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1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลไดย้กฐานะ เป็นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาม
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 นั้นเป็นการ
เปล่ียนแปลงการบริหาร และโครงสร้างใหม่ของมหาวทิยาลยัฯ  เกิดการยบุและรวมคณะวชิาเดิมให้เป็น
คณะใหม่เพื่อท าให้เกิดความเขม้แข็ง  เกิดแนวคิดการจดัการศึกษาแบบบูรณการองค์ความรู้ในแต่ละ
ศาสตร์เขา้ดว้ยกนั อีกทั้งยงัตอ้งคงความเป็นเอกลกัษณ์ของโรงเรียนช่างฝีมือดา้นอุตสาหกรรม พณิชยก
รรมเกษตรกรรม และศิลปกรรม วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการจึงได้จดัตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2550 
ตามกฎกระทรวงใหเ้ป็นหน่วยงานท่ีมีระดบัเทียบเท่าคณะ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เพื่อตอบสนองปณิธานหลกัของมหาวิทยาลยัท่ีตอ้งการสร้าง
บณัฑิตนกัปฏิบติัท่ีถึงพร้อมดว้ยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเช่ียวชาญท่ีจะไปพฒันาสังคมและ
ประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างย ัง่ยืนและด าเนินชีวิตอยา่งเป็นสุขพึ่งพาตนเองได ้โดยมีภาระ
กิจการจดัการเรียนการสอนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพและระดบัปริญญาตรีในหลกัสูตรมีการบูร
ณาการศาสตร์บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จดัระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ดว้ย
ปัญหาและการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Problem-Project Based Learning) ส่งเสริมการจดัการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาให้เช่ือมโยงกบัการพฒันาทอ้งถ่ิน และภาคอุตสาหกรรมใน
ภูมิภาค เกิดการพฒันาอาชีพและพฒันาการศึกษาต่อเน่ืองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยแบ่งออกเป็น 2 
สาขา 4 หลกัสูตร คือสาขาเทคโนโลยฐีานวิทย ์ไดแ้ก่ หลกัสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หลกัสูตรเตรียม
บริหารธุรกิจ หลกัสูตรเตรียมสถาปัตยกรรม และสาขาสหวิทยาการ ไดแ้ก่ หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและปัจจุบนัไดป้รับปรุงหลกัสูตร เป็นหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมกระบวนการอาหาร 

ปณธิำน 
แหล่งบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความรู้ความช านาญสรรพวิชาพื้นฐานทางอาชีพแบบบูรณาการ

ศาสตร์บนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์บรรยากาศแห่งความใฝ่รู้ ผสานความคิด
สร้างสรรค ์มีคุณธรรม และจิตส านึกสาธารณะ สร้างสรรคก์ระบวนการสอนและผลงานวจิยัเชิงประยุกต์
เพื่อเป็นแหล่งความรู้ในการพฒันาการจดัการศึกษาร่วมกบัเครือข่ายสถานศึกษาและอุตสาหกรรม 

 นโยบำย 
จดัการศึกษาดา้นวชิาชีพท่ีใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน กิจกรรมจิตสาธารณะน าสู่ภาคปฏิบติัโดยเนน้

ผูเ้รียนเป็นส าคญั สร้างสรรคห์ลกัสูตรบูรณาการศาสตร์ พฒันาบุคลากรทางวิชาการและงานวิจยัเพื่อน า
ผลงานกลบัสู่การเรียนการสอนร่วมกบัเครือข่าย 
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  วตัถุประสงค์ 
 1) ผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ีมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ
และความเช่ียวชาญทางวิชาชีพเพื่อศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยอ่ืีนๆ 
 2) ผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีคุณธรรม เป็นท่ี
ตอ้งการของอุตสาหกรรมและชุมชน 
 3) เสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนผ่านการวิจยัและโครงงานเชิงบูรณาการ และการจดั
การศึกษาร่วมกบัเครือข่ายสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
 4) สร้างและปลูกจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวฒันธรรม และจิตส านึกสาธารณะอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม ใหแ้ก่นกัศึกษา 

 เอกลกัษณ์  :  ตน้แบบการศึกษา วชิาชีพเทคโนโลยแีละบูรณาการศาสตร์ 

อตัลกัษณ์ : บณัฑิตนกัปฏิบติัมืออาชีพท่ีใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เป็นมหาวิทยาลยักลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และมุ่ง เน้นการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี จึงจัดอยู่ในกลุ่ม ค.2  วิทยำลัยเทคโนโลยีและ                               
สหวทิยำกำร ก็จดัอยูใ่นกลุ่ม ค.2 เช่นเดียวกนั  
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ตำรำงกำรวเิครำะห์ผลกำรประเมินระดับคณะ             

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ี 
คะแนนประเมินเฉลีย่ 

ผลกำรประเมิน 
I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 6 3.22 1.50 3.06 2.62 พอใช ้
2. การวจิยั 3 5.00 3.00 3.73 3.91 ดี 
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 3.67 2.29 3.40 2.88 พอใช้ 

ผลกำรประเมิน ดี ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้   

 

  ผลการด าเนินการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยการ   ในภาพรวมพบว่า   ผลการ
ด าเนินการในภาพรวม ได้คะแนนเฉล่ีย  2.88 อยู่ในระดับพอใช้ ขณะเดียวกันเม่ือพิจารณาตาม
องค์ประกอบพบว่า   องค์ประกอบท่ี  1 การผลิตบัณฑิต  ได้คะแนนเฉ ล่ีย  2.62 อยู่ ในระดับ
พอใช้  องค์ประกอบท่ี 2 การวิจยั ได้คะแนนเฉล่ีย 3.91 อยู่ในระดบัดี  องค์ประกอบท่ี 3 การบริการ
วิชาการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.00 อยู่ในระดบัพอใช้  องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ได้
คะแนนเฉล่ีย 2.00 ตอ้งปรับปรุง องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.50 ตอ้งปรับปรุง 
 เม่ือพิจารณาเชิงระบบ  ปัจจยัน าเขา้ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.67  ผลการประเมินอยู่ในระดบัดี  ดา้น
กระบวนการ ได้คะแนนเฉล่ีย 2.29  ตอ้งปรับปรุง และด้านผลลพัธ์ได้คะแนนเฉล่ีย  3.40 อยู่ในระดบั
พอใช ้



4 
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ : ปีการศึกษา 2559 

 
 
ข้อเสนอแนะในภำพรวม 
 1) ในองคป์ระกอบของการบริหารจดัการ วิทยาลยัยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการ
ท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกองคป์ระกอบซ่ึงเป็นประเด็นส าคญัในการบริหารจดัการวิทยาลยัให้มุ่งสู่ความ
เป็นอุดมศึกษาท่ีผลิตบณัฑิตคุณภาพตอบสนองต่อความตอ้งการของสังคมไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
    2) ควรสร้างความเขา้ใจให้บุคลากรในวิทยาลยัทั้งระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการ ได้มี
ความเขา้ใจเร่ือง การน าการประกนัคุณภาพมาเป็นกิจกรรมปกติในการท างาน ตั้งแต่การด าเนินการงาน
วางแผนงาน มีการควบคุมให้กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย มีการติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน หาก
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ให้มีการประเมินและน ามาสู่การปรับปรุงกระบวนการตามผลการประเมิน 
สุดทา้ยทุกส้ินปี วิทยาลยัจะตอ้งมีการประเมินผลการด าเนินงานทั้งหมดและน าไปจดัท าแผนปรับปรุง
และพฒันาในปีต่อไป 
 3) การเขียนรายงานผลการด าเนินงานในแบบรายงานประเมินตนเองประจ าปี (SAR) เป็นการ
น าเกณฑ์การประเมินมาเขียนเป็นผลการด าเนินการ จึงไม่สามารถเห็นผลด าเนินงานท่ีแทจ้ริงดงันั้น
วิทยาลยัควรท าความเขา้ใจในการด าเนินการปฏิบติังานอย่างเป็นระบบและน าผลการด าเนินการมา
รายงานเพื่อแสดงถึงการพฒันางานของวทิยาลยัและน าไปสู่การปรับปรุง พฒันาในอนาคต 

3.49

5.00

5.00

3.00

4.00
2.62

3.91

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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 4) วิทยาลัยควรก าหนดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ แนวปฏิบัติ ให้ชัดเจน เพื่อมีเป้าหมายในการ
ด าเนินงานและสามารถปฏิบติัตามแนวทางท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งมีการประเมินกระบวนการและผลการ
ด าเนินงานเพื่อปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 

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 

 
 

3. บทน ำ 

 3.1 สรุปข้อมูลพืน้ฐำนของวทิยำลยั 
  สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลไดย้กฐานะ เป็นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาม
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 นั้น เป็นการ
เปล่ียนแปลงการบริหาร และโครงสร้างใหม่ของมหาวทิยาลยัฯ  เกิดการยบุและรวมคณะวชิาเดิมให้เป็น
คณะใหม่เพื่อท าให้เกิดความเขม้แข็ง  เกิดแนวคิดการจดัการศึกษาแบบบูรณการองค์ความรู้ในแต่ละ
ศาสตร์เขา้ดว้ยกนั อีกทั้งยงัตอ้งคงความเป็นเอกลกัษณ์ของโรงเรียนช่างฝีมือดา้นอุตสาหกรรม พณิชยก
รรมเกษตรกรรม และศิลปกรรม วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการจึงไดจ้ดัตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2550 
ตามกฎกระทรวงใหเ้ป็นหน่วยงานท่ีมีระดบัเทียบเท่าคณะ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เพื่อตอบสนองปณิธานหลกัของมหาวิทยาลยัท่ีตอ้งการสร้าง
บณัฑิตนกัปฏิบติัท่ีถึงพร้อมดว้ยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเช่ียวชาญท่ีจะไปพฒันาสังคมและ
ประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างย ัง่ยืนและด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุขพึ่งพาตนเองไดโ้ดยมีภาระ
กิจการจดัการเรียนการสอนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพและระดบัปริญญาตรีในหลกัสูตรมีการบูร
ณาการศาสตร์บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จดัระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ดว้ย
ปัญหาและการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Problem-Project Based Learning) ส่งเสริมการจดัการศึกษาของ

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder2$TreeView1','sAssessor')
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาให้เช่ือมโยงกบัการพฒันาทอ้งถ่ิน และภาคอุตสาหกรรมใน
ภูมิภาค เกิดการพฒันาอาชีพและพฒันาการศึกษาต่อเน่ืองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยแบ่งออกเป็น 2 
สาขา 4 หลกัสูตร คือสาขาเทคโนโลยีฐานวิทย ์ไดแ้ก่ หลกัสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หลกัสูตรเตรียม
บริหารธุรกิจ หลกัสูตรเตรียมสถาปัตยกรรม และสาขาสหวิทยาการ ไดแ้ก่ หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและปัจจุบนัไดป้รับปรุงหลักสูตร เป็นหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมกระบวนการอาหาร 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและมุ่งเน้นการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จึงจดัอยู่ในกลุ่ม ค.2 คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรเกษตร  ก็จดัอยูใ่นกลุ่ม ค.2 เช่นเดียวกนั  โดยมีหลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 1 หลกัสูตร คือวทิยำศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำวศิวกรรมกระบวนกำรอำหำร 

 มีจ  านวนนักศึกษาทั้ งหมด  68 คน มีอาจารย์ทั้ งหมด  17 คน โดยมีต าแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย ์1 คน และรองศาสตราจารย ์1 คน มีบุคลากรสายสนบัสนุนทั้งหมด 44 คน 
   งบประมำณ 

 งบประมาณในการด าเนินงานและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของวิทยาลยัมา
จากงบประมาณรายได้จากค่าบ ารุงการศึกษาและงบประมาณแผ่นดินซ่ึงได้รับการจัดสรรจาก
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาในรูปแบบงบประมาณท่ีสนองตอบต่อยทุธศาสตร์ของประเทศ
และงบด าเนินงาน ในแต่ละปีงบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ จะถูกจดัสรรให้ใชใ้นการจดัจา้งบุคลากรทั้ง
สายสอนและสายสนบัสนุนในกลุ่มของพนกังานตามพนัธกิจ และกระจายออกเป็นงบด าเนินงานอ่ืน ๆ 
อนัประกอบไปดว้ยค่าใชส้อย ค่าวสัดุ งบประมาณในการด าเนินโครงการ และกิจกรรมของนกัศึกษา อีก
ส่วนหน่ึงจะถูกน ามาปรับปรุงอาคารสถานท่ี และโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ครุภณัฑป์ระจ าห้องปฏิบติัการ
ต่าง ๆ 
  อำคำรสถำนที ่

 วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา (ดอยสะเก็ด) อาคารนวตักรรม และมีอาคารห้องปฏิบติัการต่าง ๆ ในพื้นท่ี
ทั้งหมด 
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4. วธิีประเมนิ 

 4.1  กำรวำงแผนและกำรประเมิน (ก่อน ระหว่ำง และหลงักำรตรวจเยีย่ม) 
 1)  กำรวำงแผนก่อนกำรประเมิน 
             ประธานคณะกรรมการได้เชิญผู ้ประเมินมาประชุมปรึกษาหารือโดยมอบหมายให้                           
ผูป้ระเมินแต่ละท่านให้อ่านแบบรายงานการประเมินตนเองของวิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และประมาณการคะแนนขั้นต้นจากผลประเมินก่อน               
เขา้ประชุมและกรรมการได้ปรึกษาหารือสรุปผลลพัธ์จากการอ่านเอกสารแบบรายงานการประเมิน
ตนเอง และขอเอกสารบางส่วนเพิ่มเติมจากคณะเช่น สุ่มขอรายงานผลการตรวจประเมินระดบัหลกัสูตร 
หลงัจากนั้นไดมี้การจดัท าโปรแกรมการตรวจประเมินในระยะเวลา 2 วนั เสนอใหก้รรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณา 
 2)  ระหว่ำงกำรประเมิน 
             คณะกรรมการประเมินได้เร่ิมตรวจสอบเอกสารเชิงปริมาณเพื่อเป็นการทวนสอบความ
ถูกตอ้งของตวับ่งช้ีท่ีระบุข้อมูลเชิงปริมาณทั้งหมด หลงัจากนั้นคณะกรรมการได้มีการประเมินใน                
ตวับ่งช้ีขององค์ประกอบทีเก่ียวกบัขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยใช้หลกัพิชญพิจารณ์  มีการประเมินร่วมกนั 
ปรึกษาหารือ สรุปผลร่วมกนัในแต่ละตวับ่งช้ีในรายองค์ประกอบ และสรุปจุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา 
ขอ้เสนอแนะ ในรายองคป์ระกอบ รวมทั้งขอ้เสนอแนะในภาพรวม ท่ีเสนอใหก้บัคณะด าเนินการ 
 3)  หลงักำรตรวจเยีย่ม 
             คณะกรรมการประเมิน ไดส้รุปผลขอ้มูลจากการประเมินทั้งหมดให้กบัผูบ้ริหาร อาจารย ์
ได้รับทราบ และตอบข้อสงสัย รวมทั้งให้แนวทางในการแก้ปัญหา ท าให้ผูรั้บการประเมินมีความ                 
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 3.06 3.06  
1.2  อาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ 16 3.68 3.68  
1.3  อาจารยป์ระจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ 8 0.98 0.98  
1.4  จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
 อาจารยป์ระจ า 

ร้อยละ 8 5.00 5.00  

1.5 การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 5 ขอ้ 5.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 1, 3 
1.6  กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 6 ขอ้ 5.00 1.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้  2 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  1 3.79 2.62  

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 5.00 5.00  
2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั ร้อยละ 30 5.00 3.73  

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  2 5.00 3.91  

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 5.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 1, 6 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  4 5.00 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 6 ขอ้ 5.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้  
ขอ้ 1, 3, 4, 6 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  5 5.00 2.50  

คะแนนเฉลีย่ (13 ตัวบ่งช้ี) 4.44 2.88  

ระดบัคุณภำพ ดี พอใช้ 
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 5.2 ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ี 
คะแนนประเมินเฉลีย่ 

ผลกำรประเมิน 
I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 6 3.22 1.50 3.06 2.62 พอใช ้
2. การวจิยั 3 5.00 3.00 3.73 3.91 ดี 
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 3.67 2.29 3.40 2.88 พอใช้ 

ผลกำรประเมิน ดี ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้   

 
 
 5.3 ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ 
 
องค์ประกอบที ่1 :  กำรผลติบัณฑิต 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 1. ผลการบริหารหลกัสูตรโดยรวม ยงัไม่สามารถสะทอ้นผลลพัธ์การเรียนนรู้ตามกรอบ TQF 
และปรัชญาหลกัสูตรท่ีบูรณาการศาสตร์การผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติับนพื้นฐานของเทคโนโลยี ท่ีมีการ
จดัการเรียนการสอนเป็น Problem - Project base learning 
 2. วิทยาลัยยงัขาดการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ ถึงแม้ว่าจะมีการจดัท าแผนพฒันาเป็น
รายบุคคล แต่ไม่สะทอ้นใหเ้ห็นการส่งเสริมและพฒันอาจารยอ์ยา่งเป็นระบบ 
 3. เน่ืองจากปีการศึกษา 2559 วิทยาลยัมี 1 หลกัสูตร การบริการนกัศึกษาและกิจกรรมพฒันา
นักศึกษามอบให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผูดู้แล ท าให้ไม่พบระบบและกลไกการด าเนินงานในระดบั
วทิยาลยั 
 4. ภาระงานของอาจารยต่์อจ านวนนกัศึกษามีน้อย อีกทั้งจ  านวนนกัศึกษาท่ีรับเขา้มีจ  านวน
น้อยลง (9 คน จากแผนการรับ 30 คน) ท าให้ไม่สะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานของวทิยาลยั 
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 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 1. วิทยาลัยควรมีการทบทวนผลการประเมินหลักสูตร น ามาวิเคราะห์ตั้ งแต่โครงสร้าง
หลกัสูตร ท่ีสะทอ้นการเป็นวิชาชีพเชิงบูรณาการทั้งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และน า 
Problem - Project base learning เป็นฐานของกระบวนการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียน รวมทั้งท่ีเนน้ผลการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีชดัเจนในรายวิชาของหลกัสูตร โดยค านึงถึงการสร้างความร่วมมือกบัเครือข่ายอยา่ง
ต่อเน่ือง อีกทั้งควรมีการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงการผลิตบณัฑิตทั้งในระดบั ปวช. ปวส. ซ่ึงเป็นจุดแขง็
ตามความตอ้งการของตลาดและน ามาต่อยอดการจดัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีของทุกหลกัสูตรใน
มหาวทิยาลยั ซ่ึงแสดงถึงการปรับยทุธศาสตร์ (Reprofiling) ของมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งชดัเจน 
 2. วิทยาลยัควรให้ความส าคญัของการสร้างระบบและกลไกการให้บริการนกัศึกษา และการ
ส่งเสริมพฒันานกัศึกษาตั้งแต่การก าหนดผูรั้บผดิชอบในระดบัวทิยาลยั  โดยมีบุคลากรสายสนบัสนุนท า
หน้าท่ีประสานงานระหว่างอาจารยท่ี์ปรึกษาและวิทยาลยั มีการส ารวจความตอ้งการให้บริการ มีการ
ประเมินผลคุณภาพการให้บริการในทุกประเด็น และน าผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพการ
ใหบ้ริการ 
 3. วิทยาลยัควรมีการจดัท าแผนพฒันานักศึกษา ก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จท่ีเช่ือมโยงกับ
วตัถุประสงค ์คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคแ์ละผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร โดยพิจารณาก าหนด
กิจกรรมท่ีท าให้เกิดผลต่อนกัศึกษา เพื่อให้สามารถประเมินความส าเร็จและน ามาปรับปรุงกิจกรรมและ
แผนงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 4. วิทยาลยัและอาจารยค์วรมีการทบทวนหาสาเหตุของการลดลงของนกัศึกษาอย่างแทจ้ริง 
และน าปัญหามาพิจารณาร่วมกนั ตั้งแต่การวิเคราะห์หาจุดเด่นและจุดดอ้ยของหลกัสูตร สภาพแวดลอ้ม
ของการจดัการเรียนการสอน การประชาสัมพนัธ์เชิงรุก ร่วมกบัคณะอ่ืน ๆ หรือสถาบนั เพื่อร่วมกนัหา
กลุ่มเป้าหมายท่ีจะรับนกัศึกษาใหเ้พิ่มข้ึน 

 
องค์ประกอบที ่2 :  กำรวจัิย 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 ถึงแมว้่าวิทยาลยัจะมีศกัยภาพในการหาแหล่งทุนวิจยั แต่ยงัขาดการบริหารงานวิจยัอย่างเป็น
ระบบ ไม่สามารถน าระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัมาพฒันาและวางแผนงานวิจยัเชิงบูรณาการ 
เช่ือมโยงกบัสาขาและหลกัสูตร อีกทั้งผลงานวิจยัและการเผยแพร่ผลงานยงัไม่สะทอ้นความโดดเด่น
ของวทิยาลยั 
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 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 1. ควรมีการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อใชใ้นการวเิคราะห์การด าเนินงานวจิยัในวทิยาลยั ทั้ง
ในเร่ืองผลงาน/เงิน/จ านวน/ประเภท/การใช้ประโยชน์ เพื่อน าผลการประเมินต่าง ๆ มาวางแผนพฒันา
ระบบและกลไกการบริหารงานวจิยัใหไ้ดต้ามนโยบายและเป้าหมาย รวมถึงวสิัยทศัน์ของวทิยาลยั 
 2. ควรก าหนดทิศทางและแผนงานวิจยัใหช้ดัเจนโดยบูรณาการงานวิจยัตามความโดดเด่นทาง
วิชาชีพดา้นเทคโนโลยี พลงังาน ส่ิงแวดลอ้ม และนวตักรรม มาเป็นฐานความรู้ มีโจทยว์ิจยัท่ีแกปั้ญหา
ของทอ้งถ่ินใหม้ากข้ึน โดยความร่วมมือของคณาจารยใ์นวทิยาลยัและเสนอเป็นชุดโครงการวจิยั รวมทั้ง
มีเครือข่ายวจิยัภายนอก 
 3. ควรส่งเสริมให้อาจารยพ์ฒันาการเผยแพร่ผลงานวิจยั/สร้างสรรค์อย่างทัว่ถึง เพื่อน าไปสู่
ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีมี Impact สูงข้ึน มีนวตักรรมเพื่อการจดสิทธิบตัร และน าไปต่อ
ยอดกบัการพฒันาอาจารย ์หลกัสูตร โดยบูรณาการร่วมกบัศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน และประเทศ
ในยุค 4.0 อีกทั้งควรน าศกัยภาพของอาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญในการเผยแพร่ผลงานมาเป็นพี่เล้ียง
ส่งเสริมใหเ้กิดการเผยแพร่ผลงานท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 
 
องค์ประกอบที่ 3 :  กำรบริกำรวชิำกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 วิทยาลยัไดด้ าเนินการดา้นบริการทางวิชาการแก่สังคม แต่ขาดทิศทางการด าเนินการ เน่ืองจาก
ไม่มีการน าแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติังานของวิทยาลยัฯ มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานดา้นบริการ
ทางวิชาการ การด าเนินงานบริการทางวิชาการข้ึนอยูก่บัวา่ในแต่ละปี วิทยาลยัฯ จะด าเนินการอย่างไร 
ท าใหข้าดเป้าหมายในการด าเนินการดา้นบริการทางวชิาการ 
 
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 วิทยาลยัควรมีการจดัท าแผนกลยุทธ์ท่ีน ามาสู่การจดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปี และน ามาเป็น
เป้าหมายส าคญัในการจดัท าการบริการทางวิชาการ เพื่อให้การด าเนินการด้านบริการทางวิชาการมี
เป้าหมายและก าหนดผลลพัธ์ไวช้ัดเจน ท าให้การปฏิบติังานด้านบริการทางวิชาการมีกระบวนการ
ด าเนินงานอยา่งเป็นระบบและสามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนได ้

 
องค์ประกอบที ่4 :  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 การด าเนินการดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมเป็นการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ
ด้านศิลปวฒันธรรมเท่านั้น แต่ไม่ได้ตอบโจทยว์่า การด าเนินกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
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วฒันธรรมมีเป้าหมายอย่างไร ด าเนินการแล้วจะได้ประโยชน์อะไรบา้ง และการก าหนดตวับ่งช้ีใน
กิจกรรมโครงการเป็นตวัช้ีวดัท่ีเป็นปัจจยัน าเขา้ ไม่มีตวับ่งช้ีท่ีจะวดัความส าเร็จของการด าเนินงานได ้
 
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 วทิยาลยัควรมีการจดัท าแผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมท่ีก าหนดเป้าหมายและ
ทิศทางของการด าเนินงานวา่ตอ้งการให้ไดป้ระโยชน์อยา่งไร ดงันั้นวิทยาลยัฯ ควรน าตวับ่งช้ีจากแผน
กลยุทธ์มาสู่การปฏิบติัเพื่อให้กิจกรรมโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมมีผลลพัธ์เป็นไป
ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้ 

 
องค์ประกอบที ่5 :  กำรบริหำรจัดกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 1. แผนกลยทุธ์ของวทิยาลยัท่ีถูกส่งมาจากมหาวทิยาลยัและน ามาด าเนินการจดัท าแผนกลยุทธ์
ของวิทยาลยั ไม่มีตวับ่งช้ีท่ีจะท าให้ผลลพัธ์ของการปฏิบติังานบรรลุตามเป้าหมายได ้เพราะเป็นตวับ่งช้ี
ท่ีเนน้ปัจจยัน าเขา้ เช่น จ านวนโครงการ จึงไม่ไดส้ะทอ้นความส าเร็จของแผนและยงัขาดการติดตามผล
ของแผน รวมทั้งควรจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้แผนกลยุทธ์บรรลุเป้าหมายและสะท้อน
ความสามารถของผูบ้ริหารในการจดัท างบประมาณเพื่อใชป้ระโยชน์และท าให้แผนกลยทุธ์ของวทิยาลยั
บรรลุตามเป้าหมาย 
 2. วิทยาลยัมีการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยของหลกัสูตร แต่ไม่ไดน้ าไปวิเคราะห์วา่ ตน้ทุนของ
หลักสูตรนั้นมาจากค่าใช้จ่ายในพนัธกิจใดบ้าง และยงัไม่ได้มีการวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งโอกาสทางการแข่งขนัของหลกัสูตร  
 3. วิทยาลัยยงัขาดความเขา้ใจในการบริหารจดัการด้านการบริหารความเส่ียง การจดัการ
ความรู้ การจดัท าแผนพฒันาบุคลากรทั้งสายวชิาการและสายสนบัสนุนอยา่งเป็นระบบ และน าไปสู่การ
ติดตามผลได ้

 
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 

1. วิทยาลัยควรจัดท าแผนกลยุทธ์ในส่วนของวิทยาลัย ไม่ควรเอาแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยัมาเป็นแนวทางในการด าเนินการของวิทยาลยัทั้งหมด เพราะวิทยาลยัควรมีการก าหนด
ทิศทางของตนเองว่า จะด าเนินไปในทิศทางใด ควรน าแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยัเฉพาะตวัส าคญัท่ี
เช่ือมโยงกับวิทยาลัยมาเป็นตัวก ากับ และควรเพิ่มตวับ่งช้ีของวิทยาลัยเพื่อจะพฒันาวิทยาลัยให้มี
เป้าหมายของตนเองอย่างชดัเจน นอกจากนั้นควรมีการปรับปรุงแผนโดยมีการวิเคราะห์ SWOT โดย
บุคลากรในวิทยาลัยมีส่วนร่วม มีประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ท่ีชัดเจนและน าสู่การปฏิบัติ 
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นอกจากนั้นวิทยาลยัควรมีการจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อจดัหางบประมาณเพิ่มเพื่อพฒันาแผน
กลยทุธ์ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

2. วิทยาลยัควรมีการจดัประชุมบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเขา้ใจร่วมกนัในการบริหาร
งานประกนัคุณภาพทั้งระดบัหลกัสูตรและระดบัคณะ  ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
คณะ โดยวทิยากรท่ีมีความรู้และเขา้ใจบริบทการท างานของคณะท่ีมีวตัถุประสงคแ์ตกต่างจากคณะอ่ืนๆ 
มุ่งสู่การสร้างความแตกต่างอยา่งบูรณาการ ทั้งการพฒันาหลกัสูตรใหม่ท่ีเป็นหลกัสูตรบูรณาการ ไม่ให้
ซ ้ าซ้อนกับหลักสูตรของคณะ  การวิจยัท่ีรองรับโครงการพิเศษจากภายนอก รวมทั้ งการวางแผน
ยทุธศาสตร์การขบัเคล่ือนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 

3. วทิยาลยัมีหลกัสูตร ป.ตรี เพียงหลกัสูตรเดียว มีการน าตน้ทุนต่อหน่วยของหลกัสูตรมาจาก
ขอ้มูลมหาวิทยาลยั และหลกัสูตรควรน ามาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายจากตน้ทุนวา่มาจากค่าใช้จ่ายในประเด็น
ใดบา้ง เช่น ค่าใช้จ่ายดา้นการเรียนการสอน งานวิจยั บริการทางวิชาการ ศิลปวฒันธรรม หรือพฒันา
บุคลากร ท่ีเป็นค่าใชจ่้ายของหลกัสูตร แลว้วเิคราะห์วา่หลกัสูตรมีประเด็นใดบา้งท่ีตอ้งพฒันาและศึกษา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลกัสูตรรวมทั้งหาโอกาสในการแข่งขนัโดยเทียบเคียงกบัหลกัสูตร
เดียวกนัในมหาวทิยาลยัอ่ืน 

4. วิทยาลยัควรสร้างความเขา้ใจให้กบับุคลากรทุกระดบัในด้านการบริหารความเส่ียงโดย
พิจารณาวา่ปัญหาการควบคุมภายในและความเส่ียงแตกต่างกนัอยา่งไรและมีการจดัท าแผนบริหารความ
เส่ียงมีการสรุปผลวา่ความเส่ียงในแต่ละประเด็นจะลดลงจากเดิม 

5. บุคลากรในวิทยาลยัยงัขาดความเข้าใจในการจดัการความรู้อย่างเป็นระบบ ควรจดัท า
แผนการจดัการความรู้และน าไปปฏิบติั มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีชดัเจน มีการน าไปใชป้ระโยชน์และ
สรุปองคค์วามรู้จากการด าเนินการในกิจกรรมนั้นๆ ได ้
 6. วิทยาลยัมีการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรดา้นการพฒันาการจัดการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
และดา้นการจดัท าผลงานทางวิชาการ แต่ควรน าการฝึกอบรมทางวิชาการวิชาชีพ การฝังตวัในสถาน
ประกอบการเขา้มาเป็นขอ้มูลในการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคลให้ชดัเจนเพื่อจะไดท้ราบวา่ทิศ
ทางการพฒันาของบุคลากรเป็นอย่างไรบ้าง และบุคลากรทุกคนจะทราบว่าอนาคตของตนเองเป็น
อยา่งไร จะสามารถวางแผนการท างานของตนเองได ้
 7.  ควรน าผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร มาวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินเชิง
เปรียบเทียบในทุกองค์ประกอบ และท าแผนพฒันาตามข้อเสนอแนะ และประชุมบุคลากรทุกฝ่าย
ร่วมกนั ก าหนดแนวทางการด าเนินงานในปีต่อไป 

 
 
 



14 
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ : ปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
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ผลกำรสัมภำษณ์ 
 
 ผลการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัวทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยการ  เช่น อาจารย ์บุคลากร 
นกัศึกษา ศิษยเ์ก่า ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑิต มีดงัน้ี 
 
สัมภำษณ์อำจำรย์ 
 1)   มีกำรบริหำรหลกัสูตรอย่ำงไร  
  มีการแบ่งหนา้ท่ีในการบริหารหลกัสูตร ดงัน้ี งานวิชาการ งานวิจยัและการบริการวิชาการ 
งานท านุบ ารุงศิลปและวฒันธรรมและกิจการนกัศึกษา งานงบประมาณและวสัดุการศึกษา  
  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกเดือน ซ่ึงมีการจดัท าวาระการประชุม
ร่วมกนัพิจารณาเร่ือง การจดัการเรียนการสอน งบประมาณ วสัดุการศึกษา งานวิจยัของอาจารย ์ภาระ
งานสอน(แบ่งตามความเช่ียวชาญ) กิจกรรมของนกัศึกษา งานประกนัคุณภาพฯ 
 2)   มีกำรวดัผลตำม Curriculum Mapping หรือไม่ อย่ำงไร 
  ด้านความรู้ วดัจากข้อสอบ การให้คะแนนการปฏิบัติงาน ด้านทัศนคติ วดัจากการ
ปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนและอาจารย ์
  มีการบูรณการให้นกัศึกษาเขา้ไปปฏิบติังานจริงในโรงงาน (ปศุสัตว)์ ซ่ึงมีอาจารยเ์ขา้ไป
ดูแล และน ามาบูรณาการใน 5 รายวิชา มีการวดัผลตาม Learning Outcome โดยให้นักศึกษาน าเสนอ
ผลงานจากการเขา้ไปฝึกงานในโรงงานใหแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีจากโรงงาน อาจารย ์และเพื่อนนกัศึกษา  
 3)  มีกำรวเิครำะห์หรือไม่ว่ำนักศึกษำได้อะไรและสะท้อนอะไร 
  ตวัรายวิชาเนน้ให้นกัศึกษาเขา้ห้องปฏิบติัการเป็นหลกั มีการไปเขา้ไปเก็บขอ้มูลจากสถาน
ประกอบการไดซ่ึ้งได้ให้ขอ้เสนอแนะว่านักศึกษายงัขาดความรู้ในการใช้งานและควบคุมเคร่ืองจกัร 
ควรสอนให้นกัศึกษาเขา้ใจในศาสตร์ของวิศวกรรมศาสตร์และศาตร์ดา้นอาหารควบคู่กนัไป รวมถึงมี
การจดัท าแบบประเมินเก่ียวกบั Learning Outcome ทั้ง 5 ดา้น 
 4)   ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำวทิยำลยัฯ 
  -   ควรแยกโครงการการบริหารระหวา่งอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาออกจากกนั เพื่อใหเ้กิด

การด าเนินงานท่ีชดัเจนและมีประสิทธิภาพ 
  - อยากให้มีการจดัการเร่ืองระบบงานวิจยั การพฒันากลุ่มวิจยั และงานวิจยัของอาจารย์

ใหช้ดัเจนมากข้ึน รวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวจิยัดว้ย 
  -   ตอ้งการให้มีความชัดเจนเร่ืองนโยบายของมหาวิทยาลยั ดา้นการพฒันาองค์กร การ

ส่ือสาร ผูป้ฏิบติังานท่ีไม่สามารถสอดรับกบันโยบายของมหาวิทยาลยั ขาดระบบการ
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บริหาร ระบบความเช่ือมโยง ระบบฐานขอ้มูล ระบบสารสนเทศ ท่ีท าใหก้ารขบัเคล่ือน
และพฒันาเป็นไปไดย้าก 

  -   ตอ้งการเจา้หน้าสายสนบัสนุนมาช่วยงาน เน่ืองจากปัจจุบนัอาจารยท์  าหน้าท่ีในส่วน
ของงานสายสนบัสนุนทุกอยา่งท าใหมี้ภาระงานท่ีมากเกินไป  

  -   อยากใหมี้เจา้หนา้ท่ีดูแลประจ าหอ้ง Lab  
  -   อยากให้มหาวิทยาลยัเขา้มาดูแลและปรับปรุงอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้อง Lab มีท่ี

การช ารุดเสียหาย  
  -   อยากให้พฒันาเร่ืองการส่ือสารองคก์ร ความรวดเร็ว ความชดัเจนในการส่ือสาร และ

ความรวดเร็วในการมอบหมายงาน 
  -   ส่ิงอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอ เช่น โรงอาหาร คุณภาพและความหลากหลายของ

อาหาร  รวมถึงความปลอดภยัในการเดินทาง ความสวา่งในอาคารและถนน  
  -   การจดัการเรียนการสอนส าหรับนกัศึกษาท่ีเดินทางไปเรียนท่ีวิทยาลยัฯ  
  -   อยากให้มหาวิทยาลยัมีระบบสนับสนุนความก้าวหน้าของพนักงานอตัราจา้ง ให้มี

แนวทางความกา้วหนา้ท่ีชดัเจน 
  
ตัวแทนสำยสนับสนุน  
 ระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน ก าหนดให้บุคลากรท าช านาญการ ช านาญการพิเศษ และ
เช่ียวชาญ ระบบการประเมินท าให้รู้สึกมีความมัน่คงในหนา้ท่ี และระบบการประเมินผลของวิทยาลยัฯ 
มีความเคร่งครัด แต่ปัจจุบนัไดมี้การปรับปรุงโดยมีการด าเนินงานร่วมกนักบัมหาวิทยาลยั และส าหรับ
ตวับุคลากรมีความมัน่คงในระดบัหน่ึง เพราะเห็นบุคลากร บางท่านยงัท างานระยะเวลานาน 

1) ควรก าหนดแนวทางในการปฏิบติังาน เป้าหมาย และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั   
2) ควรเพิ่มเติมสวสัดิการเบ้ืองตน้ของบุคลากร เช่น น ้าด่ืม 
3) บุคลากรมีภาระงานเยอะ ควรปรับภาระงานของบุคลากรไม่ให้มีความซ ้ าซ้อนกนัในแต่ละ

ส่วนงาน และควรเพิ่มจ านวนบุคลากร 
4) บุคลากรสายสนบัสนุนไม่มีทุนการศึกษาใหห้ากตอ้งการศึกษาต่อตอ้งใชทุ้นส่วนตวั 
5) อยากพฒันา Program หรือมาตรการในการจดัท าแผน การรายงานผลการด าเนินงาน ให้

บุคลากรมีความเขา้ใจมากข้ึน 
6) ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกคนควรตระหนกัถึงงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
7) พฒันางานเอกสาร เช่น บันทึกข้อความ โดยมี Template และน าไปลงในเวบไซด์ ให้

อาจารยส์ามารถด าเนินการเองได ้ 
8) ผูบ้ริหารใหอุ้ดมคติ ไม่เจา้อารมณ์ รับฟังความคิดเห็น เขา้ใจ ลูกนอ้ง และเขา้ใจงานท่ีท า 
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