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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด าเนินการจัดท า

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายงานฉบับนี้เป็นการประเมินตนเองจาก 
ผลการปฏิบัติงานในระหว่างปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 – 25 พฤษภาคม 2563 
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ 1) การผลิตบัณฑิต 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ 4) การท านุ
บ ารุงศิลปและวัฒนธรรม และ 5) การบริหารจัดการ ทั้งนี้รายงานประเมินตนเองฉบับนี้จะเป็นแนวทางใน 
การน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

 
 

              
  (รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ) 
                                                                    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
                                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

 
 

สำรบัญ 
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สำรบัญ ข 
บทสรุปผู้บริหำร ค 
ส่วนที่ 1  ส่วนน ำ  
 1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 1 
 2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ 2 
 3. โครงสร้างการองค์กร 3 
 4. รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารคณะ 4 
 5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 6 
 6. จ านวนนักศึกษา 7 
 7. จ านวนอาจารย์และบุคลากร 8 
 8. ข้อมูลด้านงบประมาณ และอาคารสถานที่ 9 
 9. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของคณะผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

ของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
10 

ส่วนที่ 2  ผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้  ปีกำรศึกษำ 2562  
 องค์ประกอบที่  1   การผลิตบัณฑิต 12 
 องค์ประกอบที่  2   การวิจัย   33 
 องค์ประกอบที่  3   การบริการวิชาการ 53 
 องค์ประกอบที่  4   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  57 
 องค์ประกอบที่  5   การบริหารจัดการ 63 
ส่วนที่ 3  สรุปผลกำรประเมินตนเอง 115 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2562 
 

 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้ทราบผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจการจัดการศึกษาของคณะฯที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรม ตามศาสตร์พระราชาเพ่ือชุมชน ตามวิสัยทัศน์ของ
คณะฯ โดยมีเน้นการสร้างความรู้จากประสบการณ์ เชี่ยวชาญวิชาชีพ เชิดชูคุณธรรม น าความรู้สู่
ชุมชน การจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ด าเนินการภายใต้ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมภารกิจทุกด้าน ใน 4 สาขา คือ สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์
และประมง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร และสาขาวิทยาศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนใน 6 เขตพ้ืนที่ 
คือ น่าน ล าปาง พิษณุโลก ตาก เชียงราย เชียงใหม่ และสถาบันวิจัยการเกษตร มีการจัดการเรียนการ
สอนทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จ านวน 8 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับ 
ปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 8 หลักสูตร ในรอบปีการศึกษา 2562 มีผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ด าเนินการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย และเป็นที่
ต้องการของสังคม รวมทั้งด าเนินการสอนในหลักสูตรในรูปแบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้  non 
degree มีการจัดการฝึกอบรมให้กับประชาชน ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป ในลักษณะหลักสูตรระยะสั้น 
เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และวิชาชีพ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีกิจกรรมที่
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาความรู้ ทักษะต่าง ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อม  ให้กับทั้ง
นักศึกษาและอาจารย์ อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  

ด้ำนกำรวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการส่งเสริมการให้อาจารย์
ได้ท างานวิจัย มีการสนับสนุนให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ สนับสนุนนักวิจัยรุ่นกลางในการจัดท าข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนภายในและภายนอก โดยในปีที่ผ่านมา คณะฯ ได้รับทุนวิจัยรวมทั้งสิ้น 
26,368,427.50 บาท โดยได้รับจากแหล่งทุนภายใน มีจ านวน 22 โครงการ จ านวนเงิน  
15,021,077.50 บาท และจากแหล่งทุนภายนอก จ านวน 20 โครงการ จ านวนเงิน 11,343,350.00 
นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้มีการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย ให้นักวิจัยน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่แล้วเสร็จมาเขียนเป็นบทความทางวิชาการลงตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติ โดยมีผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์รวมทั้งสิ้น จ านวน 121 ผลงาน  โดยสนับสนุนให้อาจารย์ ท างานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนและน าความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปปรับปรุงการสอน ให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ท างานวิจัยกับอาจารย์  อีกท้ังมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การเผยแพร่ผลงานวิจัย การตีพิมพ์ในวารสารในฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการ
ด าเนินการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบและบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องตามปรัชญาของคณะฯ 
“สร้างความรู้จากประสบการณ์ เชี่ยวชาญวิชาชีพ เชิดชูคุณธรรม น าความรู้สู่ชุมชน”  ในปี 2562 
คณะฯ มีการด าเนินงานบริการวิชาการ ให้แก่ชุมชนและสังคม จ านวน 22 โครงการ  ภายใต้โครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ , โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยี (คลินิกเทคโนโลยี), โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ:การพัฒนาสับปะรดแบบ
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2562 
 

 

ครบวงจรด้วย วทน. (มทร.ล้านนา ล าปาง) และโครงการสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการหลวง/
โครงการตามพระราชด าริ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับการบริการวิชาการ ได้ฝึก
ทักษะการเรียนรู้สภาพปัญหาของชุมชนจากพ้ืนที่จริง และน าไปสู่การแก้ปัญหาโดยใช้องค์ความรู้ที่ได้
เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน/สังคม ด้วยการได้ลงมือปฏิบัติจริง (Hands on) 

ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการ       
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มี เอกลักษณ์             
อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ
โดยในปีที่ผ่านมาคณะฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัย  

ด้ำนบริหำรจัดกำร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นส าคัญ ในทุก ๆ เรื่อง โดยในปี 2562 คณะฯ ซึ่งประกอบด้วย
คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ตัวแทนหัวหน้าสาขา ตัวแทนหัวหน้าสาขา/หลักสูตร จากทุกเขต
พ้ืนที่ ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 และทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปี 2562 ถึง 
2565  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ มีการ
ถ่ายทอดเป้าหมายคุณภาพลงสู่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ คณะฯ มีระบบการก ากับติดตาม
การประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และจัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร โดยได้ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ในทุกหลักสูตร  และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดท าการประเมินการประกันคุณภาพในระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยรวบรวมผลการด าเนินงานในแต่ละเขตพ้ืนที่ มีผลการประเมินตนเอง
ดังนี้  
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน  

องค์ประกอบ 
ตัว
บ่งชี ้

คะแนนประเมนิเฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
I P O 

คะแน
น

เฉลี่ย 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต 6 4.39 5.00 3.36 4.42 ดี 
องค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมำก 
องค์ประกอบท่ี 3 บริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมำก 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

1 
- 5.00 - 5.00 

ดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 4 การบริหารจัดการ 2 - 5.00 - 5.00 ดีมำก 
รวม 13 4.54 5.00 4.18 4.73 ดีมำก 
ผลกำรประเมิน      
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2562 
 

 

ในปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ สกอ. จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 5 
องค์ประกอบ ผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.73 ในด้านปัจจัยน าเข้า อยู่ใน
ระดับดี คะแนน 4.54 กระบวนการ อยู่ในระดับดีมาก 5.00 คะแนน และผลผลิตในระดับดี 4.18 
คะแนน 
จุดเด่นและแนวทำงเสริม/จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงปรับปรุง 
 จุดเด่นและแนวทางเสริม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับอัตตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของคณะฯ  มีระบบกลไกของงานวิจัย
งานบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหารและงานประกันคุณภาพท่ีชัดเจน รวมทั้ง
มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น
งบประมาณ อาคารสถานที่ ที่มีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์ที่มีความแตกต่างกันไปตามบริบท
ของแต่ละเขตพ้ืนที ่

 
 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรให้มากขึ้น โดยเน้นด้านเนื้อหา และ
การประกอบอาชีพ เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและมีความสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรเพ่ิมข้ึน  

- ควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรทุกเขตพ้ืนที่มีการจัดท าผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการให้เพิ่มขึ้น  
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ส่วนที่ 1 ส่วนน ำ 
 

1. ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
     1.1 ชื่อหน่วยงำน 

      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 

1.2 ที่ตั้ง 
  มห าวิท ยาลั ย เท ค โน โลยี ราชม งคลล้ าน น า 128  ถน นห้ วยแก้ ว  ต าบ ลช้ าง เผื อ ก  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

 
1.3 ประวัติควำมเป็นมำ 
     เมื่อวันที่  18 มกราคม พ.ศ. 2548  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ขึ้นแทน 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วน
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ  ในสั งกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ และในกฎกระทรวงศึกษาธิการ  ตามประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
123 ตอนที่ 118  ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  พ.ศ.2549  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยแบ่งออกเป็น 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์     

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  เป็นส่วนราชการหนึ่งใน 14 ส่วนราชการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศในกฎกระทรวง ลงวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2549 โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบภารกิจ
ด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ รับผิดชอบภารกิจการศึกษาในระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษา  โดยมีภารกิจหลัก  ด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจัย  ด้านการบริการวิชาการ ด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  ด้านบริหารจัดการ  ตลอดจนด้านอัตลักษณ์    

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร แบ่งออกเป็น  4  สาขา  ได้แก่  สาขาวิทยาศาสตร์  
สาขาพืชศาสตร์  สาขาสัตวศาสตร์และประมง  และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร   

  ต่อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้ก าหนดส่วนราชการอ่ืนให้สอดรับกับภารกิจ
ด้านการเรียนการสอนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดย
ได้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในพื้นที่น่าน ล าปาง พิษณุโลก ตาก และเชียงราย และ
มีรองอธิการบดีในพ้ืนที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบภารกิจด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ส่วนพ้ืนที่
เชียงใหม่ที่ยังไม่มีหลักสูตรเพ่ือการเรียนการสอนจัดตั้งให้เป็นส านักงานสาขาวิทยาศาสตร์ เพ่ือประสานงาน
กับคณะที่อยู่ส่วนกลาง 
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2.  ปรัชญำ วิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และแผนยุทธศำสตร์ 
  ปรัชญำ 
  “สร้างความรู้จากประสบการณ์ เชี่ยวชาญวิชาชีพ เชิดชูคุณธรรม น าความรู้สู่ชุมชน”  

วิสัยทัศน์ 
“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรม ตามศาสตร์พระราชา 
เพ่ือชุมชน” 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่น านวัตกรรมและศาสตร์พระราชา 
มาบูรณาการ การจัดการเรียนการสอน 

2. พัฒนางานวิจัยที่บูรณาการระหว่างศาสตร์และนวัตกรรม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางวิชาการ 

3. ให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือชุมชนเข้มแข็ง และ
ยั่งยืน  

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. บริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ (Quality Management) 

 
3.  โครงสร้ำงองค์กร 

 
4.  รำยช่ือผู้บริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรคณะ 
  ……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
5.  หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 

ในปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน
ทั้งสิ้น 8  หลักสูตร จ าแนกเป็น  
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4.รำยช่ือผู้บริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรคณะ  

4.1 คณะกรรมกำรบริหำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 
(1) รองศาสตราจารย์สุนทร วิทยาคุณ คณบดี  
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ รองคณบดี 
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนงศักดิ์ ยาทะเล รองคณบดี ตาก 
(4) รองศาสตราจารย์เกชา คูหา รองคณบดี น่าน 
(5) นางสาวโสภณา   ส าราญ รองคณบดี พิษณุโลก 
(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ รองคณบดี ล าปาง  
(7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพงษ์ สมวรรณ ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหาร (ส านักงานคณบดี) 
(8) นายณัฐวุฒิ สังข์ทอง ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 

(ส านักงานคณบดี)/หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ 
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

(9) นางสาวศกุนตลา สายใจ ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
(ส านักงานคณบดี) 

(10) นางสาวอารุณี วงษ์ขาว ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหาร มทร.ล้านนา ตาก 
(11) นายเฉลา วงศ์แสง ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 

มทร.ล้านนา ตาก 
(12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา ดลวิทยาคุณ ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ 

มทร.ล้านนา ตาก 
(13) นางเจียมจิตร ช่างสาร ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหาร มทร.ล้านนา น่าน 
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(14) นายกาศรี นามเคน ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
มทร.ล้านนา น่าน 

(15) นายกฤษณธร สินตะละ ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
มทร.ล้านนา น่าน 

(16) นางสาวอุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์ ผู้ ช่ วยคณ บดีด้ านบริห าร มทร.ล้ านน า 
พิษณุโลก 

(17) นายปัณณวิช ค ารอด ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

(18) นายวิทยา พรหมพฤกษ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

(19) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญญา ธาราเวชรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหาร มทร.ล้านนา ล าปาง 
(20) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลวิชญ์ พานิชกุล ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 

/หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง 
(21) นางอรทัย บุญทะวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ 

มทร.ล้านนา ล าปาง 
(22) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานัส แสวงงาม หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้ านนา 

เชียงราย 
(23) นายสินเดิม ดีโต หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก 
(24) นางพิมพ์ภัช โรจน์บุญยนนท์ หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.

ล้านนา ตาก 
(25) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพร กุลมา หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน 
(26) นายภาณุพงศ์ สิทธิวุฒ ิ หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน 
(27) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัย ดวงใจ หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง มทร.

ล้านนา น่าน 
(28) นางบุษบา มะโนแสน หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.

ล้านนา น่าน 
(29) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ปรือทอง หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้ านนา 

พิษณุโลก 
(30) นายยรรยง เฉลิมแสน หั วห น้ าส าขาพื ชศ าสตร์  มท ร .ล้ าน น า 

พิษณุโลก 
(31) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิฐิมา เฉลิมแสน หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง มทร.

ล้านนา พิษณุโลก 
(32) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษดา กาวีวงศ์ หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.

ล้านนา พิษณุโลก 
(33) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงพิมพ์ ชิดบุรี หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง 
(34) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร กองเงิน หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง มทร.ล้านนา 

ล าปาง 
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(35) นางวัชรี เทพโยธิน หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา 
ล าปาง 

(36) นางอุมาพร เจริญธนากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(37) นางน้ าฝน สุทธิกุญชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
4.2 คณะกรรมกำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร       

(1) รองศาสตราจารย์สุนทร วิทยาคุณ ประธานกรรมการ 
(2) รองศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ โม้พวง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สาขาวิทยาศาตร์) 
(3) รองศาสตราจารย์พิทยา สรวมศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สาขาพืชศาสตร์) 
(4) นายบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สาขาสัตวศาสตร์และ

ประมง) 
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ กรรมการ (รองคณบดี) 
(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนงศักดิ์ ยาทะเล กรรมการ (รองคณบดี) 
(7) รองศาสตราจารย์เกชา คูหา กรรมการ (รองคณบดี) 
(8) นางสาวโสภณา   ส าราญ กรรมการ (รองคณบดี) 
(9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ กรรมการ (รองคณบดี) 
(10) นายณัฐวุฒิ สังข์ทอง กรรมการ (หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์) 
(11) นายยรรยง เฉลิมแสน กรรมการ (หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์) 
(12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัย ดวงใจ กรรมการ (หั วหน้ าสาขาสัตวศาสตร์และ

ประมง) 
(13) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษดา กาวีวงศ ์ กรรมการ (หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร) 
(14) นายสมอ บุญพันธุ์ กรรมการ (คณาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์) 
(15) รองศาสตราจารย์ชิติ ศรีตนทิพย์ กรรมการ (คณาจารย์ประจ าสาขาพืชศาสตร์) 
(16) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะนุช รสเครือ กรรมการ (คณาจารย์ประจ าสาขาอุตสาหกรรม

เกษตร) 
(17) นางอุมาพร เจริญธนากุล เลขานุการ 
(18) นางสาวภาวิณี ค าม่วง ผู้ช่วยเลขานุการ 
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5.หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 
ในปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน

ทั้งสิ้น 8  หลักสูตร จ าแนกเป็น  
• ระดับปริญญาตรี (เกณฑ์ 2558) จ านวน  6  หลักสูตร 
• ระดับปริญญาตรี (เกณฑ์ 2548) จ านวน  1  หลักสูตร 
• ระดับปริญญาโท (เกณฑ์ 2558) จ านวน   2  หลักสูตร 

 

ระดับปริญญำ ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปีที ่

ปรับปรุง
ล่ำสุด 

วันที่สภำ
มหำวิทยำลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ. ลง
นำมรับทรำบ

หลักสูตร 
ปริญญาตร ี

2558 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ 2560 

3 กุมภาพันธ์ 
2560 

22 ตุลาคม 
2561 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

2560 
3 กุมภาพันธ์ 

2560 
1 ตุลาคม 2561 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2560 
6 มกราคม 

2560 
8 ธันวาคม 2561 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

2560 
6 มกราคม 

2560 
30 พฤศจิกายน 

2561 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาธุรกิจอาหารและ

โภชนาการ 
2560 

6 มกราคม 
2560 

9 กุมภาพันธ์ 
2562 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 

2560 
6 มกราคม 

2560 
9 กุมภาพันธ์ 

2562 
ปริญญาตร ี

2548 
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

เทคโนโลยีภมูิทัศน ์
2555 

3 มีนาคม 
2555 

31 ตุลาคม 2555 

ปริญญาโท 
2558 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (วท.ม.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

2560 
6 มกราคม 

2560 
2 มีนาคม 2562 

 วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (วท.ม.) 
สาขาวิชาพืชศาสตร ์

2560 
6 มกราคม 

2560 
9 กุมภาพันธ์ 

2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2562 
 

6.  จ ำนวนนักศึกษำ 
ในปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น  

1,041 คน เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน  1,013  คน  ระดับปริญญาโท จ านวน  28  คน   
ตำรำงแสดงจ ำนวนนักศึกษำแบ่งตำมรำยพ้ืนที่ของนักศึกษำระดับปริญญำตรีและระดับปริญญำโท 
           พ้ืนที ่

  
 หลักสูตร 

เชียงใหม่ เชียงรำย ล ำปำง ตำก น่ำน พิษณุโลก 
รวม 
ป.ตรี 

รวม 
ป.โท 

รวม
ท้ังสิ้น ป.ตร ี ป.โท ป.ตร ี ป.โท ป.ตรี ป.โท ป.ตร ี ป.โท ป.ตร ี ป.โท ป.ตร ี ป.โท 

ปริญญำตรี (เกณฑ์ 2548)  
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน ์ - - - - 4 - - - - - - - 4 - 4 

ปริญญำตรี (เกณฑ์ 2558) 
วท.บ.เกษตรศาสตร ์ - - - - 169 - - - 135 - 241 - 545 - 545 
วท.บ.วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
การอาหาร 

- - - - 102 - - - 24 - 42 - 168 - 168 

วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - - - 63 - - - 35 - 98 - 98 
วท.บ.วทิยาการคอมพวิเตอร ์ - - - - - - - - 72 - - - 72 - 72 
วท.บ.ธรุกจิอาหารและ
โภชนาการ  

- - - - - - 80 - - - - - 80 - 80 

วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร - - - - - - - - - - 46 - 46 - 46 
ปริญญำโท (เกณฑ์ 2558) 
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร - - - - - 13 - - - - - - - 13 13 
วท.ม.พืชศาสตร ์ - - - - - 15 - - - - - - - 15 15 

รวม - - - - 275 28 143 - 231 - 364 - 1,013 28 1,041 
ข้อมูลล่ำสุด ณ วันที่ 22 เมษำยน 2562 

 
7.  จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 
 7.1 จ ำนวนอำจำรย์ 
  ในปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 268 คน 
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 117 คน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 140.5 คน  พนักงาน
ราชการ 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว 9.5 คน  
  ทั้งนี้ เมื่อนับตามเกณฑ์ของ สกอ. มีจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น  268 คน ปฏิบัติงานจริง 255 คน ลา
ศึกษาต่อ 13 คน 
 
ตำรำงแสดงจ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกประเภท (ตำมเกณฑ์ สกอ.) 

ล ำดั
บ 

ประเภท 
จ ำนวนรวม 

(คน) 
ลำศึกษำต่อ 

(คน) 
ปฏิบัติงำน
จริง (คน) 

1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่ง
วิชาการ   117 

- 117 

2 พนักงานมหาวิทยาลัย   140.5 13 127.5 
3 พนักงานราชการ    1 - 1 
4 ลูกจ้างชั่วคราว   9.5 - 9.5 

รวมอำจำรย์ประจ ำ  268 13 255 
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ตำรำงแสดงอัตรำส่วนจ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร  

จ ำนวนอำจำรย์
ประจ ำ 

อัตรำส่วนวุฒิ   อัตรำส่วน ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ป.เอก ป.โท ป.ตรี อำจำรย ์ ผศ. รศ. ศ. 

268  คน 108.5 155 4.5 168 86 14 0 
ร้อยละ 40.48 57.84 1.68 62.69 32.09 5.22 0 

 
 7.2 บุคลำกรสำยสนับสนุน       
ตำรำงแสดงจ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน 

ประเภท 
วุฒิกำรศึกษำ (คน) รวม 

(คน) ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ข้าราชการ - - - - - 
พนักงานมหาวิทยาลัย - 14 3 - 17 
พนักงานราชการ 5 5 - - 10 
ลูกจ้างประจ า 4 - - - 4 
ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานตามพันธกิจ 4 11 - - 15 

รวมบุคลำกรทั้งสิ้น 13 30 3 - 46 
 
8.  ข้อมูลด้ำนงบประมำณ และอำคำรสถำนที่ 
 8.1  งบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

รำยกำร ปีงบประมำณ 
2562 

ปีงบประมำณ 
2563 

รวม 

จ านวนงบประมาณพัฒนาการจัดการเรยีน
การสอน (ส านักงานคณบดี) 

3,067,228.00 11,751,800 
 

14,819,028.00 
 

จ ำนวนเงินสนับสนนุงำนวิจัย ภำยใน ภำยนอก รวม 
พื้นที่น่าน 2,758,500.00 0.00 2,758,500.00 
พื้นที่ตาก 158,000.00 - 158,000.00 

พื้นที่ล าปาง 5,098,850.00 6,637,537.50 11,736,387.50 
สวก. 2,600,000.00 3,564,000.00 6,164,000.00 

พื้นที่พิษณุโลก 203,000.00 1,920,000.00 2,123,000.00 
พื้นที่เชียงใหม่ 525,000.00 1,959,800.00 2,484,800.00 
พื้นที่เชียงราย - 943,740.00 943,740.00 

รวม 11,343,350.00 15,025,077.50 26,368,427.50 
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 8.2 อำคำรสถำนที่ 
  - ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  เลขท่ี 128 ถนนห้วยแก้ว ต าบล
ช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
  - มทร.ล้านนา ล าปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  เลขท่ี 200 หมู่ที่ 17 ต าบลพิชัย 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52000 
  - มทร.ล้านนา ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  เลขที่  41 ถนนพหลโยธิน ต าบล
ไม้งาม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 
  - มทร.ล้านนา พิษณุโลก เลขที่ 52 หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
  - มทร.ลล้านนา น่าน เลขท่ี 59 หมู่ที่ 13 ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 
  - มทร.ล้านนา เชียงราย เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 
 
 
9.  เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของคณะ 
 เอกลักษณ์ 
   “การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และการเกษตรที่ยั่งยืน” 
 อัตลักษณ์ 
  “บัณฑิตันักปฏิบัติมืออาชีพ ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน” 
  - บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on) 
  - สร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) 
  - ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology – Based Learning) 
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10.  ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ 
องค์ประกอบที่ 1 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรบัปรงุตำมข้อเสนอแนะ 
1. การให้ค าปรึกษาที่เน้นความส าคัญของ
การคงอยู่ ของนั กศึกษา (dropout rate) 
และการส าเร็จการศึกษา (success rate)  

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้เพิ่มช่อง
ทางการให้ค าปรึกษากับนักศึกษา จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมในด้านวิชาการและวิชาชีพ มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็น และการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเป็นระบบ 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการ
จัดสรรครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอนให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของ อาจารย์ผู้สอน/ผู้เรียน และบริบทของสังคม
ที่เปลี่ยนไป โดยในจัดสรรครุภัณฑ์ให้ทุกเขตพื้นที่ และ
นอกจากจัดสรรเพิ่มเติมยังมีการจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการซ่อมแซมครุภัณฑ์การเรียนการสอนเพื่อให้
สามารถให้งานได้ตามปกติ 
 

2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

องค์ประกอบที่ 2 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรบัปรงุตำมข้อเสนอแนะ 

1. ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยบริหารจัดการ
งานวิจัย  

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดท า
ว า ร ส า ร ข อ ง ค ณ ะ ฯ  (Journal of Science and 
Agricultural Technology (JSAT) ) เพื่อเป็นการกระตุ้น
และเพิ่มช่องทางแก่นักวิจัยในคณะฯ ประกอบกับทาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้มีประกาศการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ในวารสารในระดับ TCI 
Scopus Thomson  
- มีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัย ทั้งภายใน ภายนอก 
ผ่านสื่อออนไลน์ 

2. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการ
วิจัยยังมีจ านวนน้อย  
3. ผลงานวิจัยส่วนใหญ่เผยแพร่ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 3 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรบัปรงุตำมข้อเสนอแนะ 

1. การบูรณาการ การบริการวิชาการกับพันธ
กิจหลักด้านอ่ืน ๆ  

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการ
ส่งเสริมให้อาจารย์แต่ละหลักสูตร ได้บูรณาการ การ
บริการวิชาการ รวมกับการวิจัย และการเรียนการสอน
เพิ่มข้ึน  
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการ
สรุปผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของแผนการบริการ
วิชาการ 
 
 
 

2. การประเมินความส าเร็จของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2562 
 

องค์ประกอบที่ 4 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรบัปรงุตำมข้อเสนอแนะ 

การจัดท าโครงการท าบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ส่วนใหญ่ ไปมีส่วนร่วมกับศูนย์ วัฒนธรรม 
มทร.ล้านนา/พื้นที่ 

คณะฯ ได้ร่วมจัดท าแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยเน้นการ
สร้างองค์ความรู้ที่ สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์และ
การเกษตร ในทุกเขตพื้นที่ ในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้รับ
การอนุมัติจ านวน เงิน 30,000 บาท   

องค์ประกอบที่ 5 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรบัปรงุตำมข้อเสนอแนะ 

คณะควรให้ความส าคัญในเรื่องของระบบ
ก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการ
ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานอย่างเป็น
ระบ บ  ซึ่ งจะสะท้ อน ให้ เห็ น ถึ งการจั ด 
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยฯ โดยส านักประกันกลาง ด าเนินการก ากับ
ติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โดยในปี 2562 
ได้มีการเพิ่มการตรวจประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร
ในแต่ละเขตพื้นที่ (site visit) ยังผลให้การตรวจประเมิน
ประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตรของคณะฯ อยู่ในระดับ 
ดี ทั้ง 8 หลักสูตร ซึ่งมีคะแนนเพิ่มข้ึนในทุกหลักสูตร 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ปีการศึกษา 2562 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ ปีการศึกษา 2562 

 
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : งานวิชาการและกิจการนักศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาววรัญญา กันทะ 
โทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ 1506 
E-mail :  academicsat@gmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 เปิดสอนทั้งหมด 
จ านวน 8 หลักสูตร และได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้  
 

ชื่อหลักสูตร 

ผลการประเมิน 
องค์ประกอบ 

ที่ 1 
ผลรวมของค่า
คะแนนเฉลี่ย

องค์ประกอบท่ี 2-6 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ผ่าน 3.58 
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร ผ่าน 3.30 
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่าน 3.26 
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 3.28 
5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ผ่าน 3.39 
6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผ่าน 3.25 
7. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ผ่าน 3.46 
8. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ผ่าน 3.33 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  26.85 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 8 

คะแนนที่ได ้ 3.36 
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การค านวณ : 

= 
26.85 

 
8 

 
คะแนนที่ได้   =  3.36 คะแนน 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย  2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
การบรรลุ
เป้าหมาย 

3 คะแนน 3.36 คะแนน 3.36 คะแนน บรรลุ 
 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.1-1-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (หลักสูตร) ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2   อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : รองคณบดี 
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 268  คน มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก จ านวน 108.5 คน  เมื่อค านวณตามสูตร พบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก เท่ากับร้อยละ 40.49 คะแนนที่ได้เท่ากับ 5 คะแนน  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 268 คน 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)  
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

108.5 คน 

 
แสดงวิธีการค านวณ  : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก 

 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 100 = 
108.5 

 100 = 40.49 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 268 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 32 ร้อยละ 40.49 5 คะแนน บรรลุ 
 

= 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 5 = 
40.49 

 5 = 5.06 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 40 

 ที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5         
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :  

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.2-1-01 จ านวนบุคลากร (สายวิชาการ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
ปีการศึกษา 2562 (17 มิถุนายน 2562 ถึง 25 พฤษภาคม 2563) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3   อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : รองคณบดี 
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 268 คน มีจ านวนอาจารย์ประจ า
คณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 100 คน  เมื่อค านวณตามสูตรพบว่าค่าร้อยละของอาจารย์
ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ร้อยละ 37.31  คะแนนที่ได้ เท่ากับ 3.11 คะแนน  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 268 คน 
2.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 168 คน 
 - วุฒิปริญญาตรี 3.5 คน 
 - วุฒิปริญญาโท 106 คน 
 - วุฒิปริญญาเอก 58.5 คน 
3.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  86 คน 
 - วุฒิปริญญาตรี 1 คน 
 - วุฒิปริญญาโท 46 คน 
 - วุฒิปริญญาเอก 39 คน 
4.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  14 คน 
 - วุฒิปริญญาตรี 0 คน 
 - วุฒิปริญญาโท 3 คน 
 - วุฒิปริญญาเอก 11 คน 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 100 คน 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Science_aggie_rmutl@hotmail.com
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2562 
 

แสดงวิธีการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 100 = 
100 

 100 = 37.31 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 268 

 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 32 ร้อยละ 37.31 3 บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.3-1-01 จ านวนบุคลากร (สายวิชาการ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
ปีการศึกษา 2562 (17 มิถุนายน 2562 ถึง 25 พฤษภาคม 2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

= 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 5 = 
37.31 

 5 =  3.11 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 60 

 ที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5         
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2562 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4   จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ 
หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบหลัก : งานวิชาการและกิจการนักศึกษา 
หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรำยงำน : นางสาววรัญญา กันทะ 
โทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ 1506 
E-mail :  academicsat@gmail.com 

 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ : 

ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน 
1. จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 1,271 
2. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  979.66 
3. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)  268 
4. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 3.66 
5. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

20 : 1 

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

-16.34 

7. ร้อยละค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน -81.70 
 
เกณฑ์กำรประเมิน : 
      ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดเป็นคะแนน 5 
 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ ค านวณหา
ค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่า
ความแตกต่างมาพิจารณาดังนี้  

- ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 

- ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตาม
สูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2562 
 

สูตรกำรค ำนวณจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ : 
1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง

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

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

 
2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

 
กำรปรับจ ำนวนในระหว่ำงปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ 
 ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญา
ตรี เพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
 

นักศึกษำเต็มเวลำในหน่วยนับปริญญำตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ =  FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ =  FTES ระดับปริญญาตรี + (2  FTES ระดับ

 บัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

=  FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8  FTES ระดับ
 บัณฑิตศึกษา) 

 
 
สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำแยกตำมกลุ่มสำขำ 

กลุ่มสำขำ 
สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำ 

เต็มเวลำต่ออำจำรย์
ประจ ำ 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
-  แพทยศาสตร์ 
-  พยาบาลศาสตร์ 

8 : 1 
4 : 1 
6 : 1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 : 1 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 20 : 1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8 : 1 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี 
(FTES) = 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 
 จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
 การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2562 
 

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 วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 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 ามาคิดคะแนนดังนี้ 
 

คะแนนที่ได้  = 5 - ( 
ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 2.3 

) 
4 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2562 
 

 
ผลกำรด ำเนินงำน  : 
  ในปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าดังนี้ 

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

 
 

979.66 
2.  ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ) - 81.70 
3.  แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน  (คะแนน)                                 5.00 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2562 
 

 
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน :  

เป้ำหมำย 2561 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนที่ได ้ กำรบรรลุเป้ำหมำย 
5 คะแนน ร้อยละ -81.70 5 คะแนน บรรลุ 

 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 

หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

1.4-1-01 สรุปจ านวนค่า FTES ประจ าปีการศึกษา 2562 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2562 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : 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 ในตารางสอนของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 17.00 น. เป็นช่วงเวลาที่อาจารย์ที่ปรึกษาต้องพบปะกับนักศึกษาในความ
รับผิดชอบ เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิต ในเรื่องการเรียน  
การปฏิบัติตนและการปรับตัวให้ เหมาะสมเ พ่ือให้สามารถเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
นอกจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษายั ง เปิด โอกาสให้ค าปรึ กษานอกเวลาผ่ านช่องทางต่ าง  ๆ  
เ ช่ น  โทรศัพท์ มื อถื อ  Facebook  Line เป็ นต้ น  เ พ่ือป้ องกันปัญหาที่ อ าจ เกิ ดขึ้ น ได้  เ ช่น  
การลงทะเบียนล่าช้า การวางแผนการเรียนประจ าภาคการศึกษา รวมทั้งบริการความช่วยเหลือ
นักศึกษา และนักศึกษาที่มีผลการเรียนการเรียนดีเด่นของแต่ละหลักสูตรจะได้รับการยกเว้นค่าเล่า
เรียนในภาคการศึกษานั้น 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.5-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562 
1.5-1-02 แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562 
1.5-1-03 บันทึกให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิต ปีการศึกษา 2562 
1.5-1-04 แบบสรุปทุนการศึกษา 2562 

 
 
 ข้อ 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม

เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรให้ข้อมูลของหน่วยที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ 
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา โดยนักศึกษาจะได้รับเอกสารข้อมูลหน่วยงาน 
ที่ให้บริการแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา เช่น งานแนะแนวการศึกษา งานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา งานพยาบาล เป็นต้น และยังมีช่องทางประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพ่ือให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการฯ ได้แก่ 

http://www.sar.rmutt.ac.th/sar59/?wpfb_dl=7430
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2562 
 

  1. ในเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) เมื่อนักศึกษาต้องการใช้บริการด้าน
การศึกษา กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรจะได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของคณะในพ้ืนที่ โดยตรงและ
เจ้าหน้าที่ของกองการศึกษา กองบริหารทรัพยากรในพ้ืนที่ ในการให้บริการกิจกรรมพิเศษ  
โดยข้อมูลแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลานักศึกษาจะปรากฏอยู่ในเอกสารที่นักศึกษาได้รับในวัน
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 เอกสารข้อมูลของหน่วยที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลา 

1.5-2-02 หน้าเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
1.5-2-03 เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 
1.5-2-04 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะในพื้นที่ 
1.5-2-05 Facebook / Line ของคณะในพื้นที่ 
1.5-2-06 คู่มือนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
 ข้อ 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาในโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 ทุกพ้ืนที่ 
นอกจากนี้คณะยังได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรม/โครงการ เตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาในทุกพ้ืนที่โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน ปีการศึกษา 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานงานหลังส าเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ทุกพ้ืนที่ โดยทางคณะได้ก าหนดหัวข้อและก าหนดวิทยากรจากภาคเอกชน วิทยากรภาครัฐ 
และศิษย์เก่า ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ จากการปฏิบัติงานจริงสู่นักศึกษา โดยมี
ก าหนดการจัดดังนี ้
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2562 
 

   - วันที่ 30 สิงหาคม 2562  ณ มทร.ล้านนา ตาก 
   - วันที่ 31 สิงหาคม 2562  ณ มทร.ล้านนา ล าปาง 
   - วันที่ 1 กันยายน 2562   ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
   - วันที่ 5 กันยายน 2562   ณ มทร.ล้านนา น่าน    
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.5-3-01 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.5-3-02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน ปีการศึกษา 

2562 
 
 ข้อ 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 
  คณะฯ  ได้มีการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการให้บริการการศึกษา ในข้อ 1 -3  

โดยทุกข้อมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า 3.51  ดังนี้ 
  - ข้อ 1 จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะโดยประเมิน
จากนักศึกษาที่มาขอรับการปรึกษา จากประเด็นที่นักศึกษาปรึกษา เช่น เรื่องวิชาการ เรื่องส่วนตัว 
ปัญหาในรายวิชาต่างๆ และการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ และผลการประเมินความพึงพอใจของ
การบริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับมาก   
  - ข้อ 2 การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาโดยประเมินจากประเด็นที่นักศึกษาและศิษย์เก่าขอข้อมูลเช่น ช่อง
ทางการรับข้อมูลของนักศึกษา การบริการแหล่งข้อมูลด้านการจัดหางาน การบริการด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นต้น และผลการประเมินความพึงพอใจของการให้ข้อมูลมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.67 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับ มาก  

- ข้อ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาโดย
ด าเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 ประเมินจากจ านวนนักศึกษาในแต่ละ
สาขาซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ  3 .72 อยู่ ในระดับมาก ผลการประเมินความพึงพอใจในการ เข้ าร่ วมโครงการ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับมาก  
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.5-4-01 สรุปผลการประเมินการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

1.5-4-02 สรุปผลการประเมินคุณภาพของการบริการนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.5-4–03 สรุปผลการประเมินการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่

นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2562 
 

 ข้อ 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่ง
ให้ผลการประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

  คณะได้น าผลการประเมินจากปีการศึกษา 2561 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ได้ด าเนินการปรับปรุง ดังนี้ 

1. การบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
ผลการประเมินความพึงพอใจ  

ปีการศึกษา 2561 
ผลการปรับปรุงพัฒนาใน ปีการศึกษา 2562 

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

 
2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 

ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 
2561 

ผลการปรับปรุงพัฒนาใน ปีการศึกษา 2562 

- ให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะเพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้น 

- คณะได้เพ่ิมบอร์ดประชาสัมพันธ์เพ่ิมตามสาขา
และคณะ 

 

 
3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 

ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 
2561 

ผลการปรับปรุงพัฒนาใน ปีการศึกษา 2562 

- กิจกรรมที่จัดยังไม่ครอบคลุมการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา 

- จัดกิจกรรมหลากหลายเพ่ือเตรียมความพร้อม
เมื่อส าเร็จการศึกษา 

 
ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ ได้น าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ

ให้บริการค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ 
และจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาให้แนว
ทางการบริการนักศึกษาดีขึ้น ส าหรับการจัดท าแผนการพัฒนาการให้บริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีในปีถัดไป ดังนี้ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2562 
 

1. การบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 

2562 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนาใน  

ปีการศึกษา 2563 
-  ให้มีการให้ค าปรึกษาได้หลายช่องทาง - เพ่ิมช่องทางการให้ค าปรึกษาปัญหาการใช้

ชีวิตแก่นักศึกษาโดยจัดให้มีสายตรงคณบดีทาง
เว็บไซต์ของคณะ 
 

 
2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 

ผลการประเมินความพึงพอใจ  
ปีการศึกษา 2562 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนาใน  
ปีการศึกษา 2563 

- การประชาสัมพันธ์ด้านการสมัครงาน - คณะได้ปรับปรุงการบริการข้อมูลข่าวสารทาง
เว็บไซต์ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ที่ดูแลรับผิดชอบและพัฒนา การปรับรูปแบบ
หน้าเว็บไซต์ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น มีหน้าเฉพาะ
หัวข้อการบริการการปรึกษาที่ชัดเจน แก้ไข
ระบบให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและได้มีการเพ่ิม
ลิงก์เกี่ยวกับสมัครงานจากส านักจัดหางานและ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานผ่ านทาง 
Facebook ของคณะเพ่ือแจ้งให้นักศึกษาได้
ทราบ 

 
3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 

ผลการประเมินความพึงพอใจ  
ปีการศึกษา 2562 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนาใน  
ปีการศึกษา 2563 

-  เพ่ิมเวลาในก าหนดการให้นักศึกษาซักถาม 
วิทยากรในงานปัจฉิมนิเทศ 

-  คณะได้น ามาเป็นข้อมูลในการจัดโครงการ
ปัจฉิมนิเทศในปีการศึกษา 2563 โดยขอเพ่ิม
เวลาในการซักถามจาก 15 นาที เป็น 1 ชั่วโมง 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.5-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที ่6/2562  
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 

1.5-5-02 แผนการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 
1.5-5-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  6/2563 ผ่านระบบสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) 

 
 ข้อ 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดกิจกรรม "ร่วมใจต้านภัย COVID-19"  
โดยอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าเจลล้างมือให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าฯ  
เพ่ือเป็นความรู้ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ 
COVID-19 รวมทั้งศิษย์เก่ายังสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในธุรกิจหรือประกอบอาชีพได้ 
 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 รายงานกิจกรรม "ร่วมใจต้านภัย COVID-19" 
1.5-6-02 ช่องทางการสื่อสารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ 
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 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงาน
ส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา จัดประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ผ่าน 
โปรแกรม Microsoft Teams เพ่ือวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
 - แผนงานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 2562 
 - ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2562  โดยมีรายชื่อดังนี้  

 - รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ล าปาง  
 - ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
 - ผศ.กุลวิชญ์   พานิชกุล ล าปาง 
 - น.ส.เพชรน้ าหนึ่ง เดชทิพย์พรพงษ ์ ล าปาง 
 - น.ส.สุภัทรชา  ธุระกิจ  ล าปาง 
 - น.ส.ชณิชา  จินาการ  ล าปาง 
 - น.ส.อารุณ ี  วงษ์ขาว            ตาก 
 - นายวันชนะ   จูบรรจง           ตาก 
 - นางบุษบา    มะโนแสน         น่าน 
 - นายชัชชัย    ดีสุหล้า            น่าน 
 - น.ส.สุรีรัตน์  บัวชื่น  พิษณุโลก 
 - นายอัษฎาวุธ    สนั่นนาม พิษณุโลก 
 - นายสุภภณ  พลอยอ่ิม พิษณุโลก 
 - น.ส.ณัฐพร   อยู่เลิศลบ ตัวแทนนักศึกษา ตาก 
 - น.ส.รจนา   แซ่ย้าง  ตัวแทนนักศึกษา ตาก 
 - น.ส.ดุษฎี   พรมวัง  ตัวแทนนักศึกษา ล าปาง 
 - นายวีรภัทร   เสื้อมา  ตัวแทนนักศึกษา ล าปาง 
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 - นายอดิศร    วิริยะสกุลพันธ์ ตัวแทนนักศึกษา น่าน 
 - นายยุทธภพ    สุดาลา  ตัวแทนนักศึกษา น่าน 
 - นายพงศธร    ศรีนวน  ตัวแทนนักศึกษา พิษณุโลก 
 - น.ส.ชนินทร์กานต์   ธุระเศรษฐ์ ตัวแทนนักศึกษา พิษณุโลก 
 - นายสุริยะ    พิจารณ์  กรรมการและเลขานุการ 
 - น.ส.วรัญญา    กันทะ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.6-1-01 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากิจการ

นักศึกษา 1/2562 ประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562  
ผ่าน โปรแกรม Microsoft Teams 

1.6-1-02 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันพุธ 
ที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
 ข้อ 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน
ประกอบด้วย 

• คุณธรรม จริยธรรม 
• ความรู้  
• ทักษะทางปัญญา  
• ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
• ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ครบถ้วน ประกอบด้วย 
 (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นการพัฒนาลักษณะนิสัยของบัณฑิตไทย ให้ประพฤติดี  
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ปลูกฝัง จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และน าหลักคุณธรรม
จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาตนเองยกระดับจิตใจ เป็นผู้มีเมตตา 
อดทน สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีหลักคิดเชิงคุณธรรม โดยในปีการศึกษา 2562 คณะฯ 
ได้จัดกิจกรรมโครงการดังต่อไปนี้ 

- โครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรทุกพ้ืนที่ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาร่วมกับมทร.ล้านนาในแต่ละพ้ืนที่ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ในการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมถึงได้จัดกิจกรรมเพ่ืออบรม
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จริยธรรมให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้รับการปลูกฝังจริยธรรมความมีระเบียบวินัยและน าหลักคุณธรรม
ไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป 

 (2) ด้านความรู้  ทักษะเชาว์ปัญญา  นักศึกษาต้องมีความรู้ พ้ืนฐานบนข้อเท็จจริง  
มีการน าเสนอข้อมูลที่ เป็นจริง เข้าใจหลักการแนวคิดและทฤษฎี โดยในปีการศึกษา 25 62  
คณะฯ ได้สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ดังต่อไปนี้ 

- การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 
1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ซึ่งคณะฯ 
ได้สนับสนุนให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมในการแข่งขันครั้ งท าให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ได้รับความรู้ที่นอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตร จากทีมอาจารย์ที่ฝึกซ้อมการแข่งขันในแต่ละ
สาขาวิชา รวมทั้งกรรมการตัดสินจะสรุป อธิบายวิธีการที่ถูกต้องให้กับนักศึกษาหลังเสร็จสิ้นการ
แข่งขัน เช่น ความรู้ด้านตอนกิ่ง/ต่อกิ่ง การตอนสุกร วิธีการล้มโควัว การรีดนมโค การจัดตู้พันธุ์ไม้น้ า 
เป็นต้น 

(3) ด้านทักษะทางปัญญา นักศึกษาต้องมีกระบวนการคิด มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
สถานการณ์ได้ ประยุกต์ความรู้แนวคิดและทฤษฎีเพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยในปี
การศึกษา 2562 คณะฯ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนาทักษะทางปัญญาโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ตอบโจทย์ความต้องการต่อ
สังคมและชุมชน ไทยแลนด์ 4.0 มทร.ล้านนา (Young Inventors) 

- โครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล  
ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

- โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National 
Software Contest – NSC) ครั้งที่ 22 

-โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางอาหาร (FoSTAT – Nestle Quiz Bowl 2020) 

 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การที่สามารถอยู่ร่วมกับ

ผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า วางแผนงานด าเนินชีวิตและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองได้  
โดยในปีการศึกษา 2562 คณะได้จัดกิจกรรมโครงการ ดังต่อไปนี้ 

- ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ตอบโจทย์ความต้องการต่อ
สังคมและชุมชน ไทยแลนด์ 4.0 มทร.ล้านนา (Young Inventors) 

- โครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล  
ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซ่ึงคณะได้สนับสนุนให้นักศึกษาทุกสาขาวิชา
เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่รู้จักท างานเป็นทีม แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
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- โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National 
Software Contest – NSC) ครั้งที่ 22 

- โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางอาหาร (FoSTAT – Nestle Quiz Bowl 2020) 

 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ต้องพัฒนาให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูดและการเขียน พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยในปีการศึกษา 2562 คณะได้สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ตอบโจทย์ความ
ต้องการต่อสังคมและชุมชน ไทยแลนด์ 4.0 มทร.ล้านนา (Young Inventors) 

- โครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล  
ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.6-2-01 โครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 
1.6-2-02 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ตอบโจทย์

ความต้องการต่อสังคมและชุมชน ไทยแลนด์ 4.0 มทร.ล้านนา (Young 
Inventors) 

1.6-2-03 โครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล  
ครั้งที่ 5 

1.6-2-04 โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National 
Software Contest – NSC) ครั้งที่ 22 

1.6-2-05 โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทางอาหาร (FoSTAT – Nestle Quiz Bowl 2020) 

 
 ข้อ 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับ มทร.ล้านนาแต่ละพ้ืนที่ให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาผ่านกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 ซึ่งได้เชิญหัวหน้าส านักประกันคุณภาพการศึกษาแต่ละพ้ืนที่เป็นวิทยากรบรรยาย 
ในหัวข้อ เรื่อง งานประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งมีการบอร์ดประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้ศึกษา 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.6-3-01 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 

ปีการศึกษา 2562 
1.6-3-02 บอร์ดประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพ 
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  ข้อ 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 คณะฯ ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 ได้น าข้อเสนอแนะผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลมา
ปรับปรุงดังนี้  
    - น าข้อเสนอแนะผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมของปีการศึกษา 
2562 มาเป็นข้อมูลด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 
  - ในปีการศึกษา 2562 ได้จัดโครงการตามแผนแต่ละโครงการบรรลุความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ครบทุกข้อ และมีกระบวนการน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานครั้ง
ต่อไป และได้น าผลการประเมินที่ได้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.6-4-01 แบบประเมินความส าเร็จการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2562 
1.6-4-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
1.6-4-03 ตารางประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 
  ข้อ 5. ประเมินตัวช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 คณะฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมและสรุปผลประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ตามตัวชี้วัด  
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.6-5-01 ตารางแสดงสรุปผลการด าเนินงาน 

 
  ข้อ 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
  จากการประเมินผลความส าเร็จของแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562   
ได้น าผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงอุปสรรคปัญหาใน
การท ากิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาพร้อมรับข้อเสนอแนะและการสนับสนุนต่างๆ จากคณะและ
พิจารณาปรับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์แก่นักศึกษามากท่ีสุด 
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 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะตามวัตถุประสงค์ของแผน 
ในปีการศึกษา 2563 ได้เพ่ิมวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม คือ เพ่ือเป็น

แนวทางด้านการให้บริการทางการศึกษาและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์ คือ   
มีรายงานผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมด้านการให้บริการทางการศึกษา ด้านการให้
ค าปรึกษา การให้ข้อมูลและการเตรียมความพร้อมในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.6-6-01 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
1.6-6-02 ตารางผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเป็น
คณะที่มีเป้าหมาในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบน
พื้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะและความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ซึ่งคณะมีโครงการ
ต่างๆที่พร้อมจะสนับสนุนนักศึกษาให้มีคุณสมบัติ
ไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

- การเขียนโครงการเพิ่มเติมเพื่อหางบประมาณมาใช้ใน
การสนับสนุนให้นักศึกษาได้เพิ่มประสบการณ์มากขึ้น 
โดยการออกไปพบปะและแข่งขันกับสถาบันอ่ืนๆ จะท า
ให้นักศึกษาได้ทราบจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง ซึ่ง
จะได้น ามาปรับปรุงตนเองเพื่อจะได้มีความสามารถใน
การแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ต่อไป 

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มีการสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการ
คิดและช่วยให้นักศึกษาน าแนวคิดที่ได้มาสร้างเป็น
นวัตกรรมผ่าน โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา
พัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ตอบโจทย์ความ
ต้องการต่อสังคมและชุมชน ไทยแลนด์ 4.0 มทร.
ล้านนา 

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรควรจัดให้
มีโครงการ young inventors ในปีต่อไปและควรมีการ
สนับสนุนให้นักศึกษาเกิดการประกวดแข่งขันภายในแต่
ละพื้นที่ และน านวัตกรรมที่ได้มาน าเสนอให้นักศึกษาใน
พื้นที่อ่ืนๆได้เห็นแนวความคิดในการสร้างหรือพัฒนา
นวัตกรรมนั้นๆ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ส่วนใหญ่โครงการของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มุ่งเน้นไปที่การฝึกทักษะและ
สร้างความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพให้กับนักศึกษา แต่
ยังขาดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะ
ความเป็นผู้ประกอบการ และการประกอบธุรกิจ
ทางการเกษตร 

- จัดท าโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งการสร้างทักษะ
ความเป็นผู้ประกอบการทางด้านการเกษตรสมัยใหม่ 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
- 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : รศ.ดร.เกชา          คูหา  
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : ผศ.ดร.วรัญญา       ธาราเวชรักษ์ น.ส.เกษชไม          บุญโสม 

ผศ.ดร.วาณิช         หลิมวานชิ    อ.ดร.สุบิน             ใจทา 
อ.พัฒน์ชญา          มณีค า         อ.เชาวลีย์             ใจสขุ 
อ.เจนจิรา             ลานแก้ว      น.ส.รัชนียา           ผัดอิน 
น.ส.ราตรี             ทิพยเนตร     นายวิทยา            พรหมพฤกษ์ 
น.ส.ทิพย์สุดา        พรหมรักษา   น.ส.ลัดดา            พิกุลทอง 
น.ส.ปวีณ์สุดา        บุษยธานนิทร์ น.ส.จรรยา        ศรีชุม 

โทรศัพท์ : 053921444 ต่อ 1506 
E-mail :  research.sat.rmutl@gmail.com 

ผลการด าเนินงาน 
 ข้อ 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่านทางเว็บไซต์ https://rdi.rmutl.ac.th/ (2.1-1-01) 
ซึ่งเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนหลักในการบริหารจัดการงานวิจัย ของมหาวิทยาลัย โดยมีสารสนเทศด้านงานวิจัย
เพ่ือใช้เป็นช่องทางให้นักวิจัยใช้ในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัย ตลอดจนระบบติดตามโครงการวิจัย ระเบียบนักวิจัย นอกจากนี้ยังมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ด้ าน งานวิ จั ย  (DSS) https://rims.rmutl.ac.th/v1/login.php (2.1-1-02) ซึ่ งท าก ารบั น ทึ กข้ อมู ล แล ะ
ประมวลผลผ่านช่องทางของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปเรียกดูข้อมูล/
สารสนเทศ ผ่านรหัสเข้าถึงส่วนบุคคลและน ามาใช้เพื่อการบริหารงานวิจัยของคณะได้  
 ส าหรับคณะฯ มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือบริหารงานวิจัยหลายๆ ด้าน โดยในเว็บไซต์ของคณะ 
มีพ้ืนที่จัดสรรส าหรับงานฝ่ายวิจัยโดยเฉพาะ เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์บนเวปไซต์ของคณะ 
hhttps://sat.rmutl.ac.th/ ในลิงค์ของงานวิจัยและบริการวิชาการ (2.1-1-03) ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร
งานวิจัย, ผลงานวิจัย และสารสนเทศด้านงานวิจัย ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณสนับสนุน คุณภาพผลงาน และ
สรุปข้อมูลการวิจัย ท าให้บุคลากรและนักวิจัยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  และมีการประชาสัมพันธ์ข่าว
ทุนวิจัยต่างๆ (2.1-1-04) อีกด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้นักวิจัยของคณะได้เข้าถึงแหล่งข้อมูล และแหล่งทุนวิจัยประเภท
ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง 
 
 

https://rdi.rmutl.ac.th/
https://rims.rmutl.ac.th/v1/login.php
https://sat.rmutl.ac.th/
https://sat.rmutl.ac.th/
https://chiangrai.rmutl.ac.th/it/news/9405-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-1-01 หน้าเว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา https://rdi.rmutl.ac.th/ 
2.1-1-02 หน้าเว็บไซต์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านงานวิจัย 

https://rims.rmutl.ac.th/v1/login.php 
2.1-1-03 หน้าเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา 

https://sat.rmutl.ac.th/ 
2.1-1-04 หน้าเว็บไซด์มหาวิทยาลัยไปสู่แหล่งค้นคว้า ThaiLis และแหล่งสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิง

งานวิจัยอื่น 
 
 ข้อ 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
             -  ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้

ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์    
พ้ืนที่ล าปาง  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ล าปาง มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

ที่หลากหลายและเหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภท มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เช่น ห้องปฏิบัติการวิจัย, 
ห้องปฏิบัติการพ้ืนฐานและห้องปฏิบัติการเครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ เช่น ห้องปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรม
อาหาร ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ห้องปฏิบัติการอาหารปลอดภัย เป็นต้น 
รวมถึงห้องปฏิบัติการงานฟาร์ม และพ้ืนที่ล าปาง ได้รับการพัฒนาและปรับปุรงห้องปฏิบัติการ เครื่องดื่มเฉพาะ
ทางตามมาตรฐานสากล โดยด าเนินการปรับปรุงอาคาร ในส่วนของห้องปฏิบัติการวิจัยด้านควบคุมคุณภาพ
เครื่องดื่มขั้นสูง จ านวน 2 ห้อง, ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมและสัมมนา และห้องส าหรับสาธิตและแสดงผลิตภัณฑ์
ผลงาน, ห้องปฏิบัติการควบคุมความชื้น จ านวน 1 ห้อง และห้องฝึกอบรมและบรรยาย จ านวน 4 ห้อง และ
ห้องพักนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ จ านวน 2 ห้อง  (2.1-2-01 LP) 

พ้ืนที่เชียงใหม่ 
สาขาวิทยาศาสตร์ พื้นที่เชียงใหม่ มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายและเหมาะสมกับ

งานวิจัยแต่ละประเภท นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการที่อยู่ในระบบของ วช. ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน สามารถใช้ห้องปฏิบัติการดังกล่าวในการขอทุนวิจัยได้ เช่น ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เคมี
พ้ืนฐาน 1 (2-0450-0003-6) นอกจากนี้ยังมีเครื่องวิเคราะห์ขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ เช่น เครื่อง UV-VIS tensile 
testing machine เครื่องวัดจุหลอมเหลว กล้องจุลทรรศน์ เป็นต้น ซึ่งสามารถสนับสนุนการท างานวิจัยของ
อาจารย์นักวิจัยได้ (2.1-2-01 CM) 

พ้ืนที่เชียงราย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เชียงราย  มีห้องปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์ที่หลากหลายและเหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภท เช่น ห้องปฏิบัติการวิจัย, ห้องปฏิบัติการ
พ้ืนฐาน ห้องปฏิบัติการเครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ หน่วยนวัตกรรมนาโนเพ่ือชุมชน ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ไมโคร/นาโนบับเบิล เป็นต้น ที่สามารถสนับสนุนการท างานวิจัยของนักวิจัยและนักศึกษาคณะอ่ืนได้  
(2.1-2-01 CR) 

https://rdi.rmutl.ac.th/
https://rims.rmutl.ac.th/v1/login.php
https://sat.rmutl.ac.th/
https://chiangrai.rmutl.ac.th/it/news/9405-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89
https://chiangrai.rmutl.ac.th/it/news/9405-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89
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พ้ืนที่ตาก 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก ได้มีการจัดการสนับสนุนพันธกิจด้าน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  มีห้องปฏิบัติการพ้ืนฐาน เช่น ห้องปฏิบัติ การพ้ืนฐานทางด้านฟิสิกส์ 
หอ้งปฏิบัติการทางด้านเคมี ห้องปฏิบัติการทางด้านชีววิทยา ห้องปฏิบัติการพ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ และ
ห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์ชั้นสูง เพ่ือสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับนักวิจัย (2.1-2-01 TK) 

พ้ืนที่น่าน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณสมบัติ

ทางกายภาพด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร
ปฏิบัติการเกษตรและชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร (2.1-2-01 NN) 

พ้ืนที่พิษณุโลก 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก ให้ความส าคัญด้านการ

สนับสนุนห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยของคณะ โดยมีการ
จัดห้องปฏิบัติและเครื่องมือที่สาขาแต่ละสาขาทุกสาขา อีกทั้งห้องปฏิบัติการกลางด้านต่าง ๆ ที่ศูนย์เกษตร
ปลอดภัยของคณะ โดยเครื่องมือในห้องปฏิบัติการมีท้ังเครื่องมือพ้ืนจนถึงเครื่องมือขั้นสูง (2.1-2-01 PL) 

 
 -  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ทุกพ้ืนที่ มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และบุคลากรของคณะ ได้แก่ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย (2.1-2-02 CM) 
ซึ่งเป็นแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ มีทั้งหนังสือและวารสาร ซึ่งอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มีส่วนร่วมในการตอบแบบส ารวจความต้องการและการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดของมหาวิทยาลัย  

นอกจากนี้ บุคลากรและอาจารย์ของคณะสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากระบบอินเทอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัยในแต่ละเขตพ้ืนที่ มีจุดบริการอินเตอร์เน็ตผ่านทางคอมพิวเตอร์ส านักงาน ห้องสมุด และจุดบริการ 
wifi ตามอาคารต่างๆ โดยสามารถเชื่อมโยงจากเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยไปสู่แหล่งค้นคว้าและแหล่งสืบค้น
ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยอ่ืน ๆ ในทุกเขตพ้ืนที่ นอกจากนี้ คณาจารย์และบุคลากรสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลด้าน
วิทยาศาสตร์จากฐานข้อมูล เช่น Science Direct หรือ SCOPUS เป็นต้น (2.1-2-02)  
 
           -  สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์  

เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ     
พ้ืนที่ล าปาง 
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ล าปาง มีระบบรักษาความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการวิจัย โดยมีถังดับเพลิงอยู่ภายในอาคารทุกอาคารอย่างเพียงพอตามชั้นที่มีห้องปฏิบัติการในอาคาร
เรียนต่าง ๆ ของคณะฯจะมี ในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี โดยเฉพาะมีสารกัดกร่อน เช่นห้องปฏิบัติการ
ทางเคมี หรือห้องเตรียมสาร จะมีฝักบัวส าหรับชะล้างสารอันตรายที่เป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ นอกจากนี้ใน
อาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด  (2.1-2-03 LP) 

 

https://library.rmutl.ac.th/
https://www.sciencedirect.com/
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พ้ืนที่เชียงใหม่  
สาขาวิทยาศาสตร์ พื้นที่เชียงใหม่ มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายและเหมาะสมกับ

งานวิจัยแต่ละประเภท นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการที่อยู่ในระบบของ วช. ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน สามารถใช้ห้องปฏิบัติการดังกล่าวในการขอทุนวิจัยได้ เช่น ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เคมี
พ้ืนฐาน 1 (2-0450-0003-6) นอกจากนี้ยังมีเครื่องวิเคราะห์ขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ เช่น เครื่อง UV-VIS tensile 
testing machine เครื่องวัดจุดหลอมเหลว กล้องจุลทรรศน์ ชุดปฏิบัติการฟิสิกส์เชิงแสง เป็นต้น  ซึ่งสามารถ
สนับสนุนการท างานวิจัยของอาจารย์นักวิจัยได้ (2.1-2-03 CM) 

พ้ืนที่เชียงราย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เชียงราย มีระบบรักษาความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการวิจัย โดยมีถังดับเพลิงอยู่ภายในอาคารทุกอาคารอย่างเพียงพอตามชั้นที่มีห้องปฏิบัติการในอาคาร
เรียนต่าง ๆ และ ในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี โดยเฉพาะมีสารกัดกร่อน เช่นห้องปฏิบัติการทางเคมี หรือ
ห้องเตรียมสาร จะมีฝักบัวส าหรับชะล้างสารอันตรายที่เป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ และเครื่องมือที่เป็นวัตถุ
กัมมันตรังสีจะมีการตรวจสอบจากกรมปรมาณูเพ่ือสันติและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2.1-2-03 CR) 

พ้ืนที่ตาก 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก ได้ติดตั้งระบบความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการพ้ืนฐาน เช่น ถังดับเพลิง ตู้เก็บสารเคมี อ่างล้างสารเคมี มีป้ายแนะน าข้อปฏิบัติในการใช้
ห้องปฏิบัติการและมีการกั้นห้องเป็นสัดส่วนเพ่ือแยกพ้ืนที่ในการทดลองสารเคมีอันตรายออกจากพ้ืนที่
ห้องปฏิบัติการทั่วไป  (2.1-2-03 TK) 

พ้ืนที่น่าน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน   
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารปฏิบัติการเกษตรและชีวภาพ ห้องปฏิบัติการศูนย์

เทคโนโลยีชีวภาพ   
สาขาวิทยาศาสตร์ : ห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางด้าน 

เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา จุลชีววิทยา คอมพิวเตอร์ 
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพด้านอาหารและ

ผลิตภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการแปรรูปเนื้อสัตว์ แปรรูปพืชผักผลไม้ และเบอเกอร์รี่  
สาขาสัตวศาสตร์และประมง : - ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีอาหารสัตว์ - ห้องปฏิบัติการ

สรีรวิทยาการสืบพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางการประมง 
ห้องปฏิบัติการฟาร์มสุกร สัตว์ปีก โคนม โคเนื้อและสัตว์ต่าง ฟาร์มประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

สาขาพืชศาสตร์ : - ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและปุ๋ย – ห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา –ห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ – ปฏิบัติการห้องเมล็ดพันธุ์ –ห้องปฏิบัติการโรคพืช และห้องปฏิบัติการฟาร์มพืชศาสตร์ ได้แก่
ฟาร์มพืชผัก เห็ด ไม้ผล พืชไร่  (2.1-2-03 NN) 

พ้ืนที่พิษณุโลก 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พิษณุ โลก มีระบบรักษาความปลอดภัยของ

ห้องปฏิบัติการเพ่ือช่วยป้องกันอันตรายส าหรับนักวิจัย ได้แก่ ถังดับเพลิง ตู้เก็บสารเคมี ตู้ดูดไอสารเคมี
โดยเฉพาะมีสารกัดกร่อน ฝักบัวส าหรับชะล้างสารอันตราย (2.1-2-03 PL) 
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      -  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ(Visiting professor) 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ได้สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังนี้ 
ที ่ งานประชุมวิชาการ วัน เวลา สถานที่จัดงาน 
1 การประชุมวิชาการ The International 

Polymer Conference of Thailand (PCT-9) 
13-14 มิถุนายน 2562 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 

จังหวัด กรุงเทพ 
2 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (วทท 45) 
7-9 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

3 The 31st Annual Meeting of the Thai 
Society for Biotechnology and 
International Conference 

10-12 พฤศจิกายน 
2562 

Duangjitt Resort & Spa 
จ.ภูเก็ต 

4 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชราชมงคลครั้งที่11 และการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 (พ้ืนที่ล าปาง) 

24-26 กรกฎาคม 
2562 
 

ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติ เชียงใหม่ 

5 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 

24-26 กรกฎาคม 
2562 

ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติ เชียงใหม่ 

6 เข้ารว่มการจัดนิทรรศการงานเกษตรภาคเหนือ 
ครั้งที่ 9 ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

7 – 12 พฤศจิกายน 
2562 

ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติ เชียงใหม่ 

 
พ้ืนที่เชียงราย 

วันที่ 20 ก.พ. 2563 Prof. Dr. Olaf Elsholz จากประเทศสวีเดน ได้มาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องการ
ตรวจวัดสารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิจัย ณ 
คณะวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย (2.1-2-04) 
พ้ืนที่น่าน  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ร่วมกับ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือพัฒนากรอบ
งานวิจัยและแผนงานวิจัย ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายวิจัยของชาติและความต้องการของแหล่งทุน ในวันที่ 
24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา มทร.ล้านนา น่าน 
 
 
 
 

http://www.thaipolymersociety.org/tps/index.php/th/news-activity/83-the-international-polymer-conference-of-thailand-pct-11
http://www.thaipolymersociety.org/tps/index.php/th/news-activity/83-the-international-polymer-conference-of-thailand-pct-11
https://www.scisoc.or.th/news_detail.php?news_id=52
https://www.scisoc.or.th/news_detail.php?news_id=52
https://www.barascientific.com/news/serminar/seminar-the-31st-annual-meeting-of-the-thai-society-for-biotechnology-and-international-conference/
https://www.barascientific.com/news/serminar/seminar-the-31st-annual-meeting-of-the-thai-society-for-biotechnology-and-international-conference/
https://www.barascientific.com/news/serminar/seminar-the-31st-annual-meeting-of-the-thai-society-for-biotechnology-and-international-conference/
https://rmutcon2019.rmutl.ac.th/th/
https://rmutcon2019.rmutl.ac.th/th/
https://rmutcon2019.rmutl.ac.th/th/
https://rmutcon2019.rmutl.ac.th/th/
https://rmutcon2019.rmutl.ac.th/th/
https://rmutcon2019.rmutl.ac.th/th/
https://sat.rmutl.ac.th/news/12152-%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81
https://sat.rmutl.ac.th/news/12152-%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81
https://sat.rmutl.ac.th/news/12152-%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-2-01 -ภาพถ่ายการพัฒนาและปรับปุรงห้องปฏิบัติการเครื่องดื่มเฉพาะทางตามมาตรฐานสากล โดย
ด าเนินการปรับปรุงอาคาร ในส่วนของห้องปฏิบัติการวิจัยด้านควบคุมคุณภาพเครื่องดื่มข้ันสูง 
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมและสัมมนา และห้องส าหรับสาธิตและแสดงผลิตภัณฑ์ผลงาน 
- ห้องปฏิบัติการควบคุมความชื้น (ล าปาง) 
- ห้องปฏิบัติการความปลอดภัย (เชียงใหม่) 
- ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับไมโคร/นาโนบับเบิล (เชียงราย) 
- ห้องปฏิบัติการพ้ืนฐานทางด้านฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการทางด้านเคมี ห้องปฏิบัติการทางด้าน
ชีววิทยา ห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์ชั้นสูง 
ห้องเครื่องมือและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  (ตาก) 

2.1-2-02 ภาพห้องสมุด มทร.ล้านนาล าปาง 
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย (2.1-2-02 CM) ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์จากฐานข้อมูล เช่น 
Science Direct หรือ SCOPUS  
ภาพห้องสุมด มทร.ล้านนา ตาก 
ภาพห้องสมุด มทร.ล้านนา น่าน 

2.1-2-03 - หน้าเว็บไซด์มหาวิทยาลัยไปสู่แหล่งค้นคว้า ThaiLisและแหล่งสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิง
งานวิจัยอื่น 
- ภาพห้องปฏิบัติการระบบความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการทุกเขตพ้ืนที่ 

 
 ข้อ 3.จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีระบบและกลไกในการจัดสรรงบประมาณการวิจัยผ่าน
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) จากงบผลประโยชน์ และงบประมาณแผ่นดิน โดยอาจารย์/นักวิจัย ของคณะฯ  
ได้ด าเนินการส่งข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนต่อหน่วยงานตามขั้นตอนที่ สวพ. ก าหนด เพ่ือจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่อาจารย์ประจ าที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ทุกเขตพ้ืนที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยเพื่อด าเนินงานวิจัยดังนี้   

- แหล่งทุนภายใน จ านวน   23  โครงการ   จ านวนเงิน       11,343,350.00 
-  แหล่งทุนภายนอก   จ านวน    19  โครงการ  จ านวนเงิน       15,025,077.50  

รวมทั้ งหมด 42 โครงการเป็นจ านวนเงินรวมทั้ งสิ้น  26,368,427.50 บาทโดยมีรายละเอียด 
ชื่อโครงการวิจัยและนักวิจัย ในรายงานสรุปข้อมูลด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2563 (2.1-3-01) 

 

 

 

file:///C:/Users/Kwan/sar61lp/ภาพถ่ายการพัฒนาและปรับปุรงห้องปฏิบัติการเครื่องดื่มเฉพาะทางตามมาตรฐานสากล.docx
file:///C:/Users/Kwan/sar61lp/ภาพถ่ายการพัฒนาและปรับปุรงห้องปฏิบัติการเครื่องดื่มเฉพาะทางตามมาตรฐานสากล.docx
file:///C:/Users/Kwan/sar61lp/ภาพถ่ายการพัฒนาและปรับปุรงห้องปฏิบัติการเครื่องดื่มเฉพาะทางตามมาตรฐานสากล.docx
file:///C:/Users/Kwan/sar61lp/ภาพถ่ายการพัฒนาและปรับปุรงห้องปฏิบัติการเครื่องดื่มเฉพาะทางตามมาตรฐานสากล.docx
https://lpc.rmutl.ac.th/news/11131-%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94
https://library.rmutl.ac.th/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://elib.tak.rmutl.ac.th/
https://chiangrai.rmutl.ac.th/it/news/9405-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89
https://chiangrai.rmutl.ac.th/it/news/9405-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89
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พ้ืนที่ 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ 

รวมจ านวนเงิน
สนับสนุน
งานวิจัยฯ 

จ านวน
อาจารย์
ประจ า 

จ านวนเงิน
สนับสนุน
งานวิจัยฯ
ต่อจ านวน
อาจารย์
ประจ า 

คะแนนที่ได้
เมือ่
เปรียบเทียบ
จากคะแนน
เต็ม 5 

ภายใน ภายนอก 
    

น่าน 2,758,500.00 - 3,179,980.00 47.5 66,946.95 5.00 

ตาก 158,000.00 - 158,000.00 29.0 5,448.28 0.45 

ล าปาง 5,098,850.00 6,637,537.50 11,736,387.50 54.0 217,340.50 5.00 

สวก. 2,600,000.00 3,564,000.00 6,164,000.00 27.0 228,296.29 5.00 

พิษณุโลก 203,000.00 1,920,000.00 2,123,000.00 50.5 42,039.60 3.50 

เชียงใหม ่ 525,000.00 1,959,800.00 2,484,800.00 32.0 77,650.00 5.00 

เชียงราย - 943,740.00 943,740.00 15.0 62,916.00 5.00 

รวม 11,343,350.00 15,025,077.50 26,368,427.50 255.00 691,764.35 28.96 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1–3–01 ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยปีงบประมาณ 2563 
 
ข้อ 4.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

ที ่ ชื่อการประชุม ชื่อเร่ืองท่ีน าเสนอ ชื่อผู้น าเสนอ 
วัน เดือน ปีที่ไป

น าเสนอ 

1 

The First National and 
International Conference of 
Kalasin University 

ปัจจัยอุณหภูมิที่มผีลต่อการเร่ง
ปฏิกิริยาไบโอแก๊สส าหรับใช้ใน
ครัวเรือน 
 อ.กนกพงษ์ ศรีเที่ยง 

15-16 กรกฎาคม 
2562 

2 

The 2nd International 
Workshop on Applied Nonlinear 
Analysis 2019 

On New Generalized 
Viscosity Implicit Double 
Midpoint Rule for 
Hierarchical Problem with 
Numerical Results and Its 
Applications 
 รศ.ธัญญรัตน์ จติรพีระ 

12-14 กันยายน 
2562 



40 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 

 

ที ่ ชื่อการประชุม ชื่อเร่ืองท่ีน าเสนอ ชื่อผู้น าเสนอ 
วัน เดือน ปีที่ไป

น าเสนอ 

3 
The International Polymer 
Conference of Thailand (PCT-9) 

Synthesis of Bis (imi 
daxolium) Ionic Liquid for 
Use as Novel Metal-Free 
Catalyst in the Ring-Opening 
Polymenzation of   €  - 
Caprolactone 
 ผศ.วาณิช หลิมวานิช 

13-14 มิถุนายน 
2562 

4 

Numerical computations: 
Theory and algorithm (NUMTA 
2019) 

Delay-dependent on Robust 
Exponential Stability Analysis 
and H Performance for 
Uncertain Neutral 
Computations : Theory and 
Algorithms NUMTA 2019 อ.ศิรดา  ปินใจ 

15-21 มิถุนายน 
2562 

5 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 45 
(วทท 45) 

Synthesis of High Molecular 
Weight Ploy (€ - 
Caprolactone ) Using 
Titanium (IV) n-Butoxide as 
Effective Initiator 

ผศ.วาณิช หลิมวานิช 
 
 
 
 

7-9 ตุลาคม 
2562 

6 

The 31st Annual Meeting of the 
Thai Society for Biotechnology 
and International Conference 

Removal of Methyl Parathion 
in Still Water by Circulating 
System Model Consists of 
Fine Micro Bubble Water 
Generator and Absorptive 
Organ bentonite 

ผศ.ชินานาฎ วิทยา
ประภากร 

9-14 
พฤศจิกายน 

2563 

7 

2nd International Conference 
on Mathematical Modeling and 
Computational Methods in 
Science and Engineering 

Robust Delay-dependent H-
infinity Performance for 
Uncertain Neutral System 
with Mixed Time Delays อ.ศิรดา  ปินใจ 

22-24 มกราคม 
2563 

 
 
8 

การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอี
สาร ครั้งท่ี 7 ประจ าปี 2562 
 

การศึกษาการขยายพันธ์ุกระเจียว
ส้มโดยวิธีตัดแบ่งหัวพันธุ์ 
 

อ.บรรจง อูปแก้ว 
 
 

28 พฤศจิกายน - 
1 ธันวาคม 2562 

9 

การประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ
เรื่องนวัตกรรมเพื่อสร้างความเขม็แข็ง
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งท่ี 4 

ระบบควบคมุการเจริญเติบโตของ
ตารางพาราโดยใช้เทคโนโลยีไอโอ
ที อ.ปกรณ์  จันทร์อินทร ์

 
 9 ธันวาคม 

2562 

10 
การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยา
วิจัย ครั้งท่ี 9 

ความหลายหลายชนิดและการใช้
ประโยชน์ของผักพ้ืนบ้านซนเผ่า
ลัวะ , การพัฒนาฟังก์ชันใน
โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล

ผศ.สวาท สายปาระ , 
อ.กฤษฎา ยาใจ , 
อ.พชร สายปาระ , 
ผศ.ศินุพล พิมพ์พก 

23-24 มกราคม 
2563 
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ที ่ ชื่อการประชุม ชื่อเร่ืองท่ีน าเสนอ ชื่อผู้น าเสนอ 
วัน เดือน ปีที่ไป

น าเสนอ 
ส าหรับการตดัเกรดในการ
ประเมินผลการศึกษา,การประเมิน
ความต้องการจ าเป็นของการ
พัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลยันวัตกรรมเพื่อชุมชน
ของบุคลากรในมหาวิทาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , การ
ออกแบบบทปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์จากภมูิปัญญาท้องถิ่น
เกลือสินเธาว์ภูเขา อ าเภอบ่อเกลอื 
จังหวัดน่าน 

11 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 
4 เรื่องพุทธเกษตร 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์
รายวิชาฟิสิกส์ทางการเกษตร 
เรื่องกลศาสตร์ของไหล ด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟต์ทีม  ผศ.ศินุพล พิมพ์พก 9-ก.ย.-63 

12 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ครั้ง
ที ่6  

ระบบควบคมุอากาศแม่และลูก
สุกรในโรงเรือนแบบเปดิ ด้วน IoT 
, ระบบการจัดการวสิาหกิจชุมชน
โรงสีข้าวบ้านหนองอ้อ,ระบบ
โรงเรือนเพาะเหด็นางฟ้าอัตโนมตัิ
ผ่านสมาร์ทโฟน,ระบบฐานข้อมลู
พันธุ์ใหม่อนุรักษ์ตามท้องถิ่น 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกร่าง จังหวัดพิษณุโลก 

อ.อมิตตา คล้ายทอง
,อ.วิไลวรรณ แสนชะ
นะ,อ.คัชรินทร์ ทอง
ฟัก,อ.ณัฎฐิรา ก๋าวิน
จันทร์ 20-ธ.ค.-62 

13 

การประชุมวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสติ 
ครั้งท่ี 5 ประจ าปี 2563 

ผลการใช้กรดซิตริกเพื่อลดการ
เกิดปฏิกริิยาสีน้ าตาลในน้ านมหัว
ปลีพร้อมดืม่ ผศ.กฤษดา กาวีวงศ ์ 1-พ.ค.-63 

14 
การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูล
สงคราม ครั้งท่ี 6 

ผลของน้ าหมักชีวภาพต่อผลผลิต
ข้าวหอมธรรมศาสตร ์

อ.สุจิตรา เรืองเดชา
วิวัฒน์ 12-ก.พ.-63 

15 
การประชุมวิชาการงานเกษตร
นเรศวร ครั้งท่ี 17 

ผลของน้ าหมักชีวภาพผลไม้ที่มตี่อ
การเจรญิเติบโตและผลผลติของ
ถั่วเขียวพันธุ์ก าแพงแสน 2 

อ.สุจิตรา เรืองเดชา
วิวัฒน์ 

29-30 กรกฎาคม 
2563 

16 
การประชุมวิชาการงานเกษตร
นเรศวร ครั้งท่ี 18 

การใช้ใบหม่อนบดผลในสูตร
อาหารต่อสมรรถภาพการผลิตไก่
ด าบ้านเชิงหวาย 

อ.อุษณีย์ภรณ์ สร้อย
เพ็ชร์ 

29-30 กรกฎาคม 
2563 

17 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 
15 

การทดสอบประสิทธิภาพการ
ประมเนภาวะโภชนาการของ
ผู้สูงอายุด้วยโปรแกรมค านวฯ

รศ.อัจฉรา ดลวิทยา
คุณ 24-ม.ค.-63 
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ที ่ ชื่อการประชุม ชื่อเร่ืองท่ีน าเสนอ ชื่อผู้น าเสนอ 
วัน เดือน ปีที่ไป

น าเสนอ 
รายงานอาหารแลกเปลี่ยน 

18 

การประชุมวิชาการระดับชาติดา้น
การพัฒนาการด าเนินงานทาง
อุตสาหกรรม ครั้งท่ี 11 CIOD 2020 

การศึกษาประสิทธิ ภาพของ
แผนภูมิควบคุม CQC chart และ 
EWMA Chart ส าหรับ
กระบวนการผลติที่มีการแจกแจง
แบบปัวส์ซองวางนัยทั่วไป ผศ.เนรัญชรา  เกตมุ ี 1-พ.ค.-63 

19 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 
4 และระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 2 
หัวข้อเรื่องนวัตกรรมเพื่อสร้างความ
เข็มแข็งในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

แอปพลิเคชั่นลอยกระทงสายไหล
ประทีบพันดวง จังหวัดตาก ผศ.รุ่ง  หมลู้อม 

8-9 ธันวาคม 
2562 

20 
การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์
เทิรน์วิจัย ครั้งท่ี 6  

สื่อการเรียนการสอน วิชา
เทคโนโลยี วิทยาการค านวณ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 กรณีศึกษา
โรงเรียนอนุบาลตาก ผศ.รุ่ง  หมลู้อม 29-พ.ค.-63 

21 

การประชุมวิชาการงานวิจัย และ
พัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งท่ี 12 (ECTI - 
CARD 2020) 

การพัฒนาแบบจองสารสนเทศ
อาคาร 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยีภมูิ
สารสนเทศอวกาศยานไร้คนขับ
กรณีศึกษา พาสาร จังหวัด
นครสวรรค ์ อ.วันชนะ จูบรรจง 26 - 29 พ.ค.63 

22 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
The 13 th International 
Conference of the Thailand 
Econometric Society (TES2020) 

Confidence Intervals for the 
difference between normal 
process incapabiliy indices อ.อารุณี  วงษ์ขาว 

8-10 มกราคม 
2563 

23 
การประชุมวิชาการระดับชาติ งาน
เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งท่ี 7 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์และการ
ยอมรับของผู้บรโิภคต่อผลิตภณัฑ์
ธัญพืชอัดแท่งจากข้าวพองผสมผัก
และผลไม้อบแห้ง อ.ธีรวัฒน์  เทพใจกาศ 

28 - 30  
พฤศจิกายน 
2562 

24 

The 2020 Food and Applied 
Bioscience International 
Conference FAB 2020 

Effect of Microwave Power 
and Time on the 
Physicochemical Properties 
of Puffed Black  Glutinous 
Rice อ.ธีรวัฒน์  เทพใจกาศ 

 6 - 7 
กุมภาพันธ์ 2563 

25 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ครั้งท่ี 16 

ผลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมตี่อ
การเจรญิเติบโตและผลผลติของ
ดาวเรือง  รศ.สมุิตรา สุปินราช 

3-4 ธันวาคม 
2562 

26 
การประชุมวิชาการชมรมคณะ
ปฏิบัติงานวิทยาการ อส.สธ.ครั้งท่ี 9 

ผลของการเพาะงอกต่อปริมาณ
โปรตีนและฤทธ์ิต้านออกซิเดชั่นใน
ถั่วเขียว และถั่วลสิง อ.เสกสรร  วงศ์ศิร ิ

29 พฤศจิกายน  
-3 ธันวาคม 
2562 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1–3–01 ตารางสรุปการไปน าเสนอผลงานวิชาการปีการศึกษา 2562 (ช่วงวันที่ 17 มิถุนายน 

2562 – 25 พฤษภาคม 2563) 
 
 ข้อ 5.มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

พ้ืนที่ล าปาง   
- ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ สัสดีแพง อาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์ ได้รับเหรียญราชมงคลสรรเสริญ 

ประเภทด้านงานวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2562 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อ
วันที่ 17 มกราคม 2563 (2.1-5-01)  

- รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ อาจารย์สังกัดสาขาอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนประเทศไทย  
เข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการ ผลงานนวัตกรรมวิจัย "Coffee Go Green III : Lanna Smart 
Carbonic Process"  ในงานแสดงนิทรรศการการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์สตรีนานาชาติเกาหลีปี 
2019 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยรางวัลที่ได้รับจากการน าเสนอผลงานทางวิชาการในครั้ง
นี้  จ านวน 3 รางวัล ได้แก่  1.Silver prize from The Korean Intellectual Property Office 
(KIPO), 2. Special prize from The Vietnam Women's Union, 3. Diploma from Center 
of Women Inventors of Uzbekistan ทั้งนี้งานแสดงนิทรรศการการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์สตรี
น าน าช าติ เก าห ลี ปี  2019 (Kiwie2019, The Korean International Women's Invention 
Exposition 2019, Seoul,  Republic of Korea) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 25 มิถุนายน 2562  
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยการสนับสนุนจากสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์
ไทย (Association of Thailand Innovation and Invention Promotion) 

พ้ืนที่เชียงใหม ่
- อาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์ พ้ืนที่เชียงใหม่  ได้ท าการจัดการจัดการความรู้ด้านการวิจัย  

(KM วิจัย) จ านวน 3 ครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อการขอทุนวิจัยและการสร้างผลงานตีพิมพ์
กับอาจารย์นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 
รวมถึงอาจารย์นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เพ่ือสร้างแนวทางให้แก่อาจารย์
นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ก าลังพยายามหาโจทย์วิจัย เตรียมข้อเสนอเพ่ือขอทุนวิจัย รวมถึงเตรียมผลงานวิจัย
เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่  

พ้ืนที่เชียงราย 
- ในปีการศึกษา 2562 ได้มีอาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา 

เชียงราย จ านวน 3 ราย ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2562  ประกอบไปด้วย 
1.ผศ.ดร.ไภสัชชา  อินพูลใจ ประเภทรางวัล ด้านผลงานวิจัยดีเด่น High Publication 
2.ผศ.ดร.รัตนาพร  นรรัตน์  ประเภทรางวัล ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย High Publication 
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3.อ.สุริยงค์   ประชาเขียว ประเภทรางวัล ด้านงานวิจัยแหล่งทุนภายใน Internal Research Fund 
พ้ืนที่ตาก 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  

มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ทางด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัย เพ่ือให้
อาจารย์เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เปิดสอน รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อน ามา
บูรณาการด้านการเรียนการสอนหรืองานวิจัย ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาก
จึงได้ด าเนินการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 2 โครงการ คือ  
1. โครงการ”อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการควบคุมเครื่องจักรกล
อัตโนมัติ การสร้างเครื่องจักรกลอัตโนมัติ และการควบคุม ส าหรับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก ปีการศึกษา 
2563” ผู้รับผิดชอบโครงการ: ดร. เฉลา วงศ์แสง  
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเบเกอรี่เพ่ือการค้า ผู้รับผิดชอบโครงการ: รศ.ดร.อัจฉรา ดลวิทยา
คุณ 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1–5 –01 พ้ืนที่ล าปาง 
-พิธีมอบรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติ  ราชมงคลสรรเสริญ ประจ าปีการศึกษา 2562  
-ผลงานนวัตกรรมวิจัย Coffee Go Green III: Lanna Smart Carbonic Process คว้า 3 
รางวัลจากการประกวดผลงานนวัฒตกรรมฯ ณ กรุงโซล 
พ้ืนที่เชียงใหม่ 
-แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย 
พ้ืนที่เชียงราย 
-ไฟล์ประกาศรางวัลยกย่องนักวิจัยดีเด่นประจ าปีการศึกษา 2562  
พ้ืนที่ตาก 
-มีการฝึกอบรมโครงการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 2 โครงการ 

 
 ข้อ 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์   
มทร. ล้านนา เป็นหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ ในการสนับสนุน ช่วยเหลือการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของนักวิจัย 
และผลงานวิจัยของบุคลากร โดยท าหน้าที่ในการออกประกาศเกี่ยวกับการขอจดสิทธิบัตร ด าเนินการขอจด
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ให้นักวิจัยและมหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ยึดถือ

https://lpc.rmutl.ac.th/news/11006-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-coffee-go-green-lanna-smart
https://lpc.rmutl.ac.th/news/11006-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-coffee-go-green-lanna-smart
https://lpc.rmutl.ac.th/news/11006-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-coffee-go-green-lanna-smart
https://sat.rmutl.ac.th/page/SAT%20Knowledge%20Management
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เป็นแนวปฏิบัติ และด าเนินการตามขั้นตอนและค าแนะน า ในการยื่นค าร้องขอจดสิทธิบัตรที่ส านักงานทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ก าหนด (2.1-6-01)  

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1–6–01 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 

https://asset.rmutl.ac.th/download
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : รศ.ดร.เกชา          คูหา  
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : ผศ.ดร.วรัญญา       ธาราเวชรักษ์ น.ส.เกษชไม       บุญโสม 

ผศ.ดร.วาณิช         หลิมวานชิ    อ.ดร.สุบิน          ใจทา 
อ.พัฒน์ชญา          มณีค า         อ.เชาวลีย์           ใจสุข 
อ.เจนจิรา             ลานแก้ว      น.ส.รัชนียา         ผัดอิน 
น.ส.ปวีณ์สุดา        บุษยธานนิทร์  น.ส.จรรยา        ศรีชุม 

โทรศัพท์ : 053921444 ต่อ 1506 
E-mail :  research.sat.rmutl@gmail.com 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน 
จ านวน 11,343,350.00 ภายนอก จ านวน 15,025,077.50 บาท รวมทั้งหมด จ านวน 26,368,427.50 บาท  
มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 268 คน (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) จ านวน 13 คน 

พื้นที่ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ 

รวมจ านวนเงิน
สนับสนุน
งานวิจัยฯ 

จ านวน
อาจารย์
ประจ า 

จ านวนเงิน
สนับสนุน
งานวิจัยฯ
ต่อจ านวน
อาจารย์
ประจ า 

คะแนนที่ได้
เมื่อ
เปรียบเทียบ
จากคะแนน
เต็ม 5 

ภายใน ภายนอก 
    

น่าน 2,758,500.00 - 3,179,980.00 47.5 66,946.95 5.00 
ตาก 158,000.00 - 158,000.00 29.0 5,448.28 0.45 

ล าปาง 5,098,850.00 6,637,537.50 11,736,387.50 54.0 217,340.50 5.00 
สวก. 2,600,000.00 3,564,000.00 6,164,000.00 27.0 228,296.29 5.00 

พิษณุโลก 203,000.00 1,920,000.00 2,123,000.00 50.5 42,039.60 3.50 
เชียงใหม่ 525,000.00 1,959,800.00 2,484,800.00 32.0 77,650.00 5.00 
เชียงราย - 943,740.00 943,740.00 15.0 62,916.00 5.00 

รวม 11,343,350.00 15,025,077.50 26,368,427.50 255 691,764.35 28.96 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน (บาท) 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 11,343,350.00 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 15,025,077.50 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

3. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 255 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

4.จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 13 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

วิธีการค านวณ 
1.ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

26,368,427.50 
= 103,405.60 บาท/คน 

255 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
103,405.60 

x 5 = 5 คะแนน 
60,000 

ดังนั้น จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ าทั้งหมดเท่ากับ 103,405.60 บาท/คน เท่ากับ 5 คะแนน 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

วิทย์ 60,000 บาท/คน 103,405.60 บาท/คน 5.00 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1-01 ข้อมูลวิจัยปีงบประมาณ 2563 
 

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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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : รศ.ดร.เกชา          คูหา  
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : ผศ.ดร.วรัญญา       ธาราเวชรักษ์ น.ส.เกษชไม          บุญโสม 

ผศ.ดร.วาณิช         หลิมวานชิ    อ.ดร.สุบิน            ใจทา 
อ.พัฒน์ชญา          มณีค า         อ.เชาวลีย์             ใจสขุ 
อ.เจนจิรา             ลานแก้ว      น.ส.รัชนียา           ผัดอิน 
น.ส.ปวีณ์สุดา        บุษยธานนิทร์ น.ส.จรรยา        ศรีชุม 

โทรศัพท์ : 053921444 ต่อ 1506 
E-mail :  research.sat.rmutl@gmail.com 
 
ผลการด าเนินงาน  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสถาบันวิจัย
เทคโนโลยีการเกษตร (สวก.) มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า จ านวน 121 เรื่อง  โดยเป็นผลงาน 

ค่าน  าหนัก 0.20 จ านวน 71 เรื่อง   ค่าน  าหนัก 0.40 จ านวน 13 เรื่อง  
ค่าน  าหนัก 0.60 จ านวน 13 เรื่อง    ค่าน  าหนัก 0.80 จ านวน 10 เรื่อง  
ค่าน  าหนัก 1.00 จ านวน 9 เรื่อง รวมถึงผลงานวิชาการท่ีได้รับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 
4 งาน งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติจ านวน 1 งาน  
ผลรวมค่าถ่วงน  าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าเท่ากับ 49.40 

ล าดับ พื้นที่ จ านวน
อาจารย์
ประจ า
ทั้งหมด 
(คน) 

งาน
ประชุม
วิชาการ

ระดับชาติ 
(0.2) 

งาน
ประชุม
วิชาการ
ระดับ

นานาชาติ 
(0.4) 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รวม    
(ผลงาน) 

รวม          
(น้ าหนัก) 

ร้อยละ (เป้าหมาย 
ร้อยละ 

21.5 => 
3.51 

คะแนน) 

TCI 
กลุ่ม 2 
(0.60) 

TCI 
กลุ่ม 1 
(0.80) 

นานาชาติ
ในฐานท่ี 

สกอ.
รับรอง 
(1.0) 

    

1 น่าน 49 13 0 1 3 2 19 7.6 15.7 2.61 
2 ล าปาง 82 23 9 1 2 2 37 12.4 15.12 2.52 
3 พิษณุโลก  56.5 22 0 7 4 2 35 13.8 24.4 4.07 
4 ตาก 31 3 2 0 0 0 5 1.4 7.7 0.75 
5 เชียงราย 17 7 0 0 0 5 12 6.4 14.1 6.27 
6 เชียงใหม่ 33 3 2 4 1 3 13 7.6 23.6 3.84 

รวม 268 71 13 13 10 14 121 49.2 100.6 20.06 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวนผลงาน 

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์ 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 
1 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 71 ผลงาน (รายละเอียด ชื่ออาจารย์
แล ะชื่ อ ผ ล งาน แสด ง
ตารางแนบท้าย) 

2 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ ไม่อยู่ ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณ ะกรรมการก าร อุ ดม ศึ กษ าว่ าด้ ว ย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 
วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 13  ผลงาน (รายละเอียด ชื่ออาจารย์
แล ะชื่ อ ผ ล งาน แสด ง
ตารางแนบท้าย) 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 ไม่มี  
3 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.60 13 ผลงาน (รายละเอียด ชื่ออาจารย์
แล ะชื่ อ ผ ล งาน แสด ง
ตารางแนบท้าย) 

4 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตี พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ .อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตี พิ ม พ์ ใน วารสารวิ ช าการที่ ป รากฏ ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

0.80 10 ผลงาน (รายละเอียด ชื่ออาจารย์
แล ะชื่ อ ผ ล งาน แสด ง
ตารางแนบท้าย) 
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวนผลงาน 

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์ 

5 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตี พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ ป รากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณ ะกรรมการการ อุดมศึ กษ า ว่ าด้ วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556  

1.00 9  ผลงาน (รายละเอียด ชื่ออาจารย์
แล ะชื่ อ ผ ล งาน แสด ง
ตารางแนบท้าย) 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 ไม่มี  
- ผลงานวิชาการรับใช้สั งคมที่ ได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00 ไม่มี  

- ผ ล งาน วิ จั ย ที่ ห น่ วย งาน ห รื อ อ งค์ ก ร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

1.00 ไม่มี  

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบ
ใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

1.00 ไม่มี  

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00 4 ราย (รายละเอียด ชื่ออาจารย์
แล ะชื่ อ ผ ล งาน แสด ง
ตารางแนบท้าย) 

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 ไม่มี  

คุณภาพงานสร้างสรรค์ 
6 - งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง หรือผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ Online 

0.20   

7 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน 

0.40   

8 - งานสร้างสรรค์ที่ ได้ รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

0.60   

9 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.80   

10 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

1.00 1 ผลงาน ผลงานนวัตกรรมวิจัย 
"Coffee Go Green III: 



51 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวนผลงาน 

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์ 

Lanna Smart 
Carbonic Process" 

11 จ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมด รวมทั งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

 268 คน  

 
 
สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน  าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร  

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน  าหนัก  = 
49.20 

 100 = 18.36 % 
268 

 
 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้  = 18.36 
  5 = 3.06 คะแนน 30 

 
 
 การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
วิทย์ฯ 3.0 คะแนน ร้อยละ 18.36 3.06  คะแนน บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1-01 
 

รายงานสรุปข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนั กวิจั ย  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2562 

2.3-2-02 ค าสั่งแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
รองศาสตราจารย์ 2 ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ราย 

2.3-7-01 ผ ล งาน น วั ต ก ร รม วิ จั ย  "Coffee Go Green III: Lanna Smart Carbonic 
Process" ในงานแสดงนิทรรศการการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์สตรีนานาชาติเกาหลีปี 
2019 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้  
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา มีงานวิจัยใน
ศาสตร์ที่หลากหลาย ทั งวิทยาศาสตร์บริสุทธ์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีศักยภาพในการวิจัยใน
ศาสตร์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
งานวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ส าหรับพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ 

1) พัฒนากลุ่มวิจัย (research group) ให้เกิดการบูรณา
การข้ามศาสตร์ ข้ามกลุ่มวิจัย ให้นักวิจัยแสวงหาโจทย์
ปัญหาร่วมกับชุมขน เกษตรกร และผู้ประกอบการ แล้ว
บูรณาการองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา 
2) พัฒนาระบบพี่เลี ยงนักวิจัย (mentorship) โดยใช้
นักวิจัยผู้มีประสบการณ์ในสถาบันเป็นพ่ีเลี ยงให้ค าปรึกษา 
และช่วยพัฒนาโจทย์วิจัย 
3) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรียนรู้แหล่งทุนวิจัย การจับ
โจทย์วิจัย การเขียนโครงการวิจัยให้ตรงกับ flagship ของ
หน่วยบริหารจัดการทุนวิจัย (program management 
unit; PMU) และยุทธศาสตร์ชาติ 
4) พัฒนาการเขียนบทความวิชาการของนักวิจัยเพ่ือ
ตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
5) พัฒนาวารสารวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร journal of science and 
agricultural technology (JSAT) ให้เข้าฐานศูนย์ดัชนี
อ้างอิงวารสารวิชาการไทย (Thai citation index; TCI) 
 6) พัฒนาแนวทางการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และการให้
รางวัลตามความเหมาะสม  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรเพิ่มและส่งเสริมงานวิจัยที่สามารถพัฒนา
นวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่นและตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและสังคม และการ
ขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 

1) สนับสนุนให้นักวิจัยสร้างเครือข่ายและเข้าถึงเกษตรกร 
/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 
เพ่ือรับทราบโจทย์วิจัยน ามาพัฒนาเป็นโครงการวิจัยที่
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง 
2) สนับสนุนการบูรณาการท างานวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทั งหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ องค์กร
เอกชน และผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการลงทุนด้าน
การวิจัย 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
ส่งเสริมนักวิจัยในสถาบันท างานวิจัยแบบการบูรณาการร่วมกับนักวิจัยต่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ โดยการแสวงหาโจทย์ปัญหาต่าง ๆ ในพื นที่ ชุมชน สถานประกอบการ น ามาท า
การวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน/สถานประกอบการ แล้วน าเสนอ
โจทย์วิจัยได้ตรงกับหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัย (PMU) ภายใต้ระบบจัดการให้ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ภายในสถาบัน และภายนอกสถาบัน พร้อมกับวางระบบการเชิดชูเกียรติและการให้รางวัล 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : รศ.ดร.เกชา  คูหา 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นายบรรจง   อูปแก้ว        นายกนกพงษ์  ศรีเที่ยง 

นายวิทยา     พรหมพฤกษ์ น.ส.ทิพย์สุดา   พรหมรักษา  
น.ส.ลัดดา พิกุลทอง         นางวัชรี   ฟ่ันเฟือนหา 
น.ส.ณัฎฐวรินท์   ธุวะค า   น.ส.เสาวลักษณ์ พรหมมินทร์ 
น.ส.ณฐกมล  คุณทะสิงห์   น.ส.พัฒน์ชญา  มณีค า 
น.ส.พจมาส ค าปัน           น.ส.อ าไพ แสนค า 
น.ส.ปวีณ์สุดา บุษยธานินทร์ 

โทรศัพท์ : 053921444 ต่อ 1506 
E-mail :  Research.sat.rmutl@gmail.com 
 
ผลการด าเนินงาน : 
 ข้อ 1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัว

บ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร (สวก.)  มีภารกิจการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน  โดยสนับสนุนให้
บุคลากรของคณะฯ ได้ใช้ความรู้ที่มีอยู่และความรู้ที่เกิดจากกระบวนการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยไปให้บริการ
ทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายแก่สังคม ชุมชนตามความต้องการและสอดคล้องกับบ ริบทของ
ผู้รับบริการ ในปีการศึกษา 2562 มีการด าเนินงานบริการวิชาการ ให้แก่ชุมชนและสังคม ภายใต้โครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นโครงการหลักของมหาวิทยาลัย ,โครงการหมู่บ้าน
วิทยาศาสตร์, โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คลินิกเทคโนโลยี), โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ :
การพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจรด้วย วทน. (มทร.ล้านนา ล าปาง) และโครงการสนับสนุนการด าเนินงาน
ของโครงการหลวง/โครงการตามพระราชด าริ/อื่นๆ (3.1-1-01) 

  ในส่วนของโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัย
สนับสนุนให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (สถช.) เป็นหน่วยงานที่
ดูแลจัดสรรงบประมาณ และขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ทุกเขตพ้ืนที่ โดยได้มีบุคลากรของคณะฯ ทุกพ้ืนที่ ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการบริการวิชาการร่วมกับ 
สถช. โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดขอบเขตความต้องการตามบริบทของชุมชน เช่น การลงพ้ืนที่
สอบถามชุมชน หรือการจัดเวทีเสวนา เพื่อค้นหาความต้องการของชุมชน และน าข้อมูลที่ได้มาจัดท ารูปแบบ
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กิจกรรมบริการวิชาการ การก าหนดตัวชี้วัดโครงการ เพ่ือเสนอต่อกรรมการประจ าคณะ และ สถาบัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (สถช.) พิจารณาโครงการต่อไป 

ส่วนของการด าเนินโครงการบริการวิชาการต่างๆ ตามหนังสือขอความอนุเคราะห์บริการวิชาการ 
(เชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/เป็นวิทยากร/จัดแสดงและสาธิต/อ่ืนๆ) ของหน่วยงาน/ชุมชนต่างๆ 
คณะฯ มีความพร้อมและสนับสนุนบุคลากรของคณะฯ ให้การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนต่างๆ ซึ่ง
ข้อมูลการให้การบริการทางวิชาการเหล่านั้นจะถูกรวบรวมเป็นโครงการบริการวิชาการนอกแผนต่อไป  
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-1-01 แผนงานบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
ข้อ 2.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ

วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
            โครงการบริการทางวิชาการ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดสรรบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในคณะฯ ลงไปให้บริการ จะมีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์ ที่มีผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคมไว้ทุกโครงการ ทั้งนี้แผนการใช้ประโยชน์ ในภาพรวมของโครงการบริการ
วิชาการที่ได้จัดท าขึ้น ในด้านของการพัฒนานักศึกษามุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับการบริการ
วิชาการ ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้สภาพปัญหาของชุมชนจากพ้ืนที่จริง และน าไปสู่การแก้ปัญหาโดยใช้องค์
ความรู้ที่ได้เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน/สังคม ด้วยการได้ลงมือปฏิบัติจริง (Hands on)  
อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสื่อสาร โดยการเป็นผู้ร่วมถ่ ายทอดองค์ความรู้แก่บุคคลใน
ชุมชน ได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม การใช้ทักษะทางปัญญาในการท างาน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการ
เป็นผู้มีจิตอาสา เป็นต้น  
            นอกจากนี้การที่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ออกปฏิบัติงานด้าน
บริการทางวิชาการในชุมชนและ/หรือสถานประกอบการ ยังสามารถน าประเด็นปัญหามาพัฒนาเป็น
โครงการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้บริการ หรือพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาได้อีกด้วย 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง: 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-2-01 แผนบริการทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
งบประมาณ 2563 
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 ข้อ 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการ โดยมอบหมายให้

บุคคลากรในคณะฯ ด าเนินการตามแผนบริการวิชาการท่ีวางไว้ในปีงบประมาณ 2563 ซ่ึงส่วนใหญ่ เป็นโครง
บริการวิชาการแบบให้เปล่า ทั้งนี้ในการด าเนินงานบริการทางวิชาการ บุคลากรของคณะได้จัดท าข้อเสนอ
โครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น 
กระทรวงวิทยาศาสตร์  และหน่วยงานที่ขอรับบริการทางวิชาการมายังคณะฯ โดยในปีงบประมาณ 2563  
มีโครงการบริการทั้งหมด จ านวน 22 โครงการ (โครงการยกระดับแบบมีส่วนร่วมฯ จ านวน 4 โครงการและ
โครงการที่มีร่วมมือกับระหว่างหน่วยงานจ านวน 18 โครงการ) (3.1-3-01 และ3.1-3-02)  

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-1-01 แผนงานบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2563 
3.1-4-02 รายงานผลการด าเนินงานบริการวิชาการงบประมาณ 2563 

 
 ข้อ 4.ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ

น าเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
             เนื่องจากโครงการบริการวิชาการในปีการศึกษา 2562 ที่มีทั้งการด าเนินงานบริการวิชาการ
ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม และโครงการบริการวิชาการที่บุคลากรของ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  ทางคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการแต่งตั้งผู้ก ากับติดตามงานบริการวิชาการของคณะฯ  
(3.1-4-01) และรายงานผลการด าเนินโครงการ (3.1-4-02) เพ่ือน ามาสรุปผลการประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2563 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-4-01 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ก ากับติดตามองค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร ทุกพ้ืนที่ 

3.1-4-02 รายงานผลการด าเนินงานบริการวิชาการงบประมาณ 2563  
3.1-4.03 สรุปแบบประเมินตามวัตถุประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของแผนการบริการวิชาการ  
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ข้อ 5.น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
 ในปีการศึกษา 2562 หรือปีงบประมาณ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ได้น าผลการด าเนินงานด้านบริการวิชาการมาสรุป และเสนอต่อกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแผน หรือให้ข้อเสนอแนะ หรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมในปีงบประมาณ 
2564 ต่อไป 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-4-02 รายงานการประชุมครั้งที่ 12/2563 ของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

 
 ข้อ 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน โดยให้บุคลากรในคณะที่มีความเชี่ยวชาญใน 
ด้านต่างๆ และบุคลากรของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วมฯ ภายใต้การก ากับดูแลของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน
ของ มทร.ล้านนา 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-6-01 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม พื้นที่น่าน พื้นที่ล าปาง พื้นที่พิษณุโลก 
พื้นที่เชียงราย 

3.1-6-02 โครงการที่ได้มีส่วนรวมกับทางมหาวิทยาลัย 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ  6 ข้อ  5 คะแนน บรรลุ 
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 3 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการที่ดีและ
ชัดเจน 

2.คณาจารย์มีศักยภาพในการขอรับทุนสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอก เพ่ือน ามาใช้ในการบริการ
วิชาการของคณะ 

1) ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการงานบริการวิชาการ
ร่วมกันระหว่างเขตพ้ืนที่ และบูรณาการกับหน่วยงาน
ในพ้ืนที่ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม 
2) พัฒนาศูนย์การถ่ายทอดองค์ความรู้ การบริการ
วิชาการในทุกเขตพ้ืนที่ให้เป็นรูปธรรม เป็นศูนย์ที่
รวบรวมองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่พร้อม
ส าหรับการถ่ายทอด หรือประสานงานข้ามคณะ/
หน่วยงานเพ่ือด าเนินกิจกรรมถ่ายทอดได้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย 
3) พัฒนากลไกและส่งเสริมให้บุคลากรเข้าถึงแหล่ง
งบประมาณ เพ่ือน ามาด าเนินงานบริการวิชาการ 
เช่น งบประมาณตามยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
ภาค เป็นต้น 
4) พัฒนากลไกการหารายได้จากการบริการวิชาการ 
เพ่ือน ามาหมุนเวียนส าหรับการด าเนินกิจกรรม
บริการวิชาการกรณีให้เปล่า และเสริมสร้างงาน
บริการวิชาการให้มีความเข้มแข็ง น าไปสู่การเลี้ยง
ตัวเองได้ 
5) พัฒนากลไกให้ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการเกิด
ความภาคภูมิใจ น าผลงานบริการวิชาการมาใช้
ประโยชน์ด้านการเสริมสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การบูรณาการ การบริการวิชาการกับพันธกิจ
หลักด้านอ่ืน ๆ 
2. การประเมินความส าเร็จของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม 

1.คณะควรส่งเสริมให้คณาจารย์มีการบูรณาการ การ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มากข้ึน 
2.การประเมินความส าเร็จของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมของคณะควรสรุปผลการ
ประเมินความส าเร็จตามตั วบ่ งชี้ ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน 
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วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
มุ่งส่งเสริมให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่มีจิตสาธารณะและจิตบริการ ส่งเสริมให้ออกไปท างานร่วมกับชุมชน มี

การบูรณาการท างานร่วมกัน โดยน าศาสตร์ด้านต่าง ๆ มาเสริมกัน น าโจทย์ปัญหาของชุมชนมาสู่การ
วางเป้าหมาย เพื่อหาแหล่งทุน/งบประมาณ เพื่อด าเนินการให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของ
ชุมชนอย่างแท้จริง ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ และพัฒนากลไก
ยกย่องเชิดชูเกียรติ   
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผศ.ทนงศักดิ์  ยาทะเล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางน ้าฝน สุทธิกุญชร 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1506 
E-mail :  Science_aggie_rmutl@hotmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 ข้อ 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
มีการก้าหนดผู้รับผิดชอบในการท้านุบ้ารุงศิลปะวัฒนธรรม ประจ้าปีการศึกษา 2562 (4.1-1-01) โดยมี
หน้าที่ดังนี  

1.1 จัดท้าแผนท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ้าปีการศึกษา 2562 
1.2 ติดตาม ประเมิน และสรุปผลการด้าเนินโครงการ ในแต่ละพื นที่ 
1.3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละพื นที่ต่อสาธารณชน 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

4.1-1-01 ค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินงานด้านการท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ้าปีการศึกษา 2562 

 
 ข้อ 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 คณะมีก้าหนดนโยบายเกี่ยวกับการท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และก้าหนดตัวบ่งชี วัดความส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน โดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ของแต่ละพื นที่ ได้ด้าเนินการของบประมาณในการจัดท้าโครงการฯ ภายใต้
งบประมาณจากศูนย์วัฒนธรรมของแต่ละพื นที่ เพ่ือให้สามารถด้าเนินการได้ตามแผน โดยบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจ้าปีงบประมาณ 2562 (4.1-2-01) 
 เมื่อปลายเดือนมกราคม 2563 เกิดสถานการณ์การระบาดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 
19 รัฐบาลได้ออก ข้อก้าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก้าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 11) จึงท้าเกิดมาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและแก้ไข
สถานการณ์โรคติดต่อเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ทั งในระดับอ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน และชุมชน รวมถึง
หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ในพื นที่แต่ละจังหวัด ท้าให้กิจกรรมด้านการท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ปีการศึกษา 2562 ลดลงจากที่ก้าหนดในแผน  
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 คณะกรรมการด้าเนินงานด้านการท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562 จึงได้
ด้าเนินการจัดประชุม ครั งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (4.1-2-02) มีมติให้มีการปรับปรุงแผนด้าน
การท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2562 (4.1-2-
03) เพ่ือปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงการที่สามารถจัดขึ นได้จริง  
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

4.1-2-01 แผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจ้าปี
งบประมาณ 2562 

4.1-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการด้าเนินงานด้านการท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ปีการศึกษา 2562 ครั งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 

4.1.2-03 แผนท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ้าปีการศึกษา 2562 
 
 ข้อ 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการก้ากับติดตาม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
ด้านท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แต่ละพื นที่ ให้ก้ากับติดตาม การด้าเนินโครงการให้เป็นไปตาม
แผนงานที่วางไว้ โดยมีการติดตามทุกรายไตรมาส ตามแบบสรุปรายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปี 2562 
ตามหนังสือบันทึกข้อความของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ส้านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เรื่อง ขออนุเคราะห์รายงานผลการด้าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 4 (4.1-3-01 ถึง 
4.1-3-04 ) ในส่วนภาพรวมของคณะ ได้ท้าบันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานความก้าวหน้า
การด้าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ รอบ 9 เดือน (ช่วงเดือนมิถุนายน 2562 ถึง เดือน
กุมภาพันธ์ 2563)  
 และคณะ ได้มีจัดการประชุมคณะกรรมการก้ากับดูแลตัวบ่งชี และจัดท้ารายงานการประเมิน
ตนเอง Self Assessment Report (SAR) ประจ้าปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563  
(4.1-3-06) พร้อมส่งไฟล์เล่มรายงานสรุปผลการด้าเนินงานของแต่ละพื นที่ มายังส้านักงานคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-3-01 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0583.36/ว 1 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ส้านักงานอธิการบดี 

มทร.ล้านนา เรื่อง ขออนุเคราะห์รายงานผลการด้าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 
ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 

4.1-3-02 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0583.36/ว 41 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ส้านักงานอธิการบดี 
มทร.ล้านนา เรื่อง ขออนุเคราะห์รายงานผลการด้าเนินงาน ไตรมาสที่ 2 
ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 

4.1-3-03 บันทึกข้อความ ที่ อว 0654.38/ว 25 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ส้านักงานอธิการบดี 
มทร.ล้านนา เรื่อง ขออนุเคราะห์รายงานผลการด้าเนินงาน ไตรมาสที่ 3 
ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 
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4.1-3-04 บันทึกข้อความ ที่ อว 0654.36/ว 87 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ส้านักงานอธิการบดี 
มทร.ล้านนา เรื่อง ขออนุเคราะห์รายงานผลการด้าเนินงาน ไตรมาสที่ 4 
ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่  24 กันยายน 2562 

4.1-3-05 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0653.03(วก)/ว 172 งานประกันคุณภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง ขออนุเคราะห์รายงานความก้าวหน้า
การด้าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ รอบ 9 เดือน (ช่วงเดือน
มิถุนายน 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2563) 

4.1-3-06 บันทึกข้อความ ที่ อว 0654.03(วก)/ว 568 งานประกันคุณภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง ขอเชิญประชุม และรายงานการ
ประชุม ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 

 
 
ข้อ 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดท้าการประเมินความส้าเร็จตามตัวชี วัด

ความส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท้านุบ้ารุงศิลปะวัฒนธรรมในปี 2562 มีผลการประเมินบรรลุ
ตัวชี วัดของแผน (4.1-4-01) ดังนี  

1. บุคลากรและนักศึกษา ได้รับความรู้ และสร้างความตระหนักในคุณค่ าศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ สืบสานวิถีเกษตรไทย และวัฒนธรรมอาหารพื นถิ่นล้านนา 
 2. ร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่มีการประเมินความส้าเร็จและเกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

บุคลากรและ
นักศึกษา ได้รับ

ความรู้ และสร้าง
ความตระหนักใน

คุณคา่
ศิลปวัฒนธรรมฯ 

การประเมิน
ความส้าเร็จ
และเกิดผล
พันธ์ตาม
เป้าหมาย    
ร้อยละ 80 

ผลการ
ประเมิน 

1) โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ยืนต้นที่หายากและการใช้
ประโยชน์จากพืชสมุนไพร (มทร.ล้านนา 
พิษณุโลก) (4.1-4-02) 

✓ ✓ บรรลุผล 

2) โครงการแห่เทียนพรรษา ประจ้าปี 2562             
(มทร.ล้านนา น่าน) (4.1-4-03) 

✓ ✓ บรรลุผล 

3) โครงการถวายเทียนพรรษา ประจ้าปี 2562 
(สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่) (4.1-4-04) 

✓ ✓ บรรลุผล 

4) โครงการถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2562 
    (มทร.ล้านนา ตาก) (4.1-4-05) 

✓ ✓ บรรลุผล 
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5) งานราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกข้าววันแม่ 
เก็บเก่ียว วันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม (มทร.ล้านนา 
ล้าปาง)  (4.1-4-06) 

✓ ✓ บรรลุผล 

6) พิธีท้าบุญอาคารศึกษาทั่วไป (สาขาวิทยาศาสตร์ 
เชียงใหม่)  (4.1-4-07) 

✓ ✓ บรรลุผล 

 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-4-01 แผนท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ้าปีการศึกษา 2562 
4.1-4-02 สรุปโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ยืนต้นที่หายากและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร 

(มทร.ล้านนา พิษณุโลก) 
4.1-4-03 สรุปโครงการแห่เทียนพรรษา ประจ้าปี 2562 (มทร.ล้านนา น่าน) 
4.1-4-04 สรุปโครงการถวายเทียนพรรษา ประจ้าปี 2562 (สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่)  
4.1-4-05 สรุปโครงการแห่เทียนพรรษา ประจ้าปี 2562 (มทร.ล้านนา ตาก) 
4.1-4-06 สรุปงานราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยว วันพ่อ สานต่อ

วัฒนธรรม (มทร.ล้านนา ล้าปาง)   
4.1-4-07 สรุปพิธีท้าบุญอาคารศึกษาทั่วไป (สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่) 

 
ข้อ5.น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
 คณะกรรมการฯ ได้น้าผลการประเมินไปปรับปรุ งแผนและกิจกรรมด้านท้านุบ้ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โดยได้มีการน้าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการด้าเนินงานด้านการท้านุบ้ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562 ครั งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 (4.1-5-01)  โดยให้ข้อสังเกตว่า 
ปีการศึกษา 2562 โครงการ/กิจกรรมของพื นที่ ได้มีการปรับปรุงแผนการด้าเนินโครงการด้านท้านุบ้ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยให้ทุกพื นที่ ไดเ้ขียนเสนอโครงการด้านท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไปยังศูนย์
วัฒนธรรมศึกษา ของแต่ละพื นที่ โดยให้สอดคล้องกับแผนการด้าเนินกิจกรรมของเขตพื นที่ และส่ง
ข้อเสนอโครงการฯ มายังคณะ(ส่วนกลาง) เพ่ือด้าเนินการของบประมาณไปยัง ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.
ล้านนา อีกทางหนึ่ง 
 และจากสถานการณ์การระบาดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ท้าให้เกิด  จึงท้าเกิด
มาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและแก้ไขสถานการณ์โรคติดต่อเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งรัฐบาล
ได้ยกระดับมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง และมาตรการในแต่ละพื นที่ มีความแตกต่างกัน โดย
คณะกรรมการมีมติ ให้งดจัดกิจกรรมด้านท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของแต่ละพื นที่ พลางไปก่อน 
จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ  
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการด้าเนินงานด้านการท้านุบ้ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562 ครั งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 2562 
 

 
 ข้อ 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เผยแพร่โครงการหรือกิจกรรมที่นักศึกษา อาจารย์
และบุคลากรได้ด้าเนินการและเข้าร่วมกิจกรรมด้านท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนผ่านทาง
ช่องทาง ทั งวารสาร “เวียงเจ็ดลิน” (จัดท้าโดยศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ราย 6 เดือน; 4.1-6-01) เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ เช่น  https://sat.rmutl.ac.th/, 
http:www.rmutl.ac.th, https://culture.rmutl.ac.th เป็นต้น รวมทั งเผยแพร่ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ในเว็ปไซต์แต่ละเขตพื นที่ (4.1-6-02) 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-6-01 วารสารเวียงเจ็ดลิน ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 
4.1-6-02 ภาพการเผยแพร่บนสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  

 
 ข้อ 7.  ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

ไม่มีการด้าเนินการ 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

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

  

https://sat.rmutl.ac.th/
https://culture.rmutl.ac.th/
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 2562 
 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีความหลากหลายของวัฒนธรรม ซึ่งมีเอกลักษณ์
ของแต่ละพื นที่ เชียงราย เชียงใหม่ตาก น่าน 
พิษณุโลก และล้าปาง 

ควรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ของแต่ละเขตพื นที่ โดยการจัดให้มีเวทีน้าเสนอ  
ในภาพรวมของคณะ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
การจัดสรรงบประมาณในการด้าเนินงาน      
ด้านท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

1. เนื่องจากในรอบการประเมินที่ผ่านมาทางศูนย์
วัฒนธรรมจัดสรรงบประมาณผ่านเขตพื นที่ ไม่
จัดให้คณะ ซึ่งบางเขตพื นที่ก็จัดสรรให้คณะ 
และบางเขตพื นที่ก็ไม่ได้จัดสรรให้คณะ ดังนั น
มหาวิทยาลัยควรมอบหมายหรือสั่งการให้ศูนย์
วัฒนธรรมจัดสรรงบประมาณให้ทั งคณะและ
เขตพื นที่ เพื่อที่ทางคณะจะได้ด้าเนินการตาม
แผนงานด้านศิลปวัฒนธรรมได้ครบถ้วนและ
เป็นไปตามเป้าประสงค์ของแผนมากยิ่งขึ น 

2. ควรมีการก้าหนดรูปแบบการสรุปโครงการ/
กิจกรรม และรวบรวมไว้บนเวปไซต์ของคณะฯ 
(sat.rmutl.ac.th) 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
1. ให้ทุกพื นที่ หาจุดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
2. จัดท้าแผนร่วมกันในการท้านุบ้ารุงศิลปะวัฒนธรรมและท้าอย่างต่อเนื่อง 
3. หาแนวทางใหม่ ๆ ในการจัดกิจกรรม หากเกิดโรคระบาดขึ นอีกครั ง อาทิเช่น สถานการณ์การ

ระบาดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น จะท้าให้ไม่เกิดการงดจัดกิจกรรม  
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์

ของสถาบัน 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนงศักดิ์   ยาทะเล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชช ์        ธนะศานวรคุณ 
นางสาวโสภณา                    ส าราญ 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : งานแผนและยุทธศาสตร์ งานบริหาร และงานประกันคุณภาพ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาวภาวิณี       ค าม่วง 

นางอุมาพร          เจริญธนากุล 
นางสาวปวีณ์สุดา   บุษยธานินทร์ 

โทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ 1506 
E-mail :  - 

 
 ข้อ 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของคณะ  มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ผลการด าเนินงาน :  
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้พิจารณาอนุมัติกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) จากการประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 (5.1-01-01)  จากนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ได้ด าเนินการจัดท ากลยุทธ์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 
2565) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของคณะ จากการทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2561-
2565)  (5.1-01-02) และการเปลี่ยนแปลงนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้จากผลการวิเคราะห์ SWOT ที่จัดท า
ขึ้นด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ผ่านการประชุมเรื่องการพิจารณาทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 และน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ตามล าดับ ดังนี้ 

1.) ได้น าผลการทบทวนกลยุทธ์จากการด าเนินการ“โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 3 - 4 กันยายน พ.ศ. 
2562 ที่ไดท้บทวนผลการด าเนินงาน การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบัน และความสอดคล้องของแผนฯ (SWOT) (5.1-01-03) โดยได้น านโยบายของมหาวิทยาลัย กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันและอนาคต  มีการฉายภาพอนาคต 
และก าหนดทิศทางการพัฒนาคณะ ร่วมกับผู้ทรงวุฒิ และผู้บริหารทุกระดับ โดยผลลัพธ์จากโครงการได้น าผลการ
วิเคราะห์ SWOT คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ 4 ประเด็น ดังนี้  



64 
 

   1. การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์/เป้าหมายและค่านิยมของหน่วยงาน 
“นโยบายการขับเคลื่อนคณะ ที่จะตอบสนองนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาก าลังคนของประเทศ” การก าหนด
ต าแหน่งของคณะฯในภาพอนาคต (scenario) ใหม่ คือ 

1.1. สร้างให้เกิดการ Re-skill Up-Skill ก าลังคน  
1.2. สร้างการอุดมศึกษาเพ่ืออุตสาหกรรม (Higher education for Industry) ผลักดัน

SME สู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprises : IDE) เป็น
ต้น 

2. การก าหนดกลยุทธ์ และกลวิธี/มาตรการ  และวิธีการประเมินผลโครงการเพ่ือให้
สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมายที่วางไว้  (Objective Key results : OKRs) 

3. การก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ 
4. ผลผลิตของความส าเร็จ และตัวชี้วัดการประเมินความส าเร็จของแผนตาม

วัตถุประสงค์ของแผน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้เชื่อมโยงผลการวิเคราะห์เข้ากับวิสัยทัศน์ของคณะและ

สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ โดยการทบทวนได้ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ โดยเฉพาะการทบทวนค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด  เป็นแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ให้
ครอบคลุมภารกิจของคณะ อันได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะ
วัฒนาธรรม รวมถึงการบริหารจัดการในกิจกรรมระดมความคิดเห็น “การวิเคราะห์ SWOT ของคณะ” และ
น าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 (5.1-01-04)  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามล าดับ โดยมี ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 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 เพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 

และยั่งยืน 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. บริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ (Quality Management) 

 
โดยแผนการด าเนินงานแผนกลยุทธ์ 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จะมุ่งพัฒนา

พัฒนากิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 นโยบาย และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
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วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 (5.1-01-05)   กับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา พ.ศ.2562 - 2565 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน  ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือผลิตก าลังคนเป็นนักปฏิบัติวิชาชีพ (Hands-
on) ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านอุตสาหกรรมการเกษตร  

ยุทธศาสตร์ที่ 2:  เพ่ิมขีดความสามารถการสร้างงานวิจัยพัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือ
การเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  น าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และศาสตร์พระราชา มาสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน    

ยุทธศาสตร์ที่  4  :  ท านุบ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :   พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ   
 

การด าเนินงานตามเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 ได้ก าหนดให้มีตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ 5 
ยุทธศาสตร์จ านวน 21 ตัวชี้วัด  ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ /
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

2563 
ยุทธศาสตร์ที ่1 : การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อผลิตก าลังคนเป็นนักปฏิบัติวิชาชีพ (Hands-on) ด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 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 โดย
มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

3.จ านวนหลักสูตรที่น านวัตกรรม และ
เทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอน อย่าง
น้อยหลักสูตรละ 3 กิจกรรม และจ านวน
รายวิชาที่ด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในภาค
การศึกษานั้น 

หลักสูตร 8 

กลยุทธ์ 1.4  จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก 

4.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์และ
นักศึกษา ต่อสิ่งสนับสนุนในแต่ละหลักสูตร 

ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ 1.5 บูรณาการการเรียนการสอน
กับงานวิจัย การบริการวิชาการ 
ศิลปะวัฒนธรรม 

5.จ านวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการครบทั้ง 
3 ด้าน  

หลักสูตร 8 

กลยุทธ์ 1.6  พัฒนานักศึกษาตาม
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ 

6.ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ และ TQF 5ด้าน 

ร้อยละ 80 
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ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ /
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

2563 

  
7.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ตามความเชี่ยวชาญ ทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

ร้อยละ 100 

กลยุทธ์ 1.7 พัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน 
ภายนอก และพ้ืนที่จัดการศึกษา สาย
วิทยาศาสตร์ให้มีบรรยากาศที่ดี ในการ
จัดการเรียนการสอน 

8.จ านวนของหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และสภาพแวดล้อมภายนอก 

แห่ง 3 

กลยุทธ์ 1.8 พัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ตามพันธกิจของคณะ 

9.ผลลัพธ์ความส าเร็จที่เกิดจากกิจกรรม
ความร่วมมือ ระหว่างคณะกับหน่วยงาน
ระหว่างประเทศ 

กิจกรรม 4 

ยุทธศาสตร์ที ่2  : เพิ่มขีดความสามารถการสร้างงานวิจัยพัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการเติบโต
ร่วมกับการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ร้อยละผลงานวิจัยท่ีตอบโจทย์ชุมชน

ประเทศชาติ หรือสร้างมูลค่า องค์ความรู้
ใหม่ และเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ า   

ร้อยละ 10 

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนานักวิจัย 10.ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนา
และสามารถจัดท าวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่
ก 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 (นักวิจัย
ท างานร่วมกันจากMOU, และมีกิจกรรม
จากMOU)  เครื่อข่ายระหว่างประเทศ  

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 มาสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ จ านวนชุมชนที่เข็มแข็งจากการน า

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ศาสตร์พระราชา ไปประยุกต์ใช้ 

ชุมชน 6 
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ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ /
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

2563 
กลยุทธ์ 3.1 ศึกษาความเป็นไปได้ของการ
บริการวิชาการแก่ ชุมชน 

14.จ านวนชุมขน ที่สถานศึกษาไปวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของ กิจกรรมที่ให้บริการ 

ชุมชน 6 

กลยุทธ์ 3.2 การบริการวิชาการได้ผลลัพธ์
ตามแผนบริการวิชาการที่ก าหนดไว้ตาม
วัตถุประสงค์  

15.จ านวนโครงการที่มีการประเมิน
ความส าเร็จผลลัพธ์และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ (ชุมชนเข้มแข็ง, บุรณาการกับ
รายวิชา) 

จ านวน
โครงการ 

6 

กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาการบริการวิชาการ
เพ่ือสร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน  

16.จ านวนรายรับที่เกิดจากการบริการ
วิชาการ ต่อปี  

บาท / ปี 4,500,000 

ยุทธศาสตร์ที ่4 : ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ ความ

เข้าใจ ในศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม  เพิ่มขึ้น  

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 านวนระบบสารสนเทศที่ได้พัฒนา  
น าไปบูรณาการและใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ระบบ 1 

5.2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและ
กลไกการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กร
คุณภาพ 

19.ร้อยละความส าเร็จของการบริหาร
จัดการเพ่ือมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ 

ร้อยละ 80 

5.3 ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับดี 

20.จ านวนหลักสูตรผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ไม่น้อยกว่าระดับ 
3.70 

หลักสูตร 2 

5.4. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนให้มีความรู้เชิงวิชาชีพ และมี
ผลส าเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากร 

21.ร้อยละของบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

ร้อยละ 10 
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โดยเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ได้ถ่ายทอดและมอบให้ไปยังผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็น
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 โดยมีแผนงาน 5 แผนงาน ที่สอดคล้องและสามารถตอบสนองเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ 

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

โดยน าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 ต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ ในวาระการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่  9/2562  ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562  
ระเบียบวาระ 5.9 พิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
ซึ่งมีมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตร 
(5.1-1-06) และน าเสนอต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (5.1-1-07) 
และคณะฯ ได้ด าเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 ไปยังทุกหน่วยงานในสังกัด และ
ประกาศให้สามารถดาวน์โหลด เว็บไซด์ www.sat.rmutl.ac.th > เกี่ยวกับ > ยุทธศาสตร์และแผน  เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานในคณะพ้ืนทีทุ่กแห่ง (5.1-1-08) 

 
2). คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ไดน้ าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 

ไปพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ที่มุ่งเน้นให้การใช้งบประมาณเกิดประสิทธิภาพ 
และน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ (5.1-1-09)   โดยการจัดท าแผนกลยุทธทางการเงิน ภายใต้
สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงการบริหารงบประมาณของกระทรวง แหล่งงบประมาณ จึงได้วิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์
ทางการเงิน ดังนี้   

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

งบประมาณ จ านวนงบประมาณที่เหมาะสม อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 
5.นโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียน: การจัดหาแหล่งเงินทุนแบบสอดคล้อง และ 

มาตรการติดตามและกรอบการใช้งบประมาณ ของปีงบประมาณ   
 

ทั้งนี้การบริหารงบประมาณ นโยบายการบริหารงบประมาณผ่านระบบการบริหารจัดการข้อมูลทาง
การเงินและงบประมาณ (ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร Enterprise Resource Planning : ERP) (5.1-1-10)  
โดยมีแผนการด าเนินงานและติดตามร้อยละการใช้งบประมาณ และจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน และ
แสดงผลการติดตามรายงบประมาณผ่านระบบสารสนเทศ RMUTL Monitoring  และระบบ BPM  ตลอดจนการ
รายงานแสดงฐานะทางการเงินเสนอต่อผู้บริหารทุกเดือน และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะทุกรายไตรมาส 
เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด 
(5.1-1-11) ดังนี้  
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ครั้งที่ 1 (ไตรมาส 2) ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2563  ในวันที่ 
24 เมษายน 2563  รายงานงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ไตรมาส 2 (มกราคม – 
มีนาคม 2563) (5.1-1-12)  โดยมีมติที่ประชุมรับทราบสถานะ การใช้งบประมาณและเร่งรัดให้มีการเบิกจ่าย
และด าเนินงานกิจกรรมให้ เป็นไปตามแผนงาน  และแผนการรายงานผลการบริหารงบประมาณ ต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะต่อไป  

ครั้งที่ 2 (ไตรมาส 3) ได้ติดตามผลการด าเนินงานและสรุปการรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แก่ 1) การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน ง.8 ในระบบ http://opd.rmutl.ac.th/plans  
2) การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ในระบบ http://planprogramrmutl.com (5.1-1-13) 

ครั้งที่ 3 (ไตรมาส 3) การประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ ของแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ไตรมาส 2-3) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 
2563 (5.1-1-14) 

ครั้งที่ 4 (ไตรมาส 4) การรายงานผลการใช้งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 ใน
ที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563  และ วันที่ 
15 กันยายน 2563  (5.1-1-15) 
 
เอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-1-01 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ฉบับปรับปรุง 2562 
5.1-1-02 แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
5.1-1-03 รายงานผลการด าเนินการ“โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 3 - 4 กันยายน 
พ.ศ. 2562 

5.1-1-04 รายงานผล “การวิเคราะห์ SWOT ของคณะ” และน าเสนอแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 
2565)  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 

5.1-1-05 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 ในวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
9/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 

5.1-1-06 มติที่ประชุม กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
5.1-1-07 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร 
5.1-1-08 Link ส าหรับการดาวน์โหลด  แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และ แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี พ.ศ. 2563  เว็บไซด์ www.sat.rmutl.ac.th  
5.1-1-09 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2563 
5.1-1-10 การบริหารงบประมาณผ่านระบบการบริหารจัดการข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ (ระบบ

บริหารทรัพยากรองค์กร Enterprise Resource Planning : ERP) 
5.1-1-11 การรายงานผล และการแสดงผลการติดตามรายงบประมาณผ่านระบบสารสนเทศ RMUTL 

Monitoring  และระบบ BPM 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-1-12 การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2563  ในวันที่ 24 เมษายน 2563  รายงาน

งบประมาณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2563)  
5.1-1-13 ผลการด าเนินงานและสรุปการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 ตาม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1) การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน ง.8 ในระบบ http://opd.rmutl.ac.th/plans   
2) การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ในระบบ http://planprogramrmutl.com  

5.1-1-14 รายงานผลติดตามผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด ความส าเร็จ ของแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ไตรมาส 2-3) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563  

5.1-1-15 รายงานผลการใช้งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 ในที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563  และ วันที่ 15 กันยายน 2563   
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 ✓   ข้อ 2.ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมและต้นทุนผลผลิต โดยใช้หลักการ
ต้นทุนซึ่งให้ความสนใจกับการบริหารกิจกรรมและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่ากิจกรรมต่างๆ เป็นสิ่งที่ท าให้เกิด
ต้นทุนกิจกรรม คือการกระท าที่เปลี่ยนทรัพยากรของกิจการออกมาเป็นผลผลิต โดยการจัดสรรส่วนค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนเข้าสู่กิจกรรมที่เก่ียวข้อง  โดยอาศัยตัวผลักดันต้นทุน ที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมที่เกิดขึ้นและจึงค านวณ
ต้นทุนร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือสิ่งที่ต้องการคิดต้นทุน 

การค านวณต้นทุนด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (5.1-2-01)  มีดังนี้  
2.1 ต้นทุนผลผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง ผลรวมของ

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการเรียนรายวิชา รายหลักสูตร อาทิ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ค่าใช้สอยค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายอ่ืน รวมถึงค่า ใช้จ่ายจากกิจกรรม
การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ความรู้และให้บริการวิชาการ และกิจกรรม
การ ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

2.2 ต้นทุนกิจกรรม หมายถึง ต้นทุนที่ เกิดจากผลรวมของกิจกรรมการเรียนรายวิชา 
เช่นเดียวกับต้นทุนผลผลิต และตุ้นทุนจากกิจกรรมบริการด้านทะเบียน เอกสารหลักฐานการศึกษา กิจกรรม
ประชุมทางไกล (งานวิทยบริการ) กิจกรรมวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ความรู้
และให้บริการวิชาการ ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม งานศูนย์วัฒนธรรม กิจกรรมการวิจัยเพ่ือ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น  

ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ของรายได้ ดังนี้            
  1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ลดลงร้อยละ 13.69 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 225,093,646.57 บาท  เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

2. ผลจากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยโดยภาพรวมมีรายได้
ลดลง ซึ่งรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2562 ลดลงร้อยละ 19 .90 เนื่องจากจ านวน
นักศึกษาที่ลดลงจึงท าให้รายได้ค่าธรรมเนียมลดลง ถึงแม้มหาวิทยาลัยจะมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นมาจากการขายสินค้า
และบริการเพียงร้อยละ 1.30 แต่รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงานลดลงจากปีก่อนร้อยละ 31.73 และที่เห็นได้
ชัดเจนคือรายได้ อ่ืนของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลงร้อยละ 59.42 เมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังได้รับรายได้จากเงินช่วยเหลือ
และเงินบริจาคในปีงบประมาณ 2562 แค่เพียง 2,473,381.05 บาท ลดลงถึงร้อยละ 20.22 จากปีก่อน จึงท าให้
ภาพรวมรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลงร้อยละ 19.57       
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินการจัดท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้น าผล
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ และต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรได้ดังนี้  
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ตารางที่ 1 แสดงรายงานต้นทุนกิจกรรม และ ต้นผลผลผลิตต่อหน่วย ในแต่ละหลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ชื่อกิจกรรม ต้นทุนกิจกรรม ต้นทุนผลผลิต 
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน   
1.การเรียนการสอนระดับปริญญาโท 

1.1 สาขาเกษตรศาสตร์ 102,651.11 104,623.67 

1) หลักสูตร วทม.เทคโนโลยีการเกษตร 102,742.70 104,715.25 

2) หลักสูตร วทม.พืชศาสตร์ 102,584.38 104,556.93 

2. การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี 

2.1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 121,179.40 123,151.95 

1) หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีภมูิทัศน์ 191,350.71 193,323.26 

2) หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 125,460.38 127,432.93 

3) หลักสูตร วท.บ. พัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร 285,712.35 287,684.91 

4) หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโลยีการ
อาหาร 

135,108.51 137,081.07 

5) หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 94,588.00 96,560.56 

6) หลักสูตร คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 162,404.16 164,376.72 

7) หลักสูตร วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 50,214.85 52,187.41 

2.2 สาขาเกษตรศาสตร์ 131,721.69 133,694.25 

1) หลักสูตร วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 121,098.09 123,070.64 

2) หลักสูตร วทบ.ประมง 179,427.72 181,400.28 

3) หลักสูตร วทบ.พืชศาสตร์ 129,838.95 131,811.51 

4) หลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์ 260,086.89 262,059.45 

5) หลักสูตร วท.บ. (พืชศาสตร์/สัตวศาสตร์/ประมง) 135,338.86 137,311.42 

6) หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ 99,274.50 101,247.05 

4. การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปวส. 

4.1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 89,087.96 91,060.52 

1) หลักสูตร ปวส.เทคโนโลยีภูมทิัศน์ 89,087.96 91,060.52 

2) หลักสูตร ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 
  

4.2 สาขาเกษตรศาสตร์ 94,799.29 96,771.85 
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ชื่อกิจกรรม ต้นทุนกิจกรรม ต้นทุนผลผลิต 
1) หลักสูตร ปวส.เทคโนโลยีเครือ่งจักรกลเกษตร 76,400.73 78,373.29 

2) หลักสูตร ปวส.ประมง 96,393.59 98,366.14 

3) หลักสูตร ปวส.พืชศาสตร์ 94,624.53 96,597.09 

4) หลักสูตร ปวส.สัตวศาสตร์ 101,829.21 103,801.76 

5) หลักสูตร ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 87,524.13 89,496.68 

6) หลักสูตร ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 121,169.95 123,142.50 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าเมื่อเปรียบเทียบการคิดต้นทุนต่อหน่วยที่จ าแนกตามต้นทุนกิจกรรมและ ต้นทุน

ผลผลิต มีความใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอน ที่ใกล้เคียงกัน  และพบว่า ต้นทุนการผลิตบัณฑิตในหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร (พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) มีต้นทุนที่สูงที่สุด เท่ากับ 287,684.91 บาท ต่อคน   เมื่อเทียบกับหลักสูตร
อ่ืนในระดับเดียวกัน และหลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหน่วยต่ าที่สุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ าปีงบประมาณ 2562  คือ หลักสูตร วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ มีต้นทุนในการผลิตบัณฑิต เท่ากับ 
52,187.41 บาท ต่อคน   

เมื่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น าข้อมูลผล
การค านวณต้นทุนต่อหน่วย โดยจ าแนกแต่ละหลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ 2562 น ามาวิเคราะห์ในประเด็น ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขันระหว่างหลักสูตร ที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับหลักสูตร
เดียวกัน ดังนี้  

ต้นทุนรวมในการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาเกษตรศาสตร์ เป็นจ านวนเงิน
เฉลี่ย 104,623.67 บาท  ต่อนักศึกษา 1 คน ต่อปี จากกราฟหลักสูตรวท.ม. เทคโนโลยีการเกษตรมีต้นทุนการ
ผลิตสูงที่สุดเมื่อเทียบกับหลักสูตรระดับเดียวกัน คือ   104,715.25 บาท   
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กราฟที่ 1 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และต้นทุนกิจกรรม ระดับปริญญาโท สาขาเกษตรศาสตร์ 

 

กราฟที่ 2 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 

ต้นทุนรวมในการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและ
ชีวภาพ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ต่ าที่สุดคือหลักสูตร วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 
เป็นเงิน52,187.41 ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของต้นทุนการผลิตสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ คือ 123,151.95 
บาท และหลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตบัณฑิตสูงที่สุด คือหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร) คือ 287,684.91 บาท ต่อคน ต่อปี   
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กราฟที่ 3 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ 

ต้นทุนต่อหน่วยรวมในการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ 6 
หลักสูตรเฉลี่ยเป็นจ านวน 156,150.06 บาท ต่อนักศึกษา 1 คน ต่อปี จากกราฟที่ 3 พบว่าต้นทุนต่อหน่วยของ
หลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหน่วยค่าต่ าที่สุดของหลักสูตรสาขาเกษตรศาสตร์ คือ หลักสูตร วท.บ เกษตรศาสตร์ (พืช
ศาสตร์/สัตวศาสตร์/ประมง) มีค่าต้นทุน คือ 101,247.05 บาท ต่อคน ต่อปี  เนื่องจากหลักสูตร วท.บ.
เกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตรรวมประกอบด้วย 3 แขนงวิชาด้วยกัน ท าให้จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรมีจ านวน
มากที่สุด ท าให้การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหลักสูตรมีค่าต่ าที่สุด แสดงให้เห็นว่าหากทุกหลักสูตร
สามารถเพ่ิมจ านวนนักศึกษาให้มากข้ึน ก็จะท าให้มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยรวมรายปี ทุกระดับการศึกษา งบประมาณปี 2562 กับ งบประมาณ
ประจ าปี 2561  

หลักสูตร 
ต้นทุนผล ผลิต 

ผลต่าง (ร้อยละ) 
ปริมาณ : 

FTES 
ต้นทุนรวม 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 62 

ต้นทุนต่อ
หน่วย61 

เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
(ร้อยละ) 

เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
(ร้อยละ) 

เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
(ร้อยละ) 

1. การเรียนการสอนระดับปริญญาโท 
สาขาเกษตรศาสตร์ 104,636.09 95,731.90 -21.05 -11.55 10.13 
หลักสูตร วทม.
เทคโนโลยีการเกษตร 

104,715.25 104,074.24 -36.81 -36.42 0.62 

หลักสูตร วทม.พืชศาสตร์ 104,556.93 87,389.56 -5.28 13.32 19.64 

2. การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี 
2.1 สาขาวิทยาศาสตร์
กายภาพและชีวภาพ 

151,235.27 107,542.54 -16.15 -5.14 50.27 
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หลักสูตร 
ต้นทุนผล ผลิต 

ผลต่าง (ร้อยละ) 
ปริมาณ : 

FTES 
ต้นทุนรวม 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 62 

ต้นทุนต่อ
หน่วย61 

เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
(ร้อยละ) 

เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
(ร้อยละ) 

เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
(ร้อยละ) 

2.1.1 หลักสูตร ทล.บ. 
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

193,323.26 152,730.33 -71.95 - 64.49 26.58 

2.1.2 หลักสูตร วท.บ. 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

127,432.93 114,086.45 -6.88 4.02 11.70 

2.1.3 หลักสูตร วท.บ. พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

287,684.91 82,959.18 -79.96 -30.50 246.78 

2.1.4หลักสูตร วท.บ. 
วิทยาศาสตร์และเทคโลยีการ
อาหาร 

137,081.07 126,440.48 0.90 9.39 8.42 

2.1.5 หลักสูตร วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

96,560.56 135,019.52 8.55 -      22.37  -28.48 

2.1.6 หลักสูตร คศ.บ.คหกรรม
ศาสตร์ 

164,376.72 83,332.87 -     47.83 2.91 97.25 

2.1.7 หลักสูตร วท.บ.ธุรกิจ
อาหารและโภชนาการ 

52,187.41 58,228.93 84.14 65.04  - 10.38 

2.2 สาขาเกษตรศาสตร์ 156,150.06 215,108.91 -46.86 -58.35 -20.41 
2.2.1 หลักสูตร วท.บ.
เครื่องจักรกลเกษตร 

123,070.64 184,608.37 -     16.81 -      44.54 -33.33 

2.2.2 หลักสูตร วทบ.ประมง 181,400.28 262,256.52 -     59.94 -      72.29 -30.83 
2.2.3 หลักสูตร วทบ.พืชศาสตร์ 131,811.51 241,780.85 -     52.89 -      74.32 -45.48 
2.2.4 หลักสูตร วท.บ.สัตว
ศาสตร์ 

262,059.45 256,744.20 -     65.30 -      64.58 2.07 

2.2.5 หลักสูตร วท.บ. (พืช
ศาสตร์/สัตวศาสตร์/ประมง) 

137,311.42 130,154.60 -     39.37 -      36.03 5.50 

2.2.6 หลักสูตร วท.บ.
เกษตรศาสตร์ 

101,247.05 - - - - 

4. การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปวส. 
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ 

91,060.52 68,072.47 900.00 1,479.27 57.93 

หลักสูตร ปวส.เทคโนโลยีภูมิ
ทัศน์ 

91,060.52 57,659.90 900.00 1,479.27 57.93 
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หลักสูตร 
ต้นทุนผล ผลิต 

ผลต่าง (ร้อยละ) 
ปริมาณ : 

FTES 
ต้นทุนรวม 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 62 

ต้นทุนต่อ
หน่วย61 

เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
(ร้อยละ) 

เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
(ร้อยละ) 

เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
(ร้อยละ) 

หลักสูตร ปวส.เทคโนโลยีการ
อาหาร 

- 78,485.04 - - - 

สาขาเกษตรศาสตร์ 98,296.24 169,132.39 118.07 25.32 -40.15 
หลักสูตร ปวส.เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร 

78,373.29 167,904.08 61.76 -24.49 - 53.32 

หลักสูตร ปวส.ประมง 98,366.14 189,086.99 66.67 -13.30 - 47.98 
หลักสูตร ปวส.พืชศาสตร์ 96,597.09 169,527.85 39.53 -20.49 - 43.02 
หลักสูตร ปวส.สัตวศาสตร์ 103,801.76 151,340.66 45.45 -0.24 - 31.41 
หลักสูตร ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์
ศาสตร์/ประมง) 

89,496.68 111,592.30 20.00 -3.76 - 19.80 

หลักสูตร ปวส.เทคโนโลยีการ
อาหาร 

123,142.50 225,342.44 475.00 214.22 -45.35 

 
และเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยรวมรายปี ในระดับปริญาตรี ประจ าปีงบประมาณ 2562 กับ

งบประมาณ 2561 จะเห็นได้ว่าต้นทุนต่อหน่วยลดลง 6 หลักสูตร จาก 13 หลักสูตร เมื่อไปวิเคราะห์รายละเอียด
พบว่า สาเหตุที่ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงในปีงบประมาณ 2562 เนื่องมาจากการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 ที่
เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร อาจารย์ พนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา และ
รายจ่ายอ่ืนๆ ลดลงทุกรายการ โดยเฉพาะรายจ่ายอ่ืนๆ การลดลงของจ านวนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ แต่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรยังคงพัฒนาศักยภาพนักศึกษาจากนโยบายเน้นทักษะการปฎิบัติเพ่ือ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - On) จึงมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาวัสดุฝึกและครุภัณฑ์ที่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น  พบว่าค่าวัสดุการศึกษาในปีงบประมาณ 2562 เพ่ิมขึ้นแต่ขณะเดียวกั น 
ปริมาณนักศึกษาที่มีปริมาณลดลง จึงท าให้การค านวณค่า FTES น้อยลงตามไปด้วย  ดังนั้น เมื่อค านวณต้นทุน
ต่อหน่วย จึงท าให้ค่าต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นในบางหลักสูตร ดังตารางที่ 2 เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

และเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยรวมรายปี ประจ าปี 2561 กับ 2562  ในระดับปริญญาโท จ านวน 
2 หลักสูตร พบว่าต้นทุนการเรียนการสอนสาขาเกษตรศาสตร์เพ่ิมขึ้น  ร้อยละ 15.49 โดยเฉพาะ วท.ม.พืช
ศาสตร์ มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 19.64  ซึ่งมีสาเหตุมาจากปริมาณ : FTES ที่ลดลง และต้นทุน
รวมเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 13.32  

ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีผลการวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ของต้นทุน ของปีงบประมาณ 2562 ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมรับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่มีด าเนินการควบคุม สัดส่วนค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ให้ต้นทุนในการผลิตบัณฑิตมีความคุ้มค่าของ
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การบริหารหลักสูตร ได้อย่างประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน โดยมีผลการ
ด าเนินงานดังนี้  

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลงร้อยละ 42.07 เนื่องจากมหาวิทยาลัยใช้การจั ดประชุมผ่าน
ระบบ Video Conference กับหน่วยงานในสังกัด (พ้ืนที่) เพ่ิมมากขึ้น แทนการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมที่
ส่วนกลาง  

2. ค่าใช้จ่ายอื่นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.27 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีการ
รับรู้ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ มหาวิทยาลัยได้มีการ
ปรับเปลี่ยนการรับรู้ค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามประเภทค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง    
  3. ค่าสาธารณูปโภคลดลงร้อยละ 15.01 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีมาตรการประหยัดพลังงาน 
ส่งเสริมกระตุ้นและสร้างจิตส านึกอนุรักษ์พลังงาน เช่น ก าหนดเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศ เปิดไฟ ภายใน
ส านักงานและอาคารเรียน เป็นต้น และก าหนดมาตรการควบคุมภายใน การใช้โทรศัพท์ติดต่อกับภายนอก โดย
ให้ใช้เฉพาะติดต่อราชการเท่านั้น   

4. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลดลงร้อยละ 4.64 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุน
ส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสในการเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ท างาน เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนา
มหาวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีจัดโครงการฝึกอบรมต่างๆให้แก่
บุคลากร โดยใช้สถานที่และวิทยากรซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย      
      

การพิจารณาด้านความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิตบัณฑิต 
และโอกาสในการแข่งขัน คณะพบว่า เมื่อพิจารณาจากภาวะมีงานท าและต้นทุนต่อหน่วย น าแต่ละหลักสูตรมา
เปรียบเทียบภายในคณะฯ ต้นทุนต่อหน่วยหลายหลักสูตรต้นทุนต่อหน่วยสูงมาก เนื่องจากมีจ านวนนักศึกษา
น้อย เช่น ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 287,684.91 บาท ต่อคน ต่อปี  
หลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์ 262,059.45 บาท ต่อคน ต่อปี   หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 193,323.26 
บาท ต่อคน ต่อปี   หลักสูตร วทบ.ประมง 181,400.28 บาท ต่อคน ต่อปี   หลักสูตร คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 
164,376.72 บาท ต่อคน ต่อปี  ตามล าดับ  

 ซึ่งท าให้คณะได้พิจารณาถึงประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตร จึงมีแนวทางการงดรับนักศึกษาหลักสูตร
ดังกล่าว  และคณะได้พัฒนาและเปิดหลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ ขึ้นเพ่ือให้การบริหารจัดการต้นทุนต่อหน่วย
ผลิตบัณฑิต มีประสิทธิภาพขึ้น  อีกทั้งมีการทบทวนการบริหารหลักสูตรว่าท าอย่างไรจึงจะมีจ านวนนักศึกษา
เพ่ิมมากขึ้น ควรท าการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยการเข้ารับเข้านักศึกษาโดยตรง มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ
สั้น และต้องทบทวนปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตรงกับความต้องการของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชน หรืออาจจะต้องท าการปิดหลักสูตร หากด าเนินการตามแผนแล้วไม่สามารถท าให้จ านวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้น
ได ้

เมื่อพิจารณาการบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพ ในระดับปริญญาตรี อยู่ระดับดี ทุกหลักสูตร (จากผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562)  (5.1-2-02) และเกิดประสิทธิผลที่ดี
จากผลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตในภาพรวม (ตารางที่ 3) โดยเฉพาะหลักสูตร หลักสูตร วท.บ. ธุรกิจอาหาร
และโภชนาการ  ที่มีต้นทุนต่อหน่วยการผลิตต่ าที่สุด และมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี (3.39)  ระดับปริญญาโท 
มีการบริหารหลักสูตร มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดี (วทม.เทคโนโลยีการเกษตร คะแนน  3.46 และ วทม.พืช
ศาสตร์  คะแนน 3.33) และเกิดประสิทธิผลที่ดีมากเช่นกัน เพราะภาวะมีงานท าร้อยละ 100  ทั้งสองหลักสูตร 
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ในส่วนหลักสูตรอื่น มีต้นทุนต่อหน่วย ที่ใกล้เคียงกับต้นทุนต่อหน่วยโดยเฉลี่ย เช่น ในสาขาวิทยาศาสตร์
กายภาพและชีวภาพ ต้นทุนต่อหน่วย 149,045.02 บาทต่อคนต่อปี หลักสูตร หลักสูตร วท.บ. ธุรกิจอาหารและ
โภชนาการ ต้นทุนต่อหน่วย 52,187.41 บาท คะแนนผลการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ระดับดี 3.39 
ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการบริการต้นทุนต่อหน่วยได้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย อันแสดงถึงการมีจ านวนนักศึกษาของหลักสูตรที่
เพ่ิมขึ้นและหลักสูตรมีการบริหารงานหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน เห็นควรที่คณะฯ จะได้ส่งเสริมพัฒนา
ปรับปรุง ทั้งด้านงบประมาณ ครุภัณฑ์ บุคลากร และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ และควรปรับปรุงหลักสูตร ให้
ทันสมัย  สร้างความร่วมมือ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหน่วยงานรัฐและเอกชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

ตารางท่ี 4 สรุปจ านวนบัณฑิตมีงานท าและศึกษาต่อ 

ชื่อกิจกรรม 

ต้นทุนผลผลิต
ปีงบประมาณ 

2562 

ร้อยละ 
บัณฑิตมีงานท า
และศึกษาต่อ 

2561 

คะแนนผลการ
ประเมิน

หลักสูตร  ปี
การศึกษา 

2562 
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน 

 
  

1. การเรียนการสอนระดับปริญญาโท 
 

  

สาขาเกษตรศาสตร์    

หลักสูตร วทม.เทคโนโลยีการเกษตร 104,715.25 100 3.46 (ระดับดี) 
หลักสูตร วทม.พืชศาสตร์ 104,556.93 100 3.33 (ระดับดี) 

2. การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระดับปริญญาตรี 

 
  

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 
 

  

หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีภมูิทัศน์ 193,323.26 - - 

หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 127,432.93 68.18 3.28 (ระดับดี) 

หลักสูตร วท.บ. พัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร 287,684.91 
85.01 

 
3.25 (ดี) หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโลยีการอาหาร 137,081.07 

หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 96,560.56 66.67 3.26 (ดี) 

หลักสูตร วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 52,187.41 - 3.39 (ดี) 

สาขาเกษตรศาสตร์ 133,694.25   

หลักสูตร วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 123,070.64 70.37 3.30 (ดี) 

หลักสูตร วทบ.ประมง 181,400.28 

55.60 3.58 (ดี) 
หลักสูตร วทบ.พืชศาสตร์ 131,811.51 

หลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์ 262,059.45 

หลักสูตร วท.บ. (พืชศาสตร์/สัตวศาสตร์/ประมง) 137,311.42 



80 
 

ชื่อกิจกรรม 

ต้นทุนผลผลิต
ปีงบประมาณ 

2562 

ร้อยละ 
บัณฑิตมีงานท า
และศึกษาต่อ 

2561 

คะแนนผลการ
ประเมิน

หลักสูตร  ปี
การศึกษา 

2562 
หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ 101,247.05 

 
การวิเคราะห์โอกาสในการแข่งขัน ได้มีการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิตด้านการจัดการเรียน

การสาขาเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันการศึกษา จ านวน 3 แห่ง ที่มี
พันธกิจใกล้เคียงกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
(5.1-2-04) (5.1-2-05) มหาวิทยาลัยนเรศวร (5.1-2-06) (5.1-2-07) และแสดงการเปรียบเทียบค่าต้นทุนต่อ
หน่วย กับ การมีงานท าของบัณฑิต  ดังตารางที่ 5 ด้านล่างนี้ 

 
ตารางท่ี 5 แสดงเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วย และร้อยละการมีงานท าของมทร.ล้านนา และสถานอ่ืน 

มหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชา 
ต้นทุนต่อหน่วย  

(ต่อคน) 

บัณฑิตมีท างาน
และศึกษาต่อ 

(ร้อยละ) 
มทร.ล้านนา -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 151,235.27 69.17 
มทร.ล้านนา -กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 156,150.06 
มทร.ธัญบุรี -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 112,667.77 65.77 
มทร.ธัญบุรี -กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 98,322.50 55.22 
ม.นเรศวร -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 150,022.00 81.53 
ม.นเรศวร -กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 385,351.29 76.64 

  
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบันฑิตให้มีตรงต่อความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต นั้น  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตน้อยที่สุด คือ 98,322.50  บาท ในการผลิต
บัณฑิตกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  โดยการมีงานท าของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2561 ร้อยละ 76.64  เมื่อ
เทียบกับ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่สูงที่สุดในการผลิตบัณฑิตกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ คือ 
385,351.29 บาท ต่อคน  แต่ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตอยู่ที่ร้อยละ 76.64 ซึ่งแสดงถึงความไม่สัมพันธ์ในการ
การใช้งบประมาณที่ส่งผลต่อต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตบัณฑิต  ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเฉลี่ย  153,692.66 บาท ต่อคน และมีผลภาวะการมีงานท าของ
บันฑิตร้อยละ 69.17  ซ่ึงหากพิจารณาในแง่ของต้นทุนต่อหน่วย มีต้นทุนที่สูงกว่าสถาบันลักษณะเดียวกัน (มทร.
ธัญบุรี) แต่ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ที่มีร้อยละการมีงานท าใกล้เคียงกับ มทร.ธัญบุรี ร้อยละ 65.77  และ 
ร้อยละ 55.22  นั้น ท าให้คณะต้องหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน ในทุกๆ ด้าน อาทิ การ
เพ่ิมจ านวนนักศึกษา การปรับประสิทธิภาพการบริหารบุคลากรในแต่ละหลักสูตร ให้เกิดการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ ควบคู่กับการพัฒนานักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ ให้ตรงตามความต้องการและให้มีคุณ
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ลักษณ์บัณฑิตพึงประสงค์ของสถานประกอบการมากข้ึน เพ่ือให้ผลการด าเนินงานที่มีให้เกิดสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ในการผลิตบัณฑิต และเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันมากยิ่งข้ึน 
เอกสารหลักฐาน 

5.1-2-01 รายงานต้นทุนผลผลิต ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
5.1-2-02 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
5.1-2-03 รายงานผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา         
5.1-2-04 รายงานต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
5.1-2-05 รายงานผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
5.1-2-06 รายงานต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
5.1-2-07 รายงานผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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 ข้อ 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก

ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

ผลการด าเนินงาน : 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับคณะ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกส่วน
งาน ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจหลักของคณะด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และมีการก าหนดแผนการด าเนินงานการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการฯ ก าหนดไว้   
(5.1-3-01) โดยได้ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการความเสี่ยงใน
ระดับคณะ และระดับคณะพ้ืนที่ จากประชุมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีพ.ศ. 2563 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 19 มีนาคม 2563  (5.1-3-02)  และคณะท างานควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 9 เมษายน 2563 ณ ห้อง
ประชุมซอมพอ มทร.ล้านนา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ซึ่งการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบ่งกลุ่ม และ 
Workshop เพ่ือประเมินปัจจัยเสี่ยง การระบุเหตุการณ์ และการบริหารความเสี่ยงเบื้องต้น ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีความเสี่ยงที่ส าคัญที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง
ของเหตุการณ์ความเสี่ยง และระบุวิธีการควบคุมหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ในการด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิ์ภาพตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับการบริหาร
ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย   

1). การด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ 2563 คณะฯ ได้วิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ และ
ความส าเร็จของเป้าหมายุทธศาสตร์ของคณะ แล้วน ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยคณะมีนโยบายในการ
ปรับประเด็นความเสี่ยงเป็น 6 ด้านหลัก ได้แก่  

 1.ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (Strategic: S) 
 2.ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Policy : P1)  
 3.ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Personal : P2) 
 4.ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (Resource: R) เช่น การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาคาร สถานที่ ฯลฯ 
 5.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operations : O1) 
 6.ความเสี่ยงด้านอ่ืน (Other : O2) ด้านเหตุการณ์ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น เศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง ภัยธรรชาติ ฯลฯ 
การประเมินปัจจัยเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่เป็นผลจากความเสี่ยง ได้

เป็นระดับความเสี่ยงเป็น 4 ระดับคือ 1. ระดับความเสี่ยงต่ า (low) 2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (medium) 3.
ระดับความเสี่ยงสูง (high) 4.ระดับความเสี่ยงสูงมาก (extreme)  และซึ่งในปีงบประมาณ 2563 คณะ

http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/sw61pBN7n219CJ1
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมีเป้าหมายการจัดการความเสี่ยง ที่จะลดระดับความเสี่ยงลงอย่างน้อย 1 
ความเสี่ยง จากปัจจัยเสี่ยงที่ประเมินได้ในปี 2563 จ านวน 17 ปัจจัยเสี่ยง (5.1-3-03) 

 2). คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธะกิจของ
คณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้าน
การบริหารจัดการ และจากเหตุการณ์ภายนอก เมื่อวันที่ 4 เมษายน  2562 (5.1-3-04) พบว่า คณะมีความเสี่ยง
ที่มีผลต่อพันธกิจด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และจากเหตุการณ์ภายนอก รวมทั้งสิ้น 5 ความเสี่ยง
ที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยง 7 ปัจจัยเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก และมีระดับความเสี่ยงสูงมาก (ค่าคะแนน 15 - 25)  
1 ความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงสูง (ค่าคะแนน 10-16)  จ านวน 6 ความเสี่ยง  ได้แก่  

ความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภท 
ปัจจัยเสี่ยง 

 1. จ านวนนักศึกษาตัวป้อนเพ่ือ
สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติลดลงไม่
เป็นไปตามแผนรับ 

ด้าน
ยุทธศาสตร์ 

1.1.ค่านิยมในการเลือกสถานศึกษา
ของนักเรียน/นักศึกษา/ผู้ปกครอง 

ด้านเหตุการณ์
ภายนอก 

1.2.กลยุทธ์การแนะแนวไม่เหมาะสม ด้านการปฏิบัติงาน 
2. การผลิตก าลังคนนักวิชาชีพที่
เน้นปฎิบัติการไม่ตรงตามความ
ต้องการของประเทศ 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

2.1.สถานประกอบการเปลี่ยนความ
ต้องการมาตรฐานฝีมือแรงงานตาม
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

ด้านเหตุการณ์
ภายนอก 

2.2.การบริหารหลักสูตรไม่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

ด้านการปฏิบัติงาน 

2.3.ผลกระทบจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและโรคระบาด ที่มีผลต่อ
การจัดการเรียนการสอน  

ด้านเหตุการณ์
ภายนอก 

3.การปฏิบัติการบูรณาการ
งานวิจัย นวัตกรรมและการ
บริการวิชาการสู่การเรียนการ
สอนไม่พิจารณาในภาพองค์รวม 

 ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

3.1.ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลและ
เป้าหมายในการด าเนินการร่วมกัน
ทั้งระบบ  

ด้านการปฏิบัติงาน 

3.2.การเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบใน
การปฏิบัติงานด้านการวิจัยและ
บริการวิชาการในระดับประเทศ 

ด้านเหตุการณ์
ภายนอก 

3.3.ชุมชนเป้าหมายมีการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดและการรับรู้อัน
เนื่องมาจากปัจจัยภายนอก 

ด้านเหตุการณ์
ภายนอก 
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ความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภท 
ปัจจัยเสี่ยง 

4. ค่านิยมในการใช้ชีวิตของ
นักศึกษาและบุคลากรในยุค
ปัจจุบันไม่ตระหนักต่อคุณค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรม 

ด้าน
ยุทธศาสตร์ 

4.1.กระบวนการสร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้บุคลากรและนักศึกษาไม่
เหมาะสม 

ด้านการปฏิบัติงาน 

4.2.วิถีการด ารงชีวิตในสังคมยุค
ปัจจุบันที่ไม่มีส่วนร่วมต่อการท า
กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 

ด้านเหตุการณ์
ภายนอก 

5. การปรับตัวและการรับรู้ของ
บุคลากรไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ปัจจุบัน 

ด้าน
บุคลากร 

5.1.บุคลากร ไม่ได้ใช้ทักษะ ความ
ช านาญ ความรู้เฉพาะทางต่อการ
พัฒนางาน 

ด้านบุคลากร 

5.2.การสื่อสารในองค์กรที่ไม่ทันต่อ
เหตุการณ์ 

ด้านการปฏิบัติงาน 

5.3.ระบบสารสนเทศไม่เอ้ือต่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ด้านการปฏิบัติงาน 

5.4.มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
ทางราชการ 

ด้านเหตุการณ์
ภายนอก 

6. งบประมาณไม่เพียงพอในการ
พ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนในการ
ด าเนินงานตามพันธกิจ
มหาวิทยาลัย 

ด้าน
การเงิน 

6.1. ศักยภาพของบุคลากรและหรือ
หน่วยงานในการหางบประมาณหรือ
แหล่งทุนเงินรายได้ภายนอก 

ด้านบุคลากร/
องค์กร 

6.2. ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยไม่เอ่ือต่อการ
ด าเนินงาน 

ด้านระเบียบ
ข้อบังคับ 

6.3. ผลกระทบจากสภาวะทางสังคม 
เศษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ด้านเหตุการณ์
ภายนอก 

 

3). จากความเสี่ยงที่ประเมินได้และพิจารณาจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น  จึงได้น าความเสี่ยงและ
ปัจจัยเสี่ยง มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยก าหนดวิธีการในการแก้ไขด้วยวิธีการลดและความคุมความเสี่ยง 
ที่จะเกิดข้ึนในแต่ละปัจจัยเสี่ยง พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบ  จ านวน 3 กิจกรรม (5.1-
3-04)  และเสนอผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (5.1-3-05) อีกท้ังได้น าส่งแผนบริหารความเสี่ยงไปคณะพ้ืนที่ เพ่ือให้คณะ
พ้ืนที่ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและร่วมด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (5.1-3-06)  
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5) เมื่อมีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไปแล้ว คณะมีแผนการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงาน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 คือ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน รอบ 3 เดือน นับจากการมอบ
นโยบายการจัดการความเสี่ยง (เมษายน - มิถุนายน 2562)  (5.1-3-07) เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบแต่ละปัจจัยส่ง
รายงานความก้าวหน้าในการลดความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยง ตามกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผน พบว่า 
วิธีการลด/ขจัดความเสี่ยง จากทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 กิจกรรม และจากการประเมินระดับ
ความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2562 (5.1-3-08) พบว่าค่าคะแนนความเสี่ยงลดลง 2 
ปัจจัยเสี่ยง จาก 7ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 28.57 

เอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-3-01 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่ 70/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยีการเกษตร  

5.1-3-02 การประชุมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 19 มีนาคม 2563  ณ ห้องประชุมกาสะลอง  อาคาร
ส านักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ 

5.1-3-03 แบบประเมินความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
5.1-3-04 แผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
5.1-3-05 รายงานการประชุมคณะท างานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2563 คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 9 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมซอมพอ มทร.
ล้านนา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ 

5.1-3-06 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

5.1-3-07 แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1  (เมษายน - มิถุนายน 2563) คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

5.1-3-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2563 วันที่   7 กรกฎาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ผลการด าเนินงาน : 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะผู้บริหารของคณะ ได้น าหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ มาใช้ใน
การบริหารงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้ไปสู่
ทิศทางที่ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะ ดังนี้ 

 
   1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ด าเนินงานโดยยึดหลักประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณ โดยการบริหารงบประมาณและทรัพยากรเน้นที่ผลลัพธ์ 
เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด (5.1-4-01) 
 

 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปฏิบัติงานโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่าและ

เกิดประโยชน์สูงสุด ด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณ คณะได้ด าเนินการเบิกจ่ายในอัตราที่ก าหนดตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง และตามนโยบายของมหาวิทยาลัย (กองคลัง) โดยบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงานภายใต้เงิน
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ด้านการบริการเวลา  ซึ่งคณะมีพ้ืนที่ในการจัดการศึกษา 6 พ้ืนที่ คือ เชียงใหม่ 
เชียงราย ตาก น่าน พิษณุโลก และล าปาง  คณะจึงได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่ได้พัฒนา
เป็นระบบที่สมบูรณ์แล้ว มาใช้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน 
แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด (5.1-4-02) เช่น 

◼ ระบบงานสารบรรณ (Eoffice.rmutl.ac.th) ลดต้นทุนของกระดาษ และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ท าให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล 

◼ ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล (hr.rmutl.ac.th) ลดต้นทุนของกระดาษ แรงงานและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลด้านบุคลากร 

◼ ระบบทะเบียนกลาง (https://regis.rmutl.ac.th) ลดขั้นตอนระยะเวลาในการปฏิบัติงานง่ายต่อ
การสืบค้นข้อมูล 

◼ ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณ 
◼ ระบบ datacenter (datacenter.rmutl.ac.th) ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลด้านนักศึกษา  ข้อมูล

บุคลากร  และข้อมูลด้านงานทะเบียน 
◼ ระบบจัดการเว็บไซต์ มทร.ล้านนา (webs.rmutl.ac.th/login) ง่ายต่อการแก้ไขข้อมูลในเว็บ

ไชต์ของคณะ http://sat.rmut.ac.th เพ่ือให้ข้อมูลที่เผยแพร่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
◼ ระบบจั ดการ เ รี ยนการสอนออนไลน์  มหาวิทยาลั ย เทคโน โลยี ร าชมงคลล้ านนา 

(Ims.rmutl.ac.th) ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลอาจารย์ผู้สอน รายวิชาล่าสุดที่ใช้ในการเรียนการ
สอน  

◼ ระบบสารสนเทศ งานวิจัย (hrd.rmutl.ac.th) ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล ติดตามงานวิจัย การรับ
ข้อเสนอโครงการวิจัย และการจัดระเบียบนักวิจัย 
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◼ ระบบการจองรถออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (reserve.rmutl.ac.th) ลด
ขั้นตอนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลการจองรถของมหาวิทยาลัย 

◼ ระบบการจองห้องประชุม (https://booking.rmutl.ac.th) ลดงบประมาณในการจัดการ
ประชุมระหว่างพ้ืนที่  สะดวกในการจัดประชุมกรณีที่ผู้บริหารคณะอยู่ประจ าในพ้ืนที่ ซึ่งเป็น
วิธีการสื่อสารในช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมต่าง ๆ ผ่าน
ระบบ VDO-Conference 

◼ Microsoft Teams ลดงบประมาณในการจัดการประชุม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือ
การจัดประชุม เช่น งบประมาณในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก เป็นต้น 

(2) ด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ คณะได้น าหลักการใช้ทรัพยากรร่วมกันมาใช้ ได้แก่ 
การใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการร่วมกันระหว่างสาขาหรือต่างคณะ เพ่ือแก้ปัญหาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการไม่
เพียงพอ ท าให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานได้ (5.1-4-03)  
 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการตอบสนองความต้องการของนักศึกษา บุคลากร และ

บุคลากรภายนอก ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
◼ นักศึกษา คณะจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี

การศึกษา (อ้างอิงตามรายงานผลการด าเนินงาน ระดับหลักสูตร (มคอ.7) ของทุกหลักสูตร ในคณะประจ าปี
การศึกษา 2562) เพ่ือให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่อาจารย์ในการพัฒนารูปแบบเนื้อหารายวิชาและกิจกรรมการสอน
เรียนการสอน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้น าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม และบริการอ่ืน ๆ มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา (5.1-4-04) 

◼ ก า ร ต อ บ ส น อ ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ ก า ร แ ก้ ไ ข ข้ อ ร้ อ ง เ รี ย น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  
https://sat.rmutl.ac.th/page/แบบแสดงความพึงพอใจ หรือลิงค์ https://qrgo.page.link/zqfyo  และทางสื่อ
ออนไลน์ https://www.facebook.com/Sat.rmutl  

◼ การน านวัตกรรมการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ เช่น ระบบทะเบียนกลาง ระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ERP ระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย เป็นต้น ให้
สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงในทุกหน่วยงาน (5.1-4-02) 

◼ สนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความก้าวหน้าตามเส้นทางในการท างาน 
โดยให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPs-Individual development plan) 
ที่บุคลากรแต่ละคนได้ก าหนดไว้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 (5.1-4-05) 

◼ สังคมหรือชุมชน -คณะได้มีการด าเนินการให้บริการทางวิชาการ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและสังคม ผ่านการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการบริการสังคมภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเป็นการ
บริการที่จัดในสถาบันการศึกษา โดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ ซึ่งลักษณะโครงการคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร เป็นการให้บริหารทางวิชาการในหลายลักษณะ เช่น  

-ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นโครงการหลักของ
มหาวิทยาลัย,โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์, โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คลินิกเทคโนโลยี), โครงการส่งเสริม
เกษตรปลอดภัยภาคเหนือ (5.1-4-06) 

https://sat.rmutl.ac.th/page/แบบแสดงความพึงพอใจ%20หรือ
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-โครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา 
ปีงบประมาณ 2562 (5.1-4-07) 

-โครงการบริการวิชาการนอกแผนงาน ได้แก่ โครงการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องต่าง 
ๆ (5.1-4-08) 

-การให้บริการวิชาการในลักษณะอ่ืน ๆ ได้แก่ การรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/จัด
แสดง/สาธิต และการรับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนนอกสถาบัน เป็นต้น (5.1-4-08) 
 
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการบริการจัดการคณะด้วยความรับผิดชอบ มีการกา
หนดผู้รับผิดชอบและมอบหมายงานอย่างชัดเจน เช่น 

◼ ผู้บริหารคณะ มีการจัดท าค าสั่งคณะ เพ่ือมอบหมายงานให้รองคณบดี ก ากับดูแลการบริหารงาน
ภายในคณะ และส านักงานคณบดี เพ่ือปฏิบัติราชการในภารกิจที่คณะพึงปฏิบัติ (5.1-4-09) 

◼ สายวิชาการ ได้มีการจัดท าข้อตกลงแบบประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (TOR) เพ่ือเป็นเกณฑ์พิจารณา
การปฏิบัติงาน จ านวน 2 รอบต่อปีงบประมาณ  โดยรอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม และรอบที่ 2 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน ของทุกปีงบประมาณ (5.1-4-10) 

◼ สายสนับสนุน ได้มีการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ค าบรรยายลักษณะงาน ภาระงาน และ
หน้าที่รับผิดชอบตามต าแหน่งงานตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นตัวก ากับว่าบุคคลใดมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบอย่างไร (5.1-4-11) 

◼ การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการของคณะ ได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล บรรลุวัตุประสงค์ของโครงการ (5.1-4-12) 
 
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 

กระบวนการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกสร ยึดหลักเปิดเผย ตรงไป ตรงมา 
โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ สามารถชี้แจงได้เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีข้อสงสัย รวมถึงมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ ให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ ตลอดจนเปิดโอกาสให้เข้ามา
ตรวจสอบการด าเนินงานของคณะได้ โดยคณะได้เผยแพร่ข้อมูลและเปิดโอกาสให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นไป
โดยง่าย ดังนี้ 

◼ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการรับสมัครงาน ข้อมูลกิจกรรม/
โครงการ โดยใช้รูปแบบที่หลากหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ รายงานประจ าปี แผ่นพับ เป็นต้น  

◼ มีการเปิดเผยรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร และระดับคณะ (SAR) ทุกปีการศึกษา 
และมีการประเมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน (5.1-4-13) 

◼ มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (5.1-4-14) 

◼ มีกระบวนการต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดสาขาวิทยาศาสตร์ มทร.
ล้านนา เชียงใหม่ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การท าสัญญาจ้างและ
ต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2560 (5.1-
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4-15)  พร้อมทั้งมีการน าเสนอขั้นตอนแนวทางในการต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีงบประมาณ 2563 ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ (5.1-4-16) 

◼ มีกระบวนการพิจารณารายชื่อตัวแทนบุคลากรเพ่ือเข้ารับการพิจารณารางวัล       ราชมงคล
สรรเสริญ ประจ าปี 2562 ประเภทอาจารย์และนักศึกษา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (5.1-4-17) 

◼ มีกระบวนการในการคัดเลือกหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์  สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์และ
ประมง และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการได้มา การแต่งตั้ง อ านาจหน้าที่ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของ
หัวหน้าสาขา พ.ศ. 2557 (5.1-4-18) 

 
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการด าเนินการตามหลักการมีส่วนร่วม ดังนี้ 

◼ มีการบริการงานโดยวิธีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการประจ าคณะ ตามหลักการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะประกอบด้วย (1)คณบดี (2)รองคณบดี (3)ตัวแทน
หัวหน้าสาขา ที่ได้มาจากการประชุมคัดเลือกจากหัวหน้าสาขา และ(4)ตัวแทนคณาจารย์ประจ า  ที่ได้มาจากการ
เลือกตั้งจากคณาจารย์ทั้ง 6 พื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้าน
ศาสตร์ต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสาขาในคณะเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการประจ าคณะด้วย (5.1-4-19) 

◼ มีการจัดระบบและกลไกการมีส่วนร่วม โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ให้
สอดคล้องกับธรรมชาติและบริบทของมหาวิทยาลัย ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
หน่วยงาน เช่น การเปิดโอกาสให้เป็นคณะกรรมการ คณะท างาน ในระดับต่าง ๆ โดยจัดองค์ประกอบให้
เหมาะสม เช่น ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร (5.1-4-12) 

◼ มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งภายคณะ และภายนอกคณะ ในการร่วมเสนอความเห็น (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การบริหารจัดการกิจการงานฟาร์มของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2563 (5.1-4-20) 

◼ มีการด าเนินงานโครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา โดยมีความร่วมมือระหว่าง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
ร่วมกับสถานประกอบการ (5.1-4-21) 

◼ มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในคณะ มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหัวหน้าสาขาทั้ง 4 สาขา คือ 
(1)สาขาวิทยาศาสตร์ (2)สาขาพืชศาสตร์ (3)สาขาสัตวศาสตร์และประมง (4)สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (5.1 -4-
18) 

◼ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรของคณะและบุคคลภายนอก ใน
ก า รบริ ห า ร ง านแบบมี ส่ ว น ร่ ว ม เ ป็ น ร ะยะ  โ ดย ใ ช้ ก า ร สื่ อ ส า รที่ ห ล ากหล าย  ทั้ ง ท า ง เ ว็ บ ไ ซต์  
https://sat.rmutl.ac.th/page/แบบแสดงความพึงพอใจ  และทางสื่อออนไลน์ 
 https://www.facebook.com/Sat.rmutl  

 
 
 
 
 

https://sat.rmutl.ac.th/page/แบบแสดงความพึงพอใจ
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7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยคณบดีมีการกระจายอ านาจมอบหมายหน้าที่ความ

รับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินงานให้แก่ผู้บริหารระดับรองลงไป และผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม เพ่ือลดขั้นตอนการท างานให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ โดยจัดท าเป็นค าสั่งและเอกสารลายลักษณ์อักษร 
เช่น 

◼ มอบและกระจายอ านาจให้รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในพ้ืนที่ เพ่ือ
ปฏิบัติราชการแทนคณบดี (5.1-4-09) 

◼ มอบหมายงานด้านต่าง ๆ ให้ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา หัวหน้ากลุ่มวิชา เพ่ือช่วยการบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ ของคณะ (5.1-4-22) 

◼ มีการกระจายอ านาจหน้าที่และการตัดสินใจไปยังบุคลากรอย่างเหมาะสม ผ่านค าสั่งต่าง ๆ เช่น 
ค าสั่งการแต่งตั้งที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อและโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ (5.1-4-23) และส าหรับงานโครงการ/กิจกรรม จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานที่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน (5.1-4-12)  

◼ มีการกระจายอ านาจหน้าที่ให้แก่ หัวหน้าสาขาวิชาในการบริหารงานภายในสาขาวิชา รวมถึง
มอบหมายงานและความรับผิดชอบในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ค าสั่ง
คณะกรรมการก ากับและติดตามการบริหารหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (5.1-4-24) 
 
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ค านึงถึง
สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการบริหารยึดแนวปฏิบัติ กฎระเบียบและข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยและคณะก าหนด 
เช่น 

◼ มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่รองรับอย่างชัดเจน เป็นธรรม และน ามาใช้ในการบริหารจัดการ
เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกัน เช่น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2548 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และ พ.ศ. 2551 (5.1-4-25) 

◼ ประกาศมหาวิทยาลัย (5.1-4-26) เช่น 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน   
เรื่อง การต่อสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2560 
เรื่อง การจัดท าข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
◼ มีกลไกการให้ความเป็นธรรมโดยการจัดให้มีกระบวนการสอบหาข้อเท็จจริง (5.1-4-27) ซึ่งมี

กระบวนการพิจารณาที่เป็นกลางและเป็นธรรม 
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9. หลักความเสมอภาค (Equity)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปฏิบัติและให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยสนับสนุนให้

บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน เช่น 
◼ การกระจายโอกาสในการเข้าท างาน เพ่ือความเสมอภาค โดยจัดระบบการคัดเลือก จาก

ผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย (5.1-4-28)   
◼ การใช้หลักความเสมอภาคในการสรรหาหัวหน้าสาขา โดยด าเนินการตามข้อก าหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีการอย่างชัดเจนและมีกระบวนการที่โปร่งใส (5.1-4-18) 
◼ การให้ความเสมอภาคแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่เส้นทางความก้าวหน้า ใน

ต าแหน่ง ทั้งบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน (5.1-4-29)   
 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  
ในการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ยึดหลักกระบวนการในการแสวงหา

ฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 
◼ มีการประชุมเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์  เช่น การ

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าสาขา (5.1-4-18) 
◼ มีรายงานฉันทามติที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ในแต่ละงานที่ต้องการหาฉันทามติที่เป็น

ความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ เช่น การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือลงมติในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (5.1-4-30) 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-4-01 -รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 

-รายงานผลการใช้งบประมาณ 2563 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
4/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ระเบียบวาระท่ี 5.4 

5.1-4-02 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้พัฒนา
เป็นระบบที่สมบูรณ์แล้ว 

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

-ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
5.1-4-05 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPs-Individual development plan) ประจ าปี 2562 
5.1-4-06 รายงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
5.1-4-07 รายงานสรุปผลการด าเนินงานภายใต้โครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 เช่น 
-โครงการยกระดับการควบคุมคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยว (หจก.ก๋วยเตี๋ยวตั้งบ้วน
ฮ้ัว จ.น่าน และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร) 
-โครงการคุณลักษณะของเจลจากเห็ดหูหนูขาวและการประยุกต์ใช้เป็นสารก่อเจล
ส าหรับผลิตภัณฑ์เจลพลังงาน (ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า 
จ.พิษณุโลก) 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-4-08 -โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ 

-การรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และการรับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน 

5.1-4-09 -ค าสั่งคณะ ที่ 118/2562 เรื่อง มอบอ านาจให้รองคณบดีปฏิบัติราชการแทนคณบดี 
-ค าสั่งคณะ ที่ 184/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจให้รองคณบดีปฏิบัติหน้าที่ใน
ส านักงานคณบดี แทนคณบดี 

5.1-4-10 ข้อตกลงแบบประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สาย
วิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (TOR) 

5.1-4-11 Job description (JD) & Job specification (JS) ของบุคลากรสายสนับสนุน 
5.1-4-12 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

-ค าสั่ง ที่ 139/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ Brawijaya-RMUTL 
International Class Program, BRIC Program 2019 
-ค าสั่งที่ 165/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ STEM 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
-ค าสั่งที่ 167/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
-ค าสั่งที่ 222/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษร  
-ค าสั่งที่ 224/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานนิทรรศการงานเกษตร
ภาคเหนือ ครั้งที่ 9 
-ค าสั่งที่ 230/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานวิทยุกระจายเสียง คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา 

5.1-4-13 เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร และระดับคณะ (SAR) ทุกปี
การศึกษา บนเว็บไซต์ http://sat.rmutl.ac.th ->ดาวน์โหลด ->งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

5.1-4-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
-ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 วาระที่ 3.2 กรอบการจัดสรร
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
-ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 วาระที่ 4.4 การจัดสรรรายการงบ
ลงทุน (ครุภัณฑ์การศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 วาระที่ 4.1 รายงานแผนงาน
โครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ปีงบประมาณ 2563 
-ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 วาระที่ 6.1 สรุปผลการส่งนักศึกษา
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5 
-ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 วาระที่ 5.4 รายงานงบประมาณคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-4-15 การต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดสาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา 

เชียงใหม่ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การท า
สัญญาจ้างและต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2560 

5.1-4-16 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 
2562 วาระที่  5.8 พิจารณาขั้นตอน แนวทางในการต่อสัญญาจ้างพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2563 

5.1-4-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 
2562 วาระที่ 5.5 พิจารณารายชื่อตัวแทนบุคลากรเพ่ือเข้ารับการพิจารณารางวัลราช
มงคลสรรเสริญ ประจ าปี 2562 

5.1-4-18 กระบวนการในการคัดเลือกหัวหน้าสาขา ตามบันทึกข้อความที่ อว 0654.03 (วก)/173  
ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 

5.1-4-19 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
-ที่  1669/2560 เรื่ อง  แต่ งตั้ งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
-ที่  344/2562 เรื่ อง  แต่ งตั้ งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
-ที่  1489/2562 เรื่ อง  แต่ งตั้ งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
-ที่  797/2563 เรื่ อง  แต่ งตั้ งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการเกษตร จากตัวแทนหัวหน้าสาขา 

5.1-4-20 บันทึกข้อความที่ อว 0654.03/ว 281  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง ขออนุเคราะห์
ร่วมเสนอความเห็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การ
บริหารจัดการกิจการงานฟาร์มของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 

5.1-4-21 ค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 2102/2562 เรื่อง แต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินโครงการเมือง
นวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

5.1-4-22 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
-ค าสั่งที่ 125/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
-ค าสั่งที่ 211/2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มวิชาและผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มวิชา สาขา
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา 

5.1-4-23 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
-ค าสั่งที่ 212/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อและโครงร่างการค้นคว้าอิสระ 
-ค าสั่งที่ 239/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
-ค าสั่งที่ 241/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
-ค าสั่งที ่245/2562 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

5.1-4-24 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
-ค าสั่งที่ 71/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับและติดตามการบริหารหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
-ค าสั่งที่ 72/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับและติดตามการบริหารหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
-ค าสั่งที่ 222/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 

5.1-4-25 -พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
-พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

5.1-4-26 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
-เรื่อง การต่อสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2560 
-เรื่อง การจัดท าข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

5.1-4-27 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่  153/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการรับรองความประพฤติ 

5.1-4-28 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
บรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ 
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2562 

5.1-4-29 ค าสั่ งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่  32/2562 เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของผู้ยื่นขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นางสาวนันทยา เก่งเขตร์กิจ 

5.1-4-30 บันทึกข้อความที่ อว 0654.03(วก)/305  ลงวัยที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง ขอจัดส่ง
เอกสารการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ข้อ5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง

เรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
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จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

ผลการด าเนินงาน : 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มีการจัดการ
จัดการความรู้ (Knowledge management - KM) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ในตัวบุคคล ทักษะของผู้
มีประสบการณ์ตรงตามประเด็นความรู้ที่ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย มีการจัดการ
อย่างเป็นระบบจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยด าเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรทุกเขตพ้ืนที่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 
(5.1-5.01) 

(2) คณะกรรมการจัดการความรู้มีการปคระชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดและเลือกขอบเขตการบริหารจัดการ
ความรู้ ซึ่งเป็นหัวข้อกว้างๆ ของความรู้  3 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้าน
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยคณะกรรมการตกลงร่วมกันและก าหนดประเด็นความรู้ที่
จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ (5.1-5.02) 

(3) คณะกรรมการจัดการความรู้ในแต่ละด้าน ด าเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้ดังต่อไปนี้ 

ด้านการเรียนการสอน (5.1-5-0.3) 
• การบ่งข้ีความรู้ – คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและผู้มี

ประสบการณ์โดยตรง โดยมีการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 4 ครั้ง เพ่ือน าผล
มาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น  

• สร้างและแสวงหาความรู้ – คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน มีการด าเนินงาน
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน สนับสนุนกระบวนการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนของนักศึกษามากขึ้น โดยมีการด าเนินการทั้งหมด  
6 พ้ืนที่ คือ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน พิษณุโลก และล าปาง ร่วมกับสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่ชุมชน 

• จัดความรู้ให้เป็นระบบ – คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนมีการด าเนินการโดย
การประขุม หรือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ที่ได้รับองค์ความรู้ โดยมีการจัดท าสรุปประเด็น
ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน เก็บรวบรวมข้อมูล จ าแนกตามลักษณะ เพ่ือผู้ใช้สามารถค้นหาและ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและเร็ว 

• ประมวลและกลั่นกรองความรู้  - มีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือแลกเปลี่ยนและทดสอบกับ
นักศึกษา และน ามาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน 

• การเข้าถึงความรู้ – เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต บทเว็บไซต์ของคณะ และของ
มหาวิทยาลัยโดยทุกเขตพ้ืนที่และคณะ น ามาเผยแพร่ ทั้ง 3 ประเด็น 
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• การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ – คณะกรรมการจัดท ารายงานการจัดการความรู้เป็นลายลักษณ์
อักษณ เป็ นรูป เล่ ม  น า เผยแพร่ ในรูปแบบข้อมูลดิ จิ ตอลผ่ านระบบเว็บ ไซต์ของคณะ 
www.sat.rmutl.ac.th และ www.kmrmutl.ac.th  และเผยแพร่ในรูปแบบเอกสาร 

• การเรียนรู้ – บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สามารถน าความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใปประยุกต์ใช้ในรายวิชาได้ 

ด้านการวิจัย (5.1-5-0.4) 
• การบ่งขี้ความรู้  - คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ทุกเขตพ้ืนที่ได้ร่วมกับทางคณะฯ พ้ืนที่ทุกพ้ืนที่มีการประชุมเพ่ือนระดมความคิดวิเคราะห์เพ่ือหา
โจทย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

• สร้างและแสวงหาความรู้ – คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านวิจัย ร่วมกับบุคลากรทั้ง 4 คณะทุก
พ้ืนที่  จัดกิจกรรมและระดมความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากโจทย์วิจัยของชุมชนและ
ผู้ประกอบการร่วมกับมหาวิทยาลัยภายนอก และชุมขนในเขตพ้ืนที่นั้น ๆ 

• จัดความรู้ให้เป็นระบบ – คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านวิจัย จัดท าประเด็นปัญหาที่ได้จากการ
ระดมความคิด วิเคราะห์ 

• ประมวลและกลั่นกรองความรู้ – มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการจัดประชุมทุกวันพุธ
ของคาบกิจกรรม 

• การเข้าถึงความรู้ – โดยจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ของโครงการย่อย และเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์คณะ เว็บไซต์พ้ืนที่ และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

• การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ – จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดโครงการติดตามผลการ
ด าเนินงานวิจัย 

• การเรียนรู้ – การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
ด้านสายสนับสนุน (5.1-5-05) 

• การบ่งชี้ความรู้ – ประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ ด้านการบริการที่ เพ่ือก าหนดประเด็น
ความรู้และจัดท าแผนการจัดการความรู้ 

• การสร้างและแสงหาความรู้ – ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะท างานการจัดการองค์ความรู้ 
เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีในการบริการบุคลากรสายวิชาการ การท างานให้เป็นระบบของสายสนับสนุน 
เรื่องการท างาน Work from Home ในสถานการณ์โควิด – 19 ของพ้ืนที่เชียงใหม่  โดยของสาย
สนับสนุนของทุกเขตพ้ืนที่จะร่วมประชุมกับทางพ้ืนที่ 

• การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ – สรุปประเด็นที่แลกเปลี่ยนรู้ของแต่ละฝ่าย เพ่ือง่ายต่อการค้นหาร 
จัดเป็นหมวดหมู่ 

• การประมวลและกลั่นกรองความรู้ – มีการจัดท าเอกสารคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติติงานเพ่ือให้เป็น
มาตรฐานการปฏิบัติงานเดียวกัน 

http://www.sat.rmutl.ac.th/
http://www.kmrmutl.ac.th/
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• การเข้าถึงความรู้ – เสนอองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์แล้วให้คณะท างานการจัดการองค์ความรู้ ด้าน
การบริการที่ดี ด าเนินการเผยแพร่  

• การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ – มีการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ทั้งในภายในและภายนอก
หน่วยงาน น าเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือแนวปฏิบัติที่ดีให้กับผู้ที่สนใจ ผ่านทางเว็บไชต์คณะ 

• การเรียนรู้ – คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ ติดตามและเสนอผลจากการใช้เอกสาร หรือขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยการน าไปใช้เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด เสนอผลการ
ปฏิบัติงาน หรือแนวปฏิบัติที่ดีให้กับผู้บริหารรับทราบ 

         รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-5-01 ค าสั่ ง แต่ งตั้ ง คณะกรรมการจั ดการคว ามรู้  KM คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการเกษตร ทุกพ้ืนที่ 

5.1-5-02 แผนการจั ดการคว ามรู้  ปี งบประมาณ 2563  คณะวิ ทยาศาสตร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีการเกษตร ทุกพ้ืนที่ 

5.1-5-03 แนวปฏิบัติที่ดีตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2563 ด้านงานการเรียน
การสอน 

5.1-5-04 แนวปฎิบัติที่ดีตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2563 ด้านงานวิจัย 
5.1-5.05 แนวปฎิบัติที่ดีตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2563 ด้านสนับสนุน 

 
  
 ข้อ 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน 
ผลการด าเนินงาน : 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินการ
จัดท าแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2562 - 2566 ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน (5.1-6-01) 
โดยแผนดังกล่าวประกอบด้วย 
 สายวิชาการ  มีแผนการพัฒนา เช่น การส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเพ่ือก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  
การลาศึกษาต่อประดับปริญญาเอก  การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน เช่น การพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพ จากสถานประกอบการหรือหน่วยงานภาครัฐ  การศึกษาดูงาน และแผนการพัฒนาฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
 สายสนับสนุน  คณะกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงเส้นทางการเจริญเติบโตในสายงาน เช่น การก้าวสู่
ต าแหน่งบุคลากรระดับช านาญการ การก าหนดให้บุคลากรเข้ารับการอบรมประจ าปีนอกหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมเติม
และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการก ากับและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2562 น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร ดังต่อไปนี้ 
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 ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร 
 1) ด้านการศึกษาต่อ 
    1.1. การลาศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ 
มีบุคลากรอยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อภาคนอกเวลา ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 13 ราย (5.1-6-02) 

1.2 จ านวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อและส าเร็จตามหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น ระดับปริญญาเอก 
จ านวน 4 ราย คือ (5.1-6-03) 

◼ นางสาวสุจิตตรา อินทอง  ได้รับคุณปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  เมื่อ
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 

◼ นายอาทิตย์ วรรณเวก  ได้ปรับวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเคมีประยุกต์  เมื่อ
วันที่ 4 กันยายน 2562 
  ◼ นางสาวศิริลักษณ์  ผลอินทร์  ได้ปรับวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 
  ◼ นายศินุพล  พิมพ์พก  ได้รับวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 
  

2) ด้านการท าผลงานทางวิชาการ  
2.1 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มีบุคลากรสายวิชาการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ ในปี

การศึกษา 2562 (17 มิถุนายน 2562 – 25 พฤษภาคม 2563) ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการประเมินผลงานทาง
วิชาการ (5.1-6-04) 

◼ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 9 ราย คือ (1)น.ส.สาวิตรี กาทองทุ่ง-เชียงใหม่     (2)นาง
บุณฑริก รอดบ ารุง-ตาก  (3)นางนงนุช เกตุ้ย-น่าน  (4)นายวิโรจน์ มงคลเทพ-น่าน  (5)นายพชร      สายปาระ-
น่าน  (6)นางสาวนันทยา เก่งเขตร์กิจ-พิษณุโลก  (7)ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์  สัสดีแพง-ล าปาง (8)นางนันทวรรณ์ 
ไชยเรียน-ล าปาง  (9)นายชัชชัย ดีสุหล้า-น่าน 

◼ รองศาสตราจารย์ จ านวน 5 ราย คือ (1)ผศ.พายัพ เกตุชั่ง -ตาก  (2) ผศ.อัจฉรา ดลวิทยา
คุณ-ตาก  (3)ผศ.จานุลักษณ์  ขนบดี-สวก.  (4)ผศ.รุ่งนภา  ช่างเจรจา-สวก.   (5)ผศ.สันติ  ช่างเจรจา-สวก. 
   

ซึ่งมีบุคลากรได้รับอนุมัติต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น (5.1-6-05) 
◼ ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 10 ราย คือ  

(1) ผศ.กุลวิชญ์ พาณิชกุล ในสาขาวิชาพืชศาสตร์  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1211/2562 
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 

(2) ผศ.วาณิช หลิมวานิช  ในสาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่  
1779/2562 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 

(3) ผศ.พรเทพ  เกียรติด ารงกุล  ในสาขาวิชาพันธุศาสตร์  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 
1779/2562 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 

(4) ผศ.สุริยาพร นิพรรัมย์  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยที่ 1779/2562 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 

(5) ผศ.ไภสัชชา อินพูลใจ  ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1893/2562 
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 
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(6) ผศ.ศิริพงษ์ สมวรรณ  ในสาขาวิชาฟิสิกส์  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 41/2563  ลงวันที่ 
8 มกราคม 2563 

(7) ผศ.กนกทิพย์ อโนราช  ในสาขาวิชาสถิติศาสตร์  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 41/2563  
ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 

(8) ผศ.ศินุพล พิมพ์พก  ในสาขาวิชาฟิสิกส์  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 320/2563 ลงวันที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2563 

(9) ผศ.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ  ในสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 320/2563 ลง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

(10)  ผศ.อิศร์ สุปินราช  ในสาขาวิชาพืชศาสตร์ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 320/2563 ลง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

◼ ในต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ าวน 1 ราย คือ 
(1) รศ.มาลี ตั้งระเบียบ ในสาขาวิชากีฎวิทยา  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1778/2562 ลง

วันที่ 20 กันยายน 2562 
 

 3) ด้านการเพ่ิมพูนความรู้ทางทักษะวิชาชีพ 
  3.1 การเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมทักษะและความรู้ทางวิชาชีพ โดยร่วมกับหน่วยงาน

ภายนนอก (ฝังตัวสถานประกอบการ) จ านวน 5 ราย (5.1-6-06) ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะทักษะด้าน
วิชาชีพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

3.2 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้เข้าร่วมอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะวิชาชีพ
และน าความรู้ ทักษะวิชาชีพที่ได้รับมาพัฒนาสมรรถนะในการท างาน โดยเข้าร่วมโครงการของคณะห รือ
มหาวิทยาลัย  หรือจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้  

 อบรมภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะทักษะด้านวิชาชีพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2562 
(5.1-6-07) 

 ◼ อบรมหลักสูตร “การจัดท าแผนการพัฒนารายบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน” (Individual Development Plan-IDP) รุ่นที่ 6 ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม
ประภาศน์  อวยชัย  ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  กรุงเทพฯ (สายวิชาการ 5 คน / สาย
สนับสนุน  7 คน) 

 ◼ อบรมหลักสูตร “การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์อย่างง่ายและรวดเร็ว" ในวันที่ 16 – 22 
มิถุนายน 2562  ณ สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  (สาย
วิชาการ 1 คน / สายสนับสนุน  1 คน) 

 ◼ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สารก าจัดศัตรูพืชในยุค 4G:ความจ าเป็น เทคนิค 
วิธีการ และข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโดรน” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกองวิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร ชั้น 1 อาคารตึก 8 ชั้น กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  (สายวิชาการ 
1 คน) 

 ◼ อบรม “การใช้ซอฟแวร์ Autodesk Inventor ๒๐๒๐ เพ่ือการออกแบบงานเครื่องจักรและ
ผลิตภัณฑ์ทั่วไป” ในวันที่ 14 - 21 กรกฎาคม 2562 ณ บริษัท เมช แมคคานิสซึ่ม ดีไซน์ จ ากัด ต าบลโคกกรวด  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (สายวิชาการ 1 คน) 



100 
 

 ◼ อบรม "Power bi desktop  เพ่ือการวิเคราะห์งานทางธุรกิจ" ในวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 
สิงหาคม 2562  ณ บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จ ากัด กรุงเทพฯ (สายวิชาการ 2 คน) 

 ◼ อบรมการเพาะเห็ดยุค 4.0 ให้ประสบความส าเร็จ โดยใช้เทคโนโลยี IT เพ่ือก้าวสู่เกษตร
อินทรีย์ ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562  ณ สยามเห็ดฟาร์ม ต าบลดอนแก้ว อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  (สาย
วิชาการ 6 คน) 

 ◼ อ บ ร ม  Characterization of nanobubbles and other ultrafine bubbles by 
Nanoparticle Tracking Analysis (NTA)  ในวันที่ 17-18 สิงหาคม2562  ณ ห้องบัวตอง ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (สายวิชาการ 8 คน) 

 ◼ อบรมการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านฟิสิกส์ประยุกต์เข้ากับงานวิจัยด้าน IOT ในวันที่ 14 - 
15 กันยายน 2562  ณ บริษัท โนวเลจ เซ็นทริค จ ากัด ต าบลฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  (สายวิชาการ 
9 คน / สายสนับสนุน  2 คน) 

 ◼ อบรมหลักสูตร วิทยากรสอนแบบโค้ช ตอบโจทย์อนาคต (เทคนิคการสอนงานให้ประสบ
ความส าเร็จอย่างมืออาชีพ) ในวันที่ 12 - 13 กันยายน 2562  ณ ห้องบัวตอง ชั้น 1 ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายวิชาการ 1 คน / สายสนับสนุน  1 คน) 
 และโครงการอ่ืน ๆ ที่ได้ด าเนินการในการอบรมให้ความรู้กับบุคลากร  

◼ โครงการอบรมเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาผู้น าทางการสอน (Teaching 
Leadership and Performance Teaching 2019”  ณ ห้องนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Innovation Learning Center) ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (สายวิชาการ 
57 ราย) (5.1-6-08) 

◼ โครงการเพิ่มสมรรถนะอาจารย์เพ่ือสร้างนักศึกษาให้เป็นนักจัดการนวัตกรรมด้านเกษตรและ
อาหารในยุคไทยแลนด์ 4.0  ในวันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องประชุมฝ้ายค า ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายวิชาการ 40 ราย / สายสนับสนุน 8 ราย / นักศึกษา 2 ราย)  

◼ โครงการอบรม “นวัตกรรมทางการศึกษา 4.0 ในยุคดิจิทัล ( Innovation and Education 
4.0) ในวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2562  ณ ห้องพระพิรุณ 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.
ล้านนา น่าน (สายวิชาการ 40 ราย / สายสนับสนุน 5 ราย / นักศึกษา 60 ราย) 

◼ อบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3” เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 
2563  เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับจัดท าคู่มือปฏิบัติงานประกอบการต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และ
จัดท าคู่มือเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ (5.1-6-09) 

◼ โครงการแนะแนวข้อสอบ TOEIC 2020 ออนไลน์ จากงานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา เมื่อ
วันที่ 18 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2563  ผ่านระบบ Zoom (สายวิชาการ 19 ราย) (5.1-6-10) 

 
3.3 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้ศึกษาดูงาน เพ่ือน าความรู้ทักษะที่ได้ไปศึกษา น ามา

พัฒนาทักษะวิชาชีพ หรือทักษะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ (5.1-6-06) 
  ◼ ศึกษาดูงาน เรื่อง Embedded System และ Huawei Thailand ในวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 
2562 ณ บริษัท Huawei Thailand อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (สายวิชาการ 14 ราย) 
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  ◼ ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ในวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 
2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่  บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลล์ จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ และ
ประชันฟาร์ม จังหวัดแพร่ (สายสนับสนุน 10 ราย) 
 

โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้สรุปแผนและผลการด าเนินงานการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้ 

แผนการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
แผนการลาศึกษาต่อ (จ านวนคน) ผลการด าเนินงานปี 2562 (จ านวนคน) 

2562 2563 2564 
ลาศึกษาต่อ ป.เอก ในปี 

2562 
อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ 

4 1 2 1 13 
 ในปีการศึกษา 2562  ตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการเกษตร ตั้งเป้าหมายบุคลากรลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน 4 คน  โดยผลการด าเนินงาน
ในปีการศึกษา 2562 มีบุคลากรที่ศึกษาต่อในปริญญาเอกจ านวน 1 ราย ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงไม่
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณวุฒิสูงขึ้นในระดับปริญญาเอก 
ปี

การศึกษา 
2561 2562 2563 2564 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน เป้าหมาย ผลด าเนินงาน เป้าหมาย เป้าหมาย 

ร้อยละ 32 37.73 32 40.49 34 36 
คน 93 104.5 93 108.5 96 96 

 ในปีการศึกษา 2562  ตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการเกษตร ตั้งเป้าหมายบุคลากรมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 32 ของบุคลากรทั้งหมด  โดยผลการ
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิสูงขึ้นในระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 40.49 ซึ่งสูงกว่า
เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ร้อยละ 8.49  จึงบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

แผนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ  

การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

แผนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
(คน) 

ผลการด าเนนิงานปี 2562 
(คน) 

2561 2562 2563 2564 
บุคลากรที่ได้รับ
ต าแหน่งทาง

วิชาการ  

อยู่ระหว่างการ
ยื่นขอก าหนด

ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 19 9 4 6 10 9 
รองศาสตราจารย ์ 9 13 8 2 1 5 

ศาสตราจารย ์ - 1 1 - - - 
รวม 28 23 13 8 11 14 

 

 ในปีการศึกษา 252 มีบุคลากรวางแผนการขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ ตามแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล จ านวน 23 คน โดยผลการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2562  มีบุคลากรได้รับ
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ต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 ราย และยังอยู่ใน
ระหว่างการยื่นขอก าหนดต าแหน่ง จ านวน 14 คน ซ่ึงสูงกว่าแผนที่ก าหนดไว้ 2 คน จึงบรรลุตามแผน   
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

5.1-6-01 แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี / ประจ าปี 2562 
5.1-6-02 สรุปรายชื่อบุคลากรลาศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
5.1-6-03 เอกสารบันทึกประวัติบุคลากร กรณีขอปรับคุณวุฒิ 
5.1-6-04 สรุปรายชื่อบุคลากรที่อยู่ระหว่างการด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
5.1-6-05 ค าสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รอง

ศาสตราจารย์) 
5.1-6-06 สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะทักษะด้านวิชาชีพบุคลากร ประจ าปี

งบประมาณ 2562 
5.1-6-07 สรุปรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะทักษะด้านวิชาชีพ

บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2562 
5.1-6-08 รายงานโครงการอบรมเทคนิคการสอนในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือพัฒนาผู้น าทางการสอน 

(Teaching Leadership and Performance Teaching 2019 
5.1-6-09 ใบประกาศนียบัตรการเข้าอบรมเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3 
5.1-6-10 บันทึกข้อความ อว 0654.03(วก)/369  ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอจัดส่ง

รายชื่อบุคลากรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแนะแนวข้อสอบ TOEIC 
 
 ข้อ 7. ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ

กิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักการ PDCA (5.1-7.01) ตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ใช้เป็นแนวทางร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย (5.1-7.02) และมีการด าเนินงานตามมระบบที่ก าหนด 
โดยมีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะในเขตพ้ืนที่ และสาขาในเขตพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง
ตามยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (5.1-7.03) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ร่วมกันจัดท าเป้าหมายก ากับและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามล าดับโดยพิจารณาจาก
ผลการด าเนินงานในการศึกษาที่ผ่านมา ที่ก าหนดตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา และสอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย (5.1-7.06) มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพทั้งของมหาวิทยาลัย 
คณะและเขตพ้ืนที่ (5.1-7.07) โดยมหาวิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพที่ประกอบด้วย
บุคลากรจากทุกพ้ืนที่ เพ่ือด าเนินงานประกันคุณภาพให้สอดคล้องและต่อเนื่องทั้งระบบ (5.1 -7.08) ทั้งนี้
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นสื่อให้คณะรับทราบแนวทางและนโยบายการท างานที่
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านคู่มือประกันคุณภาพ ทางคณะมีการท าความ
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เข้าใจร่วมกันเพื่อถ่ายทอดตัวบ่งขี้ให้ความรู้งานประกันคุณภาพฯ แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องมีการก าหนด ทบทวน
และปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางานตามผลการประเมินในปี 2560 (5.1-7.09)  

  คณะฯ มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วนทั้งควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องดังนี้ 

       1.การควบคุมติดตามด าเนินงานปละประเมินคุณภาพ 
  -  การควบคุมคุณภาพ โดยมีการด าเนินงานประกันคุณภาพทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยทุกระดับมีการจัดท าเป้าหมายการด าเนินงานและผู้รับผิดขอบ (5.1-
7.04) ด าเนินการก ากับการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบของคุณภาพ เพ่ือให้ได้ผลการด าเนินงานตาม
เป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้ 
  -   การติดตามตรวจสอบ มีการติดตามผลการด าเนินงาน โดยติดตามระดับหลักสูตร และระดับคณะการ
ด าเนินงาน พร้อมทั้งติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง (5.1-7.09) 
  -  ประเมินคุณภาพ มีการประเมินคุณภาการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (site visit) และระดับหลักสูตร
กลาง โดยจัดท าแผนการพัฒนาตามข้อเสนอแนะหลังการตรวจประเมิน ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ  
(5.1-7.10) 
      2. มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองและมีการประเมินคุณภาพภายในทุกระดับและน าผลการ
ประเมินคุณภาพรายงานส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือรวบรวมและน าส่ง สกอ.ตามก าหนดเวลาโยเป็น
การรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดให้ CHE QA ONLINE  
      3. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางานของคณะอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
งานตามผลการประเมินคุณภาการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 (5.1-7.10)  โดยจัดท าแผนพัฒนาตามผลการ
ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งขี้กลยุทธ์ที่บรรลุ
เป้าหมายทุกตัวบ่งชี้ในส่วนของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศข้อมูลประกอบการด าเนินงานประกันคุณภาพฯ 
ที่ใช้ร่วมกันทั้งระดับคณะ บุคคลสาขา คณะกลางและส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับรายงานประเมิน
ตนเอง (SAR) โดยคณะกลางให้ท าการจัดส่งข้อมูลไปยังส านักประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งจะเป็นผู้ประสานข้อมูล
กับหน่วยงานภายนอกเช่น สมศ. ก.พ.ร และอ่ืน ๆ และคณะด าเนินการกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA ONLINE 
(5.1-7.11) 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-7-01 ระบบและกล ไกการประกันคุณภาพการศึ กษาคณะวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา 

5.1-7-02 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
5.1-7-03 ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา 
5.1-7-04 ค าสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าระบบกลไกพัฒนาคุณภาพการศึกษา IQA 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.1-7-05 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2562 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-7-06 เป้าหมายและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2562 
5.1-7-07 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
5.1-7-08 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การศึกษา มทร.ล้านนา 
5.1-7-09 รายงานการประชุมการกับติดตามการด าเนินงานทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
5.1-7-10 แผนพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 2562 
5.1-07.11 เว็บไซต์ของ CHE QA ONLINE 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
7 ข้อ  7 ข้อ  5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2   ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ 
หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบหลัก : งานวิชาการและกิจการนักศึกษา 
หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรำยงำน : นางสาววรัญญา กันทะ 
โทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ 1506 
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
กิจกรรมด้านประกันคุณภาพในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 (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 
2562 (5.2-1-08) มีการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการตรวจติดตามที่ผ่านการอบรมการเป็นผู้
ประเมินคุณภาพภายในจาก สกอ. ตามค าสั่งแต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 



106 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 2562 
 

2562 (5.2-1-09) ซึ่งมีการตรวจติดตามผลการด าเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพ และปีการศึกษา 
2562 ได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะในแต่ละพ้ืนที่ (5.2-1-03) 

 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.2-1-01 แผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
5.2-1-02 แผนภูมิการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา 
5.2-1-03 เป้าหมายการด าเนินงานและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
5.2-1-04 แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี 2563 
5.2-1-05 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
5.2-1-06 แผนพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมิน ปีการศึกษา 2562 
5.2-1-07 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับและติดตามการบริหารหลักสูตร คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
5.2-1-08 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.2-1-09 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 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 2562 (5.2-2-01) ในการประชุมคณะกรรมการก ากับและ
ติดตามการบริหารหลักสูตรแต่ละครั้งจะบรรจุวาระประชุมที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
เช่น การจัดท าสมรรถนะรายวิชา และสมรรถนะวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(PLO) และมีการติดตามการจัดส่งสรุปรายงาน มคอ. 3 – 6 ปีการศึกษา 2562 และติดตามรายงาน
ผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2562 เพ่ือเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินปี
การศึกษา 2562  พิจารณาเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 
(5.2-2.02) และมีการรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ต่อที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
1-4/2563 (5.2-2-03) 
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 
หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

5.2-2-01 ประกาศของคณะฯ เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ประจ าปี 2562 

5.2-2-02 บันทึกข้อความเกี่ยวกับการก ากับ ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ 
5.2-2-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1-4/2563 

 
 ข้อ 3. มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรให้เกิดผลตำม

องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
ผลกำรด ำเนินงำน :  

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีการจัดสรร
ครุภัณฑ์การศึกษา งบประมาณ 2563 จ านวนเงิน 4,307,700 บาท (สี่ล้านสามแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อย
บาทถ้วน) ได้จัดสรรลงไปทุกหลักสูตร (5.2-3-01) 

และเนื่องจากในปีการศึกษา 2562 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการถึงระดับ
หลักสูตร ท าให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าเป็นต้องได้รับความ
เข้าใจในหลักเกณฑ์การประ เมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร จึงมุ่งสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินฯ ใหม่ให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผ่านกระบวนการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยได้รับจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 คณะฯ ได้สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรพ้ืนที่ (Site Visit) และหลักสูตรกลาง ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่  18 19 และ 29
พฤษภาคม 2563 (5.2-3-02) 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.2-3-01 งบครุภัณฑ์การศึกษา งบประมาณ 2563 
5.2-3-02 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายในระดับหลักสูตรพื้นที่ (Site Visit) และหลักสูตรกลาง ประจ าปีการศึกษา 
2562 
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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 2562 โดยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรเข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายใน ในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้เปิดการ
เรียนการสอน จ านวน 8 หลักสูตร (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558) โดยเข้ารับการตรวจ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตรในแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้ 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ เข้ารับการตรวจ
ประเมินคุณภาพ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ มทร.ล้านนา ตาก (5.2-4.01)  

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมิน
คุณภาพ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ มทร.ล้านนา ตาก (5.2-4-02) 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ มทร.ล้านนา ล าปาง (5.2-4-03) 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับการตรวจ
ประเมินคุณภาพ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ มทร.ล้านนา ล าปาง (5.2-4-04) 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้ารับการ
ตรวจประเมินคุณภาพ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ มทร.ล้านนา ล าปาง (5.2-4-05) 

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจประเมิน
คุณภาพ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ มทร.ล้านนา น่าน (5.2-4-06) 

7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก (5.2-4-07) 

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร เข้ารับการตรวจประเมิน
คุณภาพ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก (5.2-4-08) 

หลังจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครบทุกหลักสูตรแล้ว งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ได้สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะของทุกหลักสูตรรายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 8/2563             เมื่อ
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 (5.2-4-09) เพ่ือพิจารณาและเสนอแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงให้กับทุก
หลักสูตร ส าหรับใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ในปีการศึกษาถัดไป 
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

5.2-4-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจอาหารและโภชนาการ ปีการศึกษา 2562 

5.2-4-02 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

5.2-4-03 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 

5.2-4-04 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2562 

5.2-4-05 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปีการศึกษา 2562 

5.2-4-06 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562 

5.2-4-07 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 

5.2-4-08 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เครื่องจักรกลเกษตร ปีการศึกษา 2562 

5.2-4-09 ร าย ง านการประชุ มคณะกรรมการประจ า คณะวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 8/2563              
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 ข้อ 5. น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจ ำคณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภำพดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

ผลกำรด ำเนินงำน :  

หลังจากที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรครบทุกหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นั้น งานวิชาการและกิจการนักศึกษา  ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  
8/2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 (5.2-5-01) เสนอต่อคณะกรรมการก ากับและติดตามการบริหาร
หลักสูตร เพ่ือน าแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงฯ ไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป (5.2-5.02) 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.2-5-01 ร าย ง านการประชุ มคณะกรรมการประจ า คณะวิ ทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 8/2563              
5.2-5-02 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ 
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 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 

องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน  ผ่ำน 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 4.29 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 3.00 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 3.99 ด ี
องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.50 ด ี
องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 ปานกลาง 

คะแนนรวม 3.58 ดี 

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

องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน  ผ่ำน 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 4.76 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 3.00 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 3.15 ด ี
องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.25 ด ี
องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2.00 น้อย 

คะแนนรวม 3.30 ดี 

 

3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (5.2-6-03) 
องค์ประกอบ คะแนน ผลกำรประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน  ผ่ำน 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 4.05 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 3.00 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 3.11 ด ี
องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.50 ด ี
องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2.00 น้อย 

คะแนนรวม 3.26 ดี 
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4. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (5.2-6-04) 
องค์ประกอบ คะแนน ผลกำรประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน  ผ่ำน 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 3.91 ด ี
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 2.67 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 2.93 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.75 ด ี
องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 ปานกลาง 

คะแนนรวม 3.28 ดี 

 

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

องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน  ผ่ำน 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 4.29 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 2.67 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 3.81 ด ี
องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.25 ด ี
องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 ปานกลาง 

คะแนนรวม 3.39 ดี 

 

6. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร (5.2-
6-06) 

องค์ประกอบ คะแนน ผลกำรประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน  ผ่ำน 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 4.16 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 2.67 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 3.67 ด ี
องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.25 ด ี
องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2.00 น้อย 

คะแนนรวม 3.25 ดี 
 

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

องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน  ผ่ำน 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต N/A ไม่ประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 3.00 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 3.68 ด ี
องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.50 ด ี
องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.00 ด ี

คะแนนรวม 3.46 ดี 
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8. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพืชศำสตร์ (5.2-6-08) 
องค์ประกอบ คะแนน ผลกำรประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน  ผ่ำน 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 4.13 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 3.00 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 3.00 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.50 ด ี
องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 ปานกลาง 

คะแนนรวม 3.33 ดี 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.2-6-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 
5.2-6-02 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เครื่องจักรกลเกษตร ปีการศึกษา 2562 
5.2-6-03 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562 
5.2-6-04 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 
5.2-6-05 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ธุรกิจอาหารและโภชนาการ ปีการศึกษา 2562 
5.2-6-06 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปีการศึกษา 2562 
5.2-6-07 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2562 
5.2-6-08 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพืชศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 
 
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน :  

เป้ำหมำย 2561 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนที่ได ้
กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ องค์ประกอบท่ี 5 
 

จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
-คณะฯมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องใน มีแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็น
แนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน ท าให้
ปฏิบัติงานได้ตรงเป้าหมายและสอดคล้อง 

ปณิธาน พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของคณะฯ
และมหาวิทยาลัย 
-มีการประชุมและด าเนินงานตามแผนงานและ
ขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง 
-มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด า 
เนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง
ระดับหลักสูตรและคณะ 

- ผู้บริหารควรส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนงาน รวมทั้งตัวชี้วัดต่าง ๆ ให้
บุคลากร เพ่ือน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งเน้นใหเ้ห็นจุดอ่อน/ปัญหาที่ควรพัฒนา

ใหก้ารท างานมีผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น 

 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
ควรพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
จัด เก็บข้อมูลที่ จ า เป็นต่อผู้ บริหารในการ

ตัดสินใจ และการพัฒนานวัตกรรมที่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือประหยัดทรัพยากร ลดขั้นตอน 

และลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

-เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลาย
ท่ าน เกษียณอายุ จึ งมีการเปลี่ ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในหลายหลักสูตร อีกทั้งมี
การรับอาจารย์ใหม่เข้ามาเพ่ือทดแทนอาจารย์ที่
เกษียณ จึงควรมีการจัดอบรมเพ่ือสร้างความ
เข้าใจในระบบประกันคุณภาพทั้งในระดับ
หลักสูตรและสถาบัน 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2562 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 จากผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อประเมินโดยใช้
เกณฑ์มาตรฐานตามที่ สกอ. ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2561  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
สรุปได้ดังนี้ 
ตาราง 1  ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับคณะ  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

การ
บรรลุ

เป้าหมา
ย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

 
 

ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  
ผลการบริหารจัดการ
หลักสตูรโดยรวม 

3 คะแนน 
26.85 

=   3.36 บรรล ุ 3.36 
8 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  
อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละ 32 
108.5 X 

100 
= 40.49 บรรล ุ 5.06 

268 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 
อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 32 
100 X 

100 
= 37.31 บรรล ุ 3.11 

268 

ตัวบ่งชี้ที ่1.4 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

5 คะแนน 
-16.34 -20 X 

100 
= -81.70 บรรล ุ 5 

20 

ตัวบ่งชี้ที ่1.5 
การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

6 ข้อ 6 ข้อ ( 1 – 6 ) บรรล ุ 5 

ตัวบ่งชี้ที ่1.6 
กิจกรรมนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตร ี

6 ข้อ 6 ข้อ ( 1 – 6 ) บรรล ุ 5 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 

 
 

4.42 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

การ
บรรลุ

เป้าหมา
ย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

 
 

ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 2 : วิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

6 ข้อ 6 ข้อ ( 1 – 6 ) บรรล ุ 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  
เงินสนับสนุนงานวิจัยงาน
สร้างสรรค ์

60,000/
คน 

 
26,789,907.50 = 105,058.4  

   บาท/คน 
บรรล ุ 5 

255 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

วิทย์ 3.0 
18.43 

X 5 = 3.07 บรรล ุ 5 
30 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 : วิจัย 5.00 
องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  
การบริการวิชาการแก่สังคม 

6 ข้อ 6 ข้อ ( 1 – 6 ) บรรล ุ 5 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 5.00 
องค์ประกอบท่ี 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  
ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ 6 ข้อ ( 1 – 6 ) บรรล ุ 5 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 
องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที ่5.1  
การบริหารของคณะเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม           
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและ         
อัตลักษณ์ของคณะ 

7  ข้อ 7 ข้อ ( 1 – 7 ) บรรล ุ 5 

ตัวบ่งชี้ที ่5.2 
 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสตูร 

6  ข้อ 6 ข้อ ( 1 – 6 ) บรรล ุ 5 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 5.00 
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ผลการประเมิน 
0.00-1.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง 
2.51-3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51-4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
4.51-5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 

ตาราง 2  วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องค์ประกอบ 
ตัว
บ่งชี้ 

คะแนนประเมินเฉลี่ย 
ผลการ
ประเมิน I P O 

คะแ
นน

เฉลี่ย 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 6 4.39 5.00 3.36 4.42 ดี 
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1 
- 5.00 - 5.00 

ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 การบริหารจัดการ 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
รวม 13 4.54 5.00 4.18 4.73 ดีมาก 

ผลการประเมิน      
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนาภาพรวม 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
จุดเดน 

 1.ความเข็มแข็งทางวิชาการของบุคลากร  พัฒนาต่อยอดสู่งานวิจัยและบริการวิชาการที่
หลากหลาย เน้นการปฏิบัติจริงลงสู่ชุมชน  

 2.มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของคณะฯ  
แนวทางเสริม 

1. ผู้บริหารควรส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงาน รวมทั้งตัวชี้วัดต่าง ๆ ใหบุ้คลากร 
เพ่ือน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเน้นให้เห็นจุดอ่อน/ปัญหาที่ควรพัฒนาให้การท างานมี

ผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- 
 
 
 
 


