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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

1. บทสรุปสําหรับผู้บริหาร  
 
 
บทนํา  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 22 หลักสูตร จําแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 20 หลักสูตร และระดับ           
ปริญญาโท 2 หลักสูตร  
 ในปีการศึกษา 2558 คณะมีจํานวนนักศึกษารวมทั้งหมด 7,262 คน อาจารย์รวมทั้งสิ้น 380 คน 
จําแนกเป็น อาจารย์ 303 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 73 คน รองศาสตราจารย์ 3 คน และศาสตราจารย์              
1 คน 
 
ผลการประเมินคุณภาพ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดําเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 13 
ตัวบ่งช้ี ผลการดําเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี  ( 4.00 คะแนน) โดย องค์ประกอบที่มีผลระดับดีมาก 
ได้แก่  องค์ประกอบที่ 3,5  ระดับดี ได้แก่  องค์ประกอบที่ 1,2,4  (รายละเอียดดังตารางสรุปผล) 
 
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ I P O คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การดําเนนิงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 6 1.2, 1.3,1.4 1.5,1.6 1.1 3.59 การดําเนินงานระดับดี 
2 3 2.2 2.1 2.3 3.83 การดําเนินงานระดับดี 
3 1 - 3.1 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
4 1 - 4.1 - 4.00  การดําเนินงานระดับดี 
5 2 - 5.1,5.2 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

รวม 13 4 7 2 4.00  การดําเนินงานระดับดี 
ผลการประเมิน การ

ดําเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน
ต้องปรับปรุง 

  

* ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผลการประเมินในระดับหลักสูตร 
2. กระบวนการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
3. การบริการงานกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
4. การส่งเสริมในการเพ่ิมศักยภาพนักวิจัย 
5. กระบวนการการบริการวิชาการแก่สังคม 
6. กระบวนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
7. กระบวนการการบริหารจัดการ 

 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรปรับกระบวนการส่งเสริมอาจารย์ประจําหลักสูตรให้มีแผนการพัฒนาตนเองส่วนบุคคลใน
เรื่องคุณวุฒิ ตําแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ให้มีระดับคุณภาพผลงานทาง
วิชาการช่วงระดับคะแนน 0.60-1.00 เพ่ิมขึ้น 

2. ผู้รับผิดชอบที่กํากับกระบวนการการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ควรศึกษาทําความ
เข้าใจประเด็นตัวช้ีวัดในเรื่องการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้ชัดเจน และวางแผนการ
ประเมินผลการให้บริการ พร้อมทั้งนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ชัดเจนมากขึ้น 

3. ควรมีการกําหนดผู้รับผิดชอบในงานด้านกิจกรรมนักศึกษาให้ครอบคลุมทุกเขตพ้ืนที่ที่คณะ
วิศวกรรมฯ ได้ทําการจัดการศึกษา 

4. ในการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะฯ ควรกําหนดกิจกรรมให้ครอบคลุม
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่ง 5 ประการ โดยพิจารณาถึงศาสตร์ในแต่ละหลักสูตรที่คณะ
ทําการจัดการเรียนสอน พร้อมทั้งควรกําหนดวัตถุประสงค์ของแผนและตัวช้ีประเมิน
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนให้ชัดเจนและสามารถประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม 

5. ปรับกระบวนให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาศึกษา โดยให้นักศึกษาตระหนักถึงการ
ประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานคร้ังต่อไป 

6. ควรหารูปแบบที่เหมาะสมในการเพ่ิมศักยภาพการเขียนผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยในการ
เผยแพร่ตีพิมพ์ให้มีระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการช่วงระดับคะแนน 0.60-1.00 เพ่ิมขึ้น 

7. ควรส่งเสริมสนับสนุนนักวิจัยให้ครอบคลุมทุกเขตพ้ืนที่ที่สังกัดในคณะฯ ทั้งในด้านการจัดสรร
งบประมาณ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพนักวิจัย เป็นต้น 

8. ควรมีการนําผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม ให้เข้าสู่ระบบเชิงการบริหารจัดการของ
คณะ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

9. ในการจัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งกําหนดวัตถุประสงค์ของแผน
และตัวช้ีประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนให้ชัดเจนและสามารถประเมินได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

10. ควรปรับกระบวนการการบริหารและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ให้
สะท้อนถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพ่ือการผลิตบัณฑิตในการสร้างโอกาสแข่งขันให้มากขึ้น 

11. ควรสร้างระบบการจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลให้มีกระบวนการชัดเจน จนเกิดเป็น
รูปธรรมและสามารถนํามาใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในเชิงลายลักษณ์อักษร 

12. ควรมีการกํากับติดตาม รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน พร้อมทั้งนําผลการติดตามการดําเนินงาน มาพัฒนา
ปรับปรุงแผนให้ชัดเชนตามกรอบที่วางไว้ 

13. ควรแยกส่วนการกํากับติดตามงานด้านประกันคุณภาพของตัวช้ีวัดระดับคณะและระดับ
หลักสูตรให้ชัดเจน 

14. ควรกําหนดระบบกลไกในการกํากับตัวช้ีวัดระดับหลักสูตรให้สะท้อนถึงการกํากับติดตามท้ัง 
6 องค์ประกอบตามตัวช้ีวัดของระดับหลักสูตร พร้อมทั้งแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามการ
ดําเนินงานตามระบบกลไกที่กําหนดและรายงานการกํากับติดตามตามรอบที่กําหนดไว้ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

2. รายนามคณะกรรมการผู้ประเมิน 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2559 
 
รายชื่อคณะกรรมการผูป้ระเมิน 

ชื่อ - สกุล สังกัด ปฏิบัติหนา้ที ่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์  พวงยาณี มทร.สุวรรณภูมิ ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  รอดอัมพร มศว. ประสานมิตร กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร  จันทร์ไชย มทร.ล้านนา กรรมการ 
4. นายอดิเรก  ชัยนวกุล มทร.ล้านนา เลขานุการ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

3. บทนํา 
 
 
 
3.1 ข้อมูลพืน้ฐาน/ประวัติ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นตามกฎกระทรวงการจัดต้ังส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123  ตอนที่ 118 ก วันที่  
27 พฤศจิกายน 2549 ตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 
         มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ระดับปริญญาตรี 
และ ระดับปริญญาโท โดยจัดการศึกษาใน 6 เขตพ้ืนที่ ได้แก่ เขตพ้ืนที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ เขตพ้ืนที่ตาก 
เขตพ้ืนที่เชียงราย เขตพ้ืนที่ลําปาง เขตพ้ืนที่น่าน  และเขตพ้ืนที่พิษณุโลก ทั้งน้ีได้จัดการเรียนการสอนโดย
แบ่งเป็น 5 สาขา แบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 12 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 20 
หลักสูตร และระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร 
 
3.2 สถานที่ต้ัง 

สํานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ช้ัน 3 อาคารเรยีนรวม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 ที่ต้ังเลขที่ 128  ถนนห้วยแก้ว  ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่   50300 
 
3.3 แผนภูมิ/โครงสร้าง 
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3.4 วิสัยทศัน/์พันธกิจ/เป้าหมาย/กลยุทธ ์
ปรัชญา คณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นที่พ่ึงของสังคม 
 
วิสัยทัศน์  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเช่ียวชาญเทคโนโลยี  มีคุณธรรมจริยธรรม  วิจัยและ

พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสังคม  สู่สากล 
 

 พันธกิจ 
1.  จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมุ่งเน้น    

  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม  และพ่ึงพาตนเองได้ 
2.  สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ  บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี 
3.  ให้โอกาสผู้สําเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ 
4.  สร้างงานวิจัย  บริการวิชาการ  ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม 
5.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6.  สร้างระบบบริหารจัดการที่มีดีมุ่งสู่การพ่ึงพาตนเอง 
 
อัตลกัษณ์        บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 
 
เอกลักษณ ์      คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสังคม 
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4. วธีิประเมิน 

 
 
 
 
4.1 การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจเยี่ยม) 
 การวางแผนการประเมิน 
 การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเย่ียม คณะกรรมการประเมินได้กําหนดตารางวันเวลาที่จะ
เข้าประเมิน  โดยตกลงร่วมกันกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  และเมื่อได้รับรายงานการ
ประเมินตนเองของหน่วยงานแล้ว คณะกรรมการประเมินศึกษารายงานการประเมินตนเอง ตามท่ีได้รับ
มอบหมายประธานได้ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการประเมิน  ถึงวิธีการประเมิน และการเขียนรายงาน 

การดําเนินการระหว่างการตรวจเย่ียมคณะผู้ประเมินได้ดําเนินการตามลําดับดังน้ี 
 1)  คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานช้ีแจง 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน ช้ีแจงกําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินกับทีม
บริหารของหน่วยงาน  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของหน่วยงานให้
คณะกรรมการประเมินทราบและซักถาม 
 2) เย่ียมชมหน่วยงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์และผู้เก่ียวข้อง  เย่ียมชมห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่ของหน่วยงาน 
 3)  การสัมภาษณ์ ได้ดําเนินการสัมภาษณ์ผู้แทน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานตามที่ได้
แจ้งล่วงหน้า กรรมการบริหาร  กรรมการวิชาการ  ผู้แทนคณาจารย์  ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนศิษย์เก่า 
ผู้ปกครอง และผู้ใช้บัณฑิต 
 4) ศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง คู่มือต่างๆ ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะและหน่วยงานเทียบเท่าในปีที่ผ่านมา และหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืน ๆ 

การดําเนินงานหลังการตรวจเย่ียม 
 1) เมื่อเสร็จการตรวจเย่ียมในวันแรกประธานได้กําหนดให้ทุกคนมาประชุมสรุปผลงานประจําวัน
และทบทวนแผนการเย่ียมในวันต่อไป 
 2) สรุปผลการประเมินและนําเสนอปากเปล่า ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้เก่ียวข้อง รับทราบและ
ร่วมอภิปรายผลการประเมิน 
 3) สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเล่มส่งให้กับงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 
4.2 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 กําหนดให้กรรมการที่ตรวจประเมิน  ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ และตรวจเย่ียมสถานที่  (Site visit)  จากนั้นนําข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการทุกคน เพ่ือ
ตัดสินผลในทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งช้ี  และในการนําเสนอผู้บริหารและทีมงาน ได้เปิดโอกาสให้
บุคลากร สามารถแสดงความคิดเห็นโต้แย้งในผลการประเมินได้  โดยต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์มาแสดง 
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เกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน 
        ในการประเมินคร้ังน้ีคณะกรรมการตัดสินผลตามเกณฑ์คะแนนผลลัพธ์ 1-5 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยพิจารณาตัดสินผลตามเกณฑ์  ดังน้ี 
 คะแนน  0.00 - 1.50   หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 คะแนน  1.51 - 2.50    หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
 คะแนน  2.51 - 3.50     หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช้ 
 คะแนน  3.51 - 4.50    หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
 คะแนน  4.51 - 5.00    หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
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5. ผลการประเมิน 
 
 
 
5.1 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี ้

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย 
ผลการดาํเนินงาน 

คะแนน ตัวตั้ง ผลลพัธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
1.1  ผลการบริหารจดัการหลักสูตร
โดยรวม 

3 คะแนน 54.47/22 
 

= 2.48 คะแนน 2.48 

1.2  อาจารย์ประจาํคณะท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก 

ร้อยละ 16 54.47/22 
 

= 2.48 คะแนน 2.38 

1.3  อาจารย์ประจาํคณะท่ีดํารง ตําแหน่ง
 ทางวิชาการ 

ร้อยละ 30 (77*100)/379.5 
 

= ร้อยละ 20.29 1.69 

1.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
 ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

20:1 (19.13-20)/20 *100 
 

= ร้อยละ -4.35 5 

1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5 ข้อ  5 ข้อ 5 
1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 5 ข้อ  5 ข้อ 5 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
2.1  ระบบและกลไกการบริหารและ
 พัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ  6 ข้อ 5 

2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
 สร้างสรรค์ 

60,000 
บาทต่อคน 

17,485,914/357.50 = 4.08 4.08 

2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
 ประจําและนักวจิยั 

3 ข้อ (54.60/357.50)*100 
 

= 15.27 2.42 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
3.1  การบริการวิชาการแก่สงัคม 6 ข้อ  6 ข้อ 5 
องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1  ระบบและกลไกการทํานุบาํรงุ
 ศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ  6 ข้อ 4 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับ
 ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกจิกลุ่ม
 สถาบัน และเอกลกัษณ์ของคณะ 

6 ข้อ  6 ข้อ 5 

5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
 หลักสูตร 

6 ข้อ  6 ข้อ 5 

เฉลี่ยรวม    4.00 
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5.2 ผลการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ I P O คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 6 1.2, 
1.3,1.4 

1.5,1.6 1.1 3.59 การดําเนินงานระดับดี 

2 3 2.2 2.1 2.3 3.83 การดําเนินงานระดับดี 
3 1 - 3.1 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
4 1 - 4.1 - 4.00  การดําเนินงานระดับดี 
5 2 - 5.1,5.2 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

รวม 13 4 7 2 4.00  การดําเนินงานระดับดี 
ผลการประเมิน      

* ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 
5.3 จุดเด่น/แนวทางเสริม/จุดทีค่วรพัฒนา/ขอ้เสนอแนะ รายองค์ประกอบ 
 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. ผลการประเมินในระดับหลักสูตร 1. ควรปรับกระบวนการส่งเสริมอาจารย์ประจําหลักสูตรให้มี

แผนการพัฒนาตนเองส่วนบุคคลในเรื่องคุณวุฒิ ตําแหน่ง
วิชาการ ผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ให้มีระดับคุณภาพผลงาน
ทางวิชาการช่วงระดับคะแนน 0.60-1.00 เพ่ิมข้ึน 

2.กระบวนการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1. ผู้รับผิดชอบท่ีกํากับกระบวนการการบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ควรศึกษาทําความเข้าใจประเด็นตัวชี้วัดในเร่ือง
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้ชัดเจน และวางแผน
การประเมินผลการให้บริการ พร้อมท้ังนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้
ชัดเจนมากข้ึน 

3. การบริการงานกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1. ควรมีการกําหนดผู้รับผิดชอบในงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
ให้ครอบคลุมทุกเขตพ้ืนท่ีท่ีคณะวิศวกรรมฯ ได้ทําการจัด
การศึกษา 
2. ในการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะฯ 
ควรกําหนดกิจกรรมให้ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่ง 5 ประการ โดยพิจารณาถึงศาสตร์ในแต่ละหลักสูตรท่ี
คณะ ทําการจั ดการ เ รี ยนสอน  พ ร้อม ท้ั งควรกํ าหนด
วัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้ประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนให้ชัดเจนและสามารถประเมินได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
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จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
 3. ปรับกระบวนให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาศึกษา โดย

ให้นักศึกษาตระหนักถึงการประเมินผลความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุง
การดําเนินงานคร้ังต่อไป 

 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. การส่งเสริมในการเพิ่มศักยภาพนักวิจัย 
 

1. ควรหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมศักยภาพการเขียน
ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยในการเผยแพร่ตีพิมพ์ให้มีระดับ
คุณภาพผลงานทางวิชาการช่วงระดับคะแนน 0.60-1.00 
เพ่ิมข้ึน 
2. ควรส่งเสริมสนับสนุนนักวิจัยให้ครอบคลุมทุกเขตพ้ืนท่ีท่ี
สังกัดในคณะฯ ท้ังในด้านการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงเพ่ิม
ศักยภาพนักวิจัย เป็นต้น 

 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. กระบวนการการบริการวิชาการแก่สังคม 1. ควรมีการนําผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน

และโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการสังคม ให้เข้าสู่ระบบเชิงการบริหารจัดการของ
คณะ 

 
องค์ประกอบที่ 4 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. กระบวนการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 1. ในการจัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พร้อม

ท้ังกําหนดวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้ประเมินความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนให้ชัดเจนและสามารถประเมินได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. กระบวนการการบริหารจัดการ 
 

1. ควรปรับกระบวนการการบริหารและการวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ให้สะท้อนถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เพ่ือการผลิตบัณฑิตในการสร้างโอกาสแข่งขันให้มากข้ึน 
2. ควรสร้างระบบการจัดการองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลให้มี
กระบวนการชัดเจน จนเกิดเป็นรูปธรรมและสามารถนํามาใช้เป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีในเชิงลายลักษณ์อักษร 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
 3. ควรมีการกํากับติดตาม รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ

บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
พร้อมท้ังนําผลการติดตามการดําเนินงาน มาพัฒนาปรับปรุงแผนให้
ชัดเชนตามกรอบท่ีวางไว้ 
4. ควรแยกส่วนการกํากับติดตามงานด้านประกันคุณภาพของ
ตัวชี้วัดระดับคณะและระดับหลักสูตรให้ชัดเจน 
5. ควรกําหนดระบบกลไกในการกํากับตัวชี้วัดระดับหลักสูตรให้
สะท้อนถึงการกํากับติดตามท้ัง 6 องค์ประกอบตามตัวชี้วัดของ
ระดับหลักสูตร  พร้อมท้ังแต่ง ต้ังคณะกรรมการติดตามการ
ดําเนินงานตามระบบกลไกที่กําหนดและรายงานการกํากับติดตาม
ตามรอบท่ีกําหนดไว้ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

กําหนดการ 
โครงการตรวจประเมินคณุภาพภายใน ระดับคณะ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558  

วันที่ 13-14 ตุลาคม 2559 
ณ ห้องประชมุ รร 305 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 

เวลา รายละเอียด 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน 
09.00 – 09.15 น. คณบดีกล่าวต้อนรับพร้อมเปิดโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ 

ประจําปีการศึกษา 2558 
09.15 – 09.45 น. คณะกรรมการฯ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินและการตรวจเย่ียม 

พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจําปี
การศึกษา 2557 ระดับคณะ 

09.45 – 11.00 น. สัมภาษณ์ผู้บรหิาร 
11.00 - 11.30 น. -  สัมภาษณ์ตัวแทน

ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต
-  สัมภาษณ์ตัวแทน

ชุมชน 
-  สัมภาษณ์ตัวแทน

ศิษย์เก่า 
11.30 – 12.00 น. -  สัมภาษณ์ตัวแทน

อาจารย์ 
-  สัมภาษณ์ตัวแทน

เจ้าหน้าที่ 
สัมภาษณ์ตัวแทน

นักศึกษา 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.45 น. คณะกรรมการฯ ตรวจเย่ียมห้องสมุด/ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ สังเกตการณ์

และสัมภาษณผ์ู้ปฏิบัติงาน 
14.45 – 17.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน ข้อมลูเพ่ิมเติม และ

สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีตามรายงานผลการประเมินตนเอง 
17.00 – 18.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น 
18.00 – 20.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน ข้อมลูเพ่ิมเติม และ

สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีตามรายงานผลการประเมินตนเอง (ต่อ) 
    
หมายเหตุ :  1. พักรับประทานอาหารว่างช่วงเช้า เวลา 10.30 – 10.45 น.และช่วงบ่ายเวลา 14.30 – 14.45 น. 
               2. กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 
เวลา รายละเอียด 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน ข้อมลูเพ่ิมเติม และสัมภาษณ์

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีตามรายงานผลการประเมินตนเอง (ต่อ) 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน ข้อมลูเพ่ิมเติม และสัมภาษณ์

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีตามรายงานผลการประเมินตนเอง (ต่อ) 
15.00 – 17.00 น. ประธานคณะกรรมการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพด้วยวาจาต่อคณะผู้บริหาร 

อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของหน่วยงาน/คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ และ
ตอบข้อสักถาม 

 
หมายเหตุ :  1. พักรับประทานอาหารว่างช่วงเช้า เวลา 10.30 – 10.45 น.และช่วงบ่ายเวลา 14.30 – 14.45 น. 

   2. กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

รายชื่อผู้ใหส้ัมภาษณ ์

ลําดับ ชื่อ-สกุล กลุ่ม 

1 นายยงยุทธ  ศรีออน ตัวแทนชุมชน 
2 นายณัฐกานต์ สกุลหาร ตัวแทนผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 
3 นายไพบูรณ์  ขุนปัญญา ตัวแทนผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 
4 ดร.ธวัชชัย  อุ่นใจจม ตัวแทนอาจารย์ 
5 นายณรงค์  นันทกุศล ตัวแทนอาจารย์ 
6 นายประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ ตัวแทนอาจารย์ 
7 นายสมหมาย สารมาท ตัวแทนอาจารย์ 
8 นายไกรลาศ ดอนชัย ตัวแทนอาจารย์ 
9 นายบรรหาร  ป่ินคํา ตัวแทนศิษย์เก่า 
10 นายธีรวัฒน์ แสงกาศ ตัวแทนศิษย์เก่า 
11 นส.เฟ่ืองฟ้า  อินตา ตัวแทนเจ้าหน้าที่ 
12 นส.สุวรินทร์ กาวิยะ ตัวแทนเจ้าหน้าที่ 
13 นส.ภาวริศ  ถอืคํา ตัวแทนเจ้าหน้าที่ 
14 นส.ดวงฤทัย ไอราเขตต์ ตัวแทนเจ้าหน้าที่ 
15 นส.วารุณี  สิทธิวัง ตัวแทนเจ้าหน้าที่ 

 

 



เกณฑ์พิจารณา เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน หมายเหตุ

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุก
หลักสูตร
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะ
รับผิดชอบ
จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด

จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ
จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาที่
เป็นจริง-สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 6 ข้อ 1 1 1 1 1 1 6 5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 6 ข้อ 1 1 1 1 1 1 6 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
6 ข้อ 1 1 1 1 1 1 6 5.00

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจาก
ภายในและภายนอก

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย

ตาราง ส.1 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ 

5

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

4.0848,911.65
357.50

17,485,914.00

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

0

19.13

20.00
5.00-4.35

2.39

1.6920.29
379.50
77.00

1.33

อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 3.67

72.50
379.50

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์

54.47
22.00

ผลการดําเนินงาน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

1.84

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต

19.10

2.48 2.48

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2



เกณฑ์พิจารณา เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน หมายเหตุ

ตาราง ส.1 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลการดําเนินงาน
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ทั้งหมด

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 6 ข้อ 1 1 1 1 1 1 6 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลป
และวัฒนธรรม

เกณฑ์มาตรฐาน 6-7 ข้อ 
ดําเนินการ 6-7 ข้อ ได้ 5 คะแนน 6 ข้อ 1 1 1 1 1 1 6 4.00

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ 
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
ดําเนินการ 3-4 ข้อ ได้ 3 คะแนน
ดําเนินการ 5-6 ข้อ ได้ 4 คะแนน

7  ข้อ 1 1 1 1 1 1 1 7 5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ

หลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

ดําเนินการ 3-4 ข้อ ได้ 3 คะแนน 6 ข้อ 1 1 1 1 1 1 6 5.00
4.00

หมายเหตุ

องค์ประกอบที่ 1 3.59
องค์ประกอบที่ 2 3.83
องค์ประกอบที่ 3 5.00
องค์ประกอบที่ 4 4.00
องค์ประกอบที่ 5 5.00

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ

องค์ประกอบที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ

2.4215.27
357.50

54.60
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจําและนักวิจัย
4.53

คะแนนเฉลี่ยรวม



ผลการประเมิน

ตัวบ่งช้ี I P O คะแนนเฉลี่ย

0.00<=1.50การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 6 3.03 5.00 2.48 3.59 การดําเนินงานระดับดี

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 3 4.08 5.00 2.42 3.83 การดําเนินงานระดับดี

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 1 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลป       
                และวัฒนธรรม

1 4.00 4.00  การดําเนินงานระดับดี

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 2 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

รวม 13 3.29 4.86 2.45 4.00  การดําเนินงานระดับดี

ผลการประเมิน การดําเนินงานระดับ
พอใช้

การดําเนินงานระดับ
ดีมาก

การดําเนินงานต้อง
ปรับปรุง

ตารางท่ี ส.2   ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

องค์ประกอบคุณภาพ



ตวัตั้ง ผลลพัธ์ ข้อทีม่ี ข้อทีไ่ม่มี
ประเมนิ

ตนเอง

ตวัหาร
(% หรือ 

สัดส่วน)

ผล

ดาํเนินงาน

ผล

ดาํเนินงาน
(SAR)

ตวับ่งช้ีที ่1.1

ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม

ตวับ่งช้ีที ่1.2

อาจารยป์ระจาํคณะท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก

ตวับ่งช้ีที ่1.3

อาจารยป์ระจาํคณะท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ

ตวับ่งช้ีที ่1.4

จาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจาํนวนอาจารย์
ประจาํ

ตวับ่งช้ีที ่1.5

การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี

ตวับ่งช้ีที ่1.6

กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี

ตวับ่งช้ีที ่2.1

ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิยัหรืองาน
สร้างสรรค์

ตวับ่งช้ีที ่2.2

เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค์

ตวับ่งช้ีที ่2.3

ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยั

ตวับ่งช้ีที ่3.1

การบริการวชิาการแก่สงัคม

ตวับ่งช้ีที ่4.1

ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม

ตวับ่งช้ีที ่5.1

การบริหารของคณะเพ่ือการกาํกบัติดตามผลลพัธ์ตาม
พนัธกิจกลุ่มสถาบนั และเอกลกัษณ์ของคณะ

ตวับ่งช้ีที ่5.2

ระบบกาํกบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตร

เฉล่ียรวม 13 ขอ้ 4.08 4.00

2.48

ตวับ่งช้ี

เป้าหมาย

ผลการดาํเนินงาน คะแนนประเมนิ

(ตามเกณฑ์ สกอ.) เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ

กรรมการ

ประเมนิ

3 คะแนน
54.47/22 

 = 2.48 คะแนน
1 - 2.48

1.69

ร้อยละ 16
(72.5*100)/379.5

= ร้อยละ 19
1 - 2.38 2.38

ร้อยละ 30
(77*100)/379.5
= ร้อยละ 20.29

1 - 1.69

5

5 ขอ้ 1,2,3,4,5,6 - 5 5

20:01 1 - 5
(19.13-20)/20 *100

= ร้อยละ -4.35

4

6 ขอ้

5 ขอ้ 1,2,3,4,5,6 - 5 5

4.08

6 ขอ้ 1,2,3,4,5,6 - 5 5

60,000 
บาทต่อคน

17,485,914/357.50 1 - 3.9

1,2,3,4,5,6 - 5 5

3 ขอ้
(54.60/357.50)*100

= 15.27
1 - 2.53 2.42

6 ขอ้ 1,2,3,4,5,6 7 5

5 5

6 ขอ้
1,2,3,4,5,6

,7
- 5 5

5 ขอ้ 1,2,3,4,5,6 -
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