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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 ผลจากการตรวจประเมินการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2554 พบวา่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาบณัฑิตดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม  สร้างตน้แบบ
การเป็นนักปฏิบติัและสามารถพึ่งพาตนเองได้  ให้โอกาสผูส้ าเร็จอาชีวศึกษาไดศึ้กษาต่อ  ตลอดจน
สร้างองค์ความรู้  นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์ การบริการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชนและสามารถแข่งขนัได ้มีพนัธกิจคือ 
 

1. จดัการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาเฉพาะทาง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โดยมุ่งเนน้ ผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติัท่ีมีคุณธรรมและพึ่งพาตนเองได ้

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

 

ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ  9 องคป์ระกอบ ภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  คะแนนเฉล่ีย 
3.72 โดยมีคะแนนเฉล่ีย ตามตวับ่งช้ี สกอ. เท่ากบั 3.99 คะแนนเฉล่ียตามตวับ่งช้ี สมศ. เท่ากบั 3.17 และ
คะแนนเฉล่ียตามตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เท่ากบั 3.67 เม่ือจ าแนกเป็น
รายดา้น พบวา่  1)  ดา้นปัจจยัน าเขา้อยูใ่นระดบัพอใช ้ 2)  ดา้นกระบวนการอยูใ่นระดบัดี  3)  ดา้นผลผลิตอยู่
ในระดบัพอใช ้

 

ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
โดย  1 )  ม าตรฐานด้ าน คุณภาพบัณ ฑิตอยู่ ใ นระดับ ดี  2 )  ก า รบ ริหารจัดก าร อุดม ศึกษา 
โดย ก.มาตรฐานด้านธรรมมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา อยู่ในระดบัดี  ข. มาตรฐานด้าน 
พนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา อยู่ในระดบัพอใช ้ 3) มาตรฐานดา้นการสร้างและพฒันาสังคม
ฐานความรู้ อยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 
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ผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจดัการ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี  โดย 1) ด้าน
นักศึกษาและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย อยู่ในระดับดี 2) ด้านกระบวนการภายใน อยู่ในระดบัดี  3) ด้าน
การเงิน อยูใ่นระดบัดี  4) ดา้นบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม อยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 

 

ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมดา้นมาตรฐานดา้นศกัยภาพ
และความพร้อมในการจดัการศึกษา อยูใ่นระดบัดี  โดย 1) ดา้นกายภาพ อยูใ่นระดบัดี 2) ดา้นวิชาการ 
อยู่ในระดบัตอ้งปรับปรุง 3) ด้านการเงิน อยู่ในระดบัดีมาก 4) ดา้นการบริหารจดัการ อยู่ในระดบัดี
ภาพรวมด้านมาตรฐานด้านการด า เนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา อยู่ในระดับดี   
โดย 1)  ดา้นการผลิตบณัฑิต อยูใ่นระดบัดี  2) ดา้นการวจิยั อยูใ่นระดบัพอใช ้3)  ดา้นการให้บริการทาง
วชิาการแก่สังคมอยูใ่นระดบัดี และ 4) ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมอยูใ่นระดบัดี 
 

คะแนนผลการประเมินตนองของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีกษตร ทั้ง 10 องค์ประกอบ 
เปรียบเทยีบกบั ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมิน มีดังนี้ 

องค์ประกอบ 
ประเมนิตนเอง คณะกรรมการประเมนิ 

คะแนนเฉลีย่ ผลประเมนิ คะแนนเฉลีย่ ผลประเมนิ 
1. ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนการ

ด าเนินการ 
4.42 ดี 5.00 ดีมาก 

2. การผลิตบณัฑิต 4.02 ดี 3.61 ดี 
3. กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา 5.00 ดีมาก 3.00 พอใช ้
4. การวจิยั 2.78 พอใช ้ 2.68 พอใช ้
5. การบริการทางวชิาการแก่สงัคม 5.00 ดีมาก 4.50 ดี 
6. การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 4.67 ดีมาก 4.00 ดี 
7. การบริหารและการจดัการ 4.00 ดี 4.16 ดี 
8. การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
9. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 4.00 ดี 4.00 ดี 
10. อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ลา้นนา 
4.67 ดีมาก 3.67 ดี 

คะแนนเฉลีย่ตวับ่งช้ี สกอ. 4.14 ด ี 3.99 ด ี

คะแนนเฉลีย่ตวับ่งช้ี สมศ. 2.94  พอใช้ 3.17 พอใช้ 

คะแนนเฉลีย่ตวับ่งช้ี สกอ. และ สมศ. 4.14 ด ี 3.72 ด ี

คะแนนเฉลีย่อตัลกัษณ์ มทร.ล้านนา 4.67 ดมีาก 3.67 ด ี
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    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2554 (มิถุนายน 2554– พฤษภาคม 2555) 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

1. ผศ.ดร.วิเชียร   อุ่นเรือน   ประธาน 
2. ผศ.สมใจยิง่    คงประเสริฐ  กรรมการ 
3. ผศ.ยทุธนา   หริรักษาพิทกัษ ์  กรรมการ 
4. อาจารยท์วชียั   เหล่ียมศิริวฒันา  กรรมการ 
5. ผศ.จ านงค ์    นุกลูคาม  กรรมการ 
6. ดร.สุเทพ  ทองมา   กรรมการและเลขานุการ 

 
วนัที่ท าการประเมิน 
 วนัท่ี 30 -31 กรกฎาคม 2555 
 
สถานทีท่ าการประเมิน 
 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  
 

 

วตัถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพ 
1. เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ลา้นนา ด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีว่า “ให้หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน
ตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 

2. เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา ทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ส าหรับเป็น
ขอ้มูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
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3. เพื่อให้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาท่ีเป็นตน้สังกดัของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
อุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
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ข้อมูลทัว่ไป 

ประวตัิความเป็นมา 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นส่วนราชการหน่ึงใน 14 ส่วนราชการของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศในกฎกระทรวง  
ลงวนัท่ี14 พฤศจิกายน 2549 โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผูดู้แล
รับผดิชอบภารกิจดา้นการเรียนการสอนและการบริหารจดัการ 
  ต่อมามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ไดก้ าหนดส่วนราชการอ่ืนให้สอดรับกบั
ภารกิจด้านการเรียนการสอนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร  โดยไดจ้ดัตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในเขตพื้นท่ีน่าน 
ล า ป า ง  พิ ษ ณุ โลก  แล ะตาก   แล ะมอบหมาย ให้ รอ งคณบ ดีคณะวิ ท ย า ศ าสต ร์ แล ะ
เทคโนโลยีการเกษตร ในเขตพื้นท่ีเป็นผูดู้แลรับผิดชอบภารกิจด้านการเรียนการสอนและการ
บริหารจดัการเช่นเดียวกบัคณบดี ส่วนในเขตพื้นท่ีเชียงราย และภาคพายพั เชียงใหม่ ซ่ึงยงัไม่มี
หลกัสูตรเพื่อการเรียนการสอน   จดัตั้งให้เป็นส านกังานสาขาวิทยาศาสตร์ ในสังกดัเขตพื้นท่ี เพื่อ
ประสานงานกบัคณะท่ีอยูส่่วนกลาง 

 
ปรัชญา  
 มุ่งเนน้วชิาการ  เช่ียวชาญปฏิบติั  พฒันาชุมชน 
 
ปณธิาน 
  คณะมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาบณัฑิตดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม  
สร้างตน้แบบการเป็นนกัปฏิบติัและสามารถพึ่งพาตนเองได ้ ให้โอกาสผูส้ าเร็จอาชีวศึกษาไดศึ้กษา
ต่อ  ตลอดจนสร้างองคค์วามรู้  นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์ การบริการแก่สังคม  เพื่อยกระดบัคุณภาพ
ชีวติท่ีดีของประชาชนและสามารถแข่งขนัได ้
 
วสัิยทัศน์ 

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร เป็นคณะชั้นน าท่ีผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั มุ่งสู่
ความเป็นเลิศในวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร และเป็นท่ีพึ่งทางวชิาการแก่สังคม 
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พนัธกจิ 
1. จดัการศึกษาวิชาชีพระดบัอุดมศึกษาเฉพาะทาง ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย

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

 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  ผลิตบณัฑิตดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม สร้างตน้แบบการเป็น
นกัปฏิบติั และสามารถพึ่งพาตนเองได ้ใหโ้อกาสผูส้ าเร็จอาชีวศึกษาไดศึ้กษาต่อ ตลอดจนการสร้าง
องคค์วามรู้ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ การบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชน และสามารถแข่งขนัได้โดยสร้างระบบบริหารจดัการท่ีดี ตลอดจน การท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม   

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. จดัการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 3,000 คน ภายในปี 2556 โดยเนน้กระบวนการเรียนท่ีทรงความรู้ 
คู่คุณธรรม ท่ีพึ่งพาตนเองได ้และใหโ้อกาสผูส้ าเร็จอาชีวศึกษาไดศึ้กษาต่อ 
 2. ผลิตก าลงัคนท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ เพื่อมุ่งสู่การสร้างสรรค์ นวตักรรม และองค์
ความรู้ใหม่ไม่นอ้ยกวา่ 30 คนต่อปี บนฐานการพึ่งตนเอง 

3. ผูส้ าเร็จการศึกษามีงานท าไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ใน 1 ปี โดยนายจา้งมีความพึงพอใจไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 75  

4. สร้างงานวิจยั นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์โดยน าเสนอผลงาน หรือการตีพิมพ์ใน
ระดบัชาติและนานาชาติ 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 และการให้บริการ ไม่นอ้ย

กวา่ 2 เร่ือง จดัหารายไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาทต่อปี   



7 
 

วธิีการประเมนิ 
 
1. การวางแผนและการประเมิน 

การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในศึกษาองคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี และเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพภายในของสานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
และ common data set ของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ปีการศึกษา 2554 

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน  
 

การด าเนินการระหว่างตรวจเยีย่ม 
1.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรับฟังการน าเสนอและรายงานผลการด าเนินงาน

ในปีท่ีผ่านมาจากตวัแทนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อรับฟังวิสัยทศัน์ ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการพฒันา ตลอดจนตอบขอ้ซักถามของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดบัในไดร่้วมรับฟัง
คณะกรรมการตรวจประเมินช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละวธีิการประเมินในวนัแรกของการตรวจเยีย่ม 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตรวจสอบขอ้มูล  เอกสาร หลกัฐาน ท่ีทางคณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 

4. สัมภาษณ์บุคลากร ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร 4 คน  อาจารย ์8 คน  เจา้หนา้ท่ี 4 คน ตวัแทน
ศิษยเ์ก่า 5 คน ตวัแทนจากสถานประกอบการ 3 คน  นกัศึกษา 8 คน 

5. กรณีหลกัฐานไม่ชดัเจน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในขอขอ้มูลเพิ่มเติมกบัผูท่ี้
รับผดิชอบในแต่ละองคป์ระกอบตวับ่งช้ี 

6. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมิน
เบ้ืองตน้ดว้ยวาจาแก่ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกระดบัในคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร  

7. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารและบุคลากรไดซ้ักถาม
หรือขอความเห็นเพิ่มเติมไดต้ามความเหมาะสม 
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การด าเนินการหลงัการตรวจเยีย่ม 
1. เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรวบรวมขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการตรวจ

เยี่ยม การสัมภาษณ์และการตรวจสอบเอกสารท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในได้ให้
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะในแต่ละองคป์ระกอบมาประมวลในภาพรวม 

2. เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในจดัท ารายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและน าเสนอใหค้ณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เห็นชอบ 

3. เลขานุการน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารเกษตร  
 
2. วธีิการตรวจสอบความถูกต้องน่าเช่ือถือของข้อมูล 

1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพิจารณาผลการด า เนินงานตามท่ี คณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร เตรียมขอ้มูล เอกสารหลกัฐานตามองคป์ระกอบและตวับ่งช้ี 
ทั้งในส่วนของขอ้มูลเชิงปริมาณ เช่น Common Data Set และขอ้มูลเชิงคุณภาพ เช่น กระบวนการ
และกิจกรรมการด าเนินงานท่ีส่ือใหค้ณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพการด าเนินงาน 

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสุ่มตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร และสัมภาษณ์ผูรั้บผิดชอบการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในตาม
องคป์ระกอบและตวับ่งช้ี 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความ
กระจ่างในการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพื่อความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งของบุคลากร 
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คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  

 

ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทาง (ท่ีเนน้ระดบัปริญญาตรี)               ปีการศึกษา 2554 
ตาราง ป.1  ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                 

ตวัช้ีวดัคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน1 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

(ให้ระบุหมายเลขข้อ) 
คะแนนประเมนิ 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมนิที่ต่างจากที่ระบุ
ใน SAR) 

ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ 
สัดส่วน) 

ข้อที่ม ี
ผลด าเนินงาน 

ข้อที่ไม่มี 
ผลด าเนินงาน 

ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมนิ ตวัหาร 

ตวับงช้ีที่ 1.1 
กระบวนการพฒันา
แผน 

8 ขอ้ 8 ขอ้  ขอ้ 1-8 - 5 5 - 

ตวับงช้ีที่ 2.1  
ระบบและกลไกการ
พฒันาและบริหาร
หลกัสูตร 

6 ขอ้ 6 ขอ้  
 

ขอ้ 1-6 - 5 5 - 

ตวับงช้ีที่ 2.2  
อาจารยป์ระจ าท่ีมี
คุณวฒิุปริญญาเอก 

ร้อยละ 8 
286
100

42.5  

= 14.86 

30
5

14.86  

= 2.4767 

- - 2.22 2.48 มีอาจารยร์วมทั้งส้ิน 286 คน 
มีอาจารยคุ์ณวฒิุ ป.เอก 42.5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.86 เท่ากับ 2.48 

คะแนน 
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ตวัช้ีวดัคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน1 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

(ให้ระบุหมายเลขข้อ) 
คะแนนประเมนิ 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมนิที่ต่างจากที่ระบุ
ใน SAR) 

ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ 
สัดส่วน) 

ข้อที่ม ี
ผลด าเนินงาน 

ข้อที่ไม่มี 
ผลด าเนินงาน 

ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมนิ ตวัหาร 

ตวับงช้ีที่ 2.3  
อาจารยป์ระจ าท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 25 
286
100

94  

= 32.8671 

60
5

32.8671  

= 2.7389 

- - 2.83 2.74 มีอาจารย์ด ารงต าแหน่ง ผศ. และรศ. 
รวม 94 คน คิดเป็นร้อยละ 32.86 เท่ากบั 
2.74 คะแนน 

ตวับงช้ีที่ 2.4  
ระบบการพฒันา
คณาจารยแ์ละ
บุคลากรสาย
สนบัสนุน 

7 ขอ้ 5 ขอ้ 
 

ขอ้ 1-5 ขอ้ 6, 7 5 4 - ไม่พบผลการประเมินความส าเร็จ
ของแผนการบริหารและพัฒนา
คณ า จ า ร ย์ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนบัสนุน 

- ไม่พบการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนบัสนุน 
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ตวัช้ีวดัคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน1 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

(ให้ระบุหมายเลขข้อ) 
คะแนนประเมนิ 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมนิที่ต่างจากที่ระบุ
ใน SAR) 

ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ 
สัดส่วน) 

ข้อที่ม ี
ผลด าเนินงาน 

ข้อที่ไม่มี 
ผลด าเนินงาน 

ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมนิ ตวัหาร 

ตวับงช้ีที่ 2.5 
หอ้งสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดลอ้มการ
เรียนรู้ 

6 ขอ้ 6 ขอ้ 
 

ขอ้ 1-6 ขอ้ 7 5 4 ไม่พบการน าผลการประเมินคุณภาพ
ในขอ้ 6 มาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการ
จัดบริการด้านกายภาพท่ีสนองความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการ 

ตวับงช้ีที่ 2.6  
ระบบและกลไกการ
จดัการเรียนการสอน 

7 ขอ้ 5 ขอ้ 
 

ขอ้ 1-5 ขอ้ 6, 7 5 3 - ผลการประเมินบางรายวิชาต ่ากว่า 
3.51  

- ไม่พบการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนการ
สอน 

ตวับงช้ีที่ 2.7  
ระบบและกลไกการ
พฒันาสมัฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลกัษณะ
ของบณัฑิต 

5 ขอ้ 5 ขอ้ 
 

ขอ้ 1-5 - 5 5 - 
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ตวัช้ีวดัคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน1 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

(ให้ระบุหมายเลขข้อ) 
คะแนนประเมนิ 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมนิที่ต่างจากที่ระบุ
ใน SAR) 

ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ 
สัดส่วน) 

ข้อที่ม ี
ผลด าเนินงาน 

ข้อที่ไม่มี 
ผลด าเนินงาน 

ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมนิ ตวัหาร 

ตวับงช้ีที่ 2.8  
ระดบัความส าเร็จของ
การเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมท่ี
จดัใหก้บันกัศึกษา 

5 ขอ้ 4 ขอ้ ขอ้ 1-4 ขอ้ 5 4 4 - 

ตวับงช้ี สมศ.ที่ ๑  
บณัฑิตปริญญาตรีท่ี
ไดง้านท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปี 

ร้อยละ 85 
100

5
327

100229



 

= 3.5015 

- - 3.50 3.50 ใช้ข้อมูลจากรายงานของกองพัฒนา
นกัศึกษา  
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ตวัช้ีวดัคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน1 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

(ให้ระบุหมายเลขข้อ) 
คะแนนประเมนิ 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมนิที่ต่างจากที่ระบุ
ใน SAR) 

ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ 
สัดส่วน) 

ข้อที่ม ี
ผลด าเนินงาน 

ข้อที่ไม่มี 
ผลด าเนินงาน 

ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมนิ ตวัหาร 

ตวับงช้ี สมศ.ที่ ๒ 
คุณภาพของบณัฑิต
ปริญญาตรี โทและ
เอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

4.25 คะแนน 1624.1 3.7769 - - 4.50 3.78 ใชค้ะแนนการประเมินจากผูใ้ชบ้ณัฑิต 
86 คน ท่ีมีต่อบณัฑิตคณะวิทยาศาสตร์ 5 
เขตพ้ืนท่ี 

5x86 

ตวับงช้ี สมศ.ที่ ๓ 
ผลงานของผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดบั
ปริญญาโทท่ีไดรั้บการ
ตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

  
 
 

     -ไม่ประเมนิ- 
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ตวัช้ีวดัคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน1 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

(ให้ระบุหมายเลขข้อ) 
คะแนนประเมนิ 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมนิที่ต่างจากที่ระบุ
ใน SAR) 

ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ 
สัดส่วน) 

ข้อที่ม ี
ผลด าเนินงาน 

ข้อที่ไม่มี 
ผลด าเนินงาน 

ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมนิ ตวัหาร 

ตวับงช้ี สมศ.ที่ ๔ 
ผลงานของผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดบั
ปริญญาเอกท่ีไดรั้บ
การตีพิมพห์รือ
เผยแพร่ 

  
 
 

     -ไม่ประเมนิ- 

 

ตวับงช้ี สมศ.ที่ ๑๔ 
การพฒันาคณาจารย ์

ค่าเฉล่ียผลรวม
ถ่วงน ้าหนกั = 

2.40 

 - - - 2.21 2.23 ใชข้อ้มลูจากกองบริหารงานบุคคล 

 
 

ตวับงช้ีที่ 3.1  
ระบบและกลไกการ
ใหค้ าปรึกษาและ
บริการดา้นขอ้มลู
ข่าวสาร 

7 ขอ้ 4 ขอ้ ขอ้ 1-4 ขอ้ 5-7 5 3 - ไม่พบเอกสารการจดักิจกรรมเพ่ือ
พฒันาศิษยเ์ก่า 

- ไม่พบเอกสารการประเมินการ
ใหบ้ริการแก่นกัศึกษา  

- ไม่พบผลการประเมินคุณภาพของ
การใหบ้ริการแก่นกัศึกษา 
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ตวัช้ีวดัคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน1 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

(ให้ระบุหมายเลขข้อ) 
คะแนนประเมนิ 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมนิที่ต่างจากที่ระบุ
ใน SAR) 

ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ 
สัดส่วน) 

ข้อที่ม ี
ผลด าเนินงาน 

ข้อที่ไม่มี 
ผลด าเนินงาน 

ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมนิ ตวัหาร 

ตวับงช้ีที่ 3.2  
ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรม
นกัศึกษา 

6 ขอ้ 4 ขอ้ ขอ้ 1-4 ขอ้ 5, 6 5 3 - ไ ม่ พ บ เ อ ก ส า ร ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คว า มส า เ ร็ จ ขอ ง แผนก า ร จัด
กิจกรรมนกัศึกษา 

- ไ ม่พบ เ อกส า รก า รน า ผลก า ร
ประเมินไปปรับปรุงแผน 

ตวับงช้ีที่ 4.1  
ระบบและกลไกการ
พฒันางานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค ์

8 ขอ้ 8 ขอ้ 
 

ขอ้ 1-8 - 5 5 - 

ตวับงช้ีที่ 4.2  
ระบบและกลไกการ
จดัการความรู้จาก
งานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์

5 ขอ้ 3 ขอ้ 
 

ขอ้ 1-5 - 5 5 -  
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ตวัช้ีวดัคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน1 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

(ให้ระบุหมายเลขข้อ) 
คะแนนประเมนิ 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมนิที่ต่างจากที่ระบุ
ใน SAR) 

ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ 
สัดส่วน) 

ข้อที่ม ี
ผลด าเนินงาน 

ข้อที่ไม่มี 
ผลด าเนินงาน 

ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมนิ ตวัหาร 

ตวับงช้ีที่ 4.3   
เงินสนบัสนุนงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์
ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนกัวิจยั 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี60,000 

บาทต่อคน 
กลุ่มมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ 
25,000 บาทต่อคน 

 

000,60

5

255

32.988,834,10


= 3.5408 
 

- - 3.53 3.54 มีอาจารยท่ี์ปฏิบติังานจริง 255 คน 
มีเงินวิจยัภายใน 3,440,438.52 บาท 
มีเงินวิจยัภายนอก 7,394,549.80 บาท 
รวม 10,834,988.32 บาท  
เฉล่ีย 42,490.15 บาท/คน  
คิดเป็น 3.54 คะแนน 

ตวับงช้ี สมศ.ที่ ๕ 
งานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรคท่ี์ไดรั้บ
การตีพิมพห์รือ
เผยแพร่ 

ร้อยละผลรวมถ่วง
น ้าหนกักลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี=8.00 

กลุ่มสาขา
มนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 4.00 

20
5

286
100(4x1.00)][(24x0.25)   

= 0.8741 
 

- 2.23 0.87 มีอาจารยร์วมทั้งส้ิน 286 คน มีผลงาน
ตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ /นานาชาติ หรือใน
ฐานขอ้มูล TCI รวม 24 ผลงาน มีผลงาน
ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการใน Q1-Q2 รวม 
4 ผลงาน คิดเป็น 0.87 คะแนน 
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ตวัช้ีวดัคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน1 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

(ให้ระบุหมายเลขข้อ) 
คะแนนประเมนิ 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมนิที่ต่างจากที่ระบุ
ใน SAR) 

ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ 
สัดส่วน) 

ข้อที่ม ี
ผลด าเนินงาน 

ข้อที่ไม่มี 
ผลด าเนินงาน 

ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมนิ ตวัหาร 

ตวับงช้ี สมศ.ที่ ๖ 
งานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรคท่ี์น าไปใช้
ประโยชน ์

ร้อยละ 5 
20

5

286

100
9 xx  

= 0.7867 

- - 0.25 0.79 มีผลงานวิจัย ท่ีน าไปใช้ประโยชน ์
จ านวน 9 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 3.15 
เท่ากบั 0.79 คะแนน 

ตวับงช้ี สมศ.ที่ ๗ 
ผลงานวิชาการท่ี
ไดรั้บการรับรอง
คุณภาพ 

ร้อยละผลรวม
ถ่วงน ้าหนกั = 

3.00 

10

5

286

100
15   

= 0.8741 

- - 0.87 0.87 มีผลงานท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาได้
ต าแหน่ง ผศ. จ านวน 5 ผลงาน คิดเป็น 
0.87 คะแนน 

ตวับงช้ีที่ 5.1  
ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่
สงัคม 

5 ขอ้ 3 ขอ้ 
 

ขอ้ 1-3 ขอ้ 4-5 5 3 ไม่พบหลกัฐานการประเมินผลส าเร็จ
และการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สงัคมกบัการเรียนการสอนและการวิจยั 

ตวับงช้ีที่ 5.2 
กระบวนการบริการ
ทางวิชาการใหเ้กิด
ประโยชนต่์อสงัคม 

5 ขอ้ 4 ขอ้ ขอ้ 1-5 - 5 5 - 
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ตวัช้ีวดัคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน1 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

(ให้ระบุหมายเลขข้อ) 
คะแนนประเมนิ 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมนิที่ต่างจากที่ระบุ
ใน SAR) 

ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ 
สัดส่วน) 

ข้อที่ม ี
ผลด าเนินงาน 

ข้อที่ไม่มี 
ผลด าเนินงาน 

ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมนิ ตวัหาร 

ตวับงช้ี สมศ.ที ่๘  
ผลการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ใหบ้ริการวชิาการมาใช้
ในการพฒันาการเรียน
การสอนและการวิจยั 

ร้อยละ 30 
28

100
24  

= 85.71 
 
 

- - 5 5 มีโครงการท่ีน ามาใชใ้นการพฒันาการ
เรียนการสอน และการวิจัย จ านวน 24 
โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 85.71 เท่ากบั 5 
คะแนนเตม็ 

ตวับงช้ี สมศ.ที่ ๙  
ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความ
เขม้แข็งของชุมชน
หรือองคก์รภายนอก 

5 ขอ้ 5 ขอ้ 
 

ขอ้ 1-5 - 5 5 - 

ตวับงช้ีที่ 6.1  
ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม 

5 ขอ้ 4 ขอ้ 
 

ขอ้ 1-4 ขอ้ 5 5 4 ไม่พบหลกัฐานการน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบูรณาการงานดา้นท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา 
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ตวัช้ีวดัคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน1 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

(ให้ระบุหมายเลขข้อ) 
คะแนนประเมนิ 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมนิที่ต่างจากที่ระบุ
ใน SAR) 

ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ 
สัดส่วน) 

ข้อที่ม ี
ผลด าเนินงาน 

ข้อที่ไม่มี 
ผลด าเนินงาน 

ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมนิ ตวัหาร 

ตวับงช้ี สมศ.ที่ ๑๐ 
การส่งเสริมและ
สนบัสนุนดา้นศิลปะ
และวฒันธรรม 

5 ขอ้ 4 ขอ้ 
 

ขอ้ 1-4 ขอ้ 5 4 4 - 

ตวับงช้ี สมศ.ที่ ๑๑ 
การพฒันา
สุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวฒันธรรม 

5 ขอ้ 4 ขอ้ 
 

ขอ้ 1-4 ขอ้ 5 5 4 ไม่พบหลกัฐานการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรและนักศึกษาเก่ียวกบั
ประเดน็ 1-4 

ตวับงช้ีที่ 7.1  
ภาวะผูน้ าของสภา
สถาบนัและผูบ้ริหาร
ทุกระดบัของสถาบนั 

7 ขอ้ 7 ขอ้ 
 

ขอ้ 1-7 - 5 5 - 

ตวับงช้ีที่ 7.2  
การพฒันาสถาบนัสู่
สถาบนัเรียนรู้ 

4 ขอ้ 4 ขอ้ 
 

ขอ้ 1- 3 และ5 ขอ้ 4 5 4 ยงัไม่ไดร้วบรวมประเด็นความรู้และ
จัด เก็บอย่ าง เ ป็นระบบ โดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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ตวัช้ีวดัคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน1 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

(ให้ระบุหมายเลขข้อ) 
คะแนนประเมนิ 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมนิที่ต่างจากที่ระบุ
ใน SAR) 

ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ 
สัดส่วน) 

ข้อที่ม ี
ผลด าเนินงาน 

ข้อที่ไม่มี 
ผลด าเนินงาน 

ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมนิ ตวัหาร 

ตวับงช้ีที่ 7.3  
ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการ
ตดัสินใจ 

5 ขอ้ 2 ขอ้ ขอ้ 1, 5 ขอ้ 2-4 5 2 ยัง ไ ม่ มี ก า รน า ข้อ มู ล ต่ า ง  ๆ  ม า
ประมวลผลเป็นสารสนเทศและจดัล าดบั
การเขา้ถึงสารสนเทศของผูบ้ริหารในแต่
ละระดบั 

ตวับงช้ีที่ 7.4  
ระบบบริหารความ
เส่ียง 

6 ขอ้ 6 ขอ้ 
 

ขอ้ 1-6 - 5 5 - 

ตวับงช้ี สมศ.ที่ ๑๒ 
การปฏิบติัตาม
บทบาทหนา้ท่ีของ
สภาสถาบนั 

4.50 คะแนน - - - - - -ไม่ประเมิน- 

ตวับงช้ี สมศ.ที่ ๑๓ 
การปฏิบติัตาม
บทบาทหนา้ท่ีของ
ผูบ้ริหารสถาบนั 

4.50 คะแนน 96% 
 

- - 4.50 4.80 ผลการประเมินการปฏิบติัหน้าท่ีของ
คณบดี เท่ากบั 4.80 คะแนน 
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ตวัช้ีวดัคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน1 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

(ให้ระบุหมายเลขข้อ) 
คะแนนประเมนิ 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมนิที่ต่างจากที่ระบุ
ใน SAR) 

ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ 
สัดส่วน) 

ข้อที่ม ี
ผลด าเนินงาน 

ข้อที่ไม่มี 
ผลด าเนินงาน 

ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมนิ ตวัหาร 

ตวับงช้ีที่ 8.1  
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

7 ขอ้ 7 ขอ้ 
 

ขอ้ 1-7 - 5 5 - 

ตวับงช้ีที่ 9.1  
ระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

9 ขอ้ 7 ขอ้ ขอ้ 1-5, 7-8 ขอ้ 6, 9 4 4 - 

ตวับงช้ี สมศ.ที่ ๑๕ 
ผลประเมนิการ
ประกนัคุณภาพ
ภายในรับรองโดยต้น
สังกดั 

4.25 คะแนน 
 

 
 

  4.14 3.77 (น าคะแนนที่ไดจาก 23 ตวับงช้ี 
ของ สกอ. มาเฉลีย่และบันทึกไว) 

ตวับงช้ี สมศ.ที่ ๑๖.๑ 
ผลการบริหารสถาบนั
ใหเ้กิดอตัลกัษณ์ 

5 ขอ้ 5 ขอ้ 
 

ขอ้ 1-5 - 4 5 มีการด าเนินการครบถว้นและมีผลงาน
ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ 
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ตวัช้ีวดัคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน1 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

(ให้ระบุหมายเลขข้อ) 
คะแนนประเมนิ 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมนิที่ต่างจากที่ระบุ
ใน SAR) 

ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ 
สัดส่วน) 

ข้อที่ม ี
ผลด าเนินงาน 

ข้อที่ไม่มี 
ผลด าเนินงาน 

ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมนิ ตวัหาร 

ตวับงช้ี สมศ.ที่ ๑๖.๒ 
ผลการพฒันาบณัฑิต
ตามอตัลกัษณ์ 

4.25 คะแนน 337.14 3.9202 - - 4.67 3.92 ใช้คะแนนการประ เ มินจากผู ้ใช้
บัณ ฑิต  8 6  คน  ท่ี มี ต่ อบัณ ฑิตคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 5 เขตพ้ืนท่ี 

86 

ตวับงช้ี สมศ.ที่ ๑๗ 
ผลการพฒันาตาม
จุดเนน้และจุดเด่นท่ี
ส่งผลสะทอ้นเป็น
เอกลกัษณ์ของสถาบนั 

5 ขอ้ 4 ขอ้ ขอ้ 1, 2, 4, 5 ขอ้ 3 4 4 - 

ตวับงช้ี สมศ.ที่ ๑๘.๑ 
ผลการช้ีน า ป้องกนั 
หรือแกปั้ญหาของ
สงัคมในประเดน็ท่ี ๑ 
ภายในสถาบนั 

5 ขอ้ 4 ขอ้ ขอ้ 1-4 ขอ้ 5 5 5 - 
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ตวัช้ีวดัคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน1 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

(ให้ระบุหมายเลขข้อ) 
คะแนนประเมนิ 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมนิที่ต่างจากที่ระบุ
ใน SAR) 

ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ 
สัดส่วน) 

ข้อที่ม ี
ผลด าเนินงาน 

ข้อที่ไม่มี 
ผลด าเนินงาน 

ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมนิ ตวัหาร 

ตวับงช้ี สมศ.ที่ ๑๘.๒ 
ผลการช้ีน า ป้องกนั 
หรือแกปั้ญหาของ
สงัคมในประเดน็ท่ี ๒ 
ภายนอกสถาบนั 

5 ขอ้ 4 ขอ้ ขอ้ 1-4 ขอ้ 5 5 5 - 

ตวับงช้ีที่ 10.1  
ระบบและกลไก
พฒันานกัศึกษาของ
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
ใหเ้ป็นนกัปฏิบติั 
(Hands-on) 

5 ขอ้ 3 ขอ้ 
 

ขอ้ 1-3 ขอ้ 4, 5 4 3 - ไม่พบหลกัฐานการประเมินผลการ
พั ฒ น า ค ณ า จ า ร ย์ ใ น ส ถ า น
ประกอบการ 

- ไม่พบหลกัฐานผลลพัธ์จนเป็นแนว
ปฏิบติัท่ีดี 
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ตวัช้ีวดัคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน1 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

(ให้ระบุหมายเลขข้อ) 
คะแนนประเมนิ 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมนิที่ต่างจากที่ระบุ
ใน SAR) 

ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ 
สัดส่วน) 

ข้อที่ม ี
ผลด าเนินงาน 

ข้อที่ไม่มี 
ผลด าเนินงาน 

ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมนิ ตวัหาร 

ตวับงช้ีที่ 10.2 
กระบวนการจดัการ
เรียนการสอน ใชท้กัษะ
ท่ีมีเทคโนโลยีเป็นฐาน  
(Technology Based 
Education - Training) 

5 ขอ้ 4 ขอ้ 
 

ขอ้ 1-4 ขอ้ 5 5 4 ไ ม่พบหลักฐ านกา ร ติ ดต ามและ
ประเมินผลกิจกรรมอยา่งเป็นระบบ 

ตวับงช้ีที่ 10.3  
มีระบบและกลไกการ
สร้างความเช่ียวชาญ
วิชาชีพ (Professional 
Oriented) ใหก้บั
นกัศึกษา 

5 ขอ้ 4 ขอ้  ขอ้ 1-4 ขอ้ 5 5 4 ไม่พบหลกัฐานการน าผลการประเมิน
ไปพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

คะแนนเฉลีย่ตวับ่งช้ี สกอ. 3.99 

คะแนนเฉลีย่ตวับ่งช้ี  สมศ. 3.17 

คะแนนเฉลีย่ตวับ่งช้ี สกอ. และ สมศ. 3.72 

คะแนนเฉลีย่อตัลกัษณ์ มทร.ล้านนา 3.67 



 

 

25 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทาง (ทีเ่น้นระดับปริญญาตรี)               ปีการศึกษา 2554 
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  - 5.00  - 5.00 ดมีาก  
องคป์ระกอบท่ี 2 3.07 4.25 3.38 3.61 ด ี  
องคป์ระกอบท่ี 3  - 3.00  - 3.00 พอใช้  
องคป์ระกอบท่ี 4 3.54 5.00 0.84 2.68 พอใช้  
องคป์ระกอบท่ี 5  - 4.00 5.00 4.50 ด ี  
องคป์ระกอบท่ี 6  - 4.00 4.00 4.00 ด ี  
องคป์ระกอบท่ี 7  - 4.00 4.80 4.16 ด ี  
องคป์ระกอบท่ี 8  - 5.00  - 5.00 ดมีาก  
องคป์ระกอบท่ี 9  - 4.00 - 4.00 ด ี ไม่น ำตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 15 มำค ำนวณ 

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 3.19 4.17 3.24 3.72 
 

ผลการประเมนิ พอใช้ ด ี พอใช้ ด ี
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คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทาง (ทีเ่น้นระดับปริญญาตรี)                    ปีการศึกษา 2554 
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  -  - 3.76 3.76 ด ี  

มาตรฐานท่ี 2  -  -  -  -  -  
มาตรฐานท่ี 2 ก  - 4.29 4.80 4.35 ด ี  

มาตรฐานท่ี 2 ข 3.19 4.00 4.05 3.83 ด ี ไม่น าตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 15 มาค านวณ 

มาตรฐานท่ี 3  - 4.50 0.84 2.31 ต้องปรับปรุง  

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ีของทุกมาตรฐาน 3.19 4.17 3.24 3.72 
 

ผลการประเมนิ พอใช้ ด ี พอใช้ ด ี
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คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

  ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทาง (ทีเ่น้นระดับปริญญาตรี)               ปีการศึกษา 2554 
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 4.26 3.93 ด ี  

2. ดา้นกระบวนการภายใน 4.00 4.33 4.27 4.29 ด ี ไม่น าตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 15 มาค านวณ 

3. ดา้นการเงิน 3.54 5.00  - 4.27 ด ี  

4. ดา้นบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม 2.61 4.50 1.19 2.37 ต้องปรับปรุง  

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ีของทุกมุมมอง 3.19 4.17 3.24 3.72 
 

ผลการประเมนิ พอใช้ ด ี พอใช้ ด ี
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คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทาง (ทีเ่น้นระดับปริญญาตรี)           ปีการศึกษา 2554 
ตาราง ป.5  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา                              

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

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. มาตรฐานดา้นศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา  -  -  -  -  -  

(1) ดา้นกายภาพ 4.00 - - 4.00 ด ี  
(2) ดา้นวชิาการ 2.61 4.00 2.23 3.24 พอใช้  
(3) ดา้นการเงิน  - 5.00  - 5.00 ดมีาก  
(4) ดา้นการบริหารจดัการ  - 4.17 4.80 4.26 ด ี ไม่น าตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 15 มาค านวณ 

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ีของมาตรฐานที ่1 3.07 4.20 3.52 3.88 ด ี  

2. มาตรฐานดา้นการด าเนินการการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา  -  -  -  -  -  
(1) ดา้นการผลิตบณัฑิต  - 3.67 3.76 3.71 ด ี  
(2) ดา้นการวจิยั 3.54 5.00 0.84 2.68 พอใช้  
(3) ดา้นการใหบ้ริการทางวชิาการแกสงัคม  - 4.00 5.00 4.50 ด ี  
(4) ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  - 4.00 4.00 4.00 ด ี  

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ีของมาตรฐานที ่2 3.54 4.13 3.18 3.60 ด ี  
เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ีของทุกมาตรฐาน 3.19 4.17 3.24 3.72 

 
ผลการประเมนิ พอใช้ ด ี พอใช้ ด ี
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สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ 
 
องค์ประกอบที ่1 : ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 มีการวเิคราะห์และจดัท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีชดัเจนครบ 4 พนัธ
กิจ และสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 
 
จุดทีค่วรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :   
 ควรตรวจสอบผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและตวัช้ีวดัความส าเร็จของ
แผนปฏิบติัการประจ าปี 
 
วธีิปฏิบัติทีด่ี/นวตักรรม :  - 
 
องค์ประกอบที ่2 การผลติบัณฑิต 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

1. มีระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตรท่ีเป็นไปตามก าหนด และพร้อมท่ีจะ
จดัการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. มีระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนท่ีสนองต่อคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ี
สถานประกอบการตอ้งการ 

 
จุดทีค่วรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :   

1. ควรตรวจสอบจ านวนอาจารยผ์ูส้อน คุณวุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการให้
ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั 

2. ควรหาแนวทางเพิ่มคุณวุฒิอาจารยผ์ูส้อนระดบัปริญญาเอกและสนบัสนุนให้อาจารย์
ประจ าท าผลงานทางวชิาการอยา่งต่อเน่ือง 

3. ควรมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบณัฑิต
ให้ครบทุกเขตพื้นท่ีท่ีคณะจดัการเรียนการสอน เพื่อใช้ประกอบในการวางแผนการ
ผลิตบณัฑิตของคณะ 

 
วธีิปฏิบัติทีด่ี/นวตักรรม :  - 
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องค์ประกอบที ่3 : กจิกรรมการพฒันานักศึกษา 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : - 
 

จุดทีค่วรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :   
1. ควรมีการจดัท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้ศิษยเ์ก่า                

โดยก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติังานประจ าปีใหช้ดัเจน 
2. ควรประเมินผลและน าขอ้มูลการให้บริการดา้นการให้ค  าปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา          

มาพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัศึกษา 
 

วธีิปฏิบัติทีด่ี/นวตักรรม :  - 
 

องค์ประกอบที ่4  การวจัิย 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

1. คณะมีบุคลากรมีประสบการณ์ในการท างานวิจยัตามความตอ้งการของชุมชนและ
สังคม  มีสถานท่ีและหอ้งปฏิบติัการวิจยั มีการจดัตั้งกลุ่มวิจยั (Research Group) และมี
เครือข่ายการวิจัยท่ีเข้มแข็ง สามารถพฒันาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนบัสนุนจากแหล่งทุนภายนอกไดจ้  านวนมาก 

2. มีการท างานวิจยัร่วมกับภาคเอกชนและชุมชน มีการน าผลงานวิจยัไปถ่ายทอดให้
ชุมชนหรือสถานประกอบการไดใ้ชป้ระโยชน์ผลิตเป็นสินคา้จ าหน่ายไดจ้ริง 

 

จุดทีค่วรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :   
1. ควรส่งเสริมให้มีการบูรณาการกระบวนการวิจยักบัการจดัการเรียนการสอน และการ

น าผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ใหม้ากข้ึนในทุกสาขา 
2. ควรมีการประเมินผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการจดักิจกรรมสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวิจยัตาม

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ นอกเหนือจากการประเมินความพึงพอใจ และน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงการจดัท าแผนงานส่งเสริมพนัธกิจดา้นการวจิยัในปีต่อไป 

3. ควรปรับปรุงระบบการจดัเก็บรวบรวมเอกสารหลกัฐานเก่ียวกับสัญญาการรับทุนวิจยั
ภายนอก รวมทั้งองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการท าวจิยัและงานสร้างสรรคข์องคณะใหเ้ป็นระบบ 

 

วธีิปฏิบัติทีด่ี/นวตักรรม :   
 มีการวจิยัเพื่อพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพท่ีตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคและ
ผูป้ระกอบการ รวมทั้งมีการบูรณาการการวจิยัดา้นการเกษตรเขา้กบัการบริการวชิาการไดอ้ยา่งดี 
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องค์ประกอบที ่5 : การบริการทางวชิาการแก่สังคม 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 คณะมีบุคลากรท่ีมีองคค์วามรู้ ความเช่ียวชาญ โดยเฉพาะดา้นการเกษตร ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการทางวชิาการในสังคม ชุมชน ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 
จุดทีค่วรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :   
 ควรจดัให้มีระบบติดตามการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกบัการเรียนการสอนและการวิจยั โดยการมีส่วนร่วมของผูใ้ห้บริการ ผูรั้บบริการ 
และนักศึกษา ซ่ึงเป็นทั้งผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ รวมทั้งการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
พฒันาแผนกระบวนการและผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
 
วธีิปฏิบัติทีด่ี/นวตักรรม :  - 
 
องค์ประกอบที ่6 : การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 คณะมีการด าเนินงานดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมอยา่งต่อเน่ือง 
 
จุดทีค่วรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :   
 ควรมีการน าผลจากการประเมินผลส าเร็จไปปรับปรุงการบูรณาการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรม กบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา รวมทั้งมีแผนปรับปรุงและ
พฒันาการบูรณาการ ใหมี้ผลสัมฤทธ์ิอยา่งเป็นรูปธรรม 
 
วธีิปฏิบัติทีด่ี/นวตักรรม :  - 
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องค์ประกอบที ่7 : การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : - 
 
จุดทีค่วรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :   

1. ควรปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสารการด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้ นตอน                         
โดยสอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 

2. คณะควรด าเนินการในการน าขอ้มูลต่าง ๆ มาประมวลผลเป็นสารสนเทศ และจดัล าดบั
ชั้ นการเข้าถึงสารสนเทศของผู ้บริหารในแต่ละระดับ เพื่อการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
วธีิปฏิบัติทีด่ี/นวตักรรม :  - 
 
องค์ประกอบที ่8 : การเงินและงบประมาณ 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

1. คณะมีคณะกรรมการด าเนินการในแต่ละชุดและคณะกรรมการควบคุมติดตามผลอยา่ง
เป็นระบบ 

2. คณะมีการประเมินผลและรายงานถูกตอ้งสมบูรณ์ 
3. คณะมีการด าเนินการดา้นการบริหารงบประมาณท่ีเป็นระบบ โปร่งใส 

 
จุดทีค่วรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :  - 
 
วธีิปฏิบัติทีด่ี/นวตักรรม :  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 
องค์ประกอบที ่9 : ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 คณะมีบุคลากรท่ีมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
 
จุดทีค่วรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :   

1. ควรจดัใหมี้ระบบสารสนเทศท่ีสามารถน าเสนอขอ้มูลประกอบการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในท่ีถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั ครบถว้นทุกองคป์ระกอบคุณภาพ 

2. ควรมีกระบวนการคดัสรรแนวปฏิบติัท่ีดีหรือมีการวิจยัสถาบนัเพื่อน าขอ้มูลไปพฒันา
ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมีการเผยแพร่ให้สาธารณชนและหน่วยงาน
อ่ืนน าไปใชป้ระโยชน์ 

 
วธีิปฏิบัติทีด่ี/นวตักรรม :  - 
  
องค์ประกอบที ่10: อตัลกัษณ์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : - 
 
จุดทีค่วรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :   

1. ควรติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการอย่างเป็นระบบ ให้ครบทุก
กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

2. ควรสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานของอาจารยแ์ละนกัศึกษา ใหเ้ป็นท่ียอมรับในสังคม ชุมชน  
 
วธีิปฏิบัติทีด่ี/นวตักรรม :  - 
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ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน 
คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรเกษตร  ปีกำรศึกษำ 2554 

วนัที ่30 กรกฎาคม 2555 

 
วนัที ่31 กรกฎาคม 2555 

 

เวลา กจิกรรม 
08.30 - 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน 
09.00 - 09.45 น. คณะกรรมการฯ ช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการตรวจประเมินและการตรวจเยี่ยม  พร้อมรับฟัง             

การบรรยายสรุปการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 ของหน่วยงาน 
09.45 - 10.15 น. สมัภาษณ์ผูบ้ริหาร 
10.15 - 10.30 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 

 
10.30 - 11.00 น. 

กลุ่มที ่ 1 
- สมัภาษณ์ตวัแทนผูป้ระกอบการ/ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

กลุ่มที ่ 2 
- สมัภาษณ์ตวัแทนศิษยเ์ก่า 

11.00 - 11.30 น. - สมัภาษณ์ตวัแทนอาจารย ์ - สมัภาษณ์ตวัแทนนกัศึกษา/ผูน้ านกัศึกษา 
11.30 - 12.00 น. - สมัภาษณ์ตวัแทนเจา้หนา้ท่ี  
12.00 - 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 14.30 น. คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมห้องสมุด / ห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการ สังเกตการณ์และสัมภาษณ์ 

ผูป้ฏิบติังาน 
14.30 - 14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 - 16.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน  ศึกษาเอกสารหลกัฐาน ขอ้มูลเพ่ิมเติม และสัมภาษณ์ผูรั้บผิดชอบ       

ตวับ่งช้ีตามรายงานผลการประเมินตนเอง  

เวลา กจิกรรม 
08.30 - 10.15 น. 

 
คณะกรรมการตรวจประเมิน  ศึกษาเอกสารหลกัฐาน ขอ้มูลเพ่ิมเติม และสัมภาษณ์ผูรั้บผิดชอบ       
ตวับ่งช้ีตามรายงานผลการประเมินตนเอง  (ต่อ) 

10.15 - 10.30 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.30 - 12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน ศึกษาเอกสารหลกัฐาน ขอ้มูลเพ่ิมเติม และสัมภาษณ์ผูรั้บผิดชอบ        

ตวับ่งช้ีตามรายงานผลการประเมินตนเอง  (ต่อ) 
12.00 - 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 14.30 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินเพ่ือสรุปผล  และร่างรายงานผลการตรวจประเมิน 
14.30 - 14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 - 16.30 น. - ประธานคณะกรรมการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพดว้ยวาจาต่อคณะผูบ้ริหาร อาจารย ์  

      บุคลากร และนกัศึกษา ของหน่วยงาน 
- คณะกรรมการฯ ใหข้อ้เสนอแนะ และตอบขอ้ซกัถาม 
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รายช่ือผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ในการประเมนิคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2554 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  
 

    

ผู้บริหาร     
1. รศ.ดร.สมชาติ   หาญวงษา คณบดี 
2. รศ.ศีลศิริ   สง่าจิตร รองคณบดีฝ่ายวชิาการและกิจการนกัศึกษา 
3. ผศ.ดร.วไิลยพร   จนัทร์ไชย รองคณบดี น่าน  
4. อาจารยช์ยัธวชั   จารุทรรศน์ รองคณบดี ล าปาง 
 
  
ตัวแทนเจ้าหน้าที ่  
1. นายสรายธุ    บุญช่วย  
2. นางสาวสุกญัญา   ม่ิงใหญ่  
3. นางสาวเพญ็ผกา   สิริสืบ    
4. นางสาวไพพนัธ์    สุวรรณเศรษฐ์ 
   
ตัวแทนอาจารย์     
1. ผศ.มานสั   แสวงงาม สาขาวทิยาศาสตร์ 
2. อ.อุมาพร   สุขบท สาขาวทิยาศาสตร์ 
3. อ.ดลพร    วอ่งไวเวช สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
4. อ.จนัทรา    สโมสร สาขาสัตวศาสตร์และประมง 
5. อ.สุภภณ    พลอยอ่ิม สาขาสัตวศาสตร์และประมง 
6. อ.อุบลรัตน์   พรหมฟัง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
7. ผศ.สุภาพร  รัตนาพนัธ์ุ   สาขาพืชศาสตร์ 
8. ดร.ปรัชวนี    พิบ ารุง    สาขาพืชศาสตร์ 
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ตัวแทนผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต    
1. น.สพ.สุพิชา      แกว้มา  บริษทัหา้งฉตัรแรนซ์ จ ากดั ล าปาง 
2. คุณสถิตย ์         ปันชุน     บริษทัเมโทรซีดส์ จ  ากดั น่าน 
3. คุณอุดม      สุขสด ร้านอุดมการณ์คา้ ตาก 
 
ตัวแทนนักศึกษา/ผู้น านักศึกษา  

1. นายสมหมาย   ขาเหล็ก       ประธานนกัศึกษา/สาขาพืชศาสตร์ 
2. นายธีรวฒิุ  ยานะ   นายกสโมสรนกัศึกษา/สาขาพืชศาสตร์ 
3. นายกนัตปิ์ติภทัร     จิตอารี ผูน้ านกัศึกษา 
4. นางสาวนาตยา    กลมกล่อม ผูน้ านกัศึกษา 
5. นางสาวพิมพช์นก   สายวรีกุล สาขาสัตวศาสตร์และประมง 
6. นางสาวสิริมา           ตงเท่ง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
7. นางสาวมณัฑนา   ค ามาฟุ่ น สาขาวทิยาศาสตร์ 
8. นายสรวศิ   เจริญชยั สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
  
ตัวแทนศิษย์เก่า    
1. นายวทิยา         พรหมพฤกษ ์  
2. นายวชัรพงษ ์  นิมิสุโท  
3. นายสุรเกียรติ    ภูเทง็    
4. นายชูศกัด์ิ    เจนจิตร  
5. นางสาวสุกญัญา  ม่ิงใหญ่   
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สรุปข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ 
 

 
สัมภาษณ์ผู้บริหาร   

1. คณะมีการจดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปีตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ และพนัธกิจของคณะ 
โดยดูจากความพร้อมของทรัพยากร บุคลากรและหอ้งปฏิบติัการ 

2. คณะมีรูปแบบการบริหารจัดการโดยให้ทุกเขตพื้นท่ีมีส่วนร่วม มีการจัดประชุม 
เขตพื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง จดัตั้ งคณะด าเนินงานด้านงบประมาณ และพิจารณาจดัสรร
ร่วมกนั 

3. การประเมินผลการท างานของแต่ละเขตพื้นท่ี มีการประชุมเป็นประจ าอย่างต่อเน่ือง            
เพื่อติดตามความกา้วหนา้ของโครงการโดยการประชุมสัญจร 

4. เน่ืองจากหน่วยงานภายในกระจายอยู่ทุกเขตพื้นท่ี ท าให้บางคร้ังการบงัคบับญัชาหรือ
การติดต่อประสานงานซ ้ าซอ้นและล่าชา้ 

5. คณะมีการเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย
การ ส่งอาจารยไ์ปศึกษาต่อต่างประเทศ และจดัให้มีโครงการท่ีใชภ้าษาต่างประเทศใน
การเรียนการสอน รวมถึงพฒันาหลกัสูตรท่ีเป็นภาษาต่างประเทศใหม้ากข้ึน 

6. คณะมีการตั้งกลุ่มนกัวจิยัและท าวจิยัร่วมกบัหน่วยงานภายนอกและชุมชนต่าง ๆ 
7. คณะมีแผนรองรับท่ีจะเพิ่มจ านวนนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเพิ่มการ

ประชาสัมพนัธ์เชิงรุก และปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
รวมทั้งมีการจดัการศึกษาเทียบโอนเพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเรียนต่อได ้ 

 
สัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์   

 ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
1. ควรมีการปรับปรุงสวสัดิการดา้นท่ีอยูอ่าศยั เช่น การซ่อมแซมบา้นพกั  
2. ควรมีการจดัหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียนการสอนใหเ้พียงพอและทนัสมยั  
3. ควรมีการปรับปรุงระบบการบริหารจดัการงานฟาร์มให้เอ้ือต่อการเรียนการสอนและ

บริการวชิาการ 
4. ควรเพิ่มเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนมาด าเนินงานด้านธุรการ เพื่อให้อาจารยไ์ด้มีเวลา

ทุ่มเทใหก้บัการเรียนการสอนและงานวจิยัไดม้ากข้ึน 
5. ควรมีการบริหารจดัการดา้นงบประมาณและการส่งเสริมสนบัสนุนให้อาจารยไ์ดรั้บ

งบประมาณในการท างานวจิยัมากข้ึน  
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สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที ่  
ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
1. ควรมีการปรับเงินเดือนใหต้รงกบัวฒิุการศึกษา 
2. ควรมีการอบรมช้ีแจงรูปแบบการบริหารงานร่วมกนัทุกเขตพื้นท่ี เพื่อให้การบริหาร

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เช่น จดัอบรมการใช้ห้องปฏิบติัการ และการจดัการระบบ
เอกสารของคณะ 

 
สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต   

 ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
1. ควรมีการประยกุตท์ฤษฏีและการปฏิบติัในวชิาเรียนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผูป้ระกอบการหรือผูใ้ชบ้ณัฑิต   
2. ควรเพิ่มทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ  
3. ควรเพิ่มทกัษะด้านการฝึกปฏิบติังานให้นกัศึกษาให้มากข้ึนก่อนออกไปท างานจริง                     

ฝึกให้นกัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ  

4. ควรมีการฝึกใหน้กัศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีความอดทน ความซ่ือสัตย  ์และมีความ
รับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายมากข้ึน 

 
สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา/ผู้น านักศึกษา  
 อาจารยใ์หก้ารดูแลเอาใจใส่  การแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ รวมทั้งไดรั้บค าแนะน าจากศิษยเ์ก่า            
เป็นอยา่งดี 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
1. ควรเพิ่มห้องเรียนและอุปกรณ์การศึกษา เพิ่มเทคโนโลยีด้านการจดัการฟาร์ม เพิ่ม

จ านวนสัตวท์ดลองใหเ้พียงพอ 
2. ควรมีการจดัอบรมหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมงานประกนัคุณภาพการศึกษาของนกัศึกษา

ระหวา่งสถาบนัหรือระหวา่งประเทศใหม้ากข้ึน 
3. ควรจดัโครงการศึกษาดูงานแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งเขตพื้นท่ีหรือสถาบนัอ่ืน ๆ  
4. ควรเพิ่มงบประมาณดา้นการพฒันากิจการนกัศึกษา เพราะสโมสรนกัศึกษาจะมีการ

จดัท าโครงการเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งเขตพื้นท่ี หรือจดัตั้งค่ายสานสัมพนัธ์นอ้งพี่
ระหวา่งศิษยเ์ก่าและศิษยปั์จจุบนั 
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5. ต้องการให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามากข้ึน เพื่อสร้างขวญัก าลังใจให้แก่
นกัศึกษา  

 
สัมภาษณ์ตัวแทนศิษย์เก่า   

ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
1. คณะควรจดัท าโครงการ/กิจกรรม ส าหรับศิษยเ์ก่า เพื่อเพิ่มเติมความรู้เฉพาะทางท่ีตอ้ง

ใช้ในระบบพฒันาองค์กร เช่น การจดัการบญัชี หรือการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมท่ี
เหมาะต่อสายงาน  

2. ควรมีการเชิญผูเ้ช่ียวชาญภายนอกบรรยายพิเศษและฝึกปฏิบติัวิชาชีพให้มากข้ึน เพื่อ
เพิ่มความช านาญใหก้บันกัศึกษาปัจจุบนั 

3. ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารต่าง ๆ ใหศิ้ษยเ์ก่าไดรั้บทราบ 
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การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ระหว่างวันที ่ 30-31 กรกฎาคม 2555 
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