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1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ เป็นหน่วยงานท่ีเกิดข้ึนตามกฎกระทรวงการจดัตั้ งส่วนราชการใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 123  ตอนท่ี 118ก 
ว ันท่ี  27 พฤศจิกายน  2549 ตามความในมาตรา  6 และมาตรา  9 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พ.ศ. 2548 
            มีภารกิจหลกัในการจดัการศึกษา โดยจดัการศึกษาใน 6 เขตพื้นท่ี ไดแ้ก่ เขตพื้นท่ีภาคพายพั 
เชียงใหม่ เขตพื้นท่ีตาก เขตพื้นท่ีเชียงราย เขตพื้นท่ีล าปาง เขตพื้นท่ีน่าน  และเขตพื้นท่ีพิษณุโลก  โดย
แบง่เป็น ระดบัปริญญาตรี 18 หลกัสูตร และระดบัปริญญาโท 2 หลกัสูตร 
 
  ปรัชญำ : คณะวศิวกรรมศาสตร์  เป็นท่ีพึ่งของสังคม 
 
  วสัิยทศัน์ : ผลิตวศิวกรนกัปฏิบติัและครูวชิาชีพท่ีมีคุณภาพสู่สากล  
 
 เป้ำหมำย : 
 1.  Global Engineer & TVET: ผลิตวิศวกรและครูวิชาชีพท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการ
ปฏิบัติและสามารถท างานได้ทันทีทั้ งในและต่างประเทศ โดยการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ทักษะ
มาตรฐานวิชาชีพ ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) การแลกเปล่ียนนักศึกษาต่างชาติ 
เพื่อท่ีจะไดท้  าการฝึกทกัษะภาษาและเรียนรู้วฒันธรรมร่วมกนั 
 2.  Real Sector Drive: ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ช้บณัฑิต โดยการท าความร่วมมือกันในการพฒันาหลักสูตร พฒันากระบวนการเรียนการสอน 
แลกเปล่ียนบุคลากร ผลกัดนัใหเ้กิดงานวจิยัร่วมกนัเพื่อแกปั้ญหา สังคม ชุมชนและประเทศ 
 3.  Knowledge Entrepreneur: บัณฑิตสามารถใช้ความรู้ทางวิศวกรรมไปประกอบวิชาชีพ 
สร้างมูลค่าของผลผลิต โดยการจัดให้มีการส่งเสริมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการเป็น
ผูป้ระกอบการ เพื่อให้บณัฑิตสามารถใช้ความรู้ดา้นวิศวกรรมไปประกอบกิจการและมุ่งผลิตผลงานสู่
เชิงพานิชย ์

4.  Transportation University: สนับสนุนและพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง
ของประเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและตามนโยบายมหาวิทยาลัย  RMUTL Transform to 
Localization 5 Flagships (2+3) โดยการส่งเสริมและพฒันาก าลงัคนเพื่อพฒันาประเทศดา้นการขนส่ง
ทางบกขนาดใหญ่ การขนส่งทางรางและอากาศยาน 
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ตำรำงกำรวเิครำะห์ผลกำรประเมินระดับคณะ            

องค์ประกอบคุณภำพ ตวับ่งช้ี 
คะแนนประเมนิเฉลีย่ 

ผลกำร
ประเมนิ I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 6 3.38 3.00 2.01 3.03 พอใช้ 
2. การวจิยั 3 4.56 4.00 2.73 3.76 ด ี
3. การบริการวชิาการ 1 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 
5. การบริหารจดัการ 2 - 2.50 - 2.50 ต้องปรับปรุง 

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

13 3.68 3.00 2.37 3.11 พอใช้ 

ผลกำรประเมนิ ด ี พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 
  

 
  ผลการด าเนินการของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ในภาพรวมพบวา่  ผลการด าเนินการในภาพรวม 
ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.11 อยูใ่นระดบัพอใช ้ขณะเดียวกนัเม่ือพิจารณาตามองคป์ระกอบพบวา่  องคป์ระกอบ
ท่ี 1 การผลิตบณัฑิต ได้คะแนนเฉล่ีย  3.03 อยู่ในระดบัพอใช้  องค์ประกอบท่ี 2 การวิจยั ได้คะแนน
เฉล่ีย 3.76 อยูใ่นระดบัดี  องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.00 อยูใ่นระดบัพอใช้ 
องคป์ระกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.00 อยูใ่นระดบัพอใช ้ องคป์ระกอบ
ท่ี 5 การบริหารจดัการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.50 ตอ้งปรับปรุง  
 เม่ือพิจารณาเชิงระบบ  ปัจจยัน าเขา้ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.68 ผลการประเมินอยู่ในระดบัดี  ดา้น
กระบวนการ ได้คะแนนเฉล่ีย  3.00 อยู่ในระดับพอใช้ และด้านผลลัพธ์ ได้คะแนนเฉล่ีย 2.37 ต้อง
ปรับปรุง 
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1. กำรผลติบัณฑิต

2. กำรวิจัย

3. กำรบริกำรวิชำกำร
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

5. กำรบริหำรจัดกำร

ผลกำรประเมินปี 2559 ผลกำรประเมินปี 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะในภำพรวม 
 1) คณะควรสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้กับบุคลากร                 
ทุก  ภาคส่วน ทั้งในคณะและเขตพื้นท่ี เพื่อมีความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพ และน าสู่การ                  
วางแผนการปฏิบติัใหทุ้กคนปฏิบติังานไปในทิศทางเดียวกนั รวมทั้งมีการติดตามผลลพัธ์เป็นระยะ 
 2) คณะควรเสนอฝ่ายบริหารดา้นการแกปั้ญหาโครงสร้างของเขตพื้นท่ี เพราะท าใหก้ารปฏิบติั
ของคณะมีปัญหา เน่ืองจากการปฏิบติังานของคณะในเขตพื้นท่ีได้รับงบประมาณจากรองอธิการบดี            
เขตพื้นท่ี แต่การท างานเนน้เพื่อตอบสนองการจดัการเรียนการสอนของคณะ จึงส่งผลใหก้ารด าเนินงาน
ดา้นการจดัการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ และไม่สะทอ้นผลลพัธ์ตามเป้าหมายท่ีคณะก าหนด 
 3) คณะควรน าผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร มาวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินเชิง
เปรียบเทียบในทุกองค์ประกอบ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ จัดท า
แผนพฒันาตามขอ้เสนอแนะ รวบรวมขอ้มูลเสนอต่อท่ีประชุมกรรมการประกนัคุณภาพระดบัมหาวิทยาลยั 
เพ่ือใหมี้การวางแผนจดัสรรงบประมาณ ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีคณบดีและรองคณบดีเขตพ้ืนท่ี
ต้องประสานงานอย่างใกลชิ้ดเพ่ือให้การใช้งบประมาณในการพฒันาคุณภาพ เกิดการบูรณาการท่ีสร้าง
ประโยชนใ์หน้กัศึกษาในองคร์วม 
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2. รำยนำมคณะผู้ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 

ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง รหัส 
ผูช่้วยศาสตราจารยป์รานี  พรรณวเิชียร ประธานฯ U570009 
รองศาสตราจารย ์ดร.เอกชยั  แสงอินทร์ กรรมการ U570101 
รองศาสตราจารย ์ดร.ปาริชาติ  บวัเจริญ กรรมการ U570081 

 
 

3. บทน ำ 

 3.1 สรุปข้อมูลพืน้ฐำนของคณะ 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ เป็นหน่วยงานท่ีเกิดข้ึนตามกฎกระทรวงการจดัตั้ งส่วนราชการใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 123 ตอนท่ี 118 ก 
ว ันท่ี  27 พฤศจิกายน  2549 ตามความในมาตรา  6 และมาตรา  9 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พ.ศ. 2548 

                มีภารกิจหลกัในการจดัการศึกษา โดยจดัการศึกษาใน 6 เขตพื้นท่ี ไดแ้ก่ เขตพื้นท่ีภาคพายพั 
เชียงใหม่ เขตพื้นท่ีตาก เขตพื้นท่ีเชียงราย เขตพื้นท่ีล าปาง เขตพื้นท่ีน่าน  และเขตพื้นท่ีพิษณุโลก   
  
  ปรัชญำ : คณะวศิวกรรมศาสตร์  เป็นท่ีพึ่งของสังคม 
 
  วสัิยทศัน์ : ผลิตวศิวกรนกัปฏิบติัและครูวชิาชีพท่ีมีคุณภาพสู่สากล  
 
 เอกลกัษณ์ : บณัฑิตนกัปฏิบติัเพื่อสังคม 
 

  อตัลกัษณ์ : บณัฑิตนกัปฏิบติัมืออาชีพใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน 

 
   มีหลกัสูตรและสาขาวชิาท่ีเปิดสอน จ านวน 20 หลกัสูตร แบ่งเป็นระดบัปริญญาตรี 18 หลกัสูตร 
และระดบัปริญญาโท 2 หลกัสูตร    

มีนกัศึกษาจ านวนทั้งส้ิน  6,797 คน เป็นนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี จ านวน  6,751 คน  ระดบั
ปริญญาโท จ านวน  46 คน  มีอาจารยท์ั้งหมด  364.5 คน เป็นข้าราชการพลเรือน 175 คน พนักงาน
มหาวทิยาลยั 124.5 คน พนกังานตามพนัธกิจ 7 คน และลูกจา้งชัว่คราว 58 คน 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder2$TreeView1','sAssessor')
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             ทั้งน้ี เม่ือนับตามเกณฑ์ของ สกอ. มีจ  านวนอาจารย์ทั้ งส้ิน 364.5 คน ปฏิบติังานจริง  344.5 
คน  ลาศึกษาต่อ 20 คน โดยมีต าแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ 89 คน รองศาสตราจารย์ 5 คน และ
ศาสตราจารย ์1 คน  มีบุคลากรสายสนบัสนุนทั้งหมด 75 คน 

 ไดรั้บงบประมาณทั้งหมด 169,026,750  บาท โดยเป็นงบประมาณแผ่นดิน 115,610,730 บาท 
และ งบประมาณรายได ้53,416,020 บาท 

         
  มีสถำนทีจั่ดกำรเรียนกำรสอนในทุกเขตพืน้ที ่คือ 

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

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



7 
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวศิวกรรมศาสตร์ : ปีการศึกษา 2560 

5. ผลกำรประเมิน 

 5.1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งช้ีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 
เป้ำหมำย
ก ำหนดไว้ 

คะแนนประเมิน 
ปี 2559 

คะแนนประเมิน  
ปี 2560 

หมำยเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 : กำรผลติบัณฑิต  
1.1  ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม 3 คะแนน 2.11 2.01  
1.2  อาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ 16 2.56 2.97  
1.3  อาจารยป์ระจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ 30 1.91 2.17  
1.4  จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
 อาจารยป์ระจ า 

5 คะแนน 5.00 5.00  

1.5 การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 5 ขอ้ 2.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้  ขอ้ 1, 3, 6  
1.6  กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 5 ขอ้ 2.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 1, 2, 3  

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  1 2.60 3.03  

องค์ประกอบที่ 2 : กำรวิจัย 
2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิยั
 หรืองานสร้างสรรค ์

6 ขอ้ 3.00 4.00 ขอ้ท่ีท าได ้ 
ขอ้ 2, 3 ,4, 5, 6 

2.2  เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ 48,911.65 
บาท/ คน 

2.20 4.56  

2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 3 คะแนน 1.50 2.73  

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  2 2.33 3.76  

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

 ขอ้ 2, 3 ,4, 6   
คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  3 3.00 3.00  

องค์ประกอบที่ 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
 วฒันธรรม 

5 ขอ้ 2.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้ 
ขอ้ 1, 3, 6  

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  4 2.00 3.00  

องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร 
5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากบัติดตามผลลพัธ์
 ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์ของคณะ 

7 ขอ้ 2.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้ขอ้ 4, 7  

5.2  ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตร 6 ขอ้ 3.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้  1, 2, 3  
คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  5 2.50 2.50  

คะแนนเฉลีย่ (13 ตัวบ่งช้ี) 2.48 3.11  

ระดบัคุณภำพ ต้องปรับปรุง พอใช้ 



8 
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวศิวกรรมศาสตร์ : ปีการศึกษา 2560 

 5.2 ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ประกอบคุณภำพ ตวับ่งช้ี 
คะแนนประเมนิเฉลีย่ 

ผลกำร
ประเมนิ I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 6 3.38 3.00 2.01 3.03 พอใช้ 
2. การวจิยั 3 4.56 4.00 2.73 3.76 ด ี
3. การบริการวชิาการ 1 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 
5. การบริหารจดัการ 2 - 2.50 - 2.50 ต้องปรับปรุง 

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

13 3.68 3.00 2.37 3.11 พอใช้ 

ผลกำรประเมนิ ด ี พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 

  

 
 
 5.3 ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ 
 
องค์ประกอบที ่1 :  กำรผลติบัณฑิต 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 

1) มหาวทิยาลยั คณะ  และหลกัสูตร ยงัขาดการติดตามการรับทราบประเด็นจาก สกอ. ในการ
ปรับปรุงหลกัสูตรโดยเฉพาะการปรับปรุงท่ีมีการเปล่ียนช่ือหลกัสูตร ส่งผลใหน้กัศึกษาไม่สามารถกูเ้งิน 
กยศ. ได ้ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อจ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนในอนาคต  

2) ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม ยงัไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร (ตวับ่งช้ีท่ี 1.1) 
จ านวน 4 หลกัสูตร  ส่งผลให้การก ากบัมาตรฐานหลกัสูตรในระดบัคณะไม่ผ่าน (ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 ขอ้ 6) 
และมีผลต่อการก ากบัมาตรฐานหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัไม่ผา่นดว้ย 

3) คณาจารยมี์คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการจ านวนนอ้ย ขาดการสนบัสนุนและการพฒันา
ศักยภาพอย่างเป็นระบบและชัดเจน ทั้ งทางด้านคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการและการเสริมสร้าง
สมรรถนะทางวชิาการและวชิาชีพ 

4) คณะยงัขาดระบบกลไกและการวางแผนการให้บริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่งผลให้
การพฒันานกัศึกษาไม่เป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์และผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้
ในหลกัสูตร 
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5) การให้ขอ้มูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษยเ์ก่ายงัขาดความชดัเจนไม่สะทอ้นผลการ
ด าเนินการในภาพรวม 

6) การจัดท าแผนพัฒนาและกิจกรรมนักศึกษายงัขาดความชัดเจนทั้ งด้านการก าหนด
วตัถุประสงคแ์ละตวัช้ีวดัความส าเร็จ ท าให้ไม่สามารถสะทอ้นการเสริมสร้างบณัฑิตพึงประสงค ์อีกทั้ง
การประเมินผลส าเร็จเป็นเพียงการประเมินปัจจยัน าเขา้ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรม ท าให้ไม่สามารถน าผล
การประเมินมาปรับปรุงแผนและกิจกรรมพฒันานกัศึกษาได ้

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 

1) คณะ และหลกัสูตร ควรมีการติดตาม การปรับปรุงหลกัสูตรให้ สกอ. รับทราบ และมีรหสั
หลกัสูตร เพื่อให้นกัศึกษาสามารถกูย้ืม กยศ.ได ้รวมทั้งหาแนวทางช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีมีปัญหาด้าน
การเงิน นอกจากน้ีควรมีการวิเคราะห์ขอ้ดีและขอ้เสียของการปรับปรุงหลกัสูตร การรวมสาขาวิชาเป็น
แขนงวชิาและเขตพื้นท่ี 

2) คณะควรให้ความส าคญัและก ากับติดตามการบริหารหลักสูตรอย่างสม ่าเสมอ ทั้ งใน
ประเด็นของคุณสมบติัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษาปี 2558 อีกทั้งควรให้ความรู้ ความเขา้ใจและการสนบัสนุนการบริหารหลกัสูตร 
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้กับนักศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค ์

3) คณะ ควรให้ความส าคญักับการพฒันาบุคลากรอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการวางกรอบ
อตัราก าลังท่ีสมดุลกบัหลกัสูตรท่ีเปิดสอนในปัจจุบนั มีการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมพฒันา
คณาจารยท่ี์ชดัเจน ก าหนดแผนพฒันาเป็นรายบุคคล (IDP) มาสู่การปฏิบติัในระดบัพื้นท่ีเช่ือโยงทั้งคณะ 
ตั้งแต่ระดบัหลกัสูตร โดยเฉพาะการศึกษาต่อ การส่งเสริมการเขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้ความ
ช่วยเหลือจดัล าดบัความส าคญัเป็นรายบุคคล มีการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุน  

4) คณะควรวางแผนและสร้างระบบและกลไกการให้บริการ โดยอาจตอ้งพิจารณาโครงสร้าง
ของคณะ ศึกษาหาความตอ้งการของการให้บริการของนกัศึกษา มีการวางแผนและด าเนินการใหบ้ริการ
ท่ีเหมาะสม มีการประเมินผลคุณภาพการให้บริการในแต่ละด้าน เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
พฒันาการให้บริการ และการให้ขอ้มูลแหล่งของหน่วยงานของการให้บริการ เพื่อให้เหมาะสม ตาม
ความคาดหวงัของนกัศึกษา การจดักิจกรรมนอกหลกัสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อ
การประกอบอาชีพ 

5) คณะ ควรจดัให้มีการให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า เพิ่มมากข้ึน โดยอาจมีการ
ส ารวจความตอ้งการ โดยเฉพาะประเด็นความรู้และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพการประกอบ
อาชีพของศิษยเ์ก่า 
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6) คณะ ควรมีการทบทวนการจดัท าแผนพฒันานกัศึกษาท่ีเช่ือมโยงกบัแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั และเขตพื้นท่ี มีการก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จของแผนและกิจกรรม โดยเนน้ความส าเร็จ
ดา้นผลลพัธ์ท่ีเกิดกบันกัศึกษา ทั้งทางดา้นบณัฑิตพึงประสงค ์ และทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อีก
ทั้งมีการประเมินผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ ของแผนและกิจกรรมเพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุง
กิจกรรมและแผนพฒันาอยา่งต่อเน่ืองจนสามารถเป็นบณัฑิตท่ีสามารถประกอบอาชีพในอนาคต    

 
องค์ประกอบที ่2 :  กำรวจัิย 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้บริหารจดัการงานวิจยั  ยงัไม่ได้น าไปใช้งานอย่างเป็นระบบ และ
งบประมาณท่ีจดัสรรใหง้านวจิยัจากภายในและภายนอกของคณะยงัไม่ชดัเจน 
 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
 คณะฯ ควรมีการสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวิจยั จดัสรรงบประมาณเป็นทุนและสนบัสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวจิยั มีการพฒันาสมรรถนะและเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจอาจารยแ์ละนกัวิจยั ตลอดจน
มีระบบและกลไกการคุม้ครองสิทธ์ิของงานวจิยั แต่ยงัขาดความชดัเจนในเร่ืองของระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานวิจยัท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์นอกจากนั้น 
การรายงานเร่ืองการจดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์เป็น
การรายงานเกณฑ์การจดัสรรงบประมาณ ซ่ึงควรเพิ่มเติมการรายงานผลท่ีเกิดข้ึนจาการบริหารจดัการ
ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ ท่ีได้รับการ
สนบัสนุนงบประมาณจากคณะฯ 

 
องค์ประกอบที่ 3 :  กำรบริกำรวชิำกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 คณะฯ มีการใหบ้ริการวชิาการแก่สังคม แต่ยงัขาดความชดัเจนในการจดัท าแผนการใหบ้ริการฯ 
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ และการน าผลการประเมินความส าเร็จตามตวับ่งช้ีมา
ปรับปรุงแผนหรือพฒันาการใหบ้ริการวชิาการแก่สังคม  
 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
 คณะอาจก าหนดชุมชนหรือพื้นท่ีเป้าหมาย และประเด็นการใหบ้ริการท่ีเป็นความเช่ียวชาญของ
คณะฯ โดยอาจารยเ์ป็นผูใ้ห้บริการหลกั และนกัศึกษามีส่วนร่วมในการให้บริการดว้ย ซ่ึงอาจก าหนดไว้
เป็นส่วนหน่ึงในแผนการสอน หรือใน มคอ. 3-4 ด้วย และควรเป็นโครงการท่ีเน้นการใช้ความรู้ใน
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สาขาวิชาท่ีเป็นความเช่ียวชาญของคณะฯ เป็นหลกั และผลงานบางช้ินท่ีมีแนวโน้มจะสามารถขอจด
สิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรได ้ก็ไม่ควรท่ีจะรีบเผยแพร่ผลงานเหล่านั้นออกสู่สาธารณะในทนัที ซ่ึงอาจ
ส่งผลต่อการไม่สามารถขอจดสิทธิบตัรได ้
 
องค์ประกอบที ่4 :  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 คณะไดมี้การก าหนดแผนกลยุทธ์ทางดา้นการอนุรักษ์ศิลปะและวฒันธรรมท่ีมีการก าหนดไว้
ชัดเจน เป็นรูปธรรม  แต่ผูป้ฏิบัติไม่ได้น าแผนกลยุทธ์ด้านอนุรักษ์ศิลปะและวฒันธรรมมาเป็น                      
ตวัก าหนดการจดัท าแผนอนุรักษศิ์ลปะและวฒันธรรมประจ าปี และการจดัท าโครงการดา้นศิลปะและ
วฒันธรรมยงัไม่ได้มีการจัดท าโครงการท่ีก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของโครงการ ท าให้การ
ด าเนินงานขาดประสิทธิภาพ 
 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
 คณะควรน าตวับ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ไปเป็นตวับ่งช้ีหลกัในการปฏิบติังานดา้นท านุบ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรม และด าเนินการจัดท าโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมท่ีมีตัวบ่งช้ี                       
วดัความส าเร็จของโครงการ และมีการก ากบัติดตามการปฏิบติังานของโครงการ หากมีการประเมิน
โครงการแล้วมีปัญหาจะได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อพฒันางานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมให้มี
คุณภาพได ้

 
องค์ประกอบที ่5 :  กำรบริหำรจัดกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 1) การจดัท าแผนกลยุทธ์ของคณะมีการจดัท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี แต่ยงัไม่ไดน้ าไปสู่การจดัท า
แผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีไม่สามารถน าไปวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินตามแผน
กลยทุธ์อยา่งถูกตอ้งได ้
 2) การค านวณตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ละหลกัสูตร ทั้งในส่วนของการจดัการเรียนการสอนใน
คณะ กบัการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรในแต่ละพื้นท่ี ตน้ทุนต่อหน่วยของหลกัสูตรแต่และ
หลกัสูตรไม่เท่ากนั มหาวิทยาลยัไม่ได้แยกพื้นท่ีของแต่ละหลกัสูตร ท าให้คณะไม่สามารถวิเคราะห์
ตวัเลขแต่ละตวัว่ามาจากกิจกรรมใด จะได้น าไปสู่การพิจารณาตน้ทุนของการบริหารจดัการแต่ละ
หลกัสูตรได ้
 3) บุคลากรของคณะยงัไม่เขา้ใจด้านการบริหารความเส่ียงและการจดัการความรู้อย่างเป็น
ระบบ ท าใหก้ารด าเนินการไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได ้
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 4) คณะมีการด าเนินการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร แต่การด าเนินการยงัไม่ชัดเจนเพราะอยู่
ในช่วงของการปรับเปล่ียนแผนกลยทุธ์ของคณะ และมีปัญหาดา้นการจดัเก็บขอ้มูลในแต่ละเขตพื้นท่ี 
 5) คณะยงัขาดการก ากบัติดตามหลกัสูตรทุกหลกัสูตรให้มีคุณภาพ เน่ืองจากยงัขาดการน าผล
การประเมินทุกหลกัสูตรเสนอกรรมการประจ าคณะ และน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข 

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
 1) ควรมีการทบทวนการจดัท าแผนกลยทุธ์ท่ีเช่ือมโยงกบัพนัธกิจและบริบทของคณะท่ีน ามาสู่
การก าหนดวสิัยทศัน์ ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์และตวับ่งช้ีในแต่ละระดบั ท่ีสะทอ้นความส าเร็จ
ของแผน นอกจากน้ีควรมีการก ากบัติดตามผลการด าเนินงานและน าแผนกลยทุธ์ของคณะน าไปให้คณะ
ในเขตพื้นท่ีน าไปสู่การปฏิบติั และไปบูรณาการกบัเขตพื้นท่ี รวมทั้งมีการก ากบัติดตามร่วมกนัและ
ด าเนินการจดัท าแผนงาน แผนเงิน แผนคน ไปพร้อม ๆ กนั 
 2) คณะวิศวกรรมฯ ควรเขา้ใจวิธีการค านวณการคิดตน้ทุนต่อหน่วยของทุกหลกัสูตรในคณะ
และทุกหลกัสูตรของคณะในเขตพื้นท่ี นอกจากได้เขา้ใจการคิดตน้ทุนต่อหน่วยของหลกัสูตรแต่ละ
หลกัสูตรแลว้ ตอ้งพิจารณาตน้ทุนต่อหน่วยของหลกัสูตร ถา้น ามาวิเคราะห์ตน้ทุนตามพนัธกิจ 4 ดา้น 
การพฒันานกัศึกษา การพฒันาบุคลากร การบริหารจดัการ และน ามาวิเคราะห์ความคุม้ค่าของหลกัสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสทางการแข่งขนัเม่ือเปรียบเทียบกบัหลกัสูตรเดียวกนัในหน่วยงาน
อ่ืน ๆ  
 3) คณะวิศวกรรมฯ ควรสร้างความเขา้ใจให้กบับุคลากรของคณะในการบริหารความเส่ียง 
ตั้งแต่การก าหนดประเด็นความเส่ียง ว่าเป็นปัญหา การควบคุมภายใน ความเส่ียง และน าขอ้มูลมา
วิเคราะห์โอกาสและความรุนแรงของปัญหา น าข้อมูลมาบริหารความเส่ียง ก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานความเส่ียงโดยผูบ้ริหาร และสุดทา้ยตอ้งมีประเด็นความเส่ียงลดลง 
 4)  คณะวิศวกรรมฯ ควรสร้างความเขา้ใจให้กบับุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
ด้านการจดัการความรู้ โดยแบ่งเป็นเร่ือง การเรียนการสอน งานวิจยั งานบริการนักศึกษาของสาย
สนับสนุน โดยให้ผูท่ี้เก่ียวข้องน า Tacit Knowledge มาปรับเป็น Explicit Knowledge และมีการน า
กระบวนการจดัท า  องคค์วามรู้ 7 ขั้นตอนของการจดัการความรู้มาด าเนินการอยา่งเป็นระบบและมีการ
แลกเปล่ียนกนัมากพอจนเกิดองคค์วามรู้ใหม่ข้ึน 
 5) คณะวิศวกรรมฯ ควรมีการจดัตั้งคณะกรรมการก ากบัติดตามหลกัสูตรท่ีเข้มแข็งเข้ามา
ก ากบัดูแลการด าเนินการของทุกหลกัสูตร เพื่อช่วยในการแกไ้ข ปรับปรุง และพฒันาหลกัสูตรอยา่งเป็น
รูปธรรม มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีการดูแลหลกัสูตรในพื้นท่ีให้มีมาตรฐานเดียวกันกบั
หลกัสูตรในส่วนกลาง และหาวธีิการบริหารความเส่ียงของทุกหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบ 
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