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ค ำน ำ 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด าเนินการ
จั ดท าร าย งาน การป ระ เมิ น ตน เอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจ าปี ก ารศึ กษ า  2561                   
เพ่ือรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รายงานฉบับนี้เป็นการประเมิน
ตนเองจากผลการปฏิบัติงานในระหว่างปีการศึกษา 2561  ตั้งแต่  25 มิถุนายน 2561  ถึง  3 มิถุนายน 2562   
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ คือ 1) การผลิตบัณฑิต 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ  
4) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 5) การบริหารจัดการ ทั้งนี้รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จะเป็น
แนวทางในการน าผลจากการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 

              
           (รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ) 
                  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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สำรบัญ 

 
  หน้ำ 
  
ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
บทสรุปผู้บริหำร ค 
ส่วนที่ 1  ส่วนน ำ  
 1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 1 
 2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ 2 
 3. โครงสร้างการองค์กร 8 
 4. รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารคณะ 10 
 5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 12 
 6. จ านวนอาจารย์และบุคลากร 13 
 7. ข้อมูลด้านงบประมาณ และอาคารสถานที่ 15 
 8. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของคณะ 16 
 10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 17 
ส่วนที่ 2  ผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้  ปีกำรศึกษำ 2560  
 องค์ประกอบที่  1   การผลิตบัณฑิต 22 
 องค์ประกอบที่  2   การวิจัย   45 
 องค์ประกอบที่  3   การบริการวิชาการ 62 
 องค์ประกอบที่  4   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  70 
 องค์ประกอบที่  5   การบริหารจัดการ 76 
ส่วนที่ 3  สรุปผลกำรประเมินตนเอง 122 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 2561 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
  
              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี
การศึกษา 2561 เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานตามพันธกิจการจัดการศึกษาของคณะฯที่มุ่งผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินงานวิจัยและบริการ
วิชาการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน อันน าไปสู่การปฏิบัติได้ และสามารถช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของชาติและท้องถิ่นสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน 

  การจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ด าเนินการภายใต้ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมภารกิจทุกด้าน ใน 4 สาขา คือ สาขาพืชศาสตร์  สาขาสัตว
ศาสตร์และประมง  สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  และสาขาวิทยาศาสตร์  โดยจัดการเรียนการสอนใน
เขตพ้ืนที่ น่าน ล าปาง พิษณุโลก ตาก เชียงราย  เชียงใหม่ และ สถาบันวิจัยการเกษตร  มีการจัดการ
เรียนการสอนทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท รวม
ทั้งสิ้น  8 หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว  
จึงมีกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาความรู้ ทักษะต่างๆ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้กับทั้งนักศึกษาและอาจารย์ อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน  

องค์ประกอบ 
จ ำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนประเมิน
เฉลี่ย 

ระดับคุณภำพ 

1. การผลิตบัณฑิต 6 4.31 ดี 
2. การวิจัย 3 5.00 ดีมาก 
3. การบริการวิชาการ 1 5.00 ดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1 5.00 ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 2 5.00 ดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 13 4.68 ดีมำก 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 2561 
 

 ในปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลล้านนา  ได้ด าเนินการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ สกอ. จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 5 องค์ประกอบ  
ผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับดีมำก คะแนนเฉลี่ย 4.68  ในด้านปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับดี  
คะแนน 4.48 กระบวนการ อยู่ในระดับดีมาก 5.00 คะแนน  และผลผลิตในระดับดี 3.99 คะแนน 
 
จุดเด่นและแนวทำงเสริม/จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงปรับปรุง 
  
           จุดเด่นและแนวทางเสริม  
           มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตตลักษณ์ วิสัยทัศน์พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของคณะ และมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสารมารถ มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ดี 
ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ อาคารสถานที่ ที่มีความ
หลากหลาย และมีเอกลักษณ์ท่ีมีความแตกต่างกันไป 
 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
           ควรมีการก ากับติดตามการด าเนินโครงการทุกโครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
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สวนท่ี 1 สวนนํา 
 

1. ช่ือหนวยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 
     1.1 ชื่อหนวยงาน 

      คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
 

1.2 ที่ตั้ง 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 128 ถนนหวยแกว ตําบลชางเผือก  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 

 
1.3 ประวัติความเปนมา 
     เม่ือวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2548  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ใหประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง ข้ึน
แทน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  โดยใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหงเปนนิติบุคคล 
และเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีงบประมาณ  ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ และในกฎกระทรวงศึกษาธิการ  ตามประกาศกฎกระทรวงในราช
กิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนท่ี 118  ลงวันท่ี  27  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2549  กระทรวงศึกษาธิการ  
ไดจัดแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยแบงออกเปน 4 คณะ  
คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  
คณะวิศวกรรมศาสตร  และคณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร     

   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  เปนสวนราชการหนึ่งใน 14 สวนราชการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศในกฎกระทรวง ลง
วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2549 โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เปนผูดูแล
รับผิดชอบภารกิจดานการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ รับผิดชอบภารกิจการศึกษาในระดับ
อนุปริญญา  ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  โดยมีภารกิจหลัก  ดานการเรียนการสอน ดานงานวิจัย  
ดานการบริการวิชาการ ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  ดานบริหารจัดการ  ตลอดจน
ดานอัตลักษณ    

  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร แบงออกเปน  4  สาขา  ไดแก   
สาขาวิทยาศาสตร  สาขาพืชศาสตร  สาขาสัตวศาสตรและประมง  และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร   

  ตอมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ไดกําหนดสวนราชการอ่ืนใหสอดรับกับ
ภารกิจดานการเรียนการสอนสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร โดยไดจัดตั้งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ในพ้ืนท่ีนาน ลําปาง 
พิษณุโลก ตาก และเชียงราย และมีรองอธิการบดีในพ้ืนท่ีเปนผูดูแลรับผิดชอบภารกิจดานการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ สวนพ้ืนท่ีเชียงใหมท่ียังไมมีหลักสูตรเพ่ือการเรียนการสอน 
จัดตั้งใหเปนสํานักงานสาขาวิทยาศาสตร เพ่ือประสานงานกับคณะท่ีอยูสวนกลาง 
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2.  ปรัชญา วิสัยทัศน เปาหมาย และแผนยุทธศาสตร 
  ปรัชญา 
  “สรางความรูจากประสบการณ เชี่ยวชาญวิชาชีพ เชิดชูคุณธรรม นําความรูสูชุมชน”  

  วิสัยทัศน 
“เปนคณะชั้นนําในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเขาสูระบบการเกษตร บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลย ีและนวตักรรม” 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษา ดานวิชาชีพในอุตสาหกรรมเกษตร ท่ีใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนฐาน 

โดยใหโอกาสผูสําเร็จอาชีวศึกษาไดศึกษาตอ 

2. วิจัยเพ่ือพัฒนาและยกระดับองคความรูดานวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยีการเกษตร 

สูสากล 

3. จัดการวงจรความรู ( Knowledge cycle) วิทยาศาสตร  และเทคโนโลยีการเกษตร 

แกเกษตรกร และ Startup  

4. สรางคุณคา"วิถีเกษตรและอาหารลานนา"เพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ

สิ่งแวดลอมในทองถ่ิน  

5. สรางระบบบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 

แผนยุทธศาสตร 

ปรัชญา   “นวัตกรรมเพ่ือชุมชน” 

       วิสัยทัศน  มหาวิทยาลัยชั้นนําดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ทองถ่ิน อยางยั่งยืน 

 พันธกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
               1. จัดการศึกษาวิชาชีพ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและผลิตครูวิชาชีพ ท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยมุงเนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม พ่ึงพาตนเองได
และเปนท่ีพ่ึงทางวิชาการใหกับสังคม และทองถ่ิน 

  2.ศึกษา วิจัย ท่ีเนนการสรางองคความรูและนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ  
  3. การบริการวิชาการ มุงเนนถายทอดองคความรูและนวัตกรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพ

ชีวิต ของสังคม ชุมชน ทองถ่ิน อยางยั่งยืน 
 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม เพ่ือธํารงรักษาไวซ่ึง ศิลปวัฒนธรรม          

ภูมิปญญา สรางสมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดลอม 
 5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาล เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย
กับมหาวิทยาลัย นําไปสูการพัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืน 
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เปาหมายแผนยุทธศาสตร 5 ป ( พ.ศ. 2561- 2565)   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

ยุทธศาสตร กลยุทธ ผลลัพธ (KPI) หนวยนับ 
เปาหมายมหาวิทยาลัย  

(ระยะ 5 ป) 

1. การพัฒนาการศึกษา

เพ่ือผลิตกําลังคนนัก

ปฏิบัติ (Hands-On) 

1.1 ปรับกระบวนการคัดเลือกและรวมผลิต

ตัวปอนสายวิชาชีพ เชิงรุก 

1.จํานวนการรับนักศึกษาใหมท่ีมีสัดสวนการรับ

นักศึกษา จากอาชีวศึกษาตอสายสามัญ เปน 70:30  

คน : ป 7,500 

(5,250 : 2,250) 

2.จํานวนโรงเรียนเตรียมดานวิชาชีพ เพ่ือผลิตตัวปอน โรงเรยีน 6 

1.2 การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา

แบบนักปฏิบัติ Hands-On 

3.รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป หลังสําเร็จ

การศึกษา 

รอยละ 95 

4.ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบ TQF 

และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัย 

ระดับ ดีมาก 

5.รอยละบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาดานครุศาสตร ได

งานทําในสายครูวิชาชีพ 

รอยละ 80 

6.รอยละของหลักสูตรท่ีมีผลงาน/โครงการ/กิจกรรม

ของนักศึกษาท่ีใชทักษะวิชาชีพ ท่ีทําใหเกิดประโยชน/

มูลคาเพ่ิม ตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

 รอยละ 100 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ ผลลัพธ (KPI) หนวยนับ 
เปาหมายมหาวิทยาลัย  

(ระยะ 5 ป) 

2. การพัฒนา

มหาวิทยาลัยเพ่ือการ

เติบโตรวมกับการพัฒนา

ประเทศ 

2.1 พัฒนากลไกความรวมมือกับผูมีสวนได

สวนเสีย (Stakeholder Retention) 

ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ศิษยเกา 

ผูปกครอง ผูเรียน เครือขาย

สถาบันการศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

7.มูลคาท่ีเกิดจากผลของการผลิตบัณฑิต วิจัย และ

การบริการวิชาการ ความรวมมือกับเครือขายภายนอก 

ในการพัฒนาพ้ืนท่ีเปาหมายใหมีความม่ันคง และ

ยั่งยืน 

ลานบาท 250 

2.2 ใชวิทยาการ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนพัฒนา

ทองถ่ิน (สอดคลองพันธกิจ) 

8.จํานวนชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาภายใตโครงการ

หลวง/ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

ชมุชน 30 

9.จํานวนผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ/งานสรางสรรค ท่ี

ไดรับรางวัลระดับชาติ นานาชาติ และหรือนําไปใช

ประโยชน 

ผลงาน 100 

2.3 สรางหนวยธุรกิจความรวมมือระหวาง

มหาวิทยาลัยรวมกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษาท้ังใน

และตางประเทศ (Public Private 

Partnership Business Unit) 

10.มูลคาจากความรวมมือหนวยธุรกิจระหวาง

มหาวิทยาลัยรวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา

สังคม สถาบันการศึกษาท้ังในและตางประเทศ  

ลานบาท 200 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ ผลลัพธ (KPI) หนวยนับ 
เปาหมายมหาวิทยาลัย  

(ระยะ 5 ป) 

2.4 สรางความตระหนักในคุณคา 

ศิลปวฒันธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ (สอดคลองพันธกิจ) 

11.จํานวนองคความรูดานศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปญญา

ทองถ่ินและการรักษาสิ่งแวดลอม ท่ีถูกจัดเก็บและ

หรอืนาํไปใชประโยชน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องคความรู 30 

3.ยุทธศาสตรพัฒนาการ

บริหารจัดการ และการ

สรางฐานวฒันธรรม

องคกร 

3.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย 

12.ระดับผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางดาน

หลักธรรมาภิบาล 

ระดับ ดีมาก 

3.2 การจัดการเพ่ือสรางเสถียรภาพการ

บริหารงาน และความม่ันคงทางการเงิน 

13.รอยละของหนวยงานหลกั (16 หนวยเบิกจาย) ท่ี

บรหิารแผนงาน แผนงบประมาณใหเปนไปตาม

เปาหมายภายใตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

รอยละ 95 

3.3 บรกิารจดัการทรพัยากรมนษุย ของ

มหาวิทยาลัย อยางรอบดาน 

14.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรดานภาวะ

ความสุข 

ระดับ ดีมาก 
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3.  โครงสรางองคกร 
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4.รายช่ือผูบรหิาร และคณะกรรมการบรหิารคณะ  
4.1 คณะกรรมการบรหิารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

(1) นายยรรยง เฉลิมแสน คณบดี  
(2) รองศาสตราจารยเอมอร ไชยโรจน รองคณบดีดานบริหาร 
(3) นายชัยธวัช จารทุรรศน รองคณบดีดานวิชาการและกิจการ

นักศึกษา 
(4) ผูชวยศาสตราจารยสุภาวดี ศรีแยม รองคณบดีดานวิจัยและพัฒนา 
(5) ผูชวยศาสตราจารย เกรียงศักดิ์   วัฒนวิฑูร รองคณบดี ตาก 
(6) รองศาสตราจารยเกชา คูหา รองคณบดี นาน / หัวหนาสาขาสัตว

ศาสตรและประมง นาน 
(7) รองศาสตราจารยศีลศิริ สงาจิตร รองคณบดี พิษณุโลก / หัวหนาสาขา

พืชศาสตร พิษณุโลก 
(8) นางสาวปยมาสฐ ตัณฑเจริญรัตน รองคณบดี ลําปาง 
(9) นายสุวิชช ธนะศานวรคุณ ผูชวยคณบดี  
(10) ผูชวยศาสตราจารยชินานาฏ วิทยาประภากร ผูชวยคณบดี 
(11) นายสรุพล ใจวงคษา ผูชวยคณบดี 
(12) นางปทม ปราณอมรกิจ ผูชวยคณบดี 
(13) นางบุญฑริก รอดบํารุง ผูชวยคณบดี ตาก 
(14) นายสินเดิม ดีโต ผูชวยคณบดี ตาก 
(15) ผูชวยศาสตราจารยพายัพ เกตุชั่ง ผูชวยคณบดี ตาก 
(16) นางสาวรัชนี บัวระภา ผูชวยคณบดี นาน 
(17) นายเพลิฬ สายปาระ ผูชวยคณบดี นาน 
(18) ผูชวยศาสตราจารยปยะนุช รสเครือ ผูชวยคณบดี นาน 
(19) นางสาวอุษณียภรณ สรอยเพ็ชร ผูชวยคณบดี พิษณุโลก 
(20) นางสาวโสภณา สําราญ ผูชวยคณบดี พิษณุโลก 
(21) นางสาวรุงระวี ทองดอนเอ ผูชวยคณบดี พิษณุโลก 
(22) ผูชวยศาสตราจารยวรัญญา ธารเวชรักษ ผูชวยคณบดี ลําปาง / หัวหนาสาขา

วิทยาศาสตร ลําปาง 
(23) นายเรืองพันธ ทรัพยมี ผูชวยคณบดี มทร.ลานนา ลําปาง 
(24) นางอรทัย บุญทะวงศ ผูชวยคณบดี มทร.ลานนา ลําปาง 
(25) ผูชวยศาสตราจารยประยงค ใสนวน หัวหนาสาขาวิทยาศาสตร เชียงใหม 
(26) นางสาวปภาวดี เนตรสวุรรณ หัวหนาสาขาวิทยาศาสตร เชียงราย 
(27) นายเฉลา วงศแสง หัวหนาสาขาวิทยาศาสตร ตาก 
(28) นายวโิรจน มงคลเทพ หัวหนาสาขาวิทยาศาสตร นาน 
(29) ผูชวยศาสตราจารยศศิธร ปรือทอง หัวหนาสาขาวิทยาศาสตร พิษณุโลก 
(30) ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย ทิมขํา หัวหนาสาขาพืชศาสตร นาน 
(31) รองศาสตราจารยสธุกีานต              โสถิตกุล หัวหนาสาขาพืชศาสตร ลําปาง  
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(32) ผูชวยศาสตราจารยณิฐิมา เฉลิมแสน หัวหนาสาขาสตัวศาสตรและประมง 
พิษณุโลก 

(33) ผูชวยศาสตราจารยนิรันดร กองเงิน หัวหนาสาขาสัตวศาสตรและประมง 
ลําปาง  

(34) ผูชวยศาสตราจารยอุทิน คุณาแจมจรัส หัวหนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ตาก 
(35) นางสาวสุทธิดา ปญญาอินทร หัวหนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

นาน 
(36) นายบุญฤทธิ์ สโมสร หัวหนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

พิษณุโลก 
(37) นายธรีวฒัน เทพใจกาศ หัวหนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

ลําปาง  
(38) นางอุมาพร เจริญธนากุล เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
(39) นางน้ําฝน สุทธิกุญชร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 
4.2 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร       

(1) นายยรรยง เฉลิมแสน ประธานกรรมการ 
(2) รองศาสตราจารยสัมฤทธิ์ โมพวง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ(สาขาวิทยาศาตร) 
(3) รองศาสตราจารยอานนท เท่ียงตรง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (สาขาพืชศาสตร) 
(4) นายบัลลพกุล ทิพยเนตร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (สาขาสัตวศาสตร

และประมง) 
(5) นายขุนศรี ทองยอย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ(สาขาอุตสาหกรรม

เกษตร) 
(6) รองศาสตราจารยเอมอร ไชยโรจน กรรมการ (รองคณบดี) 
(7) นายชัยธวัช จารทุรรศน กรรมการ (รองคณบดี) 
(8) นายเฉลา วงศแสง กรรมการ(ตัวแทนหัวหนาสาขา

วิทยาศาสตร) 
(9) รองศาสตราจารยศีลศิริ สงาจิตร กรรมการ(ตัวแทนหัวหนาสาขาพืชศาสตร) 
(10) ผูชวยศาสตราจารยนิรันดร กองเงิน กรรมการ (ตัวแทนหัวหนาสาขาสัตว

ศาสตรและประมง) 
(11) นายธรีวฒัน เทพใจกาศ กรรมการ (ตัวแทนหัวหนาสาขา

อุตสาหกรรมเกษตร) 
(12) นายสมอ บุญพันธุ กรรมการ (คณาจารยประจําสาขา

วิทยาศาสตร) 
(13) รองศาสตราจารยชิติ ศรีตนทิพย กรรมการ (คณาจารยประจําสาขาพืช

ศาสตร) 
(14) นางสาวปยมาสฐ ตัณฑเจริญรัตน กรรมการ (คณาจารยประจําสาขาสัตว

ศาสตรและประมง) 
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(15) ผูชวยศาสตราจารยปยะนุช รสเครือ กรรมการ (คณาจารยประจําสาขา
อุตสาหกรรมเกษตร) 

(16) นางอุมาพร เจริญธนากุล เลขานุการ 
(17) นางสาวภาวิณี คํามวง ผูชวยเลขานุการ 

 
 
5. ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มีจํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอน
ท้ังสิ้น 8 หลักสูตร จําแนกเปน  

 ระดับปริญญาตรี (เกณฑ 2558) จาํนวน  6  หลักสูตร  
 ระดับปริญญาตรี (เกณฑ 2548) จาํนวน  1  หลักสูตร  
 ระดับปริญญาโท (เกณฑ 2558) จาํนวน   2  หลักสูตร  

 

ระดับ
ปรญิญา 

ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปที ่

ปรบัปรงุ
ลาสุด 

วันที่สภา
มหาวทิยาลยั

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ. ลงนาม
รบัทราบหลกัสตูร 

ปริญญาตรี 
2558 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวชิาเกษตรศาสตร 2560 
3 กุมภาพันธ 

2560 
22 ต.ค.61 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 2560 
3 กุมภาพันธ 

2560 
1 ต.ค.61 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2560 6 มกราคม 2560 8 ธ.ค.61 

ปริญญาตรี 
2558 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 2560 6 มกราคม 2560 30 พ.ย.61 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวชิาธรุกจิอาหารและโภชนาการ 2560 6 มกราคม 2560 9 ก.พ.62 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวชิาเคร่ืองจกัรกลเกษตร 2560 6 มกราคม 2560 9 ก.พ.62 

ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทคโนโลยีภูมิทัศน 2555 3 มีนาคม 2555 31 ตุลาคม 2555 
2548      

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร 2560 6 มกราคม 2560 2 มี.ค.62 
2558 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาพืชศาสตร 2560 6 มกราคม 2560 9 ก.พ.62 

 
หมายเหต ุ:  หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน ไดเสนอปดหลักสูตรตามมติสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี  6 / 2561 เมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  ปการศึกษา 2561 

 



13 

 

6.  จํานวนนักศึกษา 
ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มีนักศึกษาจํานวนท้ังสิ้น 

1,226 คน เปนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน  1,204  คน  ระดับปริญญาโท จํานวน  22  คน   
 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาแบงตามรายพ้ืนท่ีของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ 
ปริญญาโท 

           พ้ืนท่ี 
  
 หลักสูตร 

เชียงใหม เชียงราย ลําปาง ตาก นาน 
พิษณุโล

ก รวม 
ป.ตรี 

รวม 
ป.โท 

รวม
ท้ังสิ้น ป.

ตรี 
ป.
โท 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ปริญญาตรี (เกณฑ 2548)  
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน - - - - 6 - - - - - - - 6 - 6 
 
วท.บ.เกษตรศาสตร - - - - 210 - - - 204 - 291 - 705 - 705 
วท.บ.วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 

- - - - 111 - - - 32 - 39 - 182 - 182 

วท.บ.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - - - - - 59 - - - 38 - 97 - 97 

วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

- - - - - - - - 73 - - - 73 - 73 

วท.บ.ธุรกิจอาหารและ
โภชนาการ  

- - - - - - 83 - - - - - 83 - 83 

วท.บ.เครื่องจักรกล
เกษตร 

- - - - - - - - - - 58 - 58 - 58 

 
วท.ม.
เทคโนโลยกีารเกษตร 

- - - - - 12 - - - - - 1 - 13 13 

วท.ม.พืชศาสตร - - - - - 9 - - - - - - - 9 9 
รวม - - - - 327 21 142 - 309 - 426 1 1,204 22 1,226 

ขอมูลลาสุด ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 
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7. จํานวนอาจารยและบุคลากร 
           ในปการศึกษา  2561  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มีจํานวนอาจารยท้ังสิ้น 
277 คน เปนขาราชการพลเรือน 133 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 11 7.5 คน พนกังานราชการ 1 คน 
พนักงานตามพันธกิจ - คน และลูกจางชั่วคราว 25.5 คน  
  ท้ังนี้ เม่ือนับตามเกณฑของ สกอ. มีจํานวนอาจารยท้ังสิ้น 277 คน ปฏิบัติงานจริง  264 คน 
ลาศึกษาตอ 13 คน 
 7.1 บุคลากรสายวิชาการ 

ประเภทบุคลากร จาํนวน 
วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ 

ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย ผศ. รศ. ศ. 

ขาราชการ 133 - 2 82 49 40 75 18 - 

พนักงานมหาวิทยาลัย 117.5 - - 63 54.5 104.5 12 1 - 

พนักงานราชการ 1 - 1 - - 1 - - - 

พนักงานตามพันธกิจ 0 - - - - - - - - 

ลูกจางช่ัวคราว 25.5 - 3 21.5 1 25.5 - - - 

รวม 277 - 6 166.5 104.5 171 87 19 - 

 
 
 7.2 บุคลากรสายสนับสนุน  
ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ลําดับท่ี 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

จาํนวนบุคลากรสายสนบัสนนุจาํแนกตามคุณวุฒิ 
รวม 

ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 

1 เชียงใหม 1 6 3 10 

2 เชียงราย - 1 1 2 

3 ตาก 1 5 - 6 

4 นาน 7 10 - 17 

5 พิษณุโลก 5 7  12 

6 ลําปาง 8 6 - 14 

รวม 22 35 4 61 
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8. ขอมูลดานงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 
 8.1 งบประมาณ  ประจําปการศึกษา  2561 
 

พ้ืนท่ี 
จาํนวนงบประมาณ
พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ รวมจํานวน
งบประมาณ ภายใน ภายนอก 

นาน 730,575 1,117,547 1,747,188 3,595,310 

ลําปาง 870,148 
 

2,429,750.00 24,018,938.00 27,318,836 

พิษณุโลก 1,413,173 
 

1,142,070.50 4,006,883.00 6,562,127 

ตาก 329,304 
 

168,700.00 250,000.00 748,004 

เชียงราย - 178,530.00 83,185.00 261,715 

เชียงใหม - 406,220.00 300,000.00 706,220 

สวก. - 9,210,100.00 7,105,777.54 16,315,877.54 

สํานักงานคณบดี - - -  

รวม 3,343,200 14,652,917.50 37,511,972 55,508,089 

 
 8.2 อาคารสถานท่ี 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เลขท่ี 128 ถ.หวยแกว ต.ชางเผือก อ.เมือง  

จ.เชียงใหม  50300 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพ้ืนท่ีลําปาง เลขท่ี 200 หมู 17 ต.พิชัย  

อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพ้ืนท่ีตาก เลขท่ี 41 ถนนพหลโยธนิ ต.ไมงาม 

อ.เมือง จ.ตาก 63000 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพ้ืนท่ีพิษณุโลก เลขท่ี 52 หมู 7 ต.บานกราง 

อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพ้ืนท่ีนาน เลขท่ี 59 หมู 13 ต.ฝายแกว   

อ.ภูเพียง จ.นาน 55000 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพ้ืนท่ีเชียงราย เลขท่ี 99 หมู 10 ต.ทรายขาว 

อ.พาน จ.เชียงราย 57120 
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9.  เอกลักษณ อัตลักษณหรือวัฒนธรรมของคณะ 
9.1  เอกลักษณ 

                “การพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและการเกษตรท่ียั่งยืน” 
9.2   อัตลักษณ 

“บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ท่ีใชเทคโนโลยีเปนฐาน”  
- บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on)  

- สรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented)  

- ใชทักษะท่ีมีเทคโนโลยีเปนฐาน (Technology - Based Learning)  

10. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 
ขอเสนอแนะภาพรวม 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 
1.คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ี สกอ. กําหนด 

ในปการศึกษา 2561 คณะฯ ไดสนับสนุนสงเสริมให
บุคลากรขอตําแหนงทางวิชาการผานโครงการของคณะฯ 
คือ “โครงการอบรมปฏิบัติการการเขียนผลงานวิชาการ 
(เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน ตํารา 
หนังสือ) ป 2561”  และ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพในวารสารระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ประจําป 2562” โดยในปท่ีผานมามี
บุคลากรยื่นขอกําหนดตําแหนงจํานวน 25 ราย 

2.คณะยังไมไดนําแผนกลยุทธดานการพัฒนานักศึกษานําไป
กํากับการดําเนินงานในเขตพ้ืนท่ี ท่ีมีนักศึกษาอยางเปนระบบ 
และตัวบงชี้จากแผนกลยุทธของคณะยังไมชัดเจน จึงไม
สามารถนําสูการปฏิบัติได  

ในปการศึกษา 2561 ผูบริหารคณะท้ังในสวนกลางและ
ในพ้ืนท่ีทบทวนแผนงานและโครงการพัฒนานักศึกษา 
กิจกรรมนักศึกษาตามตัวบงชี้วัดความสําเร็จ และประเมิน
ปจจัยนําเขา-ผลลัพธของแผนงานและโครงการดังกลาว
ใหสอดคลองกันและเปนความตองการของพ้ืนท่ี  โดยท่ี
นักศึกษามีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรม และ
สามารถจัดทําแผนการจัดกิจกรรม ใหสอดคลองกับ       
อัตลักษณและบริบทของคณะฯ รวมท้ังสามารถกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนและโครงการได 

3.คณะยังขาดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการดาน
การวิจัย ทําใหไมสามารถสะทอนความโดดเดนและความ
เชี่ยวชาญของคณะ โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตร และ
การเกษตรตามศักยภาพของคณาจารย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนามีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการดานการวิจัยของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
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ขอเสนอแนะภาพรวม 
4.ผลงานเผยแพรของงานวิจัยสวนใหญอยูในระดับการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ จึงสงผลให ระดับคุณภาพของงาน
คอนขางต่ํา  

ในปการศึกษา 2561 คณะไดมีการจัดอบรม : โครงการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการทางดานวิชาชีพและวิชาการ
สมัยใหม “การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพในวารสาร
ทางวิชาการท้ังและประเทศและตางประเทศ” 

5.มีแผนกลยุทธดานบริการทางวิชาการท่ีชัดเจนแตยังไมไดมี
การเขียนโครงการ และยงัไมไดระบแุผนการใชประโยชนการ
บริการวิชาการท่ีมีตอการพัฒนานักศึกษาหรือยังไมปรากฏ
หลักฐานในการจัดทําโครงการทางวิชาการ 

ในปการศึกษา 2561 คณะไดจัดทําโครงการประชุมเพ่ือ
ดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ป 2561 – 
2565 ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 และแผนปฎิบัติราชการ
ประจําปการศึกษา 2562 ใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา และ
แผนการพัฒนาประเทศ 2 ฉบับ เพ่ือใหไดแผน
ยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตรท่ีมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร
และสนับสนุนตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรของ
มทร.ลานนา และผูบริหารไดแนวทางการพัฒนาแผนและ
นโยบายการถายทอดตัวชี้วัด การกํากับและติดตามผล
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร  
 
 

6.แผนกลยุทธดานศิลปวัฒนธรรมของคณะยังไมตอบโจทยตอ
การพัฒนานักศึกษาดานการใหความรูดานศิลปวัฒนธรรม แต
เนนการใหความสําคัญตอการสรางองคความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมท่ีตอบโจทยภาระหนาท่ีท่ีแทจริงท่ีสราง
ประโยชนใหกับนักศึกษา 
7.ในการจัดทําแผนกลยุทธของคณะมีการดําเนินการจัดทํา
แผนท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยแตการ
กําหนดตัวบงชี้ของแผนกลยุทธไมแข็งแรงและไมสะทอนกับ
ผลลัพธของประเด็นยุทธศาสตรหรือกลยุทธดังกลาวสงผลตอ
การพัฒนางานของคณะในอนาคต 
8.การจัดทําตนทุนตอหนวยเปนขอมูลท่ีมหาวิทยาลัยจัดทําให
คณะและสวนในคณะแตผูปฏิบัติไมสามารถนําขอมูลไป
วิเคราะห เพ่ือวางแผนบริหารตนทุนตอหนวยได เนื่องจากไม
เขาใจแหลงท่ีมาของขอมูล 

 
- 
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ขอเสนอแนะภาพรวม 
9.คณะขาดความเขาใจในดานการบริหารความเสี่ยง การ
จัดการความรูและการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรท่ีเปนระบบ 

- ในปการศึกษา 2561 มทร.ลานนาไดจัดโครงการ “การ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
สําหรับผูบริหารระดับสูง อาจารยท่ีปรึกษา และอาจารย
ผูสอน (ครั้งท่ี 1)” เพ่ือสงเสริมใหผูบริหาร และบุคลากร
ไดมีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการความเสี่ยงใน
ระดับคณะ และระดับคณะพ้ืนท่ี 
- ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ไดจัดสรรงบประมาณใหแตละเขตพ้ืนท่ี และ
สวนกลาง ไดดําเนิน การจัดการความรู  ท้ัง 3 ดาน ไดแก 
ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัยและดานบริหาร
จัดการ 
- ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตรไดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การถายทอดความรูการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอยาง
ถูกตองตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน” 
 
 

 

องคประกอบที่ 1 
ขอสงัเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

1.คณะควรสงเสริมสนับสนุนและกํากับติดตามใหบุคลากร
พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเองท่ีวางไว โดยเฉพาะการ
เพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาและการทําตําแหนงทางวิชาการของ
บุคลากรสายวิชาการ 

ฝายบริหารประชุมวิเคราะหบุคลากรในแตละพ้ืนท่ีแจง
นโยบายเปาหมายของคณะในเรื่องของวุฒิการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก และตําแหนงทางวิชาการ 

2.ผูบริหารของคณะควรมีการกํากับดูแลการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธการพัฒนานักศึกษาในเขตพ้ืนท่ีใหเปนไปตาม
เปาหมายท่ีวางไว ขณะเดียวกันในการจัดทําแผนการจัด
กิจกรรมนักศึกษาควรกําหนดผลลัพธท่ีจะไดจากการทํา
กิจกรรมใหชัดเจนแลวนําไปวางแผนการดําเนินงานโครงการ 
รวมถึงตัวบงชี้วัดความสําเร็จของแผนและโครงการ และควร
มีการประเมินปจจัยนําเขาและผลลัพธ ท้ังแผนและโครงการ
ใหชัดเจน รวมท้ังวิเคราะหความคุมคาของการดําเนินงานเพ่ือ
นําไปสูการปรับปรุงและพัฒนา จะทําใหการดําเนินงานตาม
แผนมีความสําเร็จตามวัตถุประสงค/ตัวบงชี้ท่ีกําหนดไว  จะ

-ผูบริหารคณะท้ังในสวนกลางและในพ้ืนท่ีทบทวน

แผนงานและโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

ตัวบงชี้วัดความสําเร็จ และประเมินปจจัยนําเขา-ผลลพัธ

ของแผนงานและโครงการดังกลาวใหสอดคลองกันและ

เปนความตองการของพ้ืนท่ี 

-เปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการวางแผนการจัด

กิจกรรม และพัฒนาใหนักศึกษาสามารถจัดทําแผนการ

จัดกิจกรรม ใหสอดคลองกับอัตลักษณและบริบทของ
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ทําใหเกิดความคุมคาในการดําเนินงาน สอดคลองกับความ
ตองการของเขตพ้ืนท่ี และคณะ 

คณะฯ รวมท้ังสามารถกําหนด ตัวชี้วัดความสําเร็จของ

แผนและโครงการได 

3.คณะควรมีการสํารวจความตองการของศิษยเกาเพ่ือนํามา
วางแผนในการจัดโครงการ กิจกรรม ท่ีสรางความรูและเปน
ประโยชนตอการประกอบอาชีพของศิษยเกา หรือใหความรูท่ี
ทันสมัยตอสภาวะแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือศิษยเกา
จะไดนําขอมูลไปใชประโยชนไดตรงตามความตองการ และ
ชวยสงเสริมศักยภาพในการทํางาน/ความกาวหนาในสายงาน 

-ควรแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับ วทก ทุกพ้ืนท่ีเพ่ือวางแผน

จัดฝกอบรมท่ีเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพของ

ศิษยเกา 

-เพ่ิมชองทางการติดตอรับรูขาวสารระหวางคณะและ

ศิษยเกา พรอมท้ังจัดทําฐานขอมูลศิษยเกา 
 

องคประกอบที่ 2 
ขอสงัเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

1.คณะควรใหความสําคัญกับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
งานวิจัย โดยอาจเชื่อมโยงกับฐานขอมูลงานวิจัยของสถาบัน 
และนํามาประมวลผลเพ่ือการบริหารจัดการและการกํากับ
ติดตาม และการกําหนดทิศทางงานวิจัยท่ีตอบสนองตอความ
ตองการของคณะ 

-รวบรวมขอมูลงานวิจัยยอนหลัง( 5ป) และการนาํเสนอ
ผลงานและตีพิมพของบุคลากรเชิงปริมาณ และจัดทําเปน
ขอมูลภาพรวมของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยกีารเกษตรเพือ่ใชเปนแนวทางการบริหารงานวจิยั 
 
 

2. คณะควรสงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัยมาเผยแพรใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ ท่ีมีน้ําหนักคะแนนสูงข้ึน 
โดยคณะตองมีนักวิจัยอาวุโสชวยเหลือ หรือการทํางาน
รวมกับนักวิชาการท่ีอาวุโส และมีการเผยแพร เพ่ือใหเกิดการ
ใชประโยชนจากงานวิจัยไปตอยอดในเชิงพาณิชย รวมท้ังการ
จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

- สงเสริม และสนับสนุนใหบุคลากรคณะวิทยาศาสตรนํา

ผลงานวจิยัมาเผยแพรในวารสารระดบัชาตแิละนานาชาต ิทีมี่

น้ําหนักคะแนนสูงข้ึน 

- สรางแรงบันดาลใจในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อเผยแพรใน
ระดับน้ําหนักคะแนนสูงข้ึน 

องคประกอบที่ 3 
ขอสงัเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

1.ในการบริการวิชาการระดับคณะ โครงการบริการวิชาการ
แกสังคมเพ่ือใหแนวคิดดวยการเห็นประโยชนสวนรวมมากวา
ประโยชนสวนตัว จึงตองบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการเพ่ือใหประโยชนกับนักศึกษา และควรนํา
การบริการทางวิชาการในโครงการท่ีคณะจัดไปวิเคราะห
นําไปสูงานวิจัยหรือนํามาถายทอดใหกับชุมชนจะทําใหชุมชน
ศักยภาพมากยิ่งข้ึน 

1.จัดทําวงจรความรูโจทยจากชุมชน บริการวิชาการและบ

รูณาการเรียนการสอน ผลลัพธกับชุมชน นักศึกษษ ผูสอน ได

โจทยวิจัยใหม ไดงานวิจัย และไดผลลัพธการวิจัย และจัดทํา

แผนบริการวชิาการ ใหระบแุผนการใชประโยชนใหชดัเจน

และเพิ่มการมีสวนรวมของบุคลากรและนักศึกษา  

2.โครงการบริการวิชาการ จะตองมีการบูรณาการวิชาการกับ

การเรียนการสอน กับงานวิจัย ใหเปนรูปธรรม โดยเนน

รายวชิาทีส่อนในคณะวทิยาศาสตรฯ และงานวจิยัทีไ่ด

ถายทอดหรือตอยอดกับงานบริการวชิาการ 
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องคประกอบที่ 4 
ขอสงัเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

1.ควรกําหนดแผนกลยุทธดานศิลปะและวัฒนธรรม ควร
กําหนดกลยุทธหลักในสวนท่ีพัฒนานักศึกษาดวยเนื่องเปน
สถานศึกษา แตจะมีตัวบงชี้ แผนกลยุทธในประเด็นอ่ืนเพ่ือ
สามารถดําเนินการไดและควรจัดทําโครงการ กิจกรรมท่ี
สรุปผลสําเร็จหรือมีตัวบงชี้แสดงผลลัพธท่ีไดยาก การ
ดําเนินการดานศิลปะและวัฒนธรรมอยางชัดเจน จะทําใหเกิด
ประโยชนและผลลัพธโดยตรงกับนักศึกษา 
 

-ทาํความเขาใจกับบคุลากรทีรั่บผดิชอบดานศิลปะและ

วัฒนธรรมทุกพื้นที่เร่ืองกําหนดกลยุทธหลักในสวนที่พัฒนา

นักศึกษา 

-คณะฯดําเนินการจัดทําแผนที่มีองคประกอบที่ชัดเจนเพื่อ
สามารถประเมินแผนไดอยางเปนระบบและนาํผลจากการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมในปหนาตอไป 

องคประกอบที่ 5 
ขอสงัเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

1.คณะควรมีการจัดทําแผนกลยุทธโดยบุคลากรของคณะ มี
สวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธมีการวิเคราะหสถานการณ 
กําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค  
กลยุทธ ตัวบงชี้ เปาหมายแผนกลยุทธ โครงการกิจกรรมมี
การกําหนดเปาหมาย ความสําเร็จของโครงการ 
ใหเปนไปตามแผนกลยทุธทางการเงนิทีกํ่าหนดไว 

ทบทวนจดัทาํแผนกลยทุธระยะยาวและจดัทาํแผนป 62 

2.คณะควรสรางความเขาใจกับการวิเคราะหตนทุนตอหนวย
ของแตละหลักสูตรโดยนําขอมูลมาวิเคราะหท่ีมาท่ีไปของ
ตนทุนตอหนวยและตองเขาใจแหลงท่ีมาของขอมูลเพ่ือนํามา
สรุปเปนตนทุนตอหนวยนอกจากนั้นเม่ือนํามาวิเคราะหตาม
พันธกิจ 4 ดาน และการพัฒนานักศึกษา พัฒนาอาจารย เพ่ือ
พิจารณาความคุมคาของหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และโอกาสทางการแขงขัน 

ผูที่รับผิดชอบของคณะความเขาใจวิธีการใหไดมาซึ่งขอมูล
และการวิเคราะหขอมูล 

 

องคประกอบที่ 5 
ขอสงัเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

3.ควรมีการทบทวนประเด็นความเสี่ยง โดยเริ่มจากการให
ความรู ความเขาใจอยางถูกตองในกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง ไมนําปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องและไมไดรับการ
แกไขมากําหนดเปนความเสี่ยง ท้ังนี้ ความเสี่ยงเปนประเด็นท่ี
คาดการณวาเม่ือเกิดข้ึนแลวจะมีผลกระทบตอการขับเคลื่อน
ยุทศาสตรหรือกระทบตอภาพลักษณของคณะได 

1.ผูรับผดิชอบทาํความเขาใจอยางถูกตองในกระบวนการ

บริหารความเสี่ยง 

2.ทําการถายทอดและทําความเขาใจกับบุคลากรในองคกร

และรวมกันจัดทําแผนจัดการบริหารความเสี่ยง 

4.ควรมีการทบทวนประเด็นความเสี่ยง โดยเริ่มจากการให
ความรู ความเขาใจอยางถูกตองในกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง ไมนําปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องและไมไดรับการ

1.ผูรับผิดชอบทําความเขาใจในเรื่องของกระบวนการ

จัดการความรู 
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แกไขมากําหนดเปนความเสี่ยง ท้ังนี้ ความเสี่ยงเปนประเด็นท่ี
คาดการณวาเม่ือเกิดข้ึนแลวจะมีผลกระทบตอการขับเคลื่อน
ยุทศาสตรหรือกระทบตอภาพลักษณของคณะได 

2.นําไปถายทออดใหกับบุคลากรเพ่ือจัดทําแผน
กระบวนการจัดการความรูท้ัง 2 ดาน คือดานการเรียนร
การสอน  
: นวัตกรรมการสอน และ ดานการวิจัย : วิจัย/นวตักรรม 

5.การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร คณะควรจัดทําแผนอัตรา
กําลังคนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาภาพรวมกับเขตพ้ืนท่ีของ
คณะ รวมท้ังจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ( IDP) ท้ัง
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และติดตามแผนกล
ยุทธในแตละปใหการพัฒนาบุคลากรเปนไปตามเปาหมาย 
และสะทอนผลลัพธของการพัฒนาบุคลากรโดยเพ่ิมขวัญ
กําลังใจและความสุขของบุคลากร 

ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรปวบประมาณ 61 – 65 ท้ัง
สายวิชาการ+สนับสนุนและถายทอดแผนใหกับบุคลากร
ทุกพ้ืนท่ีทราบเพ่ือทบทวนจัดทํา IDP ในปงบประมาณ 
61 - 65 

6.ควรทบทวนกระบวนการในการกํากับติดตามการบริหาร
หลักสูตรเดียวกันในแตละพ้ืนท่ีใหมีการจัดการเรียนการสอน
ไดมาตรฐานเดียวกับหรือใกลเคียงกันใหมากท่ีสุด โดย
เชื่อมโยงบทบาทหนาท่ีของรองอธิการบดีฝายวิชาการ รอง
อธิการบดีเขตพ้ืนท่ี และคณบดีท่ีเปนผูบริหารหลักของคณะ
ใหทําหนาท่ีรวมกันในการกํากับการบริหารหลักสูตรท่ี
สอดคลองกัน  
 

1) ทบทวนระบบและกลไกการบรหิารหลกัสตูรท้ังในพ้ืนท่ี

และคณะ 

2) ทบทวนบทบาทของรองอธิการบดีดานวิชาการและ

กิจการนักศึกษา, รองอธิการบดีเขตพ้ืนท่ีและคณบดีใน

ระบบและกลไกการกํากับติดตามการบริหารหลักสูตร 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2560 

องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : นายชัยธวัช จารุทรรศน์  

รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : งานวิชาการและกิจการนักศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาววรัญญา กันทะ 
โทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ 1506 
E-mail :  academicsat@gmail.com 
 
ผลการด าเนินงาน : 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมีหลักสูตรในปีการศึกษา 2561 เปิดสอนทั้งหมด 
จ านวน 8 หลักสูตร และได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้  
 

ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

องค์ประกอบ 
ที่ 1 

ผลรวมของค่าคะแนน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2-6 

1. วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ผ่าน 3.09 
2. วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร ผ่าน 2.52 
3. วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่าน 2.74 
4. วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 3.17 
5. วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและ
โภชนาการ 

ผ่าน 3.30 

6. วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

ผ่าน 2.55 

7. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

ผ่าน 3.25 

8. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ผ่าน 3.15 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 23.77 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 8 
คะแนนที่ได ้ 2.97 
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การค านวณ : 

= 
23.77 

 
8 

 
คะแนนที่ได ้ =2.97 คะแนน 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย  2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
การบรรลุ
เป้าหมาย 

3 คะแนน 2.97 คะแนน 2.97 คะแนน ไม่บรรลุ 
 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.1-1-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (หลักสูตร) ประจ าปีการศึกษา 2561 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : รศ.เอมอร  ไชยโรจน์ รองคณบดีด้านบริหาร 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางอุมาพร  เจริญธนากุล 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1506 
E-mail :  science_aggie_rmutl@hotmail.com 
 
ผลการด าเนินงาน : 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มี
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน 277 คน มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก จ านวน 104.5 คน  เมื่อค านวณตามสูตร พบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก เท่ากับร้อยละ 37.73  คะแนนที่ได้เท่ากับ 4.71 คะแนน  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 277 คน 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

104.5 คน 

 
แสดงวิธีการค านวณ  : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก 

 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 100 = 
104.5 

 100 = 37.73 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 277 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 37.73 4.71 คะแนน บรรลุ 
 
 

= 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 5 = 
37.73 

 5 = 4.71 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 40 

 ที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5         
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.2-1-01 จ านวนบุคลากร (สายวิชาการ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
ปีการศึกษา 2561 (25 มิถุนายน 2561 ถึง 3 มิถุนายน 2562) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : รศ.เอมอร   ไชยโรจน์ รองคณบดีด้านบริหาร 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางอุมาพร  เจริญธนากุล 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1506 
E-mail :  science_aggie_rmutl@hotmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน 277 คน มีจ านวนอาจารย์ประจ า
คณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 106 คน  เมื่อค านวณตามสูตรพบว่าค่าร้อยละของอาจารย์
ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ร้อยละ 38.26 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 3.19 คะแนน  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
1.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 277 คน 
2.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 171 คน 
 - วุฒิปริญญาตรี 4 คน 
 - วุฒิปริญญาโท 109.5 คน 
 - วุฒิปริญญาเอก 57.5 คน 
3.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  87 คน 
 - วุฒิปริญญาตรี 2 คน 
 - วุฒิปริญญาโท 50 คน 
 - วุฒิปริญญาเอก 35 คน 
4.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  19 คน 
 - วุฒิปริญญาตรี 0 คน 
 - วุฒิปริญญาโท 7 คน 
 - วุฒิปริญญาเอก 12 คน 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 106 คน 
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แสดงวิธีการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ  100 = 
106 

 100 = 38.26 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 277 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 30 ร้อยละ 38.26 3.19 บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.3-1-01 จ านวนบุคลากร (สายวิชาการ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
ปีการศึกษา 2561 (25 มิถุนายน 2561 ถึง 3 มิถุนายน 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

= 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 5 = 
38.26 

 5 = 3.19 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ ที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 
60 

          



28 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2561 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทยีบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
 
ผู้ก ำกับดูแลตวับ่งชี้ : นายชัยธวัช จารุทรรศน ์

รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
หน่วยงำน/ผู้รบัผิดชอบหลัก : งานวิชาการและกิจการนักศกึษา 
หน่วยงำน/ผู้รบัผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรำยงำน : นางสาววรัญญา กันทะ 
โทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ 1024 
E-mail :  academicsat@gmail.com 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ : 

ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน 
1. จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 1,443 
2. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  1,421 
3. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)  277 
4. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 4.14 
5. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

20 : 1 

6. ผลต่างระหว่างสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่
เป็นจริง – สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

-15.85 

7. ร้อยละค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน -79.25 
 
เกณฑ์กำรประเมิน : 
 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดเป็นคะแนน 5 
 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ ค านวณหา
ค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่า
ความแตกต่างมาพิจารณาดังนี้  

- ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 

- ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตาม
สูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
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สูตรกำรค ำนวณจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ : 
1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง

จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอด
ปีการศึกษารวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม - ถอน) 
โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้  

  SCH = ∑nici 
เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
Ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 

 
2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

 
 
กำรปรับจ ำนวนในระหว่ำงปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ 
 ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญา
ตรี เพื่อน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
 

นักศึกษำเต็มเวลำในหน่วยนับปรญิญำตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ =  FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ =  FTES ระดับปริญญาตรี + (2  FTES ระดับ

 บัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์แลสังคมศาสตร ์ =  FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 FTES ระดับ

 บัณฑิตศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี 
(FTES)= 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งป ี
 จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
 การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ  
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สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำแยกตำมกลุ่มสำขำ 

กลุ่มสำขำ 
สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำ 

เต็มเวลำต่ออำจำรย์
ประจ ำ 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
-  แพทยศาสตร ์
-  พยาบาลศาสตร์ 

8 : 1 
4 : 1 
6 : 1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 : 1 
3. วิศวกรรมศาสตร ์ 20 : 1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8 : 1 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง 20 : 1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 

เศรษฐศาสตร์ 
25 : 1 

7. นิติศาสตร์ 50 : 1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30 : 1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์ 8 : 1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25 : 1 
 
 
สูตรกำรค ำนวณ :  
1.  ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
 
 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง - สัดส่วนจ านวน

นักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 100  สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
2.  น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 
 2.1 ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 
 2.2 ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
 2.5 ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี ้
 

คะแนนที่ได้= 5 - ( 
ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 2.3 

) 
4 
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ผลกำรด ำเนนิงำน  : 
 ในปีการศึกษา 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าดังนี ้
 

ข้อมูล จ ำนวน 
1. ค่า FTES (ดูได้จากสูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า) 
 1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ                    
 1.2 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         

 
1,421 

2. ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ) -79.25 
3. แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน  (คะแนน)                                 5.00 
 
 
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนนิงำน :  

เป้ำหมำย 2561 ผลกำรด ำเนนิงำน คะแนนที่ได ้ กำรบรรลุเป้ำหมำย 
5 คะแนน ร้อยละ -79.25 5 คะแนน บรรล ุ

 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 

หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

1.4-1-01 สรุปจ านวนค่า FTES ประจ าปีการศึกษา 2561 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายชัยธวัช  จารุทรรศน์  

รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ผู้จัดเก็บข้อมลูและรายงาน : นายสุริยะ  พิจารณ์ 
โทรศัพท์ : 053 – 921444 ต่อ 1506 
E-mail :  academicsat@gmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน :  
 
 ข้อ 1.  จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการและการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษา โดยก าหนดตารางเวลาชั่วโมง Home room ในตารางสอนของอาจารย์ที่ปรึกษาทุก
วันพุธ เวลา 15.00 – 17.00 น. เป็นช่วงเวลาที่อาจารย์ที่ปรึกษาต้องพบปะกับนักศึกษาในความ
รับผิดชอบ เ พ่ือให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทางด้านวิชาการ การใช้ชีวิต ในเรื่องการเรียน  
การปฏิบัติตน และการปรับตัวให้ เหมาะสมเ พ่ือให้สามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
นอกจากนั้นอาจารย์ทุกท่านยังเปิดโอกาสให้ค าปรึกษานอกเวลาผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ , 
Facebook,  Line ฯลฯ ส่งผลให้สามารถป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การลงทะเบียนล่าช้า 
การวางแผนการเรียนประจ าภาค รวมทั้งบริการความช่วยเหลือนักศึกษา รวมทั้งนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนการเรียนดีเด่นจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนในภาคการศึกษานั้น 
 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.5-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
1.5-1-02 แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 
1.5-1-03 บันทึกให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิต 
1.5-1-04 แบบสรุปทุนการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sar.rmutt.ac.th/sar59/?wpfb_dl=7430
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 ข้อ 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีช่องทางประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพ่ือให้
ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการฯ ได้แก่ 
  1. ในเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น. เมื่อนักศึกษาต้องการใช้บริการด้าน
การศึกษา กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร จะได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของคณะในพ้ืนที่ประจ าสาขา 
และ/หรืออาจารย์ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ โดยข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ  
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาจะปรากฏอยู่ในเอกสารที่นักศึกษาได้รับในวัน
ปฐมนิเทศ 
  2.  นอกเวลาราชการ บริการให้ข้อมูล 24 ชั่ ว โมง โดยมี เว็บไซต์ของคณะ
https://sat.rmutl.ac.th และ Facebook https://www.facebook.com/Sat.rmutl/ ที่น าเสนอ
ข้อมูลต่างๆ รวมถึงหัวข้อที่เกี่ยวกับนักศึกษา เช่น ข้อมูลทั่วไปของคณะ ข้อมูลหลักสูตร หลักสูตรที่
เปิดสอน ข่าวกิจกรรม แหล่งจัดหางาน บุคลากร และศิษย์เก่า เป็นต้น เว็บไซต์ของคณะสามารถ
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของพ้ืนที่และคณะอ่ืนๆ โดยมีผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ที่ชัดเจนเพ่ือให้นักศึกษา
ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน 
  3. ข้อมูลแหล่งฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาคณะได้สร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอกและประชาสัมพันธ์ไปยังหลักสูตรในพ้ืนที่ 
เพ่ือให้นักศึกษาสนใจไปฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  4. คณะฯ ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ต่างๆ ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ , Facebook 
,Line ของคณะในพ้ืนที่  
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.5-2-01 หน้าเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
1.5-2-02 เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 
1.5-2-03 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะในพื้นที่ 
1.5-2-04 Facebook / Line ของคณะในพื้นที่ 
1.5-1-05 คู่มือนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
  ข้อ 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาในโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 ทุกพ้ืนที่ นอกจากนั้น 
ยังมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 
 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการน าเสนอแบบมืออาชีพ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ให้แก่
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้ในการท างานได้  
โดยเชิญ อาจารย์ทองสุข มันตาทร วิทยาการภายนอกมาบรรยาย เน้นหัวข้อบุคลิกภาพและการวาง
ตน โดยมีทั้งภาคบรรยายและฝึกปฏิบัติ ซึ่งนักศึกษาได้แสดงออกและฝึกการน าเสนองานหน้าชั้น 
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 - วันที่ 1 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ สมาคม
ศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง จัดงาน “รวมพ่ีรวมน้อง 65 ปี ราชมงคลบ้านกร่างคืนรัง” เพ่ือสาน
ความสัมพันธ์อันดี ความรักความสามัคคี ระหว่างเพ่ือน-พ่ี-น้อง ศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง คณาจารย์ 
และ นักศึกษา เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบสัมมาชีพ แนะน าแนวทางในการศึกษาเล่าเรียน
ให้ประสบผลส าเร็จ และให้ข้อคิดในการด าเนินชีวิตในอนาคต 

- โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือศึกษาต่อและการท างาน” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562  
โดยการบรรยายเชิงปฏิบัติการการเขียนจดหมายสมัครงานและการแนะน าตัวเองในการสัมภาษณ์ 
โดยวิทยากรจากศูนย์ภาษา ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของทุกหลักสูตรเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ 

- กิจกรรมพ่ีบัณฑิตพบรุ่นน้องในวันซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 
โดยรุ่นพ่ีจะออกมาเล่าประสบการณ์ต่าง ๆ ในการสมัครงาน ตลอดจนค าแนะน าด้านการสมัครงาน
และการประกอบอาชีพส่วนตัว  

- กิจกรรมท าบุญสาขาวิชาประมง ซึ่งได้มีการเชิญศิษย์เก่าที่ท างานราชการและเอกชนมา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ข้อคิดในการท างานแก่รุ่นน้องทุกคน  
    
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.5-3-01 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.5-3-02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการน าเสนอแบบมืออาชีพ 
1.5-3-03 กิจกรรม “รวมพ่ีรวมน้อง 65 ปี ราชมงคลบ้านกร่างคืนรัง” 
1.5-3-04 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือศึกษาต่อและการท างาน 
1.5-3-05 กิจกรรมพ่ีบัณฑิตพบรุ่นน้องในวันซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร  

ปีการศึกษา 2561 
 
 ข้อ 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

คณะฯ  ได้มีการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการให้บริการการศึกษา ในข้อ 1-3  โดย
ทุกข้อมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า 3.51  ดังนี้ 
  - ข้อ 1 จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะโดยประเมิน
จากนักศึกษาที่มาขอรับการปรึกษา จากประเด็นที่นักศึกษาปรึกษา เช่น เรื่องวิชาการ เรื่องส่วนตัว 
ปัญหาในรายวิชาต่างๆ และการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ และผลการประเมินความพึงพอใจของ
การบริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับมาก   
  - ข้อ 2 การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาโดยประเมินจากประเด็นที่นักศึกษาและศิษย์เก่าขอข้อมูลเช่น ช่อง
ทางการรับข้อมูลของนักศึกษา การบริการแหล่งข้อมูลด้านการจัดหางาน การบริการด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นต้น และผลการประเมินความพึงพอใจของการให้ข้อมูลมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.69 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับ มาก  



36 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2561 
 

- ข้อ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาโดย
ด าเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2560 ประเมินจากจ านวนนักศึกษาในแต่ละ
สาขาซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ  3 .79 อยู่ ในระดับมาก ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้ าร่ วมโครงการ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับมาก  

 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.5-4-01 สรุปผลการประเมินการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

1.5-4-02 สรุปผลการประเมินคุณภาพของการบริการนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 ข้อ 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่ง

ให้ผลการประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
คณะได้น าผลการประเมินจากปีการศึกษา 2560 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า

คณะ ในการประชุม ครั้งที ่5/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ได้ด าเนินการปรับปรุง ดังนี้ 
1. การบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 
2560 

ผลการปรับปรุงพัฒนาใน ปีการศึกษา 2561 

1. ให้มีการให้ค าปรึกษาได้หลายช่องทาง 1. คณะได้มีการเพ่ิมช่องทางที่สามารถติดต่อที่
สะดวกทางออนไลน์หลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ 
คณะ กลุ่มไลน์ กลุ่ม  facebook รวมทั้งการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยใช้การสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์
เป็นต้น 

 
2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 

ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 
2560 

ผลการปรับปรุงพัฒนาใน ปีการศึกษา 2561 

1. ให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะเพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้น 

1. คณะได้เพ่ิมบอร์ดประชาสัมพันธ์เพ่ิมตาม
สาขาและคณะ 
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3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 
2560 

ผลการปรับปรุงพัฒนาใน ปีการศึกษา 2561 

1. กิจกรรมที่จัดยังไม่ครอบคลุมการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา 

1. จัดกิจกรรมหลากหลายเพ่ือเตรียมความ
พร้อมเมื่อส าเร็จการศึกษา 

 
 
ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ ได้น าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ

ให้บริการค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ 
และจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาให้แนว
ทางการบริการนักศึกษาดีขึ้น ส าหรับการจัดท าแผนการพัฒนาการให้บริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีในปีถัดไป ดังนี้ 

1. การบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 
2561 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนาใน ปีการศึกษา 
2562 

1. ให้มีการให้ค าปรึกษาได้หลายช่องทาง 1. เพ่ิมช่องทางการให้ค าปรึกษาปัญหาการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษาโดยจัดให้มีสายตรงคณบดีทาง
เว็บไซต์ของคณะ 
 

2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 
2561 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนาใน ปีการศึกษา 
2562 

1. การประชาสัมพันธ์ด้านการสมัครงาน 1. คณะได้ปรับปรุงการบริการข้อมูลข่าวสาร
ทาง เว็ บ ไซต์  โ ดยมี เ จ้ าหน้ าที่ ปฏิบั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์ที่ ดูแลรับผิดชอบและพัฒนา  
การปรับรูปแบบหน้าเว็บไซต์ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น  
มีหน้าเฉพาะหัวข้อการบริการการปรึกษาที่
ชัดเจน แก้ไขระบบให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและ
ได้มีการเพ่ิมลิงก์เกี่ยวกับสมัครงานจากส านัก
จัดหางานและประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
ผ่ านทาง  Facebook ของคณะเ พ่ือแจ้ ง ให้
นักศึกษาได้ทราบ 
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3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 
2561 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนาใน ปีการศึกษา 
2562 

1. เพิ่มเวลาในก าหนดการให้นักศึกษาซักถาม 
วิทยากรในงานปัจฉิมนิเทศ 

1. คณะได้น ามาเป็นข้อมูลในการจัดโครงการ
ปัจฉิมนิเทศในปีการศึกษา 2562 โดยขอเพ่ิม
เวลาในการซักถามจาก 15 นาที เป็น 1 ชั่วโมง 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.5-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
1.5-5-02 แผนการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
 ข้อ 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์
ให้แก่ศิษย์เก่า โดยในปี 2561 คณะฯจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการน าเสนอแบบมืออาชีพ เมื่อวันที่ 
8 กันยายน 2561 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีศิษย์เก่าจากสาขาต่าง ๆ มาเข้าร่วมโครงการด้วย  
โดยเชิญ อาจารย์ทองสุข มันตาทร วิทยาการภายนอกมาบรรยาย เน้นหัวข้อบุคลิกภาพและการวาง
ตน โดยมีทั้งภาคบรรยายและฝึกปฏิบัติ ซึ่งศิษย์เก่าสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการแสดงออกและการ
น าเสนองานในที่สาธารณะได้ และโครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคนิคการท าอาหารหยาบและ
อาหารเสริมแร่ธาตุ เก็บไว้ในฤดูแล้ง ส าหรับผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 
 นอกจากนี้ คณะฯ ได้ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
เช่น จัดให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่า และนักศึกษาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น 
Website ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  Facebook ศูนย์ประสานงานศิษย์เก่า
และปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและ Facebook ของแต่ละพ้ืนที่ ส าหรับ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลกิจกรรม การประชุมวิชาการ แหล่งทุน
วิจัย แหล่งทุนการศึกษาต่อส าหรับศิษย์เก่า 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.5-6-01 รายงานผลด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการน าเสนอแบบมืออาชีพ 
1.5-6-02 รายงานผลด าเนินโครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคนิคการท าอาหารหยาบและ

อาหารเสริมแร่ธาตุ เก็บไว้ในฤดูแล้ง ส าหรับผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในพื้นที่จังหวัดน่าน 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : นายชัยธวัช  จารุทรรศน์ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นายสุริยะ  พิจารณ์ 
โทรศัพท์ : 053 – 921444 ต่อ 1506 
E-mail :  academicsat@gmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 
 ข้อ 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วน

ร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จเป็นบัณฑิตที่มีความเพรียบพร้อม  ในทุกๆ ด้าน มีความรู้คู่คุณธรรม 
ซึ่งในปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงาน
ส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา จัดประชุมครั้งที่  1/2561 เมื่อวันที่  11 เมษายน 2561  
ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการและผ่านระบบ VDO-Conference เพ่ือวางแผนกิจกรรมให้
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
 - แผนงานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 2561 
 - ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2561  โดยมีรายชื่อดังนี้  

 - รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา  
 - ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
 - อ.สุปรียานันท์  ไชยเรียน ล าปาง 
 - อ.กุลวิชญ์   พานิชกุล ล าปาง 
 - อ.ดร.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์   ล าปาง 
 - อ.สุรพงศ์   ขุนคง             ตาก 
 - อ.วรเกียรติ   ทองไทย           ตาก 
 - อ.บุษบา    มะโนแสน         น่าน 
 - อ.ชัชชัย    ดีสุหล้า            น่าน 
 - ผศ.นพดล    ตรีรัตน ์            พิษณุโลก 
 - อ.ดร.สิรินทร์    สิมารักษ ์ พิษณุโลก 
 - อ.ดร.กฤษดา    กาวีวงศ ์ พิษณุโลก  
 - น.ส.พรกนก    นักใจธรรม ตัวแทนนักศึกษา ตาก 
 - น.ส.สุภาวรรณ   ณะอ่ิน  ตัวแทนนักศึกษา ล าปาง 
 - น.ส.อรทัย    วงค์เรือน ตัวแทนนักศึกษา ล าปาง 
 - นายอดิศร    วิริยะสกุลพันธ์ ตัวแทนนักศึกษา น่าน 
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 - นายยุทธภพ    สุดาลา  ตัวแทนนักศึกษา น่าน 
 - น.ส.รัตนาพร  สีธิไชย  ตัวแทนนักศึกษา น่าน 
 - น.ส.เพชรรัตน์    ไชยยง  ตัวแทนนักศึกษา น่าน 
 - น.ส.พัชชาภรณ์   พวงสอนใช้สกุล ตัวแทนนักศึกษา น่าน 
 - นายพงศธร    ศรีนวน  ตัวแทนนักศึกษา พิษณุโลก 
 - น.ส.ชนินทร์กานต์   ธุระเศรษฐ์ ตัวแทนนักศึกษา พิษณุโลก 
 - นายสุริยะ    พิจารณ ์ กรรมการและเลขานุการ 
 - น.ส.วรัญญา    กันทะ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.6-1-01 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากิจการ
นักศึกษา 1/2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ
และผ่านระบบ VDO-Conference 

1.6-1-02 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 17 
พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1  อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา   

 
 ข้อ 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน
ประกอบด้วย 

 คุณธรรม จริยธรรม 
 ความรู้  
 ทักษะทางปัญญา  
 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปี
การศึกษา 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ครบถ้วน ประกอบด้วย 
 (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นการพัฒนาลักษณะนิสัยของบัณฑิตไทย ให้ประพฤติดี  
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ปลูกฝัง จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และน าหลักคุณธรรม
จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาตนเองยกระดับจิตใจ เป็นผู้มีเมตตา 
อดทน สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีหลักคิดเชิงคุณธรรม โดยในปีการศึกษา 2561 คณะฯ 
ได้จัดกิจกรรมโครงการดังต่อไปนี้ 

- โครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรทุกพ้ืนที่ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาร่วมกับมทร.ล้านนาในแต่ละพ้ืนที่ 
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เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ในการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมถึงได้จัดกิจกรรมเพ่ืออบรม
จริยธรรมให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้รับการปลูกฝังจริยธรรมความมีระเบียบวินัยและน าหลักคุณธรรม
ไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป 

 (2) ด้านความรู้  ทักษะเชาว์ปัญญา  นักศึกษาต้องมีความรู้ พ้ืนฐานบนข้อเท็จจริง  
มีการน าเสนอข้อมูลที่ เป็นจริง เข้าใจหลักการแนวคิดและทฤษฎี โดยในปีการศึกษา 2561  
คณะฯ ได้สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ดังต่อไปนี้ 

- การแข่งขันทักษะสัตวศาสตร์อาเซียนครั้งที่ 3 และทักษะเกษตรอาเซียนครั้งที่ 1  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหว่างวันที่  27-29 มิถุนายน 2561 ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ท าให้นักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันได้รับความรู้ที่
นอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตร จากทีมอาจารย์ที่ฝึกซ้อมการแข่งขันในแต่ละสาขาวิชา รวมทั้ง
กรรมการตัดสินจะสรุป อธิบายวิธีการที่ถูกต้องให้กับนักศึกษาหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน  

- การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 - 26 
มกราคม 2562 ณ มทร.ล้านนา น่าน ซึ่งคณะฯ ได้สนับสนุนให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมในการ
แข่งขันครั้งท าให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับความรู้ที่นอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตร จาก
ทีมอาจารย์ที่ฝึกซ้อมการแข่งขันในแต่ละสาขาวิชา รวมทั้งกรรมการตัดสินจะสรุป อธิบายวิธีการที่
ถูกต้องให้กับนักศึกษาหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน เช่น ความรู้ด้านตอนกิ่ง/ต่อกิ่ง การตอนหมันสุกร วิธี
เข้าวัว การรีดนมโค การจัดตู้พันธุ์ไม้น้ า เป็นต้น 

(3) ด้านทักษะทางปัญญา นักศึกษาต้องมีกระบวนการคิด มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
สถานการณ์ได้ ประยุกต์ความรู้แนวคิดและทฤษฎีเพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่ างสร้างสรรค์ โดยในปี
การศึกษา 2561 คณะฯ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนาทักษะทางปัญญาโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- โครงการแข่งขัน “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11” 
- โครงการประกวดรางวัลนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ระดับอุดมศึกษา กลุ่มอาหารและ

ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ประจ าปี 2562 
- โครงการแข่งขัน Cabling Contest 2018 
-โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีทางอาหาร (FoSTAT – Nestle Quiz Bowl 2019) 
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การที่สามารถอยู่ร่วมกับ

ผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า วางแผนงานด าเนินชีวิตและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองได้  
โดยในปีการศึกษา 2561 คณะได้จัดกิจกรรมโครงการ ดังต่อไปนี้ 

- การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 -26 
มกราคม 2562 ณ มทร.ล้านนา น่าน ซึ่งคณะได้สนับสนุนให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ
จัดงานซึ่งนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ร่วมจัดงานและเข้าร่วมการแข่งขันเพ่ือรู้จักท างานเป็นทีม 
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2561 
 

(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
ต้องพัฒนาให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูดและการเขียน พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยในปีการศึกษา 2561 คณะได้สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- โครงการแข่งขัน “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11” 
- โครงการประกวดรางวัลนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ระดับอุดมศึกษา กลุ่มอาหารและ

ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ประจ าปี 2562 
- โครงการแข่งขัน Cabling Contest 2018 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.6-2-01 โครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 
1.6-2-02 โครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะสัตวศาสตร์อาเซียนครั้งที่ 3 

และทักษะเกษตรอาเซียนครั้งที่ 1 
1.6-2-03 โครงการจัดการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 
1.6-2-04 โครงการแข่งขัน “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้ง

ที่ 11” 
1.6-2-05 โครงการประกวดรางวัลนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ระดับอุดมศึกษา กลุ่มอาหารและ

ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ประจ าปี 2562 
1.6-2-06 โครงการแข่งขัน Cabling Contest 2018 
1.6-2-07 โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีทางอาหาร (FoSTAT – Nestle Quiz Bowl 2019) 
 
 ข้อ 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับ มทร.ล้านนาแต่ละพ้ืนที่ให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาผ่านกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 ซึ่งได้เชิญหัวหน้าส านักประกันคุณภาพการศึกษาแต่ละพ้ืนที่เป็นวิทยากรบรรยาย 
ในหัวข้อ เรื่อง งานประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งมีการบอร์ดประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้ศึกษา 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.6-3-01 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2561 
 

 
  ข้อ 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 คณะฯ ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 ได้น าข้อเสนอแนะผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลมา
ปรับปรุงดังนี้  
    - น าข้อเสนอแนะผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมของปีการศึกษา 
2560 มาเป็นข้อมูลด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 
  - ในปีการศึกษา 2561 ได้จัดโครงการตามแผนแต่ละโครงการบรรลุความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ครบทุกข้อ และมีกระบวนการน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานครั้ง
ต่อไป และได้น าผลการประเมินที่ได้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.6-4-01 แบบประเมินความส าเร็จการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561 

1.6-4-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
1.6-4-03 ตารางประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 
  ข้อ 5. ประเมินตัวช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 คณะฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรมและสรุปผลประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ตามตัวชี้วัด  
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.6-5-01 ตารางแสดงสรุปผลการด าเนินงาน 

 
  ข้อ 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
  จากการประเมินผลความส าเร็จของแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 256 1   
ได้น าผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงอุปสรรคปัญหาใน
การท ากิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาพร้อมรับข้อเสนอแนะและการสนับสนุนต่างๆ จากคณะและ
พิจารณาปรับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์แก่นักศึกษามากท่ีสุด  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2561 
 

 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะตามวัตถุประสงค์ของแผน 
ในปีการศึกษา 2562 ได้เพ่ิมวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม คือ  เพ่ือเป็น

แนวทางด้านการให้บริการทางการศึกษาและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์ คือ   
มีรายงานผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมด้านการให้บริการทางการศึกษา ด้านการให้
ค าปรึกษา การให้ข้อมูลและการเตรียมความพร้อมในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.6-6-01 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.6-6-02 ตารางผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  การมี เป้ าหมายผลิตบัณฑิตร่ วมกันทุก
หลักสูตร คือ การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ท าให้
ทุกหลักสูตรมุ่งเน้นสรรพสิ่งไปที่ผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ 

1 . ก า ร แ ส ว ง ห า ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ส ถ า น
ประกอบการในการผลิตบัณฑิตให้ตรงตาม
เป้าหมายได้ก าหนดไว้คือ บัณฑิตนักปฏิบัติ 

2. คณะฯ มีโครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรใน
ทุกพ้ืนที่ท าให้ เกิดความแข็งแกร่งทางด้าน
วิชาชีพ 

2.ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรมทางการเกษตร 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : รศ.เกชา  คูหา  รองคณบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  
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ผลการดําเนินงาน 

 ขอ 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารงานวิจยัท่ีสามารถนาํไปใชประโยชนในการบรหิารงานวิจยัหรอื
งานสรางสรรค  

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบสารสนเทศดานงานวิจัย รวมกับ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  และ มทร .ลานนา เชียงใหม  ลําปาง นาน ตาก 
พิษณุโลก และเชียงราย ผานทางเวปไซต https://rdi.rmutl.ac.th/ (2.1-1-01) ซ่ึงเปนหนวยงานขับเคลื่อนหลัก
ในการบริหารจัดการงานวิจัย ของมหาวิทยาลัย โดยมีสารสนเทศดานงานวิจัยเพ่ือใชเปนชองทางใหนักวิจัยใชใน
การสืบคนขอมูลงานวิจัย สงขอเสนอโครงการวิจัย รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย ตลอดจนระบบติดตาม
โครงการวจิยั ระเบยีบนกัวจิยั นอกจากนีย้งัมีระบบสนบัสนนุการตัดสนิใจดานงานวจิยั ( DSS) (2.1-1-02) ซ่ึงทํา
การบันทึกขอมูลและประมวลผลผานชองทางของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผูบริหารท่ีเก่ียวของสามารถเขาไป
เรียกดูขอมูล/สารสนเทศ ผานรหัสเขาถึงสวนบุคคลและนํามาใชเพ่ือการบริหารงานวิจัยของคณะได  
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เชียงราย มีระบบสารสนเทศดานงานวิจัย ผานทางเวป ไซต 
http://www4.chiangrai.rmutl.ac.th/sc/ (2.1-1-01) ซ่ึงมีขอมูลเก่ียวกับขาวสารงานวิจัย, ผลงานวจิยั และ
สารสนเทศดานงานวิจัย ท่ีมีขอมูลเก่ียวกับงบประมาณสนับสนุน คุณภาพผลงาน และสรุปขอมูลการวิจัย ทําให
บุคลากรและนักวิจัยสามารถเขาถึงและใชประโยชนได  และมีการประชาสัมพันธขาวทุนวิจัยตางๆ อีกดวย ท้ังนี้
เพ่ือใหนักวิจัยของคณะไดเขาถึงแหลงขอมูล และแหลงทุนวิจัยประเภทตางๆ ไดอยางท่ัวถึง 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ลานนา ตาก ผานทางเวปไซต  
https://sat.rmutl.ac.th (2.1-1-01) ซ่ึงมีการใชขอมูลของระบบฐานขอมูลกลางของคณะสวนกลาง ซ่ึงสามารถ
เขาไปคนหาขอมูล ติดตามขาวสาร งานวิจัยและบริการวิชาการ ไดในหนาเว็บเพจของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการการเกษตร 
 สําหรับคณะฯ มีการนําระบบสารสนเทศมาใชเพ่ือบริหารงานวิจัยหลายๆ ดาน โดยในเวบไซตของคณะมี
พ้ืนท่ีจัดสรรสําหรับงานฝายวิจัยโดยเฉพาะ เพ่ือรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของประชาสัมพันธบนเวปไซตของคณะ 
https:// sat.rmutl.ac.th/ ในลิงคของงานวิจัยและบริการวิชาการ ( 2.1-1-03) ซ่ึงมีขอมูลเก่ียวกับขาวสาร
งานวิจัย, ผลงานวิจัย และสารสนเทศดานงานวิจัย ท่ีมีขอมูลเก่ียวกับงบประมาณสนับสนุน คุณภาพผลงาน และ
สรุปขอมูลการวิจัย ทําใหบุคลากรและนักวิจัยสามารถเขาถึงและใชประโยชนได  และมีการประชาสัมพันธขาว
ทุนวิจัยตางๆ ( 2.1-1-04) อีกดวย ท้ังนี้เพ่ือใหนักวิจัยของคณะไดเขาถึงแหลงขอมูล และแหลงทุนวิจัยประเภท
ตางๆ ไดอยางท่ัวถึง  
  
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-1-01 
หนาเวปไซต สถาบันวิจัยและพัฒนา https://rdi.rmutl.ac.th/ 
หนาเวปไซต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ลานนา เชียงราย 
http://www4.chiangrai.rmutl.ac.th/sc/ 

2.1-1-02 หนาเวปไซตระบบสนับสนุนการตัดสินใจดานงานวิจัย 
http://lst.nectec.or.th/rmutl_dss/login.php 

2.1-1-03 หนาเวปไซต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ลานนา 
https://sat.rmutl.ac.th/  

2.1-1-04 หนาเวปไซตท่ีมีการเชื่อมโยงหนวยงานตาง ๆ  
 
 
 ขอ 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้ 
             -  หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือหรือศูนยให

คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค    
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรมีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรท่ีหลากหลายและ

เหมาะสมกับงานวิจัยแตละประเภท มีคุณภาพและไดมาตรฐาน เชน หองปฏิบัติการวิจัย, หองปฏิบัติการพ้ืนฐาน
และหองปฏิบัติการเครื่องมือข้ันสูงทางวิทยาศาสตร เชน หองปฏิบัติการศูนยนวัตกรรมอาหาร หองเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ หองปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ  หองปฏิบัติการอาหารปลอดภัย เปนตน รวมถึงหองปฏิบัติการ
งานฟารม และโรงงาน  ท่ีสามารถสนับสนุนการทํางานวิจัยของนักวิจัยได (2.1-2-01) 

ในปงบประมาณ 2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไดรับอนุมัติงบประมาณและ
จัดสรรแกคณะฯ ในเขตพ้ืนท่ี ดังนี้ 
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1. โครงการจัดหาครุภัณฑหองปฏิบัติการการเรียนรูเชิงความคิดสรางสรรค (Creative Learning 
Lab) ใหแกสาขาวิทยาศาสตร ในทุกเขตพ้ืนท่ี (2.1-2-02)  

2. โครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารลานนา (2.1-2-03) 
3. ไดรับอนุมัติงบประมาณงบลุงทุนคาครุภัณฑและสิ่งกอสราง (2.1-2-04) 

  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ในเขตพ้ืนท่ีตาง ๆ ไดรับงบประมาณในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหองปฏิบัติการ รายละเอียดดังนี้ 

พ้ืนท่ีพิษณุโลก ไดรับมอบอาคารปฏิบัติการศูนยเกษตรปลอดภัย ซ่ึงในอาคารมีหองปฏิบัติการตาง 
ๆ เพ่ือใชในงานวิจัย เชน หองจุลชีวเคมีทางการเกษตร, หองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, หองปฏิบัติการดินและน้ํา, หอง
โภชนศาสตรสัตว, หองชีวโมเลกุล เปนตน นอกจากนี้ไดรับจัดสรรงบประมาณจากคณะในโครงการจัดเตรียม
หองปฏิบัติการศูนยปฏิบัติการเกษตรและอาหารปลอดภัย เพ่ือขนยายครุภัณฑ อุปกรณเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตรตาง ๆ ไปยังอาคารปฏิบัติการศูนยการเรียนรูเกษตรปลอดภัย จํานวนเงิน 410,000 บาท (2.1-2-05)  

พ้ืนท่ีลําปาง ไดรับการพัฒนาและปรับปุรงหองปฏิบัติการ เครื่องดื่มเฉพาะทางตามมาตรฐานสากล 
โดยดําเนินการปรับปรุงอาคาร ในสวนของหองปฏิบัติการวิจัยดานควบคุมคุณภาพเครื่องดื่มข้ันสูง จํานวน 2 หอง
, หองปฏิบัติการฝกอบรมและสัมมนา และหองสําหรับสาธิตและแสดงผลิตภัณฑผลงาน, หองปฏิบัติการควบคุม
ความชื้น จํานวน 1 หอง และหองฝกอบรมและบรรยาย จาํนวน 4 หอง และหองพักนักวิจัยและเจาหนาท่ี 
จาํนวน 2 หอง (ตามโครงการวิจัยเปาหมายท่ี 4 ของมหาวิทยาลัย) (2.1-2-06)  

พ้ืนท่ีตาก ไดรับงบประมาณจากโครงการนวัตกรรมเกษตรและอาหารลานนา โครงการยอย 
“โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมวัสดุอิเล็กทรอนิกส เพ่ือการตรวจวัดคุณภาพ ทางการเกษตรและ
อาหาร” จํานวนเงิน 300,000 บาท (2.1-2-07) 

 
 -  หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ในแตละเขตพ้ืนท่ีมีแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยและบุคลากรของคณะ ไดแก หองสมุดของมหาวิทยาลัย (2.1-2-08) ซ่ึงเปน
แหลงคนควาทางวิชาการ มีท้ังหนังสือและวารสาร ซ่ึงอาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรมีสวน
รวมในการตอบแบบสํารวจความตองการและการคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุดของมหาวิทยาลัย  

นอกจากนี้ บุคลากรและอาจารยของคณะสามารถสืบคนขอมูลไดจากระบบอินเทอรเน็ตของ
มหาวิทยาลัยในแตละเขตพ้ืนท่ี มีจุดบริการอินเตอรเน็ตผานทางคอมพิวเตอรสํานักงาน หองสมุด และจุดบริการ 
wifiตามอาคารตางๆ โดยสามารถเชื่อมโยงจากเว็บไซดของมหาวิทยาลัยไปสูแหลงคนควา ThaiLisและแหลง
สืบคนฐานขอมูลอางอิงงานวิจัยอ่ืนๆ ในทุกเขตพ้ืนท่ี นอกจากนี้ คณาจารยและบุคลากรสามารถเขาถึงฐานขอมูล
ดานวิทยาศาสตรจากฐานขอมูล เชน Science Direct หรือ SCOPUS เปนตน (2.1-2-09) 
 
             -  ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค  

เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ     
คณะวิทยาศาสตรมีระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย โดยมีถังดับเพลิงอยูภายใน

อาคารทุกอาคารอยางเพียงพอตามชั้นท่ีมีหองปฏิบัติการในอาคารเรียนตาง ๆ ของคณะฯจะมี ในหองปฏิบัติการ
ท่ีมีการใชสารเคมี โดยเฉพาะมีสารกัดกรอน เชนหองปฏิบัติการทางเคมี หรือหองเตรียมสาร จะมีฝกบัวสําหรับ
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ชะลางสารอันตรายท่ีเปนสาเหตุใหเกิดการบาดเจ็บ นอกจากนี้ในอาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 
ชั่วโมง และมีการติดตั้งระบบกลองวงจรปด (2.2-2-10) 
    -  กิจรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสรางสรรค การจดัใหมีศาสตราจารยอาคนัตกุะหรอืศาสตราจารยรบัเชิญ(Visiting professor) 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร สนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรเขารวมกิจกรรม
วิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ซ่ึงจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ดังนี้ 
 
ท่ี งานประชุมวิชาการ วัน เวลา สถานท่ีจัดงาน 
1 การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้ง

ท่ี 5 (5th CRCI 2018) (2.1-2-11) 
6-8 ธนัวาคม 2561 มทร.ลานนา ตาก 

2 การประชมุวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 4 
International Conference on Digital Arts, 
Media and Technology (ICDAMT 2019) และ 
International ECTI Northern Section 
conference on Electrical, Electronics, 
Computer and Telecommunications 
Engineering (ECTI-NCON 2019) 

วันท่ี 30 มกราคม – 2 
กุมภาพันธ 2562 

โรงแรมดิอิมเพรส 
นาน จังหวัดนาน 

3 Prof.Koichi Takakiจาก Iwate university ประเทศ
ญี่ปุน ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญทางดานการสรางเครื่องผลิต
ไฟฟาแรงดันสูง ( HVP generator) ไดเขาเยี่ยมชม 
ฟารมเห็ดหอมและเห็ดลมปาท่ีไดรับการกระตุนดวย
ไฟฟาแรงดันสูง และบอปลานิลท่ีเลี้ยงดวยระบบไมโคร
นาโนบับเบิ้ล  
 

วันท่ี 28 พ.ค 2561 คณะวิทยาศาสตร 
มทร.ลานนา 
เชียงราย  

 
 นอกจากนี้ คณะฯ ในพ้ืนท่ีตาง ๆ มีการสงเสริมบรรยากาศการทําวิจัย โดยเชิญนักวิจัยท่ีมีชื่อเสียง หรือมี
ความเชี่ยวชาญ หรือศาสตราจารยรับเชิญมาเปนวิทยากรบรรยาย ตลอดจนเยี่ยมชมผลงานวิจัยและการให
คําปรึกษาในการทําวิจัยของอาจารยและบุคลากรดานการวิจัยของคณะ ดังนี้ 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไดรวมเปนเจาภาพรวมของการประชุมวิชาการสัตวศาสตร
แหงชาติ ครั้งท่ี 7 ระหวางวันท่ี 21-24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม  (2.1-2-12) 
 พ้ืนท่ีลําปาง ไดเชิญ Dr.Marjuki จาก Inodonesia มาเปน Visting Professor ดานการเรียนการสอน 
การสอนและวิจัย เม่ือวันท่ี 7 – 21 กันยายน 2561 (2.1-2-13) 
          และ รศ .สุนทร วิทยาคุณ ไดรับเชิญจากอินโดนิเซีย ใหเปน  Visiting Professor เม่ือวันท่ี 12 – 27 
มิถุนายน 2561  
 

 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปการศึกษา 2561 
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 พ้ืนท่ีเชียงราย ตอนรับศาสตราจารยผูเชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุน จํานวน 2 ทาน ไดแก 1) Prof. 
Takaki Koichi เม่ือวันท่ี 26 – 27 มิถุนายน 2561ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญทางดานการประยุกตใชไฟฟาแรงดันสูง ได
เขาเยี่ยมชมหองปฏิบัติการการใชเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิ้ลสําหรับการเลี้ยงปลาและฟารมเห็ดควบคุม
อุณหภูมิและความชื้น และ 2) Asst.Prof. Yoshikatsu Ueda จากมหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุน ซ่ึงมีความ
เชี่ยวชาญทางดานการประยุกตไมโครนาโนบับเบิ้ลไดเขาเยี่ยมชมการใชเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิ้ลสําหรับการ
เลีย้งปลาในบอปลานลิและบรรยายการประยกุตใชไมโครนาโนบับเบิล้ในประเทศญ่ีปุน โดยเปนผลงานการวจิยั
ของ ผศ.ดร.รัตนาพร นรรัตน โดยมีอาจารยสาขาวิทยาศาสตร เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ (2.1-2-14) 
 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-2-01 ภาพประกอบหองปฏิบัติการท่ีสนับสนุนการวิจัยจากพ้ืนท่ีตางๆ 
2.1-2-02 บันทึกขอความสํารวจพ้ืนท่ีติดตั้งครุภัณฑหองปฏิบัติการการเรียนรูเชิงความคิดสรางสรรค 
2.1-2-03 บันทึกขอความแจงอนุมัติโครงการยอยภายใตโครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหาร

ลานนา 
2.1-2-04 บันทึกขอความขอแจงรายการงบประมาณงบลุงทุนคาครุภัณฑสิ่งกอสราง คณะวิทยฯ 

ประจาํปงบประมาณ 2561 
2.1-2-05 แบบเสนอโครงการจัดเตรียมหองปฏิบัติการศูนยปฏิบัติการเกษตรและอาหารปลอดภัย มทร.

ลานนา 
2.1-2-06 แบบขอเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตรและโครงสรางพ้ืนฐานฉบับสมบูรณ 

ประจาํป 2561 
2.1-2-07 ง.8โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมวัสดุอิเล็กทรอนิกส_ตาก 
2.1-2-08 ภาพหองสมุด มทร.ลานนา เขตพ้ืนท่ีตาง ๆ  
2.1-2-09 หนาเว็บไซดของหองสมุดมหาวิทยาลัยไปสูแหลงคนควา ThaiLisและแหลงสืบคนฐานขอมูล

อางอิงงานวิจัยอ่ืน 
2.1-2-10 ภาพสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณรักษาความปลอดภัยในการวิจัย 
2.1-2-11 ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 5 (5th CRCI 2018) และภาพประมวล

งาน 
-ประมวลภาพ International Conference on Digital Arts, Media and Technology 
(ICDAMT 2019) และ International ECTI Northern Section conference on 
Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI-
NCON 2019) 
-  ภาพการภาพการเขาเยี่ยมชม ของ prof. koichiTakakiจาก Iwate university ประเทศ
ญี่ปุน 

 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปการศึกษา 2561 
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 ขอ 3.จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา มีระบบและกลไกในการจดัสรรงบประมาณการวจิยัผาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) จากงบผลประโยชน และงบประมาณแผนดิน โดยอาจารย/นักวิจัย ของคณะฯ ได

ดําเนินการสงขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนตอหนวยงานตามข้ันตอนท่ี สวพ. กําหนด เพ่ือจัดสรรงบประมาณ

ใหแกอาจารยภายในคณะฯ ในทุกเขตพ้ืนท่ี  ซ่ึงในปงบประมาณ 2561 อาจารยประจําท่ีสังกัด คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการเกษตร  ไดรับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยเพ่ือดําเนินงานวิจัยจากแหลงทุนภายใน

จํานวน23โครงการประกอบไปดวย  จากแหลงทุนภายนอก  จาํนวน 28  โครงการ รวมท้ังหมด 51 โครงการ 

เปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 52,164,889.04 บาท โดยมีรายละเอียดชื่อโครงการวิจัยและนักวิจัย ในรายงานสรุป

ขอมูลดานการวิจัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ปการศึกษา 2561 (2.1-3-01) 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1–3–01 รายงานสรุปขอมูลดานการวิจัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ปการศึกษา

2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปการศึกษา 2561 
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 ขอ 4.จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรอืการตพิีมพในวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาติ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไดมีการจัดกรอบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการไปนําเสนอ
ผลงานวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศสําหรับอาจารยทุกทาน และงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพผลงาน
ทางวิชาการท้ังระดับชาติ  (2.1-4-01) และนานาชาติ  (2.1-4-02)  ไวในแผนงบประมาณประจาํปของทุกป โดย
นักวิจัยท่ีไปนําเสนอผลงานวิจัยสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดสรรลงไปยังทุกเขต
พ้ืนท่ี โดยป 2561 มีจํานวน 34 ราย เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 583,387บาท (2.1-4-0 3) โดยใหถือปฏิบัติตาม 
ระเบียบ/ประกาศ ท่ีเก่ียวของ 

การสนับสนุนงบประมาณในการไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

พ้ืนท่ี จํานวนนักวิจัย(ราย) จาํนวนงบประมาณ (บาท) 
1. นาน 8 118,820 

2. ลําปาง 3 208,230 

3. พิษณุโลก 12 104,219 

4. ตาก 2 37,360 

5. เชียงราย 1 13,000 

6. เชียงใหม 2 37,398 

7. สวก. 6 64,360 

รวม 34 583,387 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.2-4-01 บันทึกขอความขออนุญาตเดินทางไปนําเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
2.2-4-02 บันทึกขอความขออนุญาตเดินทางไปนําเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ 
2.2-4-03 ตารางสรุปการไปนําเสนอผลงานวิชาการปการศึกษา 2561 

 
 ขอ 5.มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย
และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

ปการศึกษา 25 61อาจารยสังกัด คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคดีเดนดังนี้ 
พ้ืนท่ี มทร .ลานนา ลําปาง  โดยดร.อรทัย บุญทะวงศ ไดรับเหรียญราชมงคลสรรเสริญ ประเภทดานงานวิจัย  
ประจําปการศึกษา 2561 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (2.1-5-02) รองศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ 
จิตรเจริญ อาจารยสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร นักวิจัยเจาของผลงาน 

 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปการศึกษา 2561 
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Coffee Go Green : Semi carbonic maceration process plus 1 ใน 8 ผลงานของประเทศไทย ท่ีไดรับ 9 
รางวัล จากเวทีนานาชาติดร.ปทม ปราณอมรกิจ ทีมงานนักวิจัยท่ีรวมนําเสนอผลงานท่ีเกาะฮองกง 
LannaChromeTM:  Natural Dye powders for Lanna Thailand เปนผลงานของคนไทยท่ีไดรับ 3 รางวัล
จากเวทีการประกวด คือ รางวัล เหรียญทอง ( Gold Medal) และรางวัลพิเศษ  ( Special Award) จากผูจัดงาน  
และรางวัลพิเศษ ( Special Award) จาก National University of Science and Technology (MISiS) 
ประเทศรัสเซียผลงาน Lanna rice extract from highland rice varieties to healthy whey protein and 
community development และผลงาน LannaChrome TM  Natural dye powder of lanna Thailand 
ของ ดร.สุรพล  ใจวงศษาและคณะ ฯ ควา 11 รางวัลระดับโลก ในงานประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม
นานาชาติ XXII Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies 
(ARCHIMADES 2019) ระหวางวันท่ี 26-29 มีนาคม 2562  ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ทางคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตรขอ ยกยอง เชิดชูเกียรติ โดยประกาศแสดงความยินดีใหเปนท่ีทราบท่ัวกันผานทาง  
web site (https://sat.rmutl.ac.th) ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร (2.1-5-01) 

 
พ้ืนท่ี มทร .ลานนา เชียงราย  ปการศึกษา 25 61 อาจารยสังกัด คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  
มทร.ลานนา เชียงราย จาํนวน 2 ราย ไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดนประจําปการศึกษา 2561 (2.1-5-02) 
 
พ้ืนท่ี มทร.ลานนา ตาก คณะวทิยาศาสตรฯ จดัสรรงบประมาณในการสนบัสนนุใหอาจารยและนกัวจิยั ไปพัฒนา
สมรรถนะและเพ่ิมพูนความรูเพ่ือนํามาใชในการเขียนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในปงบประมาณ 2561 
อาจารยในเขตพ้ืนท่ีตากขออนุมัติเดินทางไปราชการเพ่ือเขารวมอบรม 3 โครงการมีดังนี้  
 

1. ดร.อารุณี วงษขาว เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะหคาขีดสุดดวยโปรแกรม 
R เพ่ือใชในงานสถิติและงานวิจัย  

2. นางสาวพัฒนชญา มณีคําและนางสาวณฐกมล คุณทะสิงห เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
รุนใหมผาน MULTI MENTORING SYSTEM 

3. นางสาวพัฒนชญา มณีคํา เขาฝกอบรมโครงการ “สรางนักวิจัยรุนใหม”(ลูกไก) ของเครือขาย มทร.
ลานนา รุนท่ี 1 

พ้ืนท่ี มทร .ลานนา นาน ปการศึกษา 25 61 อาจารยสังกัด คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มทร.
ลานนา นาน จํานวน 1 ราย ไดรบัการสนบัสนนุใหมีการสรางเสรมิประสบการณ ในสถานประกอบการหรอื
โครงการฝงตัว ( 2.1-5-04) และไดนําความรู ทักษะ และประสบการณ ตลอดจนประเด็นปญหาของสถาน
ประกอบการไปสูการพัฒนาโจทยวจิยัและขอเสนอโครงการวิจัย   

      1. ดร.นงนุช เกตุย อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  

  2. ดร.เพลิฬ สายปาระ อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
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พ้ืนท่ี มทร .ลานนา พิษณุโลก  มีการการสรางขวัญและกําลังใจบุคลากรดานงานวิจัย โดยมีการมอบรางวัลเชิดชู
เกียรตินักวิจัย ท่ีจัดข้ึน ณ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก ซ่ึงผูไดรับรางวัล
ไดแก ดร.สรุยิาพร  นพิรรมัย (นักวิจัยตนแบบ) ผศ.ดร.ณิฐิมา  เฉลิมแสน , อาจารยอมิตตา  คลายทอง และดร.
อุษณียภรณ  สรอยเพ็ชร (นักวิจัยตนกลา)  (2.1-5-0 5) นอกจากนี้ ดร.สุริยาพร      นิพรรัมย ไดรับเหรียญราช
มงคลสรรเสริญ ประเภทดานงานวิจัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (2.1-5-06) 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง :   
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1–5 –01 หนาเว็ปเพจคณะคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

2.1–5 –02 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย เรื่อง รายชื่อนักวิจัยดีเดน 
ประจาํป 2561 

2.1–5–03 -  บันทึกขอความขออนุมัติเดินทางไปราชการของ ดร.อารุณี วงษขาว เขารวมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะหคาขีดสุดดวยโปรแกรม R เพ่ือใชในงานสถิติและ
งานวิจัย 
-บันทึกขอความขออนุมัติเดินทางไปราชการของ นางสาวพัฒนชญา มณีคําและ
นางสาวณฐกมล คุณทะสิงห เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุนใหมผาน MULTI 
MENTORING SYSTEM 
-บันทึกขอความขอแจงรายชื่อผูเขาฝกอบรมโครงการ “สรางนักวิจัยรุนใหม”(ลูกไก) ของ
เครือขาย มทร.ลานนา รุนท่ี 1 

2.1–5 –04 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เรื่อง ผลการคัดเลือกผูท่ีสมควรไดรับ 
การยกยอง เชิดชูเกียรติ ประจําปการศึกษา 2561 มทร.ลานนา นาน 

2.1–5 –05 ภาพขาวประชาสัมพันธผูไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ มทร.ลานนา พิษณุโลก 

2.1–5 –06 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เรื่อง ผลการคัดเลือกผูท่ีสมควรไดรับ 
การยกยอง เชิดชูเกียรติ 
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 ขอ 6.มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีสํานักงานบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน  มทร. 
ลานนา เปนหนวยงานกลางท่ีทําหนาท่ี ในการสนับสนุน ชวยเหลือการคุมครองสิทธิประโยชนของนักวิจัย และ
ผลงานวิจัยของบุคลากร โดยทําหนาท่ีในการ ออกประกาศเก่ียวกับการขอจดสิทธิบัตร ดําเนินการขอจดสิทธิบัตร 
หรืออนุสิทธิบัตร ใหนักวิจัยและมหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไดยึดถือเปนแนว
ปฏิบัติ และดําเนินการตามข้ันตอนและคําแนะนํา ในการยื่นคํารองขอจดสิทธิบัตรท่ีสํานักงานทรัพยสินและสิทธิ
ประโยชนกําหนด (2.1-6-01)  

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง :   
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1–6–01 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาวาดวยการจัดการทรัพยสินทางปญญา  

 
  การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2560 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5.00 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : รศ.เกชา  คูหา รองคณบดดี้านวิจัยและบริการวิชาการ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : อ.ดร.วาณิช         หลิมวานิช 

อ.ดร.สุบิน           ใจทา 
อ.พัฒน์ชญา          มณีค า 
ผศ.วรัญญา           ธาราเวชรักษ์ 
อ.สุริยาพร           นิพรรัมย์ 
นางจรรยา           ศรีชุม 
น.ส.ปวีณ์สุดา        บุษยธานนิทร์ 

โทรศัพท์ : 053 – 921444 ต่อ 1506 
E-mail :  research.sat.rmutl.com 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน 
จ านวน 14,652,917.50 บาท ภายนอก จ านวน 37,511,971.54 บาท รวมทั้งหมด จ านวน 52,164,889.04 
บาท มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) จ านวน  264  คน  
 

พื้นที่ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ รวมจ านวนเงิน
สนับสนุน
งานวิจัยฯ 

จ านวน
อาจารย์
ประจ า 

จ านวนเงิน
สนับสนุน
งานวิจัยฯต่อ
จ านวนอาจารย์
ประจ า 

คะแนนที่ได้
เมือ่

เปรียบเทียบ
จากคะแนน

เต็ม 5 

ภายใน ภายนอก 

น่าน 1,117,547 1,747,188 2,864,735 49 58,463.98 4.87 
ล าปาง 2,429,750.00 24,018,938.00 26,448,688.00 50.5 523,736.40 43.00 
พิษณุโลก 1,142,070.50 4,006,883.00 5,148,953.50 52 99,018.34 8.25 
ตาก 168,700.00 250,000.00 418,700.00 32 13,084.38 1.09 
เชียงราย 178,530.00 83,185.00 261,715.00 13.5 19,386.30 1.62 
เชียงใหม่ 406,220.00 300,000.00 706,220.00 35 20,177.71 1.68 
สวก. 9,210,100.00 7,105,777.54 16,315,877.54 32 509,871.17 42.49 

รวม 14,652,917.50 37,511,971.54 52,164,889.04 
 

264 196,664.56 16.39 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน (บาท) 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 14,652,917.50 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 37,511,971.54 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

3. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 264 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

4.จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 13 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

วิธีการค านวณ  
1.ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

52,164,889.04 
=    197,594.28  บาท / คน 

264 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
197,594.28   

x 5 =          5        คะแนน 
60,000 

ดังนั้น จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ าทั้งหมดเท่ากับ            197,594.28  บาท/คน  เท่ากับ     16.47      คะแนน  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

วิทย์ 60,000 บาท/คน 197,594.28  บาท / คน 5.00 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1-01 รายงานสรุปข้อมูลวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2561 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=148
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=152
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=156
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=612
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
ผู้ก ากับดูแลตวับ่งชี้ : รศ.เกชา  คูหา  รองคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ 

หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบหลัก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  

หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบร่วม : - 

ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : อ.ดร.วาณิช         หลิมวานิช 

อ.ดร.สุบิน ใจทา 

อ.พัฒน์ชญา    มณีค า 

ผศ.วรัญญา    ธาราเวชรักษ์ 

อ.สุริยาพร     นิพรรัมย์ 

นางจรรยา           ศรีชุม 

น.ส.ปวีณ์สุดา  บุษยธานินทร์ 

โทรศัพท์ : 053 – 921444 ต่อ 1506 

E-mail :  research.sat.rmutl.com 

 
 
ผลการด าเนินงาน  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า จ านวน170 เรื่อง โดยเป็นผลงานค่าน  าหนัก 0.20 จ านวน 
จ านวน 142 เรื่อง ค่าน  าหนัก 0.40 จ านวน 10 เรื่อง ค่าน  าหนัก 0.60 จ านวน 1 เรื่อง ค่าน  าหนัก 
0.80 จ านวน 6 เรื่อง และ ค่าน  าหนัก 1.00 จ านวน 14เรื่องต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้วจ านวน 1เรื่องรวมถึงงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ จ านวน 3งาน ผลรวมค่าถ่วงน  าหนักของผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าเท่ากับ 65.49 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวนผลงาน 

ชื่อผลงานวิชาการ/
งานสร้างสรรค์ 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 
1 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณท์ีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 140 ผลงาน (ร า ย ล ะ เอี ย ด  ชื่ อ
อาจารย์และชื่อผลงาน
แสดงเอกสารแนบ) 

2 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณท์ีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 9ผลงาน (ร า ย ล ะ เอี ย ด  ชื่ อ
อาจารย์และชื่อผลงาน
แสดงเอกสารแนบ) 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 ไม่ม ี  
3 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณท์ีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 1 ผลงาน (ร า ย ล ะ เอี ย ด  ชื่ อ
อาจารย์และชื่อผลงาน
แสดงเอกสารแนบ) 

4 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณท์ีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s 

0.80 6 ผลงาน (ร า ย ล ะ เอี ย ด  ชื่ อ
อาจารย์และชื่อผลงาน
แสดงเอกสารแนบ) 
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวนผลงาน 

ชื่อผลงานวิชาการ/
งานสร้างสรรค์ 

list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

5 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณท์ีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1.00 14ผลงาน (ร า ย ล ะ เอี ย ด  ชื่ อ
อาจารย์และชื่อผลงาน
แสดงเอกสารแนบ) 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 ไม่ม ี  
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00 ไม่ม ี  

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

1.00 ไม่ม ี  

- ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธุ์สัตว์ ที่
ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

1.00 ไม่ม ี  

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับ
การประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

1.00 1 ค าสั่งแต่งตั ง 
ดร.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์ เจริญ
รัตน์ 
12 ม.ค.2561 

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่าน
การพิจารณาตามหลักเกณฑก์ารประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 ไม่ม ี  

คุณภาพงานสร้างสรรค ์
6 - งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่

สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์Online 

0.20   

7 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบัน 

0.40   

8 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 
 

0.60   
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2561 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวนผลงาน 

ชื่อผลงานวิชาการ/
งานสร้างสรรค์ 

9 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.80   

10 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

1.00 3ผลงาน (ร า ย ล ะ เอี ย ด  ชื่ อ
อาจารย์และชื่อผลงาน
แสดงเอกสารแนบ) 

11 จ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมด รวมทั งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ่ 

 277 คน (รายละเอียด แสดงใน 
2.3-6-01) 

12 จ านวนนักวิจัยประจ าทั งหมด รวมทั งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ่ 

   

 
สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน  าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ตามสูตร  
 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน  าหนัก  = 
54 

 100 = 19.50 % 
277 

 
 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้  = 19.50 
  5 = 3.25 คะแนน 30 

 
 
 การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้
การบรรลุ
เป้าหมาย 

วิทย์ฯ 3.0 คะแนน ร้อยละ 19.50 3.25 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2561 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1-01 
ถึง 

2.3-3-02 

รายงานสรุปข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2561 

2.3-4-01 
ถึง 

2.3-4-03 

รายงานสรุปข้อมูลผลงานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2561 

2.3-5-01 ค าสั่งการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแล้วในปีการศึกษา 
2561 

2.3-6-01 จ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 
 
 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ล าปาง มี
ศักยภาพในการวิจัยในศาสตร์ของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการวิจัยเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาศักยภาพให้แก่เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ 

 
 

- 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรเพ่ิมและสง่เสริมงานวิจัยที่สามารถพัฒนา
นวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่นและ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 
และการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย  

สนับสนุนให้นกัวิจัยสร้างเครือข่ายและเข้าถึง
เกษตรกร /ผู้ประกอบการ/หน่วยงานที่ใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัย เพื่อรับทราบโจทย์
วิจัยน ามาพัฒนาเป็นโครงการวิจัยที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 
- 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   การบริการวิชาการแก่สังคม   
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รศ.ดร.เกชา คูหา รองคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบ
ร่วม : 

อ.ดร.วัชรี                ฝั้นเฟอืนหา 
อ.ณัฏฐ์วรินท์            ธุวะค า 
อ.สุริยงค์                 ประชาเขียว 
อ.พัฒน์ชญา            มณีค า 
อ.สุรีย์วัลย์              ชุ่มแก้ว 
อ.ณัฏฐ์วรินทร์          ปญัโญใหญ ่
อ.ดร.วัชรี                ฝั้นเฟอืนหา 
อ.สุริยาพร              นิพรรมัย์ 
อ.ปัณณวิช               ค ารอด 
นางอ าไพ                 แสนค า 
น.ส.เสาวลักษณ์         พรหมมินทร์ 
น.ส.ลัดดา                พิกลุทอง 
น.ส.ปวีณ์สุดา            บษุยธานินทร ์

ผู้จัดเก็บข้อมูลและ
รายงาน : 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : เขตพื้นที่ มทร.ลา้นนา น่าน ล าปาง 
พิษณุโลก ตาก เชียงราย เชียงใหม่ และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

โทรศัพท์ : 053921-444 ต่อ 1506 
E-mail :  research.sat.rmutl@gmail.com 

 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล วนัที ่1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที ่31 พฤษภาคม 2562 
 
ผลการด าเนนิงาน : 
ข้อ 1.  จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ

ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและ
เสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ภารกิจหลักประการหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คือการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน  โดยสนับสนุนให้บุคลากร 
ของคณะฯ ได้ใช้ความรู้ที่มีอยู่และความรู้ที่เกิดจากกระบวนการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยไปให้บริการ
ทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายแก่สังคม ชุมชนตามความต้องการและสอดคล้องกับบริบทของ
ผู้รับบริการ  แต่เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีบุคลากรปฏิบัติงานอยู่ในเขต
พื้นที่ต่างๆ จึงมีการด าเนินงานบริการวิชาการของคณะฯ ให้แก่ชุมชนและสังคมโดยรอบเขตพื้นที่ทั้ง  
6 พื้นที่  ประกอบไปด้วย พื้นที่เชียงใหม่ น่าน ล าปาง พิษณุโลก ตาก และ เชียงใหม่  และ ในปี
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การศึกษา 2561 การด าเนินงานบริการวิชาการของคณะฯ จะมีแนวทางหลักในการด าเนินงานภายใต้
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม และ โครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหาร
ล้านนา ซึ่งเป็นโครงการหลักของมหาวิทยาลัย 

ในส่วนของโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่ วม เป็นโครงการที่
มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการด าเนินงานมายังต่อเนื่อง โดยมีสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
(สถช.) เป็นหน่วยงานที่ดูแลจัดสรรงบประมาณและขับเคลื่อนงานบริการทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานในคณะ และเขตพื้นที่ต่างๆ ทั้ งนี้คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การ เกษตร มี น โยบายในการส่ ง เสริ มบุ คลากรของคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการเกษตรที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั้ง 6 พื้นที่และ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร 
(สวก.)  ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท าแผนการบริการวิชาการ ร่วมกับ สถาบันถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเขตพื้นที่ โดยผ่านกระบวนการให้
ชุมชนหรือสังคมมีส่วนร่วมก าหนดขอบเขตความต้องการในหลายรูปแบบ แตกต่างกันตามบริบท  
ของกิจกรรมและผู้รับบริการ เช่น การส่งแบบสอบถามเพื่อส ารวจความต้องการของชุมชน  การลง
พื้นที่จัดเวทีชุมชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ เพื่อค้นหาความต้องการของชุมชนใน
เชิงลึก โดยบุคลากรของคณะฯ ในแต่ละเขตพื้นที่จะน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความต้องการของ
ชุมชนนั้นๆ เพื่อวางรูปแบบกิจกรรรมการบริการวิชาการ รวมถึงการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมนั้นๆ โดยคณะฯ ก็จะท าการรวบรวมโครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมของแต่ละเขตพื้นที่เพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งในแผนการบริการ
วิชาการของคณะฯ ในปีงบประมาณ 2562 (3.1-1-01)   ซึ่งมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จในระดับ
แผนและโครงการบริการวิชาการเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาอนุมัติ   

ในส่วนของโครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ทางคณะฯ ได้ด าเนินการในแนวทางเพื่อสนองเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
(พศ. 2561-2565) ของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดท าโครงการนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา โดยในปี 
พ.ศ. 2561  คณะฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 2562 จ านวน 33  โครงการ เป็นเงิน 9,000,000  
บาท เพื่อมาใช้ส าหรับการจัดท าโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการนวัตกรรมเกษตรและอาหาร  
โครงการบริการวิชาการดังกล่าว โดยคณะฯ ได้จัดท าโครงการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าถึงความต้องการ
ของผู้รับบริการวิชาการ โดยท าการส ารวจความต้องการชุมชนในจังหวัดใน 6 เขตพื้นที่และจังหวัด
ใกล้เคียง ผ่านการด าเนินงานในโครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและบริการวิชาการทางด้าน
วิชาการเชิงพื้นที่ด้านเกษตรและอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการชุมชนและสังคม  ในพื้นที่ มทร.
ล้านนา น่าน พิษณุโลก ล าปาง ตาก เชียงราย เชียงใหม่ และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร (3.1-1-02) 
ทั้งนี้จากผลของการด าเนินโครงการข้างต้น คณะฯ จะรวบรวมข้อมูลที่ได้ต่างๆ นั้น มาประกอบการ
ก าหนดทิศทางเพื่อการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 (3.1-1-03) แผนปฏิบัติ
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ราชการปี 2561) ในวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2561   ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อลงแต่ละพื้นที่ แต่
ละโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการอนุมัติอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ 

โดยแผนการบริการวิชาการของคณะฯ ในปีงบประมาณ 2561 ของโครงการบริการวิชาการ
ต่างๆ ของคณะฯ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม และ โครงการเมือง
นวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ถูกเสนอเพื่อให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาอนุมัติ ใน 
วันที่ 17 มกราคม 2561   (3.1-1-04) 

ส่วนของการด าเนินโครงการบริการวิชาการต่างๆ ตามหนังสือขอความอนุเคราะห์บริการ
วิชาการ (เชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญ /ผู้ทรงคุณวุฒิ/เป็นวิทยากร/จัดแสดงและสาธิต/อื่นๆ) ของหน่วยงาน/
ชุมชน ต่างๆ อาจจะไม่ได้ถูกระบุในแผน แตค่ณะฯ มีความพร้อมและสนับสนุนบุคลากรของคณะฯ ให้
การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนต่างๆ  ซึ่งข้อมูลการให้การบริการทางวิชาการเหล่านั้นจะถูก
รวบรวมเป็นโครงการบริการวิชาการนอกแผนต่อไป  
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

3.1-1-01 แผนบริการทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ปีงบประมาณ 2562 

3.1-1-02 รายงานผลการด าเนินงานในโครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและ
บริการวิชาการทางด้านวิชาการเชิงพื้นที่ด้านเกษตรและอาหารเพื่อตอบสนอง
ความต้องการชุมชนและสังคม  

3.1-1-03 แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี 2562 
3.1-1-04  วาระการประชุมและมติของคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2562 

 
 ข้อ 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการ

บริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
 โครงการบริการทางวิชาการ ตามแผนบริการวิชาการที่ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจ าคณะ ได้มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์ (3.1-2-01) ที่มีผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคมไว้ทุกโครงการ ทั้งนี้แผนการใช้ประโยชน์ ในภาพรวมของโครงการบริการ
วิชาการที่ได้จัดท าขึ้น ในด้านของการพัฒนานักศึกษามุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับการ
บริการวิชาการ ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้สภาพปัญหาของชุมชนจากพื้นที่จริง และน าไปสู่การแก้ปัญหา
โดยใช้องค์ความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อน าไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน/สังคม ด้วยการได้ลงมือปฏิบัติจริง 
(Hands on) อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสื่อสาร โดยการเป็นผู้ร่วมถ่ายทอดองค์
ความรู้แก่บุคคลในชุมชน  ได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม การใช้ทักษะทางปัญญาในการท างาน การ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการเป็นผู้มีจิตอาสา เป็นต้น  

http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/r0HtNgPKh3bAGq7
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/r0HtNgPKh3bAGq7
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/r0HtNgPKh3bAGq7
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/r0HtNgPKh3bAGq7
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ในส่วนการบริการวิชาการเพื่อชุมชนหรือสังคม โครงการบริการวิชาการทั้งที่อยู่ในแผนและ
การบริการทางวิชาการนอกแผน ในลักษณะต่างๆ  ล้วนตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/สังคมสามารถส่งเสริมความเป็นอยู่ของชุมชนที่ดีขึ้น ทั้งในด้านสุขภาพ 
เศรษฐกิจ และสังคม ท าให้เกิดการพัฒนาอาชีพเดิมให้เข้มแข็ง เกิดอาชีพเสริมสร้างรายได้เพิ่มให้กับ
ครัวเรือน และชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมให้ชุมชนมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอด
ธุรกิจ(3.1-2-02) นอกจากนี้คณะฯ ยังมีโอกาสได้สร้างเครือข่ายกับชุมชน และองค์กรภายนอก ท าให้
บุคลากรของคณะ และมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในการเป็น“มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน” นอกจากนี้ การที่บุคลากรของคณะได้
ออกปฏิบัติงานด้านบริการทางวิชาการในชุมชนและ/หรือสถานประกอบการ ยังสามารถน าประเด็น
ปัญหามาพัฒนาเป็นโครงการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้บริการ หรือพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาได้
อีกด้วย 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

3.1-2-01 แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการทางวิชาการ ในเล่มแผนการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ 2562 

3.1-2-02 แผนบริการวิชาการปีงบประมาณ 2562 
 
 ข้อ 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้
เปล่า 

 ในปีการศึกษา 2561 คณะได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการที่ได้น าเสนอตามแผน
บริการวิชาการของคณะฯ ปีงบประมาณ 2562 และแผนบริการวิชาการของคณะฯ ปีงบประมาณ 
2562 ส่วนใหญ่ เป็นโครงบริการวิชาการแบบให้เปล่า (3.1-3-01) ทั้งนี้ในการด าเนินงานบริการทาง
วิชาการ บุคลากรของคณะได้จัดท าข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์  ศูนย์นาโนเทคโนโลยี
แห่งชาติ และหน่วยงานที่ขอรับบริการทางวิชาการมายังคณะ/เขตพื้นที่   โดยในปีงบประมาณ 2562 
มีโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าที่ด าเนินงานแล้ว (โครงการยกระดับแบบมีส่วนร่วมจ านวน 6 
โครงการและโครงการที่มีร่วมมือกับระหว่างหน่วยงานจ านวน 13 โครงการ)(3.1-3-02) ส่วนใน
ปีงบประมาณ 2562 คณะฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมี
ส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ ฯ (ในภาพรวมทุกพื้นที่) และโครงการภายใต้การลงนามความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เช่น โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ และคลินิกเทคโนโลยี   
ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนนิโครงการ 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

3.1-3-01 รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการปีการศึกษา 2562 
3.1-3-02 รายช่ือโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วมประจ าปี

งบประมาณ 2562 (ทุกพ้ืนที่) 
3.1-3-03 รายช่ือโครงการนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2562  
3.1-3-04 รายช่ือโครงการที่มีความร่วมมือกับกระทรวงวิทย์ฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
 ข้อ 4. ประเมนิความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 

และน าเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
 เนื่องจากโครงการบริการวิชาการของคณะฯ ที่มีการด าเนินงานบริการวิชาการในปี

การศึกษา 2561 นั้นจะมีทั้งในรูปแบบที่ด าเนินงานภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม โครงการบริการวิชาการที่บุคลากรของคณะที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  
และ โครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา  โดยในส่วนของโครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม และโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
นั้น คณะฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้ก ากับติดตามผลการด าเนินงานบริการวิชาการตามแผนงานของคณะฯ  
(3.1-4-01) ในแต่ละเขตพื้นที่ เพื่อท าหน้าที่ติดตาม และการรายงานความก้าวหน้าเพื่อน ามาสรุปผล
การประเมินผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2561 ตามตัวช้ีวัดที่ปรากฏอยู่
ในโครงการบริการวิชาการต่างๆ สรุปผลส าเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ (3.1-4-02) 

และประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนงานบริการวิชาการ โดยคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีและวัตถุประสงค์ของแผน ดังนี ้

วัตถุประสงค์ของแผนงานบรกิารวิชาการ 
1. เพื่อให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรให้บริการทางวิชาการที่ตอบสนอง

ความต้องการของชุมชนและสังคม 
2. เพื่อให้บุคลากรและนักวิจัย น าองค์ความรู้จากการวิจัยไปถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายสูก่ารใช้

ประโยชน์ 
3. เพื่อให้เกิดการบูรณาการ การบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอน และ/หรือ งานวิจัย 

 โดยบรรจุไว้ในเล่มของแผนงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

3.1-4-01 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ก ากับติดตามองค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งบ่งช้ี ที่ 3.1 ของทุกพ้ืนที่ 
และ ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามโครงการนวัตกรรมเกษตรและอาหาร
ล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2562 

3.1-4-02 รายงานผลการด าเนินงานของโครงการต่างๆ จากทุกเขตพื้นที่ที่มีการประเมินผล
ส าเร็จตามตัวช้ีวัดของโครงการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ครั้งที่  12/2561 และรายงานความก้าวหน้าของโครงการนวัตกรรม
เกษตรและอาหาร  

3.1-4-03 สรุปแบบประเมินตามวัตถุประสงค์ของแผนการบริการวิชาการ เล่มแผนการ
บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
 
 ข้อ 5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
ในปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการน าผลการด าเนินงานด้าน
บริการวิชาการ ทั้งในรูปแบบที่ด าเนินงานภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
โครงการบริการวิชาการที่บุคลากรของคณะที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  และ 
โครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ปีงบประมาณ 2561 เสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะ(ครั้งที่ 12/2561) และที่ประชุมกรรมการประจ าคณะได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ ให้โครงการบริการ
วิชาการจัดท าแผนการบริการวิชาการครอบคลุมการให้บริการวิชาการทุกประเภท  เช่น จากผลการ
ประเมินการบริการวิชาการ พบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  โครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ปี 2561 กรณีบ้านแหลมโพธ์ิ ต าบลบ้านกร่าง 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งด าเนินการมาเป็นปีที่ 2 แล้วนั้น คณะกรรมการโครงการได้พิจารณาประเมิน
โครงการร่วมกับชุมชน แล้วเห็นว่าในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ควรด าเนินการในส่วนของการ
พัฒนาเรื่องการตลาด เช่น การจัดหาช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชนการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ การจัดท าตลาดออนไลน์ เป็นต้น และ คณะท างานควรให้ค าปรึกษากับชุมชนในส่วนที่
ชุมชนยังมีปัญหา หรือเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้า เช่น  การเกิดโรคระบาดในสัตว์ หรือ ในพืช เป็นต้น 
ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ จากโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การส่งเสริมการใช้สมุนไพร
ทดแทนสารเคมีในการเลี้ยงสัตว์” ภายใต้โครงการเมืองสมุนไพรอินทรีย์ สมุนไพรคุณภาพครบวงจร 
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก) และโครงการการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการใช้เศษเหลือจากการปลูกสับปะรดเป็นอาหารสัตว์ (ภายใต้โครงการคลินิก เทคโนโลยี) 
ซึ่งทั้ง 2 โครงการได้ท าการถ่ายทอดในพื้นที่ ต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็น
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ มีการรวมตัวในรูปแบบของโครงการกระบือแปลงใหญ่ เมื่อท าการ
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ประเมินกิจกรรมในโครงการทั้งสอง พบว่า เกษตรกร ยังขาดองค์ความรู้อีกหลายด้าน เช่น การ
ปรับปรุงพันธุ์ การผลิตอาหารหยาบ และอาหารข้น และการท าแร่ธาตุ ส าหรับเลี้ยงกระบือ และ
ต้องการผลิตอาหารสัตว์เพื่อจ าหน่าย นอกจากนี้กลุ่มเกษตรกรยังต้องการพัฒนาเครื่องทุนแรงในการ
ผลิตอาหารสัตว์อีกด้วย เนื่องจากคณะท างานพิจารณาแล้วว่ากลุ่มเกษตรกรดังกล่าวเป็ นกลุ่มที่
เข้มแข็ง สามารถพัฒนาอาชีพของตนเองและกลุ่มได้ จึงได้จัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบ
ประมาณจากโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ปี 2562 และได้รับการ
อนุมัติให้ด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในทุกโครงการได้มีแผนการบูรณาการการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนโดยเฉพาะในรายวิชา การผลิตอาหารสัตว์ และยังเป็นการน าผลงานวิจัยถ่ายทอดสู่
ชุมชนอีกด้วย   

 สถาบันวิจัยเทคโนโนโลยีเกษตร  โดยน าข้อมูลจากการบูรณาการของคณะวิทย์ฯ และชุมชน เช่น 
ในวิชการผลิตพืชอินทรีย์ มีการน านักศึกษา และคณาจารย์ ลงชุมชนเพื่อศึกษาข้อมูลซึ่งในส่วนของ
ชุมชนมีความต้องการขอใบรับรองเกษตรอินทรีย์ เดิมชุมชนมีการรับรองมาตรฐาน GAP อยู่แล้ว ท า
ให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มาวางแผนในการพัฒนากลุ่มฮักน้ าจาง อ.แม่ทะ จ.ล าปาง ส าหรับการ
เขียนของบประมาณโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ งบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ได้มีการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ โดยมีเกษตรกรร่วมด าเนิน
กการในระยะแรก 10 ราย จากเกษตรกรทั้งหมด 70 ราย โดยมีผลท าให้นักศึกษาในปีการศึกษา 2562 
ได้ติดตามแนวทางการด าเนินงานของชุมชน โดยคณะวิทยาศาสตร์ฯและสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
ได้วางแผนแนวทางการพัฒนาการแปรรูปพืชสมุนไพร เช่น ผักเชียงดาอบแห้ง และเป็นฐานเรียนรู้ที่
นักศึกษาสามารถเรียนรู้กระบวนการผลิตการแปรรูปและการจ าหน่าย โดยการแปรรูปผักเชียงดา
ก าลังวางแผนให้มีการรับรองมาตรฐานจากอย. 

โดยให้แต่ละพื้นที่ประเมิน และน าการประเมินมาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงบริการวิชาการใน
ปีงบประมาณ 2563 ต่อไป 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

3.1-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่  12/2561 
3.1-5-02 แผนบริการวิชาการปีงบประมาณ 2562 
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 ข้อ 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่

สังคมในระดับสถาบัน โดยให้บุคลากรของคณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพื้นที่ต่างๆ และสถาบันวิจั ย
เทคโนโลยีการเกษตร มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชน แบบมี
ส่วนร่วมฯ ในทุกเขตพื้นที่ ภายใต้การก ากับดูแลของ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน ของ  
มทร.ล้านนา 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

3.1-6-01 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม พื้นที ่น่าน 
3.1-6-02 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม พื้นที ่ล าปาง 

3.1-6-03 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม พื้นที ่พิษณุโลก 

3.1-6-04 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม พื้นที ่ตาก 

3.1-6-05 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม พื้นที ่เชียงราย 
3.1-6-06 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม พื้นที ่เชียงใหม่ 
3.1-6-07 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม พื้นที ่สวก. 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน :  

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ   6 ข้อ  5 คะแนน บรรลุ 
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
บุ ค ล า ก ร ข อ ง ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี การ เกษตรมีศั กยภาพในการ
ให้บริการวิชาการ ซึ่งนอกจากจะสามารถน า
องค์ความรู้ไปถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายและเป็น
ที่พึ่งของชุมชนแล้ว บุคลากรของคณะฯ ยังมี
การบูรณาการงานวิจัยเข้ากับงานบริการ
วิชาการและให้ความร่วมมือในการจัดการ
บริการวิชาการเป็นอย่างดี 

ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการด าเนินโครงการบริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง และควรให้การสนับสนุนบุคลากรใน
การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรรมไปสู่การ
พัฒนาภาคเกษตรกร ผู้ประกอบการ ชุมชน หรือ
สังคม 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
คณะฯ ควรสนบัสนุนให้มีการด าเนินโครงการ
การบริการวิชาการที่ก่อให้เกดิรายได้ให้แก่
คณะฯ 

คณะฯ ควรใหก้ารสนับสนุนงบประมาณ/
เกี่ยวข้องในกับโครงการบริการทางวิชาที่มีความ
เป็นไปได้ในการก่อให้เกิดรายได้ให้แก่คณะฯ 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
1. จัดประชุมคณะท างานโครงการเพ่ือวางแผนงาน การจัดโครงการ และเชิญชวนอาจารย์ 

เจ้าหน้าที่  โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการเข้าร่วมโครงการตามเวลาที่สะดวกไม่
เบียดบังเวลาการปฏิบัติงานหลัก 

2. จัดประชุม ร่วมกับชุมชนเพ่ือ หารือการลงพื้นที่จัดโครงการ เพื่อให้ชุมชนเห็นชอบ
ก าหนดการ แผนงานโครงการ 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 
 
ผู้ก ากับดูแลตวับ่งชี้ : รศ.เอมอร  ไชยโรจน ์รองคณบดีด้านบริหาร 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบหลัก 
: 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบร่วม 
: 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางน ้าฝน สุทธิกุญชร 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1506 
E-mail :  Science_aggie_rmutl@hotmail.com 

 
ผลการด าเนนิงาน : 
 ข้อ 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มี
การก้าหนดผู้รับผิดชอบในการท้านุบ้ารุงศิลปะวัฒนธรรม ประจ้าปีการศึกษา 2561 โดยมีหน้าที่ดังนี  

1.1 จัดท้าแผนท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ้าปีการศกึษา 2561 
1.2 ติดตาม ประเมิน และสรุปผลการด้าเนินโครงการ ในแต่ละพื นที่ 
1.3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละพื นที่ต่อสาธารณชน 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

4.1-1-01 ค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินงานด้านการท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ้าปีการศึกษา 2561 

 
 ข้อ 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 คณะมีก้าหนดนโยบายเกี่ยวกับการท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย และก้าหนดตัวบ่งชี วัดความส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน โดยคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร ของแต่ละพื นที่ ได้ด้าเนินการของบประมาณในการจัดท้าโครงการฯ ภายใต้
งบประมาณจากศูนย์วัฒนธรรมของแต่ละพื นที่ เพื่อให้สามารถด้าเนินการได้ตามแผน โดยบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจ้าปีงบประมาณ 2561 (4.1-
2-01) 
 จากการประชุมคณะกรรมการด้าเนินงานด้านการท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปี
การศึกษา 2561 ครั งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 (4.1-2-02) มีมติให้มีการปรับปรุงแผน
ด้านการท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 
2561 (4.1-2-03) เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงการที่สามารถจัดขึ นได้จริง และรองคณบดีด้าน
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บริหาร ได้น้าแผนปรับปรุงด้านการท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ของแต่ละพื นที่  เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางที่ตั งไว้ของ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

4.1-2-01 แผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจ้าปี
งบประมาณ 2561 

4.1-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการด้าเนินงานด้านการท้านุบ้ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 ครั งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 

4.1.2-03 แผนท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ้าปีการศึกษา 2561 
 
 ข้อ 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการก้ากับติดตาม  โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการด้านท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แต่ละพื นที่ ให้ก้ากับติดตาม การด้าเนินโครงการ
ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยมีการติดตามทุกรายไตรมาส ตามแบบสรุปรายงานผลการ
ด้าเนินงานประจ้าปี 2562 พร้อมส่งเล่มรายงานสรุปผลการด้าเนินงาน มายังส้านักงานคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

4.1-3-01 แบบสรุปรายงานผลการด้าเนินงาน 
 
ข้อ 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดท้าการประเมินความส้าเร็จตามตัวชี วัด

ความส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท้านุบ้ารุงศิลปะวัฒนธรรมในปี 2561 มีผลการประเมินบรรลุ
ตัวชี วัดของแผน (4.1-4-01) ดังนี  

1) บุคลากรและนกัศึกษา ได้รับองค์ความรู้ อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ ในกจิกรรม และสร้างความ
ตระหนักในคุณค่า ศลิปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สืบสานวิถี
เกษตรไทย และวัฒนธรรมอาหารพื นถิ่นล้านนา 

2) บุคลากรและนกัศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/โครงการ อย่างน้อยร้อยละ 80  
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โครงการ/กิจกรรม 
 

บุคลากรและ
นักศึกษา 
ได้รับองค์

ความรู้ อย่าง
น้อย 1 องค์

ความรู ้

บุคลากรและ
นักศึกษา มีส่วน
ร่วมในการจัด

กิจกรรม/
โครงการ อย่าง
น้อยร้อยละ 80 

ผลการ
ประเมิน 

1) โครงการส่งเสริมประเพณีจังหวัดน่าน กิจกรรมแห่
เทียนจ้าน้าพรรษา (มทร.ล้านนา น่าน)(4.1-4-02) 

✓ ✓ บรรลุผล 

2) โครงการถวายเทียนพรรษา ประจ้าปี 2561 
(สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่) (4.1-4-03) 

✓ ✓ บรรลุผล 

3) โครงการเดินขึ นนมัสการพระธาตุแช่แห้ง     
(มทร.ล้านนา น่าน) (4.1-4-04) 

✓ ✓ บรรลุผล 

4) โครงการปลูกต้นไม้หายากและการใช้พืชสมุนไพร
กับสัตว์ (มทร.ล้านนา พิษณุโลก)  (4.1-4-05) 

✓ ✓ บรรลุผล 

5) โครงการราชมงคลร่วมใจ สานสายใยปลูกขา้ว
ตามรอยแม่ (มทร.ล้านนา ล้าปาง) (4.1-4-06) 

✓ ✓ บรรลุผล 

6) โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม (ต้นแบบเครื่องไล่นกพิราบ) 
(สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่) (4.1-4-07) 

✓ ✓ บรรลุผล 

7) โครงการ RMUTL CR รวมใจ สร้างจิตส้านึกรักษ์
ธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (บวชป่า)      
(มทร.ล้านนา เชียงราย) (4.1-4-08) 

✓ ✓ บรรลุผล 

8) โครงการ พิธีรดน ้าด้าหัวอาจารย์ผู้อาวุโสสาขา
วิทยาศาสตร ์(สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่)   
(4.1-4-09)  

✓ ✓ บรรลุผล 

9) โครงการ “80 ปี โรงเรียนช่างไม้สู่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก” (4.1-4-10) 

✓ ✓ บรรลุผล 

10) โครงการจัดนิทรรศการงานตากสินมหาราชา
นุสรณ์จังหวัดตาก(4.1-4-11) 

✓ ✓ บรรลุผล 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

4.1-4-01 แผนท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ้าปีการศึกษา 2561 
4.1-4-02 สรุปโครงการโครงการส่งเสริมประเพณีจังหวัดน่าน กิจกรรมแห่เทียนจ้าน้า

พรรษา (มทร.ล้านนา น่าน) 
4.1-4-03 สรุปโครงการโครงการถวายเทียนพรรษา ประจ้าปี 2561 (สาขาวิทยาศาสตร์ 

เชียงใหม่) 
4.1-4-04 สรุปโครงการโครงการเดินขึ นนมัสการพระธาตุแช่แห้ง  (มทร.ล้านนา นา่น) 
4.1-4-05 สรุปโครงการโครงการปลูกต้นไม้หายากและการใช้พืชสมุนไพรกับสัตว์  

(มทร.ล้านนา พิษณุโลก) 
4.1-4-06 สรุปโครงการโครงการราชมงคลร่วมใจ สานสายใยปลูกข้าวตามรอยแม่  

(มทร.ล้านนา ล้าปาง) 
4.1-4-07 สรุปโครงการโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

(ต้นแบบเครื่องไล่นกพิราบ) (สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่) 
4.1-4-08 สรุปโครงการโครงการ RMUTL CR รวมใจ สร้างจิตส้านึกรักษ์ธรรมชาติและ

ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (บวชป่า) (มทร.ล้านนา เชียงราย) 
4.1-4-09 สรุปโครงการโครงการ พิธีรดน ้าด้าหัวอาจารย์ผู้อาวุโสสาขาวิทยาศาสตร ์ 

(สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่) 
4.1-4-10 สรุปโครงการโครงการ “80 ปี โรงเรียนช่างไม้สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ตาก” 
4.1-4-11 สรุปโครงการโครงการ 10 โครงการจัดนิทรรศการงานตากสินมหาราชานุสรณ์

จังหวัดตาก 
 
ข้อ5.น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 คณะกรรมการฯ ได้น้าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนและกิจกรรมด้านท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยได้มีการน้าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการด้าเนินงานด้านการท้านุบ้ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 ครั งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 (4.1-5-01)  
โดยให้ข้อสังเกตว่า ปีการศึกษา 2561 โครงการ/กิจกรรมของพื นที่ เชียงราย และตาก ที่ด้าเนิน
กิจกรรมด้านท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเอง ส่วนใหญ่บุคลากรคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย ดังนั น ควรให้มีการปรับปรุงแผนการด้าเนินโครงการด้านท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยให้ทุกพื นที่มีส่วนร่วมในเขียนเสนอโครงการด้านท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ไปยังศูนย์
วัฒนธรรมศึกษา ของแต่ละพื นที่ โดยให้สอดคล้องกับแผนการด้าเนินกิจกรรมของเขตพื นที่ คณะ 
มหาวิทยาลัย  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 2561 
 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

4.1-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการด้าเนินงานด้านการท้านุบ้ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 ครั งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 

 
 ข้อ 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบรกิารด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ่สาธารณชน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เผยแพร่โครงการหรือกิจกรรมที่นักศึกษา 
อาจารย์และบุคลากรได้ด้าเนินการและเข้าร่วมกิจกรรมด้านท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชนผ่านทางช่องทาง ทั งวารสาร “เวยีงเจ็ดลิน” (จัดท้าโดยศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ราย 6 เดือน; 4.1-6-01) เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เช่น  
https://sat.rmutl.ac.th/, http:www.rmutl.ac.th, https://culture.rmutl.ac.th เป็นต้น รวมทั ง
เผยแพร่ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ ในเว็ปไซต์แต่ละเขตพื นที่ (4.1-6-02) 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

4.1-6-01 วารสารเวียงเจ็ดลิน ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 
4.1-6-02 ภาพการเผยแพร่บนสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  

 
 ข้อ 7.  ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปน็ที่ยอมรับในระดับชาต ิ

ไม่มีการด้าเนินการ 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน :  

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้
การบรรลุ
เป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ
  

https://sat.rmutl.ac.th/
https://culture.rmutl.ac.th/
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 2561 
 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีความหลากหลายของวัฒนธรรม ซึ่งมี
เอกลักษณ์ของแต่ละพื นที่ เชยีงราย เชียงใหม่
ตาก น่าน พิษณุโลก และล้าปาง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
การจัดสรรงบประมาณในการด้าเนินงาน     
ด้านท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

1. คณะฯ ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณ จาก
มหาวิทยาลัย เพ่ือที่จะได้ด้าเนินการจัดสรรไป
ยังทุกสาขาวิชา ทุกเขตพื นที่ จะท้าให้
โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามเป้าประสงค์
ของแผนมากยิง่ขึ น 

2. ควรมีการก้าหนดรูปแบบการสรุปโครงการ/
กิจกรรม และรวบรวมไว้บนเวปไซต์ของ
คณะฯ (sat.rmutl.ac.th) 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
1. ให้ทุกพื นที่ หาจุดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาต ิ
2. จัดท้าแผนร่วมกันในการท้านุบ้ารุงศิลปะวัฒนธรรมและท้าอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ 
ของสถาบัน  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : รศ.เอมอร   ไชยโรจน์    รองคณบดีด้านบริหาร 

ผศ.ทนงศักดิ์   ยาทะเล   รองคณบดีด้านแผนและยุทธศาสตร์ 
น.ส.โสภณา    ส าราญ    รองคณบดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : น.ส.ภาวิณี    ค าม่วง 

นางอุมาพร   เจริญธนากุล 
น.ส.ปวีณ์สุดา  บุษยธานินทร ์

โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1506 
E-mail : - 
 
ข้อ 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ของคณะ  มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

 
ผลการด าเนินงาน :  

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้พิจารณาอนุมัติกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562–2565) จากการประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561(5.1-01-01) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร        
จึงได้ด าเนินการ มีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2565) และมีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของคณะ ซึ่งเป็นผลจากการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)(5.1-01-02) และการเปลี่ยนแปลงนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ได้จากผลการวิเคราะห์ SWOT ที่จัดท าขึ้นด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ผ่านการประชุมเรื่องการ
พิจารณาทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ     และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามล าดับ ดังนี้ 

1.) ได้น าผลการทบทวนกลยุทธ์จากการด าเนินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2561 -2565 ฉบับปรับปรุง        
พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 เมื่อวัน 8–10 พฤศจิกายน 2561 ที่ได้ผลการการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและความสอดคล้องของ
แผนฯ (SWOT) (5.1-01-03) และนโยบายของมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ตลอดจน
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การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันและอนาคตมีการฉายภาพอนาคตและก าหนดทิศทางการพัฒนาคณะ 
ร่วมกับผู้ทรงวุฒิ  และผู้บริหารทุกระดับ โดยผลลัพธ์จากโครงการได้น าผลการวิ เคราะห์  SWOT             
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ 5 ประเด็น ดังนี้  

   1. จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ อุปสรรค 
2. การก าหนดต าแหน่งของคณะฯ ในภาพอนาคต (scenario) ใหม่  
3. การก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ 
4. ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ (Goals) 
5. ผลผลิตของความส าเร็จและตัวชี้วัด (KPIs) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้ เชื่อมโยงผลการวิเคราะห์เข้ากับวิสัยทัศน์ของคณะ    
และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะโดยการทบทวนได้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม
ปรัชญา วิสัยทัศน์โดยเฉพาะการทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัด เป็นแผนกลยุทธ์  4 ปี (พ.ศ. 2562–2565)      
ให้ครอบคลุมภารกิจของคณะ อันได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม รวมถึงการบริหารจัดการในกิจกรรมระดมความคิดเห็น “การวิเคราะห์ SWOT ของคณะ” 
และน าเสนอแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565)  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562(5.1-01-04) ต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โดยมี ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ ดังนี้ 

ปรัชญา 
สร้างความรู้จากประสบการณ์ เชี่ยวชาญวิชาชีพ เชิดชูคุณธรรม น าความรู้สู่ชุมชน 

 
วิสัยทัศน์ 

“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พัฒนานวัตกรรม ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือชุมชน” 

 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่น านวัตกรรมและศาสตร์
พระราชา มาบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 

2. พัฒนางานวิจัยที่บรูณาการระหว่างศาสตร์และนวัตกรรม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน
และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางวิชาการ 

3. ให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือชุมชน
เข้มแข็ง และยั่งยืน 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รักษาทรัพยาการธรรมชา ติ           
และสิ่งแวดล้อม 

5. บริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ (Quality Management) 
 

โดยแผนการด าเนินงานแผนกลยุทธ์ 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จะมุ่งพัฒนา
พันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12  กับ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2562-2565  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ด้าน  ได้แก่ 
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ยุทธศาสตร์ที่1: การบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือผลิตก าลังคนเป็นนักปฏิบัติวิชาชีพ   
(Hands-on) ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านอุตสาหกรรมการเกษตร  

ยุทธศาสตร์ที่ 2:  เพ่ิมขีดความสามารถการสร้างงานวิจัยพัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เพ่ือการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  น าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และศาสตร์พระราชา มาสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน    

ยุทธศาสตร์ที่  4 : ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :   พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ   
 

การด าเนินงานตามเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562ได้ก าหนดให้มีตัวชี้วัด 5 ยุทธศาสตร์
จ านวน 21 ตัวชี้วัด ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ /   
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

2562 
ยุทธศาสตร์ที ่1 : การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อผลิตก าลังคนเป็นนักปฏิบัติวิชาชีพ (Hands-on)               

ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านอุตสาหกรรมการเกษตร 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ :  บัณฑิตมีงานท า ร้อยละ 80 
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนากระบวนคัดเลือก
นักศึกษา 

1.จ านวนกิจกรรมที่เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการ
ส่งเสริมการรับนักศึกษา 

จ านวน 4 

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณา
การระหว่างศาสตร์ เป็นผู้ประกอบการ  
และสามารถปฏิบัติงานได้จริง 

2.จ านวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ เป็นผู้ประกอบการ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง  

หลักสูตร 10 

กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการเรียนการสอน    
โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม            
และเทคโนโลยี 

3.จ านวนหลักสูตรที่น านวัตกรรม           
และเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอน 
อย่างน้อยหลักสูตรละ 3 กิจกรรม           
และจ านวนรายวิชาที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษานั้น 

หลักสูตร 8 

กลยุทธ์ 1.4  จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ทั้งภายใน และภายนอก 

4.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์       
และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนในแต่ละ
หลักสูตร 

ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ 1.5 บูรณาการการเรียนการสอนกับ
งานวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม 

5.จ านวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการครบ    
ทั้ง  3 ด้าน  

หลักสูตร 8 

กลยุทธ์ 1.6  พัฒนานักศึกษาตามคุณสมบัติ
ที่พึงประสงค์ 

6.ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ และ TQF 5 ด้าน 

ร้อยละ 80 

  
7.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม
ความเชี่ยวชาญทั้งสายวิชาการ และสาย

ร้อยละ 100 
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สนับสนุน 

กลยุทธ์ 1.7 พัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน 
ภายนอก และพ้ืนที่จัดการศึกษา           
สายวิทยาศาสตร์ให้มีบรรยากาศท่ีดี  
ในการจัดการเรียนการสอน 

8.จ านวนของหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ และสภาพแวดล้อมภายนอก 

แห่ง 3 

กลยุทธ์ 1.8 พัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ตามพันธกิจของคณะ 

9.ผลลัพธ์ความส าเร็จที่เกิดจากกิจกรรมความ
ร่วมมือ ระหว่างคณะกับหน่วยงานระหว่าง
ประเทศ 

กิจกรรม 4 

ยุทธศาสตร์ที ่2  : เพ่ิมขีดความสามารถการสร้างงานวิจัยพัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการเติบโตร่วมกับการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ร้อยละผลงานวิจัยท่ีตอบโจทย์ชุมชน
ประเทศชาติ หรือสร้างมูลค่า องค์ความรู้
ใหม่ และเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ  
หรือนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ า   

ร้อยละ 10 

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนานักวิจัย 10.ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนา   
และสามารถจัดท าวิจัยตามวัตถุประสงค์      
ที่ก าหนดไว้ตามแผน  

ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ 2.2 จัดหาแหล่งทุนภายนอก 11.ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีเกิดจากการ
ด าเนินการระหว่างคณะกับแหล่งทุน       
เช่น (วัดผลตามวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัด
โครงการ) 

แหล่งทุน 6 

กลยุทธ์ 2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 12.จ านวนเครือข่ายงานวิจัยทีมี MOU 
ร่วมกัน จ านวน  6  เครือข่าย (นักวิจัยท างาน
ร่วมกันจากMOU, และมีกิจกรรมจากMOU)  
เครอืข่ายระหว่างประเทศ  

เครือข่าย 6 

กลยุทธ์ 2.4 พัฒนาวารสารด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เกษตร 

13.วารสารคณะวิทย์ ปีละ 2 ฉบับ         
ทุกๆ 6 เดือน 

ฉบับ - 

ยุทธศาสตร์ที ่3 : น าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และศาสตร์พระราชา มาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
อย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ จ านวนชุมชนที่เข็มแข็งจากการน า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม      
และศาสตร์พระราชา ไปประยุกต์ใช้ 

ชุมชน 6 

กลยุทธ์ 3.1 ศึกษาความเป็นไปได้ของการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน 

14.จ านวนชุมขน ที่สถานศึกษาไปวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของ กิจกรรมที่ให้บริการ 

ชุมชน 6 

กลยุทธ์ 3.2 การบริการวิชาการได้ผลลัพธ์
ตามแผนบริการวิชาการที่ก าหนดไว้ตาม

15.จ านวนโครงการที่มีการประเมิน
ความส าเร็จผลลัพธ์และบรรลุตาม

จ านวน
โครงการ 

6 
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วัตถุประสงค์  วัตถุประสงค์ (ชุมชนเข้มแข็ง, บุรณาการกับ
รายวิชา) 

กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาการบริการวิชาการเพ่ือ
สร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน  

16.จ านวนรายรับที่เกิดจากการบริการ
วิชาการ ต่อปี  

บาท / ปี 4,500,000 

ยุทธศาสตร์ที ่4 : ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ             
และสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ      
และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ 4.1 สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น    
และมีการประเมินผลลัพธ์ความส าเร็จ
กิจกรรมนั้น 

17.ร้อยละของกิจกรรมที่มีการประเมิน
ความส าเร็จ และเกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 

ยุทธศาสตร์ที ่5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตาม

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

ร้อยละ 80 

5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานและบูรณาการข้อมูลรอบด้าน
อย่างเป็นระบบ 

18.จ านวนระบบสารสนเทศที่ได้พัฒนาน าไป
บูรณาการและใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ระบบ 1 

5.2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบ     
และกลไกการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่องค์กร
คุณภาพ 

19.ร้อยละความส าเร็จของการบริหารจัดการ
เพ่ือมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ 

ร้อยละ 80 

5.3 ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับดี 

20.จ านวนหลักสูตรผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ไม่น้อยกว่าระดับ 
3.70 

หลักสูตร 2 

5.4. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสาย
สนับสนุนให้มีความรู้เชิงวิชาชีพ และมี
ผลส าเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากร 

21.ร้อยละของบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

ร้อยละ 10 
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โดยเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ได้ถ่ายทอดและมอบให้ไปยังผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็น
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 โดยมีแผนงาน 5 แผนงาน ที่สอดคล้องและสามารถตอบสนองเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัยได้แก ่

1. แผนงานพัฒนานักศึกษาและการพัฒนาด้านวิชาการ 
2. แผนงานวิจัย 
3. แผนงานบริการวิชาการ  
4. แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
5. แผนงานบริหารและพัฒนาบุคลากร  
 

โดยน าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 ต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะในวาระการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561(5.1-1-05) และน าเสนอต่อ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่3/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562(5.1-1-06 และคณะฯ ได้ด าเนินการ
เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ไปยังทุกหน่วยงานในสังกัด (5.1-1-07) และประกาศให้
สามารถดาวน์โหลด เว็บไซด์ https://sat.rmutl.ac.th>เกี่ยวกับ >ยุทธศาสตร์และแผนเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานในคณะพ้ืนที่ทุกแห่ง(5.1-1-08) 

2). คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้น าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ     
ประจ าปี  2562 ไปพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่มุ่งเน้นให้การใช้
งบประมาณเกิดประสิทธิภาพ และน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์(5.1-1-09) โดยแผนกลยุทธ์
ทางการเงินได้วิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทางการเงิน ได้แก่ 

1. นโยบายการจัดหารายได้: แหล่งที่มาของงบประมาณ /โครงสร้างของรายได้ 
2. การควบคุมค่าใช้จ่าย   
3. ความสามารถในการด าเนินโครงการและแผนงานตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด:
โครงการ 
4. การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนแต่ละประเภท: ระยะเวลาและความสามารถใน

การเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว จ านวนงบประมาณที่เหมาะสม อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 
5.นโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียน: การจัดหาแหล่งเงินทุนแบบสอดคล้อง 

และมาตรการติดตาม และกรอบการใช้งบประมาณ  
ทั้งนี้การบริหารงบประมาณ นโยบายการบริหารงบประมาณผ่านระบบการบริหารจัดการข้อมูลทาง

การเงินและงบประมาณ (ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร Enterprise Resource Planning: ERP)(5.1-1-10)
โดยมีแผนการด าเนินงานและติดตามร้อยละการใช้งบประมาณ และจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน 
และแสดงผลการติดตามรายงบประมาณผ่านระบบสารสนเทศ RMUTL Monitoring และระบบ BPM 
ตลอดจนการรายงานแสดงฐานะทางการเงินเสนอต่อผู้บริหารทุกเดือน และเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะทุกรายไตรมาส เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด(5.1-1-11) ดังนี้  

ครั้งที่ 1 (ไตรมาส2) ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2561   
วันที่ 4 เมษายน 2562 วาระรายงานงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ไตรมาส 2 
(มกราคม – มีนาคม 2562) (5.1-1-12)  โดยมีมติที่ประชุมรับทราบสถานะการใช้งบประมาณและเร่งรัดให้มี
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การเบิกจ่ายและด าเนินงานกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานและแผนการรายงานผลการบริหารงบประมาณ 
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะต่อไป 

ครั้งที่ 2 (ไตรมาส3) ในการประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ ของแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (ไตรมาส 2-3) เมื่อวันที่        
21 พฤษภาคม 2562  (5.1-1-13) 
 
เอกสารหลักฐาน 

5.1-1-01 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562–2565) ฉบับ
ปรับปรุง 2562 

5.1-1-02 แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
5.1-1-03 รายงานผลการด าเนินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 เมื่อวัน 8–10 พฤศจิกายน 2561 

5.1-1-04 รายงานผล “การวิเคราะห์ SWOT ของคณะ” และน าเสนอแผนกลยุทธ์ 4 ปี      
(พ.ศ. 2562 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 

5.1-1-05 แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2562–2565)  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562  
ในวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่               
21 พฤศจิกายน 2561 

5.1-1-06 มติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562 
5.1-1-07 บันทึกข้อความเรื่องขอส่งแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2561–2565) แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
5.1-1-08 Link ส าหรับการดาวน์โหลด  แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2561–2565) แผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี พ.ศ. 2561  เว็บไซด์ www.sat.rmutl.ac.th 
5.1-1-09 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
5.1-1-10 การบริหารงบประมาณผ่านระบบการบริหารจัดการข้อมูลทางการเงินและ

งบประมาณ (ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร Enterprise Resource Planning: ERP)  
5.1-1-11 การรายงานผล และการแสดงผลการติดตามรายงบประมาณผ่านระบบสารสนเทศ 

RMUTL Monitoring  และระบบ BPM 
5.1-1-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 4 เมษายน 2562 

วาระรายงานงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ไตรมาส 2 
(มกราคม – มีนาคม 2562)  

5.1-1-13 รายงานการประชุมการประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ ของแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร       
(ไตรมาส 2-3) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562   
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  ข้อ 2.ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง        
เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิ ตบัณฑิต         
และโอกาสในการแข่งขัน 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมและต้นทุนผลผลิต โดยใช้หลักการ
ต้นทุนซึ่งให้ความสนใจกับการบริหารกิจกรรมและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่ากิจกรรมต่างๆ เป็นสิ่งที่ท าให้
เกิดต้นทุนกิจกรรม คือการกระท าที่เปลี่ยนทรัพยากรของกิจการออกมาเป็นผลผลิต โดยการจัดสรรส่วน
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเข้าสู่กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  โดยอาศัยตัวผลักดันต้นทุน ที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมที่เกิดขึ้น
และจึงค านวณต้นทุนร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือสิ่งที่ต้องการคิดต้นทุน 

การค านวณต้นทุนด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (5.1-2-01)     
มีดังนี้  

2.1 ต้นทุนผลผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง ผลรวมของ
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการเรียนรายวิชา รายหลักสูตร อาทิ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง ค่าใช้สอยค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายอ่ืน รวมถึงค่าใช้จ่ายจาก
กิจกรรมการวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ความรู้และให้บริการวิชาการ 
และกิจกรรมการ ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

2.2 ต้นทุนกิจกรรม หมายถึง ต้นทุนที่ เกิดจากผลรวมของกิจกรรมการเรียนรายวิชา 
เช่นเดียวกับต้นทุนผลผลิต และต้นทุนจากกิจกรรมบริการด้านทะเบียน เอกสารหลักฐานการศึกษา กิจกรรม
ประชุมทางไกล (งานวิทยบริการ) กิจกรรมวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี  วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้  เผยแพร่
ความรู้และให้บริการวิชาการ  ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม งานศูนย์วัฒนธรรม  กิจกรรมการ
วิจัยเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น  

 
ตารางที่  1 แสดงรายงานต้นทุนกิจกรรม และต้นผลผลผลิตต่อหน่วย ในแต่ละหลักสูตร ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2561  

ชื่อกิจกรรม 
ต้นทุนกิจกรรม ต้นทุนผลผลิต 

ต้นทุนต่อหน่วย 2561 ต้นทุนต่อหน่วย61 
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน   

1. การเรียนการสอนระดับปริญญาโท 93,117.66 94,580.91 
1.1 สาขาเกษตรศาสตร์ 96,099.64 96,213.87 
1.1.1 หลักสูตรวทม.เทคโนโลยีการเกษตร 104,074.24 104,187.11 
1.1.2 หลักสูตร วทม.พืชศาสตร์ 87,389.56 87,505.28 
2. การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับ
ปริญญาตรี 

107,918.19 109,297.14 

2.1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 116,770.84 117,495.10 
2.1.1 หลักสูตร คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 83,332.87 83,332.87 
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ชื่อกิจกรรม 
ต้นทุนกิจกรรม ต้นทุนผลผลิต 

ต้นทุนต่อหน่วย 2561 ต้นทุนต่อหน่วย61 
2.1.2 หลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 152,730.33 152,846.05 
2.1.3 หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 113,026.68 114,086.45 
2.1.4 หลักสูตร วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 82,959.18 83,074.91 
2.1.5 หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 135,019.52 135,019.52 
2.1.6 หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 125,653.49 126,502.24 
2.1.7 หลักสูตร วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 58,228.93 58,228.93 
2.3 สาขาเกษตรศาสตร์ 192,624.07 193,939.21 
2.3.1  หลักสูตร วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 181,736.99 184,608.37 
2.3.2  หลักสูตร วท.บ.ประมง 261,213.59 262,314.62 
2.3.3  หลักสูตร วท.บ.พืชศาสตร์ 240,921.05 241,799.34 
2.3.4  หลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์ 255,417.39 256,778.31 
2.3.5  หลักสูตร วท.บ. (พืชศาสตร์/สัตวศาสตร์/ประมง) 128,945.06 130,199.12 

จากตารางที่ 1 พบว่าเมื่อเปรียบเทียบการคิดต้นทุนต่อหน่วยที่จ าแนกตามต้นทุนกิจกรรมและ 
ต้นทุนผลผลิต มีความใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
การจัดการเรียนการสอน ที่ใกล้เคียงกัน (กราฟที่  1) และพบว่า ต้นทุนการผลิตบัณฑิตในหลักสูตร         
วทม.เทคโนโลยีการเกษตร มีต้นทุนที่สูงที่สุด เมื่อเทียบกับหลักสูตรอ่ืนในระดับเดียวกัน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้น าข้อมูลผล 
การค านวณต้นทุนต่อหน่วยโดย จ าแนกแต่ละหลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ 2561 น ามาวิเคราะห์ในประเด็น ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขันระหว่างหลักสูตร ที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับหลักสูตร
เดียวกัน ดังนี้  

ต้นทุนรวมในการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาเกษตรศาสตร์ เป็นจ านวน
เงินเฉลี่ย 96,213.87  บาท  ต่อนักศึกษา 1 คน ต่อปี  จากกราฟหลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร       
มีต้นทุนการผลิตสูงที่สุดเมื่อเทียบกับหลักสูตรระดับเดียวกัน คือ 104,187.11 บาท   
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กราฟที่ 1 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และต้นทุนกิจกรรม ระดับปริญญาโท สาขาเกษตรศาสตร์ 

 

กราฟที่ 2 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 

ต้นทุนรวมในการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ      
และชีวภาพ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ต่ าที่สุดคือหลักสูตร วท.บ.ธุรกิจอาหาร        
เป็นเงินจ านวน 58,228.93 บาท ต่อคน ต่อปี ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของต้นทุนการผลิตสาขาวิทยาศาสตร์
กายภาพและชีวภาพ คือ 117,495.10 บาท และหลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตบัณฑิตสูงที่สุด          
คือหลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ คือ 152,846.05 บาท ต่อคน ต่อปี   
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กราฟที่ 3 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ 

ต้นทุนต่อหน่วยรวมในการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์      
5 หลักสูตรเฉลี่ยเป็นจ านวน 193,939.21 บาท ต่อนักศึกษา 1 คน ต่อปี จากกราฟที่ 3 พบว่าต้นทุนต่อหน่วย
ของหลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหน่วยค่าต่ าท่ีสุดของหลักสูตรสาขาเกษตรศาสตร์ คือ หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ 
(พืชศาสตร์/สัตวศาสตร์/ประมง) มีค่าต้นทุน คือ 130,199.12 บาท ต่อคน ต่อปี  เนื่องจากหลักสูตร วท.บ.
เกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตรรวมประกอบด้วย 3 แขนงวิชาด้วยกัน ท าให้จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรมีจ านวน
มากที่สุด ท าให้การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหลักสูตรมีค่าต่ าที่สุด แสดงให้เห็นว่าหากทุกหลักสูตร
สามารถเพ่ิมจ านวนนักศึกษาให้มากข้ึน ก็จะท าให้มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง 
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ตารางที่  2 เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยรวมรายปี ทุกระดับการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 25 60            
กับงบประมาณ 2561 

หลักสูตร 

ต้นทุนผลผลิต 
ผลต่าง (ร้อยละ) 

ปริมาณ : 
FTES 

ต้นทุนรวม 
ต้นทุนต่อ

หน่วย 

ต้นทุนต่อ
หน่วย61 

ต้นทุนต่อ
หน่วย60 

เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
(ร้อยละ) 

เพ่ิมข้ึน/
ลดลง (ร้อย

ละ) 

เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
(ร้อยละ) 

กิจกรรมจัดการเรียนการสอน      
1. การเรียนการสอนระดับ
ปริญญาโท 

     

1.1 สาขาเกษตรศาสตร์ 96,213.87 113,846.56 98.53 67.78 - 15.49 
1.1.1 หลักสูตรวทม.
เทคโนโลยีการเกษตร 

104,187.11 119,851.56 72.50 49.96 - 13.07 

1.1.2 หลักสูตร วทม.พืชศาสตร์ 87,505.28 104,809.48 137.68 98.44 -16.51 
2. การเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับ
ปริญญาตรี 

     

2.1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ 

117,495.10 126,477.14 -6.08 -12.75 -7.10 

2.1.1 หลักสูตร คศ.บ.คหกรรม
ศาสตร์ 

83,332.87 149,522.20 -26.96 -59.29 -44.27 

2.1.2 หลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยี
ภูมิทัศน์ 

152,846.05 125,803.49 -47.56 -36.29 21.50 

2.1.3 หลักสูตร วท.บ.
เทคโนโลยีชีวภาพ 

- 28,463.56 -100.00 -100.00 -100.00 

2.1.4 หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

114,086.45 39,356.02 -18.92 135.03 189.88 

2.1.5 หลักสูตร วท.บ.พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

83,074.91 104,405.32 -34.00 -47.48 -20.43 

2.1.6 หลักสูตร วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

135,019.52 91,193.24 25.98 86.52 48.06 

2.1.7 หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร 

126,502.24 176,382.59 10.07 -21.06 -28.28 

2.1.8 หลักสูตร วท.บ.ธุรกิจอาหาร
และโภชนาการ 

58,228.93 320,407.26 151.84 -54.23 -81.83 
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หลักสูตร 

ต้นทุนผลผลิต 
ผลต่าง (ร้อยละ) 

ปริมาณ : 
FTES 

ต้นทุนรวม 
ต้นทุนต่อ

หน่วย 

ต้นทุนต่อ
หน่วย61 

ต้นทุนต่อ
หน่วย60 

เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
(ร้อยละ) 

เพ่ิมข้ึน/
ลดลง (ร้อย

ละ) 

เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
(ร้อยละ) 

2.3 สาขาเกษตรศาสตร์ 193,939.21 94,571.88 -14.72 74.88 105.07 
2.3.1  หลักสูตร วท.บ.
เครื่องจักรกลเกษตร 

184,608.37 105,744.72 -11.20 55.03 74.58 

2.3.2  หลักสูตร วท.บ.ประมง 262,314.62 107,979.88 -54.57 10.37 142.93 
2.3.3  หลักสูตร วท.บ.พืชศาสตร์ 241,799.34 82,791.19 -43.22 65.83 192.06 
2.3.4  หลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์ 256,778.31 110,670.15 -50.45 14.96 132.02 
2.3.5  หลักสูตร วท.บ.
เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์/สัตว
ศาสตร์/ประมง) 

130,199.12 62,004.92 217.07 565.79 109.98 

และเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยรวมรายปี ในระดับปริญญาตรี ประจ าปีงบประมาณ 2560     
กับงบประมาณ 2561 จะเห็นได้ว่าต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น 8 หลักสูตร จาก 13 หลักสูตร เมื่อไปวิเคราะห์
รายละเอียดพบว่า สาเหตุที่ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นในปีงบประมาณ 2561 เนื่องมาจากการใช้จ่าย
งบประมาณปี 2561 ที่ เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร อาจารย์ พนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอย ค่ าวัสดุ          
ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา และรายจ่ายอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นทุกรายการ โดยเฉพาะรายจ่ายอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น       
จากนโยบายเน้นทักษะการปฏิบัติเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - On) จึงมีการสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดซื้อจัดหาวัสดุฝึกและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น พบว่าค่าวัสดุการศึกษาใน
ปีงบประมาณ 2561 เพ่ิมขึ้นแต่ขณะเดียวกัน ปริมาณนักศึกษาที่มีปริมาณลดลง จึงท าให้การค านวณค่า 
FTES น้อยลงตามไปด้วย ดังนั้น เมื่อค านวณต้นทุนต่อหน่วย จึงท าให้ค่าต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นทุกระดับ      
ดังตารางที่ 2 เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

และเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยรวมรายปี ประจ าปี 2560 กับ 2561  ในระดับปริญญาโท 
จ านวน 2 หลักสูตร  พบว่าต้นทุนการเรียนการสอนสาขาเกษตรศาสตร์ลดลง ร้อยละ 15.49 โดยเฉพาะ     
วท.ม.พืชศาสตร์ มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง ร้อยละ 16.51  ซึ่งมีสาเหตุมาจากปริมาณ : FTES  ที่เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 137.68 ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มีการใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสุงสุด  จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหลักสูตรลดลง 
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ตารางท่ี 4 สรุปจ านวนบัณฑิตมีงานท าและศึกษาต่อ 

ชื่อกิจกรรม 
ต้นทุนต่อหน่วย 
ผลผลิต 2561 

ร้อยละ 
บัณฑิตมีงานท า
และศึกษาต่อ 

2560 

คะแนนผลการ
ประเมินหลักสูตร  ปี

การศึกษา 2561 

กิจกรรมจัดการเรียนการสอน    

1. การเรียนการสอนระดับปริญญาโท 94,580.91   
1.1 สาขาเกษตรศาสตร์ 96,213.87   
1.1.1 หลักสูตรวทม.เทคโนโลยีการเกษตร 104,187.11 100 3.25 
1.1.2 หลักสูตร วทม.พืชศาสตร์ 87,505.28 100 3.51 
2. การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี 

109,297.14   

2.1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและ
ชีวภาพ 

117,495.10   

2.1.1 หลักสูตร คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 83,332.87 66.67 - 
2.1.2 หลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 152,846.05 75 - 
2.1.3 หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

114,086.45 70.27 3.17 

2.1.4 หลักสูตร วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร 

83,074.91 - - 

2.1.5หลักสูตร วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

135,019.52 68.75 2.74 

2.1.6 หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

126,502.24 72.41 2.55 

2.1.7 หลักสูตร วท.บ.ธุรกิจอาหารและ
โภชนาการ 

58,228.93 - 3.30 

2.3 สาขาเกษตรศาสตร์ 193,939.21   
2.3.1  หลักสูตร วท.บ.เครื่องจักรกล
เกษตร 

184,608.37 71.43 2.52 

2.3.2  หลักสูตร วท.บ.ประมง 262,314.62 66.67 - 
2.3.3  หลักสูตร วท.บ.พืชศาสตร์ 241,799.34 68 - 
2.3.4  หลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์ 256,778.31 68.23 - 
2.3.5  หลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์   
(พืชศาสตร์/สัตวศาสตร์/ประมง) 

130,199.12 - 3.09 
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การพิจารณาด้านความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน คณะพบว่าเมื่อพิจารณาจากภาวะมีงานท าและต้นทุนต่อหน่วย น าแต่ละ
หลักสูตรมาเปรียบเทียบภายในคณะฯ ต้นทุนต่อหน่วยหลายหลักสูตรต้นทุนต่อหน่วยสูงมาก เนื่องจากมี
จ านวนนักศึกษาน้อย เช่น ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ.ประมงหลักสูตร วท.บ.พืชศาสตร์หลักสูตร 
วท.บ.สัตวศาสตร์ต้นทุนต่อหน่วยเป็นจ านวนเงิน 262,314.62บาท 241,799.34บาท 256,778.31บาท 
ต่อนักศึกษา 1 คน ต่อปี  ตามล าดับ  ซึ่งท าให้คณะได้พิจารณาถึงประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตร จึงมีแนว
ทางการงดรับนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าว  และคณะได้พัฒนาและเปิดหลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์         
ขึ้นเพ่ือให้การบริหารจัดการต้นทุนต่อหน่วยผลิตบัณฑิต มีประสิทธิภาพขึ้น  อีกท้ังมีการทบทวนการบริหาร
หลักสูตรว่าท าอย่างไรจึงจะมีจ านวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ควรท าการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  โดยการเข้า
รับเข้านักศึกษาโดยตรง มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะสั้น และต้องทบทวนปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการทั้ งภาครัฐและเอกชน หรือ อาจจะต้องท าการปิดหลักสูตร              
หากด าเนินการตามแผนแล้วไม่สามารถท าให้จ านวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึนได้ 

เมื่อพิจารณาการบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพ ในระดับปริญญาตรี อยู่ระดับดี ทุกหลักสูตร     
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561)(5.1-2-02) และเกิด
ประสิทธิผลที่ดีจากผลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตในภาพรวม (ตารางที่  3) โดยเฉพาะหลักสูตร          
วท.บ. ธุรกิจอาหารและโภชนาการ  ที่มีต้นทุนต่อหน่วยการผลิตต่ าที่สุด และมีผลการประเมินอยู่ใน       
ระดับดีมาก (3.17)  

ระดับปริญญาโท มีการบริหารหลักสูตร มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดีมาก และเกิดประสิทธิผลที่ดี
มากเช่นกัน เพราะภาวะมีงานท าร้อยละ 100  ด้วยต้นทุนต่อหน่วยการผลิตที่ ลดลงจากปี  2560              
ทั้งสองหลักสูตร    (ร้อยละ -15.49และร้อยละ -13.07 ตามล าดับ) และมีผลการประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตร ระดับดีและดีมาก ตามล าดับ (วทม.เทคโนโลยีการเกษตรคะแนน   3.25) (วทม.พืชศาสตร์     
คะแนน 3.51) 

ในส่วนหลักสูตรอ่ืน มีต้นทุนต่อหน่วย ที่ใกล้เคียงกับต้นทุนต่อหน่วยโดยเฉลี่ย เช่น ในสาขา
วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ต้นทุนต่อหน่วย 117,495.10 บาทต่อคนต่อปี หลักสูตร วท.บ.ธุรกิจอาหาร
และโภชนาการ ต้นทุนต่อหน่วย   58,228.93   บาท คะแนนผลการประเมินหลักสูตร  ปีการศึกษา 2561 
ระดับดี 3.30 ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการบริการต้นทุนต่อหน่วยได้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย อันแสดงถึงการมีจ านวนนักศึกษา
ของหลักสูตรที่เพ่ิมขึ้นและหลักสูตรมีการบริหารงานหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน เห็นควรที่คณะฯ          
จะได้ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุง ทั้งด้านงบประมาณ ครุภัณฑ์ บุคลากร และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ      
และควรปรับปรุงหลักสูตร ให้ทันสมัย  สร้างความร่วมมือ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน        
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการหน่วยงานรัฐและเอกชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

การวิเคราะห์โอกาสในการแข่งขันได้มีการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วย  ผลผลิตด้านการจัดการ
เรียนการสาขาเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบันการศึกษา         
จ านวน 3 แห่ง ที่มีพันธกิจใกล้เคียงกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  (5.1-2-04) (5.1-2-05) มหาวิทยาลัยนเรศวร (5.1-2-06) (5.1-2-07)        
และแสดงการเปรียบเทียบค่าต้นทุนต่อหน่วย กับการมีงานท าของบัณฑิต  ดังตารางที่ 5 ด้านล่างนี้ 
ตารางท่ี 5 แสดงเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วย และร้อยละการมีงานท าของมทร.ล้านนา และสถานศึกษาอ่ืน 
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มหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชา ต้นทุนต่อหน่วย(ต่อคน) 
บัณฑิตมีท างาน

และศึกษาต่อ(ร้อย
ละ) 

มทร.ล้านนา -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 117,495.10 69.61 
มทร.ล้านนา -กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 193,939.21 
มทร.ธัญบุรี -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 66,842.37 69.42 
มทร.ธัญบุรี -กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 69,367.66 59.38 
ม.นเรศวร -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 69,111.01 97.52 
ม.นเรศวร -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 153,521.22 94.86 
 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตให้มีตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นั้น  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตน้อยที่สุด คือ 66,842.37บาท ในการผลิต
บัณฑิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ  โดยการมีงานท าของบัณฑิตที่จบการศึกษา          
ใน ปี 2560 ร้อยละ  69.42 เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่
สูงที่สุดในการผลิตบัณฑิตกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ คือ193,939.21  บาท ต่อคน  แต่ภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิตอยู่ที่ร้อยละ 69.61   ซึ่งแสดงถึงความไม่สัมพันธ์ในการการใช้งบประมาณที่ส่งผลต่อต้นทุนต่อหน่วย
ของการผลิตบัณฑิต  ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเฉลี่ย  
155,717 บาทต่อคน และมีผลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตร้อยละ 69.61  ซึ่งหากพิจารณาในแง่ของต้นทุน
ต่อหน่วย มีต้นทุนที่สูงกว่าสถาบันลักษณะเดียวกัน (มทร.ธัญบุรี) แต่ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ที่มีร้อยละ
การมีงานท าใกล้เคียงกับ มทร.ธัญบุรี ร้อยละ 69.42 และ ร้อยละ 59.38 นั้น ท าให้คณะต้องหาแนวทางการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน ในทุกๆด้าน อาทิ การเพ่ิมจ านวนนักศึกษา การปรับประสิทธิภาพการ
บริหารบุคลากรในแต่ละหลักสูตร ให้เกิดการบูรณาการข้ามศาสตร์ ควบคู่กับการพัฒนานักศึกษาทั้งทางด้าน
วิชาการและทักษะวิชาชีพ ให้ตรงตามความต้องการและให้มีคุณลักษณบัณฑิตพึงประสงค์ของสถาน
ประกอบการมากขึ้น  เพ่ือให้ผลการด าเนินงานที่มีให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิตบัณฑิต และ
เพ่ิมโอกาสในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น 
 
เอกสารหลักฐาน 
5.1-2-01 รายงานต้นทุนผลผลิต ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
5.1-2-02 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 256 1 คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
5.1-2-03 รายงานผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา         
5.1-2-04 รายงานต้นทุนผลผลิต ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
5.1-2-05 รายงานผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
5.1-2-06 รายงานต้นทุนผลผลิต ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
5.1-2-07 รายงานผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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 ข้อ 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 
ผลการด าเนินงาน : 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ ยงโดยมี  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับคณะ อาจารย์ เจ้าหน้าที่
ทุกส่วนงาน ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจหลักของคณะด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ และมีการก าหนดแผนการด าเนินงานการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการฯ 
ก าหนดไว้  (5.1-3-01) โดยได้ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในระดับคณะ และระดับคณะพ้ืนที่ จาก “การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส าหรับผู้บ ริหารระดับสูง อาจารย์ที่ปรึกษา         
และอาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่  1)” (5.1-3-02)  ซึ่งมีกิจกรรมคณะได้สัมมนาเชิงปฏิบัติการแบ่งกลุ่มและ 
Workshop เพ่ือประเมินปัจจัยเสี่ยง การระบุเหตุการณ์ และการบริหารความเสี่ยงเบื้องต้น ความเสี่ยงที่
ส าคัญที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยและการวิเคราะห์
หาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ความเสี่ยง และระบุวิธีการควบคุมหรือมาตรการในการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ในการด าเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย   

1).การด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ 2562 คณะฯ ได้วิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ 
และความส าเร็จของเป้าหมายยุทธศาสตร์ของคณะ แล้วน ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยคณะฯ 
มีนโยบายในการปรับประเด็นความเสี่ยงเป็น 5 ด้านหลัก ได้แก่  

 1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ นโยบาย ยุทธศาสตร์   
 2.ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  
 3.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
 4.ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ 
 5.ประเด็นความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้  
การประเมินปัจจัยเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่เป็นผลจากความเสี่ยง 

ได้เป็นระดับความเสี่ยงเป็น 4 ระดับคือ 1.ระดับความเสี่ยงต่ า (low) 2.ระดับความเสี่ยงปานกลาง 
(medium) 3.ระดับความเสี่ยงสูง (high) 4.ระดับความเสี่ยงสูงมาก (extreme)  และซึ่งในปีงบประมาณ 
2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมีเป้าหมายการจัดการความเสี่ยง ที่จะลดระดับความเสี่ยง
ลงอย่างน้อย 2 ปัจจัยเสี่ยง จากปัจจัยที่ประเมินได้ในปี 2562 จ านวน 15 ปัจจัยเสี่ยง (5.1-3-03)  
  2). คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
คณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ด้ านการบริห ารจั ดการ และจาก เหตุ การณ์ ภ ายนอก เมื่ อ วันที่  4 เมษายน   2562 (5 .1 -3 -04)               

http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/sw61pBN7n219CJ1
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พบว่า คณะมีความเสี่ยงในพันธกิจด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และจากเหตุการณ์ภายนอก    
รวมทั้งสิ้น 3 ปัจจัยเสี่ยง ที่มีด้านระดับความเสี่ยงสูงมาก (ค่าคะแนน 15-25)  

 2.1 ประเด็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ : บัณฑิตที่มีงานใน 1 ปี  หลังส าเร็จการศึกษา            
ไม่ถึงร้อยละ 80 

  มีปัจจัยเสี่ยง ที่หลักสูตรที่เปิดสอนไม่เป็นไปตามความต้องการของตลาด มีระดับ
ความเสี่ยงสูงมาก (20 คะแนน)  

 2.2  ประเด็นความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้: โครงสร้างประชากรใน
ประเทศมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลท าให้ยอดนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ ร้อยละ 85 

  มีปัจจัยเสี่ยง : การสร้างเครือข่ายมุ่งเป้า ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ เนื่องจาก
ไม่มีการก าหนดจ านวนรับที่ชัดเจน มีระดับความเสี่ยงสูงมาก  (25 คะแนน) 

 2.3 ประเด็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
  มีปัจจัยเสี่ยง : บริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ไม่บรรลุตามเป้าหมายของแผนการ

ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีมีระดับความเสี่ยงสูงมาก  (20 คะแนน) 
3). จากความเสี่ยงที่ประเมินได้และพิจารณาจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น  จึงได้น าความเสี่ยง  

และปัจจัยเสี่ยง มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยก าหนดวิธีการในการแก้ไขด้วยวิธีการลด  และความคุม
ความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปัจจัยเสี่ยง พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ และผู้รั บผิดชอบ        
จ านวน 3 กิจกรรม (5.1-3-04) และเสนอผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (5.1-3-05) อีกทั้งได้น าส่งแผนบริหารความ
เสี่ยงไปคณะพ้ืนที่ เพ่ือให้คณะพ้ืนที่ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและร่วมด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (5.1-3-06) 

5) เมื่ อมีการด าเนิ นงานตามแผนบริหารความเสี่ ยงไปแล้ว คณะมีแผนการติดตาม             
และประเมินผลการด าเนินงาน 2 ครั้งโดยครั้งที่ 1  คือ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน รอบ 3 เดือน 
นับจากการมอบนโยบายการจัดการความเสี่ยง (เมษายน - มิถุนายน 2562)  (5.1-3-07)  เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ
แต่ละปัจจัยส่งรายงานความก้าวหน้าในการลดความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยง ตามกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้
ในแผน พบว่า วิธีการลด/ขจัดความเสี่ยง จากทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 กิจกรรมและจาก
การประเมินระดับความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2562 (5.1-3-08) พบว่าค่า
คะแนนความเสี่ยงลดลง 4 ปัจจัยเสี่ยง จาก 15 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 26 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

เอกสารหลักฐาน 
5.1-3-01 รายการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง         

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561  
5.1-3-02 “การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงเพ่ือการพัฒนามหา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส าหรับผู้บริหารระดับสูง อาจารย์ที่ปรึกษา         
และอาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 1)”  26-27 ธันวาคม 2561 

5.1-3-03 แบบประเมินความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
5.1-3-04 แผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
5.1-3-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน                   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 4 เมษายน  2562 
5.1-3-06 บันทึกข้อความเรื่องขอส่งแผนบริหารความเสี่ยง                                              

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
5.1-3-07 แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1  (เมษายน - มิถุนายน 2562)         

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
5.1-3-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน                

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/sw61pBN7n219CJ1
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/sw61pBN7n219CJ1
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/R3Euh7tyQJcJRBj
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/7xLU0aECbTXSeQz
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/w1eeZfr527JhOxu
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/w1eeZfr527JhOxu
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 ข้อ 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

ผลการด าเนินงาน : 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะผู้บริหารของคณะ ได้น าหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ 
มาใช้ในการบริหารงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานให้ไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะ ดังนี้ 
 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ด าเนินงานโดยยึด
หลักประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณ     
โดยการบริหารงบประมาณและทรัพยากรเน้นที่ผลลัพธ์เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัด (5-1-4-01) 
 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปฏิบัติงานโดยใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สุงสุด ด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณ คณะได้ด าเนินการ
เบิกจ่ายในอัตราที่ก าหนดโดยกระทรวงการคลัง และกองคลัง (มทร.ล้านนา โดยบรรลุเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงานภายใต้เงินงบประมาณที่มีอย่างจ ากัด ด้านการบริการเวลา  ซึ่งคณะมีพ้ืนที่ในการจัดการศึกษา     
6 พ้ืนที่ คือ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน พิษณุโลก และล าปาง คณะจึงได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ที่ได้พัฒนาเป็นระบบที่สมบูรณ์แล้ว มาใช้ในการบริหารจัดการที่
เหมาะสม เพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาในเกิดประโยชน์สูงสุด         
(5.1-4-02) เช่น 
  ระบบงานสารบรรณ (eoffice.rmutl.ac.th) ลดต้นทุนของกระดาษ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล 
  ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล (hr.rmutl.ac.th) ลดต้นทุนของกระดาษ แรงงาน 
และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลด้านบุคลากร 
  ระบบทะเบียนกลาง (http://reqis.rmutl.ac.th) ลดขั้นตอนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล 
  ระบบ ERP(Enterprise Resource Planning) ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณ 
  ระบบ datacenter (datacenter.rmutl.ac.th) ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลด้านนักศึกษา 
ข้อมูลด้านบุคลากร และข้อมูลด้านงานทะเบียน 
  ร ะ บ บ จ อ ง ร ถ อ อ น ไล น์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เท ค โน โล ยี ร า ช ม ง ค ล ล้ า น น า
(http://reserve.rmutla.ac.th) ลดขั้นตอนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลการจองรถ
ของมหาวิทยาลัย 
  ระบบการจองห้องประชุม (https://arit.rmutl.ac.th/econference/) ลดงบประมาณ
ในการจัดการประชุมระหว่างพ้ืนที่ และสะดวกในการจัดประชุมกรณีที่ผู้บริหารคณะอยู่ประจ าในพ้ืนที่ ซึ่งเป็น
วิธีการสื่อสารในช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมต่าง ๆ ผ่านระบบ       
VDO-Conference 
  ด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ คณะได้น าหลักการใช้ทรัพยากรร่วมกันมา
ใช้ ได้แก่ การใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการร่วมกันระหว่างสาขาหรือต่างคณะ เพ่ือแก้ปัญหาห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ ท าให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด       
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และบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงานได้ (5.1-4-03) นอกจากนี้มีการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดยการส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนให้เข้ารับ
การอบรมอย่างสม่ าเสมอ 
 
 3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการ
ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา  บุคลากร และบุคคลภายนอก ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  นักศึกษา-คณะจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา    
ทุกปีการศึกษา (อ้างอิงตามรายงานผลการด าเนินงาน ระดับหลักสูตร (มคอ.7) ของทุกหลักสูตรในคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2561) เพ่ือให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่อาจารย์ในการพัฒนารูปแบบเนื้อหารายวิชา        
และกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้น าผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม และบริการอ่ืนๆ มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
การให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักศึกษา (5.1-4-04) 
  สนับสนุนให้บุ คลากรทั้ งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความก้าวหน้าตาม        
เส้นทาง ในการท างาน โดยให้บุ คลากรมีการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล                           
(IDPs-Individual development plan) ที่บุคลากรแต่ละคนได้ก าหนดไว้ ประจ าปีงบประมาณ 2561    
(5.1-4-05) 
  สนับสนุนให้บุคลากร ได้ศึกษาดูงานทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาปรับใช้ในการท างาน เช่น การศึกษาดูงาน “นวัตกรรมสมาร์ทฟาร์ม” ในวันที่ 4-6 
สิงหาคม 2561 ณ  ฟาร์ม Strawberry Chang และมูลนิธิ โครงการหลวงแม่หลอด อ าเภอแม่แตง  
จังหวัดเชียงใหม่  หรือการศึกษาดูงานเกี่ยวกับแสงซินโครตรอนและการประยุกต์ใช้งานด้านวิทยาศาสตร์    
และเทคโนโลยีการอาหาร  ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (5.1-4-06) 
  สังคมหรือชุมชน-คณะได้มีการด าเนินการให้บริการทางวิชาการ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคม ผ่านการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สั งคมภายนอก  
สถาบันการศึกษา หรือเป็นการบริการที่จัดในสถาบันการศึกษา โดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ        
ซึ่งลักษณะโครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นการให้บริการทางวิชาการในหลาย
ลักษณะ เช่น 
   -โครงการบริการวิชาการในแผนบริการทางวิชาการหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจ าปี 2561 (5.1-4-07) 
   -โครงการบริการวิชาการในแผนงานของหน่วยงาน ได้แก่ โครงการเมืองนวัตกรรม
เกษตรและอาหารล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2561 (5.1-4-08) 
   -โครงการบริการวิชาการนอกแผนงาน ได้แก่ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องต่างๆ 
(5.1-4-09) 
   -การให้บริการวิชาการในลักษณะอ่ืนๆ ได้แก่ การรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษ/จัดแสดง/สาธิต และการรับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน เป็นต้น (5.1-4-09) 
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 4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการบริการ
จัดการคณะด้วยความรับผิดชอบ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและมอบหมายงานอย่างชัดเจน เช่น 
  ผู้บริหารคณะ มีการจัดท าค าสั่งคณะเพ่ือมอบหมายงานให้รองคณบดี ก ากับดูแล      
การบริหารงานภายในคณะ และส านักงานคณบดี เพ่ือปฏิบัติราชการในภารกิจที่คณบดีจะพึงปฏิบัติ           
(5.1-4-10) 
  สายสนับสนุน มีการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (Job Description) เป็นตัวก ากับ
ว่าบุคคลใดมีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไร (5.1-4-11) 
  สายวิชาการ ได้มีการจัดท าข้อตกลงแบบประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (TOR) เพ่ือเป็นเกณฑ์
พิจารณาการปฏิบัติงาน จ านวน 2 รอบ/ปี งบประมาณ โดยรอบที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม และรอบ
ที่ 2 ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 กันยายน ของทุกปีงบประมาณ(5.1-4-12) 
  การแต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินโครงการ ของคณะ ได้ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ (5.1-4-13) 
 
 5. หลักความโปร่ งใส  (Transparency) กระบวนการบริหารงานของคณ ะวิทยาศาสตร์             
และเทคโนโลยีการเกษตร ยึดหลักเปิดเผย ตรงไป ตรงมา โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ สามารถชี้แจง
ได้เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อสงสัย รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้บุคลากรและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ ตลอดจนเปิดโอกาสให้เข้ามาตรวจสอบการด าเนินงานของคณะได้ โดยคณะได้
เผยแพร่ข้อมูลและเปิดโอกาสให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นไปโดยง่าย ดังนี้ 
  มีการเปิดเผยประวัติของผู้บริหาร และคณะคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์    
และเทคโนโลยีการเกษตร บนเว็บไซต์ของคณะ ให้บุคลากรทั้ งภายในและภายนอกได้รับทราบ             
(5.1-4-14) 
  มีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร และระดับคณะ (SAR) ทุกปี
การศึกษา และมีการประเมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน (5.1-4-15) 
  มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (5.1-4-16) 
  มีกระบวนการต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดสาขาวิทยาศาสตร์ 
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การท าสัญญา
จ้างและต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา     
พ.ศ. 2560 (5.1-4-17) 
  มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบร่วม
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น  Brawijaya-RMUTL International Class Program (BRIC Program 2019)           
โดยคณะกรรมการตามค าสั่งคณะฯ ที่ 26/2562 เมื่อวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
น่าน และล าปาง (5.1-4-18) 
 
 
 
 



98 
 

 6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการบริหารงานโดยวิธีการประชุมร่วมกัน
ของคณะกรรมการประจ าคณะ ตามหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะ 
ประกอบด้วย (1)คณบดี  (2)รองคณบดี  (3)ตัวแทนหัวหน้าสาขา ที่ได้มาจากการประชุมคัดเลือกจากหัวหน้า
สาขา(4)ตัวแทนคณาจารย์ประจ า ที่ได้มาจากการเลือกตั้ งจากคณาจารย์ทั้ง 6 พ้ืนที่ นอกจากนี้ได้เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์ต่าง ๆ ของคณะ เข้ามามีส่วนร่วมเป็น
คณะกรรมการประจ าคณะด้วย (5.1-4-19) 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เปิดโอกาสให้บุคลากรสายวิชาการ มีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนคณะ  เช่นการคัดเลือกคณาจารย์ประจ าของคณะฯ จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการสรรหา
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ด้วยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยตรงและลับ 
จากหน่วยเลือกตั้งทั้งหกหน่วย (เชียงใหม่  เชียงราย  ตาก  น่าน  พิษณุโลก และล าปาง) (5.1-4-20) 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการแต่งตั้งบุคลากรทั้งสายวิชาการ     
และสายสนับสนุน เพ่ือมีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือโครงการ โดยได้มีการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ    
หรือคณะท างานชุดต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหาร พัฒนาคณะ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรักสามัคคีและความร่วมมือกันภายในคณะ (5.1-4-21) 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการด าเนินงานโครงการเมืองนวัตกรรม
เกษตรและอาหารล้านนา โดยมีความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร           
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และร่วมกับสถานประกอบการ (5.1-4-22)  
 
 7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร      
โดยคณบดี มีการกระจายอ านาจมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่
ผู้บริหารระดับรองลงไป และผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือลดขั้นตอนการท างานให้มีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กระจายอ านาจและมอบหมายหน้าที่ให้ผู้บริหาร
ระดับรองลงไปปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบตามภารกิจ ได้แก่ 
  มีการกระจายอ านาจให้รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา หัวหน้ากลุ่มวิชา เพ่ือช่วย
การบริหารจัดการด้านต่างๆ ของคณะ (5.1-4-10)(5.1-4-23) 
  มีการกระจายอ านาจหน้าที่และการตัดสินใจไปยังบุคลากรอย่างเหมาะสม ผ่านค าสั่ง
ต่างๆ เช่น ค าสั่งการแต่งตั้งที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท และส าหรับงานโครงการ/
กิจกรรม จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานที่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน (5.1-4-24) 
  คณะมีการกระจายอ านาจหน้าที่ ให้แก่หัวหน้าสาขาวิชาในการบริหารงานภายใน
สาขาวิชา รวมถึงมอบหมายงานและความรับผิดชอบในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการ
เรียนการสอน เช่น ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหลักสูตร  หัวหน้างานกิจกรรมต่าง ๆ ในการด าเนินงานของหลักสูตร 
(5.1-4-25) 
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 8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร บริหารงานอย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารงานยึดแนวปฏิบัติ  กฎระเบียบ         
และข้อบังคบัที่มหาวิทยาลัยและคณะก าหนด (5.1-4-26) เช่น 
  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงาน
สอน 
  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การต่อสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2560 
  ประกาศคณ ะฯ เรื่ อ ง เกณ ฑ์ การเที ยบ โอนรา ยวิช า คณ ะวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2561 
  ประกาศคณะฯ เรื่อง คุณสมบัติผู้ สมัครเข้าศึกษาต่อ รอบ TCAS 1 (Portfolio)         
และ TCAS 2 (รองโควตา) ปีการศึกษา 2562 
  ประกาศคณะฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานพันธกิจ และลูกจ้างชั่ วคราว (สายวิชาการ) สาขาวิทยาศาสตร์              
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ เรื่องการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา 
 
 9. หลักความเสมอภาค (Equity) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปฏิบัติและให้บริการ
อย่างเท่าเทียมกัน โดยสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน           
(5.1-4-27) เช่น 
  การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Brawijaya-RMUTL 
International Class Program (BRIC Program 2019) 
 
 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ในการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ยึดหลักกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง  
  โดยใช้วิธีการออกเสียง หรือการลงคะแนนเสียง เช่น การด าเนินการเลือกตั้งผู้แทน
คณาจารย์ประจ าในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นกรรมการผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี 
(5.1-4-20) 
  โดยการประชุมเพ่ือหาข้อตกลงในเรื่องต่างๆ และสรุปเป็นมติของแต่ละวาระการประชุม 
เช่น ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง การขอโอนย้าย
สังกัด  การพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติศศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2561  การพิจารณาการไปเสนอ
ผลงานทางวิชาการงานวิจัยในการประชุมวิชาการ  (5.1-4-28) 
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หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

5.1-4-01 -รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนการปฏิบัติรชการประจ าปี พ.ศ. 2561 
-รายงานผลการใช้งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

5.1-4-02 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้พัฒนาเป็น
ระบบที่สมบูรณ์แล้ว 

5.1-4-03 บันทึก/เอกสาร การใช้ห้องเรียน หรือห้องปฏิบัติการร่วมกัน 
5.1-4-04 -การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

-ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
5.1-4-05 แผน พั ฒ นาบุ ค ล าก รรายบุ คคล  (IDPs-Individual development plan) ป ระจ าปี

งบประมาณ 2561 
5.1-4-06 รายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน “นวัตกรรมสมาร์ทฟาร์ม และ

เทคโนโลยีการเกษตร” 
5.1-4-07 -โครงการแปรรูปห้วยหาดภายใต้ยกระดับชุมชนมีส่วนร่วมชุมชนห้วยหาด ต.อวน อ.ปัว  

จ.น่าน ปี 2561 (มทร.ล้านนา น่าน) 
-โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน กรณีบ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ต.ห้วยชมภู  
อ.เมือง จ.เชียงราย (มทร.ล้านนา เชียงราย) 
-โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านห้วยทราย  
ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ (มทร.ล้านนา เชียงใหม่) 

5.1-4-08 -โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเกษตรกร กลุ่มผู้ปลูกขิงระบบ
เกษตรปลอดภัย (ภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก) 
-โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกบ และการส่งเสริมการผลิตชุดผลิตภัณฑ์ดูแล
เส้นผมจากสมุนไพรธรรมชาติ ให้กับเกษตรกรบ้านน่านมั่งคง (ภายใต้โครงการเมือง
นวัตกรรมฯ มทร.ล้านนา น่าน) 

5.1-4-09 -โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องต่างๆ 
-การรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/จัดแสดง/สาธิต และการรับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน 

5.1-4-10 -ค าสั่งคณะฯ ที่ 208/2561 เรื่อง มอบอ านาจให้รองคณบดีปฏิบัติราชการแทนคณบดี 
-ค าสั่งคณะฯ ที่ 238/2561 เรื่อง มอบหมายงานให้รองคณบดี ก ากับดูแลการบริหารงาน
ภายในส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
-ค าสั่งคณะฯ ที่ 32/2562 เรื่อง มอบอ าจให้รองคณบดีปฏิบัติราชการแทนคณบดี 

5.1-4-11 Job description (JD) & Job specification (JS) ของบุคลากรสายสนับสนุน 
5.1-4-12 ข้อตกลงแบบประเมินการปฏิบัติ งานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (TOR) 
5.1-4-13 -ค าสั่งคณะฯ ที่ 256/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

กลุ่มวิจัยทฤษฎีจุดตรึง 
-ค าสั่งคณะฯ ที่ 229/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินสอบปลายภาค ภาคการศึกษา
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ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
สกอ.5.1-4-14 ประวัติผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร บน

เว็บไซต์ http://sat.rmutl.ac.th 
สกอ.5.1-4-15 เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับคณะ (SAR)               ทุกปี

การศึกษา บนเว็บไซต์  http://sat.rmutl.ac.th->ดาวน์ โหลด ->งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

สกอ.5.1-4-16 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ครั้งที่ 8/2561 (19 สิงหาคม 2561) วาระที่  5.12 การจัดท าค าของบประมาณ ประจ าปี 
2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ครั้งที่ 2/2561 (20 กุมภาพันธ์ 2562) วาระที่ 4.3 สรุปผลการจัดการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 
ครั้งที่ 4/2562 (26 เมษายน 2562) วาระที่ 4.1 รายงานงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร ไตรมาส 2 (มกราคม–มีนาคม 2562) 

สกอ.5.1-4-17 การต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิ ธี ก าร และเงื่อน ไข  ก ารท าสัญ ญ าจ้ างและการต่ อสัญ ญ าจ้ างของพนั กงาน ใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา     พ.ศ. 2560 

สกอ.5.1-4-18 ค าสั่งคณะฯ ที่ 26/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
Brawijaya-RMUTL International Class Program (BRIC Program 2019) 

สกอ.5.1-4-19 -ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 1669/2560  
-ค าสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่ แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ที่  343/2562, 344/2562, 
537/2562 

สกอ.5.1-4-20 สรุปผลการด าเนินการเลือกตั้ งผู้ แทนคณาจารย์ประจ าในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร เป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี 

สกอ.5.1-4-21 -ค าสั่งคณะฯ ที่ 7/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลตัวบ่งชี้และจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง Self Assessment Report (SAR) ตามเป้ าหมายคุณภาพ ประจ าปี
การศึกษา 2561 
-ค าสั่งคณะฯ ที่ 4/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ล าปาง 
-ค าสั่งคณะฯ ที่ 31/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผู้แทนคณาจารย์ประจ าใน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
คณบดี 

สกอ.5.1-4-22 ค าสั่งคณะฯ ที่ 36/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน “โครงการเมืองนวัตกรรม
เกษตรและอาหารล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2561” 

สกอ.5.1-4-23 -ค าสั่งคณะฯ ที่ 217/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
-ค าสั่งคณะฯ ที่ 34/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
-ค าสั่งคณะฯ น่าน ที่ 129/2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประจ าคณะวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
-ค าสั่งคณะฯ ที่ 211/2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มวิชาและผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่ มวิชา สาขา
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา 
-ค าสั่งคณะฯ น่าน ที่ 114/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี 2561 

สกอ.5.1-4-24 -ค าสั่งคณะฯ ที่ 5/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ 
-ค าสั่ง มทร.ล้านนา ที่ 1714/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน “โครงการจัดการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4” 
-ค าสั่งคณะฯ ที่ 49/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (Project 
Manager) 
-ค าสั่งคณะฯ ที่  56/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม การจัดซื้อวัสดุ
การศึกษา ปีงบประมาณ 2562 

สกอ.5.1-4-25 -ค าสั่งคณะฯ ที่ 262/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
-ค าสั่งคณะฯ ที่ 71/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตร
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
-ค าสั่ งคณ ะฯ ล าปาง ที่  4 /2561 เรื่ อง แ ต่ งตั้ งคณ ะกรรมการบริห ารหลักสู ตร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ล าปาง 

สกอ.5.1-4-26 -ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน 
-ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การต่อสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2560 
-ป ระกาศคณ ะฯ  เรื่ อ ง  เกณ ฑ์ ก าร เที ยบ โอน รายวิ ช า  คณ ะวิ ท ย าศ าสต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2561 
-ประกาศคณะฯ เรื่อง คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ รอบ TCAS 1 (Portfolio) และ TCAS 
2 (รองโควตา) ปีการศึกษา 2562 
-ประกาศคณะฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานพันธกิจ และลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ) สาขาวิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  

สกอ.5.1-4-27 -การรับ สมั ค รนั กศึ กษ าเข้ าร่ วม โครงการ Brawijaya-RMUTL International Calss 
Program (BRIC Program 2019) 

สกอ.5.1-4-28 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ครั้งที่ 1/2562 (16 มกราคม 2562) วาระที่ 5.1 พิจารณาการขอโอนย้ายสังกัดของ
บุคลากรหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 
ล าปาง จ านวน 6 ราย 
ครั้งที่ 2/2562 (20 กุมภาพันธ์ 2562)วาระที่ 3.1 พิจารณา (ร่าง) ประกาศ     คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรในการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
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ระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 2/2562 (20 กุมภาพันธ์ 2562) วาระที่ 5.3 พิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2561 

 
 ข้อ 5.ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่ มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง         

และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต   
และด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมีการจัดการความรู้(Knowledge management–KM) 
เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงตามประเด็นความรู้  
ที่ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ จัดท าเป็นลายลักษณ์
อักษร และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยด าเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ทุกเขตพ้ืนที่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้  (5.1-5-01) 

(2) คณะกรรมการจัดการความรู้ มีการประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดและเลือกขอบเขตของการ
บริหารจัดการความรู้ ซึ่งเป็นหัวข้อกว้าง ๆ ของความรู้ 3 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย  
และด้านการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยคณะกรรมการตกลงร่วมกันและก าหนดประเด็นความรู้ที่
จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ (5.1-5-02) 

(3) คณะกรรมการจัดการความรู้ในแต่ละด้าน ด าเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้ 
ดังต่อไปนี ้

ด้านการเรียนการสอน (5.1-5-03) 
 การบ่งชี้ความรู้–คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน  ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย

และผู้มีประสบการณ์ตรง โดยมีการประชุมคณะท างานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพ่ือน าผลมาพัฒนา
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 สร้างและแสวงหาความรู้–คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน มีการด าเนิน
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคนิคและนวัตกรรมการสอนมากขึ้น เป็นการพัฒนานวัตกรรมการสอน สนับสนุนกระบวนการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนของนักศึกษามากขึ้น โดยมีการด าเนินการทั้งหมด  
6 พื้นที่ คือ เชียงใหม่  เชียงราย  ตาก  น่าน  พิษณุโลก  และล าปาง 

 จัดความรู้ให้ เป็นระบบ–คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน มีการ
ด าเนินการโดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ได้รับองค์ความรู้  โดยมีการจัดท าสรุปประเด็นความรู้ที่
ได้จากการแลกเปลี่ยน เก็บรวบรวมข้อมูล จ าแนกตามลักษณะ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้โดยง่ายและรวดเร็ว 

 ประมวลและกลั่นกรองความรู้–มีการจัดท าใบความรู้ที่ ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
โดยน าประเด็นความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดการเรียนการสอน  
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 การเข้าถึงความรู้-โดยเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต บนเว็บไซต์คณะ   
 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้-คณะกรรมการจัดท ารายงานการจัดการความรู้เป็นลาย

ลักษณ์ อักษร น าเผยแพร่ในรูปของข้อมูลดิจิตอลผ่านบนเว็บไซต์ของคณะ www.sat.rmutl.ac.th  
และเผยแพร่ในรูปแบบเอกสาร 

 การเรียนรู้ – บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สามารถน าความรู้ที่ได้
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาได้ 
 

ด้านการวิจัย (5.1-5-04) 
 การบ่ งชี้ความรู้  – คณะกรรมการจัดการความรู้ด้ านวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตรมีการประชุมเพื่อระดมความคิดวิเคราะห์เพื่อหาโจทย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 สร้างและแสวงหาความรู้ – คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านวิจัย ร่วมกับบุคลากรทั้ง  

4 คณะ จัดกิจกรรมการระดมความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากโจทย์วิจัยของชุมชมและผู้ประกอบการ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก  

 จัดความรู้ให้เป็นระบบ – คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านวิจัย จัดท าประเด็นปัญหาที่ได้
จากการระดมความคิด วิเคราะห์  

 ประมวลและกลั่นกรองความรู้ – มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการจัดประชุม 
ทุกวันพุธคาบกิจกรรม 

 การเข้าถึงความรู้ –โดยจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ของโครงการย่อย และเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์คณะ   

 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ – จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดโครงการติดตาม
ผลการด าเนินงานวิจัย 

 การเรียนรู้ – การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

5.1-5-01 -ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
5.1-5-02 -แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
5.1-5-03 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2561 ด้านการผลิตบัณฑิต

การเรียนการสอน  
5.1-5-04 ราย งาน ผ ล ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ต าม แผ น ก ารจั ด ก ารค ว าม รู้  ปี งบ ป ระม าณ  256 1  

ด้านงานวิจัย  
 
 
 
 

http://www.sat.rmutl.ac.th/
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 ข้อ 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินการ
จัดท าแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2560 – 2564 ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  
(5.1-6-01) โดยแผนดังกล่าวประกอบด้วย 
 สายวิชาการ  มีแผนการพัฒนา เช่น การส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเพ่ือก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ  การลาศึกษาต่อประดับปริญญาเอก  การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน  
เช่น การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ จากสถานประกอบการหรือหน่วยงานภาครัฐ  การศึกษาดูงาน  
 และแผนการพัฒนาฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
 สายสนับสนุน  คณะกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงเส้นทางการเจริญเติบโตในสายงาน เช่น การก้าว
สู่ต าแหน่งบุคลากรระดับช านาญการ การก าหนดให้บุคลากรเข้ารับการอบรมประจ าปีนอกหน่วยงาน  
เพ่ือเพ่ิมเติมและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการก ากับและติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ดังต่อไปนี ้
 ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร 
 1)ด้านการศึกษาต่อ 
    1.1. การลาศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรสาย
วิชาการ มีบุคลากรอยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อภาคนอกเวลา ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 13 ราย        
(5.1-6-02) 

1.2 จ านวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อและส าเร็จตามหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น ระดับปริญญา
เอก จ านวน 5 ราย คือ (5.1-6-03) 
  นายสินเดิม ดีโต ได้ปรับวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 
  นายปกรณ์  จันทร์อินทร์  ได้ปรับวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 
  นายเพลิฬ  สายปาระ (นายพชร สายปาระ) ได้ปรับวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 
  นายวิทยา  พรหมพฤกษ์  ได้ปรับวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาพลังงาน
ทดแทน  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 
  นางสาวมนต์ธิรา  สุวรรณประภา  ได้ปรับวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชา
คณิตศาสตร์  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
 
 
 



106 
 

2) ด้านการท าผลงานทางวิชาการ 
2.1 บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมการ

ลอกเลียนผลงานทางวิชาการ  ในวันที่  8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเรียนรวม ชั้น 5 อาคารเฉลิม - 
พระเกียรติ 56 พรรษา  จ านวน 57 ราย บรรลุวัตถุประสงค์ คือให้บุคลากรสายวิชาการได้รับความรู้ความ
เข้าใจ และตระหนักถึงเรื่องคุณธรรมการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสมและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียน
บทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ประจ าปี 2562 ในวันที่ 30 -31 พฤษภาคม 
2562 ณ ห้องศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ 15 -603 ชั้น 6 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
84 พรรษา มทร.ล้านนา ล าปาง จ านวน 50 ราย บรรลุวัตถุประสงค์ คือให้บุคลากรสายวิชาการได้รับความรู้
ความเข้าใจในการเขียนบทความวิชาการ เพ่ือน ามาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ.5.1-6-04)   

2.2 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มีบุคลากรสายวิชาการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ  
ในปีการศึกษา 2561 (25 มิถุนายน 2561 – 3 มิถุนายน 2562) ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการประเมินผลงาน
ทางวิชาการ (สกอ.5.1-6-05) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 17 รายคือ (1) นายไภสัชชา อินพูลใจ  (2) นายชัยยุทธ  
นนทะโคตร (3) นายศิริพงษ์ สมวรรณ  (4) นายสุวิชช์ ธนะศานวรคุณ  (5) น.ส.สาวิตรี กาทองทุ่ง   
(6) น.ส.ธนิสรา พินิจมนตรี  (7) นายศินะพล พิมพ์พก  (8) นายชัชชัย ดีสุหล้า  (9) น.ส.รัชนี  บัวระภา   
(10) นางนงนุช เกตุ้ย  (12) นายพรเทพ เกียรติด ารงค์กุล  (13) น.ส.สุริยาพร นิพรรัมย์  (14) น.ส.สุจิตรา 
เรืองเดชาวิวัฒน์  (15) นายกุลวิชญ์   พาณิชกุล  (16) นางนัทวรรณ์  ไชยเรียน  และ(17) นายอิศร์  
สุปินราช 

 รองศาสตราจารย์ จ านวน 5 ราย คือ (1) ผศ.สุนทรี รินทร์ค า  (2) ผศ.มาลี ตั้งระเบียบ 
(3) ผศ.จานุลักษณ์ ขนบดี  (4) ผศ.สันติ ช่างเจรจา และ(5) ผศ.รุ่งนภา ช่างเจรจา 

 ศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย คือ (1) รศ.อนุชา จันทรบูรณ์  (2) รศ.สุมิตรา สุปินราช 
และ(3) รศ.จินันทนา จอมดวง 

และบุคลากรได้รับอนุมัติต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น (สกอ.5.1-6-06) 
 ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 5 ราย คือ (1) ผศ.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์  

(2) ผศ.รุ่ง หมูล้อม (3) ผศ.จิรพัฒน์พงษ์  เสนาบุตร  (4) ผศ.เนรัญชรา เกตุมี  (5) ผศ.เอกชัย ดวงใจ 
 ในต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ าวน 1 ราย คือ รศ.ธัญญรัตน์ จิตรพีระ 

 3) ด้านการเพิ่มพูนความรู้ทางทักษะวิชาชีพ 
  3.1การเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมทักษะและความรู้ทางวิชาชีพในสถานประกอบการ 

 มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะ เพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 จ านวน 9 ราย และโครงการพัฒนาสมรรถนะทักษะด้านวิชาชีพของบุคลากร โดยร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก (ฝังตัวสถานประกอบการ/อบรม/ศึกษาดูงาน) จ านวน 4 ราย (5.1-6-07) 

3.2 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้เข้าร่วมอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ
วิชาชีพและน าความรู้ ทักษะวิชาชีพที่ได้รับมาพัฒนาสมรรถนะในการท างาน โดยเข้าร่วมโครงการของ  
คณะหรือมหาวิทยาลัย  หรือจากหน่วยงานภายนอก  ดังนี้ (5.1-6-08) 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทางการเกษตร 
 เพ่ือรองรับการท างานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในวันที่ 15 - 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องกาสะลองค า 
มทร.ล้านนา น่าน (สายวิชาการ 41 ราย / สายสนับสนุน 3 ราย) 
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   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่าง
ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” ในวันที่  5 - 7 กรกฎาคม 2561  
ณ เดอะรอยัลเชียงใหม่กอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  (สายวิชาการ 33 ราย/ 
สายสนับสนุน 13 ราย) 
   อบรมหลักสูตร “เทคนิคการใช้ Social Media ส าหรับการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
อ งค์ ก ร ใน ยุ ค  Thailand 4.0”  ใน วั น ที่  2 8  - 3 1  สิ งห าค ม  2 5 6 1  ณ  ส านั ก บ ริ ก า ร วิ ช าก า ร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายวิชาการ 5 ราย /สายสนับสนุน 9 ราย) 
   โครงการประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 
อาคารอ านวยการ มทร.ล้านนา (สายวิชาการ 23 ราย) 
   อบรมหลักสูตร “ผู้ก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ าและชนิดที่ปรับกรด (Process Authority) ในวันที่  
17 - 22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม Wintree City Resort จ.เชียงใหม่ (สายวิชาการ 4 ราย) 
   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 - 24 เมษายน 2562 ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่(เจ็ดยอด) 
 (สายวิชาการ 54 ราย / สายสนับสนุน 4 ราย) 
   โครงการประชุมวิชาการ “เส้นทางความก้าวหน้าและการจัดท าผลงานวิชาการ บุคลากร
สายสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษา” ในวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมดวงตะวันแกรนด์วิว
บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ (สายสนับสนุน 9 ราย) 
   โค รงก ารอบ รม ห ลั ก สู ต ร  Data Storytelling with Tableau รุ่ น ที่  3  ใน วั น ที่ 
 21 - 25 พฤษภาคม 2562 ณ เดอะคอนเทคชั่น กรุงเทพฯ (สายวิชาการ 1 ราย) 
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ ประจ าปี 2562 ในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ 
15 -603 ชั้น  6 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 พรรษา มทร.ล้ านนา ล าปาง  
(สายวิชาการ 50 ราย) 

3.3 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้ศึกษาดูงาน เพ่ือน าความรู้ทักษะที่ได้ไปศึกษา 
น ามาพัฒนาทักษะวิชาชีพ หรือทักษะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ (5.1-6-09) 
   โครงการประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารและศึ กษ าดู งาน  “นวัตกรรมสมาร์ทฟาร์ม 
 และเทคโนโลยีการเกษตร” ในวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2561 ณ ฟาร์ม Strawberry และโครงการหลวง 
แม่หลอด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (สายวิชาการ 29 ราย /สายสนับสนุน 4 ราย) 
   ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแสงซินโครตรอนและการประยุกต์ใช้งานด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีการอาหาร ในวันที่  22  - 23 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน) ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา (สายวิชาการ 8 ราย) 
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โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้สรุปแผนและผลการด าเนินงานการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้ 

แผนการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
แผนการลาศึกษาต่อ (จ านวนคน) ผลการด าเนินงานปี 2561 (จ านวนคน) 

2561 2562 2563 
ลาศึกษาต่อ ป.เอก ในปี 

2561 
อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ 

3 4 1 1 13 
 ในปีการศึกษา 2561 ตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ตั้งเป้าหมายบุคลากรลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน 3 คน  โดยผลการ
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2561 มีบุคลากรที่ศึกษาต่อในปริญญาเอกจ านวน 1 ราย ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ จึงไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณวุฒิสูงขึ้นในระดับปริญญาเอก 
ปี

การศึกษา 
2560 2561 2562 2563 

เป้าหมาย 
ผล

ด าเนินงาน 
เป้าหมาย 

ผล
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย เป้าหมาย 

ร้อยละ 32 34.59 32 37.73 32 32 
คน 93 101 93 104.5 93 93 

 ในปีการศึกษา 2561 ตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ตั้งเป้าหมายบุคลากรมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 32 ของบุคลากรทั้งหมด  
โดยผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2561 มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิสูงขึ้นในระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 
37.73 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ 4.73 จึงบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

แผนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ  

การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

แผนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
(คน) 

ผลการด าเนินงานปี 2561 
(คน) 

2560 2561 2562 2563 
บุคลากรที่ได้รับ
ต าแหน่งทาง

วิชาการ  

อยู่ระหว่างการ
ยื่นขอก าหนด

ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28 19 9 4 5 17 
รองศาสตราจารย์ 2 9 13 8 1 5 

ศาสตราจารย์ - - 1 1 - 3 
รวม 30 28 23 13 6 25 
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ในปีการศึกษา 2561 มีบุคลากรวางแผนการขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
จ านวน 28 คน โดยผลการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2561  มีบุคลากรได้รั บต าแหน่งทาง
วิชาการในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 ราย และยังอยู่ในระหว่างการยื่น
ขอก าหนดต าแหน่ง จ านวน 25 คน ซึ่งสูงกว่าแผนที่ก าหนดไว้ 3 คน จึงบรรลุตามแผน   
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

  5.1-6-01 -แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี / ประจ าปี 2561 
-แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ระยะ 5 ปี / ประจ าปี 2561 

5.1-6-02 สรุปรายชื่อบุคลากรลาศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
5.1-6-03 เอกสารบันทึกประวัติบุคลากร กรณีขอปรับคุณวุฒิ 
5.1-6-04 ค าสั่งให้บุคลากรเดินทางไปราชการเพ่ือเข้ารับการอบรม 
5.1-6-05 สรุปรายชื่อบุคลากรที่อยู่ระหว่างการด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
5.1-6-06 ค าสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รอง

ศาสตราจารย์) 
5.1-6-07 สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะ เพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ 
5.1-6-08 ค าสั่งคณะฯ ที่บุคลากรเข้าอนุญาตให้เข้ารับการอบรม หรือพัฒนาทักษะ 
5.1-6-09 รายงานผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน “นวัตกรรมสมาร์ทฟาร์ม 

และเทคโนโลยีการเกษตร” 
 
 
 ข้อ 7.ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักการ PDCA (5.1-7-01) ตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ใช้เป็นแนวทางร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย (5.1-7-02) และมีการด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด โดยมีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะในเขตพ้ืนที่ และสาขาในเขต
พ้ืนที่อย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ (5.1-7-03) มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ และระดับหลักสูตร (5.1-7-04)  มีการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาในทุกระดับตามแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน มทร.ล้ านนา (5.1-7-05)  
โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพในทุกระดับ ร่วมกันจัดท าเป้าหมายผู้ก ากับและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
ตามล าดับโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่ก าหนดตามพันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา และสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย (5.1-7-06)  

http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/uueTwC2Si3APKjS
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/ItfhZcpm0CD9XJR
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/s64JvLoTMMqG0pm
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/jYk3A7mCgzA4sFh
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มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพทั้งของมหาวิทยาลัย คณะและเขต
พ้ืนที่ (5.1-7-07) โดยมหาวิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพที่ประกอบด้วยบุคลากรจาก
ทุกพ้ืนที่ เพื่อด าเนินงานประกันคุณภาพให้สอดคล้องและต่อเนื่องทั้งระบบ (5.1-7-08) ทั้งนี้ส านักงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยเป็นสื่อให้คณะรับทราบแนวทางและนโยบายการท างานที่สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านคู่มือประกันคุณภาพและทางคณะมีการท าความเข้าใจร่ วมกันเพ่ือ
ถ่ายทอดตัวบ่งชี้และให้ความรู้งานประกันคุณภาพฯแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องมีการก าหนด ทบทวน  
และปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางานตามผลการประเมินในปี 2560 (5.1-7-09) 

คณะฯ มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วนทั้งควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องดังนี้ 

1.การควบคุมติดตามการด าเนินงานและประเมินคุณภาพ 
-   การควบคุมคุณภาพ โดยมีการด าเนินงานประกันคุณภาพทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ  

ของคณะ โดยทุกระดับมีการจัดท าเป้าหมายการด าเนินงานและผู้รับผิดชอบ (5.1-7-04) ด าเนินการก ากับการ
ด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบของคุณภาพ  เพ่ือให้ได้ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้  

-   การติดตามตรวจสอบ  มีการติดตามผลการด าเนินงาน โดยติดตามระดับหลักสูตร และระดับ
คณะการด าเนินงาน พร้อมทั้งติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง (5.1-7-09) 

-  ประเมินคุณภาพมีการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรกลาง 
โดยให้จัดท าแผนการพัฒนาตามข้อเสนอแนะหลังการตรวจประเมิน ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
(5.1-7-10) 

2. มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองและมีการประเมินคุณภาพภายในทุกระดับและน าผลการ
ประเมินคุณภาพรายงานส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือรวบรวมและน าส่ง สกอ.ตามก าหนดเวลา  
โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online 

3. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางานของคณะอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงงานตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 (5.1-7-10) 
      มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงาน โดยจัดท าแผนพัฒนาตามผลการประเมิน 
และรายงานผลการด าเนินงาน (5.1-7-11) และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้กลยุทธ์  
ที่บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้ในส่วนของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการน าเสนอข้อมูลประกอบการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพฯ ที่ใช้ร่วมกันทั้ งระดับบุคคล สาขา คณะกลางและส านักประกันคุณภาพการศึกษา  
ส าหรับรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยคณะกลางได้ท าการจัดส่งข้อมูลไปยังส านักประกันคุณภาพ
การศึกษาซึ่งจะเป็นผู้ประสานข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเช่น สมศ. ก.พ.ร. และอ่ืนๆ และคณะด าเนินการ
กรอกข้อมูลใน CHE QA Online(5.1-7-12) 
 
 
 
 
 
 
 

http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/qtm9tOuFQl8tI9D
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/8QhOVfwnX1hECoa
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/hZEWWfqFOtkww1E
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/ItfhZcpm0CD9XJR
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/uH9Uj2hm3JCAGZj
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/zkHXG0VUYBnBaoE
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/Qen1RZdyUlnWiy9
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เอกสารหลักฐาน 
5.1-7-01 ระบ บ แ ล ะก ล ไก ก ารป ระกั น คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ าค ณ ะวิ ท ย าศ าส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
5.1-7-02 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
5.1-7-03 ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
5.1-7-04 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าระบบและกลไกพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ( IQA) 

และภายนอก (EQA) ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.1-7-05 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา 
5.1-7-06 เป้าหมายและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2561 
5.1-7-07 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
5.1-7-08 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การศึกษา มทร.ล้านนา 
5.1-7-09 รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 
5.1-7-10 แผนพัฒนาปรับปรุงงานตามผลการประเมินปีการศึกษา 2561 
5.1-7-11 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงงานตามผลการประเมินปีการศึกษา 

2560 
5.1-7-12 เว็บไซต์ของ CHE QA Online 

 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 

http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/vhzGWkEMtZN4QrM
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/vhzGWkEMtZN4QrM
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/B36b02sajMYLGaB
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/uueTwC2Si3APKjS
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/s64JvLoTMMqG0pm
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/qtm9tOuFQl8tI9D
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/8QhOVfwnX1hECoa
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/tyaDM204fzzx5iG
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/Qen1RZdyUlnWiy9
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2   ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : นายชัยธวัช จารุทรรศน์ รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบหลัก : งานวิชาการและกิจการนักศึกษา 
หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรำยงำน : นางสาววรัญญา กันทะ 
โทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ 1024 
E-mail :  academicsat@gmail.com 

 
ผลกำรด ำเนินงำน : 
 
 ข้อ 1. มีระบบและกลไกในกำรก ำกับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรให้เป็นไปตำม

องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
 
ผลกำรด ำเนินงำน :  

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร มีการด าเนินการตามมาตรฐานประกันคุณภาพ
ทุกองค์ประกอบ ในระดับหลักสูตรตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินงานในแต่ละปีตามแผนโดยมี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เป็นผู้ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ และมีคณบดี รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา รองคณบดี
ด้านวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ก ากับติดตาม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดแผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ 
(5.2-1-01) และมีขั้นตอนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ (5.2-1-02) โดยมีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ (5.2-1-03) และมี
กิจกรรมด้านประกันคุณภาพในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 (5.2-1-04) โดยได้ยึดถือและ
ด าเนินการตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2557 (5.2-1-05) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักการ PDCA ซึ่งประกอบด้วย
ระบบควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ระบบการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และ
ระบบประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ ตั้งแต่ ระดับ
เขตพ้ืนที่ ระดับคณะ และระดับสาขาโดยใช้องค์ประกอบคุณภาพของ สกอ. และมาตรฐานคุณภาพ
ของ สมศ. รวมทั้งเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสา
นักงาน ก.พ.ร. มาประยุกต์ใช้เป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งเริ่มจากการวางแผน
โดยน าผลจากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานและแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 
(5.2-1-06) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับและติดตามการบริหารหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร (5.2-1-07) และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2561 (5.2-1-08) มีการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการตรวจติดตามที่ผ่านการอบรมการเป็นผู้
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ประเมินคุณภาพภายในจาก สกอ. ตามค าสั่งแต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2561 (5.2-1-09) ซึ่งมีการตรวจติดตามผลการด าเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพ และปีการศึกษา 
2561 ได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะในแต่ละพ้ืนที่ (5.2-1-03) 

 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 

หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

5.2-1-01 แผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
5.2-1-02 แผนภูมิการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา 
5.2-1-03 เป้าหมายการด าเนินงานและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
5.2-1-04 แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี 2562 
5.2-1-05 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
5.2-1-06 แผนพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมิน ปีการศึกษา 2560 
5.2-1-07 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับและติดตามการบริหารหลักสูตร คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
5.2-1-08 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.2-1-09 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 ทั้งระดับหลักสูตร 

และระดับคณะ 
 
 ข้อ 2. มีคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่ก ำหนดในข้อ 1 

และรำยงำนผลกำรติดตำมให้กรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำทุกภำคกำรศึกษำ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน :  

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร มีการก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัด และแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับและติดตามการบริหารหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ท า
หน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 (5.2-1-06) 
เพ่ือถ่ายทอด ผลักดัน และปรับปรุงผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ซึ่งใน
การประชุมแต่ละครั้ง จะมีวาระที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามประกาศของคณะฯ เรื่อง ปฏิทินการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจ าปี 2561 (5.2-2-01) ในการประชุมคณะกรรมการก ากับและ
ติดตามการบริหารหลักสูตรแต่ละครั้งจะบรรจุวาระประชุมที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
เช่น การจัดส่ง มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1,2 /2561 และ มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1/2560  แผนการจัดท า
รายงาน มคอ.7 เพ่ือเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินปีการศึกษา 2561  พิจารณาเป้าหมายตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 (5.2-2-02) และมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร ต่อที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 6/2562 (5.2-2-03) 
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 
หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

5.2-2-01 ประกาศของคณะฯ เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ประจ าปี 2561 

5.2-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับและติดตามการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 
1/2561 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 

5.2-2-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2562 
 
 
 ข้อ 3. มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรให้เกิดผลตำม

องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
 
ผลกำรด ำเนินงำน :  

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีการจัดสรร
ครุภัณฑ์การศึกษา งบประมาณ 2562 จ านวนเงิน 2,440,600 บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นหกร้อยบาท
ถ้วน) ได้จัดสรรลงไปทุกหลักสูตร (5.2-3-01) 

และเนื่องจากในปีการศึกษา 2561 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการถึงระดับ
หลักสูตร ท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าเป็นต้องได้รับความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จึงมุ่งสร้างความเข้าใจเกณฑ์การ
ประเมินฯ ใหม่ให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่านกระบวนการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
โดยได้รับจัดสรรทรัพยากรและ งบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
เกณฑ์ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรในปีการศึกษา 2561 คณะฯ ได้สนับสนุน
บุคลากรเขา้รับการอบรม/ประชุม/สัมมนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2561  วันที่  23 – 25 เมษายน 2562 (5.2-3-02) 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 

หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

5.2-3-01 งบครุภัณฑ์การศึกษา งบประมาณ 2562 
5.2-3-02 โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ   
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 ข้อ 4. มีกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมก ำหนดเวลำทุกหลักสูตร และรำยงำนผลกำร

ประเมินให้กรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน :  

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร ได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรที่เปิดการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัย ใช้แบบรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) เป็นแบบรายงานการ
ประเมินตนเองของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรเข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายใน ในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้เปิดการ
เรียนการสอน จ านวน 8 หลักสูตร (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558) โดยเข้ารับการตรวจ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตรในแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้ 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ 
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก (5.2-4.01)  

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร เข้ารับการตรวจประเมิน
คุณภาพ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก (5.2-4-02) 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจประเมิน
คุณภาพ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ มทร.ล้านนา น่าน (5.2-4-03) 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมิน
คุณภาพ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ มทร.ล้านนา ตาก (5.2-4-04) 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ เข้ารับการตรวจ
ประเมินคุณภาพ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ มทร.ล้านนา ตาก (5.2-4-05) 

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้ารับการ
ตรวจประเมินคุณภาพ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ มทร.ล้านนา ล าปาง (5.2-4-06) 

7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับการตรวจ
ประเมินคุณภาพ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ มทร.ล้านนา ล าปาง (5.2-4-07) 

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ 
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ มทร.ล้านนา ล าปาง (5.2-4-08) 

หลังจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครบทุกหลักสูตรแล้ว งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ได้สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะของทุกหลักสูตรรายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6/2562             เมื่อ
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 (5.2-4-09) เพ่ือพิจารณาและเสนอแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงให้กับทุก
หลักสูตร ส าหรับใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ในปีการศึกษาถัดไป 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 



116 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 2561 
 

หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

5.2-4-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 

5.2-4-02 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เครื่องจักรกลเกษตร ปีการศึกษา 2561 

5.2-4-03 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2561 

5.2-4-04 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 

5.2-4-05 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจอาหารและโภชนาการ ปีการศึกษา 2561 

5.2-4-06 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปีการศึกษา 2561 

5.2-4-07 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2561 

5.2-4-08 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 

5.2-4-09 ร าย ง านการประชุ มคณะกรรมการประจ า คณะวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6/2562              

 
 ข้อ 5. น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจ ำคณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มี

คุณภำพดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
 
ผลกำรด ำเนินงำน :  

หลังจากที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรครบทุกหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นั้น งานวิชาการและกิจการนักศึกษา  ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  
6/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 (5.2-5-01) เสนอต่อคณะกรรมการก ากับและติดตามการ
บริหารหลักสูตร เพ่ือน าแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงฯ ไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป  
(5.2-5.02) 
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 

หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

5.2-5-01 ร าย ง านการประชุ มคณะกรรมการประจ า คณะวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6/2562              

5.2-5-02 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ 
 
 ข้อ 6. มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบท่ี 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 
ผลกำรด ำเนินงำน :  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา             
ได้เปิดการเรียนการสอน ทั้งสิ้นจ านวน 8 หลักสูตร โดยผ่านการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร             
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี จ านวน 2 หลักสูตร ระดับปานกลาง จ านวน 5 หลักสูตร และระดับ
น้อย จ านวน 2 หลักสูตร สรุปผลการประเมิน ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ (5.2-6-01) 
องค์ประกอบ คะแนน ผลกำรประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน  ผ่ำน 
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 4.09 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 2.33 ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 3.66 ดี 
องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน 
3.00 ปานกลาง 

องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2.00 น้อย 
คะแนนรวม 3.09 ดี 

2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเครื่องจักรกลเกษตร (5.2-6-02) 
องค์ประกอบ คะแนน ผลกำรประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน  ผ่ำน 
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 3.92  ดี 
องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 2.67 ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 2.81 ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน 
1.63 น้อย 

องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2.00 น้อย 
คะแนนรวม 2.52 ปำนกลำง 
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3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (5.2-6-03) 
องค์ประกอบ คะแนน ผลกำรประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน  ผ่ำน 
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 4.14 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 2.67 ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 2.78 ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน 
2.50 ปานกลาง 

องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1.00 น้อย 
คะแนนรวม 2.74 ปำนกลำง 

 

4. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (5.2-6-04) 
องค์ประกอบ คะแนน ผลกำรประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน  ผ่ำน 
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 4.02 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 2.33 ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 3.07 ดี 
องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน 
3.50 ดี 

องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 ปานกลาง 
คะแนนรวม 3.17 ดี 

 

5. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจอำหำรและโภชนำกำร (5.2-6-05) 
องค์ประกอบ คะแนน ผลกำรประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน  ผ่ำน 
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 4.26 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 3.00 ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 3.81 ดี 
องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน 
2.75 ปานกลาง 

องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 ปานกลาง 
คะแนนรวม 3.30 ดี 
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6. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร (5.2-6-06) 
องค์ประกอบ คะแนน ผลกำรประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน  ผ่ำน 
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 4.10 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 2.33 ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 3.33 ดี 
องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน 
1.50 น้อย 

องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2.00 น้อย 
คะแนนรวม 2.55 ปำนกลำง 

 

7. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (5.2-6-07) 
องค์ประกอบ คะแนน ผลกำรประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน  ผ่ำน 
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 4.61 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 3.00 ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 3.01 ดี 
องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน 
3.00 ปานกลาง 

องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 ปานกลาง 
คะแนนรวม 3.25 ดี 

 

8. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (5.2-6-08) 
องค์ประกอบ คะแนน ผลกำรประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน  ผ่ำน 
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 4.47 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 2.33 ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 3.67 ดี 
องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน 
2.75 ปานกลาง 

องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 ปานกลาง 
คะแนนรวม 3.15 ดี 
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 
หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

5.2-6-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 

5.2-6-02 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เครื่องจักรกลเกษตร ปีการศึกษา 2561 

5.2-6-03 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2561 

5.2-6-04 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 

5.2-6-05 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจอาหารและโภชนาการ ปีการศึกษา 2561 

5.2-6-06 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปีการศึกษา 2561 

5.2-6-07 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2561 

5.2-6-08 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 

 
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน :  

เป้ำหมำย 2561 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนที่ได ้
กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
 
สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ องค์ประกอบท่ี 5 

จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
การบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น 

พัฒนาหลักสูตรเดียวกันให้มีความแตกต่าง
เด่นชัดตามบริบทของพ้ืนที่ 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
ได้ท าการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในระบบ
หลักสูตรโดยแบ่งเป็นต้นทุนกิจกรรม เป็นการ
ลงทุนในการพัฒนานักศึกษากิจกรรมต่าง ๆ 
วัสดุการเรียนการสอนงานทะเบียน งานวิทย
บริการฯ และต้นทุนผลผลิตด้านพัฒนาอาจารย์
ตามพันธกิจ ด าเนินการวิจัยเ พ่ือถ่ายทอด

1.ส่งเสริมให้ความรู้ในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยลงสู่อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อที่จะได้
ทราบถึงการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
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เทคโนโลยี ด าเนินการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
เผยแพร่ความรู้และให้บริการวิชาการ ส่งเสริม
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และค่าตอบแทน 
ค่าเงินเดือน 
ได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์และน ามาปรับค่า
เป้าหมายให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 

 

คณะได้มีการด าเนินงานทางด้านการจัดการ
ความรู้  ด้ านการเรียนการสอนโดยมีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังอาจารย์ในทุกพ้ืนที่
เกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนจากนั้น ให้อาจารย์ที่เข้า
ร่วมการอบรมประชุมร่วมกันเพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ปัญหาและแนวทางในการพัฒนา
ต่อไปเพื่อจะช่วยให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 
4.1องค์ความรู้ด้านวิจัย คณะได้ด าเนินการเรื่อง
งานวิ จั ย โดยมี ก ารตั้ ง โ จทย์ ง านวิ จั ย เ พ่ื อ
ตอบสนองความต้ องการของชุ มชนและ
ผู้ประกอบการ โดยได้ให้อาจารย์และบุคลากร
ได้หาโจทย์จากชุมชนและผู้ประกอบการ และ
น ามาแยกประเด็น กลั่ นกรองความรู้  จัด
กิจกรรมให้อาจารย์ได้มาวิเคราะห์สังเคราะห์
ประเด็นงานวิจัยต่างๆ เพ่ือให้อาจารย์และ
บุคลากรได้แลกเปลี่ยนหัวข้อแลกเปลี่ยนวิธีการ
ด าเนินงานวิจัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การหาโจทย์วิจัยต่อไป 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ปการศึกษา 2561 

----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 จากผลการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เมือ่ประเมนิโดยใชเกณฑมาตรฐาน
ตามท่ี สกอ. กําหนด ในรอบปการศึกษา 2561 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสรุปไดดังน้ี 

ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพระดับคณะ  

ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ผลการประเมิน

ตนเอง 

(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการ

บริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม 

3 

คะแนน 

23.77 

= 2.97คะแนน 

ไมบรรลุ 

2.97 คะแนน 
8 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารย

ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

รอยละ 20  

104.5 X100 = 37.73 % บรรลุ 4.71คะแนน 

277 

ตัวบงชี้ท่ี  1.3 อาจารย

ประจําคณะท่ีดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 30 106 

X100 = 38.26% บรรลุ 3.19คะแนน 
277 

ตัวบงชี้ท่ี  1.4 จํานวน

นักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจํา 

คาความ

แตกตาง

รอยละ 

-78.75 

4.25-20 

20 X100  = -78.25% บรรลุ 5คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี  1.5 การบริการ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
6 ขอ 6ขอ (1-6) บรรลุ 5คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 1.6 กจิกรรม

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
6 ขอ 6ขอ (1-6) บรรลุ 5คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
เฉล่ียรวม  

4.14คะแนน 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 2561 
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ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ผลการประเมิน

ตนเอง 

(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 2 วิจัย 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและ

กลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

6 ขอ 

 

6ขอ (1-6) บรรลุ 5คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงิน

สนับสนุนงานวิจัยงาน

สรางสรรค 

วิทย 

60,000.-/

คน 

52,164,889.04 

 
197,594.28 

บาท/คน 

 

 

บรรลุ 

 

5คะแนน 

264 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงาน

วิชาการของอาจารย

ประจําและนักวิจัย 

วิทยฯ 3.0 

 

54 

X 100 = 19.50% 

 

 

บรรลุ 

 

 

3.25 คะแนน 
277 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 2 วิจัย 
เฉล่ียรวม 

4.42  คะแนน 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การบริการ

วิชาการแกสังคม 

6 ขอ 6ขอ (1-6) บรรลุ 
5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
เฉล่ียรวม 

5 คะแนน 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและ

กลไกการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 

6 ขอ 
6ขอ (1-6) บรรลุ 5คะแนน 
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ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ผลการประเมิน

ตนเอง 

(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เฉล่ียรวม 

5คะแนน 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหาร

ของคณะเพ่ือการกาํกบั

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 

กลุมสถาบันและอัตลักษณ

ของคณะ 

 

 

7 ขอ 

 

 

7ขอ (1-7) 

 

 

บรรลุ 

5 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระบบกํากับ

การประกนัคุณภาพ

หลักสูตร 

 

 

6 ขอ 

 

5 ขอ (1-6) 

 

บรรลุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
เฉล่ียรวม 

4.05 คะแนน 
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ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องคประกอบ 
ตัว

บงชี ้

คะแนนประเมนิเฉลีย่ 

ผลการประเมิน 
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 6 4.30 5 2.97 4.31 ระดับคุณภาพด ี

องคประกอบท่ี 2 วิจัย 3 5 5 3.25 4.42 ระดับคุณภาพด ี

องคประกอบท่ี 3 บริการวิชาการ 1 - 5 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 - 5 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 2 - 5 - 5.00 ระดับคุณภาพด ี

รวม 13 4 7 2   

ผลการประเมิน  4.48 5.00 3.99 4.55 ระดับดีมาก 

 

ผลการประเมิน 

0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนาภาพรวม 

จุดเดนและแนวทางเสริม 

จุดเดน 

1. ความเขมแข็งทางวิชาการของบุคลากร 

แนวทางเสริม 

        1.  กําหนดทิศทางความเช่ียวชาญดานวิชาการของบุคลากรใหสอดคลองยุทธศาสตรของคณะ และ
มหาวิทยาลัย 

        2.  นําความรูทางวิชาการมากําหนดเปนความเช่ียวชาญของบัณฑิต ใหเกิดความโดดเดนและแตกตางจาก
หลักสูตรอ่ืน 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. สรางหลักสูตรท่ีตอบสนอง Outcome based Education ท่ีสอดคลองความตองการในพ้ืนท่ี 

2. บุคคลากรควรเพ่ิมทักษะการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ 

3. การรับรูแผนพัฒนาและปฏิบัติราชการของคณะในระดับผูปฏิบัติงาน 

4. ความรูและทักษะในการบริหารหลักสูตรของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

แนวทางเสริม 

1. พัฒนาหลักสูตรใหตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
2. พัฒนาผูสอนใหมีทักษะการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ 
3. ทบทวนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของคณะฯ ใหสอดคลองกับบริบทของแตละพ้ืนท่ีโดยมี

เปาหมายเดียว คือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติกําหนดผลลัพธ ตัวบงช้ีความสําเร็จ กําหนดผูรับผิดชอบในแตละ
พ้ืนท่ี 

4. ถายทอดความรูและพัฒนาทักษะในการออกแบบและบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ 
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ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    

 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

1 จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด  
2 - ---ระดับปริญญำตรี (เกณฑ์ 2558) 6 หลักสูตร 
 - ---ระดับปริญญำตรี (เกณฑ์ 2548) 1 หลักสูตร 
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
4 - ---ระดับปริญญำโท (เกณฑ์ 2558) 2 หลักสูตร 
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
6 - ---ระดับปริญญำเอก  
7 จ ำนวนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนนอกสถำนที่ตั้ง - 
8 - ---ระดับปริญญำตรี 6 หลักสูตร 
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 2 หลักสูตร 
10 - ---ระดับปริญญำโท - 
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 2 หลักสูตร 
12 - ---ระดับปริญญำเอก 6 หลักสูตร 
13 จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ 1,226 คน 
14 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำตรี 1,204 คน 
15 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
16 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำโท 22 คน 
17 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
18 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำเอก  - 
19 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 277 คน 
20 - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำตรี

หรือเทียบเท่ำ  6 คน 
21 - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำโท

หรือเทียบเท่ำ 166.5 คน 
22 - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำเอก

หรือเทียบเท่ำ  104.5 คน 
23 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 171 คน 
24 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ท่ีไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือ

เทียบเท่ำ 6 คน 
25 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ท่ีไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือ

เทียบเท่ำ 166.5 คน 
26 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ท่ีไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือ

เทียบเท่ำ 104.5 คน 
27 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 87  คน 
28 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือ

เทียบเท่ำ 0 คน 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
29 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือ

เทียบเท่ำ 21.5 คน 
30 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือ

เทียบเท่ำ 104.5 คน 
31 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 19 คน 
32 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือ

เทียบเท่ำ - 
33 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือ

เทียบเท่ำ 7 คน 
34 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือ

เทียบเท่ำ 11 คน 
35 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ - 
36 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ - 
37 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ - 
38 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือ

เทียบเท่ำ  
39 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรแยกตำมวุฒิกำรศึกษำ  
40 - - --ระดับปริญญำตรี - 
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต - 
42 - - --ระดับปริญญำโท 28 คน 
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
44 - - --ระดับปริญญำเอก 26 คน 
45 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 37 คน 
46 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร 49 คน 
47 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 29 คน 
48 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 8 คน 
49 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ - 
50 จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 70 ผลงำน 
51 - - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่อง

จำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 140 ผลงำน 
52 - - --บทสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ

นำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่
สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำร
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือใน
วำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำ
สถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 9 ผลงำน 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
53 - - --ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร - ผลงำน 
54 - - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏใน

ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 1 ผลงำน 
55 - - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ

ที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำม ประกำศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่
ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็น
ประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วัน
นับ แต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
ที่ปรำกฏ ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 6 ผลงำน 

56 - - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ
ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556  14  ผลงำน 

57 - - --ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร - ผลงำน 
58 - - --ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำง

วิชำกำรแล้ว - 
59 - - --ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร - 
60 - - --ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน - 
61 - - --ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำรแล้ว - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
62 - - --ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร 1 ต ำรำ 
63 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีม่ีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online - 
64 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน - 
65 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ - 
66 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศ - 
67 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน - 
68 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  3 ผลงำน 
69 - - -จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกท่ีได้รับกำรอ้ำงอิงใน

ฐำนข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร - 
70 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทั้งหมด  
71 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ตอบแบบส ำรวจเรื่องกำรมีงำนท ำภำยใน 1 ปี 

หลังส ำเร็จกำรศึกษำ  
72 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ (ไม่นับรวมผู้ที่

ประกอบอำชีพอิสระ)  
73 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ประกอบอำชีพอิสระ  
74 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ  
75 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่มีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำอยู่แล้ว  
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
76 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ  
77 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่อุปสมบท  
78 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่เกณฑ์ทหำร  
79 เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือน ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำ

หรือประกอบอำชีพอิสระ (ค่ำเฉลี่ย)  
80 ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ

ปริญญำตรีตำมกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)   
81 จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทที่ได้รับ

กำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
82 - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่มีกำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   
83 - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม

วิชำกำรระดับชำติ  
84 - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม

วิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล
ตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบัน
อนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบ
ภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ  

85 - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร  
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
86 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม

ที ่2  
87 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่ใน

ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร
ทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอ
สภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบ
ภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  

88 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏอยู่ใน
ฐำนข้อมูลระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556  

89 - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร  
90 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online  
91 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน  
92 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ  
93 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศ  
94 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน  
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
95 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ   
96 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบ

ประเมิน)  
97 จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกท่ีได้รับ

กำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
98 - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม

วิชำกำรระดับชำติ   
99 - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม

วิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล
ตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบัน
อนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบ
ภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ  

100 - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร  
101 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม

ที ่2  
102 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่ใน

ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร
ทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอ
สภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบ  
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

103 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏอยู่ใน
ฐำนข้อมูลระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556  

104 - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร  
105 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online  
106 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน  
107 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ  
108 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศ  
109 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน  
110 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ   
111 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกท้ังหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบ

ประเมิน)  
112 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES) รวมทุกหลักสูตร  
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
113 - ---ระดับอนุปริญญำ  
114 - ---ระดับปริญญำตรี  
115 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
116 - ---ระดับปริญญำโท  
117 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
118 - ---ระดับปริญญำเอก  
119 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน  
120 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
121 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
122 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
123 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน  
124 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
125 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
126 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
127 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ)  
128 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
129 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
130 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
131 จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ)  
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
132 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
133 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
134 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
135 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ลำศึกษำต่อ  
136 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   
137 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ  - 
138 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
139 จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ลำศึกษำต่อ  
140 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี    
141 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   - 
142 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
143 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ  
144 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
145 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
146 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
147 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก

กำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่
ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำ
ด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้
ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกำศ  

148 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
149 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
150 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
151 ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร  
152 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
153 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
154 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
155 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรท่ี

ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  
156 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
157 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
158 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
159 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำร

ระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบัน
อนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบ
ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  

160 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
161 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
162 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
163 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำร

ระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556  

164 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
165 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
166 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
167 ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร  
168 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
169 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
170 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
171 ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำง

วิชำกำรแล้ว  
172 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
173 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
174 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
175 ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร  
176 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
177 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
178 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
179 ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน  
180 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
181 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
182 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
183 ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำง

วิชำกำรแล้ว  
184 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
185 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
186 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
187 ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร แต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
188 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
189 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
190 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
191 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online  
192 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
193 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
194 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
195 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน  
196 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
197 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
198 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
199 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ  
200 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
201 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
202 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
203 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
204 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
205 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
206 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
207 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน  
208 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
209 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
210 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
211 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  
212 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
213 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
214 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
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