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ค ำน ำ  
 
 รายงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปี
การศึกษา 2557 ตั้ งแต่วันที่   17  สิ งหาคม 2557 ถึง 16  สิ งหาคม 2558  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพตาม ส านักงาน
คณ ะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เป็นกรอบแนวท างการด าเนินงานด้ านประกันคุณภาพ                    
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพได้ร่วมกันประเมินคุณภาพฯ ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2558 
 คณะกรรมการประเมินได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ขึ้น                     
เพ่ือสรุปผลการประเมินตามที่คณะกรรมการได้ประเมินตามสภาพจริงในปีการศึกษา 2557 จากการวิเคราะห์
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  การสัมภาษณ์ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการคณะ ผู้บริหาร ผู้แทน
อาจารย์ ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวแทนเจ้าหน้าที่ การศึกษาร่องรอยหลักฐาน
เอกสารต่างๆ และการเยี่ยมชมคณะ 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหวังว่า  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   นี้ ไปใช้ในการรักษาจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง                    
และน าไปสู่การพัฒนาผลงานในทุกพันธกิจให้บรรลุตามความมุ่งหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์
ต่อไป 
 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล) 
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  
 
 
บทน ำ  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                   
มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้น 13 หลักสูตร จ าแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 11 
หลักสูตร และระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร 
 ในปีการศึกษา 2557 คณะมีจ านวนนักศึกษารวมทั้งหมด 2,150 คน อาจารย์รวมทั้งสิ้น 279 คน 
จ าแนกเป็น อาจารย์ 185 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 78 คน รองศาสตราจารย์ 16 คน และบุคลากรสาย
สนับสนุน จ านวน 97 คน 
 
ผลกำรประเมินคุณภำพ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                  
ได้ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ (3.07 คะแนน) 
โดย องค์ประกอบที่มีผลระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 ระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 ระดับพอใช้ 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 และ 5 และระดับต้องปรับปรุง ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 (รายละเอียดดังตาราง
สรุปผล) 
 
ตำรำงวิเครำะห์ผลกำรประเมิน คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการประเมิน 

ตัวบ่งช้ี I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 6 1.74 4.00 * 0.32 2.26 ต้องปรับปรุง 
2 3 3.03 5.00 2.33 3.45 พอใช้ 
3 1 - 4.00 - 4.00 ด ี
4 1 - 5.00 - 5.00 ดมีาก 
5 2 - 3.50 - 3.50 พอใช้ 

รวม 13 4 7 2   
ผลกำรประเมิน 2.07 4.14 1.33 3.07 พอใช้ 

* เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม 
 
 จุดเด่น 

1. มีการจัดกิจกรรม Home Room เสนอทุกสัปดาห์ท าให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ใกล้ชิดกับ
นักศึกษา ดูแลให้ค าแนะน าในเรื่อง ต่าง ๆ ได้ดีข้ึน 

2. มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักศึกษา 
3. อาจารย์มีความสามารถในการเขียนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ              

ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. ได้ 
4. มีนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ิมจากปี 56 ประมาณ 30 – 50 % 
5. มีการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและ

เป็นรูปธรรม 
6. มีโครงการ / กิจกรรมที่ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการเกษตรที่ชัดเจน 
7. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารคณะ 
 

 แนวทำงเสริม 
1. ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยให้อาจารย์และ

นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
2. ควรมีการสรุปผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของทุกกิจกรรม เพ่ือน าไปประเมินความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของแผนต่อไป 
3. ควรก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของแผนบริการวิชาการ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ

ประโยชน์ในการพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างชัดเจน 
 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ควรเร่งวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคของการบริหารจัดการแต่ละหลักสูตรภายใต้การก ากับดูแล
ของคณะและจัดท าแนวทางการบริหารหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 

2. ควรพัฒนาอาจารย์ให้มีการศึกษาต่อและการขอต าแหน่งทางวิชาการอย่างเป็นระบบ. 
3. ควรพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือใช้ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
4. ควรส่งเสริมอาจารย์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ เพิ่มขึ้น 
5. ควรระบุตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนบริการวิชาการในเชิงคุณภาพและสามารถวัดได้ โดยน า

ผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาแผนบริการวิชาการให้ดียิ่งขึ้น 
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 ข้อเสนอแนะ 
1. ทบทวนระบบการบริหารจัดการของคณะในเขตพ้ืนที่ ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เอ้ือต่อการ

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
2. จัดท าระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานในระดับคณะ ซึ่งที่มีหลายเขตพ้ืนที่ และ

อยู่ห่างไกลจากส านักงานคณบดี โดยคณะสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลและใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานตาม
พันธกิจ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3. การเขียน SAR ควรมีเนื้อหาที่สะท้อนถึงการด าเนินงานโดยละเอียด ตามเกณฑ์การประเมิน 
4. การอ้างอิงเอกสารหลักฐาน เฉพาะส่วนที่ เกี่ยวข้อง ควรสอดคล้องกับตัวบ่งชี้  แต่ละ

องค์ประกอบ 
5. ควรมีระบบสารสนเทศเพ่ืออ้างอิงหลักฐานประกอบรายงานการประเมินตนเอง 
6. ควรส่งเสริม/ ผลักดันให้อาจารย์ท างานวิจัย ท าโครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่  รวมทั้งเสนอ

โครงการวิจัยแบบชุดโครงการ 
7. ควรแสวงหาแหล่งทุนวิจัยเพื่อเพ่ิมเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามเกณฑ์

ที่ก าหนด 
8. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพตามเกณฑ์ใหม่ ให้กับบุคลากร

ของบุคลากรของคณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
9. ควรเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบและกลไกการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ โดยสถาบัน

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (สถช.) เป็นหน่วยงานหลัก เช่น ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระบบสารสนเทศ ควร
หารายได้จากการบริการวิชาการ เป็นต้น 

10.ในการจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมควรจะพิจารณาความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของคณะฯและก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดใน
แผน 

11.ควรน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนและกิจกรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
12.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรวางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรเป็นการ

เร่งด่วน เพ่ือให้ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
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2. รำยนำมคณะกรรมกำรผู้ประเมิน  
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2558 

 
รำยช่ือคณะกรรมกำรผู้ประเมิน 

ชื่อ - สกุล สังกัด ปฏิบัติหน้ำที่ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประธาน 
2. รองศาสตราจาย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรรมการ 
3. อาจารย์อุมาพร เภตราพรโชติ มหาวิทยาลัยธนบุรี กรรมการ 
4. นางสาววรัญญา กันทะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา 
เลขานุการ 
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3. บทน ำ  
 
 
3.1 ข้อมูลพื้นฐำน/ประวัติ 

เมื่อวันที่   18 มกราคม  พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                 
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งขึ้นแทน 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็น
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ  ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ และในกฎกระทรวงศึกษาธิการ  ตามประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
123 ตอนที่ 118  ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  พ.ศ.2549  กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยแบ่งออกเป็น  4  คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์     

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  เป็นส่วนราชการหนึ่งใน 14 ส่วนราชการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศในกฎกระทรวง ลงวันที่ 
14 พฤศจิกายน 2549 โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
ภารกิจด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ รับผิดชอบภารกิจการศึกษาในระดับอนุปริญญา  
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยมีภารกิจหลัก ด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจัย ด้านการบริการวิชา
การ  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ด้านบริหารจัดการ ตลอดจนด้านอัตลักษณ์    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร แบ่งออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์  
สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์และประมง และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร   

ต่อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ก าหนดส่วนราชการอ่ืนให้สอดรับกับภารกิจ
ด้านการเรียนการสอนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
โดยได้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในเขตพ้ืนที่น่าน ล าปาง พิษณุโลก ตาก และ
เชียงราย  และรองอธิการบดีในเขตพ้ืนที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบภารกิจด้านการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ ส่วนพ้ืนที่ที่ยังไม่มีหลักสูตรเพ่ือการเรียนการสอน จัดตั้งให้เป็นส านักงานสาขาวิทยาศาสตร์                 
เพ่ือประสานงานกับคณะที่อยู่ส่วนกลาง 
 
3.2 สถำนที่ตั้ง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50300 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพ้ืนที่ล าปาง เลขที่ 200 หมู่ 17 ต าบลพิชัย อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง 52000 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพ้ืนที่ตาก เลขที่ 41 ถนนพหลโยธิน ต าบลไม้งาม 
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพ้ืนที่พิษณุโลก เลขที่ 52 หมู่ 7 ต าบลบ้านกร่าง 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพ้ืนที่น่าน เลขที่ 59 หมู่ 13 ต าบลฝายแก้ว กิ่งอ าเภอ
ภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพ้ืนที่เชียงราย เลขที่ 99 หมู่ 10 ต าบลทรายขาว 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 
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3.3 แผนภูมิ/โครงสร้ำง 
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กำรบริหำรจัดกำร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 3 งานใน

ส านักงานคณบดีและมีคณะในเขตพ้ืนที่  6 เขตพ้ืนที่ ตามผังโครงสร้างการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร 

 
องค์กรบริหำรของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 

การบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรด าเนินงานโดยคณะกรรมการประจ า
คณะ  ซึ่งมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1)  จัดท าแผนพัฒนาของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  
(2)  พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัย

มอบหมาย  
(3)   พิจารณาก าหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับคณะเพ่ือเสนอ

ต่อสภามหาวิทยาลัย  
(4)   จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ  
(5)   ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม งานทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และงานรักษาสิ่งแวดล้อม  
(6)   ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินกิจการต่าง ๆ ของคณะ  
(7)   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและ

หน้าที่ 
  (8) ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย 

 
กำรแบ่งส่วนงำน 

ส ำนักงำนคณบดี 
เพ่ือให้การบริหารงานในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ 2548  จึงออกค าสั่งไว้ดังนี้ 

1. ฝ่ำยบริหำร  มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
1.1  ก ากับ ดูแลด้านงานสารบรรณและประชุม 
1.2  ก ากับ ดูแลด้านงานการเงินและงบประมาณ 
1.3  ก ากับ ดูแลด้านงานพัสดุ 
1.4  ก ากับ ดูแลด้านงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
1.5  ก ากับ ดูแลด้านงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
1.6  ก ากับ ดูแลด้านค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
1.7  ก ากับ ดูแลด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1.8  ก ากับ ดูแลด้านบริหารความเสี่ยง  และตรวจสอบภายใน 
1.9 ก ากับ ดูแลงานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณบด ี
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2. ฝ่ำยวิชำกำรและกิจกำรนักศึกษำ   มีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ 
2.1  ก ากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษา  กิจกรรมนักศึกษา และโครงการด้าน

การศึกษาต่าง ๆ 
2.2  ก ากับ ดูแลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการพัฒนา 
2.3  ก ากับ ดูแลและประสานงานเกี่ยวกับการรับและการจบของนักศึกษา 
2.4  ก ากับ ดูแลงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.5  ก ากับ ดูแลและด าเนินการด้านวินัยนักศึกษา 
2.6  พัฒนากิจกรรมเสริมทักษะของนักศึกษา 
2.7  ก ากับ ดูแลและประสานงานด้านการลงทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
2.8 ก ากับ ดูแลงานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี 

3.   วิจัยและพัฒนำ  มีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ 
3.1  ก ากับ ดูแล พัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย 
3.2  ก ากับ ดูแลการด าเนินการของโครงการวิจัย 
3.3  ก ากับ ดูแลและส่งเสริมการขอทุนวิจัย 
3.4  ก ากับ ดูแลและจัดท าข้อมูลโครงการวิจัย 
3.5  ก ากับ ดูแลเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ 
3.6  ก ากับ ดูแลเกี่ยวกับงานแผน และโครงการยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 
3.7 ก ากับ ดูแลงานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดให้มีการเรียนการสอน ใน  6 เขตพ้ืนที่ เปิดท าการ
เรียนการสอน และมีนักศึกษาประจ าของคณะ มี 5 เขตพ้ืนที่ คือ เขตพ้ืนที่น่าน   ล าปาง   พิษณุโลก ตาก 
และเชียงราย ส าหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เชียงใหม่ มีการสอนให้กับนักศึกษาใน
คณะอ่ืน ๆ แต่ไม่มีนักศึกษาประจ าของตนเอง   
 
3.4 วิสัยทศัน์/พันธกิจ/เป้ำหมำย/กลยุทธ์ 
 

วิสัยทัศน์ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นคณะชั้นน าที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มุ่งสู่ความ

เป็นเลิศในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และเป็นที่พ่ึงทางวิชาการแก่สังคม 
 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาเฉพาะทาง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรมและพ่ึงพาตนเองได้ 

2. สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ  บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
3. ให้โอกาสผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ  
4. สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม 
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมุ่งสู่การพ่ึงพาตนเอง 
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4. วิธีประเมิน  
 
 
4.1 กำรวำงแผนและกำรประเมิน (ก่อน ระหว่ำง และหลังกำรตรวจเยี่ยม) 
 กำรวำงแผนกำรประเมิน 
 กำรเตรียมและวำงแผนก่อนกำรตรวจเยี่ยม คณะกรรมการประเมินได้ก าหนดตารางวันเวลาที่จะ
เข้าประเมิน  โดยตกลงร่วมกันกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  และเม่ือได้รับรายงานการ
ประเมินตนเองของหน่วยงานแล้ว คณะกรรมการประเมินศึกษารายงานการประเมินตนเอง ตามที่ได้รับ
มอบหมายประธานได้ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมิน  ถึงวิธีการประเมิน และการเขียนรายงาน 

กำรด ำเนินกำรระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยมคณะผู้ประเมินได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
 1)  คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน ชี้แจงก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินกับทีม
บริหารของหน่วยงาน  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานให้
คณะกรรมการประเมินทราบและซักถาม 
 2) เยี่ยมชมหน่วยงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่ของหน่วยงาน 
 3)  การสัมภาษณ์ ได้ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้แทน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตามที่ได้
แจ้งล่วงหน้า กรรมการบริหาร กรรมการวิชาการ ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้ปกครอง 
และผู้ใช้บัณฑิต 
 4) ศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง คู่มือต่างๆ ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะและหน่วยงานเทียบเท่าในปีที่ผ่านมา และหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืน ๆ 

กำรด ำเนินงำนหลังกำรตรวจเยี่ยม 
 1) เมื่อเสร็จการตรวจเยี่ยมในวันแรกประธานได้ก าหนดให้ทุกคนมาประชุมสรุปผลงานประจ าวัน
และทบทวนแผนการเยี่ยมในวันต่อไป 
 2) สรุปผลการประเมินและน าเสนอปากเปล่า ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและ
ร่วมอภิปรายผลการประเมิน 
 3) สรุปรายงานประเมิน จัดท ารูปเล่มส่งให้กับงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 
4.2 วิธีกำรตรวจสอบและควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล 
 ก าหนดให้กรรมการที่ตรวจประเมิน  ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ และตรวจเยี่ยมสถานที่  (Site visit)  จากนั้นน าข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการทุกคน เพ่ือ
ตัดสินผลในทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้  และในการน าเสนอผู้บริหารและทีมงาน ได้เปิดโอกาสให้
บุคลากร สามารถแสดงความคิดเห็นโต้แย้งในผลการประเมินได้  โดยต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์มาแสดง 
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เกณฑ์กำรตัดสินผลกำรประเมิน 
        ในการประเมินครั้งนี้คณะกรรมการตัดสินผลตามเกณฑ์คะแนนผลลัพธ์  1-5 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยพิจารณาตัดสินผลตามเกณฑ์  ดังนี้ 
 คะแนน  0.00 - 1.50   หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 คะแนน  1.51 - 2.50    หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
 คะแนน  2.51 - 3.50    หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
 คะแนน  3.51 - 4.50    หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
 คะแนน  4.51 - 5.00    หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
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5. ผลกำรประเมิน  
 
 
5.1 ผลกำรประเมินคุณภำพรำยตัวบ่งชี้ 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี ้ เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบณัฑิต 
1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3 คะแนน 4.18 0.32 0.32 
  13   
1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 16 54 x 100 ร้อยละ 19.35 2.42 
  279   
1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง ต าแหน่ง
 ทางวิชาการ 

ร้อยละ 30 94 x 100 ร้อยละ 33.69 2.81 
279 

1.4  จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
 ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

4 คะแนน 10.93 ร้อยละ -45.33 0 
20 

1.5  การบริการนกัศึกษาระดับปริญญาตร ี 5 ข้อ  5 ข้อ 4 
1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ข้อ  5 ข้อ 4 
องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 
2.1  ระบบและกลไกการบริหารและ
 พัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ  6 ข้อ 5 

2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
 สร้างสรรค์ 

60,000  
บาท / คน 

9,268,201 36,345.89 
บาท / คน 

3.03 
255 

2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
 ประจ าและนกัวจิัย 

3 คะแนน 39.0 x 100 13.98 x 5 2.33 
279 30 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ  5 ข้อ 4 
องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
 ศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ  6 ข้อ 5 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 
5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
 ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
 สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

6 ข้อ  5 ข้อ 4 

5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
 หลักสูตร 

5 ข้อ  4 ข้อ 3 

เฉลี่ยรวม    3.07 
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5.2 ผลกำรประเมินคุณภำพตำมองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ
คุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

ตัวบ่งชี้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช ้
3.51-4.50 กำรด ำเนินงำนระดับดี 
4.51-5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

1 6 1.74 4.00 * 0.32 2.26 ต้องปรับปรุง 
2 3 3.03 5.00 2.33 3.45 พอใช้ 
3 1 - 4.00 - 4.00 ด ี
4 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
5 2 - 3.50 - 3.50 พอใช้ 

รวม 13 4 7 2   
ผลกำรประเมิน 2.07 4.14 1.33 3.07 พอใช้ 

* เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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5.3 จุดเด่น/แนวทำงเสริม/จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะ รำยองค์ประกอบ 
 
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น / แนวทำงเสริม 
1. มีการจัดกิจกรรม Home Room เสนอทุกสัปดาห์ท าให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ใกล้ชิดกับนักศึกษา ดูแล
ให้ค าแนะน าในเรื่อง ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น 
2. มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักศึกษา 
3. ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยให้อาจารย์และ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
4. ควรมีการสรุปผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของทุกกิจกรรม เพ่ือน าไปประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนต่อไป 
จุดที่ควรพัฒนำ / ข้อเสนอแนะ 
1. ท าแบบฟอร์มให้ค าปรึกษาเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งคณะ 
2. การให้ข้อมูลแหล่งงาน ต้องการมีการเผยแพร่ใน Web Site , Facebook  ของคณะ 
3. ควรเร่งวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคของการบริหารจัดการแต่ละหลักสูตรภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะและจัดท าแนวทางการบริหารหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
4. ควรพัฒนาอาจารย์ให้มีการศึกษาต่อและการขอต าแหน่งทางวิชาการอย่างเป็นระบบ 

 
 
องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 
จุดเด่น / แนวทำงเสริม 
1. อาจารย์มีความสามารถในการเขียนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ ที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. ได้ 
2. มีนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ิมจากปี 56 ประมาณ 30 – 50 % 
จุดที่ควรพัฒนำ / ข้อเสนอแนะ 
1. ควรพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือใช้ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2. ควรผลักดันการจัดประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ 
3. ควรส่งเสริมอาจารย์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ เพ่ิมข้ึน 
4. ควรส่งเสริม/ ผลักดันให้อาจารย์ท างานวิจัย ท าโครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่  รวมทั้งเสนอ
โครงการวิจัยแบบชุดโครงการ 
5. ควรแสวงหาแหล่งทุนวิจัยเพ่ือเพ่ิมเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
จุดเด่น / แนวทำงเสริม 
1. มีการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม 
2. ควรก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของแผนบริการวิชาการ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างชัดเจน 
จุดที่ควรพัฒนำ / ข้อเสนอแนะ 
1. ควรระบุตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนบริการวิชาการในเชิงคุณภาพและสามารถวัดได้ โดยน าผล
ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาแนบริการวิชาการให้ดียิ่งขึ้น 
2. ควรเพิ่มประสิทธิภาพของระบบและกลไกการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ โดยสถาบันถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน (สถช.) เป็นหน่วยงานหลัก เช่น ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระบบสารสนเทศ ควรหา
รายได้จากการบริการวิชาการ เป็นต้น 

 
 
องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น / แนวทำงเสริม 
- มีโครงการ / กิจกรรมที่ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการเกษตรที่ชัดเจน 
จุดที่ควรพัฒนำ / ข้อเสนอแนะ 
1. ในการจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมควรจะพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
คณะฯและก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดในแผน 
2. ควรน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนและกิจกรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 
จุดเด่น / แนวทำงเสริม 
- ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารคณะ 
จุดที่ควรพัฒนำ / ข้อเสนอแนะ 
1. ควรก าหนดตัวชี้วัดเป้าหมายทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี และแผนต่างๆ ให้สามารถวัดได้และเป็นรูปธรรม โดยมีการวางแผน และทบทวนแผนให้ทัน
ต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
2. ควรประสานงานกับหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดท าต้นทุนการผลิตบัณฑิต และสัดส่วนการ
ใช้จ่ายเงินในทุกหมวดค่าใช้จ่าย ในทุกเขตพ้ืนที่ ภายใต้การบริหารงานของคณะฯ เพ่ือประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการผลิตบัณฑิตแต่ละหลักสูตรของคณะ 
3. ควรรวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง (Share and learn) เพ่ือจัดท าเป็นแนวปฏิบัติที่ดีอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถใช้
ปฏิบัติงานได้จริง 
4. ควรเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยในการทบทวนโครงสร้างการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น เช่น การบริหารงานในเขตพ้ืนที่  บริหารเงิน ให้สอดคล้องกัน  ระบบสายบังคับ
บัญชา  ระบบหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา  ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ เป็นต้น 
5. ควรให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับคณะ และระดับเขตพ้ืนที่ 
6. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะ เพ่ือสนับสนุนข้อมูลในการประกันคุณภาพหลักสูตร และ
คณะสามารถก ากับติดตาม การด าเนินงานของหลักสูตร ได้ง่ายขึ้น 
7. รายการการประชุมควรมีการเขียนให้ละเอียดในส่วนของข้อเสนอแนะและมติที่ประชุม 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะเข้าอบรมการเป็นผู้ประเมินภายในให้มากข้ึน 
9. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพตามเกณฑ์ใหม่ ให้กับบุคลากรของ
บุคลากรของคณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
10. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรวางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรเป็นการ
เร่งด่วน เพ่ือให้ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
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ภำคผนวก 
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ก ำหนดกำร 
โครงกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ ปีกำรศึกษำ 2557  

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 
วันที่ 3-4 พฤศจิกำยน 2558 

ณ ห้องบุษรำคัม ชั้น 1 โรงแรมฟูรำม่ำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 

วันที่ 3 พฤศจิกำยน 2558 
เวลำ กิจกรรม 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น. - พิธีเปิด โดยรองอธิการบดีด้านวิชาการ ผศ.สนิท พิพิธสมบัตร 

- แนะน าคณะกรรมการตรวจประเมิน 

09.30 – 10.00 น. คณะกรรมการฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน พร้อมรับฟังการ
บรรยายสรุปการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

10.00 – 10.30 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน 

10.30 – 11.00 น. สัมภาษณ์ผู้บริหาร 

11.00 – 12.00 น.  สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต / นักศึกษา / อาจารย์ / ศิษย์เก่า 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมห้องสมุด / ห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการ สังเกตการณ์

และสัมภาษณ์ 
14.30 – 17.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน ศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูลเพ่ิมเติม และ

สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามรายงานการประเมินตนเอง 
วันที่ 4 พฤศจิกำยน 2558 

เวลำ กิจกรรม 
08.30 – 12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน ศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูลเพ่ิมเติม และ

สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามรายงานการประเมินตนเอง (ต่อ) 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินเพ่ือสรุปผล และร่างรายงานผลการตรวจ

ประเมิน 

14.30 – 17.00 น. - ประธานคณะกรรมการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพด้วยวาจาต่อคณะ
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของหน่วยงาน 
- คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถาม 

 

หมำยเหตุ :  1. พักรับประทานอาหารว่างช่วงเช้า เวลา 10.30 – 10.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 14.30 – 14.45 น. 
       2. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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รำยช่ือผู้ให้รับสัมภำษณ์ในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 255๗ 
วันที่ ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ เวลำ ๑๐.30 – 12.00 น.   

ณ โรงแรมฟูรำม่ำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
----------------------------------------------------------------------- 

ตัวแทนผู้บริหำร (เวลำ ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.) ห้องทับทิม 
 1. อ.ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๒. อ.ชัยธวัช  จารุทรรศน์ รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
 ๓. ผศ.ดร.เอมอร  ไชยโรจน์ รองคณบดีด้านบริหาร 
 4. ผศ.ดร.วิไลพร  จันทร์ไชย รองคณบดีด้านวิจัยและพัฒนา 
 5. ผศ.ดร.สภุาวดี  ศรีแย้ม  ผู้ช่วยคณบดี 
 6. อ.วิรัน  วิสุทธิธาดา ผู้ช่วยคณบดี 
 7. อ.ดร.สุวชิช ์  ธนะศานวรคุณ ผู้ช่วยคณบดี 
 8. อ.ดร.ชินานาฎ วิทยาประภากร ผู้ช่วยคณบดี 
 ๙. ผศ.ประยงค์  ใสนวน  รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ 
 

กลุ่มที่ 1 (เวลำ ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.) ห้องทับทิม 
กลุ่ม ๑ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง /สำขำ พื้นที่ 

ตัวแทน
ผู้ประกอบกำร
/ผู้ใช้บัณฑิต 

พ.อ.หญิง
กชกร 

ไชยบุตร กรรมการผู้จัดการ บจก.คุ้มเสือ
ตระการ 

เชียงใหม่ 

อำจำรย ์ รศ.สุธีกานต์  โสตถิกุล สาขาพืชศาสตร์ ล าปาง 
อ.เรืองพันธ์ ทรัพย์มี สาขาสัตวศาสตร์และประมง ล าปาง 
อ.ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ล าปาง 
อ.ทัศวรรณ อินทะสร้อย สาขาวิทยาศาสตร์ ตาก 
อ.พัฒน์ชญา มณีค า สาขาวิทยาศาสตร์ ตาก 
อ.สุธาทิพย์ ไชยวงศ ์ สาขาสัตวศาสตร์และประมง น่าน 
อ.ณวรรณพร จิรารัตน์ สาขาสัตวศาสตร์และประมง พิษณุโลก 
อ.พรเทพ เกียรติด ารงค์กุล สาขาวิทยาศาสตร์ พิษณุโลก 
อ.ดร.ปภาวดี เนตรสุวรรณ สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงราย 
อ.ธันวา แก้วเขียว สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ 
อ.วัชราภรณ์ ใจโฮ้งล า สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ 
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กลุ่ม ๑ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง /สำขำ พื้นที่ 
เจ้ำหน้ำที่ น.ส.จิราภรณ ์ แสงค ามา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชียงใหม่ 

น.ส.ศยามล อินทิยศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ล าปาง 
น.ส.สุรีพร วันควร นักวิทยาศาสตร์ น่าน 
นายทรงศักดิ์ รักพ่วง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาก 
นางชนนิ
กานต์ 

ค าสมุทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชียงราย 

นายสุริยะ พิจารณ์ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน
คณบดี 

 
กลุ่มที่ 2 (เวลำ ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.) ห้องทับทิม 

กลุ่ม ๒ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง /สำขำ พื้นที่ 
ศิษย์เก่ำ นายนพรัตน์ สีธิอินใจ สาขาสัตวศาสตร์และประมง ล าปาง 

นายณัฐอมร จวงเจิม สาขาพืชศาสตร์ ล าปาง 
นักศึกษำ น.ส.พงษ์นภา ถนอมใจ สาขาพืชศาสตร์ ปี ๔ ล าปาง 

นายพงนิกร ทองเหลา สาขาสัตวศาสตร์และประมง ปี ๔ ล าปาง 
นายวัชรพล อะกะเรือน สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ปี ๓ ล าปาง 

ผู้น ำนักศึกษำ น.ส.สภุาวรรณ ณอ่ิน นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทย์ฯ ล าปาง 
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ภำพกิจกรรม 
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26 
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คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  ปีกำรศึกษำ 2557 
ระหว่ำงวันที่ 3 – 4 พฤศจิกำยน 2558 

 
 
 

ลงชื่อ ................................................................ ประธาน 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธี  กิตติพงศ์ไพศาล) 

ลงชื่อ .................................................. กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ) 

ลงชื่อ .................................................. กรรมการ 

(อาจารย์อุมาพร  เภตราพรโชติ) 

ลงชื่อ .................................................. เลขานุการ 

(นางสาววรัญญา  กันทะ) 
 
 
 
 

 
 


