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คํานํา 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่
ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เก่ียวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นคณะที่จัดการเรียนการ
สอนวิชาชีพวิศวกรรมและครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ปริญญาตรี และปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินงานและพัฒนาระบบ
คุณภาพให้มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง  โดยยึดแนวทาง 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี ของระบบคุณภาพ
ระดับอุดมศึกษาตามมาตรฐานของ สกอ. 

ทั้งน้ีรายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี  เป็นรายงานประจําปีการศึกษา 2558 โดยได้เริ่ม
ดําเนินการต้ังแต่ 17 สิงหาคม  2558 ถึง 16 สิงหาคม 2559 โดยได้จัดทําทั้งหมด 5 องค์ประกอบ  
ประกอบด้วย  

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการทางวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

หวังว่ารายงานฉบับน้ีจะเป็นเคร่ืองสะท้อนให้เห็นถึงการดําเนินงานประจําปีการศึกษา 2558 ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการที่จะพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
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บทสรุปผู้บรหิาร 

จากรายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558 
 
1. บทนํา 
  จากการที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 
และได้จัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นตามกฎกระทรวงศึกษาธิการจัดต้ังส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
123  ตอนที่ 118 ก หน้า 18 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549  โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย 6 จังหวัด คือ ภาคพายัพ 
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลําปาง จังหวัดน่าน จังหวัดตาก  และจังหวัดพิษณุโลก ประกอบไป
ด้วย 6 สาขา คือ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ สาขาวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี 
 
2.  ผลการประเมินตนเอง  ปีการศึกษา 2558 

ในปีการศึกษา  2558  (ต้ังแต่วันที่  17 สิงหาคม  2558 – 16 สิงหาคม  2559) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการตามนโยบายและเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) และ แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2558 และ 2559 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังน้ี 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการศึกษาด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และนําไปสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างเป็นเลิศบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ควบคุมดูแลให้มีการดําเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและสมรรถนะวิชาชีพ มีการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ มีการพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมเสริมสร้างประสบการณ์และวิชาชีพแก่อาจารย์และ
นักศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ประเทศสิงคโป ประเทศจีน ประเทศไต้หวัน ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย ให้บุคลากรและนักศึกษาใช้โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัยฟรี เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และนานาชาติ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน คณะร่วมกับ
มหาวิทยาลัยและทุกเขตพ้ืนที่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกคน ให้ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ได้พบ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดูแลนักศึกษาระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 
จัดกิจกรรมพัฒนาประการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา จัดให้มีการศึกษาดูงาน ฝึกงาน
และสหกิจศึกษากับหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการประกวด
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แข่งขันความสามารถทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ความคิดสร้างสรรค์ รวมท้ังด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 
มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม สนับสนุนการจัดโครงการ
บาเพ็ญประโยชน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการควบคุมการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์
ในมหาวิทยาลัย เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงและเป็นอันตรายต่อนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษา
สร้างเครือข่ายการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือและกลุ่ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สนับสนุนให้จัดโครงการพัฒนาการให้บริการและเพ่ิมพูนความรู้
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อคุณภาพการให้บริการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย   

            
ด้านการวิจัย 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างงานวิจัยที่สร้างคุณค่า ได้มีการจัดต้ังกลุ่มวิจัย อบรมนักวิจัยรุ่น

ใหม่ สนับสนุนนักวิจัยรุ่นกลางในการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนภายนอก ส่งเสริมการ
ผลิตผลงานวิจัย ให้นักวิจัยนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จมาเขียนเป็นบทความทาง
วิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติโดยมีอาจารย์พ่ีเลี้ยงและผู้ทรงคุณวุฒิให้คําปรึกษา
แนะนํา สนับสนุนให้อาจารย์ทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและนําความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
ไปปรับปรุงการสอน ส่งเสริมการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียน
การสอน ให้นักศึกษาร่วมทํางานวิจัยกับอาจารย์และนําโครงการที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยของอาจารย์ 
ร่วมกับมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพ่ือเป็นทุนสนับสนุนการ
ทําวิจัยและเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัย จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย ประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ รวมท้ังมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น จัดให้มีระบบและกลไกส่งเสริมการ
ทํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนทุนวิจัยตามโจทย์ความต้องการ
ของชุมชน มีการจัดต้ังศูนย์การจัดการข้อมูลเพ่ือการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน ส่งเสริมให้มีการ
นําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกหรือกลุ่มเป้าหมายทั้งในเชิง
พาณิชย์และเชิงสาธารณะ   

 
ด้านงานวิเทศสัมพันธ์     
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ทําความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านงานวิจัยกับ

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ คือ Kunming University of Science and Technology, China /           
Ho Chi Minh City University of Technology and Education, (HCHUTE),Vietnam / 
Southen Taiwan University, Taiwan / Iwate University and Kyoto University, Japan  
โดยมีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากรและนักศึกษา      
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ด้านการให้บริการวิชาการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้การกํากับของมหาวิทยาลัยได้ร่วมสนองงานในโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ เช่น โครงการหลวง เป็นต้น คณะมีการติดตามผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ส่งเสริม
การวิจัยแบบไตรภาคีเพ่ือให้อาจารย์ นักศึกษา ได้พบผู้ประกอบการและรับทราบความต้องการของ
ชุมชน เพ่ือนํามาเป็นโจทย์ในการทําวิจัยและนําองค์ความรู้ที่ได้กลับไปเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ผู้ประกอบการและชุมชน   

  
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยและเขตพ้ืนที่ ในการจัดกิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายและชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ ร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เช่นงานประเพณีป๋ีใหม่เมือง จังหวัดเชียงใหม่ งานประเพณีกระทงสายไหลประทีปพันดวง 
จังหวัดตาก งานล่องสะเปาจาวเวียงละคร จังหวัดลําปาง งานเชียงรายดอกไม้งาม จังหวัดเชียงราย 
งานแข่งเรือยาว จังหวัดน่านและพิษณุโลก เป็นต้น มีการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและทุกพ้ืนที่ คณะมีกิจกรรมส่งเสริมทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามประเพณี ได้แก่ งานประเพณีรดนํ้าดําหัว งานแห่เทียนเข้าพรรษา งาน
แสดงมุทิตาจิต งานตักบาตรสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและถวายพระพรเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา มี
การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน   

                           
ด้านการบริหารและจัดการ 
ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ คือ หลัก

ประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักการรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมี
ส่วนร่วม หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาพ และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ตัวแทนหัวหน้าสาขา 
ตัวแทนหัวหน้าสาขาวิชา และตัวแทนคณาจารย์ ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทําและ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน มีกระบวนการ
แปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี 2558 และ 2559 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งช้ีของแผนกลยุทธ์    

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บริหารงานภายใต้การกํากับดูแลของ คณะกรรมการประจําคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สภาวิชาการ มทร .ล้านนา คณะกรรมการบริหาร มทร .ล้านนา และสภา
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ในระบบงานหลักสูตร ระบบบริหารงานบุคคล ระบบงาน
นักศึกษา ระบบงานวิจัย ระบบงานอาคารสถานที่และระบบงานศิษย์เก่า มีการจัดกิจกรรม ARIT 
Road Show เพ่ือการศึกษาบนโลกออนไลน์ในทุกเขตพ้ืนที่ คณะมีการบริหารจัดการโดยคณะ
กรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการประชุมทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร จัดสรรทุนพัฒนา
อาจารย์และพนักงานสายสนับสนุน มีการทบทวนนโยบาย และ แผนการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง มีการส่งเสริมการนํากระบวนการจัดการความรู้และการประกันคุณภาพมาใช้เป็นเคร่ืองมือ
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
คณะ           

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัย มีแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา มีความแจ้งนโยบายและแนวทาง/หลักเกณฑ์
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือวางแผนการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดแก่
หน่วยงานในสังกัดทราบ มีการรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ มีการติดตามสถานการณ์
งบประมาณโดยระบุหมวดงบประมาณและรายงานงบคงเหลือ ทุกครั้งที่มีการขออนุมัติโครงการเพ่ือ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะอย่างต่อเน่ืองได้รับการตรวจสอบและติดตาม
การใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัย   

คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
การประกันคุณภาพ การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี มีการสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งช้ีใหม่
ของ สกอ. มีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพ มีการถ่ายทอดเป้าหมายคุณภาพลงสู่หน่วยงานและ
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ และการนําระบบ google drive มาช่วยในการจัดทําเล่มรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  มีผลการประเมินตนเองดังน้ี 
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ตารางสรุปผลและวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัว
บ่งชี ้ 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 3 5 2.48 3.50 ระดับพอใช้ 
2 3 3.9 5 2.53 3.81 ระดับดี 
3 1 - 5 - 5 ระดับดีมาก 
4 1 - 5 - 5 ระดับดีมาก 
5 3 - 5 - 5 ระดับดีมาก 

รวม 13 6.9 25 5.01   
ผลการประเมิน 3.45 5 2.50 4.48 ระดับดี 

* ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา (ภาพรวม) 

จุดเด่น แนวทางเสริม
1. มีระบบกลไกของงานวิจัย งานบริการวิชาการ 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหาร งาน
ประกันคุณภาพที่ชัดเจน 

1. มีการใช้ระบบสารสนเทศมาช่วยในการพัฒนา
ระบบกลไกของงานวิจัย งานบริการวิชาการ การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหาร งานประกัน
คุณภาพที่ชัดเจน 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
1. ระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรยังไม่
เกิดประสิทธิผล 

1. ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนด้านงบประมาณ
และด้านอ่ืนๆ ในการดําเนินงานของระดับ
หลักสูตรให้เพ่ิมมากขึ้น 

2. งบประมาณในการทําวิจัยและผลงานวิจยัที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลการจดอนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร และผลงานทางวิชาการยังไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

2. ควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรทุกเขตพ้ืนที่มี
การจัดทําผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการให้เพ่ิมขึ้น 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



รายงานการประเมินตนเอง คณะวศิวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา  2558  หนา้ 2  

1.  ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นตามกฎกระทรวงการจัดต้ังส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123  ตอนที่ 118 ก  
วันที่  27  พฤศจิกายน 2549 ตามความในมาตรา 6  และมาตรา 9 วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 
         มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ระดับ
ปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโท โดยจัดการศึกษาใน 6 เขตพ้ืนที่ ได้แก่ เขตพ้ืนที่ภาคพายัพ 
เชียงใหม่ เขตพ้ืนที่ตาก เขตพ้ืนที่เชียงราย เขตพ้ืนที่ลําปาง เขตพื้นที่น่าน  และเขตพ้ืนที่พิษณุโลก 
ทั้งน้ีได้จัดการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็น 5 สาขา แบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)               
12 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 20 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร 

วันที่  2  มีนาคม  2558  นายกสภา มทร.ล้านนา  ได้ลงนามคําสั่งแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่ง
รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  คือ ดร.กิจจา  ไชยทนุ  (เริ่มปฎิบัติหน้าที่ต้ังแต่วันที่  
1  มีนาคม  2558) 

         วันที่  7  พฤษภาคม  2558  อธิการบดีลงนามคําสั่งแต่ต้ังรองคณบดี  จํานวน  3  ราย  โดย
เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าว  ได้แก่ 
         1.  รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล  โอฬารไพโรจน์      ดํารงตําแหน่งรองคณบดี ด้านวิชาการ 
         2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา  ยืนยงกุล   ดํารงตําแหน่งรองคณบดี ด้านบริหาร  
         3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภชน์  กูลศิริศรีตระกูล    ดํารงตําแหน่งรองคณบดี ด้านพัฒนา  

คุณภาพนักศึกษา 

         วันที่  30  พฤษภาคม  2558  อธิการบดีลงนามคําสั่งแต่งต้ังผู้ช่วยคณบดี  จํานวน  3  ราย  
โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันกล่าว  ได้แก่ 
         1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน  คําน่าน           ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคณบดี ด้านวิจัยและ 
                         งานวิเทศสัมพันธ์ 
         2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย  ผัสดี                 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคณบดี ด้านแผน  
                        พัฒนาและการประกันคุณภาพ 
         วันที่  17  พฤษภาคม  2559  อธิการบดีลงนามคําสั่งแต่งต้ังผู้ช่วยคณบดี  จํานวน  1  ราย  
โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันกล่าว  ได้แก่ 
 1.  นายณรงค์  นันทกุศล         ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคณบดี ด้านกิจการ 

           นักศึกษา 
 

2.  ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 
ปรัชญา คณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นที่พ่ึงของสังคม 
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         วิสัยทัศน์  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเช่ียวชาญเทคโนโลยี  มีคุณธรรมจริยธรรม  วิจัย
และพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสังคม  สู่สากล 
 พันธกิจ 

1.  จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมุ่งเน้น    
  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม  และพึ่งพาตนเองได้ 

2.  สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ  บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี 
3.  ให้โอกาสผู้สําเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ 
4.  สร้างงานวิจัย  บริการวิชาการ  ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม 
5.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6.  สร้างระบบบริหารจัดการที่มีดีมุ่งสู่การพ่ึงพาตนเอง 
อัตลักษณ์        บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 
เอกลักษณ์       คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสังคม 

 
3.   โครงสร้างการบริหารงาน 
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4.  คณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน 
คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1. ดร.กิจจา ไชยทนุ   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. รศ.ดร.โกศล โอฬารไพโรจน์  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3. ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล   รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4. ผศ.สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ผศ.ดร.อุเทน คําน่าน   ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6. ผศ.นทีชัย ผัสดี   ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7. นายณรงค์ นันทกุศล  ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
8. ดร.สามารถ ยะเชียงคํา  หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา 
9. ดร.นพดล มณีเฑียร  หัวหน้างานวิเทศน์ 
10. นายอดิเรก ชัยนวกุล  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการบริหาร 
1. ดร.กิจจา  ไชยทนุ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. รศ.ดร.โกศล  โอฬารไพโรจน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3. ผศ.ดร.ประชา  ยืนยงกุล  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4. ผศ.สมโภชน์  กูลศิริศรีตระกูล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ผศ.ดร.อุเทน  คําน่าน  ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6. ผศ.นทีชัย  ผัสดี  ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7. นายณรงค์  นันทกุศล ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
8. ดร.สามารถ  ยะเชียงคํา หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา 
9. ดร.นพดล  มณีเฑียร หัวหน้างานวิเทศน์ 
10. นายอดิเรก  ชัยนวกุล หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
11. นายศรีธร  อุปคํา  หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
12. นายสาคร  ปันตา  หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
13. ดร.บุปผเวช  พันธ์ุศรี  หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 
14. ผศ.ดร.วัชรินทร์  สิทธิเจริญ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
15. ผศ.ว่าที่ร้อยตรีดิเรก มณีวรรณ หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
16. นายจารุชาติ  กันทาอินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
17. นายปิยวัฒน์  ธิฉลาด  นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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5.  สาขาและหลักสูตรที่เปิดสอน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการบริหารงานออกเป็น 5 สาขา 22 หลักสูตร ใน 6 เขตพ้ืนที่ 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

1. หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 
2. หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
3. หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 
4. หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 
5. หลักสูตร อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
1. หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
3. หลักสูตร ว.ศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 
4. หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
5. หลักสูตร อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
6. หลักสูตร อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 

สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 
1. หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 
2. หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
1. หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 
2. หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 
3. หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 
4. หลักสูตร อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 

สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
1. หลักสูตรครุศาสตร์เครื่องกล 
2. หลักสูตรครุศาสตร์ไฟฟ้า 
3. หลักสูตรครุศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
4. หลักสูตรครุศาสตร์โยธา 
5. หลักสูตรครุสาสตร์อุตสาหการ 
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รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนจําแนกตามเขตพื้นที่ที่เปิดการจัดการเรียนการสอน 
ลําดับที ่ พื้นที ่ สาขาทีเ่ปิดสอน รายชื่อหลักสตูร 

1 เชียงใหม่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 
   วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 
   วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
   วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 
   อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 
  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 
   วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 
   วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
   วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
   อส.บ.โทรคมนาคม 
  สาขาวิศวกรรมโยธาฯ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 
   วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 
   วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 
   อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 
  สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
   ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 
   ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 
2 เชียงราย สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 
   วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
   วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
   ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 
   ค .อ .บ .วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม 
  สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 
   วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 
   วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 
   วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 
3 ตาก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 
  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 
   วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
   อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 



รายงานการประเมินตนเอง คณะวศิวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา  2558  หนา้ 7  

 
ลําดับที ่ พื้นที ่ สาขาทีเ่ปิดสอน รายชื่อหลักสตูร 

  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 
   วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 
  สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 
   ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 
   ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 
4 น่าน สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 
   อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 
   อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 
5 พิษณุโลก สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 
   ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 
   ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 
6 ลําปาง สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 

   อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 
   อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 

 
6. จํานวนนักศึกษา    

หลักสูตร/พ้ืนท่ี เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน พิษณุโลก ลําปาง รวม 

วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (4ปี) 163 86 125    374 
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน) 152 106 128    386 
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (4ปี) 238 125 135    498 
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (เทียบโอน) 146 166 142    454 
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (4ปี) 238 - 118    356 
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) 251 - 104    355 
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4ปี) 180 59 84    323 
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน) 228 - 64    292 
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (4ปี) 211 137 139    487 
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน) 244 211 107    562 
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 125  -    125 
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ (4ปี) 203  -    203 
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ (เทียบโอน) 32  -    32 
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 129  -    129 
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หลักสูตร/พ้ืนท่ี เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน พิษณุโลก ลําปาง รวม 

วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ - 65 -    65 
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (4ปี) 172 13 67    252 
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (เทียบโอน) 117  18    198 
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 81  -    81 
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 18  -    18 
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล   - 63  129 192 
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 96  -    96 
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 85  - 20  113 218 
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า   - 37  131 168 
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5ปี) 146 23 -    169 
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  
(เทียบโอน) 

65 67 -    132 

ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา (5ปี) 159  -    159 
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (5ปี) 15  20  2  37 
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน) 94  10  67  171 
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (5ปี)   12  5  17 
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน)   108  79  187 
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (5ปี)  9 18  11  38 
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน)  23 89  80  192 

รวม 3,588 1,090 1,551 120 244 373 6,966
 

7.   จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 7.1 จํานวนอาจารย์ประจํา 
 
พื้นท่ี ป.เอก ป.โท ป.ตรี รวม ศ. รศ. ผศ. อ. รวม 

เชียงใหม่ 37 119.5 16 172.5 1 3 39 129.5 172.5 
เชียงราย 11.5 37 8 56.5 0 0 11 45.5 56.5 
ตาก 14 68 9 91 0 0 19 72 91 
น่าน 4 14 0 18 0 0 3 15 18 
พิษณุโลก 2 15.5 2 19.5 0 0 0 19.5 19.5 
ลําปาง 4 17 1 22 0 0 1 21 22 

รวม 72.5 271 36 379.5 1 3 73 302.5 379.5 
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7.2 บุคลากรสายสนับสนุน       
พ้ืนท่ี ตํ่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

เชียงใหม่ 4 26 0 0 30 
เชียงราย 2 8 0 0 10 
ตาก 10 13 0 0 23 
น่าน 2 3 0 0 5 
พิษณุโลก 0 1 0 0 1 
ลําปาง 2 2 0 0 4 

รวม 20 54 0 0 73 
 
8. ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับงบประมาณและอาคารสถานที่  
 งบประมาณ 

ลําดับ หมวดรายงาน งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

รวม 

1 งบบุคลากร 51,379,800 9,040,040 60,419,840
2 งบดําเนินงาน 8,677,100 38,354,903 47,032,003
3 งบลงทุน 135,139,636 2,000,000 137,139,636
4 งบเงินอุดหนุน 19,852,100 - 19,852,100
5 งบรายจ่ายอ่ืน 3,528600 3,631,800 7,160,400
   
 นําส่งค่าสาธารณูปโภค 3,904,088 3,904,088
 สมทบพ้ืนที่ 1,931,970 1,931,970
 สมทบคณะ 239,550 239,550
 สมทบมหาวิทยาลัย 21,302,600 21,302,600
  218,577,236 80,404,951 298,982,187
  

อาคารสถานท่ี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 128 ถนนห้วยแก้ว                  

ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5392-1444 ต่อ 2641 
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9. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาคณะ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน ด้านงบประมาณและด้านอ่ืนๆ ในการดําเนินงานของระดับหลักสูตรให้

เพ่ิมมากขึ้น 
2. วางแผนและทําการประเมินกระบวนการให้เป็นระบบให้ครบตามตัวบ่งช้ี ในระดับหลักสูตร 
3. สนับสนุนให้บุคลากรทุกเขตพ้ืนที่มีการจัดทําผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้

เพ่ิมขึ้น 
4. การใช้ระบบสารสนเทศมาช่วยในการพัฒนาระบบกลไกของงานวิจัย งานบริการวิชาการ 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหาร งานประกันคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลให้ดีย่ิงขึ้น 
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ส่วนที่ 2 

การประกนัคุณภาพการศึกษา 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์
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การประกันคณุภาพการศึกษา 
 
 กรอบแนวคิดการดําเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)  ได้การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษารอบใหม่ พ.ศ. 
2557 ที่ให้ความสําคัญผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาซึ่งพิจารณาเพ่ิมเติมในสาระที่เก่ียวข้องกับกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548  รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552  โดยกําหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ  คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และระดับสถาบัน  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งโดยรวมแล้วการประกันคุณภาพน้ีมีตัวบ่งช้ีที่ครอบคลุม
เรื่องการส่งเสริม การพัฒนานักศึกษา ผลงานทางวิชาการ ทั้งของนักศึกษา ของอาจารย์ ตลอดจนการ
พิจารณาภาวะการมีงานทําของนักศึกษา เป็นต้น 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่  
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ ซึ่งการ
ประกันคุณภาพระดับคณะน้ี เพ่ือพิจารณาการดําเนินงานคณะที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล ตลอดจนการบริการนักศึกษา การบริการวิชาการ การวิจัย การบริหาร
จัดการและการประกันคุณภาพ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่  
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ ซึ่งการ
ประกันระดับสถาบันน้ี เพ่ือพิจารณาการดําเนินงานของสถาบันที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของแต่ละคณะโดยครอบคลุมด้านกายภาพ และภารกิจของสถาบันรวมถึงการประกันคุณภาพใน
ภาพรวม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้นําแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษารอบใหม่ (2557-2561) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาจัดทํา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุม 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเขตพ้ืนที่ คณะ 
และหน่วยงานในสังกัดและมีขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี 
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1.      กําหนดนโยบายประกันคุณภาพ 
2.      จัดต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
3.      กําหนดตัวบ่งช้ี เป้าหมายตัวบ่งช้ีและถ่ายทอดค่าเป้าหมาย 
4.      วางระบบและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
5.      ดําเนินงานตามแผนงานประกันคุณภาพ 
6.      จัดทํารายงานการประเมินตนเองทุกระดับ 
7.      ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในทุกระดับ 
8.      รายงานผลการประเมินให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
9.      นําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 

  
ขั้นตอนที่ 1 : กําหนดนโยบายประกันคณุภาพ 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กําหนดนโยบายที่มุ่งให้ความสําคัญในด้านการ
จัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพหลักสูตร คุณภาพอาจารย์ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน คุณภาพ
นักศึกษา โดยจัดทํายุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2557-2561) โดยมี
เป้าหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมีระบบและกลไกการควบคุม การตรวจสอบ การติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานท่ีเป็นมาตรฐานและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมการ
ทํางานที่เน้นคุณภาพ มีจิตสํานึกและรับผิดชอบต่อหน้าที่รักษาและเพิ่มพูนมาตรฐานการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ดีย่ิงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

  
ขั้นตอนที่ 2 : การจัดต้ังคณะกรรมการประกันคณุภาพ 
         มหาวิทยาลัยได้จัดต้ังสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นโดยเป็นหน่วยงานสังกัด
สํานักงานอธิการบดี มีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุน ส่งเสริม การประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ประสานการดําเนินงานประกันคุณภาพสู่การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่ คณะ หลักสูตร 
และหน่วยงานสนับสนุน ให้เช่ือมโยงกัน 
         มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา กํากับดูแล               
ตัวบ่งช้ีและจัดเก็บข้อมูลรายงานตามเป้าหมายคุณภาพ ทําหน้าที่ กําหนดนโยบาย ทบทวน          
 แผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา พิจารณาจัดทําแผนยุทธศาสตร์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย กํากับดูแลตัวบ่งช้ีและวางแผนการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย ตัวบ่งช้ี 
         มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทําหน้าที่ในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
จัดทําแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่หน่วยงาน ติดตาม 
ประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเสนอต่อ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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         มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ประกอบด้วยคณะกรรมการอํานวยการ ทําหน้าที่กําหนดนโยบายและเป้าหมายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา กํากับดูแลและสนับสนุนการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน 
พัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และมีคณะกรรมการดําเนินงานทําหน้าที่จัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพให้
เป็นไปตามนโยบายการประกันคุณภาพ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ 
วิเคราะห์ผลประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ีและเป้าหมายรวมทั้งเสนอแนวทางเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง 
         นอกจากนี้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่ 
ระดับคณะและกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงาน 
  
ขั้นตอนที่ 3 : กําหนดตัวบ่งชี้ เป้าหมายตัวบ่งชี้และถ่ายทอดเป้าหมาย 
         คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมทบทวนตัวบ่งช้ี เป้าหมาย ตัวบ่งช้ี ประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ประจําทุกปีการศึกษา และได้ถ่ายทอดเป้าหมายไปยังเขตพ้ืนที่/
คณะ รวมทั้งหน่วยงานสนับสนุนระดับกอง, สถาบัน, สํานัก, ศูนย์ โดยในปีการศึกษา 2557 
มหาวิทยาลัยได้กําหนดค่าเป้าหมายระดับสถาบันและเขตพ้ืนที่ ตามตัวบ่งช้ี สกอ. จํานวน 5 
องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี และตามตัวบ่งช้ี ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 6 ตัวบ่งช้ี 
         กําหนดค่าเป้าหมายระดับคณะตามตัวบ่งช้ี สกอ. จํานวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี และ
ตามตัวบ่งช้ี ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี สําหรับค่าเป้าหมายระดับหลักสูตร 
จํานวน 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี ให้คณะกรรมการบริหารคณะและอาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกัน
พิจารณากําหนดเป้าหมาย 
  
ขั้นตอนที่ 4 : วางระบบและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
         การดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรม การ
ควบคุม การกํากับติดตาม การตรวจสอบและการประเมิน ซึ่งสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
เป็นผู้จัดทําแผนการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดีแต่ละด้านเป็นผู้กํากับดูแล 
และมีผู้บริหารระดับผู้อํานวยการกอง/สถาบัน/สํานัก/ศูนย์ เป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินงานรายตัวบ่งช้ี 
สําหรับระดับเขตพ้ืนที่/คณะและหน่วยงานนําแผนการดําเนินงานปฏิทินโครงการของมหาวิทยาลัยไป
พิจารณาแนวทางในการจัดทําแผนงานโครงการด้านประกันคุณภาพให้มีความสอดคล้องกับส่วนกลาง
โดยมีการแต่งต้ังผู้กํากับและผู้รับผิดชอบการดําเนินงานเช่นเดียวกัน 
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ขั้นตอนที่ 5 : ดําเนนิงานตามแผนงานประกันคณุภาพ 
         มหาวิทยาลัย/เขตพ้ืนที่/คณะ/และหน่วยงาน ขออนุมัติงบประมาณดําเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมประกันคุณภาพ ประจําปีตามที่กําหนด มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
ให้ผู้กํากับตัวบ่งช้ีโดยรายงานในที่ประชุมผู้บริหารเป็นระยะตามที่กําหนด 
  
ขั้นตอนที่ 6 : จัดทํารายงานการประเมินตนเองทุกระดับ 
         ในแต่ละเขตพ้ืนที่ กรรมการประจําหลักสูตร ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในเขตพื้นที่ จัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 กรรมการประกันคุณภาพของคณะในเขต
พ้ืนที่ จัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะในเขตพ้ืนที่ตามตัวบ่งช้ีระดับคณะ และกรรมการ
ประกันคุณภาพของเขตพ้ืนที่ รายงานการประเมินตนเองของเขตพ้ืนที่ตามตัวบ่งช้ีระดับสถาบัน 
         ในระดับคณะที่ส่วนกลางกําหนดให้มีการรวบรวมข้อมูลและผลการดําเนินงานตามแบบ 
มคอ.7 ของหลักสูตรรหัสเดียวกันจากทุกเขตพ้ืนที่ มาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานฉบับรวมและ
นําเข้าสู่ระบบ CHE QA Online ของ สกอ. มีการนําข้อมูลของคณะในเขตพ้ืนที่มารวบรวมจัดทําเป็น
รายงานการประเมินตนเองของคณะส่วนกลางและนําเข้าสู่ระบบ CHE QA Online ของ สกอ. 

ในระดับมหาวิทยาลัย มีการแต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบ ติดตามขับเคลื่อนระบบและ
กลไกและตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ สกอ. ประจําปีการศึกษา เพ่ือ
ติดตามการดําเนินการจัดเก็บข้อมูลแต่ละตัวบ่งช้ี ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพ่ือจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย โดยผู้กํากับและผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี รวบรวม
ข้อมูลผลการดําเนินงานจากทุกคณะและหน่วยงานในสังกัดมาจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ
มหาวิทยาลัยและนําเข้าสู่ระบบ CHE QA Online ของ สกอ. 
  
ขั้นตอนที่ 7 : ดําเนินการประเมินคุณภาพทุกระดับ 
         มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะและ
ระดับสถาบัน โดยแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนด 
ดังน้ี 
         1.   ระดับหลักสูตร มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ อย่างน้อย 3 คน โดยประธานต้องเป็น
บุคคลภายนอกและกรรมการเป็นบุคคลภายนอก 1 คน อีก 1 คนเป็นบุคคลภายในได้ โดยต้องมีผู้ที่มี
คุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่ประเมินอย่างน้อย 1 คน และทุกคนต้องผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ประเมิน 
         2.   ระดับคณะวิชา มีคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน โดยใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือก
และแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเช่นเดียวกับในระดับหลักสูตร 
         3.   ระดับสถาบัน มีคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 5 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่าง
น้อยร้อยละ 50 ประธานและกรรมการเป็นผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน 
         สําหรับในเขตพ้ืนที่ จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรที่เปิดสอนใน
พ้ืนที่ ระดับคณะในเขตพ้ืนที่และระดับเขตพ้ืนที่ โดยแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตรวจ
ประเมินตามเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนดเช่นเดียวกัน 
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ขั้นตอนที่ 8 : รายงานผลการประเมินให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
         ภายหลังการตรวจประเมิน มีการจัดทํารายงานผลการตรวจประเมินโดยในเขตพ้ืนที่ให้
รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรในเขตพื้นที่ และระดับเขตพ้ืนที่ต่อคณะกรรมการบริหารเขต
พ้ืนที่ สําหรับคณะในส่วนกลางให้จัดทํารายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะ เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป ใน
ระดับสถาบันให้มีการรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับ
สถาบัน ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา ให้คําแนะนํา
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป รวมทั้งมีการนํารายงานผลการตรวจประเมิน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน เสนอต่อ สกอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ผ่านระบบ 
CHEQA Online ภายใน 120 วัน นับแต่สิ้นปีการศึกษา ตามที่ สกอ. กําหนด 
  
ขั้นตอนที่ 9 : นําผลการประเมินมาปรับปรงุพัฒนา 

มีการแจ้งผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะให้ผู้เก่ียวข้องทราบ มีการประชุมกรรมการ
ประจําหลักสูตร กรรมการบริหารคณะ และผู้บริหารทุกหน่วยงาน นําผลการประเมินคุณภาพทุก
หลักสูตรและทุกคณะ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
และนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษารวมทั้งข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและจากสภามหาวิทยาลัยมาจัดทําแผนปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน
และแผนปฏิบัติงานประจําปี ในปีการศึกษาถัดไป 

  
มหาวิทยาลัยดําเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วยระบบและกลไก ซึ่งประกอบด้วย 

1. การควบคุมคุณภาพ มหาวิทยาลัยควบคุมคุณภาพโดยกําหนดมาตรฐานตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของ สกอ. ประกอบด้วย 

 1)  องค์ประกอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ จํานวน 13          
ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
  
ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1    การบริหารจัดหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีหลักสูตรกําหนด

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1    คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2    การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา
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ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1    การรับนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2    การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3    ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1    การบริหารและพัฒนาอาจารย์

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2    คุณภาพอาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3    ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1    สาระของรายวิชาในหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2    การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3    การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4    ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1    สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
  

2) องค์ประกอบการประกันคุณภาพระดับคณะ 5 องค์ประกอบ จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
  

ระดับคณะ 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1    ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2    อาจารย์ประจําคณะท่ีมีวุฒิปริญญาเอก

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3    อาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4    จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
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ระดับคณะ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5    การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6    กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1    ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2    เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3    ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1    การบริการวิชาการแก่สังคม

องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1    ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ       
        คณะ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

   
3)  องค์ประกอบการประกันคุณภาพระดับสถาบนั 5 องค์ประกอบ จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ 

ได้แก่ 
ระดับสถาบัน 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1    ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2    อาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีวุฒิปริญญาเอก

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3    อาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4    การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5    กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ระดับสถาบัน 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1    ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2    เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3    ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1    การบริการวิชาการแก่สังคม

องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1    ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1    การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์  
          ของสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2    ผลการบริหารงานของคณะ

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3    ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

  
         โดยกําหนดให้ทุกเขตพ้ืนที่ มีองค์ประกอบการประกันคุณภาพและตัวบ่งช้ีระดับหลักสูตร 
ระดับคณะและระดับสถาบัน เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย มีการควบคุมคุณภาพด้วยการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจําปี และแผนงานต่างๆ ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วย มีการ
แต่งต้ังผู้กํากับการดําเนินงานตามนโยบาย เป้าหมายและมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  
         2. การตรวจสอบคุณภาพเป็นการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
และทุกหน่วยงานในสังกัด พร้อมทั้งแสดงผลของการตรวจสอบด้วยการจัดทํารายงาน ผลการ
ดําเนินงานตามแผน และเป้าหมายตัวบ่งช้ีคุณภาพประจําปี ในรูปของรายงานการประเมินตนเอง โดย
คณะกรรมการที่แต่งต้ังขึ้นจัดทํารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการบริหาร
เขตพ้ืนที่และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
         3.   การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยทุกปีการศึกษา โดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 3 ปี และ
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อย่างน้อย 1 ครั้งใน
ทุก 5 ปี ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
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               1)  การประเมินคุณภาพภายใน  เป็นการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยโดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง ประกอบด้วย 

(1)   การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
(2)   การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
(3)   การประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน 
(4)   การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน 

                     โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังสําหรับในเขตพ้ืนที่ ให้มีการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรในเขตพื้นที่ ระดับคณะในเขตพ้ืนที่และระดับเขตพ้ืนที่ โดย
คณะกรรมการที่เขตพ้ืนที่แต่งต้ัง 
           2)  การประเมินคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ระดับคณะและระดับสถาบัน โดยสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) 
  
           การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
               กรรมการประจําหลักสูตร จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ผ่าน
ระบบ CHE QA Online จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในประจําปีการศึกษา ตามองค์ประกอบ
เกณฑ์ตัวบ่งช้ีระดับหลักสูตรและให้จัดทํารายงานผลการประเมินเข้าระบบ CHE QA Online 
  
           การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
               คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า นําผลการดําเนินงานและผลการประเมินระดับ
หลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ เข้าระบบ CHE QA Online จัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในประจําปีการศึกษาตามองค์ประกอบ เกณฑ์ตัวบ่งช้ีระดับคณะที่กําหนด และ
ให้คณะจัดทํารายงานผลการประเมินเข้าระบบ CHE QA Online 

  
           การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน 
               มหาวิทยาลัยนําผลการดําเนินงานและผลการประเมินระดับคณะมาจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองระดับสถาบัน เข้าระบบ CHE QA Online จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปีการศึกษา ตามองค์ประกอบเกณฑ์ตัวบ่งช้ีระดับสถาบันที่กําหนด โดยคณะกรรมการประเมิน
ที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังจัดทํารายงานผลการประเมินและยืนยันผลการประเมินระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับสถาบัน ผ่านระบบ CHE QA Online ทั้งน้ี ให้มีการประเมินและส่งผลการประเมินให้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทราบผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วัน นับจาก
สิ้นปีการศึกษา 
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รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2558 

 
 

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม   
ชนิดของตัวบง่ชี้ :  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสตูรที่สถาบันรับผิดชอบ 
สูตรการคํานวณ : 
 
คะแนนที่ได้  =   

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทกุหลักสูตร 
จํานวนหลักสูตรทัง้หมดที่คณะรับผิดชอบ

 
หมายเหตุ  :  หลักสูตรที่ได้รบัการรับรองโดยระบบอ่ืนๆตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรน้ันมาคํานวณในตัวบ่งช้ีน้ี แต่
ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบน้ันๆ ในตัวบ่งช้ีน้ีให้ครบถ้วน 
 
ข้อมูลการดําเนินงาน : 
 

หลักสูตร เกณฑ์ คะแนนประเมินที่ได้ 

วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ผ่าน 2.92 

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ผ่าน 2.44 

วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน 2.25 

วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผ่าน 2.57 

อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผ่าน 2.11 

อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม ผ่าน 2.34 

วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล ผ่าน 2.20 

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ผ่าน 2.03 
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หลักสูตร เกณฑ์ คะแนนประเมินที่ได้ 

วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ ผ่าน 2.67 

วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ ผ่าน 1.95 

อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล ผ่าน 1.97 

วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ผ่าน 2.71 

วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผ่าน 2.83 

วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ผ่าน 2.53 

วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ ผ่าน 3.27 

วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส ์ ผ่าน 2.45 

อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ ผ่าน 2.44 

ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ผ่าน 2.72 

ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ผ่าน 2.81 

ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ผ่าน 2.55 

ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ผ่าน 2.06 

ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ผ่าน 2.65 

ผลรวมเฉลี่ย 2.48 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวบ่งชี้ 1.1 เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการบริหารจัดการ 
หลักสูตรโดยรวม   

3 คะแนน 2.48 2.48 ไม่บรรลุ 
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จุดเด่น :  
1. บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและต้องการของสถานประกอบการ 

 
แนวทางเสริม : 
 -  
จุดที่ควรพฒันา : 

1. รายงานประเมินตนเอง (SAR) ในระดับหลักสูตร ในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนหลาย
เขตพ้ืนที่ มีข้อมูลที่ไม่ได้ผ่านการกลั่นกรอง                 

2. การรับนักศึกษายังไม่ได้ตามแผน 
3. อัตราการคงอยู่ และการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
4. คุณวุฒิ ป.เอก และตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรบางหลักสูตรยังไม่ได้

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
5. ผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจําหลักสูตรบางหลักสูตรยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน            
6. การตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3, มคอ. 4, มคอ.5, และ มคอ. 6 ของบางหลักสูตรยังไม่ชัดเจน                     

 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง : 

1. กรณีหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนหลายเขตพื้นที่  ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน
จากทุกเขตพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วน ในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง 
(SAR) ในระดับหลักสูตร 

2. พัฒนากลยุทธ์การรับนักศึกษา ในด้านการประชาสัมพันธ์  กําหนดแผนการรับ จํานวนการรับ
ในแต่ละกลุม่ ฯลฯ 

3. พัฒนากระบวนการ ควบคุมการดูแลนักศึกษาในเรื่องการคงอยู่ และการสําเร็จการศึกษา 
4. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรให้มีคุณวุฒิ ป.เอก และตําแหน่งทางวิชาการ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรในการทําผลงานทางวิชาการ 
6. ควรมีระบบการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทํา มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, และ มคอ.6 

ของของหลักสูตรที่ชัดเจน 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

สกอ. 1.1-1-01 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลกัสูตร 
 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้ ดร.กิจจา  ไชยทนุ โทร : 2641 
ผู้รับผิดชอบ รศ.ดร.โกศล  โอฬารไพโรจน์ โทร : 2641 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน นางสาววราพร  สมมิตร โทร : 2641 
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ตัวบ่งชี้ 1.2   อาจารย์ประจําคณะที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบง่ชี ้:  ปัจจัยนําเข้า  
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกเป็น
คะแนนระหว่าง 0 - 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบัน (กลุ่ม ค2) 

1)  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนน เต็ม 
5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป  
 
สูตรการคํานวณ : 

1.  คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 
 

 72.5
× 100  379.5

 
 
 2.  แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้  =   

 19
× 5  40

 
หมายเหตุ :  
  1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์
การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จ
การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งน้ี อาจใช้วุฒิอ่ืนหรือเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับ
กรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่าและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
  2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําที่ระบุในคําช้ีแจง
เก่ียวกับการนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 
 ข้อมูลการดําเนินงาน : 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = 19 และเมื่อเทียบค่าร้อยละของ 
อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์จะได้คะแนนเท่ากับ 2.38 คะแนน 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน :  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย

อาจารย์ประจําคณะท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
16 

19 2.38 บรรลุ 

 
จุดเด่น :  

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการสนับสนุนด้านนโยบาย งบประมาณและมาตรการการส่งเสริม 
สนับสนุน ผลักดันให้บุคลากรสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และมีการรับอาจารย์ใหม่ทีม่ี
คุณวุฒิปริญญาเอกอย่างต่อเน่ือง 

 
แนวทางเสริม : 
  -  
จุดที่ควรพฒันา : 

- 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 

- 
 

รายการเอกสารอ้างอิง : 
สกอ.1.2-1-01 ข้อมูลจํานวนบุคลากรกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา ประจําปีการศึกษา 2558 
สกอ.1.2-1-02 รายช่ืออาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา ประจําปีการศึกษา 2558 
 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้ ดร.กิจจา  ไชยทนุ โทร : 2641 
ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ประชา  ยืนยงกุล โทร : 2641 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน นางสาวมัทนา  บุญธรรม โทร : 2641 
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ตัวบ่งชี้ 1.3   อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้:  ปัจจัยนําเข้า  
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบัน (กลุ่ม ค2) 

1)  ค่ าร้ อยละของอาจาร ย์ประ จําสถาบันที่ ดํ า รงตํ าแหน่งผู้ ช่ วยศาสตราจาร ย์                     
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนน เต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
 
สูตรการคํานวณ : 

1.  คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการตามสูตร 
 

 77
× 100  379.5

 
 2.  แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้  =   

 20.29
× 5  60

 
 
ข้อมูลการดําเนินงาน : 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ = 20.29 เมื่อเทียบค่าร้อยละ
ของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 ดังน้ันคะแนนที่ได้เท่ากับ 1.69 คะแนน 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน :  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุ
เป้าหมาย

อาจารย์ประจําคณะท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 30 20.29 1.69 ไม่บรรลุ
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จุดเด่น :  
- 

แนวทางเสริม : 
  - 
จุดที่ควรพฒันา : 

- 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 

- 
 

รายการเอกสารอ้างอิง : 
สกอ. 1.3-1-01 ข้อมูลจํานวนบุคลากรสายวิชาการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจําปีการศึกษา 2558 
สกอ. 1.3-1-02 รายช่ืออาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา ประจําปีการศึกษา 2558 
 
 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้ ดร.กิจจา  ไชยทนุ โทร : 2641 
ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ประชา  ยืนยงกุล โทร : 2641 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน นางสาวมัทนา บุญธรรม โทร : 2641 
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ตัวบ่งชี้ 1.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
ชนิดของตัวบง่ชี ้:  ปัจจัยนําเข้า  
เกณฑ์การประเมิน : คํานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา
กับเกณฑ์มาตรฐาน และนํามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือตํ่ากว่าที่กําหนดเป็นคะแนน 0 
และ 5 คะแนน และใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ดังน้ี 
 
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 กําหนดเป็นคะแนน 5 
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ 20 กําหนดเป็นคะแนน  0 
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ 10.01 และไมเ่กินร้อยละ 20 
ให้นํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรน้ันๆ 
 
สูตรการคํานวณจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
  1. คํานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณ
ระหว่างจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชา
ตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนเสร็จแล้ว  (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม - ถอน) 
โดยมีสูตรการคํานวณ ดังน้ี 
  SCH = ∑ 	  
 เมื่อ   ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา i 
  ci = จํานวนหน่วยกิตของรายวิชา i 
 
 2. คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณดังน้ี 
 

 Student Credit Hours  (SCH) ทั้งปี 
  จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

การลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ันๆ 
 
การปรับจํานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับคา่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือนํามารวมคํานวณหาสัดส่วนจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปรญิญาตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับ

บัณฑิตศึกษา) 
2. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับ

บัณฑิตศึกษา) 
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สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําแยกตามกลุ่มสาขา 
สูตรการคํานวณ : 

1.  คํานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนํามาคิดเป็นร้อยละตามสูตร 
 

 สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําท่ีเป็นจริง – 
สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน × 100 
 สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

ตามเกณฑ์มาตรฐาน
 
 2. นําค่าร้อยละจาก ข้อ 1 มาคํานวณคะแนนดังน้ี 

 2.1 ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10  คิดเป็น 5 คะแนน 
 2.2 ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20  คิดเป็น 0 คะแนน 
 2.3 ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นํามาคิดคะแนนดังน้ี 

 
คะแนนที่ได้  = 

 (20 – ค่าร้อยละที่คํานวณได้จากข้อ 1) 
 5  10 

 
ข้อมูลการดําเนินงาน : 
คณะวิศวกรรมศาสตร์    =     7,230.03 =       19.05 
            379.5 
  
 
ความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน 
       คณะวิศวกรรมศาสตร์  =   19.05 - 20  x 100     =   ร้อยละ  -4.75 
           20 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน :  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได้ เป้าหมาย
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา 

20 : 1 -4.75 5 บรรลุ 
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จุดเด่น :  
- 

แนวทางเสริม : 
  - 
จุดที่ควรพฒันา : 

- 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 

- 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

สกอ. 1.4-1-01 สรุปจํานวนค่า FTES ประจําปีการศึกษา 2558 จาก สํานักงานส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มทร.ล้านนา 

 
 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้ ดร.กิจจา  ไชยทนุ โทร : 2641 
ผู้รับผิดชอบ รศ.ดร.โกศล โอฬารไพโรจน์ โทร : 2641 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน นางสาววราพร  สมมิตร โทร : 2641 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  การบริการนกัศึกษาระดับปริญญาตร ี
ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ  
 
เกณฑ์การประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
 1 ข้อ  

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ  

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ข้อ

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ

มีการดําเนินการ
6 ข้อ 

 
ข้อมูลดําเนนิงาน : 
 1.  จัดบริการให้คาํปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มอบหมายให้รองคณบดีด้านวิชาการและผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการ
นักศึกษาเพ่ือให้กํากับดูแลการให้คําปรึกษาของเจ้าหน้าที่ทําหน้าที่ประสานงานการให้คําแนะนํา
ทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน (สกอ.1.5-1-01)  เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการ
ปรับตัวในการใช้ชีวิตในสถาบันการศึกษา ทั้งน้ีทางคณะฯ ยังมีคําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือทํา
หน้าที่ให้คําแนะนําเก่ียวกับการเรียนอย่างเป็นระบบ ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ อีกทั้งยังให้
คําปรึกษาแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน ติดตามผลการศึกษา (สกอ.1.5-1-02) 

 
 2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีใหบ้ริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานท้ังเต็ม

เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการให้ข้อมูลในเวปไซต์ของคณะที่ให้บริการแก่นักศึกษาทั้งแหล่ง

จัดหางาน ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของนักศึกษา ข่าววิเทศสัมพันธ์ ข่าวทุนวิจัย ข่าวอบรมสัมมนา 
สโมสรนักศึกษาและข้อมูลสําหรับศิษย์เก่า (สกอ. 1.5-2-01) 
 
 3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา แก่นักศึกษาโดยเชิญวิทยากรมา
บรรยายเรื่องเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา เมื่อ 26 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม
โลตัสปางสวนแก้ว (สกอ. 1.5-3-01) อีกทั้งยังมีบริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จํากัด ได้ทํา
หนังสือขอรายช่ือนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย เพ่ือรับนักศึกษาเข้าทํางาน (สกอ.1.5-3-02) 
 
 4.  ประเมินคณุภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทกุข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
คณะฯ มีจุดให้บริการ และมีเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านวิชาการและการใช้ชีวิตให้แก่นักศึกษา 

ณ สําหนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม ช้ัน 3 และห้องสํานักงานสาขาทุกสาขา 
(สกอ.1.5-4-01) และมีการประเมินคุณภาพการให้บริการ โดยให้นักศึกษาประเมินคุณภาพการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการผ่านระบบออนไลน์ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยทุกด้าน 4.04 (สกอ.1.5-4-02) 
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 5.  นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรงุพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่ง
ให้ผลการประเมินสงูขึน้หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
ในปีการศึกษาที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่ได้มีการประเมินคุณภาพการจัดการข้อ

ร้องเรียนและการให้บริการแก่นักศึกษา แต่ในปีการศึกษา 2558 ทางคณะฯ ได้มีการจัดทําการ
ประเมินฯ ในระบบออนไลน์ โดยมีการกําหนดระดับคะแนนประเมินความพึงพอใจ ดังน้ี 

มากที่สุด 5 คะแนน มาก 4 คะแนน ปานกลาง 3 คะแนน น้อย 2 คะแนน น้อยที่สุด 1 
คะแนน โดยมกีารประเมินตามประเด็น ดังน้ี 

1. การเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถส่งข้อร้องเรียนต่างๆ ได้ระดับคะแนน 3.92  
2. การช้ีแจงเก่ียวกับคําร้องเรียนของนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษารับทราบ ได้ระดับคะแนน 3.86 
3. การดําเนินงานตามคําร้องเรียนของนักศึกษาในกรณีที่สามารถดําเนินการได้ ได้ระดับคะแนน 

3.92 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและช้ีแจงเหตุผลที่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น ได้ระดับ

คะแนน 3.89 
ซึ่งคณะฯ ได้ผลการประเมินเฉลี่ยทุกประเด็นเท่ากับ 3.90 อยู่ในระดับปานกลาง จากการ

ประเมินในปีการศึกษา 2558 จะได้นําไปปรับปรุงเพ่ือให้คุณภาพการบริการดีขึ้นในปีต่อไป (สกอ.1.5-
5-01) 
 
 6.  ให้ข้อมูลและความรู้ทีเ่ปน็ประโยชนใ์นการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีเวปไซต์สําหรับศิษย์เก่าเพ่ือใช้ในการหาความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การจัดหางาน   ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิเทศสัมพันธ์ ข่าวทุนวิจัย ข่าวอบรมสัมมนา ข้อมูลและแหล่ง
ความรู้ที่เป็นประโยชน์สําหรับศิษย์เก่า เป็นต้น (สกอ. 1.5-2-01) 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน :  
 

ตัวบ่งชี้ 1.5 เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุ
เป้าหมาย

การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
จุดเด่น : 
 - 
แนวทางเสริม : 
 - 
จุดที่ควรพฒันา : 

- 
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แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 
ควรมีการจัดการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการนักศึกษา เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีสําหรบั

การให้บริการแก่นักศึกษา 
 

รายการเอกสารอ้างอิง : 
สกอ. 1.5-1-01 เอกสารการมอบหมายภาระงานของรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฯ 
สกอ. 1.5-1-02 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา ประจําปีการศึกษา 2558 
สกอ. 1.5-2-01 เวปไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สกอ. 1.5-3-01 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558 
สกอ. 1.5-3-02 หนังสือขอรายช่ือนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษาในปีปัจจุบัน 
สกอ. 1.5-4-01 ภาพจุดให้บริการสําหรับนักศึกษา 
สกอ. 1.5-4-02 รายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการแก่นักศกึษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สกอ. 1.5-5-01 รายงานคะแนนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการแก่นักศึกษา 
 
 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้ ดร.กิจจา  ไชยทนุ โทร : 2641 
ผู้รับผิดชอบ นายณรงค์  นันทกุศล โทร : 2641 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน นางวรัญชรา  อุประทอง โทร : 2641 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศกึษาระดับปรญิญาตร ี
ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ  
 
เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ
 3 - 4 ข้อ

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 
ข้อมูลดําเนนิงาน : 
 1.  จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
  ในการจัดทาํแผนและการจัดกิจกรรม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการจดัทําแผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ
โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรมของคณะด้วย (สกอ. 1.6-1-01) 
 
 2.  ในแผนกิจกรรมนักศึกษาใหดํ้าเนนิกิจกรรมที่ส่งเสริมคณุลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
  การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
  (1)  คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่  

- โครงการอบรมจริยธรรมนักศกึษา 
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
- แห่เทียนเข้าพรรษา 
- พิธีไหว้ครู 
- นมัสการครูบาศรีวิชัย 
- รดนํ้าดําหัวอธิการบดี/อาจารย์อาวุโส 

  (2)  ความรู ้
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
- โครงการเปิดโลกใหมใ่นมหาวิทยาลัย No-s No-l 

  (3)  ทักษะทางปัญญา 
- โครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและแกนนํานักศึกษา 
- โครงการแกนนํานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ปีการศกึษา 2558 
- ประกวดดาวเดือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 
- จัดซุ้มแสดงความยินดี/ซ้อมรบัปริญญาบัตร 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพและกีฬา (ฟุตบอลสาขา) 

  (4)  ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
- กิจกรรมขึ้นดอยปีน้ีทําดีเพ่ือพ่อ 6 
- ปลูกป่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 
- ลอยกระทง 
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- ภาคพายัพเกมส์ ครั้งที ่๑๗ 
- กิจกรรมวันเด็ก 

  (5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- โครงการทักษะวิศวกรรม ครัง้ที่ 1 
- เลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา 

ในแผนกจิกรรมนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ดําเนินกิจกรรมทีส่่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ (สกอ. 1.6-1-01) 
 
 3.  จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศกึษาแก่นักศึกษา 
  ส่งแกนนํานักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา     
ให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับระบบ
กลไกประกันคุณภาพ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา และได้นําความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและถ่ายทอดแก่
นักศึกษาคนอ่ืนๆ ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2559 ณ สนามกีฬากลางเชียงใหม่สมโภช 700 ปี 
(สกอ.1.6-3-01) 
 
 4.  ทุกกิจกรรมที่ดําเนนิการ มีการประเมินผลความสําเรจ็ตามวัตถุประสงคข์องกิจกรรมและ
  นําผลการประเมินมาปรับปรงุการดําเนนิงานครั้งต่อไป 

ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังต่อไปในปีการศึกษา 2560  (สกอ. 
1.6-4-01) 

 
 5.  ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ในทุกกิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (สกอ.1.6-5-01) 

 
 6.  นําผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือปรบัปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพฒันานักศึกษา 

คณะฯ ได้นําผลการประเมินตัวบ่งช้ีความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมในการจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจําปี 
การศึกษา 2559 เพ่ือให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา เช่น  
 - สร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการ/วิชาชีพทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
 - ควรสร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ตอบโจทย์ของสังคม โดยใช้ศาสตร์จากการเรียนรู้
ของแต่ละหลักสูตรให้มากขึ้น 
 - ส่งแสริมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าและบุคคลรอบๆ มหาวิทยาลัย 
 - ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ 
 - ให้การสนับสนุนงบประมาณและหาสถานที่พร้อมกับเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกเพ่ิมขึ้น 
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ได้นําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ มาปรับปรุงแผนกิจกรรมปีการศึกษา 2559  
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน :  
 

ตัวบ่งชี้ 1.6 เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได้ เป้าหมาย
กิจกรรมนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตร ี

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ

 
จุดเด่น : 

- 
แนวทางเสริม : 

ควรนําระบบสารสนเทศมาช่วยเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์นักศึกษาของแต่ละ
เขตพ้ืนที่ 
จุดที่ควรพฒันา : 

- 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 

- 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

สกอ. 1.6-1-01 แผนกิจกรรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ประจําปีการศึกษา 2558 
สกอ. 1.6-3-01 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภานักศึกษา 
สกอ. 1.6-4-01 รายงานผลความสําเร็จของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 

2558 
สกอ. 1.6-5-01 รายงานผลการดําเนินโครงการ ประจําปีการศึกษา 2558 
สกอ. 1.6-6-01 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2559 
 
 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้ ดร.กิจจา ไชยทนุ โทร : 2641 
ผู้รับผิดชอบ นายณรงค์  นันทกุศล โทร : 2641 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน นางวรัญชรา  อุประทอง โทร : 2641 
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องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ชนิดของตัวบง่ชี ้:  กระบวนการ  
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ  
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ  
มีการดําเนินการ 

 3-4 ข้อ
มีการดําเนินการ

5 ข้อ
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ  
 
ข้อมูลการดําเนินงาน : 
 1.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบรหิาร  
 งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานวิจัยภายในคณะ โดยให้มีผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทําหน้าที่กํากับ ดูแลและบริหารงานวิจัย โดยทํางานร่วมกับสถาบันวิจัย
และพัฒนา (สวพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีดําเนินงานเพ่ือขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย เพ่ือให้บุคลากร /
นักวิจัย สังกัดทุกคณะ นําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยสามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูลได้ และใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการปฏิบัติงานผ่าน www.hrd.rmutl.ac.th โดย Login เข้า โดย
มีการเข้าใช้งานด้วยระบบยืนยันตัวตนของผู้เข้าใช้ username และ Password  (สกอ. 2.1-1-01) เพ่ือให้
นักวิจัยและบุคลากร สืบค้นข้อมูลงานวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย  รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านผลงานวิจัยของแหล่งทุนวิจัย แหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ ข้อมูล
เก่ียวกับหลักเกณฑ์ต่างๆ  เว็บไซด์ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย เช่น สกอ.วช. สกว. สวทช. สวทน. สวพส. ฯ 
เพ่ือให้นักวิจัยได้เข้าถึงแหล่งข้อมูล และแหล่งทุนวิจัยประเภทต่างๆ 
 
 2.  สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างนอ้ยในประเด็นต่อไปนี ้

➢ ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

➢ ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
➢ สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
➢ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด

แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังน้ี 
ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือหรือ

ศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยคณะ (สกอ. 2.1-2-01) 
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       -คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ มีห้องปฏิบัติการประกอบด้วย 
1. ศูนย์แมคคาทรอนิกและออโตเมช่ัน  
2. ศูนย์ทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา  
3. ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยาของสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ   
4. ศูนย์ทดสอบสมรรถนะยานยนต์  
5. ศูนย์สอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพ บริการยานยนต์สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล  
6. ศูนย์ผลิตช้ินส่วนแม่พิมพ์ 

       -คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย ประกอบด้วย 
1. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียงสําหรับการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง  
2. ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด  
3. ศูนย์ตรวจสอบมาตรวิทยาในการทดสอบ  

 -คณะวิศวกรรม ตาก มีห้องปฏิบัติการประกอบด้วย  
1. ศูนย์วิศวกรรมการผลิตและออโตเมช่ัน 
2. ศูนย์ทดสอบวัสดุ 
3. ศูนย์ไฟฟ้ากําลัง  
4. ศูนย์จักรกล CNC 

       -คณะวิศวกรรม ลําปาง ประกอบด้วย  
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  
2. ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 
3. ห้องปฏิบัติการวงจรดิจิตอล  

       -คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก   ประกอบด้วย  
1. ศูนย์ CAD / CAM / CAE  
2. ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ 

       -คณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน ประกอบด้วย 
1. ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ  
ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ห้องสมุดและสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ให้บริการแก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งสว่นกลางและเขตพ้ืนที่ ในการสืบค้น
ผ่านระบบออนไลน์ e-library, access engineering, science direct  เพ่ือค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และฐานข้อมูลระบบสากล  TCI  SCOPUS SCIMACO และ  ISI  
ทั้งน้ีในส่วนกลางมีห้องคัมภีร์ไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้บริการค้นคว้าข้อมูลเฉพาะทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า เน้นฐานข้อมูล IEEE (สกอ. 2.1-2-02) 

สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เช่นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบรกัษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
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       -คณะวิศวกรรมศาสตร์  มสีิ่งอํานวยความสะดวก  ในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด้วย
ระบบรักษาความปลอดภัยโดยใช้ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา www.hrd.rmutl.ac.th มีการจํากัดการ
เข้าถึงข้อมูล¬ของแต่ละระดับและมีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลงานวิจัยของฝ่ายงานวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการ login ด้วยรหัสผ่าน ซึ่งเก็บรักษาไว้โดยผู้รับผิดชอบเท่าน้ัน 
เพ่ือความปลอดภัยของงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์  ทั้งน้ี ยังมีการสํารองข้อมูล Server ทุกๆ 3 เดือน 
เพ่ือป้องกันข้อมูลสญูหาย(สกอ. 2.1-2-03) 

กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เช่นการจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
       -คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมการจัดงานประชุมทางวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ ระดับนานาชาติ ECTI-CON 2016 ครั้งที่ ๑๓ ประจําปี ๒๕๕๙ 
(13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information Technology ECTI-CON 2016)ในระหว่างวันที่ ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัด
เชียงใหม่ โดยเชิญ Prof. Dr.Satoshi Honda และ Prof. Dr.Cheng-Hsin Chuang มาเป็น Keynote 
speaker  

ทั้งน้ียังมีการส่งเสริมให้ไปนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ มีการส่งเสริมสนับสนุนค่า
ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ วิจัย ทั้งในฐานข้อมูล TCI SCOPUS และหรือ ISI (สกอ. 2.1-2-04) 
       -คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  The 8th 
International Conference on Science  Technology and Innovation for Sustainable Well-
Being (STISWB VIII)วันที่ 15-17 มิถุนายน 2559   ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า   (สกอ. 2.1-2-05) ซึ่งใน
ปี 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ และนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  The 9th International Conference on Science Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII)  ครั้งต่อไป 
 
 3.  จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปน็ทนุวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปี 2559 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา และได้จัดสรรงบประมาณ จํานวน 2,805,000 บาท (คณะส่วนกลาง) แต่มีโครงการที่ได้ผ่าน
การอนุมัติ จํานวน 29 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 2,050,000 บาท รวมท้ัง 6 พ้ืนที่ที่ได้รับสนับสนุน
งบประมาณ เป็นจํานวนเงิน 4,650,300 บาท (สกอ.2.1.3.01) 
 
 4.  จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ  
 ประชุมวิชาการหรือการตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่  
 ผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรอืการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
 หรือนานาชาติ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปี 2559 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา และได้จัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
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ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จํานวนเงิน 1,200,000 บาท ในปีน้ีมีการสนับสนุน จํานวน 85 
บทความ จํานวนเงิน 1,179,186 บาท (สกอ.2.1.4.01) 
 
 5.  มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่อง 
 อาจารย์และนกัวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ดีเด่น 

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการพัฒนาสมรรถนอาจารย์และนักวิจัย สร้างขวัญกําลังใจ ยกย่องอาจารย์ 
และนักวิจัยที่มผีลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น ดังน้ี(สกอ.2.1.5.01) 

1. มีการเสนอช่ือนักวิจัยสมัครเพ่ือรับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม”่ ประจําปี พ.ศ.2559   
ได้แก่ ดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ  

2. มีการสนับสนุนส่งเสริมให้นักวิจัยเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาต้นกล้าวิจัยในแบบบูรณา
การ” ภายใต้โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องฝ้ายคํา 
สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ได้แก่ ดร.ไกรลาศ ดอนชัย  อาจารย์อัจฉรา  จันทร์ผง           
ผศ.ดร.อุเทน  คําน่าน  ผศ.ดร.กฤษดา ย่ิงขยัน 

3. มีการส่งอาจารย์ไปฝึกอบรมฝังตัวในภาคอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาชีพมาพัฒนาการเรียนการสอน และงานวิจัย  

4. มีการยกย่อง ดร.ยุพดี  หัตถสิน อาจารย์ประจําหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษา
โครงงานวิจัยผลงานปริญญานิพนธ์ เรื่อง “เครื่องตรวจสอบธนบัตรเปล่งเสียงได้สําหรับโรงเรียนสอนคนตา
บอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่” โดยได้รับรางวัลบทความดีเด่น (The Best 
Paper Award) จากงานประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 “การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพ่ือตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างย่ังยืน” (The 8th ECTI-CARD 
2016) ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ที่โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และได้ประชาสัมพันธ์ทาง http://engineering.rmutl.ac.th/     

5. ดร.พินิจ เน่ืองภิรมย์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ารับรางวัล บทความวิจัยดีเด่น 
(Best Paper Award)  จากการนําเสนอผลงานวิจัย “Wave Iterative Computation for Fractal 
Micros trip Patch Antenna” ในการประชุมนานาชาติวิศวกรรมไฟฟ้า  The 2016 International 
Electrical Engineering Congress (iEECON 2016) เมื่อวันที่ 2-4 มีนาคม 2559  ณ โรงแรมเซ็นทารา
ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ จัดโดย สมาคมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) และได้ประชาสัมพันธ์ทาง 
http://engineering.rmutl.ac.th/     

6. ดร.ภูมิใจ สอาดโฉม อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ได้รับรางวัลบทความดีเด่น 
จากผลงาน “ENNO2: การอบรมแห้งกล้วยแผ่นด้วยความร้อนจากแก๊สหุงต้มร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล” 
จากการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมศาสตร์ “การปฏิบัติรูป
การศึกษาเพ่ือความยุติธรรมในสังคม” ประชาสัมพันธ์ทาง  http://www.tak.rmutl.ac.th/tags  

7. อาจารย์กานต์ วิรุณพันธ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัลการ
ประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ “ระดับดี” ในการประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 "...สู่งานวิจัยรับใช้สังคมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น" จัดขึ้นโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนาร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
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ธนบุรี(มจธ.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) ประชาสัมพันธ์ทาง  
http://www.tak.rmutl.ac.th/tags  

8. จัดทําป้ายช่ือต้ังโต๊ะให้แก่ ผศ.ดร.วิฑูรย์ พรมมี, ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทิพจร และผศ.สิทธิชัย จีนะวงษ์ 
ที่ได้รับตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในปี 2558 เพ่ือสร้างขวัญกําลังใจบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ในวันที่ 
26 ธันวาคม 2558   

 
 6.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิข์องงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรคท์ี่นําไปใช ้
 ประโยชน์และดําเนนิการตามที่ระบบกําหนด 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ใช้หลักเกณฑ์กระบวนการของหน่วยงานการบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งมีหน้าที่วางแนวทาง  ขั้นตอน  หลักเกณฑ์  รวม
ไปถึงการกําหนดกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ  งานด้านธุรกิจและการลงทุน  งานจัดหารายได้  การคุ้มครอง
สิทธิด้านต่างๆ  (สกอ. 2.1-6-01) ตลอดจนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์   
       -คณะวิศวกรรม เชียงใหม่ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร คือ อิฐทนไฟจีโอโพลิเมอร์จากกาก
อุตสาหกรรม โดยมี ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต เจ้าของผลงาน และได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรการ
ออกแบบ คือ อุปกรณ์เก็บตัวอย่างนํ้าฝนแบบแยกส่วน โดยมี ผศ.ดร.กลิ่นประทุม  ปัญญาปิง เป็นเจ้าของ
ผลงาน (สกอ. 2.1-6-02) 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวบ่งชี้ 2.1   เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุ
เป้าหมาย

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

6  ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
จุดเด่น : 

- มีการวางระบบและกลไกในการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการทําวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ 
แนวทางเสริม : 

-  
จุดที่ควรพฒันา : 
 - ปรับปรุงด้านระบบสารสนเทศเพ่ืองานวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 

- ส่งเสริมระบบ Talent Mobility และระบบการจัดการเรียนสอนแบบ WiL ให้กว้างขวาง เพ่ือ
นําไปสู่โจทย์การทําวิจัย 

- จัดเรียงการพัฒนาอาจารย์โดยแบ่งตาม Track ความสามารถ เช่น วิจัยเพ่ือตีพิมพ์ หรือวิจัยเพ่ือ
บริการวิชาการ  
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รายการเอกสารอ้างอิง : 
สกอ. 2.1-1-01 หน้าเว็ปไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา www.hrd.rmutl.ac.th  
สกอ. 2.1-2-01 ภาพห้องปฎิบัติและศูนย์ทดสอบ  
สกอ. 2.1-2-02 ภาพถ่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   
สกอ. 2.1-2-03 หน้าเว็ปไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา www.hrd.rmutl.ac.th  
สกอ. 2.1-2-04 ภาพถ่ายงาน ECTI 
สกอ. 2.1-2-05 ภาพถ่ายนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ(STISWB VIII) ประเทศพม่า 
สกอ. 2.1-3-01 หนังสือการแจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณทุนวิจัยประจําปี 2559 
สกอ. 2.1-4-01 หนังสือการแจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณนําเสนอผลงานประจําปี 2559 
สกอ. 2.1-5-01 การพัฒนาสมรรถนอาจารย์และนักวิจัย สร้างขวัญกําลังใจ ยกย่องอาจารย์ และ

นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
สกอ. 2.1-6-01 มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์  
สกอ. 2.1-6-02 เอกสารการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 

 
 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้ ดร.กิจจา  ไชยทนุ โทร : 2641 
ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.อุเทน คําน่าน โทร : 2641 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน นางสาวจิราภรณ์  กันทะใจ โทร :  2641 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
ชนิดของตัวบง่ชี ้:  ปัจจัยนําเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค.2  จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย : 
 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก   จํานวนอาจารย์ประจําและนักวจิัย 
 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้ = 
 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก X  5  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
สรุปคะแนนทีไ่ด้ในระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
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ข้อมูลการดําเนินงาน : 
เขตพ้ืนที่ จํานวน

อาจารย์ (1) 
จํานวนเงิน

วิจัยภายใน(2) 
จํานวนเงินวิจัย
ภายนอก(3) 

จํานวนเงินวิจัย
ภายในและ
ภายนอก(4) 

จํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัย  

=  4/1(5) 

คะแนนที่ได้ 
=(5)/60,000*5 

เชียงใหม่ 163.5 2,740,400 10,233,014 12,493,414 79,348.10 5.00 
เชียงราย 49.5 475,500 1,460,000 1,937,500 39,141.41 3.26 
ลําปาง 22 45,000 400,000 445,000 20,227.27 1.68 
น่าน 18 255,000 0 255,000 14,166.66 1.18 
พิษณุโลก 18.5 329,800 0 329,800 17,827.02 1.48 
ตาก 86 804,600 0 804,600 9,355.81 0.77 
รวม 357.5 4,650,300 12,093,014 16,743,314 46,834.44 3.90 

สรุปคะแนนทีไ่ด้ในระดับคณะ 
มีจํานวนอาจารย์ทั้งหมดในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งหมด 357.5 คน  จํานวนเงิน

สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน เทา่กับ 16,743,314 บาท คิดเป็น 46,834.44 
บาทต่อคน  คะแนนที่ได้รับระดับคณะ  3.90 คะแนน 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน  :  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได้ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

 
เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
60,000 บาทต่อคน 

46,834.44 3.90 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
จุดเด่น : 
 - 
แนวทางเสริม : 
 - 
จุดที่ควรพฒันา : 

- งบประมาณการทําวิจัยยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 

- ควรมีการกระตุ้นให้บุคลากรทุกพ้ืนที่มีการทําวิจัยให้เพ่ิมมากขึ้น 
- ควรให้ทรัพยากรท้ังบุคคลและเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งภายนอกให้เพ่ิมขึ้น 
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รายการเอกสารอ้างอิง : 
สกอ. 2.2-1-01 แบบสรุปรายช่ือโครงการวิจัยงบประมาณภายในและภายนอก 
สกอ. 2.2-1-02 จํานวนบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร ์
 
 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้ ดร.กิจจา  ไชยทนุ โทร : 2641 
ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.อุเทน คําน่าน โทร : 2641 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน นางสาวจิราภรณ์  กันทะใจ โทร : 2641 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย  
ชนิดของตัวบง่ชี ้:  ผลลัพธ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งตามกลุ่มสาขาวิชาดังน้ี 
 
เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ค.2 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยทีกํ่าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 
กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยทีกํ่าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ตามสูตร 

 
 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการ

ของอาจารย์ประจําและนักวิจัย X  100 
 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวจิัยทัง้หมด 

 
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจําและนักวิจัย X   5  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการ

ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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ข้อมูลการดําเนินงาน : 
 

คณะในเขตพืน้ที่
ค่าน้าํหนักและจํานวนผลงาน รวม

(เรื่อง) รวมค่าน้าํหนกั 
0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

เชียงใหม่ 22 1 1 3 9 36 16.80 
เชียงราย 53 8 0 2 1 64 16.40 
ลําปาง 19 0 2 0 1 22 6.00 
ตาก 33 1 3 1 0 38 9.60 
น่าน 6 4 0 0 0 10 2.80 
พิษณุโลก 1 5 0 1 0 7 3.00 

รวม 134 19 6 7 11 177 54.60 
  

คณะในเขตพืน้ที ่ ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวนอาจารย์ ร้อยละ
ผลงาน 

คะแนน 

เชียงใหม่ 16.80 163.50 9.91 1.65 
เชียงราย 16.40 49.50 33.13 5.52 
ลําปาง 6.00 22.00 27.27 4.55 
ตาก 9.60 86.00 11.16 1.86 
น่าน 2.80 18.00 15.56 2.59 
พิษณุโลก 3.00 18.50 16.22 2.70 
คํานวณจากคา่คะแนนเฉลี่ย 54.60 357.50 15.27 2.55 
 
สรุปคะแนนทีไ่ด้ในระดับคณะ 

มีจํานวนอาจารย์ทั้งหมดในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งหมด 357.5 คน         
ผลรวมถ่วงนํ้าหนัก เท่ากับ 54.60 ร้อยละของผลงาน 15.27   คะแนนที่ได้รับระดับคณะ  2.55 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน  :  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุ

เป้าหมาย
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจําและนักวิจัย 

3 คะแนน 15.16 2.53 ไม่บรรลุ 

 
จุดเด่น : 
 - 
แนวทางเสริม : 
 - 
จุดที่ควรพฒันา : 

- ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร และผลงานทางวิชาการยังไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 

- ควรมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบงานวิจัยที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณกับการตีพิมพ์เผยแพร่ เพ่ือนํา
ประเด็นปัญหามาเป็นแนวทางแก้ไข 

- ควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรทุกเขตพ้ืนที่มีการจัดทําผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้
เพ่ิมขึ้น 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

สกอ. 2.3-1-01 รายช่ือผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ 
 
 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้ ดร.กิจจา  ไชยทนุ โทร : 2641 
ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.อุเทน คําน่าน โทร : 2641 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน นางสาวจิราภรณ์  กันทะใจ โทร : 2641 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบง่ชี้ :  กระบวนการ  
 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ  
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ  
มีการดําเนินการ  

3-4  ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 
ข้อมูลการดําเนินงาน : 
 1.  จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปทีี่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาํหนด
  ตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมและเสนอ 
  กรรมการประจําคณะเพื่อพจิารณาอนุมัติ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีได้จัดทําแผนการบริการวิชาการปี 
2559 (สกอ. 3.1-1.01) ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยมีการท่ีได้มาซึ่งความ
ต้องการของสังคม เช่น การส่งแบบสอบถามเพื่อสํารวจความต้องการของชุมชน  การลงพื้นที่สํารวจ
ไม่ว่าจะเป็นการจัดทําประชามติหรือการฝังตัวในชุมชน รวมทั้งข้อแนะนําของโครงการบริการวิชาการ
ของปีที่ผ่านมา  บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ของหน่วยงาน/ชุมชน ฯลฯคณะฯ ได้จัดทําแผน
บริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชน กําหนดพ้ืนที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยการลงพ้ืนที่
สํารวจความต้องการของชุมชน การทํากิจกรรมร่วมกับชุมชน ทําประชาพิจารณ์  ในแผนได้กําหนดตัว
บ่งช้ีวัดความสําเร็จในระดับแผน ได้กําหนดจํานวนโครงการ 18 โครงการ และมีการให้บริการวิชาการ
แบบที่ทําให้เกิดรายได้จํานวน 6 กิจกรรม  ซึ่งกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติงานยึดความสอดคล้องกับ
กรอบตามยุทธศาสตร์ของแผนการดําเนินงานงบพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี 2559 (สกอ. 
3.1-1-02) โดยกําหนดภายใต้กรอบตามยุทธศาสตร์ 5 ปี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (สกอ. 3.1-1-03) 
ยุทธศาสตร์งานบริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาปี 2557 -  2561 (สกอ. 3.1-1-04 
จากน้ันนําเสนอแผนและขั้นตอนการดําเนินงานต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
  
 2.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชนจ์ากการ

บริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพฒันานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
   คณะฯ ได้ดําเนินการตามแผนได้ 24 กิจกรรม และมีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์(3.1-2-
01) และกําหนดให้มีการมีส่วนร่วมจากการบริการวิชาการ ชุมชนเกิดการพัฒนาตนเอง ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้  และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านในการฝึกทักษะ การคิดวิเคราะห์ 
และแก้ไขปัญหาจากการทํางานจริงได้ทดลองปฏิบัติจริงทําให้เกิดการเรียนรู้ การคิด วิธีแก้ปัญหา  
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย   
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 1. กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ในปี 2559 คณะดําเนินงานโครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วมเรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน  
ชุมชน แบบมีส่วนร่วม    เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรง
เจริญพระชนมายุครบ  60 พรรษา “กรณี บ้านหลวง  หมู่ที่ 6  ตําบลโหล่งขอด  อําเภอพร้าว  
จังหวัดเชียงใหม่ ” (สกอ. 3.1-2-02) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วน
ร่วม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ ภายใต้โครงการพัฒนาโรงเรือนสําหรับตากแห้ง
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ในท้องถิ่น (สกอ.3.1-2-03) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน/ชุมชน 
แบบมีส่วนร่วม บ้านคลองตาล ตําบลหนองแขม อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (สกอ.3.1-2-04) 
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 60 หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพ ณ หมู่บ้านโป่งแดง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สกอ.3.1-2-05) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของหมู่บ้าน/ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี บ้านขามสุ่มเวียง หมู่ที่ 2 อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
(สกอ.3.1-2-06)  โดยในการดําเนินงานจัดให้มีกิจกรรมการบูรณาการบริการวิชาการแบบมีส่วน
ร่วมกับการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมแก้ปัญหา ปฏิบัติ ร่วมสร้างแผน
ยุทธศาสตร์ของการจัดการชุมชน เพ่ือมุ่งให้ชุมชนเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและเป็นหมู่บ้านที่พ่ึงตนเองได้  
 2. โครงการฝึกอบรม เป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชน
และสังคมในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การฝึกอบรมทําเตาเคี่ยวนํ้าอ้อย บ้านสบจาง (สกอ.3.1-2-07) 
ฝึกอบรมการซ่อมรถจักรยานยนต์และการบํารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ (โซล่าโฮม) 
(สกอ.3.1-2-08)  โครงการ "บริการชุมชน (ทําปุ๋ยหมักและรักษาสิ่งแวดล้อม) ปีที่ 5 (สกอ.3.1-2-09)  
โครงการค่ายอาสาพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี "วิศวกรรมสู่ชุมชนครั้งที่ 4" (สกอ.3.1-2-10)  
โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (สกอ.3.1-2-11) โครงการบริการ
วิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (สกอ.3.1-2-12) โครงการบริการวิชาการด้าน
วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (สกอ.3.1-2-13) โครงการลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติด้วย
การเสริมกําลังความแข็งแรงให้กับอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ในชุมชนรอยเลื่อนแม่จัน (สกอ 
3.1-2-14) 
 3. โครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโครงการหลวง มทร.ล้านนา เป็นโครงการที่
สนับสนุนงานมูลนิธิโครงการหลวงดําเนินงานบริการวิชาการ เพ่ือแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม 
พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่โครงการหลวงศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 39 ศูนย์ ประกอบด้วย 
โครงการเคร่ืองจักรต้นแบบวัดคุณภาพอะโวคาโด (สกอ.3.1-2-15) โครงการเคร่ืองจักรต้นแบบล้างผัก
โดยใช้เทคโนโลยีนาโนบับเบิล (สกอ.3.1-2-16) โครงการศูนย์การเรียนรู้และโรงงานผลิตกาแฟกะลา
ขนาดเล็กสําหรับชุมชน กรณี ณ สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด (สกอ.3.1-2-17)   

 
 3.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการทีบ่ริการแบบให้เปลา่ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการดําเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่าที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
จํานวน 5 โครงการ (สกอ. 3.1-3-01) และมีการดําเนินงานบริการวิชาการให้คําปรึกษาทางวิชาการ
และการให้บริการวิชาการแบบที่ทําให้เกิดรายได้ จํานวน 6 กิจกรรม ประกอบด้วย ศูนย์ทดสอบวัสดุ 
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วิศวกรรมโยธา (สกอ 3.1-3-02)  งานประชุมวิชาการ CETI CON (สกอ 3.1-3-03) โครงการส่งเสริม
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไป
ปฏิบัติงานฯ (สกอ 3.1-3-04) โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต 
(สกอ 3.1-3-05) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็น
พ่ีเลี้ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (สกอ 3.1-3-06)  ที่ปรึกษากิจกรรมการประยุกต์ใช้งานวิจัย
พัฒนาผลิตภัณฑ์สาขาเกษตรแปรรูป (สกอ 3.1-3-07) 
 
 4.  ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 
และนาํเสนอกรรมการประจาํคณะเพื่อพิจารณา  
  คณะฯได้มีการติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการของคณะฯ โครงการบริการวิชาการ
ต่างๆ ที่ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว สามารถสรุปผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดของแผนบริการวิชาการได้ 
(สกอ.3.1-4-01) ดังตัวช้ีวัดแผนบริการวิชาการดังน้ี  
      - มีโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมฯ จํานวน 6 โครงการ 
      - มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบใหเ้ปล่าอย่างน้อย 1 โครงการ 
  - โครงการฝึกอบรม 8 กิจกรรม 
  - โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโครงการหลวง มทร.ล้านนา 3 กิจกรรม 
  - บริการวิชาการให้คําปรึกษาทางวิชาการและการให้บริการวิชาการแบบที่ทําให้เกิดรายได้ 
จํานวน 6 กิจกรรม 
       - มีบุคลากรคณะฯให้บริการทางวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม เข้า
ร่วมโครงการบริการวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  
 
 5.  นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
 ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ ได้นําข้อมูลผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี 2557 มาทบทวนและปรับปรุงรายละเอียด
แผนการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการประจําปี 2558 เพ่ือให้ตรงความต้องการของชุมชนอย่าง
แท้จริง โดยคณะกรรมการดําเนินการบริการวิชาการ  จากผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของ
แผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (3.1-4-01) ทางคณะฯ ได้นําข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุง
แผนระบบกลไกกระบวนการวิชาการแก่สังคมในปีการศึกษา 2559 (3.1-5-01) และนําเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาแผนการบริการวิชาการในปีถัดไป  
 
 6.  คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สงัคมในระดับสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มอบหมายให้สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีได้จัด
โครงการ “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม” เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของคนในท้องถิ่นให้มีความพร้อมในการดํารงชีวิตและมีอาชีพที่มั่นคงด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม
และสร้างมูลค่าเพ่ิมในการส่งเสริมอาชีพและสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน 
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มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพที่มั่นคงและย่ังยืน คณะได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนบริการวิชาการ 
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม จํานวน 6 โครงการ  นอกจากน้ี
คณะฯ ได้มีการดําเนินการบริการวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ร่วมกับหน่วยงานภายนอกใน
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม กลยุทธ์สนองอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ ได้แก่ โครงการสนับสนุนงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวง กรณี โครงการ
บริการวิชาการด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากไม้ไผ่แก่ชุมชนโครงการหลวง (สกอ.3.1-2-15) (สกอ.3.1-
2-16) (สกอ.3.1-2-17) 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน :  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุ
เป้าหมาย

การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
จุดเด่น : 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีองค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัย และมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความ
ชํานาญ สามารถนํามาใช้เพ่ือการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ  

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความพร้อมด้านสถานท่ี และวัสดุอุปกรณ์สําหรับจัดงานบริการ
ทางวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการเรียนรู้  

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สามารถบูรณาการ
งานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนสําหรับเสริมทักษะด้านการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาร่วมกับชุมชน “บัณฑิตนักปฏิบัติ Hand-on” 

แนวทางเสริม : 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ยึดแนวปฏิบัติงานบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ 

“นวัตกรรม เพ่ือชุมชน" ของมหาวิทยาลัยฯ  
จุดที่ควรพฒันา : 

1. ควรพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพในระดับหน่วยงานย่อยของ
มหาวิทยาลัยฯ 

2. การจัดสรรทรัพยากร/งบประมาณ เพ่ือการบริการวิชาการได้ดําเนินงานท่ีสอดคล้องตาม
แผนการดําเนินงาน 

แนวทางการพฒันาปรบัปรุง : 
-  
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รายการเอกสารอ้างอิง : 
สกอ. 3.1-1-01 แผนการบริการวิชาการปี 2559 
สกอ. 3.1-1-02 แผนการดําเนินงานงบพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี 2559 
สกอ. 3.1-1-03 ยุทธศาสตร์ 5 ปี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สกอ. 3.1-1-04 ยุทธศาสตร์งานบริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาปี 2557 -  

2561 
สกอ. 3.1-2-01 เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน  ชุมชน 

แบบมีส่วนร่วม  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ  60 พรรษา “กรณี บ้านหลวง  หมู่ที่ 6  ตําบล
โหล่งขอด   อําเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 

สกอ. 3.1-2-02 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ ภายใต้โครงการพัฒนาโรงเรือนสําหรับตากแห้ง
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ในท้องถิ่น 

สกอ. 3.1-2-03 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน/ชุมชน แบบมีส่วนร่วม บ้านคลองตาล 
ตําบลหนองแขม อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

สกอ. 3.1-2-04 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 60 หมู่บ้านเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพ ณ หมู่บ้านโป่งแดง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สกอ. 3.1-2-05 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี บ้าน
ขามสุ่มเวียง หมู่ที่ 2 อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

สกอ. 3.1-2-06 การฝึกอบรมทําเตาเคี่ยวนํ้าอ้อย บ้านสบจาง 
สกอ. 3.1-2-07 ฝึกอบรมการซ่อมรถจักรยานยนต์และการบํารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลัง

แสงอาทิตย์ (โซล่าโฮม) 
สกอ. 3.1-2-08 โครงการ "บริการชุมชน (ทําปุ๋ยหมักและรักษาสิ่งแวดล้อม) ปีที่ 5 
สกอ. 3.1-2-09 โครงการค่ายอาสาพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี "วิศวกรรมสู่ชุมชนครั้งที่ 4" 
สกอ. 3.1-2-10 โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
สกอ. 3.1-2-11 โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
สกอ. 3.1-2-12 โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
สกอ. 3.1-2-13 โครงการเครื่องจักรต้นแบบวัดคุณภาพอะโวคาโด 
สกอ. 3.1-2-14 โครงการเครื่องจักรต้นแบบล้างผักโดยใช้เทคโนโลยีนาโนบับเบิล 
สกอ. 3.1-2-15 โครงการศูนย์การเรียนรู้และโรงงานผลิตกาแฟกะลาขนาดเล็กสําหรับชุมชน 

กรณี ณ สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด 
สกอ. 3.1-3-01 โครงการยกระดับคุณภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
สกอ. 3.1-3-02 ศูนย์ทดสอบวัสดุ วิศวกรรมโยธา 
สกอ. 3.1-3-03 งานประชุมวิชาการ CETI CON 
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รายการเอกสารอ้างอิง : 
สกอ. 3.1-3-04 โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก

มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานฯ 
สกอ. 3.1-3-05 โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต 
สกอ. 3.1-3-06 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา

เป็นพ่ีเลี้ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
สกอ 3.1-3-06 ที่ปรึกษากิจกรรมการประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สาขาเกษตรแปรรูป 
สกอ 3.1-4-01 รายงานสรุปการติดตามความก้าวหน้า 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจําปี
งบประมาณ 2559 

สกอ. 3.1-5-01 แผนการดําเนินงานงบพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2558 
สกอ. 3.1-5-02 แผนการดําเนินงานงบพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2559 
สกอ. 3.1-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ ดร.กิจจา  ไชยทนุ โทร : 2641 
ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.อุเทน   คําน่าน โทร : 2641 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน นางสาวอุไรวรรรณ  สายยะนันท์ โทร : 2641 
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องค์ประกอบที่ 4 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกในการทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้:  กระบวนการ  
 
เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ  

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ  

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ข้อ

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ

มีการดําเนินการ 
6 - 7 ข้อ 

 
ข้อมูลการดําเนินงาน : 
 1.  กําหนดผู้รับผดิชอบในการทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใน
รูปแบบของคณะฯ เป็นคําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 
026/2558 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี 
2558 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานประกอบด้วย  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีดิเรก  มณีวรรณ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรนันท์  เกตุทิม 
3. ว่าที่ร้อยตรีสุรพิน  พรมแดน 
4. นายอนุสรณ์  เราเท่า 
5. นายเจษฎาพร  ศรีภักดี 
6. นางสาววัลลภา  วงค์ษายะ 

 ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการดําเนินงานมีหน้าที่  
1. ให้คําปรึกษา แนะนํา และดูแลการจัดกิจกรรมนักศึกษา   
2. ควบคุมการดําเนินงานกิจการนักศึกษา 
3. ส่งเสริมงานด้านคุณธรรม จรยิธรรม พัฒนาวินัย กิจกรรมนันทนาการ และงานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม แก่นักศึกษา 
4. ประสานงานด้านกิจการนักศึกษาร่วมกับหน่วยงาน และสถาบันอ่ืน 
5. ประสานงานในส่วนต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 
6. ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รบัมอบหมาย (สกอ. 4.1-1-01) 

  2.  จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบง่ชี้วัดความสําเร็จตาม
  วัตถุประสงค์ของแผน รวมทัง้จัดสรรงบประมาณเพื่อใหส้ามารถดําเนนิการได้ตามแผน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการกําหนดเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
กําหนดตัวช้ีวัดโครงการความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรม รวมท้ังจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผนกิจกรรม 42 โครงการ (สกอ. 4.1-2-01) โดยมีผู้ช่วยคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ประชุมการจัดทําแผนกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (สกอ. 4.1-2-02) 
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และเสนอต่องานแผนเพ่ือเข้าวาระท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 
2/2558 วันที่ 21 มีนาคม 2559 (สกอ.5.1-1-05) 
 
 3.  กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการกํากับติดตามแผนด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังน้ี 
1. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเมื่อโครงการ/กิจกรรม

เสร็จสิ้น 
2. ทุก 6 เดือนมีการจัดทํารายงานการดําเนินงานรวมทั้งจัดประชุมเพ่ือติดตามสรุปผล 

ข้อเสนอแนะการดําเนินงานที่ผ่านมาให้ตรงตามแผนงาน 
3. การแจ้งผลการประชุมติดตามการดําเนินงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องนําไปพิจารณาดําเนินการ

ปรับปรุงการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตามรายงานการประชุมงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง

ประชุมอาคารเรียนรวมช้ัน 3 ห้อง รร.305 (สกอ. 4.1-3-01) และ การประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 21 
กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมช้ัน 3 ห้อง รร.305 (สกอ. 4.1-3-02) 
 
 4.  ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนด้านทาํนุบาํรุง
  ศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีที่ วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านการบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 ข้อ ได้แก่  

1. การจัดโครงการครบที่กําหนดไว้ 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73 
2. จํานวนโครงการที่จัดตามเวลา 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73 
3. จํานวนโครงการที่มีความพึงพอใจตามเกณฑ์ 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84 
4. จํานวนโครงการที่มีผู้เข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์ 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81 

(สกอ.4.1-4-01) 
 
 5.  นําผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือกิจกรรมด้านทาํนุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการนําข้อมูลผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ จากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ด้านทํานุบํารุงศิลปละวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2557 มาปรับปรุงการจัดทําแผน
และกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2558 ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรร (สกอ.4.1-2-01) (สกอ.4.1-3-01) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยการเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางบนเวปไซต์ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  (สกอ. 4.1-6-01) วารสารราชมงคลของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สกอ.4.1-6-02) 
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 7.  กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศลิปะและวัฒนธรรมซึง่เปน็ที่ยอมรับในระดับชาติ 
- 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน :  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุ
เป้าหมาย

ระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
จุดเด่น : 
 - 
แนวทางเสริม : 

- คณะฯ ควรยึดถือแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนา
ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จุดที่ควรพฒันา : 
 - 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 

-  
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

สกอ. 4.1-1-01 คําสั่งเลขที่ 26/2558 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานด้านกิจกรรม
นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สกอ. 4.1-2-01 แผนกิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
สกอ. 4.1-2-02 รายงานการประชุม ครั้งที ่1/2558 
สกอ. 4.1-3-01 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558  
สกอ. 4.1-3-02 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558 
สกอ. 4.1-4-01 รายงานผลตามแผนการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
สกอ. 4.1-6-01 เวปไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
สกอ. 4.1-6-02 วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้ ดร.กิจจา  ไชยทนุ โทร : 2641 
ผู้รับผิดชอบ นายณรงค์  นันทกุศล โทร : 2641 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน นางวรัญชรา  อุประทอง โทร : 2641 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบรหิารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน 
 และเอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้:  กระบวนการ  
 
เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ  

มีการดําเนินการ
 2 ข้อ  

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ข้อ

มีการดําเนินการ
5 - 6 ข้อ

มีการดําเนินการ
7 ข้อ 

 
ข้อมูลการดําเนินงาน : 
 1.  พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสยัทัศนข์องคณะและ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบนั รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ และพัฒนาไปสูแ่ผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบ
เวลาเพื่อให้บรรลผุลตามตัวบ่งชี้และเปา้หมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับ
สถาบนัเพื่อพจิารณาอนุมัติ 
คณะฯ  มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2557-2561 ที่

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย และเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของคณะ โดยเช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย  แและได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในคณะ  ดังน้ี 

1. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (5.1-1-01) และมีการทบทวน 
SWOT ANALYSIS  ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามและกําหนดปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ฉบับปรับปรุง) 
(5.1-1-02)  รวมถึงการทบทวนเป้าหมายและตัวช้ีวัดของคณะ และกําหนดโครงการ/กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ    พ.ศ. 2559  ผ่านโครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและ
การบริหารความเสี่ยง ประจําปี 2559  (5.1-1-03) เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา
และรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 2/2559  เมื่อวันที่ 21 
มีนาคม 2559  (5.1-1-04) 

2. การจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะฯ ดําเนินการวิเคราะห์รายรับของคณะจากจํานวน
หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนและการรับนักศึกษาเข้าเรียน ซึ่งมีผลต่องบประมาณรายรับที่ต้องใช้
เพ่ือการบริหารจัดการภายใน โดยได้วิเคราะห์ถึงรายรับที่ได้จากค่าบํารุงการศึกษาที่นักศึกษา
ลงทะเบียน ค่าบํารุงพิเศษในส่วนของคณะ โดยได้ทําการวิเคราะห์รายรับที่ได้มาหลังจากมหาวิทยาลัย
ได้หักค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ไปแล้วและใช้งบประมาณส่วนที่เหลือเป็นประมาณการค่าใช้จ่ายเพ่ือให้
ครอบคลุมทุกพันธกิจของคณะ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดภายใต้งบประมาณที่
จํากัด  โดยหลักเกณฑ์ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ได้คํานึงถึงพันธกิจของคณะโดยใช้
แผนปฏิบัติราชการประจําปีมาเป็นกรอบในการวางงบประมาณ เพ่ือให้สอดคล้องและสามารถ
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ขับเคล่ือน ผลักดันยุทธศาสตร์ให้คณะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน   
พัฒนาปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารงบประมาณและการกํากับตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น ส่งเสริมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงินให้ครอบคลุม
ทุกภารกิจถูกต้องและรวดเร็ว  และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 

3. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2559 คณะฯ ได้ทําโครงการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการและการบริหารความเสี่ยง ประจําปี 2559 เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (5.1-1-05) โดยใช้กลยุทธ์หลัก 6 ด้าน ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี เป็นกรอบ
ในการดําเนินงานประจําปี  มีการประชุมช้ีแจงนโยบาย มีการทบทวนเป้าหมายและตัวช้ีวัดของคณะ 
มีการกําหนดค่าเป้าหมายเพ่ือเป็นตัวช้ีวัดผลความสําเร็จของการดําเนินงานระบุไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 2559 โดยมีคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ 2559 เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของทุก
ฝ่าย รวมถึงกําหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ. 2559 และจัดสรร
งบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ และได้นําแผนฯ เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที ่2/2559  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559   

4. มีการนําเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ครั้งที่ 8/2559  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559  เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์และ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) รวมถึงแผนปฏิบัติการประจําปี 2559 (5.1-1-06) 

5. การกํากับติดตามการดําเนินงาน คณะฯ มีการควบคุมและกํากับการดําเนินงานตามตัว
บ่งช้ีของแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2559 (5.1-1-07) และได้มีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (5.1-1-08) 

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะฯ ได้มีการดําเนินงานครบตามภารกิจหลัก ตาม
แผนงานปฏิบัติราชการซึ่งอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนยุทธศาสตร์ปีละ 1 ครั้ง ในปี 2559 คณะฯ รับค่าเป้าหมาย 51 ตัวช้ีวัด บรรลุ 16 ตัวช้ีวัดและ
รายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 17 ตุลาคม 
2559 (5.1-1-09) 

 
  2. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 

ในปีงบประมาณ 2558 ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินผ่านข้อมูลของกองคลัง โดย
พิจารณาว่าแต่ละหลักสูตรมีต้นทุนต่อหน่วยในสัดส่วนของค่าใช้จ่ายคุ้มค่าต่อการจัดการเรียนการสอน 
ก่อให้เกิดการพัฒนาของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มากน้อยเพียงใด  และ มหาวิทยาลัยได้นําระบบ 
ERP เข้ามาใช้เพ่ือช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและสามารถ
คํานวณต้นทุนของแต่ละหลักสูตรได้ เมื่อมีการคํานวณต้นทุนแต่ละหลักสูตรแล้วได้วิเคราะห์ความ
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คุ้มค่าของต้นทุนต่อหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการ
แข่งขัน คณะสามารถนําต้นทุนต่อหลักสูตรเปรียบเทียบกับรายรับค่าเทอมต่อปีการศึกษาเพ่ือนําไปใช้
ในการตัดสินใจและการวางแผนในการบริหารจัดการ เช่น การพิจารณาการคิดค่าเทอม การใช้จ่ายใน
แต่ละหลักสูตรให้เกิดความคุ้มค่า สร้างคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ 
และโอกาสในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ที่มีหลักสูตรใกล้เคียง  (5.1-2-01) 
 
 3.  ดําเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปจัจัยเสี่ยงที่

เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคมุได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตาม              
พันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีระบบบริหารความเสี่ยงโดยใช้ในการบริหารปัจจัยและควบคุม

กระบวนการดําเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทําให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เกิดความเสียหาย ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และ
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ มีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามคําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 
026/2559 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 
2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงวันที่ 27 มกราคม 2559 ซึ่งทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายวางแผน
และติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สกอ. 5.1-3-01) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการประชุมร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์
และระบุประเด็นความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย 
หรือความผิดพลาดหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหาร ตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง
ประชุมอาคารเรียนรวมช้ัน 3 ห้อง รร.305 (สกอ. 5.1-3-02) อีกทั้งยังมีการส่งการวิเคราะห์ความเสี่ยง
และแผนเป็นบันทึกข้อความไปยังประธานคณะกรรมการทํางานระบบการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเสนอ
ไปยังการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามบันทึกข้อความท่ี ศธ0583.04/วศ.189 เรื่อง ขอส่งรายงานผล
การดําเนินงานบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 (สกอ. 5.1-3-03) จาก
ที่ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว ยังได้มีการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงเพ่ือติดตามการบริหารความเสี่ยง จากการติดตามการ
บริหารความเสี่ยงทําให้ความเส่ียงที่เกิดขึ้นลดลงเนื่องมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงน้ันๆ อยู่ ตาม
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 19 กันยายน 
2559 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมช้ัน 3 ห้อง รร.305 (สกอ. 5.1-3-04) และรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงต่อประธานคณะกรรมการทํางานระบบการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเสนอไปยังการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ตามบันทึกข้อความที่ ศธ0583.04/วศ.1228 เรื่อง ติดตามการบริหารความเสี่ยง
ระดับหน่วยงานภายในประจําปี 2559 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 (สกอ. 5.1-3-05) 
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 4.  บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงาน
อย่างชัดเจน 
ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และเปิด

โอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการดําเนินงาน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี  ทั้ง 10 
ด้าน ดังน้ี 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการปฏิบัติราชการและ
จัดสรรงบประมาณ (สกอ.5.1-4-01) ไปตามทิศทางยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดขององค์กร
ตามพันธกิจที่ชัดเจน (สกอ.5.1-4-02)  มีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สกอ.5.1-4-03) และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ของ สกอ. (สกอ.5.1-4-04) และ
ตัวช้ีวัด (KPI) ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ผ่านระบบงานที่เป็นมาตรฐาน 
(สกอ.5.1-4-05) อย่างต่อเน่ือง 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มาใช้ในการบริหารจัดการที่
เหมาะสมเพ่ือสามารถใช้ทรัพยากรท้ังด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลสให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัมนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัด อีกทั้ง
เป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งระบบข้อมูล ประกอบด้วย 

- สารสนเทศสําหรับนักศึกษา  http://www.rmutl.ac.th/page/students 
- สารสนเทศสําหรับบุคลากร http://www.rmutl.ac.th/page/staffs 
- ระบบฐานข้อมูลการวางแผนงบประมาณ 

http://eplan.rmutl.ac.th/plan21/ 
- ระบบบริหารจัดการโครงการและแผน http://bpm.rmutl.ac.th/ 
- ระบบติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (KPI) 

http://pmm.rmutl.ac.th/kpi/ 
- ระบบการขออนุมัติแผนงาน/โครงการ http://pmm.rmutl.ac.th/plan/ 
- ระบบ ERP  
- ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล http://hr.rmutl.ac.th/ 
- ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ผ่าน Google Drive 
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านงานวิจัย 

http://hrd.rmutl.ac.th/rms/reports/dss.php 
- สารสนเทศด้านงานวิจัย http://rdi.rmutl.ac.th/page/สารสนเทศด้าน

งานวิจัย 
- ระบบรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  http://eoffice.rmutl.ac.th/ 
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3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนโยบายสนับสนุน
ให้บุคลากรสายสนับสนุนบริหาร จัดทําคู่มือปฏิบัติงาน (สกอ. 5.1-4-06) เพ่ือแสดง
ขั้นตอนการทํางานโดยสามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด สร้างความ
เช่ือมั่นและความไว้วางใจต่อผู้รับบริการ ตามที่ผู้รับบริการคาดหวัง เช่น การขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดี
ความชอบของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น (สกอ. 5.1-4-07) 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ตามปรัชญาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ที่ว่า “คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นที่พ่ึงของสังคม” น้ัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้ให้
ความสําคัญถึงเรื่องดังกล่าว โดยสนับสนุนกิจกรรม/โครงการงานวิจัยและการบริการ
วิชาการแก่สังคม และสามารถตอบสนองความคาดหวัง หรือความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน 
(สกอ. 5.1-4-08) 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) และ 6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)             
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการบริหารตามหลักความโปร่งใส และหลักการ
มีส่วนร่วม โดยกําหนดให้มีผู้แทนบุคลากร และนักศึกษา อยู่ในคณะกรรมการบริหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สกอ. 5.1-4-09) เพ่ือให้มีโอกาสในการรับทราบ ติดตาม และ
ตรวจสอบการบริหารงานของคณะฯ นอกจากน้ียังได้กําหนดให้มีบุคคลภายนอก
คณะฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการประจําคณะฯ ด้วย (สกอ. 5.1-4-10) นอกจากน้ี ยัง
สนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือตรวจสอบพัสดุ/ครุภัณฑ์เป็นประจําทุกปี โดยจัดให้มีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (สกอ. 5.1-4-11) โดยทําหน้าที่ตรวจสอบ
พัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถซ่อมใช้งานได้ หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการ 
(สกอ. 5.1-4-12) เพ่ือการบริหารจัดการงบประมาณต่อไป  

7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการ
กระจายอํานาจให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี เพ่ือช่วยบริหารจัดการงานของคณะฯ โดย
มีกาารเสนอแต่งต้ังรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วยงานภายใน
คณะ (สกอ. 5.1-4-13) และการมอบหมายงานด้านต่าง ๆ (สกอ. 5.1-4-14) 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ บริหารงานด้วยหลักนิติ
ธรรม คํานึงถึงประโยชน์ของคณะฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กล่าวคือ บุคลากรของ
คณะฯ ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดทางวินัย หรือถูกกล่าวหาว่าประพฤติ ผิด
จรรยาบรรณ จะมีการดําเนินการโดยคณะบุคคลที่แต่งต้ังขึ้นตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย โดยในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ได้กําหนดขั้นตอนในการสอบสวนทาง
วินัย การสอบสวนเพ่ือพิจารณาความผิดทางจรรยาบรรณ ตลอดจนการพิจารณา
อุทธรณ์และร้องทุกข์ เพ่ือเป็นหลักประกันความเป็นธรรมให้กับบุคลากรไว้อย่างชัดเจน 
(สกอ. 5.1-4-15) 
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9. หลักความเสมอภาค (Equity) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ปฏิบัติและให้บริการอย่างเท่า
เทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ เช้ือชาติ และความเช่ือทางศาสนา โดยผู้บริหาร
คณะฯ สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน และ
เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับแสดงความคิดเห็น เพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานของ
คณะ (สกอ. 5.1-4-16) 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้
ความสําคัญกับการนําหลักการตัดสินใจโดยฉันทามติ โดยสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสรรหากรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ ผู้แทน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (สกอ. 5.1-4-17) เป็นต้น 

 
 5.  ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทัง้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผูมี้ประสบการณ์ตรง และ

แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและ
นํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการแต่งต้ังคําสั่งคณะกรรมการดําเนินการจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้
เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อน (สกอ. 5.1-5-01) อีกทั้งมีการประชุมเพ่ือหาหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านวิชาการและด้านวิจัย (สกอ. 5.1-5-02) จากน้ันทางกลุ่มเป้าหมายในแต่ละด้านได้ดําเนินการดังน้ี 
 ด้านวิชาการ จากการดําเนินโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผลิตบัณฑิต ในหัวข้อ “การ
จัดการเรียนรู้แบบ STEM Education” ซึ่งมีการจัดโครงการออกเป็น 3 ระยะ โดยในการจัดโครงการ
ระยะ 1 เป็นการจัดโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
(STEM Education)  ดําเนินการเมื่อวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2559 ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ     
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยมีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 62 คน  เพ่ือให้อาจารย์ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างทีมนักศึกษาเพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยงในการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาใหม่ในการ
ปรับพ้ืนฐานรูปแบบสะเต็มศึกษาโดยให้นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในสถานีเกษตรหลวงปางดะสู่
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือคิดกิจกรรมฐาน 4 สาขา ได้แก่ กิจกรรมยิงยาวดาวเคราะห์ 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล กิจกรรมไฟฟ้ามาจากไหน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า กิจกรรมแข็งแรงไหม สาขา
วิศวกรรมโยธาฯ กิจกรรมการลําเลียงไข่ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ระยะที่ 2 เป็นกิจกรรมท่ีออกแบบข้ึนมาแต่ละฐานนํามาใช้ปรับพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาในโครงการ 
STEM Education จํานวน 60 คน  (โครงการเรียนปรับพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาใหม่ STEM 
Education จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2559) และระยะที่ 3 นํามาใช้ในการเรียนการสอน
ในการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559 ทั้งหมด จํานวน 1,000 คน โดยเพ่ิมกิจกรรม 2 
กิจกรรมจากกิจกรรมท่ีดําเนินการอยู่ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติม โดนเพ่ิมกิจกรรมส่งสินค้า
ข้ามฟ้า กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมช่ังหัวมันเตอะ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการเรียนปรับ
พ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาใหม่ STEM Education จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 28 กรกฎาคม 2559)  
 ด้านการวิจัย จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิจัยในหัวข้อ “การพัฒนาโครงการ วช 
ประจําปีงบประมาณ 2561 ได้แนวองค์ความรู้ดังน้ี การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือให้ได้รับทุน
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สนับสนุน โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.บัญจรัตน์ โจลานันท์และดร.ภาคภูมิ  จารุภูมิ เป็นผู้ถ่ายทอด
องค์ความรู้จากประสบการณ์ตรง (สกอ. 5.1-5-06) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 
และจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวทําให้มีอาจารย์ (กลุ่มเป้าหมาย) ได้รับทุนสนับสนุนจาก
โครงการวิจัย hand on เรียนรู้ชุมชน ครูได้คิดเด็กได้ทํา นักวิจัยสามารถยืนขอทุนวิจัย งบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 50 เมื่อดําเนินการฝึกอบรมตามโครงการเสร็จสิ้นแล้วได้ดําเนินการเผยแพร่
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ จั ด เ ก็ บ อ ย่ า ง เ ป็ น ล า ย ลั ก ษณ์ อั ก ษณ แ ล ะ เ ข้ า ใ จ ง่ า ย  บน เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
http://engineering.rmutl.ac.th/ และ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/kblogger/ เพ่ือให้
ผู้สนใจสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดทําบทสรุปแนวปฏิบัติองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและ
ด้านวิจัย (สกอ. 5.1-5-07) และรายงานแนวปฏิบัติองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและด้านวิจัย แก่
คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ KM ประจําปี 2558 ด้วย 
 
 6.  การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบคุลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนนุ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลการ (สกอ. 5.1-6-01) และ

ได้มีการดําเนินการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร รอบ 6 9  และ 12 
เดือน (สกอ. 5.1-6-02-04) และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ (สกอ. 
5.1-6-05-06) นอกจากนี้ ยังได้ดําเนินการรายงานต่อมหาวิทยาลัยผ่านระบบติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด (KPI) ตัวบ่งช้ีที่ 45 เป็นประจําทุกเดือน (สกอ. 5.1-6-07)  

 
 7.  ดําเนนิงานดา้นการประกันคณุภาพภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง

กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคณุภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคณุภาพ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นํากรอบแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภาย

ของมหาวิทยาลัยมาวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามแนวทางสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา โดยมีงานประกันเป็นหน่วยงานที่ดูแล สนับสนุน ส่งเสริม ด้านประกันคุณภาพของคณะฯ 
และคณะฯ ได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสม ประกอบด้วย 

1. การควบคุมคุณภาพ คณะฯ ได้มีนโยบายคุณภาพ “วิศวกรรมคุณภาพ ปฏิบัติงาน
ด้วยมาตรฐาน ควบคุมคุณภาพทุกระดับ ทุกหน่วยงาน” ในการปฏิบัติงานทุกด้าน ได้ใช้ระบบการ
ประกันคุณภาพที่ครอบคลุมการกํากับติดตาม  ตรวจสอบ และประเมิน เป็นกรอบแนวทางในการ
ดําเนินงาน และให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ ซึ่งมีการ
ดําเนินการดังน้ี  
  1.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ.5.1-7-01) โดยมี
หน้าที่ดังน้ี 

- กําหนดนโยบาย  เ ป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
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วิศวกรรมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

- กํากับดูแลและสนับสนุนการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ และพัฒนาให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร สอดคล้องกับ
แนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

- ติดตาม ประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

- จัดทําแผนทรัพยากรที่จําเป็น ให้คําแนะนํา และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจาก
การดําเนินงาน 

- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธ์ิภาพมากขึ้น 

  1.2 จัดทําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ประจําปี 2558 และกรอบระยะเวลา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.5.1-7-02) 

 1.3  มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เพ่ือให้
การดําเนินงานในแต่ละระดับเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (สกอ.5.1-7-03) 
  คณะฯ มีการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์
ครบถ้วน โดยมีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ และผู้รบัผิดชอบในแต่ละตัวบ่งช้ี 
เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถทํางานประกันคุณภาพฯ สอดคล้องกับงานประจําของแต่ละคน โดยมี
คณะทํางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาติดตามการดําเนินงาน 
 2. การตรวจสอบคุณภาพ  มีการดําเนินงานด้านการกํากับติดตามและตรวจสอบคุณภาพดังน้ี 
  2.1 คณะฯ ได้กําหนดจัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ และกํากับดูแล
ระบบงานประกันคุณภาพให้เป็นไปตามองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประเมินคุณภาพ โดยมีระบบ
ติดตามการพัฒนาคุณภาพฯ ผ่านระบบ Google Drive ในการติดตามประเมินผลรอบ 6 เดือน และ 
10 เดือน 
  2.2 การกํากับการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของทุกหน่วยงาน โดยจะรายงานผลการ
ดําเนินงานให้ผู้บริหารทราบ ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน (สกอ.5.1-7-04) 
 3. การประเมินคุณภาพ ได้มีกําหนดการติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพฯ 
(สกอ.5.1-7-05) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ รอบ 6 เดือน 10 เดือน (สกอ.5.1-7-
06) รอบประจําปี 2558 (สกอ.5.1-7-07) และได้นําผลการดําเนินงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือพิจารณา (สกอ.5.1-7-08) 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน :  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุ

เป้าหมาย
การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
จุดเด่น : 

- มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบตามบริบทของแต่ละเขตพ้ืนที่ 
แนวทางเสริม : 

  - ควรพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารงานภายในคณะฯ แต่ละเขตพ้ืนที่ 
จุดที่ควรพฒันา : 

-  
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 

-  
 

รายการเอกสารอ้างอิง : 
สกอ. 5.1-1-01 คําสั่งที่ 144/2558 เรื่อง แต่งต้ังกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปีงบประมาณ 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
สกอ.5.1-1-02 แผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) ฉบับ

ปรับปรุง 
สกอ.5.1-1-03 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและความเสี่ยงประจําปี 2559 
สกอ.5.1-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 

วันที่ 21 มีนาคม 2559 
สกอ.5.1-1-05 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สกอ.5.1-1-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 7 มิถุนายน 2559  
สกอ.5.1-1-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 
สกอ.5.1-1-08 บันทึกเลขที ่ศธ.0583.04/วศ.289 ขอรายงานผลการดําเนินงาน และตัวช้ีวัด 

KPI 59 ตัวช้ีวัด ครั้งที่ 1/2559  
สกอ.5.1-1-09 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร ์ประจําปี 2559 
สกอ.5.1-2-01 รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ประจําปี 2558 
สกอ.5.1-3-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
สกอ.5.1-3-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 1/2559 
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รายการเอกสารอ้างอิง : 
สกอ.5.1-3-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 2/2559 
สกอ.5.1-4-01 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สกอ.5.1-4-02 แผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2559) 
สกอ.5.1-4-03 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561)  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา  
สกอ.5.1-4-04 รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 
สกอ.5.1-4-05 รายงานผลการดําเนินงาน ตามตัวช้ีวัด (KPI) 59 ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
สกอ.5.1-4-06 ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนบริหาร 
สกอ.5.1-4-07 ตัวอย่างขั้นตอนปฏิบัติงาน 
สกอ.5.1-4-08 ผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2558 
สกอ.5.1-4-09 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร ์
สกอ.5.1-4-10 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ์
สกอ.5.1-4-11 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
สกอ.5.1-4-12 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุชํารุด/เสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2559 
สกอ.5.1-4-13 คําสั่งแต่งต้ังผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร ์
สกอ.5.1-4-14 เอกสารการบรรยายลักษณะงานของตําแหน่งผู้บริหาร 
สกอ.5.1-4-15 ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ.2553 
ข้อบังคับ ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ 
การส่ังพัก หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
พ.ศ.2553 
ข้อบังคบั ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 

สกอ.5.1-4-1.6 โครงการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สกอ.5.1-4-1.7 ผลการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจํา 
ผลการสรรหาผู้แทนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

สกอ.5.1-5-02 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ KM ประจําปี2558 
สกอ.5.1-5-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ KM ประจําปี 2558 
สกอ.5.1-6-01 แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี

งบประมาณ 2559 
สกอ.5.1-6-02 รายงานผลการพัฒนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 

2559 (ระยะ 6 เดือน)  
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รายการเอกสารอ้างอิง : 
สกอ.5.1-6-03 รายงานผลการพัฒนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 

2559 (ระยะ 9 เดือน)  
สกอ.5.1-6-04 รายงานผลการพัฒนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 

2559 (ระยะ 12 เดือน)  
สกอ.5.1-6-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 3/2559  

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 
สกอ.5.1-6-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 4/2559  

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 
สกอ.5.1-6-07 ระบบติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (KPI) 

http://pmm.rmutl.ac.th/kpi/ 
สกอ.5.1-7-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2558 
สกอ.5.1-7-02 แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศกึษา 2557 
สกอ.5.1-7-03 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2557 
สกอ.5.1-7-04 รางานการประชุม  
สกอ.5.1-7-05 กําหนดการติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 

2558 
สกอ.5.1-7-06 คําสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ รอบ 6 เดือน  10 เดือน 
สกอ.5.1-7-07 คําสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสตูร ประจําปี 2558 
สกอ.5.1-7-08 รายงานการประชุม 
 
 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้ ดร.กิจจา  ไชยทนุ โทร : 2641 
ผู้รับผิดชอบ รองคณบดี / ผู้ช่วยคณบดี / หัวหน้างาน โทร : 2641 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน เจ้าหน้าที่สํานักงานคณบดีคณะฯ โทร : 2641 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคณุภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบง่ชี้ :  กระบวนการ  
 
เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ  

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ  

มีการดําเนินการ 
3- 4 ข้อ

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ

มีการดําเนินการ
6 ข้อ 

 
ข้อมูลการดําเนินงาน : 
 1.  มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนนิการประกันคณุภาพหลักสตูรให้เป็นไปตาม

องค์ประกอบการประกันคณุภาพหลักสตูร 
      คณะวิศวกรรมศาสตร์มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพ โดยมี
ระบบและแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพประจําปี 2558 (สกอ.5.2-1-01)  ให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ทั้ง 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. (สกอ.5.2-1-02) ซึ่งมีอาจารย์ประจําหลักสูตรทําหน้าที่กํากับและติดตาม
การดําเนินงาน ร่วมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2558  (สกอ.5.2-1-03)  ทั้งน้ีได้มีการทบทวนระบบและกลไกการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559 
(สกอ.5.2-1-04)  โดยจะนําผลการปรับปรุงระบบและกลไกในการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น
ในปีถัดไป 
   
 2.  มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนนิงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ 1 และ

รายงานผลการติดตามให้กรรมการประจาํคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการกํากับและติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนด 
เริ่มต้ังแต่การติดตาม มคอ 3-7 (สกอ.5.2-1-01) โดยแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจําปีการศึกษา 2558 เพ่ือ
ติดตามการดําเนินงานใน รอบ 6 เดือน และ 10 เดือน (สกอ.5.2-1-01) ซึ่งในรอบ 6 เดือน ดําเนินการ
ในช่วงเดือนมกราคม 2559  และในรอบ 10 เดือน ดําเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 เพ่ือให้
กรรมการได้ให้คําแนะนําการดําเนินงานแก่หลักสูตรทุกหลักสูตร และมีการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปี 2558 ในระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2559 (สกอ.5.2-1-
02) โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ประจําปี 2558 (สกอ.5.2-1-03)  และได้
รายงานผลการติดตามรอบ 6 เดือน และ 10 เดือน ให้แก่กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปี 2558 
ทั้ง 22 หลักสูตร ให้แก่กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาให้ 
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 3.  มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนนุการดําเนนิงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคณุภาพหลักสตูร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร 

ต้ังแต่ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา การพัฒนาอาจารย์ การทําวิจัยและ
ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อการเรียนการสอน โดยในปีงบประมาณ 2558 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร เช่น งบประมาณการจัด
การศึกษา เป็นจํานวน 6,747,329 บาท (สกอ.5.2-3-01) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และครุภัณฑ์เพ่ือ
การศึกษา เป็นจํานวนเงิน 73,366,718 บาท  (สกอ.5.2-3-02) สนับสนุนการแข่งขันทางด้านวิชาการ 
เป็นจํานวนเงิน 837,3700 บาท งบพัฒนาอาจารย์ (ฝังตัวภาคอุตสาหกรรม) เป็นจํานวนเงิน         
835,522 บาท (สกอ.5.2-3-03) งบสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย เป็นจํานวนเงิน 1,179,186 บาท 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังได้ให้
บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ สถาบัน ระหว่างวันที่ 12 - 14 
กุมภาพันธ์ 2559 (สกอ.5.2-3-04) ณ โรงแรมคุ้มภูคํา เชียงใหม่ และ ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2559 ณ 
โรงแรมคุ้มภูคํา เชียงใหม่ (สกอ.5.2-3-05) 

 
 4.  มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลกัสูตร และรายงานผลการประเมิน

ให้กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 

2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สกอ.5.2-4-01) เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ 
(สกอ.5.2-4-02) และได้รายงานผลการประเมินให้กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา (สกอ.5.2-4-02) 
ทั้งน้ีได้ทําผลการพิจารณา และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในแผนการดําเนินงานในปีถัดไป 

 
 5.  นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี

คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมด 22 หลักสูตร จากปีการศึกษา 2557 

จากผลการประเมิน 0.69 คะแนน ระดับคุณภาพน้อย เพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา 2558 เป็น 2.48 คะแนน 
ระดับคุณภาพปานกลาง เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 41.53  ทั้งน้ีเน่ืองจากมีการนําผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ ในรอบ 6 เดือน จากการประชุมครั้งที่ 5/2559 
(สกอ.5.2-5-01) มาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น สําหรับการประเมินรอบประจําปี 2558 จะ
นําไปปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรให้ดีขึ้นในปีถัดไป โดยบรรจุเข้าไปในแผนการดําเนินงานของปีถัดไป 
(สกอ.5.2-5-03)  
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 6.  มีผลการประเมินคุณภาพทกุหลักสูตรผ่านองคป์ระกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเม่ือวันที่ 19-20 
กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  (สกอ.5.2-6-01) โดยมีการประเมิน
คุณภาพทุกหลักสูตร ทั้งหมด 22 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามองค์ประกอบที่ 1 ที่ระดับคะแนน
เฉลี่ยทุกหลักสูตร 2.48 ระดับคุณภาพปานกลาง ดีขึ้นจากปีก่อน  (สกอ.5.2-6-02) 
 
ตารางผลการประเมิน ระดับหลักสูตร  
 

หลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 ผลการประเมิน 

2558 2557 2558 2557 

วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน 2.92 1.91 

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ผ่าน ผ่าน 2.44 1.79 

วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน ไม่ผ่าน 2.25 1.22 

วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผ่าน ไม่ผ่าน 2.57 1.73 

อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน 2.11 1.59 

อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม ผ่าน ผ่าน 2.34 1.51 

วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล ผ่าน ผ่าน 2.20 1.32 

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ผ่าน ไม่ผ่าน 2.03 1.77 

วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ ผ่าน ผ่าน 2.67 2.20 

วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ ผ่าน ไม่ผ่าน 1.95 1.41 

อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล ผ่าน ไม่ผ่าน 1.97 1.67 

วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ผ่าน ไม่ผ่าน 2.71 2.02 

วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผ่าน ผ่าน 2.83 2.19 

วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ผ่าน ไม่ผ่าน 2.53 1.49 
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หลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 ผลการประเมิน 

2558 2557 2558 2557 

วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ ผ่าน ผ่าน 3.27 2.38 

วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส ์ ผ่าน ไม่ผ่าน 2.45 1.01 

อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ ผ่าน ไม่ผ่าน 2.44 1.53 

ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน 2.72 1.72 

ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ผ่าน ไม่ผ่าน 2.81 2.11 

ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ผ่าน ผ่าน 2.55 1.88 

ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ผ่าน ผ่าน 2.06 2.21 

ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ผ่าน ไม่ผ่าน 2.65 1.64 

คะแนนรวมเฉลี่ย 22 หลักสตูร 2.48 0.69 
หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2557 คิดคะแนนรวมเฉลี่ย 22 หลักสูตร เฉพาะหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์

องค์ประกอบที่ 1 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน :  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุ
เป้าหมาย

ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
จุดเด่น : 

- มีระบบการประกันคุณภาพที่ครอบคลุมทกุระดับทุกพ้ืนที่ 
แนวทางเสริม : 

   - ควรพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับงานประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพ่ิมมากขึ้น 

จุดที่ควรพฒันา : 
- ระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรยังไม่เกิดประสิทธิผล 
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แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 
- ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนด้านงบประมาณและด้านอ่ืนๆ ในการดําเนินงานของระดับ

หลักสูตรให้เพ่ิมมากขึ้น 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 

สกอ. 5.2-1-01 ระบบและแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี 2558 
สกอ. 5.2-1-02 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557 
สกอ. 5.2-1-02 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2558 
สกอ. 5.2-1-03 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจําปีการศึกษา 2558 
สกอ. 5.2-1-04 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 

2558 
สกอ. 5.2-2-01 กําหนดการติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 

2558 
สกอ. 5.2-2-02 ขอเชิญประชุมและติดตามเล่มรายงาน มคอ.7 
สกอ. 5.2-2-03 ขอความอนุเคราะห์ติดตาม มคอ.7 (ฉบับรวมเล่ม) ประจําปีการศึกษา 2558 
สกอ. 5.2-2-04 ขอความอนุเคราะห์ติดตาม มคอ.5-6 ประจําปีการศึกษา 2- 2558 
สกอ. 5.2-2-05 ขอความอนุเคราะห์ติดตาม มคอ.3-4 ประจําปีการศึกษา 2558 
สกอ.5.2-3-01 งบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษา (วัสดุฝึกการศึกษา) 
สกอ.5.2-3-02 งบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ครุภัณฑ์) 
สกอ.5.2-3-03 งบพัฒนาอาจารย์ (ฝังตัวภาคอุตสาหกรรม) 
สกอ.5.2-3-04 บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสตูรผู้ประเมินคณุภาพภายในระดับคณะ สถาบัน 
สกอ.5.2-3-05 บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสตูรผู้ประเมินคณุภาพภายในระดับหลักสูตร 
สกอ.5.2-4-01 โครงการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2558 
สกอ.5.2-4-02 รายงานการประชุมกรรมการคณะ 
สกอ.5.2-5-01 รายงานการประชุมกรรมการคณะ  
สกอ.5.2-5-02 รายงานการประชุมกรรมการคณะ  
สกอ.5.2-6-01 โครงการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2558 
สกอ.5.2-6-02 ตารางสรุปผลการประเมิน ระดับหลักสูตร 
 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้ ดร.กิจจา  ไชยทนุ โทร : 2641 
ผู้รับผิดชอบ ผศ.นทีชัย  ผัสดี / นายอดิเรก  ชัยนวกุล โทร : 2641 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน นางสาววราพร  สมมิตร โทร : 2641 
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ส่วนที่ 4 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 
 
ตารางผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกรายตัวบ่งช้ี ระดับคณะ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย ตัวตั้ง/
ตัวหาร ผล คะแนน บรรล ุ

เป้าหมาย
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑติ 
1.1  ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม คะแนนเฉลี่ยทุก

หลักสูตร 3 
คะแนน   

2.48 2.48 
 

1.2  อาจารย์ประจาํคณะท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 16 19 2.38 
1.3  อาจารย์ประจาํคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 30 20.29 1.69  
1.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวน
 อาจารย์ประจาํ 

20:1 -4.75 5  

1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5 ข้อ 6 5  
1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 5 ข้อ 6 5  
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1  3.59 
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 
2.1  ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 6 5  

2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 60,000 บาท 46,834.44 3.90  
2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวจิัย 3 คะแนน 15.16 2.53  
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2  3.81 
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 
3.1  การบริการวิชาการแก่สงัคม 6 ข้อ 6 5 
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3  5 
องค์ประกอบที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1  ระบบและกลไกการทํานุบาํรงุศิลปะแลวัฒนธรรม 6 ข้อ 6 5 
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4  5 
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
5.1  การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตาม

 ผลลพัธ์ตามพันธกจิ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ 

6 ข้อ 7 5  

5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลกัสูตร 5 ข้อ 6 5 
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5  5 

เฉลี่ยรวมองค์ประกอบท่ี 1-5 4.48 
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ตารางสรปุผลและวิเคราะห์คุณภาพการศกึษาภายในระดับคณะ 
ประจําปีการศกึษา 2558 

 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งช้ี 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 3 5 2.48 3.50 ระดับพอใช้ 
2 3 3.9 5 2.53 3.81 ระดับด ี
3 1 - 5 - 5 ระดับดีมาก 
4 1 - 5 - 5 ระดับดีมาก 
5 3 - 5 - 5 ระดับดีมาก 

รวม 13 6.9 25 5.01   
ผลการประเมิน 3.45 5 2.50 4.48 ระดับด ี
* ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

จุดเด่น แนวทางเสริม
1. มีระบบกลไกของงานวิจัย งานบริการวิชาการ 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหาร งาน
ประกันคุณภาพที่ชัดเจน 

1. มีการใช้ระบบสารสนเทศมาช่วยในการพัฒนา
ระบบกลไกของงานวิจัย งานบริการวิชาการ การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหาร งาน
ประกันคุณภาพที่ชัดเจน 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
1. ระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรยังไม่
เกิดประสิทธิผล 

1. ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนด้านงบประมาณ
และด้านอ่ืนๆ ในการดําเนินงานของระดับ
หลักสูตรให้เพ่ิมมากขึ้น 

2. งบประมาณในการทําวิจัยและผลงานวิจยัที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลการจดอนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร และผลงานทางวิชาการยังไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

2. ควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรทุกเขตพ้ืนที่มี
การจัดทําผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการให้เพ่ิมขึ้น 
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จุดเด่น/แนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ รายองค์ประกอบ 
 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น แนวทางเสริม
1. บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและต้องการ

ของสถานประกอบการ 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการสนับสนุนด้าน

นโยบาย  งบประมาณและมาตรการการ
ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้บุคลากรสามารถ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และมีการรับ
อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกอย่าง
ต่อเน่ือง 

1. ควรนําระบบสารสนเทศมาช่วยเพิ่มช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์นักศึกษาของ
แต่ละเขตพ้ืนที่ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
1. รายงานประเมินตนเอง (SAR) ในระดับ

หลักสูตร ในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการ
สอนหลายเขตพ้ืนที่ มีข้อมูลที่ไม่ได้ผ่านการ
กลั่นกรอง                 

2. การรับนักศึกษายังไม่ได้ตามแผน 
3. อัตราการคงอยู่ และการสําเร็จการศึกษาของ

นักศึกษา 
4. คุณวุฒิ ป.เอก และตําแหน่งทางวิชาการของ

อาจารย์ประจําหลักสูตรบางหลักสูตรยังไม่ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

5. ผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจําหลักสูตร
บางหลักสูตรยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน        

6. การตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3, มคอ. 4, 
มคอ.5, และ มคอ. 6 ของบางหลักสูตรยังไม่
ชัดเจน                              

 

1. กรณีหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนหลาย
เขตพ้ืนที่ ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันจาก
ทุกเขตพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และ
ครบถ้วน ในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง 
(SAR) ในระดับหลักสูตร 

2. พัฒนากลยุทธ์การรับนักศึกษา ในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ กําหนดแผนการรับ จํานวนการ
รับในแต่ละกลุ่ม ฯลฯ 

3. พัฒนากระบวนการ ควบคุมการดูแลนักศึกษา
ในเรื่องการคงอยู่ และการสําเร็จการศึกษา 

4. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรให้
มีคุณวุฒิ ป.เอก และตําแหน่งทางวิชาการ 

5. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรใน
การทําผลงานทางวิชาการ 

6. ควรมีระบบการตรวจสอบความถูกต้องในการ
จัดทํา มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, และ มคอ.6 
ของของหลักสูตรที่ชัดเจน 

7. ควรมีการจัดการจัดการองค์ความรู้ด้านการ
บริการนักศึกษา เ พ่ือให้ ไ ด้แนวปฏิบัติที่ ดี
สําหรับการให้บริการแก่นักศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดเด่น แนวทางเสริม

1. มีการวางระบบและกลไกในการสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีการทําวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
1. ปรับปรุงด้านระบบสารสนเทศเพ่ืองานวิจัย
และบริการวิชาการของคณะฯ 
2. งบประมาณการทําวิจัยยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
3. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลการ
จดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร และผลงานทางวิชาการ
ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. ส่งเสริมระบบ Talent Mobility และระบบ
การจัดการเรียนสอนแบบ WiL ให้กว้างขวาง เพ่ือ
นําไปสู่โจทย์การทําวิจัย 
2. จัดเรียงการพัฒนาอาจารย์โดยแบ่งตาม Track 
ความสามารถ เช่น วิจัยเพ่ือตีพิมพ์ หรือวิจัยเพ่ือ
บริการวิชาการ 
3. ควรมีการกระตุ้นให้บุคลากรทุกพ้ืนที่มีการทํา
วิจัยให้เพ่ิมมากขึ้น 
4. ควรให้ทรัพยากรท้ังบุคคลและเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งภายนอก
ให้เพ่ิมขึ้น 
5. ควรมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบงานวิจัยที่ได้รับ
สนับสนุนงบประมาณกับการตีพิมพ์เผยแพร่ เพ่ือ
นําประเด็นปัญหามาเป็นแนวทางแก้ไข 
6. ควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรทุกเขตพ้ืนที่มี
การจัดทําผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการให้เพ่ิมขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
จุดเด่น แนวทางเสริม

1. มีองค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัย และมีบุคลากร
ที่มีความรู้ ความชํานาญ สามารถนํามาใช้เพ่ือ
การบริการวิชาการที่มีคุณภาพ 

2. มีความพร้อมด้านสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์
สําหรับจัดงานบริการทางวิชาการให้เ กิด
ประสิทธิภาพในด้านการเรียนรู้ 

3. มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
สามารถบูรณาการงานบริการวิชาการร่วมกับ
การเรียนการสอนสําหรับเสริมทักษะด้านการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาร่วมกับชุมชน “บัณฑิต
นักปฏิบัติ Hand-on” 

1. คณะฯ ได้ยึดแนวปฏิบัติงานบริการวิชาการที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ “นวัตกรรม เพ่ือชุมชน" 
ของมหาวิทยาลัยฯ  
 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
1. ควรพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการ
ในระดับมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการ
บริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพใน
ระดับหน่วยงานย่อยของมหาวิทยาลัยฯ 
2. การจัดสรรทรัพยากร/งบประมาณ เพ่ือการ
บริการวิชาการได้ดําเนินงานที่สอดคล้องตาม
แผนการดําเนินงาน 

-

 
องค์ประกอบที่ 4 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น แนวทางเสริม
- 1.คณะฯ ควรยึดถือแนวทางการส่งเสริมสนับสนุน

การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปะ
และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
- -
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดเด่น แนวทางเสริม

1. มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบตามบริบท
ของแต่ละเขตพ้ืนที่ 

1.ควรพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารงาน
ภายในคณะฯ แต่ละเขตพ้ืนที่ 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
1. ระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรยังไม่
เกิดประสิทธิผล 

1. ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนด้านงบประมาณ
และด้านอ่ืนๆ ในการดําเนินงานของระดับ
หลักสูตรให้เพ่ิมมากขึ้น 
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