกระบวนการท่ีสร้างความเช่ือมัน่ว่าระบบและกลไก ตลอดจน

เอกสารท่ีจดัเก็บเป็นขอ้อา้งอิงนั้น ทุกภาคส่วนของคณะมีความเขา้ใจตรงกนัและได้
ด าเนินการครบถว้นตามกระบวนการ PDCA ซ่ึงอาจจะท าในรูปแบบประชุมเป็นกลุ่ม
ยอ่ย หรือบุคลากรทั้งหมดของคณะฯ เป็นตน้ 

2. ระบบการจดัเก็บเอกสารควรจะมีการรวบรวมจากทุกสาขาให้ครอบคลุมทุกดา้นแลว้
สรุปเป็นภาพรวมของคณะทั้ง 4 ดา้น 

 
องค์ประกอบที ่5 : การบริการทางวชิาการแก่สังคม 
จุดแข็ง : 

1. คณะฯ มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญหลากหลายสาขาวิชาชีพโดยเฉพาะด้าน
การเกษตร สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัการเรียนการสอนและการวจิยั 
 

จุดทีค่วรพฒันา :   
1. การประเมินผลความส าเร็จและการน าผลไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง

วชิาการแก่สังคมกบัการเรียนการสอนและการวจิยัยงัไม่ชดัเจน 
2. ยงัไม่มีการน าผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบไปพฒันาระบบและกลไกหรือ

กิจกรรมการใหบ้ริการทางวชิาการ 
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ข้อเสนอแนะ : 
1. จดัใหมี้ระบบติดตามประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ  

แก่สังคมกบัการเรียนการสอนและการวจิยั รวมทั้งน าผลไปพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
2. ควรน าผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบไปจดัท าแผนปรับปรุง เช่น รูปแบบ

การให้บริการ ขอบเขตการให้บริการ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการให้บริการ เป็นตน้ 
เพื่อพฒันาคุณภาพมาตรฐานของการใหบ้ริการ 

 
องค์ประกอบที ่6 : การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
จุดแข็ง : 

คณะฯ มีระบบและกลไกในการด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจน 
 
จุดทีค่วรพฒันา :   
 ยงัไม่มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ : 
 ควรน าผลการประเมินไปจดัท าแผนการปรับปรุงการบูรณาการงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา และด าเนินการตามแผน
เพื่อการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 
องค์ประกอบที ่7 : การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง : 
 คณะฯ มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินการดา้นการบริหารและจดัการ  
 
จุดทีค่วรพฒันา :   

1. คณะฯ ขาดการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้ระบบสารสนเทศ 
ไปปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

2. คณะฯ ขาดการน าผลประเมินความเส่ียงในรอบปีการศึกษา 2553 ไปปรับแผนหรือการ
วเิคราะห์ความเส่ียงในรอบปีการศึกษา 2554  
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ข้อเสนอแนะ : 
1. ควรมีการวางแผนการด าเนินงานในการน าผลการประเมินความพึงพอใจต่างๆ  

ไปปรับปรุงใหท้นัสถานการณ์ 
2. ควรน าผลประเมินความเส่ียงในรอบปีการศึกษา 2553 ประชุมวางแผนและวิเคราะห์

ความเส่ียงก่อนจะด าเนินการในรอบปีการศึกษา 2554 
 

องค์ประกอบที ่8 : การเงินและงบประมาณ 
จุดแข็ง : 
 มีการด าเนินการดา้นบริหารงบประมาณและการเงินท่ีเป็นระบบ โปร่งใส  
 
จุดทีค่วรพฒันา :   
 คณะฯ ยงัขาดความสมบูรณ์ในการวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย และวเิคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน
และความมัน่คงอยา่งต่อเน่ือง และติดตามผลการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
 
ข้อเสนอแนะ : 
 คณะฯ ควรสร้างความเขา้ใจการวิเคราะห์ค่าใชจ่้าย และวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน
และความมัน่คงอยา่งต่อเน่ืองและติดตามผลการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
 
องค์ประกอบที ่9 : ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
จุดแข็ง : 
 บุคลากรมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะ 
 
จุดทีค่วรพฒันา :   

1. ระบบสารสนเทศท่ีจะให้ขอ้มูลสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในยงัไม่
ครบทุกองคป์ระกอบคุณภาพ 

2. ผลสัมฤทธ์ิของแนวปฏิบติัท่ีดีและงานวิจยัด้านการประกนัคุณภาพการศึกษายงัไม่
ชดัเจน 
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ข้อเสนอแนะ : 
1. ควรวางแผนการด าเนินการสร้างความรู้ ความเขา้ใจดา้นการจดัท าระบบสารสนเทศท่ี

ให้ขอ้มูลสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในให้ครบถว้นทุกองคป์ระกอบ
คุณภาพ 

2. ควรมีการพฒันางานวิจยัหรือแนวปฏิบติัท่ีดีไปทดลองใช้เพื่อพฒันางานดา้นประกนั
คุณภาพการศึกษาและมีการประเมินผลใหเ้ป็นรูปธรรม 

 
องค์ประกอบที ่10: อตัลกัษณ์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
จุดแข็ง : 
 มีการพฒันาอาจารยผ์ูส้อน โดยเพิ่มประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ 

 
จุดทีค่วรพฒันา :   

1. ขาดการน าผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการด าเนินการดา้นการพฒันานกัศึกษามาพฒันาให้เป็น
แนวปฏิบติัท่ีดีเป็นท่ียอมรับ 

2. ขาดความสมบูรณ์ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานในกิจกรรมท่ีด าเนินการ
อยา่งเป็นระบบและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นการเรียนการ
สอนท่ีตอ้งใชท้กัษะและมีเทคโนโลยเีป็นฐาน 

3. ขาดการด าเนินการน าผลลพัธ์จากการไปอบรมในสถานประกอบการของอาจารยม์า
สร้างความเช่ียวชาญวชิาชีพใหก้บันกัศึกษา 

 
ข้อเสนอแนะ : 

1. จดัท าระบบการด าเนินการในการพฒันานกัศึกษาจนเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีเป็นท่ียอมรับ 
2. สร้างความเขา้ใจการติดตามประเมินผลการด าเนินงานในกิจกรรมท่ีด าเนินการอย่าง

เป็นระบบและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นการเรียนการสอน 
ท่ีตอ้งใชท้กัษะและมีเทคโนโลยเีป็นฐาน 

3. ด าเนินการวางแผนการสร้างความเช่ียวชาญวิชาชีพให้กับนักศึกษา รวมทั้งมีการ
ติดตามและประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ก ำหนดกำรตรวจประเมนิคุณภำพภำยใน 
คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรเกษตร 

 ปีกำรศึกษำ 2553 
 
วนัทีห่น่ึง 

 

เวลา กจิกรรม 
08.30 - 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน 
09.00 - 09.30 น. - รองอธิการบดีเขตพื้นท่ี / คณบดี กล่าวตอ้นรับคณะกรรมการผูป้ระเมินและ

แนะน าบุคลากร 
-  ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินช้ีแจง้วตัถุประสงคก์ารประเมิน 
-  รองอธิการบดีเขตพื้นท่ี / คณบดี น าเสนอสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี

การศึกษา 2553 
09.30 - 10.00 น. -  สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
10.00 - 10.15 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.15 - 12.00 น. - สัมภาษณ์ตวัแทนนกัศึกษา / สโมสรนกัศึกษา 

- สัมภาษณ์ตวัแทนอาจารย ์
- สัมภาษณ์ตวัแทนศิษยเ์ก่า 
- สัมภาษณ์ตวัแทนเจา้หนา้ท่ี 
- สัมภาษณ์ตวัแทนผูป้ระกอบการ / ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

12.00 - 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 14.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน  ศึกษาเอกสาร, ขอ้มูลเพิ่มเติม สังเกตการณ์และ

สัมภาษณ์ผูรั้บผดิชอบตวับ่งช้ีตามการรายงานผลการประเมินตนเอง  
14.30 - 14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 - 16.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน ศึกษาเอกสาร, ขอ้มูลเพิ่มเติม สังเกตการณ์และ

สัมภาษณ์ผูรั้บผดิชอบตวับ่งช้ีตามการรายงานผลการประเมินตนเอง (ต่อ) 
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วนัทีส่อง 

 

 
 
 
 
 
 
 

เวลา กจิกรรม 
08.30 - 10.00 น. 

 
คณะกรรมการตรวจประเมิน ศึกษาเอกสาร, ขอ้มูลเพิ่มเติม สังเกตการณ์และ
สัมภาษณ์ผูรั้บผดิชอบตวับ่งช้ีตามการรายงานผลการประเมินตนเอง (ต่อ) 

10.00 - 10.15 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.15 - 12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน ศึกษาเอกสาร, ขอ้มูลเพิ่มเติม สังเกตการณ์และ

สัมภาษณ์ผูรั้บผดิชอบตวับ่งช้ีตามการรายงานผลการประเมินตนเอง (ต่อ) 
12.00 - 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 14.30 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อสรุปผลและร่างรายงานผลการตรวจ

ประเมิน 
14.30 - 14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 - 16.30 น. -  ประธานคณะกรรมการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาดว้ยวาจา

ต่อคณะผูบ้ริหารและบุคลากรของหน่วยงานรวมทั้งตอบขอ้ซกัถามการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาแต่ละองคป์ระกอบ 
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รายช่ือผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ในการประเมนิคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2553 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  
 

    

ผู้บริหาร     
1. รศ.ดร.สมชาติ  หาญวงษา คณบดี 
2. ผศ.ดร.เอมอร  ไชยโรจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน รองคณบดีฝ่ายวจิยั 
4. รศ.ดร.ศีลศิริ  สง่าจิต  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ   

 
ตัวแทนอาจารย์     

1. นายกิตติศกัด์ิ  อ ามา  เขตพื้นท่ีภาคพายพั เชียงใหม่ 
2. นายศิริพงษ ์ สมวรรณ เขตพื้นท่ีภาคพายพั เชียงใหม่ 
3. นายยทุธ  นนทโคตร เขตพื้นท่ีเชียงราย 
4. นายวทิยา  พรหมพฤกษ ์ เขตพื้นท่ีพิษณุโลก 
5. น.ส.วลิาสินี  ปีระจิตร เขตพื้นท่ีพิษณุโลก 
6. ผศ.นฤมล  กลูศิริศรีตระกลู เขตพื้นท่ีตาก 
7. อาจารยปุ์ณภาวฒัน์ กาศรุณ  เขตพื้นท่ีตาก 
8. อาจารยด์ลพร  วอ่งไวเวช เขตพื้นท่ีตาก 
9. นายนพรัตน์  จนัทร์ไชย เขตพื้นท่ีน่าน 
10. ดร.นิภา   นาลินพร้อม เขตพื้นท่ีน่าน 
11. นายประสิทธ์ิ  วงศสี์สม เขตพื้นท่ีน่าน 
12. นางสวาท  สายปาระ เขตพื้นท่ีน่าน 
13. นายชชัชยั  ดีสุดหลา้ เขตพื้นท่ีน่าน 
14. ดร.ปรัชวนี  พิบ ารุง  เขตพื้นท่ีน่าน 
15. นายบรรจง  อูปแก ้ เขตพื้นท่ีน่าน 
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ตัวแทนเจ้าหน้าที ่  
1. น.ส.ลินดา  มุ่งชนะ  เลขานุการคณะ    
2. น.ส.อารีรัตน์  ทิพพะหา เขตพื้นท่ีตาก 
3. นายธญัเทพ  จงถาวรกุล เขตพื้นท่ีน่าน 

  
   
ตัวแทนผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต    

1. นายปกรณ์  กามนต ์ สนง.เกษตรอ าเภอเมืองน่าน 
   

ตัวแทนนักศึกษา    

1. นายธชัธรรม  ชมดวง  นายกสโมสร 
2. น.ส.นาตยา  กลมกล่อม เขตพื้นท่ีตาก 
3. นายนิตินยั  สิริสมบูรณ์ เขตพื้นท่ีตาก 
4. น.ส.เอมอร  มะลิซอ้น เขตพื้นท่ีตาก 
5. น.ส.ศุภาลกัษณ์  ตนัติ  เขตพื้นท่ีน่าน 
6. นายอธิคม  จนัปันเมือง เขตพื้นท่ีน่าน 
7. นายนิกนนั  กาว ี  เขตพื้นท่ีน่าน 
8. นายต่อศกัด์ิ  ธนะสิน  เขตพื้นท่ีน่าน 

 
ตัวแทนศิษย์เก่า    

1. นายบารเมษฐ์  ณวรรณดร เขตพื้นท่ีน่าน 
2. นายวรีศกัด์ิ  ค ายนัต ์ เขตพื้นท่ีน่าน  
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ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ ตัวแทนผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 
 

1. คณะฯ ควรมีกระบวนการฝึกปฏิบติัให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ ความอดทน และการส่ือสาร  
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการปฏิบติังาน 

2. ดา้นหลกัสูตร คณะฯ ควรเนน้การเขา้สู่ภาคปฏิบติั เช่น การฝึกงานในสถานประกอบการให้มากกวา่
เดิม (1 ภาคการศึกษา) 

3. นักศึกษาควรได้รับการฝึกอบรม /ดูงาน นอกสถานท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวชิาชีพท่ีก าลงัศึกษา 

4. คณะควรสร้างให้บณัฑิตมีจิตส านึกในการจงรักภกัดีต่อองค์กรท่ีปฏิบติังานด้วย มีจิตใจเขม้แข็ง 
ในทุกสภาพการท างานและสามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่ 

 
1. คณะฯ ควรสร้างขวญัและก าลงัใจในการพิจารณาใหบุ้คลากรไดรั้บความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน 
2. คณะฯ ควรเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา บุคลากรสายสนบัสนุน

ทุกภาคส่วนอยา่งต่อเน่ือง 
 

ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ตัวแทนคณาจารย์ 
 

1. คณะฯ ควรวางแผนงบประมาณให้ครอบคลุมกบัการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัในการประกนัคุณภาพ
ลงสู่ทุกสาขาวชิาในเขตพื้นท่ีต่างๆ ตามความเหมาะสม 

2. ผูบ้ริหารคณะฯ ควรหาแนวทางในการเพิ่มงบประมาณในการเรียนการสอนโดยเฉพาะภาคปฏิบติั
เพื่อใหน้กัศึกษาเช่ียวชาญดา้นวชิาชีพ 

3. คณะฯ ควรพิจารณาทบทวนดา้นบุคลากรท่ีเป็นผูช่้วยในห้องปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ให้มีวุฒิ
ตรงสาขาวชิา 
 

ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ตัวแทนศิษย์เก่า 
 

1. ศิษยเ์ก่าไดน้ าความรู้และประสบการณ์จากการท ากิจกรรมไปใชใ้นการประกอบอาชีพ 
2. ข่าวสารต่างๆ ท่ีศิษย์เก่าได้รับจากมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มาจากรุ่นน้อง จากเว็บไซต์ของคณะ  

และ Facebook 
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ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
 

1. การอบรมใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษายงัไม่ทัว่ถึงทุกคน 
2. นกัศึกษาควรมีโอกาสไดรั้บความรู้จากวทิยากรภายนอกบา้ง 
3. อาจารยมี์ความรู้ท่ีจะถ่ายทอดและพร้อมใหค้  าปรึกษา 
4. การเรียนดา้นสัตวศาสตร์ยงัไม่ไดฝึ้กปฏิบติักบัของจริง 
5. เกณฑก์ารตดัสินคะแนนควรเนน้ภาคปฏิบติัมากกวา่ทฤษฎี 
6. ความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาเดิมยงัไม่ไดรั้บการถ่ายทอดจากอาจารย/์ปราชญพ์ื้นบา้น 
7. ยงัไม่มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือรุ่นใหม่ 
8. อาคารสถานท่ี ห้องน ้า โรงอาหาร ยงัถูกสุขลกัษณะ ตลอดจนเคร่ืองมือ อุปกรณ์นนัทนาการยงัไม่ได้

มาตรฐาน 
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ภาพการประเมนิคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  

     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
        
 
        
        
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษา รองคณบด ีน าเสนอผลการด าเนินงาน 

สัมภาษณ์ตวัแทนผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต  

สัมภาษณ์ตวัแทนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า จากเขตพืน้ที่ต่างๆ ผ่านระบบ VDO Conference  

สัมภาษณ์ผู้บริหาร 
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ภาพการประเมนิคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  

     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
        

คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้รับผดิชอบตัวบ่งช้ีและตรวจสอบเอกสารอ้างองิตามองค์ประกอบคุณภาพ 

คณะกรรมการตอบข้อซักถาม/ข้อสงสัยของหน่วยงาน และสรุปผลการประเมินด้วยวาจา 
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