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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นส่วนหน่ึงในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ลา้นนา มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาบณัฑิตดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม สร้างตน้แบบ

การเป็นนกัปฏิบติัและสามารถพ่ึงพาตนเองได ้ ใหโ้อกาสผูส้าํเร็จอาชีวศึกษาไดศึ้กษาต่อ  ตลอดจนสร้างองค์

ความรู้  นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์การบริการแก่สงัคม  เพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนและสามารถ

แข่งขนัได ้มีพนัธกิจคือ 

1. จดัการศึกษาวิชาชีพระดบัอุดมศึกษาเฉพาะทาง ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเนน้ 

ผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติัท่ีมีคุณธรรมและพ่ึงพาตนเองได ้

2. สร้างตน้แบบการเป็นนกัปฏิบติั  บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี

3. ใหโ้อกาสผูส้าํเร็จอาชีวศึกษาไดศึ้กษาต่อ  

4. สร้างงานวิจยั บริการวิชาการ ท่ีเนน้องคค์วามรู้และนวตักรรม 

5. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

6. สร้างระบบบริหารจดัการท่ีดีมุ่งสู่การพ่ึงพาตนเอง 

 

จากการประเมินตามองค์ประกอบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปีการศึกษา 

2555 ปรากฏผลดงัน้ี 

องค์ประกอบ 
ประเมนิตนเอง คณะกรรมการประเมนิ 

คะแนนเฉลีย่ ผลประเมนิ คะแนนเฉลีย่ ผลประเมนิ 

1. ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนการ

ดาํเนินการ 

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2. การผลิตบณัฑิต 4.07 ดี 4.16 ดี 

3. กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

4. การวจิยั 2.78 พอใช ้ 3.04 พอใช ้

5. การบริการทางวชิาการแก่สงัคม 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

6. การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 5.00 ดีมาก 4.67 ดีมาก 

7. การบริหารและการจดัการ 4.75 ดีมาก 4.36 ดี 

8. การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก 3.00 พอใช ้

9. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 4.00 ดี 4.00 ดี 

10. อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 5.00 ดีมาก 4.67 ดีมาก 
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องค์ประกอบ 
ประเมนิตนเอง คณะกรรมการประเมนิ 

คะแนนเฉลีย่ ผลประเมนิ คะแนนเฉลีย่ ผลประเมนิ 

คะแนนเฉลีย่ตวับ่งช้ี สกอ. 4.61 ดมีาก 4.43 ด ี

คะแนนเฉลีย่ตวับ่งช้ี สมศ. 4.24 ด ี 4.17 ด ี

คะแนนเฉลีย่ตวับ่งช้ี สกอ. และ สมศ. 3.53 ด ี 3.66 ด ี

คะแนนเฉลีย่อตัลกัษณ์ มทร.ล้านนา 5.00 ดมีาก 4.67 ดมีาก 

 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์ สมศ. 

องค์ประกอบ 
ประเมนิตนเอง คณะกรรมการประเมนิ 

คะแนนเฉลีย่ ผลประเมนิ คะแนนเฉลีย่ ผลประเมนิ 

ตวับ่งช้ี สมศ. 16     

ตวับ่งช้ี สมศ. 16.1   5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ี สมศ. 16.2   3.79 ดี 4.11 ดี 

ตวับ่งช้ี สมศ. 17 4.00 ดี 4.00 ดี 

ตวับ่งช้ี สมศ.18     

ตวับ่งช้ี สมศ.18.1  5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ี สมศ.18.1   5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า ภาพรวมคะแนนเฉล่ีย 4.17 คะแนน อยู่ใน

ระดบัดี โดย 

 1.   ดา้นปัจจยันาํเขา้  คะแนนเฉล่ีย 3.50 คะแนน  อยูใ่นระดบัพอใช ้

2.   ดา้นกระบวนการ คะแนนเฉล่ีย 4.67 คะแนน  อยูใ่นระดบัดีมาก  

3.   ดา้นผลผลิต คะแนนเฉล่ีย 3.69 คะแนน  อยูใ่นระดบัดี 

 

ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมคะแนนเฉล่ีย 4.17 

คะแนน อยูใ่นระดบัดี โดย  

1.   มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต คะแนนเฉล่ีย 4.34 คะแนน อยูใ่นระดบัดี  

2.   การบริหารจดัการอุดมศึกษา  
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ก.   มาตรฐานดา้นธรรมมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา คะแนนเฉล่ีย 4.23คะแนน

อยูใ่นระดบัดี  

ข.   มาตรฐานดา้นพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา คะแนนเฉล่ีย 4.46 คะแนน อยูใ่น

ระดบัดี  

3.   มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสังคมฐานความรู้ คะแนนเฉล่ีย 2.91 คะแนน อยู่ใน

ระดบัพอใช ้

 

ผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจดัการ พบวา่ ภาพรวมคะแนนเฉล่ีย 4.17 คะแนน อยูใ่น

ระดบัดี โดย  

1.   ดา้นนกัศึกษาและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  คะแนนเฉล่ีย 4.78 คะแนน  อยูใ่นระดบัดีมาก  

2.   ดา้นกระบวนการภายใน  คะแนนเฉล่ีย 4.60 คะแนน  อยูใ่นระดบัดี  

3.   ดา้นการเงิน  คะแนนเฉล่ีย 3.35 คะแนน  อยูใ่นระดบัพอใช ้ 

4.   ดา้นบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม  คะแนนเฉล่ีย 2.76 คะแนน  อยูใ่นระดบัพอใช ้

 

ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา   

ภาพรวมดา้นมาตรฐานดา้นศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา พบว่า คะแนนเฉล่ีย 

4.09คะแนน อยูใ่นระดบัดี โดย  

1.   ดา้นกายภาพ  คะแนนเฉล่ีย 5.00 คะแนน  อยูใ่นระดบัดีมาก  

2.   ดา้นวชิาการ  คะแนนเฉล่ีย 3.76 คะแนน  อยูใ่นระดบัดี  

3.   ดา้นการเงิน  คะแนนเฉล่ีย 3.00 คะแนน  อยูใ่นระดบัพอใช ้ 

4.   ดา้นการบริหารจดัการ  คะแนนเฉล่ีย 4.40 คะแนน  อยูใ่นระดบัดี 

ภาพรวมด้านมาตรฐานดา้นการดาํเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา พบว่า คะแนน

เฉล่ีย 4.19 คะแนน อยูใ่นระดบัดี โดย  

1.   ดา้นการผลิตบณัฑิต  คะแนนเฉล่ีย 4.62 คะแนน  อยูใ่นระดบัดีมาก  

2.   ดา้นการวจิยั  คะแนนเฉล่ีย 3.04 คะแนน  อยูใ่นระดบัพอใช ้ 

3.  ดา้นการใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม คะแนนเฉล่ีย 5.00 คะแนน  อยูใ่นระดบัดีมาก  

4.   ดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม คะแนนเฉล่ีย 4.67 คะแนน  อยูใ่นระดบัดีมาก 
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ผลการตรวจประเมินในภาพรวม สรุปได้ดังนี ้

1. ด้านยุทธศาสตร์และแผน 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจดัทาํแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลยั โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในคณะไดค้วามเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํ

คณะและสภามหาวทิยาลยั มีการถ่ายทอดลงสู่การปฏิบติัให้หน่วยงานภายใน แปลงเป็นแผนปฏิบติังาน

ประจาํปีท่ีสอดคลอ้งกบัภารกิจของมหาวิทยาลยั พร้อมกาํหนดค่าตวับ่งช้ีและเป้าหมายความสําเร็จ มี

การติดตามรายงานผลการดาํเนินงานทุกไตรมาสและสรุปผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีต่อผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการประจาํคณะ และสภามหาวิทยาลยัเม่ือส้ินปีการศึกษา มีการนาํผลและขอ้เสนอแนะของ

ผูบ้ริหารไปพฒันาปรับปรุงการจดัทาํแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติังานของปีต่อไป 

 

2. ด้านการผลติบัณฑิต 

คณะมีระบบและกลไกในการเปิดปิดหลกัสูตร มีการดาํเนินงานและควบคุมกาํกบัตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ มีความร่วมมือกบัภาครัฐและ

ภาคเอกชนในการพฒันาสูตรใหม่ ร่วมกบัมหาวิทยาลยัในการจดับริการและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่อ

การเรียนการสอน มีระบบและกลไกในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั และมุ่งให้เป็น

บณัฑิตนกัปฏิบติั 

ทั้งน้ีคณะควรจดัทาํแผนพฒันาบุคลากรดา้นคุณวุฒิและพฒันาผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ผูส้อนท่ีตรงกบัความตอ้งการในสาขาวชิาท่ีสอนอยา่งต่อเน่ือง สนบัสนุนการทาํผลงานทางวิชาการของ

คณาจารยป์ระจาํโดยการให้ความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการขอผลงานทางวิชาการ สนับสนุนให้

ทาํงานวิจยัหรือเอกสารตาํราท่ีนาํมาใช้ประกอบการขอผลงาน มีทุนสนบัสนุนในการนาํเสนอผลงาน

ตีพิมพเ์ผยแพร่ พร้อมมีกระบวนการในการให้คาํปรึกษาโดยผูท่ี้มีผลงานท่ีเป็นท่ียอมรับ มีการติดตาม

ช่วยเหลืออยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหค้ณาจารยข์องสถาบนัไดรั้บผลงานทางวชิาการ ผศ. รศ. และ ศ. ตามลาํดบั 

 

3. ด้านกจิกรรมการพฒันานักศึกษา 

คณะมีระบ บและกลไ กการให้ค ําป รึกษา ทางวิชาก ารและกา รใช้ ชีวิตแ ก่นัก ศึกษ า  

จดักิจกรรมพฒันาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ จดับริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

นกัศึกษาและศิษยเ์ก่าร่วมกบัพื้นท่ีในการจดักิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกนัคุณภาพแก่นักศึกษา  

เพื่อนาํไปใชใ้นการจดัโครงการ/กิจกรรมของสโมสรนกัศึกษาครบทั้ง 5 ประเภทกิจกรรม สนบัสนุนให้
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นกัศึกษาสร้างเครือข่ายและมีกิจกรรมร่วมกนั อยา่งไรก็ตามคณะควรมีการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาความรู้

และประสบการณ์ใหศิ้ษยเ์ก่ามากข้ึน 

 

4. ด้านการวจัิย 

คณะมีระบบและกลไกในการพฒันางานวิจยัและการจัดการความรู้จากงานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรค์อย่างดี โดยเฉพาะการสร้างงานวิจยับนพื้นฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือสภาพปัญหาของ

ชุมชน มีการบูรณาการกระบวนการวิจยักบัการจดัการเรียนการสอน มีการเผยแพร่ความรู้จากงานวิจยั

ในส่ือหลายรูปแบบ มีการถ่ายทอดและนาํผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชุมชนและสถาน

ประกอบการ 

คณะควรหาแนวทางสนับสนุนผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ ในการประชุมวชิาการระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TOF/SJR/ISI/SCOPUS 

เพิ่มข้ึน ตลอดจนมีการวางแผนหรือแนวทางในการสร้างงานวิจยัสร้างสรรค์ท่ีสามารถนําไปใช้

ประโยชน์ไดจ้ริงเป็นท่ียอมรับ สนบัสนุนใหอ้าจารยแ์ละนกัวจิยัเขียนบทความหรือเอกสารทางวิชาการ

จากประสบการณ์และผลการวจิยัสร้างสรรค ์ตลอดจนการเขียนหนงัสือตาํราและเอกสารประกอบการ

เรียนการสอนโดยผา่นการพิจารณาจากผูท้รงคุณวฒิุของสาขาต่าง ๆ ก่อนการตีพิมพ ์

   

5. ด้านการบริการวชิาการแก่สังคม 

 คณะมีศกัยภาพในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงกับความ

ตอ้งการของชุมชน สามารถยกระดบัคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและองค์กร

ภายนอก จนเป็นท่ียอมรับในระดบัจงัหวดัและภูมิภาคของภาคเหนือ มีการนาํความรู้และประสบการณ์

จากการบริการทางวิชาการแก่สังคมไปใช้บูรณาการการเรียนการสอนทาํให้ผูเ้รียนมีความรู้และ

ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับรายวิชาท่ีเก่ียวข้องและปัญหาหรือภูมิปัญญาชาวบ้านไปต่อยอดเป็น

งานวจิยัสร้างสรรคก์ลบัมาพฒันาชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็สามารถพึ่งพาตนเองได ้

 

6. ด้านการทาํนุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

 คณะร่วมกบัศูนยว์ฒันธรรมศึกษาในทุกพื้นท่ีจดัโครงการ/กิจกรรมด้านทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรมต่อสาธารณะ ทั้งในระดบัจงัหวดัและระดบัชาติอย่างต่อเน่ือง คณะควรส่งเสริมให้บุคลากร

และนักศึกษานาํความรู้และทกัษะมาสร้างสรรค์ผลงานท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์หรือการกาํหนด
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มาตรฐานศิลปะและวฒันธรรมภาคเหนือ ตลอดจนมีการประเมินผลการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

สภาพแวดล้อมด้านความปลอดภยั สุขลกัษณะ มีสุนทรียภาพ ภูมิทศัน์สวยงาม และการจดัสถานท่ี  

มีกิจกรรมท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมใหน้กัศึกษาบุคลากรมีส่วนร่วมอยา่งสมํ่าเสมอ  

 

7. ด้านการบริหารและการจัดการ 

 ผูบ้ริหารของคณะมีการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล มีการเช่ือมโยงการบริหารงาน

ระหว่างคณะส่วนกลางกบัคณะในพื้นท่ีอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คณะควรมีแผนพฒันา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการตดัสินใจและเป็นระบบท่ีมีการรวบรวมขอ้มูลอยา่งครบถว้นและ

วิเคราะห์ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรุงการวิเคราะห์และจดัทาํแผนบริหาร

ความเส่ียง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบร้ายแรง 

  

8. ด้านการเงินและงบประมาณ 

 ทั้งน้ีคณะควรจดัทาํแผนงบประมาณดา้นการเงินของคณะอยา่งครบถว้นในภาพรวม โดยมีส่วน

ร่วมของคณะในพื้นท่ีอยา่งเป็นระบบ แยกประเภทและหมวดรายจ่าย จดัทาํประมาณการรายรับรายจ่าย

พร้อมวิเคราะห์สถานะทางการเงินของคณะในภาพรวมและพื้นท่ีการศึกษา ตามระบบต่อคณะ

กรรมการบริหารคณะทุกไตรมาส เพื่อให้ผูบ้ริหารรับทราบและติดตามตรวจสอบสถานะทางการเงิน 

ประกอบการตดัสินใจในการปรับปรุงแผนด้านการเงินงบประมาณในปัจจุบนัและอนาคตอย่างเป็น

รูปธรรมตามพนัธกิจและเป้าหมายท่ีกาํหนด  

 

9. ด้านการประกนัคุณภาพ 

 ผูบ้ริหาร บุคลากร ให้ความสําคญัและร่วมกนัดาํเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใจอย่างต่อเน่ือง คณะควรนาํผลการประเมินงานประกนัคุณภาพการศึกษาในปีท่ีผ่านมารวมทั้ง

ข้อ เสนอแนะของผู ้ท่ี เ ก่ี ยวข้อง  มาจัดทําแนวปฏิบัติ ท่ี ดีในก ารดํา เ นินงานประกันคุณภา พ  

จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ 
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    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําปีการศึกษา 2555 (มิถุนายน 2555– พฤษภาคม 2556) 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 

 

รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2555  

1. รศ.ดร.สุรชยั   มจัฉาชีพ ประธาน 

2. ผศ.ยทุธนา  หริรักษาพิทกัษ ์ กรรมการ 

3. ผศ.สมใจยิง่   คงประเสริฐ กรรมการ 

4. อาจารยอุ์ษา แกว้ศิลป์ กรรมการ 

5. ดร.สุเทพ ทองมา กรรมการและเลขานุการ 

วนัที่ทาํการประเมิน 

 วนัท่ี 29-30 พฤษภาคม 2556 

สถานทีท่าํการประเมิน 

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  

วตัถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพ 

1.  เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ลา้นนา ดาํเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีว่า “ให้หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ

บริหารการศึกษาท่ีตอ้งดาเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัทาํรายงานประจาํปีเสนอต่อหน่วยงาน

ตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 

2.  เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ลา้นนา ทราบสัมฤทธิผลในการดาํเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง สาหรับเป็น

ขอ้มลูในการวางแผนการดาํเนินงานในปีต่อไป 

3.  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาท่ีเป็นตน้สังกดัของคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการเกษตร มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจาํเป็นสําหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ

อุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
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บทนํา 

 

ประวตัิความเป็นมา 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นส่วนราชการหน่ึงใน 14 ส่วนราชการของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศในกฎกระทรวง ลง

วนัท่ี14 พฤศจิกายน 2549 โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผูดู้แล

รับผดิชอบภารกิจดา้นการเรียนการสอนและการบริหารจดัการ 

  ต่อมามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ไดก้าํหนดส่วนราชการอ่ืนให้สอดรับกบั

ภารกิจด้านการเรียนการสอนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร  โดยไดจ้ดัตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในเขตพื้นท่ีน่าน 

ลํา ป า ง  พิ ษ ณุ โ ล ก  แ ล ะ ต า ก   แ ล ะ ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ร อ ง ค ณ บ ดี ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยีการเกษตร ในเขตพื้นท่ีเป็นผูดู้แลรับผิดชอบภารกิจด้านการเรียนการสอนและการ

บริหารจดัการเช่นเดียวกบัคณบดี ส่วนในเขตพื้นท่ีเชียงราย และภาคพายพั เชียงใหม่ ซ่ึงยงัไม่มี

หลกัสูตรเพื่อการเรียนการสอน   จดัตั้งให้เป็นสํานกังานสาขาวิทยาศาสตร์ ในสังกดัเขตพื้นท่ี เพื่อ

ประสานงานกบัคณะท่ีอยูส่่วนกลาง 

 

ปรัชญา  

 มุ่งเนน้วชิาการ  เช่ียวชาญปฏิบติั  พฒันาชุมชน 

 

ปณธิาน 

  คณะมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาบณัฑิตดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม  

สร้างตน้แบบการเป็นนกัปฏิบติัและสามารถพึ่งพาตนเองได ้ ให้โอกาสผูส้ําเร็จอาชีวศึกษาไดศึ้กษา

ต่อ  ตลอดจนสร้างองคค์วามรู้  นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์ การบริการแก่สังคม  เพื่อยกระดบัคุณภาพ

ชีวติท่ีดีของประชาชนและสามารถแข่งขนัได ้

 

วสัิยทัศน์ 

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร เป็นคณะชั้นนาํท่ีผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั มุ่งสู่

ความเป็นเลิศในวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร และเป็นท่ีพึ่งทางวชิาการแก่สังคม 
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พนัธกจิ 

1. จดัการศึกษาวิชาชีพระดบัอุดมศึกษาเฉพาะทาง ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย

มุ่งเนน้ ผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติัท่ีมีคุณธรรมและพึ่งพาตนเองได ้

2. สร้างตน้แบบการเป็นนกัปฏิบติั  บนพื้นฐานวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี

3. ใหโ้อกาสผูส้าํเร็จอาชีวศึกษาไดศึ้กษาต่อ  

4. สร้างงานวจิยั บริการวชิาการ ท่ีเนน้องคค์วามรู้และนวตักรรม 

5. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

6. สร้างระบบบริหารจดัการท่ีดีมุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง 

 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  ผลิตบณัฑิตดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม สร้างตน้แบบการเป็น

นกัปฏิบติั และสามารถพึ่งพาตนเองได ้ใหโ้อกาสผูส้าํเร็จอาชีวศึกษาไดศึ้กษาต่อ ตลอดจนการสร้าง

องคค์วามรู้ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ การบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดีของ

ประชาชน และสามารถแข่งขนัได้โดยสร้างระบบบริหารจดัการท่ีดี ตลอดจน การทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม   

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.  จดัการศึกษาไม่น้อยกว่า 3,000 คน ภายในปี 2556 โดยเน้นกระบวนการเรียนท่ีทรง

ความรู้ คู่คุณธรรม ท่ีพึ่งพาตนเองได ้และใหโ้อกาสผูส้าํเร็จอาชีวศึกษาไดศึ้กษาต่อ 

2.  ผลิตกาํลงัคนท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ เพื่อมุ่งสู่การสร้างสรรค ์นวตักรรม และองค์

ความรู้ใหม่ไม่นอ้ยกวา่ 30 คนต่อปี บนฐานการพึ่งตนเอง 

3.  ผูส้ําเร็จการศึกษามีงานทาํไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ใน 1 ปี โดยนายจา้งมีความพึงพอใจ

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75  

4.  สร้างงานวิจยั นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์โดยนําเสนอผลงาน หรือการตีพิมพ์ใน

ระดบัชาติและนานาชาติ ไม่นอ้ยกวา่ 15 เร่ืองต่อปี และจดสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร

ไม่นอ้ยกวา่ 1 เร่ืองต่อปี 

5.  ถ่ายทอดผลงานวิจยั นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ และองค์ความรู้สู่สังคมไม่น้อยกว่า 20 

เร่ืองต่อปี 

6.  สืบทอดศิลปวฒันธรรมและพฒันาต่อยอด ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไม่นอ้ยกว่า 3 โครงการ

ต่อปี 
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7.  ปลูกจิตสาํนึกในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม ไม่นอ้ยกวา่ 2 โครงการต่อปี 

8.  มีระบบบริหารจดัการภาครัฐท่ีดี และมีมาตรฐานในการทาํงาน และการให้บริการ              

ไม่นอ้ยกวา่ 2 เร่ือง จดัหารายไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาทต่อปี   



11 

 

วธีิการประเมนิ 

 

1.  การวางแผนและการประเมิน 

การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

1)  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในศึกษาองค์ประกอบ ตวับ่งช้ี และเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพภายในของสานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) และ common data set ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2555 

2)  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและกาํหนดรูปแบบการตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน  

 

การดําเนินการระหว่างตรวจเยีย่ม 

1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรับฟังการนาํเสนอและรายงานผลการดาํเนินงาน

ในปีท่ีผา่นมาจากตวัแทนของหน่วยงาน เพื่อรับฟังวสิัยทศัน์ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพฒันา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตลอดจน

ตอบขอ้ซกัถามของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 

2)  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดบัได้ร่วมรับฟัง

คณะกรรมการตรวจประเมินช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละวธีิการประเมินในวนัแรกของการตรวจเยีย่ม 

3)  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตรวจสอบขอ้มูล เอกสาร หลกัฐาน ท่ีทาง คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นาํเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 

4)  สัมภาษณ์บุคลากร ประกอบด้วย ผูบ้ริหาร 4 คน อาจารย  ์26 คน เจ้าหน้าท่ี 5 คน 

ตวัแทนศิษยเ์ก่า 8 คน ตวัแทนจากสถานประกอบการ 3 คน นกัศึกษา 14 คน 

5)  กรณีหลกัฐานไม่ชดัเจน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในขอขอ้มูลเพิ่มเติมกบัผูท่ี้

รับผดิชอบในแต่ละองคป์ระกอบตวับ่งช้ี 

6)  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสรุปผลการประเมินและนาํเสนอผลการประเมิน

เบ้ืองตน้ดว้ยวาจาแก่ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกระดบัในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

7)  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารและบุคลากรไดซ้ักถาม

หรือขอความเห็นเพิ่มเติมไดต้ามความเหมาะสม 
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การดําเนินการหลงัการตรวจเยีย่ม 

1)  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรวบรวมขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการ

ตรวจเยี่ยม การสัมภาษณ์และการตรวจสอบเอกสารท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในไดใ้ห้

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะในแต่ละองคป์ระกอบมาประมวลในภาพรวม 

2)  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในจดัทาํรายงานการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในและนาํเสนอใหค้ณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เห็นชอบ 

3)  ฝ่ายเลขานุการนาํเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

 

2.  วธีิการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูล 

1)  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพิจารณาผลการดํา เนินงานตามท่ีคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เตรียมขอ้มูล 

เอกสารหลกัฐานตามองคป์ระกอบและตวับ่งช้ี ทั้งในส่วนของขอ้มูลเชิงปริมาณ เช่น Common Data 

Set และขอ้มูลเชิงคุณภาพ เช่น กระบวนการและกิจกรรมการดาํเนินงานท่ีส่ือให้คณะกรรมการ

ตรวจประเมินเห็นภาพการดาํเนินงาน 

2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสุ่มตรวจเยีย่มหน่วยงานภายในคณะวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา และสัมภาษณ์ผูรั้บผิดชอบการ

ดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในตามองคป์ระกอบและตวับ่งช้ี 

3)  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้อภิปราย 

ซกัถาม แสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความกระจ่างในการดาํเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น 

เพื่อความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งของบุคลากร 
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คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา   
 

ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทาง (ท่ีเนน้ระดบัปริญญาตรี)                         ปีการศึกษา 2555 
ตาราง ป.1  ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ตวัช้ีวดัคุณภาพ เป้ าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน1  
ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

(ให้ระบุหมายเลขข้อ) 

คะแนนประเมนิ 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมนิทีต่่างจากทีร่ะบุใน 

SAR) 
ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ 

สัดส่วน) 

ข้อทีม่ ี

ผลดาํเนินงาน 

ข้อทีไ่ม่ม ี

ผลดาํเนินงาน 

ประเมนิ

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมนิ ตวัหาร 

ตวับ่งช้ีที ่1.1 

กระบวนการพฒันาแผน 

8 ขอ้ 8 ขอ้ ขอ้ 1-8 - 5 5 - 

ตวับ่งช้ีที ่2.1  

ระบบและกลไกการพฒันาและ

บริหารหลกัสูตร 

6 ขอ้ 6 ขอ้ ขอ้ 1-6 - 5 5 - 

ตวับ่งช้ีที ่2.2  

อาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุ

ปริญญาเอก 

ร้อยละ 8 16100
286

45 =×  

2.675
30

16 =×  

2.67 2.67 - 

ตวับ่งช้ีที ่2.3  

อาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่ง

ทางวชิาการ 

ร้อยละ 25 31.47100
286

90 =×  

2.625
60

31.47 =×  

2.62 2.62 - 
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ตวัช้ีวดัคุณภาพ เป้ าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน1  
ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

(ให้ระบุหมายเลขข้อ) 

คะแนนประเมนิ 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมนิทีต่่างจากทีร่ะบุใน 

SAR) 
ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ 

สัดส่วน) 

ข้อทีม่ ี

ผลดาํเนินงาน 

ข้อทีไ่ม่ม ี

ผลดาํเนินงาน 

ประเมนิ

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมนิ ตวัหาร 

ตวับ่งช้ีที ่2.4  

ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละ

บุคลากรสายสนบัสนุน 

7 ขอ้ 7 ขอ้ ขอ้ 1-7 - 5 5 - 

ตวับ่งช้ีที ่2.5  

หอ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษา 

และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

6 ขอ้ 7 ขอ้ ขอ้ 1-7 - 5 5 - 

ตวับ่งช้ีที ่2.6  

ระบบและกลไกการจดัการเรียน

การสอน 

7 ขอ้ 7 ขอ้ ขอ้ 1-7 - 5 5 - 

ตวับ่งช้ีที ่2.7  

ระบบและกลไกการพฒันา

สมัฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลกัษณะของบณัฑิต 

5 ขอ้ 5 ขอ้ ขอ้ 1-5 - 5 5 - 

ตวับ่งช้ีที ่2.8  

ระดบัความสาํเร็จของการ

5 ขอ้ 4 ขอ้ ขอ้ 1-4 ขอ้ 5 4 4 - 
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ตวัช้ีวดัคุณภาพ เป้ าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน1  
ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

(ให้ระบุหมายเลขข้อ) 

คะแนนประเมนิ 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมนิทีต่่างจากทีร่ะบุใน 

SAR) 
ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ 

สัดส่วน) 

ข้อทีม่ ี

ผลดาํเนินงาน 

ข้อทีไ่ม่ม ี

ผลดาํเนินงาน 

ประเมนิ

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมนิ ตวัหาร 

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ี

จดัใหก้บันกัศึกษา 

ตวับ่งช้ี สมศ.ที ่๑   

บณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํ

หรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน ๑ ปี 

ร้อยละ 85 84.99100
373

317 =×  

4.25
100

84.99 =×  

3.46 4.25 ใชผ้ลการประเมินของกองพฒันานกัศึกษา 

ตวับ่งช้ี สมศ.ที ่๒  

คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี 

โทและเอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.25 คะแนน 24.68
174

4,295.40 =  

4.115
30

24.68 =×  

4.08 4.11 ใช้ผลการประเมินของสํานักส่งเสริม

วชิาการและงานทะเบียน 

ตวับ่งช้ี สมศ.ที ่๓  

ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษา

ระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการ

ตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

ร้อยละ 20 ( ) ( )[ ] 250%
1

100
20.7520.50 =××+×  5 5 ในปีการศึกษา 2555 มีผูส้าํเร็จการศึกษา

ระดบัปริญญาโท จาํนวน 1 คน 

มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวชิาการระดบัชาติ 2 ผลงาน 

มีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติ 

2 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 250 ได ้5 คะแนนเตม็ 
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ตวัช้ีวดัคุณภาพ เป้ าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน1  
ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

(ให้ระบุหมายเลขข้อ) 

คะแนนประเมนิ 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมนิทีต่่างจากทีร่ะบุใน 

SAR) 
ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ 

สัดส่วน) 

ข้อทีม่ ี

ผลดาํเนินงาน 

ข้อทีไ่ม่ม ี

ผลดาํเนินงาน 

ประเมนิ

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมนิ ตวัหาร 

ตวับ่งช้ี สมศ.ที ่๔  

ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษา

ระดบัปริญญาเอกท่ีไดรั้บการ

ตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

  

 

     ไม่ประเมิน 

ตวับ่งช้ี สมศ.ที ่๑๔  

การพฒันาคณาจารย ์

ค่าเฉล่ียผลรวม 

ถ่วงนํ้ าหนกั = 

2.40 

2.74
286

785 =  

2.285
6

2.74 =×  

2.28 2.28 - 

ตวับ่งช้ีที ่3.1  

ระบบและกลไกการให้

คาํปรึกษาและบริการดา้นขอ้มูล

ข่าวสาร 

7 ขอ้ 7 ขอ้ ขอ้ 1-7 - 5 5 - 

ตวับ่งช้ีที ่3.2  

ระบบและกลไกการส่งเสริม

กิจกรรมนกัศึกษา 

6 ขอ้ 6 ขอ้  ขอ้ 1-6 - 5 5 - 
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ตวัช้ีวดัคุณภาพ เป้ าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน1  
ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

(ให้ระบุหมายเลขข้อ) 

คะแนนประเมนิ 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมนิทีต่่างจากทีร่ะบุใน 

SAR) 
ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ 

สัดส่วน) 

ข้อทีม่ ี

ผลดาํเนินงาน 

ข้อทีไ่ม่ม ี

ผลดาํเนินงาน 

ประเมนิ

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมนิ ตวัหาร 

ตวับ่งช้ีที ่4.1  

ระบบและกลไกการพฒันา

งานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์

8 ขอ้  8 ขอ้ ขอ้ 1-8 - 5 5 - 

ตวับ่งช้ีที ่4.2  

ระบบและกลไกการจดัการ

ความรู้จากงานวจิยัหรืองาน

สร้างสรรค ์

5 ขอ้ 5 ขอ้ ขอ้ 1-5 - 5 5 - 

ตวับ่งช้ีที ่4.3   

เงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองาน

สร้างสรรคต่์อจาํนวนอาจารย์

ประจาํและนกัวจิยั 

สาขาวทิยาศาสตร์ 

60,000 บาท/คน 

สาขาสงัคมศาสตร์ 

25,000 บาท/คน 

44,366.26
252

.9011,180,296 =  

3.70
60,000

5
 44,366.26 =×  

2.87 3.70 มีอาจารยป์ฏิบติังานจริง 252 คน 

มี เ งิ น วิ จั ย ภ า ย ใ น ภ า ย น อ ก ร ว ม 

11,180,296.90 บาท เฉล่ีย 44,366.26 บาทต่อ

คน คิดเป็น 3.70 คะแนน 

ตวับ่งช้ี สมศ.ที ่๕  

งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์

ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

สาขาวทิยาศาสตร์  

ร้อยละ 8.00 

สาขามนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์ 

ร้อยละ 4.00 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]××+×+×+× 221.0010.7570.5540.25  

3.475
20

5

286

100 =×  

 

3.52 3.48 -   มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ/ใน

วารสารวิชาการในฐานขอ้มูล TCI จาํนวน 

54 ผลงาน 

-  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติ
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ตวัช้ีวดัคุณภาพ เป้ าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน1  
ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

(ให้ระบุหมายเลขข้อ) 

คะแนนประเมนิ 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมนิทีต่่างจากทีร่ะบุใน 

SAR) 
ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ 

สัดส่วน) 

ข้อทีม่ ี

ผลดาํเนินงาน 

ข้อทีไ่ม่ม ี

ผลดาํเนินงาน 

ประเมนิ

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมนิ ตวัหาร 

ในประกาศ สมศ. จาํนวน 7 ผลงาน 

-  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติในประกาศ สมศ . จํานวน 1 

ผลงาน 

-  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติในฐานขอ้มูล SJR/ISI/SCOPUS 

จาํนวน 22 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 13.90 

ได ้3.48 คะแนน 

ตวับ่งช้ี สมศ.ที ่๖  

งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์

นาํไปใชป้ระโยชน ์

ร้อยละ 5.00 0.96
20

5

286

100
11 =××  0.88 0.96 มีผลงานวิจยัท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์จาํนวน 

11 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 3.85 ได้ 0.96 

คะแนน 

ตวับ่งช้ี สมศ.ที ่๗  

ผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการ

รับรองคุณภาพ 

ร้อยละผลรวม 

ถ่วงนํ้ าหนกั 3.00 
0.09

20

5

286

100
20.25 =×××  0.18 0.09 มีบทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติ จาํนวน 2 ผลงาน คิดเป็น

ร้อยละ 0.175 ได ้0.09 คะแนน 

ตวับ่งช้ีที ่5.1  

ระบบและกลไกการบริการทาง

5 ขอ้ 3 ขอ้ ขอ้ 1-5  5 5 - 
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ตวัช้ีวดัคุณภาพ เป้ าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน1  
ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

(ให้ระบุหมายเลขข้อ) 

คะแนนประเมนิ 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมนิทีต่่างจากทีร่ะบุใน 

SAR) 
ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ 

สัดส่วน) 

ข้อทีม่ ี

ผลดาํเนินงาน 

ข้อทีไ่ม่ม ี

ผลดาํเนินงาน 

ประเมนิ

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมนิ ตวัหาร 

วชิาการแก่สงัคม 

ตวับ่งช้ีที ่5.2  

กระบวนการบริการทางวชิาการ

ใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคม 

5 ขอ้ 5 ขอ้ ขอ้ 1-5 - 5 5 - 

ตวับ่งช้ี สมศ.ที ่๘  

ผลการนาํความรู้และ

ประสบการณ์จากการใหบ้ริการ

วชิาการมาใชใ้นการพฒันาการ

เรียนการสอนและการวจิยั 

ร้อยละ 30 100%
11

10011 =×
 

 

5 5 - 

ตวับ่งช้ี สมศ.ที ่๙  

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง

ความเขม้แขง็ของชุมชนหรือ

องคก์รภายนอก 

5 ขอ้ 5 ขอ้ ขอ้ 1-5 - 5 5 - 

ตวับ่งช้ีที ่6.1  

ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุง

ศิลปะและวฒันธรรม 

5 ขอ้ 5 ขอ้ ขอ้ 1-5 ขอ้ 6 5 5 มีผลการดําเนินการ 5 หรือ 6 ข้อ ได้ 5 

คะแนน 
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ตวัช้ีวดัคุณภาพ เป้ าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน1  
ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

(ให้ระบุหมายเลขข้อ) 

คะแนนประเมนิ 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมนิทีต่่างจากทีร่ะบุใน 

SAR) 
ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ 

สัดส่วน) 

ข้อทีม่ ี

ผลดาํเนินงาน 

ข้อทีไ่ม่ม ี

ผลดาํเนินงาน 

ประเมนิ

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมนิ ตวัหาร 

ตวับ่งช้ี สมศ.ที ่๑๐  

การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้น

ศิลปะและวฒันธรรม 

5 ขอ้ 5 ขอ้ ขอ้ 1-5 - 5 5 - 

ตวับ่งช้ี สมศ.ที ่๑๑  

การพฒันาสุนทรียภาพในมิติ

ทางศิลปะและวฒันธรรม 

5 ขอ้ 4 ขอ้ ขอ้ 1-4 ขอ้ 5 5 4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ

นักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น 1-4 พบว่า บาง

ประเด็นมีคะแนนตํ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 

5 

ตวับ่งช้ีที ่7.1  

ภาวะผูน้าํของสภาสถาบนัและ

ผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั 

7 ขอ้ 6 ขอ้ ขอ้ 1-6 ขอ้ 7 5 4 ไม่พบหลักฐานการนําผลการประเมิน

ผูบ้ริหารไปปรับปรุงการบริหารงานอยา่งเป็น

รูปธรรม 

ตวับ่งช้ีที ่7.2  

การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนั

เรียนรู้ 

5 ขอ้ 5 ขอ้ ขอ้ 1-5 - 5 5 - 

ตวับ่งช้ีที ่7.3  

ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารและการตดัสินใจ 

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

ตดัสินใจดาํเนินการโดยมหาวิทยาลยั และ

คณะไดจ้ดัทาํระบบสารสนเทศผา่นเวบ็ไซต์
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ตวัช้ีวดัคุณภาพ เป้ าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน1  
ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

(ให้ระบุหมายเลขข้อ) 

คะแนนประเมนิ 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมนิทีต่่างจากทีร่ะบุใน 

SAR) 
ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ 

สัดส่วน) 

ข้อทีม่ ี

ผลดาํเนินงาน 

ข้อทีไ่ม่ม ี

ผลดาํเนินงาน 

ประเมนิ

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมนิ ตวัหาร 

ข อ ง ค ณะ  แ ต่ ย ัง ไ ม่ ค ร บ ถ้ว น ส ม บู ร ณ์ 

ครอบคลุมขอ้มูลของทุกเขตพ้ืนท่ี 

- มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ

สารสนเทศทั้งหมดในภาพรวม ไม่แยกใน

ส่วนของคณะ การนาํผลไปปรับปรุงระบบ

ยงัไม่ชดัเจน 

ตวับ่งช้ีที ่7.4  

ระบบบริหารความเส่ียง 

6 ขอ้ 5 ขอ้ ขอ้ 1-5 ขอ้ 6 5 4 - ก า ร นํ า ข้ อ เ ส น อ แ น ะ จ า ก ค ณ ะ

กรรมการบริหารคณะ ไปใช้ในการปรับ

แผนหรือวิเคราะห์ความเส่ียงในปีต่อไป ยงั

ไม่ชดัเจนเป็นรูปธรรม 

- ควรมีแผนการจัดการความเส่ียงท่ีร้ายแรง 

ซ่ึงถา้เกิดข้ึนโดยไม่ได้จัดทาํแผนไวจ้ะทาํ

ใหผ้ลการประเมินตวับ่งช้ีน้ีได ้0 

ตวับ่งช้ี สมศ.ที ่๑๒  

การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี

ของสภาสถาบนั 

4.50 คะแนน      ไม่ประเมนิ 
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ตวัช้ีวดัคุณภาพ เป้ าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน1  
ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

(ให้ระบุหมายเลขข้อ) 

คะแนนประเมนิ 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมนิทีต่่างจากทีร่ะบุใน 

SAR) 
ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ 

สัดส่วน) 

ข้อทีม่ ี

ผลดาํเนินงาน 

ข้อทีไ่ม่ม ี

ผลดาํเนินงาน 

ประเมนิ

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมนิ ตวัหาร 

ตวับ่งช้ี สมศ.ที ่๑๓  

การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี

ของผูบ้ริหารสถาบนั 

4.50 คะแนน  

 

- - 4.8 4.8 ใชค้ะแนนผลการประเมินผูอ้าํนวยการจาก

กองบริหารงานบุคคล 

 

ตวับ่งช้ีที ่8.1  

ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 

7 ขอ้ 5 ขอ้ ขอ้ 1, 2, 3, 4, 

6 

ขอ้ 5, 7 5 3 - แผนการเงินยงัขาดการประมาณการด้าน

รายจ่าย และเป็นแผนเฉพาะคณะส่วนกลาง 

ไม่รวมส่วนของคณะตามพ้ืนท่ี ทําให้ไม่

สะทอ้นภาพรวมของคณะทั้งหมด 

- ไม่พบการวิ เคราะห์ค่ าใช้จ่ าย สถานะ

การเงินและความมัน่คงของคณะ 

- การนําข้อมูลทางการเ งินไปใช้ในการ

วางแผนและตัดสินใจยังไม่ชัดเจนเป็น

รูปธรรม 

ตวับ่งช้ีที ่9.1  

ระบบและกลไกการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน 

9 ขอ้ 8 ขอ้ ขอ้ 1-8 ขอ้ 9 4 4 - 
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ตวัช้ีวดัคุณภาพ เป้ าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน1  
ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

(ให้ระบุหมายเลขข้อ) 

คะแนนประเมนิ 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมนิทีต่่างจากทีร่ะบุใน 

SAR) 
ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ 

สัดส่วน) 

ข้อทีม่ ี

ผลดาํเนินงาน 

ข้อทีไ่ม่ม ี

ผลดาํเนินงาน 

ประเมนิ

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมนิ ตวัหาร 

ตวับ่งช้ี สมศ.ที ่๑๕  

ผลประเมนิการประกนัคุณภาพ

ภายในรับรองโดยต้นสังกดั 

4.25 คะแนน 

 

   4.61 4.27 (นําคะแนนทีไ่ด จาก 23 ตวับ งช้ี 

ของ สกอ. มาเฉลีย่และบันทกึไว ) 

ตวับ่งช้ี สมศ.ที ่๑๖.๑  

ผลการบริหารสถาบนัใหเ้กิด 

อตัลกัษณ์ 

5 ขอ้ 5 ขอ้ ขอ้ 1-5 - 5 5 - 

ตวับ่งช้ี สมศ.ที ่๑๖.๒  

ผลการพฒันาบณัฑิตตาม 

อตัลกัษณ์ 

4.25 คะแนน 20.56
174

3,577 =  

4.11
5

20.56 =  

3.79 4.11 ใชผ้ลการประเมินจากกองนโยบายและ

แผน 

ตวับ่งช้ี สมศ.ที ่๑๗  

ผลการพฒันาตามจุดเนน้และ

จุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็น

เอกลกัษณ์ของสถาบนั 

5 ขอ้ 4 ขอ้  ขอ้ 1-4 5 4 4 - 

ตวับ่งช้ี สมศ.ที ่๑๘.๑  

ผลการช้ีนาํ ป้องกนั หรือ

5 ขอ้ 4 ขอ้ ขอ้ 1-4 ขอ้ 5 5 5 มีผลการดําเนินงานข้อ 1-4 ได้คะแนน

เท่ากบั 5 คะแนน 
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ตวัช้ีวดัคุณภาพ เป้ าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน1  
ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

(ให้ระบุหมายเลขข้อ) 

คะแนนประเมนิ 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมนิทีต่่างจากทีร่ะบุใน 

SAR) 
ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ 

สัดส่วน) 

ข้อทีม่ ี

ผลดาํเนินงาน 

ข้อทีไ่ม่ม ี

ผลดาํเนินงาน 

ประเมนิ

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมนิ ตวัหาร 

แกปั้ญหาของสงัคมในประเดน็

ท่ี ๑ ภายในสถาบนั 

 

ตวับ่งช้ี สมศ.ที ่๑๘.๒ 

ผลการช้ีนาํ ป้องกนั หรือ

แกปั้ญหาของสงัคมในประเดน็

ท่ี ๒ ภายนอกสถาบนั 

5 ขอ้ 4 ขอ้ ขอ้ 1-4 ขอ้ 5 5 5 มีผลการดําเนินงานข้อ 1-4 ได้คะแนน

เท่ากบั 5 คะแนน 

ตวับ่งช้ีที ่10.1  

ระบบและกลไกพฒันานกัศึกษา

ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลใหเ้ป็นนกัปฏิบติั 

(Hands-on) 

5 ขอ้ 4 ขอ้  ขอ้ 1-4 ขอ้ 5 5 4 ไม่พบหลกัฐานผลการดาํเนินงานท่ีไดรั้บ

การยกยอ่งยอมรับเป็นแนวปฏิบติัท่ีดี 

ตวับ่งช้ีที ่10.2  

กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

ใชท้กัษะท่ีมีเทคโนโลยเีป็นฐาน  

(Technology Based Education - 

Training) 

5 ขอ้ 5 ขอ้ ขอ้ 1-5 - 5 5 - 
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ตวัช้ีวดัคุณภาพ เป้ าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน1  
ผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ 

(ให้ระบุหมายเลขข้อ) 

คะแนนประเมนิ 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมนิทีต่่างจากทีร่ะบุใน 

SAR) 
ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ 

สัดส่วน) 

ข้อทีม่ ี

ผลดาํเนินงาน 

ข้อทีไ่ม่ม ี

ผลดาํเนินงาน 

ประเมนิ

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมนิ ตวัหาร 

ตวับ่งช้ีที ่10.3  

มีระบบและกลไกการสร้าง

ความเช่ียวชาญวชิาชีพ 

(Professional Oriented) ใหก้บั

นกัศึกษา 

5 ขอ้ 5 ขอ้ ขอ้ 1-5 - 5 5 - 

คะแนนเฉลีย่ตวับ่งช้ี สกอ.  4.43 

คะแนนเฉลีย่ตวับ่งช้ี สมศ. 3.66 

คะแนนเฉลีย่ตวับ่งช้ี สกอ. และ สมศ. 4.17 

คะแนนเฉลีย่อตัลกัษณ์ มทร.ล้านนา 4.67 
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คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา   

ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทาง (ทีเ่น้นระดับปริญญาตรี)              ปีการศึกษา 2555 
ตาราง ป.2  ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ                    

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

0.00-1.50 การดาํเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 การดาํเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51-3.50 การดาํเนินงานระดบัพอใช้ 

3.51-4.50 การดาํเนินงานระดบัด ี

4.51-5.00 การดาํเนินงานระดบัดมีาก 

องคป์ระกอบท่ี 1  - 5.00  - 5.00 ดมีาก  

องคป์ระกอบท่ี 2 3.43 5.00 3.66 4.16 ด ี  

องคป์ระกอบท่ี 3  - 5.00  - 5.00 ดมีาก  

องคป์ระกอบท่ี 4 3.70 5.00 1.51 3.04 พอใช้  

องคป์ระกอบท่ี 5  - 5.00 5.00 5.00 ดมีาก  

องคป์ระกอบท่ี 6  - 5.00 4.50 4.67 ดมีาก  

องคป์ระกอบท่ี 7  - 4.25 4.80 4.36 ด ี  

องคป์ระกอบท่ี 8  - 3.00  - 3.00 พอใช้  

องคป์ระกอบท่ี 9  - 4.00 4.43 4.00 ด ี ไม่นาํตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 15 มาคาํนวณ 

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 3.50 4.67 3.69 4.17 
 

ผลการประเมนิ พอใช้ ดมีาก ด ี ด ี
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คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา   

ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทาง (ทีเ่น้นระดับปริญญาตรี)                 ปีการศึกษา 2555 
ตาราง ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา     

มาตรฐานการอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผลการประเมนิ 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

0.00-1.50 การดาํเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 การดาํเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51-3.50 การดาํเนินงานระดบัพอใช้ 

3.51-4.50 การดาํเนินงานระดบัด ี

4.51-5.00 การดาํเนินงานระดบัดมีาก 

มาตรฐานท่ี 1  ดา้นคุณภาพบณัฑิต  -  - 4.34 4.34 ด ี   

มาตรฐานท่ี 2   

ดา้นการบริหารจดัการอุดมศึกษา 
 -  -  -  -  - 

  

มาตรฐานท่ี 2 ก    

ดา้นธรรมภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 
 - 4.14 4.80 4.23 ด ี

  

มาตรฐานท่ี 2 ข    

ดา้นพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 
3.50 5.00 4.26 4.46 ด ี ไม่นาํตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 15 มาคาํนวณ 

มาตรฐานท่ี 3  ดา้นการสร้างและพฒันาสงัคม

ฐานความรู้และสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
 - 5.00 1.51 2.91 พอใช้ 

  

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ีของทุกมาตรฐาน 3.50 4.67 3.69 4.17 
 

ผลการประเมนิ พอใช้ ดมีาก ด ี ด ี
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คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา   

  ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทาง (ทีเ่น้นระดับปริญญาตรี)           ปีการศึกษา 2555 
ตาราง ป.4  ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ           

มุมมองด้านการบริหารจดัการ 

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผลการประเมนิ 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

0.00-1.50 การดาํเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 การดาํเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51-3.50 การดาํเนินงานระดบัพอใช้ 

3.51-4.50 การดาํเนินงานระดบัด ี

4.51-5.00 การดาํเนินงานระดบัดมีาก 

1. ดา้นนกัศึกษาและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  - 5.00 4.56 4.78 ดมีาก  

2. ดา้นกระบวนการภายใน 5.00 4.56 4.60 4.60 ดมีาก ไม่นาํตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 15 มาคาํนวณ 

3. ดา้นการเงิน 3.70 3.00  - 3.35 พอใช้  

4. ดา้นบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม 2.65 5.00 1.70 2.76 พอใช้  

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ีของทุกมุมมอง 3.50 4.67 3.69 4.17 

 
ผลการประเมนิ พอใช้ ดมีาก ด ี ด ี
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คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา   

ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทาง (ทีเ่น้นระดับปริญญาตรี)           ปีการศึกษา 2555 

ตาราง ป.5  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา                              

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการประเมิน  

หมายเหตุ 
I P O รวม 

0.00-1.50 การดาํเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 การดาํเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51-3.50 การดาํเนินงานระดบัพอใช้ 

3.51-4.50 การดาํเนินงานระดบัด ี

4.51-5.00 การดาํเนินงานระดบัดมีาก 

1. มาตรฐานดา้นศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา  -  -  -  -  -   

(1) ด ้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 ดมีาก   

(2) ด ้านวชิาการ 2.65 5.00 2.28 3.76 ด ี   

(3) ด ้านการเงิน  - 3.00  - 3.00 พอใช้   

(4) ด ้านการบริหารจดัการ  - 4.33 4.80 4.40 ด ี ไม่นาํตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 15 มาคาํนวณ 

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่ งช้ีของมาตรฐานท่ี 1 3.43 4.40 3.54 4.09 ด ี  

2. มาตรฐานดา้นการดาํเนินการการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา  -  -  -  -  -   

(1) ด ้านการผลิตบณัฑิต  - 5.00 4.34 4.62 ดมีาก   

(2) ด ้านการวจิยั 3.70 5.00 1.51 3.04 พอใช้   

(3) ดา้นการใหบ้ริการทางวชิาการแก สังคม  - 5.00 5.00 5.00 ดมีาก   

(4) ดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม  - 5.00 4.50 4.67 ดมีาก   

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 2 3.70 5.00 3.59 4.19 ด ี   

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกมาตรฐาน 3.50 4.67 3.69 4.17   

  ผลการประเมิน พอใช้ ดมีาก ด ี ด ี
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สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ 

 

 

องค์ประกอบที ่1 : ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

 จุดเด่น/แนวทางเสริม :   

 มีการจัดทาํแผนกลยุทธ์สอดคล้องกับนโยบายสถาบัน มีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น

แผนปฏิบติัการประจาํปีครบ 4 พนักิจ และมีการติดตามผลการดาํเนินงาน 

 

 จุดทีค่วรพฒันาและแนวทางแก้ไข  :  - 

 

 วธีิปฏิบัติทีด่ี/นวตักรรม :  - 

 

 ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุงและพฒันาทั้งระยะส้ันและระยะยาว : - 

 

องค์ประกอบที ่2 :  การผลติบัณฑิต 

 จุดเด่น/แนวทางเสริม :  - 

 

 จุดทีค่วรพฒันาและแนวทางแก้ไข  :   

 ควรดาํเนินการติดตามและประเมินผลตามวตัถุประสงคข์องโครงการทุกโครงการ เพื่อการ

ปรับปรุงและพฒันาโครงการในปีต่อไป 

 

 วธีิปฏิบัติทีด่ี/นวตักรรม :  - 

 

 ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุงและพฒันาทั้งระยะส้ันและระยะยาว :  - 
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องค์ประกอบที ่3 : กจิกรรมการพฒันานักศึกษา 

 จุดเด่น/แนวทางเสริม : 

 มีระบบการใหบ้ริการทางวชิาการ ขอ้มูลข่าวสาร แก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่าหลายรูปแบบ 

 

 จุดทีค่วรพฒันาและแนวทางแก้ไข  :  - 

 

 วธีิปฏิบัติทีด่ี/นวตักรรม :  - 

 

 ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุงและพฒันาทั้งระยะส้ันและระยะยาว :  

 ควรจดักิจกรรมเพื่อพฒันาความรู้และประสบการณ์ใหศิ้ษยเ์ก่าใหม้ากข้ึน 

 

องค์ประกอบที ่4  : การวจัิย 

 จุดเด่น/แนวทางเสริม : 

 คณะมีสถานท่ี/ห้องปฏิบติัการ และบุคลากร ท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานวิจยัด้าน

การเกษตร มีเครือข่ายการวิจยัท่ีเขม้แข็ง สามารถดาํเนินงานวิจยัท่ีตอบสนองความตอ้งการของ

ชุมชนไดอ้ยา่งดี 

 

 จุดทีค่วรพฒันาและแนวทางแก้ไข  :   

1. ควรมีการประเมินผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการจดักิจกรรมสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวจิยั

ของแต่ละสาขาวิชา และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดทาํแผนท่ีส่งเสริม

งานวจิยัของแต่ละสาขาวชิาในปีต่อไป 

2. ควรส่งเสริมให้มีการบูรณาการการวิจยักบัการบริการทางวิชาการและการเรียนการ

สอน รวมทั้งให้มีการนาํผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ให้มากข้ึนใน

ทุกสาขาวชิา 

 

 วธีิปฏิบัติทีด่ี/นวตักรรม :   

 มีการวิจยัเพื่อพฒันากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 

รวมทั้งนาํผลงานวิจยัไปถ่ายทอดให้ชุมชน สถานประกอบการ ไดน้าํไปใช้ประโยชน์ในการผลิต

สินคา้ใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐาน ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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 ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุงและพฒันาทั้งระยะส้ันและระยะยาว :  

 คณะควรมีการส่งเสริมให้นําองค์ความรู้จากผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ท่ีผ่านการ         

คดัสรร/วิเคราะห์  จากสาขาวิชาหรือคณะในพื้นท่ี มาเผยแพร่สู่สาธารณชน ผา่นช่องทางต่าง ๆ ให้

มากข้ึน 

 

องค์ประกอบที ่5 : การบริการทางวชิาการแก่สังคม 

 จุดเด่น/แนวทางเสริม : 

1. มีบุคลากรท่ีมีองค์ความรู้ความเช่ียวชาญ ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการใน

สังคม ชุมชน ไดห้ลากหลาย 

2. มีกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคมครบวงจรคุณภาพ ท่ีมุ่งเน้นในการ

ยกระดบัคุณภาพชีวติของผูรั้บบริการ 

 

 จุดทีค่วรพฒันาและแนวทางแก้ไข  :  - 

 

 วธีิปฏิบัติทีด่ี/นวตักรรม :  - 

 

 ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุงและพฒันาทั้งระยะส้ันและระยะยาว :  - 

 

องค์ประกอบที ่6 : การทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 

 จุดเด่น/แนวทางเสริม : 

 มีการดาํเนินงานด้านทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมอย่างต่อเน่ือง และไดรั้บการจดัสรร

งบประมาณสนบัสนุนทุกปี 

 

 จุดทีค่วรพฒันาและแนวทางแก้ไข  :  - 

 

 วธีิปฏิบัติทีด่ี/นวตักรรม :  - 

 

 ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุงและพฒันาทั้งระยะส้ันและระยะยาว : - 
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องค์ประกอบที ่7 : การบริหารและการจัดการ 

 จุดเด่น/แนวทางเสริม : 

 คณะมีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลและมีระบบการบริหารเขตพื้นท่ีท่ีดี 

 

 จุดทีค่วรพฒันาและแนวทางแก้ไข  :   

1. ควรจดัทาํระบบฐานขอ้มูลในการประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลจากทุกพื้นท่ี เพื่อเป็น

สารสนเทศสาํหรับการบริหารและตดัสินใจของคณะ 

2. ควรมีการวเิคราะห์ความเส่ียงท่ีร้ายแรง และจดัทาํแผนบริหารความเส่ียงรองรับไว ้เพื่อ

ป้องกนัผลกระทบถา้เกิดเหตุการณ์ดงักล่าว 

3. คณะควรรวมองค์ความรู้จากทุกเขตพื้นท่ี เพื่อการเผยแพร่แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั

ผา่นเวบ็ไซตข์องคณะ 

 

 วธีิปฏิบัติทีด่ี/นวตักรรม :  - 

 

 ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุงและพฒันาทั้งระยะส้ันและระยะยาว : - 

 

องค์ประกอบที ่8 : การเงินและงบประมาณ 

 จุดเด่น/แนวทางเสริม :  - 

 

 จุดทีค่วรพฒันาและแนวทางแก้ไข  :   

 ควรจดัทาํแผนกลยุทธ์การเงินให้ครบทุกดา้น ทั้งแผนรายรับ แผนรายจ่าย และคณะควร

จดัทาํแผนกลยทุธ์ในภาพรวมของคณะ โดยรวบรวมขอ้มูลจากทุกเขตพื้นท่ี เพื่อทราบรายรับรายจ่าย 

สถานะทางการเงินทั้งหมดของคณะ และนาํไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการ 

 

 วธีิปฏิบัติทีด่ี/นวตักรรม :  - 

 

 ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุงและพฒันาทั้งระยะส้ันและระยะยาว :  - 
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องค์ประกอบที ่9 : ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

 จุดเด่น/แนวทางเสริม : 

 ผูบ้ริหารและบุคลากร ให้ความสําคญัและร่วมกนัพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา

อยา่งต่อเน่ือง 

 

 จุดทีค่วรพฒันาและแนวทางแก้ไข  :   

 ควรมีกระบวนการคดัสรรแนวปฏิบติัท่ีดีหรือมีการวิจยัสถาบนั เพื่อนาํขอ้มูลไปพฒันาดา้น

การประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมีการเผยแพร่ให้สาธารณชนและหน่วยงานอ่ืนนําไปใช้

ประโยชน์ 

 

 วธีิปฏิบัติทีด่ี/นวตักรรม :  - 

 

 ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุงและพฒันาทั้งระยะส้ันและระยะยาว :  - 

 

องค์ประกอบที ่10 : อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

 จุดเด่น/แนวทางเสริม : 

 คณะมีศกัยภาพและมีการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างอตัลกัษณ์ คือ “บณัฑิตนัก

ปฏิบติั” 

 จุดทีค่วรพฒันาและแนวทางแก้ไข  :   

 ควรหาแนวทางในการให้นักศึกษาไดรั้บการยกย่องในทกัษะฝีมือ หรือไดรั้บรางวลั เพื่อ

ยนืยนัการเป็น “บณัฑิตนกัปฏิบติั” 

 

 วธีิปฏิบัติทีด่ี/นวตักรรม :  - 

 

 ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุงและพฒันาทั้งระยะส้ันและระยะยาว : - 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ภาคผนวก 
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กาํหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

 ปีการศึกษา 2555  

วนัทีห่น่ึง 

 

วนัทีส่อง 

 

เวลา กจิกรรม 

08.30 - 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน 

09.00 - 09.45 น. คณะกรรมการฯ ช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการตรวจประเมินและการตรวจเยี่ยม  พร้อมรับฟัง             

การบรรยายสรุปการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายใน ประจาํปีการศึกษา 2555 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/ผูน้าํนกัศึกษา 

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 ขอ้มูลเพิ่มเติม และสัมภาษณ์ผูรั้บผิดชอบ       

ตวับ่งช้ีตามรายงานผลการประเมินตนเอง  

เวลา กจิกรรม 

08.30 - 10.15 น. 

 

คณะกรรมการตรวจประเมิน  ศึกษาเอกสารหลกัฐาน ขอ้มูลเพิ่มเติม และสัมภาษณ์ผูรั้บผิดชอบ       

ตวับ่งช้ีตามรายงานผลการประเมินตนเอง  (ต่อ) 

10.15 - 10.30 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 

10.30 - 12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน ศึกษาเอกสารหลกัฐาน ขอ้มูลเพิ่มเติม 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 และตอบขอ้สกัถาม 
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รายช่ือผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ในการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําปีการศึกษา 2555 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

 

   

ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง/สังกดั 

ตวัแทนผู้บริหาร  

  รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา คณบดี 

รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร รองคณบดีฝ่ายวชิาการและกิจการนกัศึกษา 

ดร.ยรรยง เฉลิมแสน รองคณบดีฝ่ายวจิยัและพฒันา 

ผศ.ดร.เอมอร ไชยโรจน ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

  

ตวัแทนอาจารย์  

อ.ขนิษฐา ตลอดภาพ สาขาวทิยาศาสตร์/พิษณุโลก 

ดร.สิรินทร์ สิมารักษ ์ สาขาวทิยาศาสตร์/พิษณุโลก 

ผศ.ประไพพร ศิริคติธรรม สาขาพืชศาสตร์/พิษณุโลก 

อ.พรวภิา สะนะวงค ์ สาขาพืชศาสตร์/พิษณุโลก 

อ.จนัทรา สโมสร สาขาสตัวศาสตร์และประมง/พิษณุโลก 

อ.สุภภณ พลอยอ่ิม สาขาสตัวศาสตร์และประมง/พิษณุโลก 

อ.ปิยะพงษ ์ วงคข์นัแกว้ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร/พิษณุโลก 

อ.เมธาว ี อนะวชักลุ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร/พิษณุโลก 

อ.พรรณพร กลุมา สาขาวทิยาศาสตร์/น่าน 

อ.ศิริลกัษณ์ แกว้ศิริรุ่ง สาขาวทิยาศาสตร์/น่าน 

ผศ.สุภาพร รันตาพนัธ์ุ สาขาพืชศาสตร์/น่าน 

อ.บรรจง อูปแกว้ สาขาพืชศาสตร์/น่าน 

ดร.นิภา นาสินพร้อม สาขาสตัวศาสตร์และประมง/น่าน 

อ.ประสิทธ์ิชยั วงศสี์ลม สาขาสตัวศาสตร์และประมง/น่าน 

อ.ปิยะนุช รสเครือ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร/น่าน 

อ.บุษบา มะโนแสน สาขาอุตสาหกรรมเกษตร/น่าน 

อ.ยทุธ นนทโคตร สาขาวทิยาศาสตร์/เชียงราย 

อ.ธญัญรัตน์ จิตรพีระ สาขาวทิยาศาสตร์/เชียงราย 

รศ.กลุชลี บญัทา สาขาพืชศาสตร์/ลาํปาง 

อ.นครินทร์ เจริญสุข สาขาพืชศาสตร์/ลาํปาง 

ผศ.พิชยั ชยัเสนา สาขาสตัวศาสตร์และประมง/ลาํปาง 
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ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง/สังกดั 

ผศ.เจริญ แสงดี สาขาสตัวศาสตร์และประมง/ลาํปาง 

ดร.วรรณา อมัวรรธน์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร/ลาํปาง 

อ.ชนิชา จินาการ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร/ลาํปาง 

อ.ศิโรจน ์ ปรีชาไว สาขาวทิยาศาสตร์/ตาก 

อ.ดลพร วอ่งไวเวช สาขาอุตสาหกรรมเกษตร/ตาก 

  

ตวัแทนเจ้าหน้าที ่  

น.ส.ธญัรัตน์ จารี พิษณุโลก 

น.ส.สุรีพร วนัควร น่าน 

นางปทิตตา แสนจิตร ลาํปาง 

นายสรายธุ บุญช่วย เชียงราย 

น.ส.ไพพนัธ์ สุวรรณเศรษฐ ตาก 

  

ตวัแทนสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑติ  

คุณชะลอ ยนตเ์จริญลํ้า ปศุสตัวอ์าํเภอเมืองพิษณุโลก 

คุณประทุมภณัฏ ์ เมฆยะพิสิทธ์ิ ผูจ้ดัการบริษทั เจียไต๋ จาํกดั / น่าน 

นางชวนพิศ พลูผลอนนัต ์ เจา้ของกิจการ / ลาํปาง 

  

ตวัแทนศิษย์เก่า  

น.ส.สุกญัญา ม่ิงใหญ่ สาขาเทคโนโลยอีาหาร/พิษณุโลก 

น.ส.ภทัรจิรา เสรีชีว ี สาขาพืชศาสตร์/น่าน 

น.ส.นนัทนา เตชนนัท ์ สาขาสตัวศาสตร์และประมง/น่าน 

น.ส.สุภาพร จนัทร์ผล สาขาอุตสาหกรรมเกษตร/น่าน 

นายวฒันา แซ่ลี สาขาพืชศาสตร์/ลาํปาง 

นายประสงค ์ ตามปัญญา สาขาสตัวศาสตร์และประมง/ลาํปาง 

น.ส.นิชาภา คาํเครือ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร/ลาํปาง 

นายประสบโชค ภู่ประเสริฐ สาขาวทิยาศาสตร์/ตาก 

  

ตวัแทนผู้นํานักศึกษา  

นายวชัรกร คงแรด พิษณุโลก 

นายพนมเกียรติ แกว้กาวี น่าน 

นางเสาวนีย ์ สุขพร้อม ลาํปาง 

น.ส.วนิชุดา เสือสืบนุ่น ตาก 
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ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง/สังกดั 

ตวัแทนนกัศึกษา  

นายประชาธิปัตย ์ ศรีสด สาขาสตัวศาสตร์และประมง/พิษณุโลก 

นายธีรวฒิุ ยานะ สาขาพืชศาสตร์/น่าน 

นายอนุพงษ ์ นะจนัตะ๊ สาขาสตัวศาสตร์และประมง/น่าน 

น.ส.ประวณีา จินดาธรรม สาขาอุตสาหกรรมเกษตร/น่าน 

นายรัตนชนั พอกสนิท สาขาวทิยาศาสตร์/น่าน 

น.ส.ธญัชนก แกว้ศรีคร้าน สาขาพืชศาสตร์/ลาํปาง 

นายธนากานต ์ กิติกาศ สาขาสตัวศาสตร์และประมง/ลาํปาง 

น.ส.สุวดิา ปิกเกษม สาขาอุตสาหกรรมเกษตร/ลาํปาง 

นายตนัติกร จะลา สาขาวทิยาศาสตร์/ตาก 

นายสุวจิกัขณ์ จิณห์นิภาญา สาขาอุตสาหกรรมเกษตร/ตาก 
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ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ 

 

ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 

 ผูบ้ริหารมีทศันคติท่ีดีต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงครอบคลุมการบริหารจดัการของ

คณะทุกด้าน บุคลากรมีความเข้าใจและทาํรายงานเป็นระบบมากข้ึน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ระหวา่งหน่วยงานภายในและภายนอก  

จากการนําระบบประกันคุณภาพมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ ทาํให้ทราบ

ขอ้บกพร่อง สามารถแกไ้ขปัญหาโดยเฉพาะในเร่ืองการจดัหางบประมาณมาสนบัสนุนไดต้รงจุด 

คณะได้จัดทําแผนปรับปรุงพัฒนาตามผลการประเมินและตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจประเมินในทุกขอ้ เช่น การปรับปรุงกลยุทธ์ในการให้มีจาํนวนนกัศึกษามากข้ึน 

จดัทาํมาตรฐานงานฟาร์มและสมรรถนะวชิาชีพดา้นการเกษตร จดัการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกบั

การวจิยัและบริการทางวชิาการ ใหบ้ณัฑิตเป็นนกัปฏิบติัและมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

คณะมีแผนจะเปิดหลักสูตรใหม่ 3 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2557 ได้แก่ หลักสูตร                 

มาตรวทิยา ฟิสิกส์วศิวกรรม เคมีอุตสาหกรรมและเคมีประยกุต ์

 

ผลจากการสัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์ 

 ความพงึพอใจ 

 มีความเช่ือมัน่ในระบบประกนัคุณภาพการศึกษา ท่ีจะช่วยพฒันาระบบการเรียนการสอน

ใหดี้ข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจดัสรรเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และวสัดุฝึกให้เพียงพอทั้งสาขาพืช, สาขาสัตว,์ สาขา

เทคโนโลยภูีมิทศัน์ 

2. ควรปรับปรุงหอ้งเรียน หอ้งนํ้า ใหดี้ข้ึน 
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ผลจากการสัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่ 

 ความพงึพอใจ 

1. สภาพแวดลอ้มในการทาํงานและผูบ้ริหาร มีความเป็นกนัเอง ดูแลเอาใจใส่ดี 

2. ไดรั้บการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

  

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มงบประมาณในการจดัซ้ือวสัดุให้เพียงพอ และซ่อมแซม/จดัหาครุภณัฑ์เพื่อ

ทดแทนของเก่าหรือใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านในปัจจุบนั 

2. ควรจดัให้มีการพฒันาบุคลากรร่วมกนัทั้ง 6 เขตพื้นท่ี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทาํงานและความคล่องตวัในการประสานงานร่วมกนั 

3. ควรจัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ในการทาํงานให้มีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะบุคลากรท่ีวฒิุไม่ตรงกบังานท่ีรับผดิชอบ 

 

ผลจากการสัมภาษณ์ตัวแทนจากสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 

 ความพงึพอใจ 

1. บณัฑิตมีมนุษยสัมพนัธ์ดี มีความขยนั อดทน มีความตั้งใจเรียนรู้งาน 

2. บณัฑิตมีทกัษะวชิาชีพดา้นปฏิบติังานดี 

 

 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพฒันาทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศใหส้ามารถติดต่อส่ือสารได ้

2. ควรพฒันาบณัฑิตใหมี้ความกลา้คิด กลา้ทาํ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

3. ควรเพิ่มหลกัสูตรใหม่ใหต้อบสนองกบัความตอ้งการท่ีหลากหลาย 

4. ควรจดัหาเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ ในดา้นการเรียนการสอนและห้องปฏิบติัการ ให้ทนัสมยั

และเพียงพอ 
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ผลจากการสัมภาษณ์ตัวแทนศิษย์เก่า 

 ความพงึพอใจ 

สมารถนาํความรู้และทกัษะท่ีไดรั้บ ไปใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มเติมทกัษะดา้นภาษาองักฤษ 

2. ควรสนบัสนุนใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 

ผลจากการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา/ผู้นํานักศึกษา 

 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพฒันาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และส่ือการเรียนการสอน ใหมี้ความพร้อมและเพียงพอ 

2. ควรปรับปรุงหอ้งเรียน โตะ๊เกา้อ้ี พดัลม 

3. ควรปรับปรุงพฒันาระบบ Internet Wifi ใหใ้ชง้านไดแ้ละทัว่ถึง 

4. ควรปรับปรุงระบบเสียงตามสายใหท้ัว่ถึง 

5. ควรเปิดสอนวชิาเลือกท่ีนกัศึกษาตอ้งการเรียน 
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ภาพการประเมนิคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

  

 

 

 

 

 

 

        

 

        

        

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษา รองคณบด ีนําเสนอผลการดําเนินงาน 

สัมภาษณ์ตวัแทนผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต  

สัมภาษณ์ตวัแทนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า จากเขตพืน้ที่ต่างๆ ผ่านระบบ VDO Conference  

สัมภาษณ์ผู้บริหาร 
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ภาพการประเมนิคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  
 

คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้รับผดิชอบตัวบ่งช้ีและตรวจสอบเอกสารอ้างองิตามองค์ประกอบคุณภาพ 

คณะกรรมการตอบข้อซักถาม/ข้อสงสัยของหน่วยงาน และสรุปผลการประเมินด้วยวาจา 
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