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คํานํา  

 

 รายงานฉบับนี้จัดทําข้ึนเพื่อเปนการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2558 ต้ังแตวันท่ี 17  สิงหาคม ถึง 16 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
นาน ใชเกณฑการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เปนกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานดานประกันคุณภาพ  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพไดรวมกันประเมินคุณภาพฯ ในวันที่ 13 
กันยายน 2559 

 คณะกรรมการประเมิน ไดจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับน้ีขึ้น เพื่อ
สรุปผลการประเมินตามที่คณะกรรมการไดประเมินตามสภาพจริงในปการศึกษา 2558 จากการวิเคราะห
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  การสัมภาษณผูแทนผูทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการคณะ ผูบริหาร ผูแทน
อาจารย ผูแทนนักศึกษา ผูแทนศิษยเกา ผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวแทนเจาหนาท่ี การศึกษารองรอยหลักฐาน
เอกสารตางๆ และการเย่ียมชมมหาวิทยาลัย 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหวังวา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
นาน  จะนํารายงานผลการประเมินน้ีไปใชในการรักษาจุดแข็ง พัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง  และนําไปสูการ
พัฒนาผลงานในทุกพันธกิจใหบรรลุตามความมุงหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และเปาประสงคตอไป 
 
 

ลงช่ือ   
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย  อยูญาติวงศ) 
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 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดบัสถาบนั  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน : ปีการศึกษา 2558 

1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
บทนํา  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน มีวิสัยทัศนเปนผูนําดานการศึกษาสูความเปนเลิศ
ดานวิชาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพกําลังคนสูมาตรฐานสากลอยางเปนระบบและยั่งยืน  บนพื้นฐานความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงการแขงขันและพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม  มีหลักสูตรที่เปดสอนใน 
ปการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 17  หลักสูตร จําแนกเปน ระดับปริญญาตรี 15 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 
2 หลักสูตร  
 ในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัย มีจํานวนนักศึกษารวมทั้งหมด 1,193 คน อาจารยรวมทั้งสิ้น 
115 คน จําแนกเปน อาจารย  79 คน ผูชวยศาสตราจารย 30 คน รองศาสตราจารย 6  คน  
 
ผลการประเมินคุณภาพ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ไดดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดวย 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ ผลการ
ดําเนินการในภาพรวมอยูในระดับพอใช (3.17 คะแนน) โดย องคประกอบที่มีผลระดับดีมาก 
ไดแก  องคประกอบที่ 3  ระดับดี ไดแก  องคประกอบที่ 2   ระดับพอใช ไดแก องคประกอบที่ 1,5  และ
ระดับตองปรับปรุง ไดแก องคประกอบท่ี 4 (รายละเอียดดังตารางสรุปผล) 
 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนน 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.36 
1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก 2.72 
1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 2.61 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3 
องคประกอบที่ 2 การวิจัย  
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 5 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 3.36 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 2.92 
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5 
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 

2 
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 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดบัสถาบนั  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน : ปีการศึกษา 2558 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบันและเอกลักษณของสถาบัน 

3 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 3.32 
5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 3 

เฉลี่ยรวม 3.18 
 
ตารางวิเคราะหผลการประเมิน ระดับสถาบัน 

องคประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 5 1.2, 1.3 1.4,1.5 1.1*   

2 3 2.2 2.1 2.3   

3 1 - 3.1 -   

4 1 - 4.1 -   

5 3 - 5.1,5.3 5.2*   

รวม 13 3 7 3   

ผลการประเมิน      

* ตัวบงช้ีที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับหลักสตูรทุกหลักสูตร 
* ตัวบงช้ีที่ 5.2 เปนคาคะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับคณะทกุคณะ 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

จุดเดน แนวทางเสริม 

  
  

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
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2. รายนามคณะกรรมการผูประเมิน 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 
ระหวางวันที่ 17 สิงหาคม  2558  -  16 สิงหาคม 2559 

 

ชื่อ - สกุล สังกัด ปฏิบัติหนาที่ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย อยูญาติวงศ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ประธาน 

รองศาสตราจารยกัลณกา  สาธิตธาดา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง กรรมการ 

อาจารยชัยพงศ  แกลวกลา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง กรรมการ 

รองศาสตราจารยเพ็ญจันทร  รวิยะวงศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการ 

อาจารยพัชราภรณ  หงสสิบสอง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลลานนา นาน 

กรรมการ 

นางสุธาสินี  เรืองฉาย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลลานนา นาน 

เลขานุการ 
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 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดบัสถาบนั  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน : ปีการศึกษา 2558 

3. บทนํา 
3.1 ขอมูลพื้นฐาน/ประวัติ 
ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมา (เรียงลําดับตามป พ.ศ.) 
     ชื่อหนวยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 
          ที่ตั้ง 59 หมู 13  ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง  จังหวัดนาน 
          ประวัติความเปนมาโดยยอ 
          จากโรงเรียนเกษตรกรรมสูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนาน 73 ป สถาบันแหงการเรียนรู 
โรงเรียนเกษตรกรรมนาน กอตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2481 ซึ่งในขณะนั้นนโยบายการศึกษา
ของรัฐบาลในสมัยนั้นไดกําหนดใหมีการศึกษาวิชาชีพซึ่งจัดใหเหมาะสมกับภูมิประเภท เชน กสิกรรม 
หัตถกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อเปนพื้นฐานความรูสําหรับประกอบการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ตาง ๆ 

ตอมาเมื่อระบบการศึกษามีการพัฒนาขึ้นทั้งบุคลากร ครู เครื่องมือ อุปกรณ อาคารสถานที่ ในป 
พุทธศักราช 2517 โรงเรียนเกษตรกรรมนานจึงไดรับการยกฐานะใหเปนวิทยาลัยเกษตรกรรม พุทธศักราช 
2518 วิทยาลัยเกษตรกรรม ไดแยกตัวจากกรมอาชีวศึกษา และจัดตั้งเปนวิทยาลัยเทคโนโลยี และ
อาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรนาน ตามพระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” พ.ศ. 2518 

ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา วิทยาเขตเกษตรนานไดกาวพัฒนาการศึกษาทางดานอาชีพที่มีคุณภาพทั้ง
ระดับต่ํากวาปริญญา และ ระดับปริญญา ตลอดจน การวิจัย สงเสริมการศึกษาทางดานวิชาชีพ และ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม จนในป พุทธศักราช 2531 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกลากระหมอม พระราชทานนามใหมวา “สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล” 

กระทั่งในป พุทธศักราช 2548 จากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 ที่มุงเนนการกระจายอํานาจ การบริหารจัดการสูสถานบันศึกษาระดับอุดมศึกษา 
เพื่อใหสถานศึกษาของรัฐบาลดําเนินการโดยอิสระและมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลจึงไดยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลลานนานาน 
วิทยาเขตนาน จึงไดรับการสถาปนาเปน “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนานาน” 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ตั้งอยู ณ เลขที่ 59 หมู 13 ตําบลฝายแกว อําเภอ
ภูเพียง จังหวัดนาน หนวยงานภายในประกอบไปดวย กองการศึกษา กองบริหารทรัพยากร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร    
มี จํานวนบุคลากรสายสอน 115 คน บุคลากรสายสนับสนุน 87 คน   รวมบุคลากรทั้งหมด  202 คน 
 
3.2 สถานที่ตั้ง 
 ที่ตั้ง 59 หมู 13  ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง  จังหวัดนาน 
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3.3 แผนภูม/ิโครงสราง 
 

 
 
3.4 วิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาหมาย/กลยุทธ 
วิสัยทัศน 
   เปนผูนําดานการศึกษาสูความเปนเลิศดานวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพกําลังคนสูมาตรฐานสากล 
อยางเปนระบบและยั่งยืน  บนพื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถเชิง
การแขงขันและพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีของสังคม 
 
พันธกิจ : 

   1.        จัดการศึกษาดานวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
   2.        สรางงานวิจัยที่สรางคุณคา 
   3.        ใหบริการและถายทอดองคความรูแกชุมชนและผูประกอบการในพื้นท่ี 
   4.        ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
   5.        พัฒนาและยกระดับองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

6.   นําการบริหารจัดการทีท่ันสมัยมาใช 
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4. วิธีประเมิน 
4.1 การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจเยี่ยม) 
 การวางแผนการประเมิน 
 การเตรียมและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการประเมินไดกําหนดตารางวันเวลาที่จะ
เขาประเมิน  โดยตกลงรวมกันกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน  และเมื่อไดรับรายงานการ
ประเมินตนเองของหนวยงานแลว คณะกรรมการประเมินศึกษารายงานการประเมินตนเอง ตามที่ไดรับ
มอบหมายประธานไดประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมิน  ถึงวิธีการประเมิน และการเขียนรายงาน 

การดําเนินการระหวางการตรวจเยี่ยมคณะผูประเมินไดดําเนินการตามลําดับดังนี้ 
 1)  คณะกรรมการประเมินพบผูบริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง 
วัตถุประสงคของการประเมิน ชี้แจงกําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินกับทีม
บริหารของหนวยงาน  ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของหนวยงานให
คณะกรรมการประเมินทราบและซักถาม 
 2) เยี่ยมชมหนวยงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยและผูเกี่ยวของ  เยี่ยมชมหองสมุด 
หองปฏิบัติการ อาคารสถานที่ของหนวยงาน 
 3)  การสัมภาษณ ไดดําเนินการสัมภาษณผูแทน ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
ตามที่ไดแจงลวงหนา กรรมการบริหาร  กรรมการวิชาการ  ผูแทนคณาจารย  ผูแทนนักศึกษา ผูแทนศิษย
เกา ผูปกครอง และผูใชบัณฑิต 
 4) ศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง คูมือตางๆ ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะและหนวยงานเทียบเทาในปที่ผานมา และหลักฐานเชิงประจักษอื่น ๆ 

การดําเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม 
 1) เมื่อเสร็จการตรวจเยี่ยมในวันแรกประธานไดกําหนดใหทุกคนมาประชุมสรุปผลงานประจําวัน
และทบทวนแผนการเยี่ยมในวันตอไป 
 2) สรุปผลการประเมินและนําเสนอปากเปลา ใหผูบริหาร คณาจารย ผูเกี่ยวของ รับทราบและ
รวมอภิปรายผลการประเมิน 
 3) สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเลมสงใหกับผูบริหารมหาวิทยาลัย 
 
4.2 วิธีการตรวจสอบและความนาเชื่อถือของขอมูล 
 กําหนดใหกรรมการที่ตรวจประเมิน  ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ และสอบทานขอมูลโดยการ
สัมภาษณ และตรวจเยี่ยมสถานที ่ (Site visit)  จากนั้นนําขอมูลมาเสนอตอคณะกรรมการทุกคน เพื่อ
ตัดสินผลในทุกองคประกอบและทุกตัวบงชี้  และในการนําเสนอผูบริหารและทีมงาน ไดเปดโอกาสให
บุคลากร สามารถแสดงความคิดเห็นโตแยงในผลการประเมินได  โดยตองมีหลักฐานเชิงประจักษมาแสดง 
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เกณฑการตัดสินผลการประเมิน 
        ในการประเมินครั้งนี้คณะกรรมการตัดสินผลตามเกณฑคะแนนผลลัพธ 1-5 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยพิจารณาตัดสินผลตามเกณฑ  ดังนี้ 
 คะแนน  0.00 - 1.50   หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
 คะแนน  1.51 - 2.50    หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง 
 คะแนน  2.51 - 3.50    หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช 
 คะแนน  3.51 - 4.50    หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
 คะแนน  4.51 - 5.00    หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
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5. ผลการประเมิน 
5.1 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบงชี้ (ตาราง ป.1 รอบ 12 เดือน) 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ เปาหมาย 

การประเมินตนเอง (SAR) การประเมินของกรรมการ 

ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

คะแนน 

ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

คะแนน ขอที่มีผล
การ

ดําเนินการ 

ขอที่มีผล
การ

ดําเนินการ 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑติ 

1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตร
โดยรวม 

3 คะแนน (2.06+2.24+2.
60+2.43+2.46
+1.53+2.58+2.
57+2.21+2.19
+3.13+2.47+2.
57+2.08+2.62
+2.82+1.55)/1
7 

2.36 (2.06+2.24+2.
60+2.43+2.46
+1.53+2.58+2.
57+2.21+2.19
+3.13+2.47+2.
57+2.08+2.62
+2.82+1.55)/1
7 

2.36 

1.2 อาจารยประจาํสถาบันที่มีวุฒิปริญญา
เอก 

2 คะแนน 25*100/115= 
21.73 
21.73*5/40= 
2.72 

2.72 25*100/115= 
21.73 
21.73*5/40= 
2.72 

2.72 

1.3 อาจารยประจาํสถาบันที่ดาํรง
ตําแหนงทางวชิาการ 

2 คะแนน 36x100/115= 
31.30 
31.30x5/60= 
2.61 

2.61 36x100/115= 
31.30 
31.30x5/60= 
2.61 

2.61 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 4 คะแนน 1,2,3,6 3 1,2,3,6 3 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 4 คะแนน 1,2,3,4 3 1,2,3,4 3 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

5 คะแนน 1,2,3,4,5,6 5 1,2,3,4,5,6 5 

2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

5 คะแนน (4.53+0.96+0)
/3=1.83 

1.83 (4.26+4.86+0.
96)/3.=3.36 

3.36 

2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

3 คะแนน 6.04/3=2.01 2.01 (2.51+4.26+2)
/3=2.92 

2.92 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

3.1  การบริการวิชาการแกสังคม 5 คะแนน 1,2,3,4,5,6 5 1,2,3,4,5,6 5 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1  ระบบและกลไกการทํานุบาํรุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4 คะแนน 1,2 2 1,2 2 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

5.1  การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน  
และเอกลักษณของสถาบัน 

5 คะแนน 1,2,3,4,6,7 4 1,2,6,7 3 
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5.2  ผลการบริหารงานของคณะ 4 คะแนน (3.55+3.27+ 
2.76)/3 

3.19 
 

(3.62+3.43+ 
2.92)/3 

3.32 
 

5.3  ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสตูร และคณะ 

5 คะแนน 1,2,3,4,6 4 1,2,3,6 3 

เฉลี่ยรวม  3.13  41.29/13 3.18 

 
5.2 ผลการประเมินคุณภาพตามองคประกอบ (ตาราง ป.2 รอบ 12 เดือน) 
 

องคประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 5 2.72,2.61 3,3 2.34 2.73 พอใช 
2 3 3.36 5 2.92 3.76 ดี 
3 1 - 5 - 5 ดีมาก 
4 1 - 2 - 2 ตองปรับปรุง 
5 3 - 3,3 3.32 3.11 พอใช 

รวม 13 3 7 3 3.18  
ผลการประเมิน 2.90 3.43 2.86   
* ตัวบงช้ีที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับหลักสตูรทุกหลักสูตร 
* ตัวบงช้ีที่ 5.2 เปนคาคะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับคณะทกุคณะ 
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5.3 จุดเดน/แนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ รายองคประกอบ 
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเดน แนวทางเสริม 
1. 1. 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
1. การประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาใน
ดานการใหคําปรึกษาทางวิชาการและดานการใช
ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
 

1. ควรมีการประเมินความพึงพอใจในการ
ใหบริการคําปรึกษาทางดานวิชาการ  ดานการใช
ชีวิต ดานการบริการแหลงงาน และดานการ
เตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนกาวสูการ
ทํางานใหครบถวน เพื่อนํามาปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น 

1. การกําหนดเปาหมายของแผนการพัฒนา
นักศึกษา โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของเปาหมายที่กําหนดไวในแตละป เพื่อสงเสริม
ใหการพัฒนานักศึกษาเปนไปตามนโยบายการ
พัฒนานักศึกษาของคณะ 
 

1. ควรจัดทําแผนการพัฒนานักศึกษาที่มีตัวชี้วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนในระดับ
มหาวิทยาลัย เพื่อกําหนดกิจกรรมในการพัฒนา
นักศึกษาใหครอบคลุม ตลอดจนเมื่อดําเนิน
กิจกรรมแลวตองประเมินความสําเร็จและนําไป
พัฒนานักศึกษาในปตอไป 

3. 1. ควรจัดระบบบริการแหลงงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาทีเ่ปนกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรใหกับ
นักศึกษา เพื่อการติดตามดูแลนักศึกษาในการหา
งานพิเศษไดอยางทั่วถึง 

 
 
องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดเดน แนวทางเสริม 
1. มีระบบการสงเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัย เปนผลใหมีผลงานตีพิมพเพิ่ม
มากขึ้น 

1. 

2. มรีะบบการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเขา
ระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยโดยการกําหนด
มาตรการของการบันทึกขอมูลที่ชัดเจน 

2. 
 

3. 
 
 

3. 
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จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
1. การติดตามผลงานวิจัยและงบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัยของอาจารยทั้งหมดยังไม
ครบถวน 
 

1. ควรเพิ่มระบบในการกํากับติดตามการลงระบบ
ของผลงานวิจัยและงบประมาณใหครบถวน เพื่อ
ทําใหการกํากับการดําเนินงานวิจัยของคณะตางๆ
สมบูรณยิ่งขึ้น 
 

2. 1. ควรเรงสงเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยประจํา เพื่อใหเกิด
การกระจายการทํางานวิจัยของอาจารยมากขึ้น 
 

 
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดเดน แนวทางเสริม 
1. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตอบสนอง
ความตองการของชุมชน ในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของบานหาดผาขน ชวยในการพัฒนาคุณภาพ
ความเปนอยูโดยมีการบูรณาการการทํางานจาก
ทุกคณะภายในมหาวิทยาลัยและดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง 
 

1. ควรติดตามประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการอยางเปน
ระบบ เพื่อใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง และเหมาะสมกับบริบทสภาพแวดลอม
ของชุมชนที่ไดปรับเปลี่ยนไป และถึงแมโครงการ
บริการวิชาการจะครบปที่ดําเนินการแลว ก็ควรมี
การติดตามประเมินโครงการตอไปเพื่อดูการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่จะเกิดข้ึน 

1. มีการทํางานวิจัยทีต่อยอดมาจากโครงการ
บริการวิชาการแกสังคมท่ีไดดําเนินการไป นับเปน
ผลดีตอการบูรณาการระหวางงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการแกสังคม 

1. ควรคนหาโจทยวิจัยจากการบริการวิชาการแก
สังคมเพ่ิมขึ้น เพื่อชวยในการแกปญหาแกสังคมได
อยางแทจริง อีกทั้งสามารถนํามาสูงานวิจัยและ
การจัดการเรียนการสอน 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
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องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเดน แนวทางเสริม 

1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
1. การจัดทําแผนการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและการกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแผน ในระดับมหาวิทยาลัย 
 

1. ควรจัดระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงกับแผนการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ตองกําหนดแผนการ
ดําเนินงาน เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จของ
แผนที่ตองการมุงเนนใหชัดเจนและจัดกิจกรรม
การดําเนินงานในการปฏิบัติการประจําปที่
สอดคลองกับแผนที่กําหนดไว 

1. การกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของระดับ
คณะที่ตองสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1. ควรกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนงานที่
กําหนดไว 
 

3. 3. 
 
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดเดน แนวทางเสริม 
1. มีการนําผลการประเมินในรอบปที่ผานมา 
อาจารยประจําหลักสูตรมีความสนใจและเอาใจใส
ในการบริหารจัดการหลักสูตรมากยิ่งขึ้น  

1. 

2. 2. 
3. 3. 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
1. การบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
ใหครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด 
 

1. ควรทบทวนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
เพื่ อให เปนไปตามหลักธรรมภิบาล ในหลัก
ประสิทธิผล และ ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ตองเชื่อมโยง
มาจากการบริหารงานระดับมหาวิทยาลัย 
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อปองกันความ
เสี่ยงที่จะสงผลกระทบตอการดําเนินงานตาม
ภารกิจ 
 

2. ควรจัดแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยเขตพื้นที่ มีความ
เสี่ยงในระดับที่ยอมรับได โดยสรางความเขาใจ
เรื่องความเสี่ยงใหกับบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
เพื่อสรางความตระหนักและหาแนวทางควบคุม
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตอไป 

3. การจัดการความรู เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดี
จากบุคลากรภายในคณะของเขตพ้ืนที่ 
 

3. ควรจัดระบบการจัดการความรูทั้งของอาจารย 
และเจาหนาที่สายปฏิบัติการ เพื่อใหไดองคความรู
ที่สามารถนํามาใชประโยชน 

 4. ควรทบทวนการสื่อสารในองคกรเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทั้ ง ในระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 
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