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1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลไดย้กฐานะ เป็นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาม
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เม่ือวนัท่ี  18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 นั้นเป็นการ
เปล่ียนแปลงการบริหาร และโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลยัฯ เกิดการยุบและรวมคณะวิชาเดิมให้เป็น
คณะใหม่เพื่อทาํให้เกิดความเมแข็ง เกิดแนวคิดการจดัการศึกษาแบบบูรณการองค์ความรู้ในแต่ละ
ศาสตร์เข้าด้วยกัน อีกทั้ งยงัต้องคงความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนช่างฝีมือด้านอุตสาหกรรม                     
พณิชยกรรมเกษตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการจึงได้จดัตั้ งข้ึนในปี 
พ.ศ. 2550 ตามกฎกระทรวงให้เป็นหน่วยงานท่ีมีระดับเทียบเท่าคณะ ภายใต้การกํากับดูแลของ
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อต อบสนองปณิธานหลักของ
มหาวิทยาลัยท่ีต้องการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญท่ีจะไปพฒันาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างย ัง่ยืนและดาํเนินชีวิตอย่า 
งเป็นสุขพึ่งพาตนเองได้ โดยมีภารกิจการจดัการเรียนการสอนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพและ
ระดับปริญญาตรีในหลักสูตรมีการบูรณาการศาสตร์บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จดัระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ดว้ยปัญหาและการเรียนรู้ดว้ยโครงการ (Problem Project Based 
Learning) ส่งเสริมการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาให้เช่ือมโยงกบัการ
พฒันาทอ้งถ่ิน และภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาค เกิดการพฒันาอาชีพและพฒันาการศึกษาต่อเน่ืองและ
การเรียนรู้ตลอดชีวติ โดยแบ่งออกเป็น 2 สาขา 4 หลกัสูตร คือสาขาเทคโนโลยฐีานวทิย ์ไดแ้ก่ หลกัสูตร
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรม และสาขา                      
สหวทิยาการ 
    
 ปณธิำน : 
             แหล่งบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความรู้ความชาํนาญสรรพวิชาพื้นฐานทางอาชีพแบบบูรณาการ
ศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรคบ์รรยากาศแห่งความใฝ่รู้ ผสานความคิดสร้างสรรค ์มีคุณธรรม และ
จิตสํานึกสาธารณะ สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์เป็นแหล่งความร็เพื่อการพัฒนาชุมชน 
 
 วสัิยทศัน์ : 
             จดัการศึกษาดา้นวิชาชีพท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นฐานร่วมกบักิจกรรมจิตสาธารณะนาํสู่ภาคปฏิบติั
โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั สร้างสรรคห์ลกัสูตรบูรณาการอนัเป็นสากล พฒันาบุคลากรทางวิชาการและ
งานวจิยัเพื่อนาํผลงานกลบัสู่การเรียนการสอน 
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ตำรำงกำรวเิครำะห์ผลกำรประเมินระดับคณะ             

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

ตวับ่งช้ี 
คะแนนประเมนิเฉลีย่ 

ผลกำร
ประเมนิ I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 6 3.06 2.50 3.52 2.95 พอใช ้
2. การวจิยั 3 5.00 3.00 5.00 4.33 ดี 
3. การบริการวชิาการ 1  - 3.00  - 3.00 พอใช ้
4. การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 1  - 4.00  - 4.00 ดี 
5. การบริหารจดัการ 2  - 3.00 - 3.00 พอใช ้

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

13 3.54 3.00 4.26 3.36 พอใช้ 

ผลกำรประเมนิ ด ี พอใช้ ด ี   

 
 
  ผลการดําเนินการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยการ   ในภาพรวมพบว่า   ผลการ
ดําเนินการในภาพรวม ได้คะแนนเฉล่ีย  3.36 อยู่ในระดับพอใช้ ขณะเดียวกันเม่ือพิจารณาตาม
อง ค์ป ระ ก อบ พ บ ว่า   องค์ป ระ ก อบ ท่ี  1 ก ารผลิ ตบัณฑิ ต  ไ ด้คะ แนนเฉ ล่ี ย  2.95 อยู่ ใ นระ ดับ
พอใช้  องค์ประกอบท่ี 2 การวิจยั ได้คะแนนเฉล่ีย 4.33 อยู่ในระดบัดี  องค์ประกอบท่ี 3 การบริการ
วิชาการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.00 อยู่ในระดบัพอใช้  องค์ประกอบท่ี 4 การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ได้
คะแนนเฉล่ีย 4.00 อยูใ่นระดบัดี  องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.00 อยูใ่นระดบั
พอใช ้  
 เม่ือพิจารณาเชิงระบบ  ปัจจยันาํเขา้ ได้คะแนนเฉล่ีย 3.54 ผลการประเมินอยู่ในระดบัดี ด้าน
กระบวนการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.00 อยูใ่นระดบัพอใช ้และดา้นผลลพัธ์ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.26 อยูใ่นระดบั
ดี 
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1. กำรผลติบัณฑิต

2. กำรวจิยั

3. กำรบริกำรวชิำกำร
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วฒันธรรม

5. กำรบริหำรจดักำร

ผลกำรประเมนิปี 2559 ผลกำรประเมนิปี 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลจากการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559-2560 พบวา่ 
องคป์ระกอบท่ี 1  ดา้นการผลิตบณัฑิต ผลการดาํเนินงานปี 2560 ดีข้ึนกวา่ปี 2559 จากคะแนน 2.62 

เป็น 2.95 
องคป์ระกอบท่ี 2  ดา้นการวจิยั ผลการดาํเนินงานลงลงจาก 3.91 เป็น 4.33 
องคป์ระกอบท่ี 3  ดา้นการบริการวชิาการ ผลการดาํเนินงานคงเดิม 
องคป์ระกอบท่ี 4  ดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม ผลการดาํเนินงานดีข้ึนจาก 2.00 เป็น 4.00 
องคป์ระกอบท่ี 5  ดา้นการบริการจดัการ ผลการดาํเนินงานดีข้ึน จาก 2.50 เป็น 3.00 
   แสดงถึงความพยายามในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึก ษาของวิทยาลัย

เทคโนโลยแีละสหวทิยาการ และควรส่งเสริมและพฒันาดา้นงานวิจยัในการจดัหา
แหล่งทุนและนาํเสนอผลงานทางวชิาการอยา่งต่อเน่ือง 
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ข้อเสนอแนะในภำพรวม 
 1.  การเขียนผลการดําเนินงานในรายงานผลการประเมินตนเอง ( SAR) ระดับวิทยาลัย 
ผูรั้บผิดชอบควรเขียนประเด็นท่ีสําคญัซ่ึงมีผลการดาํเนินงานตามระบบและกลไกท่ีออกแบบไว ้นาํ
ผลลพัธ์ท่ีได้จากการดาํเนินงานเปรียบเทียบกบัผลลพัธ์ท่ีกาํหนดไว ้หากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ให้
อธิบายวา่มีการปรับปรุงวธีิการทาํงานอยา่งไร เพื่อนาํไปสู่ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ  
 2.  การกาํหนดวตัถุประสงค์ของแผนการให้บริการและแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ วิทยาลยั
ควรกาํหนดให้ตวัช้ีวดัความสําเร็จ ในลกัษณะเชิงคุณภาพท่ีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม สามารถถูกวดั
สมรรถนะไดท่ี้สะทอ้นถึงผูเ้รียนไดรั้บจากการร่วมโครงการ   
 3.  การกาํกบัติดตาม ผลการดาํเนินงานในทุกแผนงาน โครงการ/กิจกรรม วิทยาลยัควรมีการ
กาํกบั ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ยทุกภาคการศึกษาหรือปีละ 2 คร้ัง 
เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใช้เพื่อการตดัสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทนัการ และเพื่อให้ผูป้ฎิบติังานทุก
ระดบัได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าท่ี ในการใช้วงจรคุณภาพ PDCA เขา้มาใช้ในการทาํงานเป็นปกติ
ประจาํวนั  
 
 

2. รำยนำมคณะผู้ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 

ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง รหัส 

ผูช่้วยศาสตราจารยป์รานี  พรรณวเิชียร ประธานฯ U570009 
อาจารย ์พีณา  จนัทะแกว้ กรรมการ U570783 
รองศาสตราจารย ์ดร.ปาริชาติ  บวัเจริญ กรรมการ U570081 

 
 

3. บทน ำ 

 3.1 สรุปข้อมูลพืน้ฐำนของวทิยำลยั 
      สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลไดย้กฐานะ เป็นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาม
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เม่ือวนัท่ี  18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 นั้นเป็นการ
เปล่ียนแปลงการบริหาร และโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลยัฯ เกิดการยุบและรวมคณะวิชาเดิมให้เป็น
คณะใหม่เพื่อทาํให้เกิดความเมแข็ง เกิดแนวคิดการจดัการศึกษาแบบบูรณการองค์ความรู้ในแต่ละ
ศาสตร์เขา้ดว้ยกนั อีกทั้งยงัตอ้งคงความเป็นเอกลกัษณ์ของโรงเรียนช่างฝีมือดา้นอุตสาหกรรม พณิชยก

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder2$TreeView1','sAssessor')
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รรมเกษตรกรรมและศิลปกรรม วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการจึงไดจ้ดัตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2550 ตาม
กฎกระทรวงให้เป็นหน่วยงานท่ีมีระดบัเทียบเท่าคณะ ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสํานกังานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เพื่อตอบสนองปณิธานหลกัของมหาวิทยาลยัท่ีตอ้งการสร้าง
บณัฑิตนกัปฏิบติัท่ีถึงพร้อมดว้ยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเช่ียวชาญท่ีจะไปพฒันาสังคมและ
ประเทศชาติใหมี้ความเจริญรุ่งเรืองอยา่งย ัง่ยนืและดาํเนินชีวิตอยา่ งเป็นสุขพึ่งพาตนเองได ้โดยมีภารกิจ
การจดัการเรียนการสอนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพและระดบัปริญญาตรีในหลกัสูตรมีการบูรณา
การศาสตร์บนพื้นฐานของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจดัระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ดว้ยปัญหา
และการเ รียน รู้ด้วยโครงการ ( ProblemProject Based Learning) ส่ง เสริมการจัดการศึกษ าข อง
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาให้เช่ือมโยงกบัการพฒันาทอ้งถ่ิน และภาคอุตสาหกรรมใน
ภูมิภาค เกิดการพัฒนาอาชีพและพัฒนาการศึกษาต่อเน่ืองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 สาขา 4 หลกัสูตร คือสาขาเทคโนโลยีฐานวิทย ์ได้แก่ หลกัสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 
หลกัสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ หลกัสูตรเตรียมสถาปัตยกรรม และสาขาสหวทิยาการ 
  
 ปณธิำน : 
             แหล่งบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความรู้ความชาํนาญสรรพวิชาพื้นฐานทางอาชีพแบบบูรณาการ
ศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรคบ์รรยากาศแห่งความใฝ่รู้ ผสานความคิดสร้างสรรค ์มีคุณธรรม และ
จิตสํานึกสาธารณะ สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์เป็นแหล่งความร็เพื่อการพัฒนาชุมชน 
 
 วสัิยทศัน์ : 
             จดัการศึกษาดา้นวิชาชีพท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นฐานร่วมกบักิจกรรมจิตสาธารณะนาํสู่ภาคปฏิบติั
โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั สร้างสรรคห์ลกัสูตรบูรณาการอนัเป็นสากล พฒันาบุคลากรทางวิชาการและ
งานวจิยัเพื่อนาํผลงานกลบัสู่การเรียนการสอน 
  
 เอกลกัษณ์ : 
 ตน้แบบการศึกษา วชิาชีพเทคโนโลยแีละบูรณาการศาสตร์ 
 
 อตัลกัษณ์ : 
 บณัฑิตนกัปฏิบติั มืออาชีพท่ีใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน 
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  หลกัสูตรและสำขำวชิำทีเ่ปิดสอน : 
            ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีท่ีเปิด
สอน 1 หลกัสูตร คือ หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิาการผลิตและนวตักรรมอาหาร 
  
 จ ำนวนนักศึกษำ : 
 ในปีการศึกษา 2560 มีนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรีจาํนวนทั้งส้ิน 47 คน  
 
 จ ำนวนอำจำรย์ : 
             ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีจาํนวนอาจารยท์ั้งส้ิน 19 คน  เป็น
พนกังานมหาวทิยาลยัจาํนวน 17 คน ลูกจา้งชัว่คราวจาํนวน 2 คน  
 
 ข้อมูลด้ำนงบประมำณ และอำคำรสถำนที ่
             งบประมาณในการดาํเนินงานและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของวิทยาลยัมาจาก
งบประมาณรายไดจ้ากค่าบาํรุงการศึกษา และงบประมาณแผน่ดินซ่ึงไดรั้บการจดัสรรจากมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาในรูปแบบงบประมาณท่ีสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ของประเทศ และงบ
ดาํเนินงาน ในแต่ละปีงบประมาณจากแหล่งต่างๆ จะถูกจดัสรรใหใ้ชใ้นการจดัจา้งบุคลากรทั้งสายสอน
และสายสนับสนุน และกระจายออกเป็นงบดาํเนินงานอ่ืนๆ อนัประกอบไปด้วยค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 
งบประมาณในการดาํเนินโครงการ และกิจกรรมของนกัศึกษา อีกส่วนหน่ึงจะถูกนาํมาปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ครุภณัฑ์ประจาํห้องปฏิบติัการต่างๆ คือ อาคารนวตักรรม และ
อาคารหอ้งปฏิบติัการ ณ วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ มหาวทิยาลยั 
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4. วธิีประเมนิ 

 4.1  กำรวำงแผนและกำรประเมิน (ก่อน ระหว่ำง และหลงักำรตรวจเยีย่ม) 
 1)  กำรวำงแผนก่อนกำรประเมิน 
             ประธานคณะกรรมการได้เชิญผู ้ประเมินมาประชุมปรึกษาหารือโดยมอบหมายให้                           
ผูป้ระเมินแต่ละท่านให้อ่านแบบรายงานการประเมินตนเองของวิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และประมาณการคะแนนขั้นต้นจากผลประเมินก่อน               
เขา้ประชุมและกรรมการได้ปรึกษาหารือสรุปผลลพัธ์จากการอ่านเอกสารแบบรายงานการประเมิน
ตนเอง และขอเอกสารบางส่วนเพิ่มเติมจากคณะเช่น สุ่มขอรายงานผลการตรวจประเมินระดบัหลกัสูตร 
หลงัจากนั้นไดมี้การจดัทาํโปรแกรมการตรวจประเมินในระยะเวลา 2 วนั เสนอใหก้รรมการประจาํคณะ
เพื่อพิจารณา 
 2)  ระหว่ำงกำรประเมิน 
             คณะกรรมการประเมินได้เร่ิมตรวจสอบเอกสารเชิงปริมาณเพื่อเป็นการทวนสอบความ
ถูกตอ้งของตวับ่งช้ีท่ีระบุข้อมูลเชิงปริมาณทั้งหมด หลงัจากนั้นคณะกรรมการได้มีการประเมินใน                
ตวับ่งช้ีขององค์ประกอบทีเก่ียวกบัขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยใช้หลกัพิชญพิจารณ์  มีการประเมินร่วมกนั 
ปรึกษาหารือ สรุปผลร่วมกนัในแต่ละตวับ่งช้ีในรายองค์ประกอบ และสรุปจุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา 
ขอ้เสนอแนะ ในรายองคป์ระกอบ รวมทั้งขอ้เสนอแนะในภาพรวม ท่ีเสนอใหก้บัคณะดาํเนินการ 
 3)  หลงักำรตรวจเยีย่ม 
             คณะกรรมการประเมิน ไดส้รุปผลขอ้มูลจากการประเมินทั้งหมดให้กบัผูบ้ริหาร อาจารย ์
ได้รับทราบ และตอบข้อสงสัย รวมทั้งให้แนวทางในการแก้ปัญหา ทาํให้ผูรั้บการประเมินมีความ                 
พึงพอใจและมีขอ้มูลเพื่อท่ีจะนาํไปปรับปรุงในปีต่อไป 
 
 4.2  วธีิกำรตรวจสอบและควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูล 
 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล มีการขอดูเอกสารหลกัฐานบางส่วนท่ีเป็นหลักฐาน
สาํคญัในการติดตามผลลพัธ์ มีการสัมภาษณ์ผูใ้ชบ้ณัฑิต ชุมชน ศิษยเ์ก่า ผูบ้ริหาร อาจารย ์เจา้หนา้ท่ีสาย
สนบัสนุน รวมทั้งนกัศึกษาปัจจุบนั เพื่อยืนยนัการปฏิบติังานจากผูรั้บบริการจริงและผูป้ฏิบติั เพื่อทาํให้
ขอ้มูลท่ีไดรั้บรวมทั้งการตดัสินผลมีความถูกตอ้งแม่นยาํยิง่ข้ึน 
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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 3.06 3.52  
1.2  อาจารยป์ระจาํคณะท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ 16 3.68 3.29  
1.3  อาจารยป์ระจาํคณะท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ 30 0.98 0.88  
1.4  จาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจาํนวน
 อาจารยป์ระจาํ 

ร้อยละ 8 5.00 5.00  

1.5 การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 5 ขอ้ 2.00 3.00 ขอ้ท่ีทาํได ้  ขอ้ 1, 2, 3 
1.6  กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 5 ขอ้ 1.00 2.00 ขอ้ท่ีทาํได ้  ขอ้ 1, 2 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  1 2.62 2.95  

องค์ประกอบที่ 2 : กำรวิจัย 
2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิยั
 หรืองานสร้างสรรค ์

6 ขอ้ 3.00 3.00 ขอ้ท่ีทาํได ้  
ขอ้ 2, 3, 4, 5 

2.2  เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ 60,000 บาท/ คน 5.00 5.00  
2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยั ร้อยละ 30 3.73 5.00  

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  2 3.91 4.33  

องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำร 
3.1  การบริการวชิาการแก่สังคม 6 ขอ้ 3.00 3.00 ขอ้ท่ีทาํได ้  ขอ้ 2, 3, 6 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  3 3.00 3.00  

องค์ประกอบที่ 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1  ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและ
 วฒันธรรม 

6 ขอ้ 2.00 4.00 ขอ้ท่ีทาํได ้  
ขอ้ 1, 2, 3, 4, 6 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  4 2.00 4.00  

องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร 
5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการกาํกบัติดตามผลลพัธ์
 ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์ของคณะ 

7 ขอ้ 2.00 2.00 ขอ้ท่ีทาํได ้ ขอ้ 4, 7 

5.2  ระบบกาํกบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตร 5 ขอ้ 3.00 4.00 ขอ้ท่ีทาํได ้ ขอ้ 1, 3-6 
คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  5 2.50 3.00  

คะแนนเฉลีย่ (13 ตัวบ่งช้ี) 2.88 3.36  

ระดบัคุณภำพ พอใช้ พอใช้ 
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 5.2 ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

ตวับ่งช้ี 
คะแนนประเมนิเฉลีย่ 

ผลกำร
ประเมนิ I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 6 3.06 2.50 3.52 2.95 พอใช้ 
2. การวจิยั 3 5.00 3.00 5.00 4.33 ด ี
3. การบริการวชิาการ 1  - 3.00  - 3.00 พอใช้ 
4. การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 1  - 4.00  - 4.00 ด ี
5. การบริหารจดัการ 2  - 3.00 - 3.00 พอใช้ 

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

13 3.54 3.00 4.26 3.36 พอใช้ 

ผลกำรประเมนิ ด ี พอใช้ ด ี   

 
 
 5.3 ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ 
 
องค์ประกอบที ่1 :  กำรผลติบัณฑิต 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 

1) การประเมินคุณภาพการใหบ้ริการต่อกลุ่มผูรั้บบริการโดยตรงยงัไม่ครบถว้นทุกประเด็น  
2) มีการให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ศิษยเ์ก่าแต่ยงัขาดการให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการประกอบ

อาชีพแก่ศิษยเ์ก่า 
3) ตวัช้ีวดัความสําเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรมไม่ชดัเจน และวิทยาลยัไม่มี

การจดักิจกรรมใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา 
 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
1) วิทยาลยัควรสํารวจความตอ้งการให้บริการของนกัศึกษา และจดัให้มีการประเมินคุณภาพ

การให้บริการต่อผูรั้บบริการโดยตรงในทุกประเด็นและนาํผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพการ
ใหบ้ริการ 

2) วิทยาลยัควรส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมการให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษยเ์ก่า ตลอดจนการจดักิจกรรมให้ความรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 
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3) วิทยาลยัควรจดัทาํแผนพฒันานกัศึกษาในภาพรวมของวิทยาลยัท่ีเช่ือมโยงเขา้กบัแผนกล
ยุทธ์ของวิทยาลัย โดยกําหนดเป้าหมายของการพัฒนานักศึกษาให้ชัดเจน และกําหนดตัวช้ีว ัด
ความสําเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนและกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัวตัถุประสงคส์ะทอ้นถึงผลลพัธ์ของ
การพฒันานกัศึกษาใหถู้กตอ้ง และประเมินผลการดาํเนินงานตามตวัช้ีวดัความสาํเร็จของแผน 

 
องค์ประกอบที ่2 :  กำรวจัิย 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 ถึงแมว้่าวิทยาลยัจะมีศกัยภาพในการหาแหล่งทุนวิจยั แต่ยงัขาดการบริหารงานวิจยัอย่างเป็น
ระบบ ไม่สามารถนาํระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัมาพฒันาและวางแผนงานวิจยัเชิงบูรณาการ 
เช่ือมโยงกบัสาขาและหลกัสูตร 

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
 1) ควรมีการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการวเิคราะห์การดาํเนินงานวจิยัในวทิยาลยั ทั้ง
ในเร่ืองผลงาน/เงิน/จาํนวน/ประเภท/การใช้ประโยชน์ เพื่อนาํผลการประเมินต่าง ๆ มาวางแผนพฒันา
ระบบและกลไกการบริหารงานวจิยัใหไ้ดต้ามนโยบายและเป้าหมาย รวมถึงวสิัยทศัน์ของวทิยาลยั 
 2) ควรกาํหนดทิศทางและแผนงานวิจยัใหช้ดัเจนโดยบูรณาการงานวิจยัตามความโดดเด่นทาง
วิชาชีพดา้นเทคโนโลยี พลงังาน ส่ิงแวดลอ้ม และนวตักรรม มาเป็นฐานความรู้ มีโจทยว์ิจยัท่ีแกปั้ญหา
ของทอ้งถ่ินใหม้ากข้ึน โดยความร่วมมือของคณาจารยใ์นวทิยาลยัและเสนอเป็นชุดโครงการวจิยั รวมทั้ง
มีเครือข่ายวจิยัภายนอก 
 3) ควรส่งเสริมให้อาจารย์เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยและ การเผยแพร่
ผลงานวิจยั/สร้างสรรค์อย่างทัว่ถึง มีนวตักรรมเพื่อการจดสิทธิบตัร เพื่อนาํไปสู่การพฒันาอาจารย์ 
หลกัสูตร โดยบูรณาการร่วมกบัศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน และประเทศ อีกทั้งควรนาํศกัยภาพของ
อาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญในการเขียนขอ้เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวจิยัและการเผยแพร่ผลงานมาเป็น
พี่เล้ียงส่งเสริมใหเ้กิดการเผยแพร่ผลงานท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

 
องค์ประกอบที่ 3 :  กำรบริกำรวชิำกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 วิทยาลยัไดด้าํเนินการดา้นบริการทางวิชาการแก่สังคม แต่ขาดทิศทางการดาํเนินการ เน่ืองจาก
ไม่มีการนาํแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติังานของวิทยาลยัฯ มาเป็นแนวทางในการดาํเนินงานดา้นบริการ
ทางวิชาการ การดาํเนินงานบริการทางวิชาการข้ึนอยูก่บัวา่ในแต่ละปี วิทยาลยัฯ จะดาํเนินการอย่างไร 
ทาํใหข้าดเป้าหมายในการดาํเนินการดา้นบริการทางวิชาการ 
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 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
 วิทยาลยัควรมีการจดัทาํแผนกลยุทธ์ท่ีนาํมาสู่การจดัทาํแผนปฏิบติังานประจาํปี และนาํมาเป็น
เป้าหมายสําคญัในการจดัทาํการบริการทางวิชาการ เพื่อให้การดาํเนินการด้านบริการทางวิชาการมี
เป้าหมายและกาํหนดผลลพัธ์ไวช้ัดเจน ทาํให้การปฏิบติังานด้านบริการทางวิชาการมีกระบวนการ
ดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบและสามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนได ้
 
องค์ประกอบที ่4 :  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 

ดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม ทางวิทยาลยัยงัขาดการนาํผลการประเมินความสําเร็จ
ตามตวับ่งช้ี ไปปรับปรุงและพฒันา 

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 

1) วิทยาลัยควรทบทวนตัวบ่ง ช้ีของแผนกลยุทธ์ เพื่อนําไปจัดทําโครงการทางด้าน
ศิลปวฒันธรรมให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาอย่างแท้จริง โดยเน้นเป้าหมายของการทํานุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรมท่ีสร้างความเขา้ใจให้นกัศึกษา บุคลากร มีความเขา้ใจและตระหนกัถึงความเป็นมาของ
ศิลปวฒันธรรมไทย ให้กบักลุ่มเป้าหมาย และนาํผลจากการประเมินไปปรับปรุง แผนหรือกิจกรรมการ
ทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมเพื่อใหผ้ลงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

2) วิทยาลยัควรเพิ่มช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทาํนุบาํรุงศิลปะและ
วฒันธรรม เช่น การจดักิจกรรมเผยแพร่  

 
องค์ประกอบที ่5 :  กำรบริหำรจัดกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 5.1  กระบวนการจดัทาํแผนกลยุทธ์ในการพฒันาวิทยาลยัท่ีสอดคล้องกับวิสัยทศัน์รวมทั้ง
สอดคลอ้งเอกลกัษณ์ของวทิยาลยั และอตัลกัษณ์ผูเ้รียน ยงัขาดความเช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธ์ทางการเงิน 
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย 
 5.2  การวิเคราะห์และคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วยของหลกัสูตร วิทยาลยัมีการคาํนวณแต่ไม่ได้นาํ
ผลไปวิเคราะห์วา่ ตน้ทุนของหลกัสูตรนั้นมาจากค่าใชจ่้ายในพนัธกิจใด และยงัไม่ไดมี้การวิเคราะห์ถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งโอกาสทางการแข่งขนัของหลกัสูตร 
 5.3  ระบบบริหารความเส่ียง ท่ีมีผลการดาํเนินงานยงัขาดความต่อเน่ืองตามกระบวนการท่ี
ออกแบบ ขาดแผนปฏิบติัการท่ีจะสร้างความรู้ ความเขา้ใจให้กบับุคลากรในวิทยาลยัและดาํเนินการ
แกไ้ข ลด หรือป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม  
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 5.4  ขาดการกาํหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกล
ยุทธ์ของวิทยาลยั และขาดการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ เพื่อคน้หาแนวปฏิบติัท่ีดีตาม
ประเด็นความรู้และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีกาํหนด 
 5.5  ระบบการพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน ขาดการจดัทาํแผนท่ีมีการวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์รวมทั้งไม่ดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีกาํหนด ท่ีประกอบดว้ยระบบการติดตาม 
การประเมิน ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
 5.6  ขาดกระบวนการท่ีเป็นส่วนเสริมด้วยการมีกลไก ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในวิทยาลัย 
ตระหนกัถึงการจดัทาํการประกนัคุณภาพท่ีมีแนวปฏิบติัท่ีดี จนสามารถเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนไปใช้
ประโยชน์  
 5.7  ระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องคป์ระกอบ 6 ดา้นของการประกนัคุณภาพหลกัสูตร คณะกรรมการผูรั้บผดิชอบ ขาดการกาํกบั ติดตาม 
เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารคณะอยา่งต่อเน่ือง 

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 

5.1  การจดัทาํแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์รวมทั้งสอดคลอ้งเอกลกัษณ์ของวิทยาลยั 
และอตัลกัษณ์ผูเ้รียน การดาํเนินงานวิทยาลยัควรมีการจดัตั้งคณะกรรมการจดัทาํแผนกลยุทธ์ เพื่อนาํ
วิทยาลยัไปสู่ความสําเร็จท่ีพึงประสงค ์มีการวิเคราะห์ SWAT เพื่อนาํไปสู่การกาํหนดกลยุทธ์ท่ีชดัเจน 
พฒันาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบติัการประจาํปี โดยมีการช้ีแจงทาํความเข้าใจกบั
บุคลากรทุกฝ่าย ผา่นกระบวนการส่งเสริมใหมี้ส่วนร่วมในการจดัทาํตวับ่งช้ีและค่าเป้าหมาย เพื่อให้เกิด
การยอมรับของทุกฝ่าย มีรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี โดยคณะกรรมการจดัทาํแผนกลยทุธ์ และมี
การกาํกบั ติดตาม ประเมินและนาํผลประเมินมาปรับปรุงพฒันาแผนอย่างต่อเน่ืองตามวงจรคุณภาพ 
PDCA 

5.2  วิทยาลยัควรกาํหนดผูรั้บผิดชอบในการคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วยของหลกัสูตร และควร
ส่งเสริมให้อบรมการคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วยของหลกัสูตรเพื่อความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้ในการคาํนวณ
และวเิคราะห์ท่ีถูกตอ้ง และวทิยาลยัควรวเิคราะห์สัดส่วนค่าใชจ่้ายเพื่อพฒันานกัศึกษา อาจารย ์บุคลากร 
การจดัการเรียนการสอน อยา่งต่อเน่ือง เพื่อหาความคุม้ค่าของการบริหารหลกัสูตร ความมีประสิทธิผล
ในการผลิตบณัฑิต ซ่ึงควรมีการเปรียบเทียบขอ้มูลกบัหลกัสูตรเดียวกนักบัมหาวทิยาลยัอ่ืน 

5.3  การวิเคราะห์ความเส่ียงและปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง วิทยาลยัควรมีการวิเคราะห์ให้
ครอบคลุมอยา่งน้อย 3 ดา้นตามบริบทของวิทยาลยั อาทิ ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก , ความเส่ียง
ด้านการปฏิบติังาน (กระบวนการบริหารหลกัสูตร งานวิจยั ระบบประกนัคุณภาพ), ความเส่ียงด้าน
ทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) เป็นตน้ มีการกาํกับ 
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ติดตาม ประเมินผล จากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีรับผิดชอบ รายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริหารวทิยาลยั เพื่อนาํขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงต่อไปอยา่งเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน  

5.4  วิทยาลยัควรมีเป้าหมายในการจดัการความรู้ โดยเนน้เร่ืองการพฒันาทกัษะความสามารถ
ของบุคคลภายในเป็นหลกั ใหอ้ยา่งนอ้ยครอบคลุมพนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการวิจยั รวมทั้ง
ประเด็นการจดัการความรู้ท่ีมุ่งเน้นตามอตัลกัษณ์ (บณัทิตนกัปฏิบติั มืออาชีพท่ีใชเ้ทคโนโลยีเป็นฐาน) 
อาทิ เทคนิคการปรับปรุงหลกัสูตร และวิธีการเรียนรู้ท่ีเนน้ผลลพัธ์การเรียนรู้ ( learning outcomes) หรือ
เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจยั เป็นตน้ ส่วนการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ วิทยาลยัควรมีการ
กาํหนดใหผู้รั้บผดิชอบในการ วเิคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ท่ี
เป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาพฒันา และจดัเก็บอย่างเป็นระบบเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถ
เขา้ถึงแนวปฏิบติัท่ีดีไดง่้าย และนาํมาใชใ้นการปฏิบติังานจริง  

5.5  วิทยาลัยควรมีการจดัทาํขอ้มูลอตัรากาํลงัของอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน เป็น
รายบุคคลในปัจจุบนัและอนาคตอยา่งนอ้ย 5 ปีขา้งหนา้อยา่งเป็นรูปธรรม มีการสาํรวจความตอ้งการ ใน
การศึกษาต่อ การเขา้สู่ตาํแหน่งทางวชิาการ การนาํเสนอผลงานทางวชิาการ และฝึกอบรมทั้งสายอาจารย์
และสายสนับสนุน มีกลไกในการติดตามผลการนาํความรู้และทกัษะไปใช้ภายหลงัการอบรมหรือ
พฒันา 6-9 เดือน มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากร
สายสนบัสนุนเปรียบเทียบปีต่อปีอยา่งละเอียด และนาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผนในระยะต่อไป 

5.6  วิทยาลยัควรเพิ่มการมีกระบวนการการคดัสรรแนวปฏิบติัท่ีดี ในแต่ละกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากการปฏิบติังานดา้นการประกนัคุณภาพ อาทิ การจดัการความรู้ การเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
สาํคญั การวจิยั การบริหารหลกัสูตร เป็นตน้ เพื่อเผยแพร่แนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษา ท่ีเป็นวธีิ
ปฏิบติัท่ีดีใหก้บัหน่วยงานอ่ืนไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

5.7  ระบบและกลไกในการกาํกบัการดาํเนินงานประกนัคุณภาพหลกัสูตร วทิยาลยัควรจดัทาํให้
สอดคลอ้งกบั 6 องคป์ระกอบการประกนัคุณภาพหลกัสูตรท่ีกาํหนดไว ้โดยมีระบบและกลไกท่ีส่งเสริม
การดาํเนินงานในแต่ละองคป์ระกอบท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจนตามท่ีระบุไวใ้น มคอ.2 หมวดท่ี 7 และควร
จดัทาํ มคอ.7 ประจาํภาคการศึกษา เสนอผูบ้ริหารและนาํเขา้เป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลยั เพื่อการกาํกบั ติดตาม ประเมินผล เพื่อการพฒันาปรับปรุง คุณภาพหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองทุก
ภาคการศึกษา    
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