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1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

  คณะวิศวกรรมศำสตร์ เป็นหน่วยงานท่ีเกิดข้ึนตามกฎกระทรวงการจดัตั้ งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เ ล่ม ท่ี  123  ตอน
ท่ี  118 ก   วัน ท่ี   27  พฤศจิกายน  2549 ตามความในมาตรา  6  และมาตรา  9 วรรคหน่ึง   แห่ง
พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  มีภารกิจหลกัในการจดัการศึกษาในระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยจัดการศึกษา
ใน 6 เขตพื้นท่ี ไดแ้ก่ เขตพื้นท่ีภาคพายพั เชียงใหม่ เขตพื้นท่ีตาก เขตพื้นท่ีเชียงราย เขตพื้นท่ีล าปาง เขต
พื้นท่ีน่าน  และเขตพื้นท่ีพิษณุโลก ทั้งน้ีได้จดัการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็น 5 สาขา แบ่งเป็นระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  12 หลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี 20 หลกัสูตร และระดบัปริญญา
โท 2 หลกัสูตร 

 ปรัชญำ : คณะวศิวกรรมศาสตร์  เป็นท่ีพึ่งของสังคม 

  เป้ำหมำย 
 1)  Global Engineering : ผลิตวิศวกรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการปฏิบัติและสามารถ
ท างานได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ทกัษะมาตรฐานวิชาชีพ ทกัษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) การแลกเปล่ียนนกัศึกษาต่างชาติเพื่อท่ีจะไดท้  าการฝึกทกัษะภาษา
และเรียนรู้วฒันธรรมร่วมกนั 
 2) Real Sector Drive : ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ช้บณัฑิต โดยการท าความร่วมมือกันในการพฒันาหลักสูตร พฒันากระบวนการเรียนการสอน 
แลกเปล่ียนบุคลากร ผลกัดนัใหเ้กิดงานวจิยัร่วมกนั 
 3)  Knowledge Enterpreneur : บณัฑิตสามารถใชค้วามรู้ทางวศิวกรรมไปประกอบอาชีพอิสระ 
โดยการจดัให้มีการส่งเสริมให้ความรู้ สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการเป็นผูป้ระกอบการ เพื่อให้บณัฑิต
สามารถใชค้วามรู้ดา้นวศิวกรรมไปประกอบกิจการเองได ้เป็นการสร้างเศรษฐกิจยคุใหม่ใหก้บัประเทศ 

 เอกลกัษณ์ :  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สร้างสรรคน์วตักรรมเพื่อสังคม 

 อตัลกัษณ์ :  บณัฑิตนกัปฏิบติัมืออาชีพใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เป็นมหาวิทยาลยักลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และมุ่งเนน้การจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จึงจดัอยูใ่นกลุ่ม ค.2 คณะวศิวกรรมศำสตร์ ก็จดัอยูใ่นกลุ่ม 
ค.2 เช่นเดียวกนั 
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ตำรำงกำรวเิครำะห์ผลกำรประเมินระดับคณะ             

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ี 
คะแนนประเมินเฉลีย่ 

ผลกำรประเมิน 
I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 6 3.16 2.00 2.09 2.59 พอใช ้
2. การวจิยั 3 2.20 3.00 1.50 2.23 ตอ้งปรับปรุง 
3. การบริการวชิาการ 1  - 3.00  - 3.00 พอใช ้
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1  - 2.00  - 2.00 ตอ้งปรับปรุง 
5. การบริหารจดัการ 2  - 2.50 - 2.50 ตอ้งปรับปรุง 

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

13 2.92 2.43 1.80 2.48 ต้องปรับปรุง 

ผลกำรประเมิน พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง 

  

 
 
 ผลการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในภาพรวม พบว่า คะแนนเฉล่ียของผลการ
ประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเฉล่ียรวม  2.48 อยู่ในระดับต้องปรับปรุง โดยมีคะแนนรวมแต่ละ
องค์ประกอบดังน้ี   องค์ประกอบท่ี  1  การผลิตบัณฑิต ได้คะแนนเฉล่ีย  2.59 อยู่ในระดับพอใช้ 
องค์ประกอบท่ี  2  การวิจัย  ได้คะแนนเฉล่ีย  2.32 ต้องปรับปรุง   องค์ประกอบท่ี  3  การบริการ
วิชาการ   ได้คะแนนเฉล่ีย  3.00 อยู่ในระดับพอใช้  องค์ประกอบท่ี  4  การท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม ได้คะแนนเฉล่ีย 2.00 อยู่ในระดบัตอ้งปรับปรุง  องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจดัการ ได้
คะแนนเฉล่ีย 2.50 ต้องปรับปรุง เม่ือพิจารณาเชิงระบบ  ปัจจยัน าเข้า ได้คะแนนเฉล่ีย  2.92 ผลการ
ประเมินอยู่ในระดบัพอใช้  ดา้นกระบวนการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.43 ตอ้งปรับปรุง และดา้นผลลพัธ์ได้
คะแนนเฉล่ีย 1.80  ต้องปรับปรุง จึงท าให้การด าเนินงานในภาพรวมไม่แสดงค่าของผลลัพธ์การ
ด าเนินงานของคณะอยา่งชดัเจน 
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ข้อเสนอแนะในภำพรวม 
             1)  ควรมีการทบทวนการจดัท าแผนกลยทุธ์ท่ีเช่ือมโยงกบัพนัธกิจและบริบทของคณะท่ีน ามาสู่
การก าหนดวสิัยทศัน์ ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์และตวับ่งช้ีในแต่ละระดบั ท่ีสะทอ้นความส าเร็จ
ของแผน นอกจากน้ีควรมีการก ากบัติดตามผลการด าเนินงาน 
            2) คณะก าหนดเป้าหมายของการผลิตบณัฑิตท่ีมีความเป็นสากล โดดเด่นและทนัสมยั แต่ขาด
การวางแผน การจดัระบบและกลไกในการขบัเคล่ือนพนัธกิจให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวอย่างเป็น
รูปธรรม รวมทั้งไม่มีการก าหนดเกณฑท่ี์จะสามารถวดัผลการบรรลุเป้าหมายได ้
 3) คณะควรจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีมีความสอดคลอ้งทั้งพนัธกิจและยุทธศาสตร์การ
ขบัเคล่ือนตามเป้าหมาย เพื่อแสดงใหเ้ห็นความสามารถในการบริหารจดัการของผูบ้ริหารคณะ 
             4)  ควรวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยว่ามีฐานการค านวณมาจากค่าใช้จ่ายในส่วนใดบา้ง ในทุก
พนัธกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตบณัฑิต รวมทั้งงบประมาณพิเศษต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ความคุม้ค่าของการ
บริหารหลกัสูตรใหมี้โอกาสในการแข่งขนัสูงข้ึน 
              5)  ควรมีการทบทวนประเด็นความเส่ียง โดยเร่ิมจากการให้ความรู้ความเขา้ใจเพื่อวางแนว
ทางการบริหารความเส่ียงอย่างถูกตอ้ง โดยเฉพาะการก าหนดประเด็นความเส่ียงท่ีคณะก าหนดมาจาก
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและไม่ไดรั้บการแกไ้ข ทั้งน้ีประเด็นความเส่ียงเป็นประเด็นท่ีคาดการณ์วา่
เม่ือเกิดข้ึนจะมีผลกระทบต่อการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์หรือกระทบต่อภาพลกัษณ์ของคณะใหญ่ 

3.59

3.83

5.00
4.00

5.00 2.59

2.23

3.00
2.00

2.50

1. กำรผลติบัณฑิต

2. กำรวิจัย

3. กำรบริกำรวิชำกำร
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

5. กำรบริหำรจัดกำร

ผลกำรประเมินปี 2558 ผลกำรประเมินปี 2559
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             6) ควรน าแนวทางในการปฏิบติัเพื่อมุ่งสู่ปรัชญาและเป้าหมายการด าเนินงานของคณะ มาท า
ให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ท่ีเป็นต้นแบบการเผยแพร่สู่บุคลากรทุก
กลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ีควรเพิ่มเติมให้มีกระบวนการวพิากษอ์งคค์วามรู้ท่ีมีอยู ่เพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้ง
และสมบูรณ์ รวมทั้งการติดตามการน าไปใช้ในการปฏิบติังานจริงและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง 
            7) คณะควรน าผลการประเมินคุณภาพระดบัหลกัสูตร มาวิเคราะห์ขอ้มูลผลการประเมินเชิง
เปรียบเทียบในทุกองคป์ระกอบ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ขอ้เสนอแนะ จดัท า
แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะ รวบรวมข้อมูลเสนอต่อท่ีประชุมกรรมการประกันคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลยั เพื่อให้มีการวางแผนจดัสรรงบประมาณ ทรัพยากร อยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีคณบดีและ
รองอธิการบดีเขตพื้นท่ีตอ้งประสานงานอย่างใกลชิ้ดเพื่อให้การใช้งบประมาณในการพฒันาคุณภาพ 
เกิดการบูรณาการ 
           8) คณะควรจดัท าโครงการพฒันาผูบ้ริหารมืออาชีพเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในระบบการบริหาร
งาน ท่ีเช่ือมโยงกบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาในประเด็นท่ีมีความส าคญัและผลการด าเนินงานยงั
ไม่มีคุณภาพ ประกอบดว้ย การพฒันาแผนและแผนกลยุทธ์ทางการเงิน การก ากบัติดตามหลกัสูตร การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารงานวชิาการ 
 
 

2. รำยนำมคณะผู้ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 

ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง รหัส 

ผูช่้วยศาสตราจารยป์รานี  พรรณวเิชียร ประธานฯ U570009 
รองศาสตราจารยเ์พญ็รัตน์  หงษว์ทิยากร กรรมการ U570021 
รองศาสตราจารย ์ดร.ลิลล่ี  กาวตีะ๊ กรรมการ U570043 
รองศาสตราจารย ์ดร.ปาริชาติ  บวัเจริญ กรรมการ U570081 
รองศาสตราจารยจ์นัทนี  เพชรานนท ์ กรรมการ U570121 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อภิชาต  แจง้บ ารุง กรรมการ U570233 
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3. บทน ำ 

 3.1 สรุปข้อมูลพืน้ฐำนของคณะ 
 คณะวิศวกรรมศำสตร์ เป็นหน่วยงานท่ีเกิดข้ึนตามกฎกระทรวงการจดัตั้ งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เ ล่ม ท่ี  123  ตอน
ท่ี  118 ก  วัน ท่ี   27  พฤศจิกายน  2549 ตามความในมาตรา  6  และมาตรา  9 วรรคหน่ึง   แห่ง
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พ.ศ.2548  มีภารกิจหลกัในการจดัการศึกษาในระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยจัดการศึกษา
ใน 6 เขตพื้นท่ี ไดแ้ก่ เขตพื้นท่ีภาคพายพั เชียงใหม่ เขตพื้นท่ีตาก เขตพื้นท่ีเชียงราย เขตพื้นท่ีล าปาง เขต
พื้นท่ีน่าน  และเขตพื้นท่ีพิษณุโลก ทั้งน้ีได้จดัการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็น 5 สาขา แบ่งเป็นระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  12 หลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี 20 หลกัสูตร และระดบัปริญญา
โท 2 หลกัสูตร 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เป็นมหาวิทยาลยักลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และมุ่งเนน้การจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จึงจดัอยูใ่นกลุ่ม ค.2 คณะวศิวกรรมศำสตร์ ก็จดัอยูใ่นกลุ่ม 
ค.2 เช่นเดียวกนั โดยมีหลกัสูตรและสาขาวชิาท่ีเปิดสอน จ านวน 22 หลกัสูตร แบ่งเป็นระดบัปริญญาตรี 
20 หลกัสูตร และระดบัปริญญาโท 2 หลกัสูตร   ประกอบดว้ย 

1) ศ.ม.วศิวกรรมเคร่ืองกล 
2) วศ.ม.วศิวกรรมไฟฟ้า 
3) วศ.บ.วศิวกรรมอุตสาหการ 
4) วศ.บ.วศิวกรรมโยธา 
5) วศ.บ.วศิวกรรมเคร่ืองกล 
6) วศ.บ.วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
7) วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า 
8) วศ.บ.วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
9) วศ.บ.วศิวกรรมแม่พิมพ ์
10) วศ.บ.วศิวกรรมเหมืองแร่ 
11) วศ.บ.วศิวกรรมโลจิสติกส์ 
12) วศ.บ.วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
13) วศ.บ.วศิวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
14) อส.บ.เทคโนโลยเีคร่ืองกล 
15) อส.บ.เทคโนโลยโีทรคมนาคม 
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16) อส.บ.เทคโนโลยอุีตสาหการ  
17) อส.บ.เทคโนโลยไีฟฟ้า 
18) ค.อ.บ.วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
19) ค.อ.บ.วศิวกรรมโยธา 
20) ค.อ.บ.วศิวกรรมอุตสาหการ 
21) ค.อ.บ.วศิวกรรมเคร่ืองกล 
22) ค.อ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า 

 
  จ านวนนักศึกษาทั้ งหมด  15,727 คน มีอาจารย์ทั้ งหมด  371 คน โดยมีต าแหน่งผู ้ช่ วย
ศาสตราจารย์ 81 คน รองศาสตราจารย์ 3 คน และศาสตราจารย์ 1 คน  มีบุคลากรสายสนับสนุน
ทั้ ง ห ม ด  76 ค น  ไ ด้ รั บ ง บ ป ร ะ ม า ณ ทั้ ง ห ม ด  207,766,565 บ า ท  โ ด ย เ ป็ น ง บ ป ร ะ ม า ณ
แผน่ดิน 124,684,980 บาท และ งบประมาณรายได ้ 83,081,585 บาท 
          
  มีสถำนทีจั่ดกำรเรียนกำรสอนในทุกเขตพืน้ที ่คือ 

1)  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 128 ถนนหว้ยแกว้ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50300 
    คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา (ดอยสะเก็ด)   
 98 หมู่ 8 ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 50220 
2)  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงราย 
    599 หมู่10 ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 57120 
3) คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาก 
    41/1 ถนนพหลโยธิน ต าบลไมง้าม อ าเภอเมือง จงัหวดัตาก 63000 
4)  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน 
    59 หมู่ 13  ต าบลฝายแกว้  อ าเภอภูเพียง  จงัหวดัน่าน  55000 
5)  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก 
    52 หมู่7 ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก  65000 
6)  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
       200 หมู่17 ต าบลพิชยั  อ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง  52000 
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4. วธิีประเมนิ 

 4.1  กำรวำงแผนและกำรประเมิน (ก่อน ระหว่ำง และหลงักำรตรวจเยีย่ม) 
 1)  กำรวำงแผนก่อนกำรประเมิน 
             ประธานคณะกรรมการได้เชิญผูป้ระเมินมาประชุมปรึกษาหารือโดยมอบหมายให้ผู ้
ประเมินแต่ละท่านให้อ่านแบบรายงานการประเมินตนเองของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และประมาณการคะแนนขั้นต้นจากผลประเมินก่อนเข้าประชุมและ
กรรมการได้ปรึกษาหารือสรุปผลลพัธ์จากการอ่านเอกสารแบบรายงานการประเมินตนเอง และขอ
เอกสารบางส่วนเพิ่มเติมจากคณะเช่น สุ่มขอรายงานผลการตรวจประเมินระดบัหลกัสูตร หลงัจากนั้นได้
มีการจดัท าโปรแกรมการตรวจประเมินในระยะเวลา 2 วนั เสนอใหก้รรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
 2)  ระหว่ำงกำรประเมิน 
             คณะกรรมการประเมินได้เร่ิมตรวจสอบเอกสารเชิงปริมาณเพื่อเป็นการทวนสอบความ
ถูกตอ้งของตวับ่งช้ีท่ีระบุขอ้มูลเชิงปริมาณทั้งหมด หลงัจากนั้นคณะกรรมการไดมี้การประเมินในตวั
บ่งช้ีขององค์ประกอบทีเก่ียวกับข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้หลกัพิชญพิจารณ์  มีการประเมินร่วมกัน 
ปรึกษาหารือ สรุปผลร่วมกนัในแต่ละตวับ่งช้ีในรายองค์ประกอบ และสรุปจุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา 
ขอ้เสนอแนะ ในรายองคป์ระกอบ รวมทั้งขอ้เสนอแนะในภาพรวม ท่ีเสนอใหก้บัคณะด าเนินการ 
 3)  หลงักำรตรวจเยีย่ม 
             คณะกรรมการประเมิน ไดส้รุปผลขอ้มูลจากการประเมินทั้งหมดให้กบัคณบดี รองคณบดี 
ผูบ้ริหาร อาจารย ์ได้รับทราบ และตอบขอ้สงสัย รวมทั้งให้แนวทางในการแก้ปัญหา ท าให้ผูรั้บการ
ประเมินมีความ พึงพอใจและมีขอ้มูลเพื่อท่ีจะน าไปปรับปรุงในปีต่อไป 
 
 4.2  วธีิกำรตรวจสอบและควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูล 
 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล มีการขอดูเอกสารหลกัฐานบางส่วนท่ีเป็นหลักฐาน
ส าคญัในการติดตามผลลพัธ์ มีการสัมภาษณ์ผูใ้ชบ้ณัฑิต ชุมชน ศิษยเ์ก่า ผูบ้ริหาร อาจารย ์เจา้หนา้ท่ีสาย
สนบัสนุน รวมทั้งนกัศึกษาปัจจุบนั เพื่อยืนยนัการปฏิบติังานจากผูรั้บบริการจริงและผูป้ฏิบติั เพื่อท าให้
ขอ้มูลท่ีไดรั้บรวมทั้งการตดัสินผลมีความถูกตอ้งแม่นย  ายิง่ข้ึน 
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5. ผลกำรประเมิน 

 5.1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งช้ีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 
เป้ำหมำย
ก ำหนดไว้ 

คะแนน
ประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน
กรรมกำร 

หมำยเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 : กำรผลติบัณฑิต  
1.1  ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม 3 คะแนน 2.11 2.09  
1.2  อาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ 16 2.56 2.56  
1.3  อาจารยป์ระจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ 30 1.91 1.91  
1.4  จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
 อาจารยป์ระจ า 

ร้อยละ 0 5.00 5.00  

1.5 การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 5 ขอ้ 3.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้ขอ้ 1, 3 
1.6  กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 5 ขอ้ 5.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้ขอ้ 2, 3 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  1 3.26 2.59  

องค์ประกอบที่ 2 : กำรวิจัย 
2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิยั
 หรือ งานสร้างสรรค ์

6 ขอ้ 5.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้ 
ขอ้ 2, 3, 4, 5 

2.2  เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ 60,000.-/คน 3.90 2.20  
2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 3 คะแนน 1.79 1.50  

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  2 3.26 2.23  

องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำร 
3.1  การบริการวชิาการแก่สังคม 6 ขอ้ 5.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้ 

ขอ้ 2, 3, 6 
คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  3 5.00 3.00  

องค์ประกอบที่ 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 6 ขอ้ 4.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้ขอ้ 1, 6 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  4 4.00 2.00  

องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร 
5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากบัติดตามผลลพัธ์
 ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์ของคณะ 

7 ขอ้ 5.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้ขอ้ 4, 7 

5.2  ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตร 5 ขอ้ 5.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้
 ขอ้ 2, 3, 4 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  5 5.00 2.50  

คะแนนเฉลีย่ (13 ตัวบ่งช้ี) 3.72 2.48  

ระดบัคุณภำพ ดี ต้องปรับปรุง 
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 5.2 ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ี 
คะแนนประเมินเฉลีย่ 

ผลกำรประเมิน 
I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 6 3.16 2.00 2.09 2.59 พอใช ้
2. การวจิยั 3 2.20 3.00 1.50 2.23 ตอ้งปรับปรุง 
3. การบริการวชิาการ 1  - 3.00  - 3.00 พอใช ้
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1  - 2.00  - 2.00 ตอ้งปรับปรุง 
5. การบริหารจดัการ 2  - 2.50 - 2.50 ตอ้งปรับปรุง 

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

13 2.92 2.43 1.80 2.48 ต้องปรับปรุง 

ผลกำรประเมิน พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง 

  

 
 
 5.3 ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ 
 
องค์ประกอบที ่1 :  กำรผลติบัณฑิต 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 1) ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม ยงัไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร (ตวับ่งช้ีท่ี 1.1) 
จ  านวน 2 หลักสูตร จาก 22 หลักสูตร ส่งผลให้การก ากับมาตรฐานหลักสูตรในระดับคณะไม่ผ่าน            
(ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 ขอ้ 6) และมีผลต่อการก ากบัมาตรฐานหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัไม่ผา่นดว้ย 
 2) การส่งเสริมและพฒันาอาจารยใ์นด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน ยงัขาด
ผลลพัธ์ท่ีดีต่อการพฒันาหลกัสูตรและศกัยภาพของอาจารย ์
 3) คณะยงัขาดระบบกลไกและการวางแผนการให้บริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่งผลให้
การพฒันานกัศึกษาไม่เป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์และผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้
ในหลกัสูตร 
 4) คณะขาดการจดัท าแผนกิจกรรมพฒันานกัศึกษาท่ีให้นกัศึกษามีส่วนร่วม อีกทั้งขาดการ
ก าหนดวตัถุประสงคข์องแผนเชิงคุณภาพท่ีสะทอ้นผลความส าเร็จในการจดัแผนและกิจกรรม ท าให้ไม่
สามารถพฒันานกัศึกษาไดต้ามปรัชญา เป้าหมาย และคุณลกัษณะบณัฑิตพึงประสงค์ 
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 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 1) คณะควรให้ความส าคญัและก ากับติดตามการบริหารหลักสูตรอย่างสม ่าเสมอ ทั้ งใน
ประเด็นของการปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาและคุณสมบติัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและ
ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาปี 2558 อีกทั้งควรใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ
และการสนบัสนุนการบริหารหลกัสูตร เพื่อให้เกิดผลลพัธ์การเรียนรู้กบันกัศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
บณัฑิตและคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ 
 2) คณะควรมีแผนพฒันาบุคลากรสายวิชาการท่ีชดัเจนทั้งในดา้นวชิาการและวิชาชีพ การเพิ่ม
คุณวุฒิ การฝังตวัในสถานประกอบการ (Talent Mobility) และต าแหน่งทางวิชาการให้กา้วหน้า โดย
คณะควรน าแผนความตอ้งการพฒันารายบุคคล (IDP) ไปท าการวิเคราะห์และวางแผนทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว รวมทั้งวางแผนทรัพยากรท่ีจะสนบัสนุนให้เกิดการพฒันา เช่น การจดัตั้งกองทุนพฒันา 
ตามท่ีคณะวางเป้าหมายท่ีเช่ือมโยงกบัวิสัยทศัน์ของคณะ ความตอ้งการของหลกัสูตร และผูใ้ชบ้ณัฑิต
ของเขตพื้นท่ีต่างๆ 
 3) คณะควรวางแผนและสร้างระบบและกลไกการให้บริการ โดยอาจตอ้งพิจารณาโครงสร้าง
ของคณะและเขตพื้นท่ี ศึกษาหาความต้องการของการให้บริการของนักศึกษา มีการวางแผนและ
ด าเนินการให้บริการท่ีเหมาะสม มีการประเมินผลคุณภาพการให้บริการในแต่ละดา้น เพื่อน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุง พฒันาการให้บริการ และการให้ขอ้มูลแหล่งของหน่วยงานของการให้บริการ 
เพื่อใหเ้หมาะสม ตามความคาดหวงัของนกัศึกษา 
 4) คณะควรทบทวนแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา โดยน าปรัชญา เป้าหมาย คุณลกัษณะ
บณัฑิตท่ีพึงประสงค ์มาเป็นหลกัเพื่อก าหนดวตัถุประสงค์ของแผนและกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัตวับ่งช้ี
วดัความส าเร็จ เพื่อไดผ้ลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งต่อสมรรถนะของนกัศึกษาและบณัฑิต 
 
องค์ประกอบที ่2 :  กำรวจัิย 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 1) การบริหารงานวิจยัของคณะยงัขาดการก าหนดทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของคณะและ
หลกัสูตร ยงัไม่สามารถน าระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยัมาใชเ้พื่อพฒันาและวางแผนงานวิจยัอยา่ง
เป็นระบบท่ีเช่ือมโยงกบัสาขาและหลกัสูตรอยา่งทัว่ถึง 
 2) ผลงานวิจยัและโครงการวิจยัท่ีคณะด าเนินการยงัไม่แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายของการ
พฒันางานวิจยั เพื่อส่งเสริมนวตักรรมและการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชยอ์ย่างแทจ้ริง ส่วนใหญ่เป็น
การท าวิจยัเพื่อพฒันาตามพนัธกิจท่ีถูกก าหนดเป็นรายบุคคล ส่งผลให้งบประมาณการวิจยั ผลงาน
เผยแพร่ และนวตักรรม มีจ านวนนอ้ย 
 



11 
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวศิวกรรมศาสตร์ : ปีการศึกษา 2559 

 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 1) คณะควรมีการวเิคราะห์ขอ้มูลจากระบบสารสนเทศงานวจิยัของมหาวทิยลยั ทั้งในเร่ืองของ
ศกัยภาพของบุคลากร งบประมาณ ผลงาน ในแต่ละสาขาและหลกัสูตร เพื่อน าไปก าหนดทิศทางการ
วิจยัให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและวิสัยทศัน์ของคณะ และควรพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารงานวจิยัอยา่งต่อเน่ืองเป็นปัจจุบนั 
 2) คณะควรประเมินศกัยภาพของบุคลากรและความสามารถเฉพาะดา้น มาก าหนดทิศทาง
งานวิจยัให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและพื้นท่ี โดยมีการกระจายตวัหรือสร้างทีมวิจยัตามความเช่ียวชาญ
เฉพาะ รวมถึงความตอ้งการแกไ้ขปัญหาของพื้นท่ี พร้อมดว้ยการส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิจยั การใช้
ประโยชน์สู่นวตักรรม มีคุณภาพทางวชิาการและวชิาชีพท่ีมีคุณค่าสูง และจ านวนเพิ่มข้ึน 
 
องค์ประกอบที ่3 :  กำรบริกำรวชิำกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 ในการบริการทางวิชาการแก่สังคมของคณะ ไดมี้การด าเนินการบริการทางวิชาการ โดยเน้น
โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติของชุมชนแบบมีส่วนร่วม แต่ยงัขาดการท าแผนกลยทุธ์ของคณะทางดา้น
การบริการวิชาการ มาเป็นปัจจยัหลกัในการด าเนินการด้านบริการทางวิชาการ เพื่อสะทอ้นให้งาน
บริการทางวชิาการบรรลุเป้าหมาย 
 
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 ในการด าเนินการทางดา้นบริการทางวิชาการ ตอ้งมีการน าขอ้มูลท่ีเป็นผลลพัธ์ของคณะซ่ึงได้
ก าหนดไวใ้นแผนกลยุทธ์ โดยก าหนดเป้าหมายการบริการทางวิชาการในปี 2559 มีเป้าหมายอย่างไร           
ตวับ่งช้ีวดัความส าเร็จคืออะไร แลว้น ามาเป็นหลกัในการด าเนินการบริการวิชาการของคณะ รวมทั้ง
ประเมินความส าเร็จของการบริการทางวิชาการตามตวับ่งช้ีของแผนท่ีก าหนด ท าให้ทราบปัญหาท่ี
จะตอ้งน ามาปรับปรุงและพฒันา เพื่อใหผ้ลลพัธ์ของการบริการดีข้ึนกวา่เดิม 
 
องค์ประกอบที ่4 :  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 ในการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม คณะมีการด าเนินงานด้านศิลปะและวฒันธรรมท่ี
หลากหลาย แต่ไม่ได้มีการจดัท าแผนท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ท่ีน ามาจากแผนกลยุทธ์ และ       
ตวับ่งช้ีวดัความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ท าให้กิจกรรมดา้นท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรมบรรลุตามเป้าหมายและตวับ่งช้ีของคณะไม่ได้สะท้อนผลลพัธ์ของการ
ด าเนินการท่ีชดัเจน 
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 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 ในพนัธกิจดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม คณะควรก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ดา้น
การจดัท าแผนกลยทุธ์ รวมทั้งตวับ่งช้ีของแผนท่ีสะทอ้นความส าเร็จตามพนัธกิจของการท านุบ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรมไทยรวมถึงเอกลกัษณ์และวฒันธรรมขององคก์ร โดยเป็นตวับ่งช้ีความส าเร็จท่ีสะทอ้น
ถึงการส่งเสริมพฒันานกัศึกษาให้มีความเขา้ใจและตระหนกัถึงคุณค่าของศิลปะและวฒันธรรม และ
น ามาเป็นแนวทางพฒันานกัศึกษาดา้นศิลปะและวฒันธรรม 
 
องค์ประกอบที ่5 :  กำรบริหำรจัดกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 1) แผนกลยุทธ์ของคณะท่ีถูกส่งมาจากมหาวิทยาลัยและคณะน ามาด าเนินการจดัท าแผน                 
กลยุทธ์ของคณะ ไม่มีตวับ่งช้ีท่ีจะท าให้ผลลพัธ์ของการปฏิบติังานบรรลุตามเป้าหมายได ้ เพราะเป็น           
ตวับ่งช้ีท่ีเน้นปัจจยัน าเขา้ เช่น จ านวนโครงการ จึงไม่ไดส้ะทอ้นความส าเร็จของแผนและยงัขาดการ
ติดตามผลของแผน รวมทั้งการจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อท าให้แผนกลยุทธ์บรรลุเป้าหมายและ
สะทอ้นความสามารถของผูบ้ริหารองคก์รอยา่งชดัเจน 
 2) คณะมีการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ละหลกัสูตร แต่ไม่ไดน้ าไปวิเคราะห์ว่า ตน้ทุน
ของแต่ละหลกัสูตรนั้นมาจากค่าใช้จ่ายในพนัธกิจใดบา้ง และยงัไม่ไดมี้การวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งโอกาสทางการแข่งขนัในแต่ละหลกัสูตร 
 3) คณะยงัขาดความเขา้ใจในการบริหารจดัการดา้นการบริหารความเส่ียง การจดัการความรู้ 
การจดัท าแผนพฒันาบุคลากรรวมทั้งสายวิชาการและสายสนบัสนุนอย่างเป็นระบบ และน าไปสู่การ
ติดตามผลได ้
 
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 1) คณะควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์โดยพิจารณาจากภารกิจของคณะและบริบทของคณะ
ให้ชัดเจน น ามาจดัท าวิสัยทศัน์ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ เป้าประสงค์ตวับ่งช้ี และเป้าประสงค์ของแผน              
กลยุทธ์ และก าหนดตวับ่งช้ีท่ีเป็นผลลพัธ์ของการด าเนินการท่ีสะทอ้นความส าเร็จของผลลพัธ์ในแต่ละ
ประเด็นยทุธศาสต ์โดยเป็นตวับ่งช้ีท่ีสะทอ้นความส าเร็จของแผนไดอ้ยา่งชดัเจน ผู้บริหำรทุกระดบัของ
คณะควรมีการก ากบัติดตามผลลพัธ์อยา่งเป็นระบบและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนกล
ยทุธ์ทางการเงินท่ีก าหนดไว ้
 2) เม่ือมีการค านวณต้นทุนต่อหน่วยแล้ว คณะและหลักสูตรควรน าต้นทุนต่อหน่วยไป
วิเคราะห์ ตน้ทุนต่อหน่วยของหลกัสูตรมาจากค่าใช้จ่ายอะไรบา้ง ค่าใช้จ่ายนั้นเป็นไปตามพนัธกิจ
หรือไม่ และพนัธกิจใดท่ีใชง้บประมาณเป็นพิเศษ เหมาะสมหรือไม่ การจดัการบริหารหลกัสูตรแต่ละ
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หลกัสูตรมีความคุม้ค่าหรือไม่ ควรวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยของทุกหลกัสูตรในคณะหรือเพื่อพิจารณา
ความแตกต่าง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสทางการแข่งขนั 
  3) ควรมีการทบทวนประเด็นความเส่ียง โดยเร่ิมจากการให้ความรู้ ความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งใน
กระบวนการบริหารความเส่ียง ไม่น าปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและไม่ไดรั้บการแกไ้ขมาก าหนดเป็น
ความเส่ียง ทั้ งน้ีความเส่ียงควรเป็นประเด็นท่ีคาดการณ์ว่าเม่ือเกิดข้ึนแล้วจะมีผลกระทบต่อการ
ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์หรือกระทบต่อภาพลกัษณ์ของคณะได ้
  4)  ควรน าแนวทางในการปฏิบติัเพื่อมุ่งสู่ปรัชญาและเป้าหมายการด าเนินงานของคณะ มาท า
ให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ท่ีเป็นต้นแบบการเผยแพร่สู่บุคลากรทุก
กลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ีควรเพิ่มเติมให้มีกระบวนการวพิากษอ์งคค์วามรู้ท่ีมีอยู ่เพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้ง
และสมบูรณ์ รวมทั้งการติดตามการน าไปใช้ในการปฏิบติังานจริงและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง 
 5)  การจดัท าแผนพฒันาบุคลากร คณะควรจดัท าแผนอตัราก าลงัคนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณา
ภาพรวมกับเขตพื้นท่ีของคณะ รวมทั้งจดัท าแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ทั้ งบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน และติดตามแผนกลยุทธ์ในแต่ละปีให้การพฒันาบุคลากรเป็นไปตาม
เป้าหมาย และสะทอ้นผลลัพธ์ของการพฒันาบุคลากรโดยเพิ่มขวญั ก าลงัใจและความสุขของบุคลากร
ในองคก์รอยา่งแทจ้ริง 
  6) ควรทบทวนกระบวนการในการก ากบัติดตามการบริหารหลกัสูตรเดียวกนัในแต่ละพื้นท่ี
ใหมี้การจดัการเรียนการสอนใหไ้ดม้าตรฐานเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัใหม้ากท่ีสุด โดยเช่ือมโยงบทบาท
หน้าท่ีของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีเขตพื้นท่ี และคณบดีท่ีเป็นผูบ้ริหารหลกัของคณะ 
ใหท้  างานร่วมกนัในการก ากบัการบริหารหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกนั  
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ภำคผนวก 
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ผลกำรสัมภำษณ์ 
 
 ผลการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งคณะวิศวกรรมศาสตร์  เช่นอาจารย ์บุคลากร นกัศึกษา ศิษย์
เก่า ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑิต มีดงัน้ี 

 
สัมภำษณ์ผู้บริหำร 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรระดบั ปวส. กบัระดบัปริญญาตรี เป็นอาจารยค์นละชุดกนั และใหอี้ก 5 
ปีขา้งหน้าการพฒันาหลกัสูตรให้มีความโดดเด่น นั้นจะมีการลด Engineer Classic ลง เน้นความโดน
เด่นในแต่ละพื้นท่ีและเป็นและสถาบนัท่ีคงอยูเ่ดิมไว ้โดยเป็นสหวทิยการ  
 พื้นท่ีล าปาง เนน้ดา้นเกษตรอิเล็กทรอนิกส์และอาหาร 
 พื้นท่ีพิษณุโลก เนน้วศิกรรรมหลงัการเก็บเก่ียวและเคร่ืองกลเกษตร 
 พื้นท่ีน่าน เนน้ วศิวกรรมเกษตรชีวภาพ 
 พื้นท่ีเชียงใหม่ เนน้ Pure Engineer และความเช่ียวชาญ และสมรรถนะ 
 พื้นท่ีตาก เนน้ การผลิต ระดบัปวส. และสมรรถนะ ไม่เนน้ใบประกอบวชิาชีพ  
 พื้นท่ีเชียงราย เนน้ Logistic ไม่มีอาจารยด์า้น Logistic แต่มีอาจารยด์า้นอุตสาหการ 
 การรับนกัศึกษามีโครงการรับนกัศึกษาจากสถานประกอบการต่างๆ เช่น นิคมอุตสาหกรรม 
การไฟฟ้า และไดรั้บทุนวจิยัจาก วช. เพื่อจดัท า Lab ทดสอบระบบรางมาท าเคร่ืองเมือทดสอบและติดตั้ง
ท่ี มทร.ลา้นนา ดอยสะเก็ด การบรูณาการไม่มีบุคลากร สายตรง ตอ้งใชบุ้คลากรหลากหลาย  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีคณะท่ีมหาวิทยาลยัส่วนกลาง และมี 6 เขตพื้นท่ี ปัจจุบนัไม่มีรอง
คณบดีในเขตพื้นท่ี อยากเห็นการบูรณาการในพื้นท่ี แต่การส่ือสารไม่ถึง ในอนาคต พื้นท่ีสามารถบูรณา
การกนัไดจ้ะท ารวม 2 พื้นท่ี 6 พื้นท่ี มีความโดดเด่นชดัเจน และควรมองผลลพัธ์การเรียนรู้ เขม้าปรับ
หลกัสูตร 

 
สัมภำษณ์ตัวแทนอำจำรย์    
 1.  ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน อำจำรย์มองผลลพัธ์ในกำรเรียนรู้อย่ำงไร 
 การจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรจะมีนกัศึกษาอยู ่2 กลุ่ม คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีรับเขา้มา
จาก ม.6 และ นกัศึกษาเทียบโอน โดยจากการเรียนการสอนท่ีผ่านมา จะเห็นว่านกัศึกษาท่ีมาจากการ
เทียบโอนจะมีทกัษะดา้นวิชาชีพ มากกวา่นกัศึกษาท่ีมาจาก ม.6  และนกัศึกษา ม.6 จะมีความถนดัวิชา
พื้นฐานมากกวา่ นกัศึกษาท่ีมาจากระบบเทียบโอน 
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 ผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของหลักสูตร เช่นวิชาการออกแบบ เขียนแบบ เทอโมไดนามิค 
หลกัสูตรจะก าหนดไวว้า่นกัศึกษาตอ้งสามารถเขียนแบบได ้สอบใบ กว.ได ้และในการเขียนแบบไดจ้ะ
มีการแบ่งระดบัของการเขียนว่าระดบัไหน เช่น ระดบัพื้นฐาน ระดบัตน้ โดยจะมีการเขียนคอร์ดและ
ทดสอบ โดยก าหนดทกัษะและเวลา ในการทดสอบ เช่น ก าหนดไว ้2 ชัว่โมง แลว้ดูวา่นกัศึกษาสามารถ
เขียนไดแ้ค่ไหน เป็นตน้ 
 บางหลกัสูตรจะมีการเปิดคอร์ดของหลกัสูตร ให้เป็น S กบั U เพื่อให้นกัศึกษาไดม้าปรับ
พื้นฐานในการเร่ิมเรียนในหลกัสูตร 
 
 2.  ปัญหำในกำรบริหำรจัดกำรหลกัสูตร 
 1)  เน่ืองจากหลกัสูตรเป็น Hand On  เน้นดา้นทกัษะวิชาชีพ แต่วสัดุฝึก และอุปกรณ์ใน
การจดัการเรียนการสอน ไม่เพียงพอ ในการเสนอของบประมาณ ทางหลกัสูตรไดมี้การจดัท าแผน และ
เสนอไปตั้งแต่ตน้เทอม บางหลกัสูตรไดรั้บอนุมติัมาตอนปลายปีการศึกษา  ส่งผลให้วสัดุท่ีไดรั้บมานั้น  
ไม่สอดคลอ้งกบัรายวชิาท่ีสอนในเทอม 2 วสัดุจึงไม่ไดใ้ชง้าน บางหลกัสูตรไม่ไดรั้บการอนุมติัเลยเขียน
แผนส่งไปแต่ก็ไม่ไดรั้บค าตอบใดๆ 
 2) ทกัษะดา้นพื้นฐานทางวศิวกรรมของนกัศึกษาท่ีรับเขา้มาระหวา่ง ม.6 และ ปวช. ปวส. 
มีความแตกต่างกนั แต่กระบวนการรับนกัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัรับเขา้มา ใช้เกณฑ์และขอ้สอบในการ
คดัเลือกชุดเดียวกนั หลกัสูตรจึงไม่สามารถแยกกลุ่มนกัศึกษาได ้และการสอนในวชิาพื้นฐาน ก็ไม่ไดใ้ช้
อาจารย์ผูส้อนท่ีเป็นด้านนั้นๆ โดยตรง เช่นวิชา Calculus for Engineer ควรให้อาจารยท่ี์เป็นศาสตร์
ทางดา้นน้ีมาท าการสอน เพื่อท่ีวา่นกัศึกษาจะไดรู้้ตวัเองวา่สามารถไปต่อทางดา้นน้ีหรือไม่  และไม่ถูก
ใหอ้อก ระหวา่งภาคการศึกษา 
 3)  การท าหลกัสูตร สหกิจศึกษา ไม่สามารถตอบค าวา่ Hand On ได ้เน่ืองจากการเลือกไป
ฝึกประสบการณ์ของนกัศึกษาในสถานประกอบการบางแห่งไม่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร  เช่น นกัศึกษาท่ี
เรียนเก่ียวกบัเคร่ืองกล จะตอ้งไปฝึกงานยงัสถานประกอบการท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองกล แต่ปรากฏวา่นกัศึกษา                    
ยงัมีรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีตอ้งเรียนซ่อม จึงท าให้นกัศึกษาเลือกสถานประกอบการใกล้ๆ  เพื่อท่ีวา่จะไดมี้เวลา
มาเรียนซ่อมดว้ย 
 4) การจดัสรรงบประมาณต่างๆ ของคณะ ลงมาไม่ถึงหลกัสูตร ท าใหห้ลกัสูตรไม่สามารถ
บริหารหลกัสูตรได ้และวสัดุฝึก ท่ีใชใ้นการเรียนการสอน ไม่เพียงพอ วสัดุฝึกท่ีมีอยูปั่จจุบนัก็เก่าและ
ลา้สมยั  
 5) อาจารยไ์ม่มีขวญัและก าลงัใจในการท างาน อาจารยท่ี์เป็นลูกจา้งชัว่คราว มีสัญญาจา้ง
เป็นรายปี แต่ตอ้งรับภาระดา้นการบริหารหลกัสูตร เป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร อีกทั้งตอ้งออกนอก
พื้นท่ีเพื่อท าการบริการวิชาการ อีกทั้งยงัถูกตีกรอบเร่ืองสัญญาจา้ง การต่ออายุสัญญาจา้ง ท าเป็นรายปี 
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ราย 2-3 ปี  สัญญาจา้งไม่ถึงอายุ 60 ปี กรอบอตัราก าลงัไม่มี ไม่รู้วา่จะไดรั้บการบรรจุเขา้เป็นพนกังาน
มหาวิทยาลยัเม่ือไร  ท าให้อาจารยรู้์สึกวา่ท างานไปวนัๆ จะถูกบอกเลิกสัญญาจา้งวนัไหนก็ไม่รู้ เพราะ
ไม่มีความแน่นอน 
 6)  อาจารยท่ี์ไดรั้บทุนชา้งเผือกให้ไปศึกษาต่อ เป็นบุคคลท่ีมีศกัยภาพ มีผลการเรียนดีมาก 
แต่มหาวทิยาลยั ไม่ไดก้  าหนดกรอบอตัราก าลงัไวใ้ห ้ใหเ้พียงแค่ต าแหน่งลูกจา้งชัว่คราว เม่ือหมดสัญญา
จา้งอาจารยเ์หล่าน้ีก็ออกไปท างานท่ีอ่ืน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่าเสียดายมาก 

 
ตัวแทนสำยสนับสนุน  

1) การท างาน ความเป็นอยูมี่ความสุข มีความผกูพนั อยูแ่บบครอบครัว อยา่งพี่นอ้ง รักองคก์ร 
แต่ในปัจจุบนัต่างคนต่างอยู ่

2) มีความพึงพอใจในการประเมิน ซ่ึงมีการประเมินตามภาระงานจริง โดยให้ประเมินตวัเอง
และให้ผูบ้งัคบับญัชาประเมิน แต่มหาวิทยาลยัควรพิจารณาเร่ืองการปรับภาระงานและยา้ยสังกัดของ
บุคลากรส่งผลให้ไม่สามารถท าผลงานข้ึนสู่ต าแหน่งได ้พนกังานพนัธกิจเดิม ปรับเป็นลูกจา้งชัว่คราว 
และอตัราจา้งรายปี มีหวัหนา้สาขาเป็นผูป้ระเมินความดีความชอบแต่ไม่มีการข้ึนเงินเดือน  

3) ไม่มีความมัน่คงในการท างาน มหาวิทยาลยัควรพิจารณาปรับความเหมาะสมของสัญญา
จา้งของพนกังานมหาวทิยาลยั เน่ืองจากสัญญาจา้งพนกังานแต่ละรอบมีระยะเวลาสั้น (1 ปี, 3 ปี, 6 ปี และ 
จนถึงเกษียณอายุราชการ) และการพฒันาตวัเองดา้นการศึกษาต่อมหาวิทยาลยัไม่มีทุนสนบัสนุน ตอ้งใช้
ทุนส่วนตวัและเม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้ไม่สามารถปรับวุฒิและปรับเงินเดือนได้ ดงันั้น จึงควรมีการ
สนบัสนุนใหพ้นกังานพฒันาตนเอง และพฒันาตามภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  

4) การพฒันาบุคลากรภายในมหาวทิยาลยัคณะสนบัสนุนให้บุคลากรเขา้ร่วมทุกโครงการ การ
พฒันาภายนอกมหาวทิยาลยัจะไดรั้บเป็นกรณีๆ  

5) ควรเพิ่มจ านวนบุคลากรในบางสาขา เน่ืองจากคณะโยกยา้ยบุคลากรบางต าแหน่งไปประจ า
ส านกังานคณะจึงท าใหจ้  านวนบุคลากรนอ้ย ภาระงานมีจ านวนมาก  

6) สนบัสนุนดา้นวิจยัในประเทศไดรั้บทุนสนบัสนุนปีละ 1 คร้ัง และไดรั้บทุนภายนอกปีละ 
1-2 เร่ือง 

7) ควรมีการมอบหมายงานใหต้รงกบังาน และต าแหน่งรับผดิชอบ  
8) การบริหารงานและการพฒันางาน และเป้าหมายในการด าเนินงาน ควรเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั เพื่อความชดัเจนในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติั และควรมีความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจบุคลากร และ
สามารถปรึกษาปัญหาท่ีเกิดจากงานได ้

9) ควรเห็นคุณค่าของงานและบุคลากร สร้างขวญัก าลงัใจ และควรมีการดูแลเร่ืองค่าครองชีพ
ของบุคลากร 
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10) ควรมีทักษะความรู้ท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งท่ีได้รับมอบหมายและมีความคิดริเร่ิม 
สร้างสรรค ์และไม่ควรมอบหมายใหบุ้คลากรปฏิบติังานแต่ฝ่ายเดียว 

 
สัมภำษณ์ตัวแทนชุมชน  

ตัวแทนชุมชน : ชุมชนบา้นหลวง ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ “โครงการ
ยกระดบัหมู่บา้นและชุมชนแบบมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา” ภายใตโ้ครงการดงักล่าว มีกลุ่ม
ชุมชนท่ีอยูใ่นโครงการดงัน้ี 

1) กลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผา 
2) กลุ่มจกัสาน 
3) กลุ่มแปรรูปผลไม ้
4) กลุ่มการท่องเท่ียว 
5) กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง 

 
กลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย อ.ชัยภูมิ  สีมา  ได้เขา้มาช่วยส่งเสริมและ

แนะน าเก่ียวกบัวิธีการท า การท าการตลาด  การพฒันาคุณภาพ การออกแบบผลิตภณัฑ์  ฯลฯ เพื่อให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงการจดัตั้งวิสาหกิจชุมชน จดทะเบียนเป็นผลิตภณัฑ์  
OTOP เพื่อให้ไดก้ารรับรอง มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน ขณะน้ีอยู่ในช่วงพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อขอดาว 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อให้สามารถน าผลิตภณัฑ์ไปออกบูทและขายในงานท่ีเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ ์ OTOP ซ่ึงจดัข้ึนโดยจงัหวดัหรือหน่วยงานต่างๆ ได ้

ในระยะแรกของโครงการ ทางหมู่บา้นไดรั้บเงินสนบัสนุนจากโครงการกองทุนหมู่บา้นจ านวน 
50,000 บาท แลว้ไดจ้ดัตั้งศูนยข้ึ์นมา มีสถาบนัการเงินชุมชนและมีคณะบริหารธุรกิจเขา้มาช่วยวางระบบ
บญัชี  
  1)  กลุ่มจกัสาน ทางคณะเขา้มาช่วยในเร่ืองของการตลาด เช่น น าผลิตภณัฑจ์ากลุ่มจกัสาน เช่น 
ตระกร้า เคร่ืองจกัสานต่างๆ มาท าเป็นบรรจุภณัฑ์ใส่ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ช่วยท าการตลาดเร่ืองขา้ว โดยน า
ผลิตภณัฑจ์ากเคร่ืองจกัสาน มาบรรจุขา้วจ าหน่ายในชุมชน 
 2) กลุ่มแปรรูปผลไม ้ทางโครงการไดพ้ากลุ่มชุมชนแปรรูปผลไมไ้ปศึกษาดูงานท่ีล าปาง โดย
ทางกลุ่มไดผ้ลิตน ้าเสาวรส จ าหน่ายภายในชุมชน แต่ยงัไม่สามารถน าออกจ าหน่ายภายนอกไดเ้น่ืองจาก
ยงัไม่ไดรั้บ อย.  ผลิตผลทางการเกษตรของหมู่บา้นส่วนมากจะมีคุณภาพดี จ าหน่ายไดร้าคาดี จึงไม่ค่อย
เหลือผลผลิตไวแ้ปรรูปเป็นน ้าผลไม ้
 3) กลุ่มการท่องเท่ียว ทางกลุ่มไดมี้การ Home Stay โดยไปศึกษาดูงานท่ีแม่ก าปอง  อ าเภอแม่
ออน  บา้นเหล่า อ าเภอแม่แตง เพื่อน ามาพฒันากาท่องเท่ียวของหมู่บา้น การท่องเท่ียวช่วยให้ชุมชนมี
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ตลอดทั้งปี และเป็นรายไดเ้สริมจากการท าการเกษตร ชุมชนมีแหล่งท่องเท่ียว คือ พระธาตุดอยเวียงชยั 
ซ่ึงมีพื้นท่ีประมาณ 2,000 ไร่  เป็นพื้นท่ีไม่มีการตดัตน้ไมท้  าลายป่า 100% เน่ืองจากชุมชนไดมี้การแบ่ง
กนัรับผดิชอบดูแลผืนป่า ขณะน้ีไดมี้การเร่ิมปลูกกลว้ยไม ้บริเวณโดยรอบเพื่อสร้างความสวยงามให้กบั
แหล่งท่องเท่ียว การท่องเท่ียวของชุมชน ไดมี้การท าส่ือโฆษณาหนงัสั้น 15 นาที เร่ือง “บา้นหลวงอะ
หยงัก่อหลวง” และ “หลงใหลในบา้นหลวง”  มีการจดัท าเวบ็ไซต์ของชุมชนเพื่อแนะน าการท่องเท่ียว 
คือ บา้นหลวงดอทคอม  
 4)  กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ทางชุมชนไดเ้ขา้ร่วมโครงการหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง ทางคณะฯ 
ไดเ้ขา้มาช่วยเหลือดา้นการเกษตร โดยในนาขา้วมีการท าการเกษตรตลอดทั้งปี โดยปลูกขา้ว มนัฝร่ัง 
ขา้วโพดหมุนเวียนกนัตลอดปี ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการเล้ียงไก่  เล้ียงปลา ท าปุ๋ยหมกั และ
การเกษตรอ่ืนๆ 

โครงการดงักล่าวจะครบก าหนดของการด าเนินโครงการในปีน้ี ชุมชนยงัคงตอ้งการความ
ช่วยเหลือจากทางคณะฯ ช่วยส่งเสริม สนบัสนุน ในเร่ืองของการท่องเท่ียว ช่วยท าเวบ็ไซต ์ ช่วยดา้นการ
ส่ือสารภาษาต่างประเทศ  พฒันาดา้นการตลาดของสินคา้ทางการเกษตรและการตลาดการท่องเท่ียว  
การพฒันาผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ ต่อไป  โดยโครงการดงักล่าวสามารถสร้างให้ชุมชนเขม้แข็ง มี
เงินทุนหมุนเวยีนประมาณ 50 ลา้น ส่งผลใหป้ระชาชนในชุมชน มีรายได ้และมีความสุขในการท างาน 

 
สัมภำษณ์ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 

นกัศึกษาท่ีรับเขา้ไปมีทุกปีและหลากหลายสถาบนั ต าแหน่งวิศวกรรม ลกัษณะงานเป็นงาน
บ ารุงรักษาซ่ึงท าตามวงรอบการบ ารุงรักษาและการแก้ปัญหาต่างๆ ผูท่ี้เข้าท างานท่ีมาจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ลา้นนา มีความรู้งานเป็นอยา่งดี สามารถวิเคราะห์งานได ้กลา้แสดงความคิดเห็น 
และมีความรับผิดชอบ ซ่ึงเม่ือไดรั้บมอบหมายงาน จะปฏิบติังานจนเสร็จ มีภาวะผูน้ า กลา้แสดงออก 
เม่ือเปรียบเทียบกบัผูท่ี้มาจาก มหาวิทยาลยัอ่ืนนั้น จะมีความรู้ทางด้านวิชาการมากกว่า แต่จากมทร.
ลา้นนา จะสามารถปฏิบติังานและมีทกัษะมากกวา่ ส าหรับการวิเคราะห์งาน สามารถวิเคราะห์ไดแ้ต่จะ
ชา้กวา่ ผูท่ี้มาจากมหาวิทยาลยัอ่ืน ในส่วนของการการใชศ้พัทเ์ทคนิค มีความสามารถอ่าน และเขา้ใจได้
ดี ลกัษณะพิเศษของบณัฑิต มทร. มีความไดเ้ปรียบกว่าบณัฑิตท่ีอ่ืน เน่ืองจากเป็นเด็กช่างและสามารถ
ปฏิบติัได้และมีทกัษะดีกว่าบณัฑิตท่ีเรียนสามญั เพราะพื้นฐานของผูท่ี้เรียน ปวช. ปวส. และมีงาน
โครงการไดฝึ้กปฏิบติั ซ่ึงเม่ือสัมภาษณ์เขา้ท างานผูท่ี้เรียนสายสามญัจะตอบทางวิชาการ และผูท่ี้เรียน
สายช่างจะตอบในทางปฏิบติั ซ่ึงปัจจุบนัคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความโดดเด่นดา้นแมคคาทรอนิกส์ มี
นกัศึกษาเขา้ร่วมแข่งขนั World skill และไดรั้บรางวลั ในความโดดเด่นของสาขา คือ ระบบการอบรม 
การเทรนน่ิง พี่สอนน้อง ท าให้รุ่นน้องมีความตั้งใจรุ่นน้องเห็นรุ่นพี่ไปแข่งขนั ท าให้รุ่นน้องมีความ
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พยายามมากข้ึน และไดรั้บการรับรองจากต่างประเทศ เม่ือส าเร็จการศึกษาไปสมคัรงานมีโอกาสไดรั้บ
การพิจารณาเป็นพิเศษ มีบริษทัต่างๆ รับเขา้ท างานขณะยงัเป็นนกัศึกษา 

กรณีท่ีมีส่วนในการคดัเลือกเขา้ท างาน จะพิจารณาบณัฑิตท่ีมาจาก มทร.ลา้นนา ก่อน เน่ืองจาก
มีความสามารถออกแบบวเิคราะห์ออกแบบงานได ้มีความกลา้แสดงออก มีทกัษะการปฏิบติั 

การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลกัสูตรสาขาแมคคาทรอนิกส์โดยทางบริษทัเฟสโตมี้หลกัสูตร
มาให้มหาวิทยาลยัร่างหลกัสูตรให้เหมาะสมกบัประเทศและมีส่วนร่วมในการก่อตั้งศูนยแ์มคคาทรอ
นิกส์ มีการสอนในดา้นไฟฟ้าและมีศกัยภาพสูง 

ส่ิงท่ีคณะควรเพิ่มเติมใหน้กัศึกษาและเนน้ใหมี้ความโดดเด่น  
-  ดา้นความปลอดภยัในการท างาน  
-  ดา้นภาษาองักฤษ  
-  เสริมสร้างใหรู้้จกักาลเทศะ และการมีความสัมมาคารวะ  
-  การท างานเป็นทีม  
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