
 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ปีการศึกษา 2561 

(25 มิถุนายน 2561 - 3 มิถุนายน 2562) 
 

วันที่รายงาน 20 มิถุนายน 2562 



ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรา 48 ก าหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2561 เพ่ือเป็นรายงานสรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 3 มิถุนายน 2562 โดยมี
รายละเอียดตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5 องค์ประกอบ 
13 ตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งวิเคราะห์จุดแข็งและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารจัดการในปีการศึกษาต่อไป 

การจัดท ารายงานฉบับนี้ ได้รายงานถึงผลการด าเนินงานตามภารกิจของวิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ ตามองค์ประกอบ รายงานการตรวจสอบคุณภาพ และดัชนีบ่งชี้คุณภาพที่สอดคล้องกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเป็นแนวทางในการด าเนินการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการให้ทั่วถึงทั้งองค์กร โดยมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ สร้างงานวิจัย ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองสู่สังคม     
ในการด าเนินการตามภารกิจและการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 
 
                                                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช   โตไพบูลย์) 
                                                   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 2561 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
ข้อมูลทั่วไป 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มุ่งเน้นการจัด
การศึกษาโดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษาในเชิงการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้งทางด้านสติปัญญาและทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตเป็นสาธารณะ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการต่อสังคม ชุมชนและประเทศชาติ มีพันธกิจในการด าเนินงานคือ 

1. จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่ใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นฐานความรู้
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ 

2. สร้างหลักสูตรและกิจกรรมที่นักศึกษาได้ใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียนรู้ และศึกษา
ผ่านการท างานด้วยการปฏิบัติจริง 

3. สร้างสรรค์งานวิจัยผสานเข้ากับการเรียนการสอน และการเผยแพร่สู่ชุมชนและ
ผู้ประกอบการในเขตพ้ืนที่ 

4. แหล่งบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และจิตส านึกสาธารณะอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน  

องค์ประกอบ 
จ ำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนประเมิน
เฉลี่ย 

ระดับคุณภำพ 

1. การผลิตบัณฑิต 6 ตัวบ่งชี้ 3.39 คะแนน ระดับคุณภาพพอใช้ 
2. การวิจัย 3 ตัวบ่งชี้ 4.56 คะแนน ระดับคุณภาพดมีาก 
3. การบริการวิชาการ 1 ตัวบ่งชี้ 4.00 คะแนน ระดับคุณภาพดี 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1 ตัวบ่งชี้ 5.00 คะแนน ระดับคุณภาพดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 2 ตัวบ่งชี้ 5.00 คะแนน ระดับคุณภาพดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้ 4.08 คะแนน ระดับคุณภำพดี 

 
จุดเด่นและแนวทำงเสริม/จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงปรับปรุง 
 จุดเด่นและแนวทำงเสริม 

1. วิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ 

 จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงปรับปรุง 
1. พัฒนาบุคลากรประจ าวิทยาลัย ทั้งในประเด็นของผลการวิจัย ต าแหน่งทางวิชาการ และ

การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
2. การจัดการองค์ความรู้ในประเด็นของการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคโนโลยแีละสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2560 
 

ส่วนที่ 1 ส่วนน ำ 
 
1.  ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
  1.1  ชื่อหน่วยงำน 
    วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
  1.2  ที่ตั้ง 
    98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
 
  1.3  ประวัติควำมเป็นมำ 
    สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้ยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่  18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 นั้นเป็นการ
เปลี่ยนแปลงการบริหาร และโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ เกิดการยุบและรวมคณะวิชาเดิมให้เป็นคณะ
ใหม่เพ่ือท าให้เกิดความเข้มแข็ง  เกิดแนวคิดการจัดการศึกษาแบบบูรณการองค์ความรู้ในแต่ละศาสตร์เข้า
ด้วยกัน อีกทั้งยังต้องคงความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนช่างฝีมือด้านอุตสาหกรรม พณิชยกรรมเกษตรกรรม 
และศิลปกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการจึงได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ตามกฎกระทรวงให้เป็น
หน่วยงานที่มีระดับเทียบเท่าคณะ ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เพ่ือตอบสนองปณิธานหลักของมหาวิทยาลัยที่ต้องการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่ถึงพร้อมด้วย
คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่จะไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่าง
ยั่ งยืนและด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุขพ่ึงพาตนเองได้  โดยมีภารกิจการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับปริญญาตรีในหลักสูตรมีการบูรณาการศาสตร์บนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จัดระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ด้วยปัญหาและการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Problem-
Project Based Learning) ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้เชื่อมโยง
กับการพัฒนาท้องถิ่น และภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาค เกิดการพัฒนาอาชีพและพัฒนาการศึกษาต่อเนื่องและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยแบ่งออกเป็น 2 สาขา 5 หลักสูตร คือสาขาเทคโนโลยีฐานวิทย์ ได้แก่ หลักสูตร
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรม และสาขาสหวิทยาการ 
ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร และหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคโนโลยแีละสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2560 
 

2.  ปรัชญำ วิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และแผนยุทธศำสตร์ 
  ปณิธำน 
  แหล่งบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความรู้ความช านาญสรรพวิชาพ้ืนฐานทางอาชีพแบบบูรณาการศาสตร์
และเทคโนโลยี สร้างสรรค์บรรยากาศแห่งความใฝ่รู้ ผสานความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม และจิตส านึก
สาธารณะ สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์เป็นแหล่งความรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชน 
   
  วิสัยทัศน์ 
  จัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานร่วมกับกิจกรรมจิตสาธารณะน าสู่ภาคปฏิบัติโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้างสรรค์หลักสูตรบูรณาการอันเป็นสากล พัฒนาบุคลากรทางวิชาการและงานวิจัยเพ่ือน า
ผลงานกลับสู่การเรียนการสอน 
 
  เป้ำหมำย 
   

 
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 
ด้ำนกำรวิจัย 

 

   

           

 
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

 ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

 

   

           

    
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

    

        

 
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1. จัดการศึกษารูปแบบ WiL (Work-Integrated Learning) สร้างเครอืข่ายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. ปรับกระบวนทัศน์การเรียนการสอนปรับปรุงหลักสูตรเก่า พัฒนาหลักสูตรใหม่ภายใต้หลักการผลิต

บัณฑิต Hands – on 
3. มีกระบวนการรับนักศึกษาเชิงรุก การเตรียมความพร้อมของบัณฑิต Hands – On 
4. พัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษาสนับสนุนการฝังตัวทั้งในและต่างประเทศ 
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5. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 
6. สร้าง TVET – HUB  
7. เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาห้องปฏิบัติการ (Lab) 
8. เพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษาและศิษย์เก่าด้านสมรรถนะวิชาชีพที่สูงขึ้น 
9. มีความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
 

ด้ำนกำรวิจัย 
1. พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการด้านงานวิจัย 
2. สร้างระบบและกลไกแรงจูงใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและหาแหล่งเงินทุนภายนอก 
3. พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม 
4. สนับสนุน พันธกิจ ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
5. สนับสนุนระบบบ่มเพาะนักวิจัยหน้าใหม่ ระบบพ่ีเลี้ยง 
6. ส่งเสริมเข้าร่วมการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ และจัดท าวารสารงานวิจัย 
7. มีการยกย่อง และให้รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น 

 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการบริการวิชาการ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม ร่วมกับชุมชน 
3. พัฒนาการบริการวิชาการร่วมกับสถานประกอบการ ผู้มีส่วนได้เสีย 

 

ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
1. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเน้นการให้บริการสังคม 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และส่วนงานให้บริการของมหาวิทยาลัย เขตพ้ืนที่ 
3. จัดกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
4. มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
1. เสริมทักษะสร้างผู้น าและผู้บริหารรุ่นใหม่ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการเรียนการสอนรูปแบบ e - Learning, e - Document 
3. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ ให้มีความคล่องตัวและเป็นมาตรฐานสากล 
4. พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีทักษะตรงกับความต้องการตามแนวทางในการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัย 
5. จัดสรรอัตราก าลังและงบประมาณ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมบนเงื่อนไขภารกิจ ที่ตั้งไว้ 
6. บริหารจัดการ การใช้พลังงานและทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7. ให้ความส าคัญกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
8. ตรวจสอบสถานการณ์การบริหารต้นทุน และความเสี่ยง ในการด าเนินงาน 
9. ส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ผลักดัน เพ่ิมจ านวน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

ศาสตราจารย์ 
10. สร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
11. สนับสนุนการรักษาวัฒนธรรมองค์กร และสร้างสิ่งที่มีคุณค่าต่อองค์กร 
12.ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน (ค าอธิบายลักษณะงาน Job Description) ให้สอดคล้องกับการ

ปฏิบัติงาน และเชื่อมโยงกับการประเมินผลการท างานอย่างชัดเจน 
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  แผนยุทธศำสตร์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ จ ำนวนตัวชี้วัด 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำ

กำรศึกษำเพ่ือผลิตก ำลังคนนัก

ปฏิบัติ (Hands-On) 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับกระบวนการคดัเลือกนักศึกษาเชิงรุก 2 

กลยุทธ์ที่ 1.2 การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาแบบนักปฏิบตัิ Hands-On 4 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำ

มหำวิทยำลัยเพ่ือกำรเติบโต

ร่วมกับกำรพัฒนำประเทศ 

กลยุทธ์ท่ี 2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Retention) ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชา

สังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

1 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ใช้วิทยาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่น 2 

กลยุทธ์ที่  2.3 สร้างหน่วยธุรกิจความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 

สถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ (Public Private Partnership Business Unit) 

1 

กลยุทธ์ที ่2.4 สร้างความตระหนักในคุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 1 

ยุทธศำสตร์ที ่3 ยุทธศำสตร์

พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและ

กำรสร้ำงฐำนวัฒนธรรมองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนากลไกการบรหิารจัดการมหาวิทยาลัย 1 

กลยุทธ์ที่ 3.2 การจัดการเพื่อสร้างเสถียรภาพการบริหารงาน และความมั่นคงทางการเงิน 1 

กลยุทธ์ที่ 3.3 บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยอย่างรอบด้าน 1 

รวม 14 
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3.  โครงสร้ำงองค์กร 
  

 

 

 

 

สำขำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำเทคโนโลยี 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มวิชาศิลปศาสตร ์
กลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
กลุ่มวิชานวัตกรรมการเรียนรู ้
กลุ่มวิชาชีพและเทคโนโลย ี

 

สำขำสหวิทยำกำร 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ 
กลุ่มวิชานวัตกรรมอาหาร 

 

ผู้อ ำนวยกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

ด้ำนงำนบริหำร ด้ำนวิชำกำร กิจกำรนักศกึษำ 

และงำนวิจัย 

ด้ำนงำนวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

ด้ำนกำยภำพและกจิกำรหอพักนกัศึกษำ 

ด้ำนงำนกิจกำรนกัศึกษำ 

ส ำนักงำนบริหำรงำน 

 งานสารบรรณ 

 งานบุคลากร 

 งานพัสด ุ

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 งานงบประมาณ 

 งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 

 

ส ำนักงำนวิชำกำร 

 งานวิชาการ 

 งานหลักสูตร 

 งานรับสมัครนักศึกษา 

 งานตารางสอน – ตารางสอบ 

 งานทะเบียน 

 งานกิจการนกัศึกษา 

 งานวิจัย 
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4.  รำยช่ือผู้บริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรคณะ 
1. ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคโนโลยแีละสหวิทยาการ   ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อ านวยการด้านงานบริหาร      รองประธานกรรมการ 
3. รองผู้อ านวยการด้านงานวชิาการ งานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรรมการ 
4. ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รับผิดชอบงานดา้นวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี    กรรมการ 
5. ผู้ช่วยผู้อ านวยการรับผิดชอบงานกายภาพและกิจการหอพักนักศึกษา กรรมการ 

6. ผู้ช่วยผู้อ านวยการรับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา   กรรมการ 

7. หัวหน้าหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร    กรรมการ 
8. หัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร ์    กรรมการ 
9. หัวหน้าหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์    กรรมการ 
10. หัวหน้าหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ     กรรมการ 
11. หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐาน     กรรมการ  
12. หัวหน้ากลุ่มวิชานวัตกรรมการเรียนรู้     กรรมการ 
13. หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์     กรรมการ 
14. หัวหน้ากลุ่มวิชาศิลปศาสตร ์     กรรมการ 
15. หัวหน้ากลุ่มวิชาชีพและเทคโนโลยี     กรรมการ 
16. หัวหน้ากลุ่มวิชานวัตกรรมอาหาร     กรรมการ 
17. หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ   กรรมการ 
18. หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
19. หัวหน้างานกิจการนักศึกษา      กรรมการ 
20. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการวทิยาลัยฯ     กรรมการและเลขานุการ 
21. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์  ผู้ช่วยเลขานุการ  
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5.    หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 
ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีจ านวนหลักสูตรในระดับ

ปริญญาตรีที่เปิดสอนทั้งสิ้น 2  หลักสูตร จ าแนกเป็น  

 ระดับปริญญาตรี จ านวน  2    หลักสูตร 
 

ระดับ
ปริญญำ 

ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปีที ่

ปรับปรุงล่ำสุด 

วันที่สภำ
มหำวิทยำลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ. ลง
นำมรับทรำบ

หลักสูตร 
1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 
วศ.บ. 2560 

ครั้งท่ี 102 
(2/2560) 

20 มิ.ย. 61 

2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์

วศ.บ. 2561 
ครั้งท่ี 102 
(2/2560) 

20 มิ.ย. 61 

 
6.    จ ำนวนนักศึกษำ 

ในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาในระดับปริญญาตรีจ านวนทั้งสิ้น 46 คน แสดงดังตาราง
ต่อไปนี้   
 
ตำรำงแสดงจ ำนวนนักศึกษำแบ่งตำมรำยพ้ืนที่ ของนักศึกษำระดับปริญญำตรี 

           พ้ืนที่ 
  
 หลักสูตร 

เชียงใหม ่ เชียงรำย ล ำปำง ตำก น่ำน พิษณุโลก 
รวม 
ป.ตรี 

รวม 
ป.โท 

รวม
ทั้งสิ้น 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

วศ.บ.สาขาวิชา
การผลิตและ
นวัตกรรม
อาหาร 

30 - - - - - - - - - - - 30 - 30 

วศ.บ.สาขาวิชา
วิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกส ์

16 - - - - - - - - - - - 16 - 16 

รวม 46 - - - - - - - - - - - 46 - 46 
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7.  จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 
 7.1 จ ำนวนอำจำรย์ 
  ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มีจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 38 คน 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ านวน 37  คน ลูกจ้างชั่วคราวจ านวน 1 คน ทั้งนี้ เมื่อนับตามเกณฑ์ของ 
สกอ. มีจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 38 คน ปฏิบัติงานจริง  33 คน  
 

ตำรำงแสดงจ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกประเภท (ตำมเกณฑ์ สกอ.) 

ล ำดับ ประเภท 
จ ำนวนรวม 

(คน) 
ลำศึกษำต่อ 

(คน) 
ปฏิบัติงำนจริง 

(คน) 
1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งวิชาการ   0 0 0 
2 พนักงานมหาวิทยาลัย   32 5 37 
3 พนักงานราชการ    0 0 0 
4 ลูกจ้างช่ัวคราว   1 0 1 

รวมอำจำรย์ประจ ำ  33 5 38 
ข้อมูลจำก : กองบริหารงานบุคคล (กบบ.) 

 
ตำรำงแสดงอัตรำส่วนจ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร  

จ ำนวนอำจำรย์
ประจ ำ 

อัตรำส่วนวุฒิ   อัตรำส่วน ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ป.เอก ป.โท ป.ตรี อำจำรย์ ผศ. รศ. ศ. 

38  คน 13 25 0 35 2 1 0 
ร้อยละ 34.21 65.79 0 92.11 5.26 2.63 0 

 
 7.2 บุคลำกรสำยสนับสนุน       
ตำรำงแสดงจ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน 

ประเภท 
วุฒิกำรศึกษำ (คน) รวม 

(คน) ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ข้าราชการ 0 0 0 0 0 
พนักงานมหาวิทยาลัย 0 8 0 0 8 
พนักงานราชการ 1 1 0 0 2 
ลูกจ้างประจ า 0 0 0 0 0 
ลูกจ้างช่ัวคราว/พนักงานตามพันธกิจ 2 2 0 0 4 

รวมบุคลำกรทั้งสิ้น 3 11 0 0 14 

ข้อมูลจำก : กองบริหารงานบุคคล (กบบ.) 
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8.  ข้อมูลด้ำนงบประมำณ และอำคำรสถำนที่ 
  งบประมาณในการด าเนินงานและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของวิทยาลัยมาจาก
งบประมาณรายได้จากค่าบ ารุงการศึกษา และงบประมาณแผ่นดินซึ่งได้รับการจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในรูปแบบงบประมาณที่สนองตอบต่อยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ และงบด าเนินงาน ในแต่ละปีงบประมาณจากแหล่งต่างๆ จะถูกจัดสรรให้ใช้ในการจัดจ้าง
บุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุน และกระจายออกเป็นงบด าเนินงานอ่ืนๆ อันประกอบไปด้วย
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณในการด าเนินโครงการ และกิจกรรมของนักศึกษา อีกส่วนหนึ่งจะถูก
น ามาปรับปรุงอาคารสถานที่และโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการต่างๆ คือ 
อาคารนวัตกรรม และอาคารห้องปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) 
 
9.  เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของคณะ 
 เอกลักษณ์ 
   ต้นแบบการศึกษา วิชาชีพเทคโนโลยีและบูรณาการศาสตร์ 
 
 อัตลักษณ์ 
  บัณฑิตนักปฏิบัติ มืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 
 
10.  ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ 
 

ข้อเสนอแนะภำพรวม 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

1. การเขียนผลการด าเนินงานในรายงาน
ผลการประ เมิ น ตน เอง (SAR) ระดั บ
วิทยาลัยฯ ผู้รับผิดชอบควรเขียนประเด็น
ที่ส าคัญซึ่งมีผลการด าเนินงานตามระบบ
และกลไกที่ออกแบบไว้ น าผลลัพธ์ที่ได้
จากการด าเนินงานเปรียบเทียบกับผลลัพธ์
ที่ก าหนดไว้ หากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ให้อธิบายว่ามีการปรับปรุงวิธีการท างาน
อย่างไร เพ่ือน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

1. วิทยาลัยได้ปรับให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เป็นผู้รายงาน 
(อาจารย์) และผู้เก็บข้อมูลและรวบรวม (เจ้าหน้าที่) 



11 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  ปีการศึกษา 2561 
 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนการ
ให้บริการและแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
วิทยาลัยควรก าหนดให้ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ใน ลั ก ษ ณ ะ เชิ งคุ ณ ภ าพ ที่ ผู้ เข้ า ร่ ว ม
โค รงก าร /กิ จ ก รรม  ส าม ารถ ถู ก วั ด
สมรรถนะได้ที่สะท้อนถึงผู้เรียนได้รับจาก
การร่วมโครงการ 

2. วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดให้
ตัวชี้วัดความส าเร็จในลักษณะเชิงคุณภาพ 

3. การก ากับติดตาม ผลการด าเนินงานใน
ทุกแผนงาน โครงการ/กิจกรรม วิทยาลัย
ควรมี การก ากับ  ติ ดตาม  ตรวจสอบ 
ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อย่าง
น้อยทุกภาคการศึกษาหรือปีละ 2 ครั้ง 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้เพ่ือการตัดสินใจ
ปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ และ
เพ่ือให้ผู้ปฎิบัติงานทุกระดับได้ตระหนักถึง
บทบาท หน้าที่  ในการใช้วงจรคุณภาพ 
PDCA เข้ามาใช้ในการท างานเป็นปกติ
ประจ าวัน 

3. วิทยาลัยฯ ได้มีก าหนดให้มีการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที่ 1 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

1. วิทยาลัยควรส ารวจความต้องการ
ให้บริการของนักศึกษา และจัดให้มีการ
ป ระ เมิ น คุ ณ ภ าพ ก าร ให้ บ ริ ก ารต่ อ
ผู้รับบริการโดยตรงในทุกประเด็นและน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ 

1. วิทยาลัยฯ ได้มีการประเมินคุณภาพการให้บริการ
ต่อผู้รับบริการทุกประเด็น 

2. วิ ท ยาลั ยควรส่ ง เสริม ให้ มี ก ารจั ด
กิจกรรมการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า ตลอดจน
การจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2. วิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้หลักสูตรจัดกิจกรรมร่วมกับ
ศิษย์เก่าแก่นักศึกษา 
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3. วิทยาลัยควรจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา
ในภาพรวมของวิทยาลัยที่เชื่อมโยงเข้ากับ
แผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย โดยก าหนด
เป้ าหมายของการพัฒนานักศึกษาให้
ชัดเจน และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนและกิจกรรมที่
เชื่ อม โยงกับวัตถุป ระสงค์สะท้ อนถึ ง
ผลลัพธ์ของการพัฒนานักศึกษาให้ถูกต้อง 
และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จของแผน 
 

3. วิทยาลัยฯ ได้ท าแผนพัฒนานักศึกษา โดยค านึงถึง
กลยุทธ์ของวิทยาลัย 

องค์ประกอบที่ 2 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

ใช้ในการวิเคราะห์การด าเนินงานวิจัยใน

วิทยาลัย ทั้งในเรื่องผลงาน/เงิน/จ านวน/

ประเภท/การใช้ประโยชน์ เพ่ือน าผลการ

ประเมินต่าง ๆ มาวางแผนพัฒนาระบบ

และกลไกการบริหารงานวิจัยให้ได้ตาม

นโยบายและเป้าหมาย รวมถึงวิสัยทัศน์

ของวิทยาลัย 

1. วิทยาลัยฯ ใช้ระบบในการตรวจสอบและติดตาม
โครงการวิจัย ของบุคลากรในสังกัด 

2. ควรก าหนดทิศทางและแผนงานวิจัยให้
ชัดเจนโดยบูรณาการงานวิจัยตามความ
โดด เด่ นท างวิ ช าชี พ ด้ าน เท ค โน โลยี 
พลังงาน สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม มา
เป็นฐานความรู้ มีโจทย์วิจัยที่แก้ปัญหา
ของท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยความร่วมมือ
ของคณาจารย์ในวิทยาลัยและเสนอเป็น
ชุดโครงการวิจัย รวมทั้งมีเครือข่ายวิจัย
ภายนอก 

2. วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดท าแผนการวิจัยตามความ
โดดเด่นทางวิชาชีพ 
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3. ควรส่งเสริมให้อาจารย์เขียนข้อเสนอ
โครงการเพ่ื อขอรับทุ น วิจั ยและการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์อย่างทั่วถึง 
มีนวัตกรรมเพ่ือการจดสิทธิบัตร เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาอาจารย์ หลักสูตร โดย
บู รณาการร่วมกับศาสตร์ต่ าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น และประเทศ อีกทั้งควรน า
ศักยภาพของอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับ
ทุนวิจัยและการเผยแพร่ผลงานมาเป็นพ่ี
เลี้ยงส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานที่มี
คุณภาพมากขึ้น 

3. วิทยาลัยฯ ได้จัดการอบรมการเขียนข้อเสนอ
โครงการให้กับอาจารย์ในสังกัด 

องค์ประกอบที่ 3 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

1. วิทยาลัยควรมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่
น ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
และน ามาเป็นเป้าหมายส าคัญในการ
จัดท าการบริการทางวิชาการ เพ่ือให้การ
ด าเนินการด้านบริการทางวิชาการมี
เป้าหมายและก าหนดผลลัพธ์ไว้ชัดเจน ท า
ให้การปฏิบัติงานด้านบริการทางวิชาการมี
กระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
และสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด
ไว้ในแผนได ้

1. วิทยาลัยฯ จัดท าแผนกลยุทธ์ เพื่อให้การด าเนินการ
ทุกด้านให้บรรลุเป้าหมาย และก าหนดผลลัพธ์อย่าง
ชัดเจน 

องค์ประกอบที่ 4 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

1. วิทยาลัยควรทบทวนตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์เพ่ือน าไปจัดท าโครงการทางด้าน
ศิ ลป วัฒ นธรรม ให้ เกิ ดป ระโยชน์ กั บ
นักศึกษาอย่างแท้จริง โดยเน้นเป้าหมาย
ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สร้าง

1. วิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนให้มีการบูรณาการรายวิชา
กับโครงการศิลปวัฒธรรม และให้นักศึกษาน ามา
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และเศรษฐกิจพอเพียง 
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ความเข้าใจให้นักศึกษา บุคลากร มีความ
เข้าใจและตระหนักถึงความเป็นมาของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
และน าผลจากการประเมินไปปรับปรุง 
แผนหรือกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒ นธรรมเพ่ื อให้ ผลงาน เป็ น ไปตาม
เป้าหมาย 
2. วิทยาลัยควรเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่
กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม เช่น การจัดกิจกรรม
เผยแพร่ 

2. วิทยาลัยฯ ได้ เผยแพร่ผ่ าน  youtube และให้
นักศึกษาได้น าเสนอในโครงการต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที่ 5 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์รวมทั้งสอดคล้องเอกลักษณ์ของ
วิทยาลั ย  และอัตลักษณ์ ผู้ เรี ยน  การ
ด า เนิ น งานวิทยาลั ยควรมี การจัดตั้ ง
คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ เพ่ือน า
วิทยาลัยไปสู่ความส าเร็จที่พึงประสงค์ มี
การวิ เคราะห์  SWAT เพ่ื อน าไปสู่ การ
ก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจน พัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โดยมีการชี้แจงท าความเข้าใจกับ
บุคลากรทุกฝ่าย ผ่านกระบวนการส่งเสริม
ให้มีส่วนร่วมในการจัดท าตัวบ่งชี้และค่า
เป้าหมาย เพ่ือให้เกิดการยอมรับของทุก
ฝ่าย มีรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
โดยคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ และ
มีการก ากับ ติดตาม ประเมินและน าผล
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาแผนอย่าง
ต่อเนื่องตามวงจรคุณภาพ PDCA 

1. วิทยาลัยฯ ได้ท าการวิเคราะห์ SWAT และน ามา
จัดท ากลยุทธ์ที่อย่างชัดเจน 
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2. วิทยาลัยควรก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ค านวณต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร และ
ควรส่งเสริมให้อบรมการค านวณต้นทุนต่อ
หน่วยของหลักสูตรเพ่ือความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ ในการค านวณและวิเคราะห์ที่
ถูกต้อง และวิทยาลัยควรวิเคราะห์สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่าง
ต่อ เนื่ อง เพ่ื อหาความคุ้ มค่ าของการ
บริหารหลักสูตร ความมีประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต ซึ่งควรมีการเปรียบเทียบ
ข้ อ มู ล กั บ ห ลั ก สู ต ร เดี ย ว กั น กั บ
มหาวิทยาลัยอื่น 

2. วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบในการค านวณ
ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร และควรส่งเสริมให้อบรม
การค านวณต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร 

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง วิทยาลัยควรมีการ
วิเคราะห์ให้ครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน
ตามบริบทของวิทยาลัย อาทิ ความเสี่ยง
จากเหตุการณ์ภายนอก, ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติ งาน (กระบวนการบริหาร
หลักสูตร งานวิจัย ระบบประกันคุณภาพ), 
ความ เสี่ ย งด้ านท รัพ ยากร (ก าร เงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่ ) เป็ นต้น  มีการก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล จากคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงที่รับผิดชอบ รายงานผล
การด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
ต่อไปอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

3. วิทยาลัยฯ ได้น าผลการวิเคราะห์ SWAT มาจัดท า
ความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ ซึ่งครอบคลุมทั้งภายในและ
ภายนอก 
 

4. วิทยาลัยควรมีเป้าหมายในการจัดการ

ความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะ

ความสามารถของบุคคลภายในเป็นหลัก 

4. วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้มีการจัดการความรับให้
ครบทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริหารจัดการ 
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ให้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ

ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย รวมทั้ ง

ประเด็นการจัดการความรู้ที่มุ่งเน้นตามอัต

ลักษณ์ (บัณทิตนักปฏิบัติ มืออาชีพที่ใช้

เทคโนโลยี เป็นฐาน) อาทิ  เทคนิคการ

ปรับปรุงหลักสูตร และวิธีการเรียนรู้ที่เน้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcomes) 

หรือเทคนิคการเพ่ิมผลงานวิจัย เป็นต้น 

ส่วนการรวบรวมความรู้ตามประเด็น

ความรู้  วิทยาลัยควรมีการก าหนดให้

ผู้รับผิดชอบในการ วิเคราะห์ สังเคราะห์

ความรู้ทั้ งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง

เรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา 

และจัดเก็บอย่างเป็นระบบเป็นหมวดหมู่ 

เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงแนว

ปฏิบัติที่ ดี ได้ ง่าย และน ามาใช้ ในการ

ปฏิบัติงานจริง 

5 . วิ ท ย าลั ย ค ว รมี ก า รจั ด ท า ข้ อ มู ล

อัตราก าลังของอาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน เป็นรายบุคคลในปัจจุบันและ

อนาคตอย่างน้อย 5 ปีข้างหน้าอย่างเป็น

รูปธรรม มีการส ารวจความต้องการ ใน

การศึกษาต่อ  การเข้ าสู่ ต าแหน่ งทาง

วิชาการ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

และฝึกอบรมทั้ งสายอาจารย์และสาย

สนับสนุน มีกลไกในการติดตามผลการน า

ความรู้และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรม

5. วิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
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หรือพัฒนา 6-9 เดือน มีการประเมินผล

ความส าเร็จของแผนการบริหารและการ

พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

เปรียบเทียบปีต่อปีอย่างละเอียด และน า

ผลการประเมินไปปรับปรุงแผนในระยะ

ต่อไป 

6. วิทยาลัยควรเพ่ิมการมีกระบวนการการ

คัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแต่ละกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานด้านการประกัน

คุณภาพ อาทิ การจัดการความรู้ การเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวิจัย 

การบริหารหลักสูตร เป็นต้น เพ่ือเผยแพร่

แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่

เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงานอ่ืนไปใช้

ประโยชน์ต่อไป 

6. วิทยาลัยฯ ได้มีก าหนดให้มีการจัดการความรู้ทั้ง
สามด้านคือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริหารจัดการ 

7. ระบบและกลไกในการก ากับการ

ด าเนิน งานประกันคุณ ภาพหลักสูตร 

วิทยาลัยควรจัดท าให้สอดคล้องกับ 6 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร

ที่ ก าหนดไว้  โดยมี ระบบและกลไกที่

ส่ ง เส ริ ม ก า ร ด า เนิ น ง า น ใน แ ต่ ล ะ

องค์ประกอบที่เป็นรูปธรรมชัดเจนตามที่

ระบุ ไว้ ใน มคอ.2 หมวดที่  7 และควร

จัดท า มคอ.7 ประจ าภาคการศึกษา เสนอ

ผู้บริหารและน าเข้าเป็นวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพ่ือการ

7. วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดท าปฏิทินงานประกันคุณภาพ 
เพ่ือการก ากับ ติดตาม และส่งเสริมการด านเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม 
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ก ากับ ติดตาม ประเมินผล เพ่ือการพัฒนา

ปรับปรุง คุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

ทุกภาคการศึกษา 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้  ปีการศึกษา 2561 

 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองผู้อ านวยการด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตร ี
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมลูและรายงาน : นางสาวอรพรรณ นามพิชัย 
โทรศัพท์ : 053-266518-2010 
E-mail :  - 

 
ผลการด าเนินงาน : 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มีหลักสูตรในปีการศึกษา 2561 เปิดสอนทั้งหมด 
จ านวน 2  หลักสูตร และได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้  

 

ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 
ผลรวมของค่าคะแนน

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 - 6 
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร ผ่าน 2.97 
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ผ่าน 1.76 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  4.73 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 2 

คะแนนที่ได้ 2.37 
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การค านวณ : 
 
คะแนนที่ได้   =  ………2.37………  คะแนน 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย  2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน 2.37 2.37 ไม่บรรล ุ

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.1-1-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร) ประจ าปีการศึกษา 
2561 หลักสูตร วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 

1.1-1-02 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร) ประจ าปีการศึกษา 
2561 หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

 
 

 

= 
4.73 

 
2 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2   อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผอ. และ ผู้ช่วยผอ. ด้านบริหาร 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : นายสมภพ พัดจาด 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมลูและรายงาน : นายณยศ สังข์ค าภาร ์
โทรศัพท์ : 053-266518 ต่อ 2010 
E-mail :  College_rmutl@hotmail.com.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 
จ านวน 38 คน มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 13  คน  เมื่อค านวณตามสูตร พบว่า
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับร้อยละ 34.21 คะแนนที่ได้เท่ากับ 4.28 
คะแนน  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด (รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 38 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด (รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 13 

 
แสดงวิธีการค านวณ  : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก 

 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 

 100 = 
13 

 100 = 34.21 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 38 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

 

= 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

 5 = 
34.21 

 5 = 4.28  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 40 

 ที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5         
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

5 4.28 4.28 ไม่บรรล ุ

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.2-1-01 ข้อมูลอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์ สกอ. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3   อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผอ. และ ผู้ช่วยผอ. ด้านบริหาร 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : นายสมภพ พัดจาด 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมลูและรายงาน : นายณยศ สังข์ค าภาร ์
โทรศัพท์ : 053-266518 ต่อ 2010 
E-mail :  College_rmutl@hotmail.com.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษา

ต่อ) จ านวน 38 คน มีจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 3 คน เมื่อ

ค านวณตามสูตรพบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ร้อยละ

0.66 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 0.66 คะแนน  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 38 
2.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 35 
 - วุฒิปริญญาตรี 0 
 - วุฒิปริญญาโท 25 
 - วุฒิปริญญาเอก 13 
3.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  2 
 - วุฒิปริญญาตรี 0 
 - วุฒิปริญญาโท 1 
 - วุฒิปริญญาเอก 1 
4.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  1 
 - วุฒิปริญญาตรี 0 
 - วุฒิปริญญาโท 0 
 - วุฒิปริญญาเอก 1 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3 
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แสดงวิธีการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 100 = 
3 

 100 = 7.89 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 38 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
5 0.66 0.66 ไม่บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.3-1-01 ข้อมูลอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์ สกอ. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

= 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 5 = 
7.89 

 5 = 0.66  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 60 

 ที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5         
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4   จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ : ผอ. และ รองผอ.ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบหลัก : นายเอกรินทร์ อินประมลู 
หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมลูและรำยงำน : นายนิพนธ์  เขื่อนแก้ว 
โทรศัพท์ : 053-266518 ต่อ 2130 
E-mail :  building.rmutl@gmail.com 

 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ : 

ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน 
1. จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 46 
2. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  57.13 
3. จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด (รวมท้ังที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)  33 
4. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 1.73 
5. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 20 
6. ผลต่างระหว่างสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีเป็นจริง - สัดส่วน
 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

-18.27 

7. ร้อยละค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน -91.35 

 
เกณฑ์กำรประเมิน : 
      ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดเป็นคะแนน 5 
 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ ค านวณหา
ค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่า
ความแตกต่างมาพิจารณาดังนี้  

- ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 

- ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตาม
สูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
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สูตรกำรค ำนวณจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ : 
1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง

จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอด
ปีการศึกษารวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม - ถอน) 
โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้  

  SCH    = ∑nici 
เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาที่ i 
Ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 

 
2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

 
 
กำรปรับจ ำนวนในระหว่ำงปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ 
 ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญา
ตรี เพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
 

นักศึกษำเต็มเวลำในหน่วยนับปริญญำตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ =  FTES ระดับปรญิญาตรี + FTES ระดับบณัฑติศึกษา 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ =  FTES ระดับปรญิญาตรี + (2  FTES ระดับ

 บัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ =  FTES ระดับปรญิญาตรี + (1.8  FTES ระดับ

 บัณฑิตศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อปี (FTES) = Student Credit Hours (SCH) ทัง้ป ี  
จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐาน 

 การลงทะเบยีนในระดบัปรญิญานัน้ ๆ  



27 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  ปีการศึกษา 2561 
 

สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำแยกตำมกลุ่มสำขำ 

กลุ่มสำขำ 
สัดส่วนจ ำนวนนกัศึกษำ 

เต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำ 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

-  แพทยศาสตร์ 
-  พยาบาลศาสตร์ 

8 : 1 
4 : 1 
6 : 1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 : 1 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 20 : 1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8 : 1 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง 20 : 1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 25 : 1 
7. นิติศาสตร์ 50 : 1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30 : 1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8 : 1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25 : 1 

 

 
สูตรกำรค ำนวณ :  
1.  ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
 
 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง - สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน  100 
 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
2.  น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 
 2.1 ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 
 2.2 ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
 2.5 ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 
 

คะแนนท่ีได้  = 5 - ( 
ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 2.3 

) 
4 
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ผลกำรด ำเนินงำน  : 
  ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าดังนี้ 
 

ข้อมูล จ ำนวน 
1.  ค่า FTES (ดูได้จากสูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า) 
 1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ                    
 1.2 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์         

57.13 

2.  ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ) -91.35 
3.  แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน  (คะแนน)                                 5 
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กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน :  
เป้ำหมำย 2560 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนที่ได้ กำรบรรลุเป้ำหมำย 

 -91.35 5 บรรล ุ

 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

1.4-1-01 สรุปรายงานค่า FTES ประจ าปี 2561 จาก ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.
ล้านนา  https://academic.rmutl.ac.th/ 

1.4-1-02 จ านวนบุคลากร (สายวิชาการ) มิติคณะ ปีการศึกษา 2561 จาก กองบริหารงานบุคคล 
https://personal.rmutl.ac.th 

1.4-1-03 ต า ร า ง จ า น วน ร า ย วิ ช า ที่ นั ก ศึ ก ษ า ล งทะ เ บี ย น  จ า ก  ร ะ บ บ ทะ เ บี ย น ก ล า ง
http://regis.rmutl.ac.th 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองผู้อ านวยการด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : นายลีรวัฒน์   สภุารัตน ์
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมลูและรายงาน : นางสาวอรพรรณ นามพิชัย 
โทรศัพท์ : 053-266518 ต่อ 2012 
E-mail :  - 

 
ผลการด าเนินงาน :  
 ข้อ 1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีการด าเนินการในการจัดให้มีบริการให้ค าปรึกษาทาง

วิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย 

มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 โดยอาจารย์ที่ปรึกษามี

หน้าที่หลักส าคัญ คือ การแนะแนวแผนการศึกษา การวางแผนการลงทะเบียนรายวิชาในภาคเรียน

ต่าง ๆ การให้ค าปรึกษาในเรื่องการเรียน การใช้ชีวิต ตลอดจนการให้ค าปรึกษาปัญหาชีวิตของ

นักศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาจ าท าหน้าที่ดูแลนักศึกษาตั้งแต่นักศึกษาเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยจนส าเร็จการศึกษา 

 มีบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยฯ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารจะท าหน้าที่ให้บริการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการ งานทะเบียน งานกิจการ
นักศึกษา บริการจัดหางาน บริการจัดหา ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และประสานงานกับส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน กองพัฒนานักศึกษา ผู้ปกครองนักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา และการด ารงชีวิตของ
นักศึกษา วางแผนการแนะแนวการศึกษา พัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา วางโครงการเกี่ยวกับ
กิจกรรมนักศึกษา ควบคุมดูแล และประสานงานให้ด าเนินกิจกรรมนักศึกษา อยู่ในกรอบระเบียบ 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และสามารถด าเนินการได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา 
 มีการจัดโครงการรู้จักแต่ไม่เข้าใจ อะไรคือโรคซึมเศร้า ระหว่างวันที่ 22 มกราคม -           
5 มีนาคม 2562 ทุกวันอังคารของแต่ละสัปดาห์ เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ    
สหวิทยาการ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)  
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.5-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 
1.5-1-02 ภาพประกอบการให้บริการ แนะน าของงานวิชาการ งานกิจการนักศึกษา งาน

ทะเบียน 
1.5-1-03 โครงการรู้จักแต่ไม่เข้าใจ อะไรคือโรคซึมเศร้า  

 
 ข้อ 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม

เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา เช่น แผนการเรียน ทุนการศึกษา ข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ และข่าวสารอ่ืน ๆ 
ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  ( https: / / college. rmutl. ac. th/ )  แ ล ะ เ ฟ ส บุ ค ข อ ง วิ ท ย า ลั ย ฯ 
(https://www.facebook.com/วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา) และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยฯ ตลอดจนมีการจัดส่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนักศึ กษาส่งไปที่
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง โดยแจ้งเวียน
ทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งให้
นักศึกษาได้รับทราบ รวมถึงการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ (facebook) เป็นต้น 
 วิทยาลัยฯ มีการให้ข้อมูลเพ่ือบริการให้นักศึกษา เกี่ยวกับงานวิชาการ งานกิจการนักศึกษา 
และงานทะเบียน โดยมีหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารและประสานงานระหว่างนักศึกษาและหน่วยงานที่
ให้บริการของมหาวิทยาลัยฯ เช่น การลงทะเบียนเรียน การผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา งาน
ทุนการศึกษา งาน กยศ. การศึกษาต่อ การสมัครงาน การให้ค าปรึกษาหรือแนะน า (โดยตรงและผ่าน
ช่องทางสื่อออนไลน์) ซึ่งเป็นจุดบริการในแต่ละส่วนงาน เช่น ห้องวิชาการ ห้องทะเบียน 
 กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร นักศึกษาร่วมกันผลิตน้ าสมุนไพรดังกล่าวทุก ๆ วันพฤหัสบดี
ของสัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา เพ่ือน าไปจ าหน่าย ณ ตลาดนัดดอย
สะเก็ด ทุก ๆ วันศุกร์ และน ารายได้จากการจ าหน่ายเป็นกองทุนส าหรับเป็นค่าตอบแทน และส าหรับ
นักศึกษาที่ร่วมกันผลิตน้ าสมุนไพร และเป็นค่าใช้จ่ายของกิจกรรมเดินกล่องรับบริจาค (ผลิตจริง ขาย
จริง) 
 มีการให้ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เช่น การสมัครงานเต็มเวลาและนอกเวลา  
ทุนการศึกษา โดยงานกิจการนักศึกษาจะเป็นผู้แจ้งให้นักศึกษาทราบผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยฯ และแจ้งผ่านทางเว็บไซต์/เฟสบุคของวิทยาลัยฯ หากนักศึกษาคนใดสนใจให้ติดต่อผ่านงาน
กิจการนักศึกษาเพ่ือจะได้ท าการประสานงานไปยังหน่วยงานภายนอก 
 

https://college.rmutl.ac.th/)%20เว็บไซต์
https://www.facebook.com/วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ%20มทร.ล้านนา
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.5-2-01 การแจ้งข่าวสารผ่านเว็บไซต์และเฟสบุคของวิทยาลัยฯ และผ่านบอร์ด
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ 

1.5-2-02 หนังสือเข้า/บอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครงาน 
1.5-2-03 ภาพประกอบการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  

 
 ข้อ 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา โดยสอนเทคนิคการท า 
Resume และเทคนิคการเตรียมตัว การถาม-ตอบในการสมัครงานต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้น าไปใช้
ในอนาคต  มีความรู้ที่ถูกต้องในการเขียนใบสมัครงาน สร้างทัศนคติที่ดี สร้างความมั่นใจในการ
สัมภาษณ์งาน 
 วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการสร้างเสริมความเชี่ยวชาญบุคลากรด้านการจัดท าระบบเอกสาร
และระบบประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร (GMP and HACCP) ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 
ณ ห้อง C2-202 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจให้อก้นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า ให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพ และเพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนจะส าเร็จ
การศึกษาและออกไปประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับการผลิตอาหารในระดับภาคอุตสาหกรรม 
  
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.5-3-01 แบบฟอร์มและตัวอย่าง resume 
1.5-3-02 โครงการสร้างเสริมความเชี่ยวชาญบุคลากรด้านการจัดท าระบบเอกสารและ

ระบบประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร (GMP and HACCP) 
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 ข้อ 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

วิทยาลัยฯ มีการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการบริการนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี ในข้อ 1-3 ประกอบด้วย 

1.จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในวิทยาลัยฯ 

2.มีการให้ข้อมูลของหน่วยที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม

เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

3.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

โดยวิทยาลัยฯ ก าหนดให้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในหัวข้อการ

บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช่ชีวิตแก่นักศึกษา การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์

ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา และได้รับผลการประเมินจากนักศึกษาในระดับมากที่สุด  

(ร้อยละ 4.57) ดังนี้ 

ด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความ

พึงพอใจ 

1.การจัดให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 4.67 มากที่สุด 

2.การจัดให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 4.62 มากที่สุด 

3.การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ

แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

4.52 มากที่สุด 

4.การจัดให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม

เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

4.47 มากที่สุด 

 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.5–4–01 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิขาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา และความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลการจัดกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีการศึกษา 2561 
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 ข้อ 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่ง
ให้ผลการประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

- ไม่มีการด าเนินงาน -  
 
 ข้อ 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 วิทยาลัยฯ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง โดยผ่าน
ทางเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์วิทยาลัยฯ (https://college.rmutl.ac.th/) นอกจากนั้นได้มีการ
ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ศิษย์เก่าได้ทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เช่น การอบรม ภาวะการมีงานท า การรับ
สมั ค ร ง าน ให้ แ ก่ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ขอ งมหา วิ ท ย าลั ย ฯ  แล ะวิ ท ย าลั ย ฯ  ผ่ า นทา งสื่ อ ออน ไลน์  
(https://www.facebook.com/วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ 
ได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับศิษย์เก่า โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
เว็บไซต์วิทยาลัยฯ คือ โครงการสร้างเสริมความเชี่ยวชาญบุคลากรด้านการจัดท าระบบเอกสารและ
ระบบประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร (GMP and HACCP)ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ณ 
ห้อง C2-202 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจให้อก้นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า ให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพ และเพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนจะส าเร็จ
การศึกษาและออกไปประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับการผลิตอาหารในระดับภาคอุตสาหกรรม 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.5-6-01 https://college.rmutl.ac.th/ 
1.5-6-02 (https://www.facebook.com/วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.

ล้านนา) 
1.5-6-03 โครงการสร้างเสริมความเชี่ยวชาญบุคลากรด้านการจัดท าระบบเอกสารและ

ระบบประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร (GMP and HACCP) 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 4 บรรล ุ

 
 

https://college.rmutl.ac.th/)%20นอก
https://www.facebook.com/วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ%20มทร.ล้านนา
https://college.rmutl.ac.th/
https://www.facebook.com/วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ%20มทร.ล้านนา
https://www.facebook.com/วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ%20มทร.ล้านนา


35 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2561 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองผู้อ านวยการด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : นายลีรวัฒน์   สภุารัตน ์
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมลูและรายงาน : นางสาววรรณิพา   มหาไม ้
โทรศัพท์ : 053-266518 ต่อ 2012 
E-mail :  - 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 ข้อ 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วน

ร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ให้
ความส าคัญในกิจกรรมนักศึกษาที่จะเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน 
อันจะส่งเสริมให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ท้ังด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ โดยเน้น
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล และการ
ปรับปรุงแผน ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานด้านกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา เป็นที่ปรึกษาและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และ
วิทยาลัยฯ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เป็นตัวแทนนักศึกษาในแต่ละรุ่น ประจ าปี
การศึกษา 2561 เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา ซึ่งในปี
การศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ โดยงานกิจการนักศึกษาได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นการจัดโครงการ/
กิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยให้
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประชุมร่วมกับอาจารย์ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในการวาง
แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาและจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการฯ มีการก าหนด
โครงการ ตัวชี้วัดการท างาน ระยะเวลา งบประมาณ รวมถึงผู้รับผิดชอบโครงการ ท าให้ได้แผน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประจ าปีการศึกษา 2561 ที่มุ่งเน้นให้
นักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมตามกรอบมาตรคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ และการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 
 

1.6-1-01 แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปีการศึกษา 
2561 

1.6-1-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา 
1.6-1-03 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
 ข้อ 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้
ครบถ้วนประกอบด้วย 

 คุณธรรม จริยธรรม 

 ความรู้  

 ทักษะทางปัญญา  

 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

ที่ 
กิจกรรม / 
โครงการ 

ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 โครงการปรับความรู้
พื้นฐานเชิงปฏิบัติการ
ทางด้านวิชาชีพ
พื้นฐานและวิชาชีพ
ทางด้านวิศวกรรม 
ประจ าปกีารศึกษา 
2561   

 
ปลูกฝังการเป็นผู้น าและผู้
ตามที่ดี มีความเสียสละ 
อดทน การมวีินัยและตรงต่อ
เวลา 

 
เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ด้าน
วิชาการและการ
เตรียมความพร้อม
ก่อนการเขา้เรียน 

 
สอดแทรกทักษะทาง
ปัญญาให้นักศึกษา
สามารถแกป้ัญหาที่
เกิดขึ้นในระหว่างการ
ท างานร่วมกันระหว่าง
การท ากจิกรรมเสริม
ทักษะ  

 
เพื่อให้นักศึกษาเกิด
สัมพันธภาพอันดี
ระหว่างนักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร  

- 

2 โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาใหม ่
ประจ าปกีารศึกษา 
2561  

 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีระเบียบวินัย ส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง 
ยกระดับจิตใจเป็นผู้ที่มีความ
เมตตา เสียสละ อดทน มจีิต
อาสา   

 
ส่งเสริมให้นักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักธรรมค าสั่ง
สอนของ
พระพุทธศาสนา 
  

 
ให้นักศึกษาน าหลัก
คุณธรรม จริยธรรมไป
พัฒนาคุณภาพชวีิต
และสามารถน า
หลักธรรมไปปรับใช้ใน

 
สร้างจิตส านึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวม ให้เห็น
ความส าคัญของ
ตนเอง และผู้อื่น  

- 
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  ชีวิตประจ าวันได้อยา่ง
ถูกต้อง  

3 โครงการเข้าร่วม
การแข่งขันตอบ
ค าถามวิชาการ 
FoSTAT-Nestle 
Quiz Bowl 
ประจ าป ี2561 

 
เพื่อให้นักศึกษามีความอดทน 
มีวินัย และการตรงต่อเวลา ที่
ส าคัญคือรับผิดชอบต่อหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายในการหา
ข้อมูลส าหรับตอบค าถามและ
ซ้อมการแข่งขัน 

  
ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเองนอก
ห้องเรียนผ่าน
การศึกษาและ
ค้นคว้าหาข้อมูลเพือ่
ใช้ในการแข่งขัน 

  
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้
คิด วิเคราะห์ใน
ระหว่างการเตรียมตัว 
และการลงแข่งขันจริง 

 
 ส่งเสริมทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลในทีม 
ความสัมพันธ์ระหวา่ง
อาจารย์ ระหว่าง
สถาบันและหนว่ยงาน
ต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

  
ส่งเสริมให้นักศึกษา
ศึกษาค้นคว้าความรู้
จากแหล่งสารสนเทศ 
ส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
จากการค านวณ
ตัวเลขเพื่อหาค าตอบ
ในการแข่งขัน 

  ที ่
กิจกรรม / 
โครงการ 

ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 
2562 

 
ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนัก
ถึงความเอื้ออาทรต่อสังคม 
ตระหนักในคุณค่าศีลธรรม มี
ความเสียสละ มวีินัย ตรงต่อ
เวลา   

 
ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเองนอก
ห้องเรียนผ่านการลง
มือปฏิบัติงานจริงใน
การท ากจิกรรม  

 
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้
ใช้ความรู้และทักษะ
วิชาชีพทางด้านอาหาร
โดยการให้นกัศึกษาท า
ไอศกรีมน้ าอัดลมแจก
เด็ก ๆ ที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับประทาน  

 
ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลผ่านการ
ท างานร่วมกัน และยัง
เป็นการส่งเสริมให้
นักศึกษาเกิดความ
รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม  

 
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้
คิด วิเคราะห์ค านวณ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมและส่งเสริม
การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างหนว่ยงานและ
บุคคลภายนอกเพื่อหา
ข้อมูลการจัดท า
โครงการ 

5 โครงการ “การ
พัฒนาบัณฑิตนัก
ปฏิบัติร่วมกบัสถาน
ประกอบการ
อาหาร”   

 
นักศึกษาได้ฝึกวินยั ความ
อดทน และความรับผิดชอบ 
ผ่านการลงมือท างานจริงใน
ศูนย์  

 
ก่อนการฝกึ
ปฏิบัติงาน นกัศึกษา
ได้รับฟังการ
บรรยายเทคนิคการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์
นม และเนื้อสัตว ์
รวมถึง ได้ท าการ
ทดสอบก่อนและ
หลังการบรรยาย
และการลงมือ
ปฏิบัต ิ

 
เป้าหมายหนึ่งของ
โครงการ คือ ให้
นักศึกษาน าองค์
ความรู้ที่ได้จากการลง
มือปฏิบัติ มาคิด
วิเคราะห์เพื่อออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้
วัตถุดิบจากนมและ
เนื้อสัตว์ 

 
นักศึกษาในแต่ละกลุ่ม
จะได้ร่วมกันคิด 
ออกแบบ และลงมือ
ท าผลิตภัณฑ์ร่วมกัน 
รวมทั้งได้ประสานงาน
กับทางเจ้าหนา้ที่ของ
ศูนย์ฯ เพื่อตรวจเช็ค
วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ 
และกระบวนการผลิต
ก่อนการ  ลงมือท าจริง 

 
ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
ได้น าเสนอผลิตภัณฑ์
และแนวคิดที่มาใหแ้ก่
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ 
และคณาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ ร่วมรับฟัง
ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ซักถาม รวมถึงให้
ข้อเสนอแนะ 

ผลรวมกิจกรรมแตล่ะด้าน 5 5 5 5 3 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.6-2-01 เอกสารสรุปโครงการปรับความรู้พ้ืนฐานเชิงปฏิบัติการทางด้านวิชาชีพพ้ืนฐาน
และวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม ประจ าปีการศึกษา 2561   

1.6-2-02 เอกสารสรุปโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2561 

1.6-2-03 ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบค าถามวิชาการ FoSTAT-
Nestle Quiz Bowl ประจ าปี 2561 

1.6-2-04 ภาพการเข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 
1.6-2-05 ภาพกิจกรรมนักศึกษาหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหารโครงการ “การ

พัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการอาหาร”   
 
 ข้อ 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษานักศึกษา โดยสอดแทรกความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นส่วนที่มีเกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ที่จะส่งให้กับ
ตัวนักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยฯ จึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดย
สอดแทรกความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 
 •  ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการจัดโครงการ และให้นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยในก าหนดการได้มีการสอดแทรกความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นส่วนที่มีเกี่ยวข้องกับนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ที่จะส่งให้กับตัวนักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะตาม
กรอบมาตรฐานการศึกษา 
 •  โครงการปรับความรู้พ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2561 ตามก าหนดการ วิทยาลัยฯ ได้จัด
กิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ทุกคน มีการจัดกิจกรรมเข้าฐานแบ่งกลุ่ม โดยจัดนักศึกษาออกเป็น
กลุ่ม ๆ เวียนเข้าฐานความรู้ต่าง ๆ แต่ละฐานจะให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน 
การใช้ชีวิตในวิทยาลัยฯ เช่น ฐานความรู้ทางวิชาชีพ ฐานสันทนาการการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ฐานตอบปัญหาเพื่อเสริมสร้างทักษะทางปัญญา และฐานการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ที่มีการสอดแทรกความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา เช่น กระบวนการ PDCA (Plan Do Check Act) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและน าไปปรับใช้ใน
การท างานที่ได้รับมอบหมายหรือการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง  
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.6-3-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2561 

1.6-3-02 ลิงก์เทปบันทึกภาพโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 
มทร.ล้านนา 
https://www.youtube.com/watch?list=PLSiv2hITDUGxt8OyfGQG7f9h
shHG58OaG&v=Px7zkKYjRj0 

1.6-3-03 เอกสารโครงการปรับความรู้พ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
  ข้อ 4.ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยในปีการศึกษา 
2560 และปีการศึกษา 2561 ทุกโครงการมีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และน าผลการ
ประเมิน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ซึ่งเป็นข้อมูล
ส าคัญในการน ามาปรับปรุงโครงการและจัดท าแผนการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป ดังนี้  
 

ปีการศึกษา 2560  

ที ่ โครงการ 

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ข้อเสนอแนะในการจัด
กิจกรรมคร้ังต่อไป/แนว

ทางแก้ไขปัญหา 

การน าผลการประเมิน/
แนวทางแก้ไขปัญหาไป
ปรับปรุงการด าเนินงาน
ในปีการศึกษา 2561 

เชิงปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

1 โครงการปรับความรู้พื้นฐาน
เชิงปฏิบัติการทางด้านวิชาชีพ
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
แบบ STEM ปีการศึกษา 
2560  

บรรลุ 
โดยมผีู้เข้าร่วม
โครงการ100 % 

บรรลุ 
โดยนักศึกษามผีล
การทดสอบย่อย
หลักการเข้าร่วม
โครงการมากกว่า
ก่อนเข้าร่วมฯ โดย
เฉลี่ย ร้อยละ 80 

- ควรปรับปรุงรูปแบบ
ของกิจกรรม โดยเพิ่ม
กิจกรรมที่มุ่งเน้นพ้ืนฐาน
ที่จ าเป็นส าหรับวิศวกรรม
การผลิตมากข้ึน 

- มีการเพิ่มกิจกรรมที่
มุ่งเน้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ส าหรับวิศวกรรมการผลิต
มากขึ้น อาทิเช่น การ
ออกแบบ เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร 

2 โครงการค่ายทักษะความ
ฉลาดทางอารมณ์ และอบรม
คุณธรรม จรยิธรรมนักศึกษา
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 

บรรลุ 
โดยมผีู้เข้าร่วม
โครงการ
มากกว่า 80 % 

บรรลุ 
โดยนักศึกษาใหม่ท่ี
เข้าร่วมโครงการมี
ระเบียบวินยั มี
สัมมาคารวะ 

- ประสานงานกับ
ผู้รับผิดชอบโครงการเรื่อง
ก าหนดการจดักิจกรรมให้
แน่ชัด 
 

- ก าหนดและวางแผนการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่ม
มากขึ้น 
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สุภาพอ่อนน้อม รัก
สามัคคีกัน มคีวาม
รับผิดชอบและ
สามารถใช้ชีวิต 
ปรับตัวเข้ากับ
เพื่อน ๆ ใน
วิทยาลัย ฯ ได ้

3 โครงการการแข่งขันตอบ
ค าถามวิชาการ FoSTAT-
Nestle Quiz Bowl ประจ าปี 
2560 

บรรลุ 
โดยมผีู้เข้าร่วม
โครงการ
มากกว่า 80 % 

บรรลุ 
โดยนักศึกษาได้
เรียนรู้ ได้คดิ

วิเคราะห์ ได้ใช้
ทักษะในการตอบ
ค าถาม ได้ทักษะ
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเพื่อนร่วม
ทีม อาจารย์ และ
บุคคลภายนอก ได้

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็น
ประโยชน์ และยัง
ท าให้นักศึกษามี

วินยั มีความอดทน 
 

- ควรเพิ่มเตมิเนื้อหาที่เป็น
ความรู้ให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีการผลติอาหาร 
รวมถึงความรู้ทั่วไปท่ี
เกี่ยวข้องในปัจจุบัน 
- ควรฝึกทักษะในการ
ตัดสินใจตอบค าถามอย่าง
รวดเร็วและมั่นใจ 

- เพิ่มเนื้อหาที่เป็นความรู้
ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยี
การผลิตอาหาร รวมถึง
ความรู้ทั่วไปท่ีเกีย่วข้องใน
ปัจจุบัน 
- เพิ่มระยะเวลาให้
นักศึกษาเตรียมตัวและได้
ฝึกทักษะในการตดัสินใจ
ตอบค าถามอย่างรวดเร็ว
และมั่นใจมากขึ้น 
 

4 โครงการ “เปดิโลกห้องเรียน
วิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร ครั้งท่ี 3 (Food 
Smart Camp 2560) 

บรรลุ 
โดยมผีู้เข้าร่วม
โครงการ80 % 

บรรลุ 
โดยมีนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ 
สมัครเข้าเรียนใน
วิทยาลัยฯ 2 คน 
และสามารถสร้าง
เครือข่ายกับ
หน่วยงานภายนอก
ได้ 7 แห่ง 

- ควรให้พ่ีเลี้ยงทุกคน
เรียนรู้ รับรู้ขั้นตอนการ
ด าเนินโครงการทั้งหมด
โดยละเอียด 

- ควรขยายเปา้หมาย
โรงเรียนเครือข่ายมาก
ขึ้นเพื่อให้ได้จ านวน
นักเรียนท่ีสมัครเข้า
เรียนที่วิทยาลยัฯ
เพิ่มขึ้น 

- ปีการศึกษา 2561 
วิทยาลัยฯ ไม่ได้
ด าเนินการจัดโครงการ 

5 โครงการหนทางแสนไกลพี่จะ
ไปเตมิฝันให้น้อง ประจ าปี 
2561 

บรรลุ 
โดยมผีู้เข้าร่วม
โครงการ
มากกว่า 80 % 

บรรลุ 
นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ มีความ
สามัคคี มจีิตอาสา  

- ควรจัดกิจกรรมโดยให้
นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม 
- การเดินทางไปยัง
จุดหมายค่อนข้างล่าช้า

- แบ่งนักศึกษาในการจัด
กิจกรรมออกเป็นสองกลุ่ม
ไปสองสถานท่ีเพื่อให้
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ควรส ารวจเส้นทางหรือ
เผื่อเวลาในการเดินทาง 
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ 
ขอสนับสนุนสิ่งของเพื่อ
น าไปบริจาค ให้กับเด็ก ๆ 
ผู้ยากไร ้

นักศึกษาได้มสี่วนร่วมทุก
คน 
- จัดกิจกรรมยังหน่วยงาน
พื้นที่ใกล้เคียงเพื่อไม่ให้
เสียเวลาในการเดินทาง
และยังเป็นการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
พื้นที่ใกล้เคียงด้วย 

 
ปีการศึกษา 2561 

ที ่ โครงการ ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

การน าผลการประเมินปี
การศึกษา 2560 มา

ปรับปรุงการด าเนินงาน
ในปีการศึกษา 2561 

ข้อเสนอแนะในการจัด
กิจกรรมคร้ังต่อไป/แนว

ทางแก้ไขปัญหา  เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1 โครงการปรับความรู้พื้นฐานเชิง
ปฏิบัติการทางดา้นวิชาชีพ
พื้นฐานและวิชาชีพทางด้าน
วิศวกรรม ประจ าปีการศึกษา 
2561   

บรรลุ 
โดยมผีู้เข้าร่วม
โครงการ100 % 

บรรลุ 
โดยนักศึกษามผีล
การทดสอบย่อย
หลักการเข้าร่วม
โครงการมากกว่า
ก่อนเข้าร่วมฯ โดย
เฉลี่ย ร้อยละ 80 

- มีการปรับปรุง
รายละเอียดของกิจกรรม 
โดยมีการเพิ่มองค์ความรู้
ทั่วไปผนวกกับองค์ความรู้
ด้านวิชาชีพ เนื่องจาก
นักศึกษา ป.ตรี หลักสูตร
ใหม่เข้าร่วมโครงการด้วย 

-   

2 โครงการค่ายทักษะความ
ฉลาดทางอารมณ์ และอบรม
คุณธรรม จรยิธรรมนักศึกษา
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 

บรรลุ 
โดยมผีู้เข้าร่วม
โครงการ
มากกว่า 80 % 

บรรลุ 
โดยนักศึกษาใหม่
ที่เข้าร่วมโครงการ
มีระเบยีบวินัย มี
สัมมาคารวะ 
สุภาพอ่อนน้อม 
รักสามคัคีกัน มี
ความรับผิดชอบ
และสามารถใช้
ชีวิต ปรับตัวเข้า
กับเพื่อน ๆ ใน
วิทยาลัย ฯ ได ้

- ก าหนดและวางแผนการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดย
มอบหมายใหผู้้รับผิดชอบ
ในแต่ละกิจกรรมจัดเตรียม
ความพร้อมให้พร้อมก่อน
ด าเนินงาน 
 

- ควรจัดกิจกรรมให้มี
ความหลากหลายมากขึ้น 
- ควรก าหนดระยะเวลาให้
เหมาะสมในแตล่ะ
กิจกรรม 
- ควรจัดแบ่งจ านวน
นักศึกษาให้สอดคล้องกับ
ฐานกิจกรรมเพื่อไม่ให้
เสียเวลาในการเวียนฐาน 

3 โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน
ตอบค าถามวิชาการ FoSTAT-
Nestle Quiz Bowl ประจ าปี 
2561 

บรรลุ 
โดยมผีู้เข้าร่วม
โครงการ
มากกว่า 80 % 

บรรลุ 
โดยนักศึกษาได้
เรียนรู้ ได้คดิ
วิเคราะห์ ได้ใช้

- มีการเพิ่มเติมเนื้อหาท่ี
เป็นความรู้ใหส้อดคล้อง
กับเทคโนโลยีการผลติ
อาหาร รวมถึงความรู้

- ควรเพิ่มรายการแข่งขัน
อื่น ๆ เพื่อเพิ่มจ านวน
นักศึกษาได้ร่วมโครงการ
มากขึ้น 
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ทักษะในการตอบ
ค าถาม ได้ทักษะ
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเพื่อนร่วม
ทีม อาจารย์ และ
บุคคลภายนอก ได้
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็น
ประโยชน์ และยัง
ท าให้นักศึกษามี
วินัย มีความอดทน 

ทั่วไปท่ีเกี่ยวข้องใน
ปัจจุบัน และเพิ่ม
ระยะเวลาให้นักศึกษา
เตรียมตัวและได้ฝึกทักษะ
ในการตัดสินใจตอบ
ค าถามอย่างรวดเร็วและ
มั่นใจมากข้ึน 
 

- ควรส่งเสริมให้นักศึกษา
มีการสร้างผลงานท่ี
สร้างสรรค์และเหมาะสม
กับการแข่งขัน 

4 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2562 

บรรลุ 
โดยมผีู้เข้าร่วม

โครงการ
มากกว่า 80 % 

บรรลุ 
- สามารถสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานมากกว่า 
2 หน่วยงาน 
- นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ มีความ
สามัคคี มจีิตอาสา
และยังได้ใช้ทักษะ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพในการ
ถ่ายทอดความรู้
ให้กับน้อง ๆ 

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นใหม่
โดยใช้ข้อเสนอแนะในการ
จัดกิจกรรมโครงการ
หนทางแสนไกลพี่จะไป
เติมฝันให้น้อง ประจ าปี 
2561 มาใช้ โดยแบ่ง
นักศึกษาในการจัด
กิจกรรมออกเป็นสองกลุ่ม
ไปสองสถานท่ีเพื่อให้
นักศึกษาได้มสี่วนร่วมทุก
คน 
- จัดกิจกรรมยังหน่วยงาน
พื้นที่ใกล้เคียงเพื่อไม่ให้
เสียเวลาในการเดินทาง
และยังเป็นการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน
ใกล้เคียงได้อีกด้วย 

- ควรประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกท่ีมีการ
จัดกิจกรรมและมีความ
ต้องการให้นักศึกษาเข้าจัด
กิจกรรมก่อนเพื่อจะได้
แบ่งนักศึกษาออกเป็น
กลุ่มตามความต้องการได้
ทั่วถึง 

5 โครงการ “การพัฒนาบณัฑติ
นักปฏิบัติร่วมกับสถาน
ประกอบการอาหาร”   

บรรลุ 
โดยมผีู้เข้าร่วม
โครงการ
มากกว่า 80 % 

บรรลุ 
- สามารถสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน ได้ 1 
หน่วยงาน  
- นักศึกษามีผล
การทดสอบ

*โครงการใหม ่ - ควรจัดเวลาในการฝึก
ปฏิบัติในทั้งสองโรงงาน
แปรรูป เท่า ๆ กัน 
- ควรเพิ่มระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรมใหม้ากขึ้น 
- ควรจัดค่ายร่วมกับทาง
ศูนย์ฯ จะท าให้นักศึกษามี
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หลักการเข้าร่วม
โครงการมากกว่า
ก่อนเข้าร่วมฯ โดย
เฉลี่ย มากกว่าร้อย
ละ 80 

ความสนุกสนานและได้
ความรู ้
 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.6-4-01 รายงานสรุปโครงการต่าง ๆ ของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 
  ข้อ 5.ประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการสรุปและประเมินความส าเร็จของแผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนด ในปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
วัตถุประสงค ์ 1.  เพ่ือพัฒนานักศึกษาและด าเนินกิจกรรมนักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ทั้ง 5 ประการ 
 ตัวช้ีวัด  :  ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบทั้ง  5 ด้าน   

 

วัตถุประสงค ์ 2.  เพ่ือใช้องค์กรนักศึกษาช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยฯ 
 ตัวช้ีวัด  :  นักศึกษามีส่วนในการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างน้อย 1 โครงการ   

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการประเมิน ตามตัวชี้วัด 
เพื่ อพัฒนานั กศึ กษาและด า เนิน
กิจกรรมนักศึกษาส่งเสริมคุณภาพ
บัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ  5 ประการ 

1. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ครบทั้ง 5 ด้าน 

มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  แต่ละด้าน ดังน้ี 
1. คุณธรรมจริยธรรม  จ านวน  5 โครงการ 
2. ความรู้  จ านวน  5โครงการ 
3. ทักษะทางปัญญา จ านวน  5โครงการ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  จ านวน 5 โครงการ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี  จ านวน 3 โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการประเมิน ตามตัวชี้วัด 
เพื่อใช้องค์กรนักศึกษาช่วยขับเคลื่อน
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ 
 

1 .  นั กศึ กษามี ส่ วน ในการจั ด
โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
อย่างน้อย 1 โครงการ 
 

มี 1 กิจกรรมที่นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ คือ 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562  
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วัตถุประสงค ์ 3.  เพ่ือบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณด้านพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ด้านงบประมาณ ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม 
 ตัวช้ีวัด  :   1. สามารถใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
   2. การจัดกิจกรรม/โครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.6-5-01 เอกสารรายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2561 

 
 ข้อ 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 จากการประเมินผลความส าเร็จของแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษา 2560
สโมสรนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการงานพันากิจกรรมนักศึกษา 
ได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 หลายโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก  ประจ าปี 2562 ที่ได้
น าข้อเสนอแนะจากโครงการหนทางแสนไกลพ่ีจะไปเติมฝันให้น้อง ประจ าปี 2561 มาใช้ โดยแบ่ง
นักศึกษาในการจัดกิจกรรมออกเป็นสองกลุ่มไปสองสถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมทุกคน จัด

ล าดับ โครงการ 

การจัดด าเนินงานตาม
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
ประเมินตาม

ตัวช้ีวัด งบประมาณ
ตามแผน 

งบประมาณ
จ่ายจริง 

ระยะเวลาตาม
แผน 

ระยะเวลา
ด าเนินการจริง 

1. โครงการปรับความรู้พื้นฐานเชิงปฏิบัติการ
ทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมกระบวนการ
อาหารแบบ STEM ปีการศึกษา 2561   

30,000.- 60,000.- พ.ค. - ก.ค.61  21 - 29 ก.ค.61 ไม่ตามแผน 

2. โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรมนักศึกษา
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 

40,500.- 39,350.- พ.ค. -  มิ.ย.61 30 พ.ค.-1 มิ.ย.
61 

ตามแผน 

3. โครงการการแข่งขันตอบค าถามวชิาการ 
FoSTAT-Nestle Quiz Bowl ประจ าปี 
2561 

45,000.- 43,800.- มิ.ย. – ก.ค.61 16 มิ.ย.61 ตามแผน 

4. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ม.ค.62 12 ม.ค.62 ตามแผน 

5. โครงการ “การพัฒนาบณัฑตินักปฏิบัติ
ร่วมกับสถานประกอบการอาหาร”   

40,000.- 36,500.- ม.ค.-ก.ค.61 7-11 พ.ค. 2561 ตามแผน 
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กิจกรรมยังหน่วยงานพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือไม่ให้เสียเวลาในการเดินทางและยังเป็นการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานใกล้เคียงได้อีกด้วย   
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.6-6-01 แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา งบประมาณ 2562 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน บรรลุ 

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มีอาจารย์จ านวนมากท าให้เพียงพอต่อการ
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
- มีจุดบริการนักศึกษาเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้นั กศึกษา เช่น  การลงทะเบี ยน กยศ. 
ทุนการศึกษา 

- เพ่ิมกระบวนการระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
ดูแลนักศึกษาได้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งข้ึน 
- จัดห้องบริการส าหรับนักศึกษาให้เป็นสัดส่วน
โดยเฉพาะ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- จ านวนผู้สมัครแต่ละปีลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 
- จ านวนต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ.) ของ
บุคลากรมีปริมาณน้อย 

- สร้างเครือข่ายทางการศึกษา และการออก
แนะแนวการศึกษาเชิงรุก   
- ส่งเสริม สนับสนุน หรือจัดอบรมด้านการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการให้กับบุคลากร 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อ านวยการ และผู้ช่วยด้านงานวจิัยฯ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : อาจารยส์ุรีวรรณ   ราชสม 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : อาจารย์วรจักร   เมืองใจ 
ผู้จัดเก็บข้อมลูและรายงาน : นางสาวศศิรดี  พานชาตร ี
โทรศัพท์ : 053-266518 ต่อ 2182 
E-mail :  - 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 ข้อ 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
ด้วยมหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการงานวิจัย Research Management System เพ่ือให้

นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ส่งรายงานความก้าวหน้า และขอปิดโครงการวิจัยผ่านระบบดังกล่าว 
ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้สนับสนุนให้นักวิจัยในสังกัดใช้ระบบดังกล่าวได้สะดวก 
โดยนักวิจัยสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ และมีการตรวจสอบ ติดตาม โดย
ทางผู้ดูและจะสามารถตรวจสอบและติดตามงานวิจัยของนักวิจัยในสังกัดได้จากระบบดังกล่าว และ
วิทยาลัยฯได้ใช้ข้อมูลที่ ได้จากระบบบริหารจัดการงานวิจัยประกอบการพิจารณาทุนของ
คณะกรรมการ เช่น ประวัตินักวิจัย ความเชียวชาญ โครงการวิจัยที่ติดค้าง ประวัติโครงการวิจัยที่ผ่าน
มา ฯลฯ และคณะกรรมการงานวิจัยและบริการวิชาการยังใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ได้ในการวางแผนการ
ท างานในปีต่อไป 

และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวทุนวิจัย การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ วารสารงานวิจัย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่นักวิจัยสามารถดาวน์โหลดได้เอกจากหน้าเว็บไซต์ รวมถึงข่าวการประชุม 
กิจกรรมการอบรมต่าง ๆ 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

2.1-1-01 ภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
 ภาพถ่ายหน้าระบบบริหารจัดการงานวิจัย Research Management System 

2.1-1-02 ภาพถ่ายหน้าระบบสืบค้นด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
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 ข้อ 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
          -  ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือ

ศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์    
 -  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
          -  สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน

สร้างสรรค์  เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ     

          -  กิจรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับ
เชิญ(Visiting professor) 

 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ดังนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์เครื่องมือ ไว้ส าหรับการเรียนการสอนของอาจารย์ และให้บริการ

แก่นักวิจัยที่มีความหลากหลาย ที่ชั้น 6 อาคาร C2 เช่น ห้องปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน ห้องปฏิบัติการ
ชีววิทยาพ้ืนฐาน ห้องปฏิบัติการเคมีอาหารพ้ืนฐาน ห้องปฏิบัติการกระบวนการอาหาร ห้องปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท างานการ
วิจัย  

- อาคารปฏิบัติการช่างเทคนิคพ้ืนฐาน อาคารปฏิบัติการงานเครื่องกล-โยธา อาคารปฏิบัติการ
งานไม้ อาคารปฏิบัติการงานเชื่อม และโรงผลิตน้ าผลไม้ต้นแบบ เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง  

- ห้องสมุดวิทยาลัยฯ มีหนังสือให้บริการสนับสนุนการเรียน การสอน ของนักเรียน/นักศึกษา 
และการวิจัย โดยให้อาจารย์และนักวิจัยมีส่วนร่วมในการเลือกซื้อหนังสือ เพ่ือให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการและสอดคล้องกับหลักสูตรของนักศึกษา นอกจากนั้นนักศึกษาและบุคลากรใน
สังกัดยังสามารถใช้บริการห้องสมุด มทร.ล้านนา เป็นแหล่งอีก 1 แหล่งข้อมูล นอกจากทรัพยากร
หนังสือแล้ว มหาวิทยาลัยยังมี E-Book ที่มี Text book ไว้บริการกว่า 391 เล่ม ที่นักวิจัยสามารถเข้า
ไปอ่านได้ฟรี รวมถึงฐานข้อมูลงานวิจัยทั้งต่างประเทศและภายในประเทศ หรือโครงของนักศึกษา        
ที่นักวิจัยและนักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุด   
มทร.ล้านนา  

- วิทยาลัยฯให้นักวิจัยมีการด าเนินโครงการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย Research 
Management System นอกจากเพ่ือความสะดวกในการท างานวิจัยแล้ว ยังเป็นการรักษาความ
ปลอดภัยให้กับผลงานวิจัยด้วย เพราะในการเข้าใช้ระบบนี้ผู้ใช้บริการจะต้องท าการลงทะเบียนเข้าใช้
ทุกครั้ง  
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- วิทยาลัยฯ มีระบบป้องกันภัยอัคคีภัยติดตั้งภายในตึก ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้แบบ
เสียง อุปกรณ์ดับเพลิงด้วยน้ าและถังดับเพลิงซึ่งเป็นสารเคมี และมีการตรวจเช็คอุปกรณ์และอบรมให้
ความรู้แก่บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุ และ
โดยเฉพาะในส่วนของห้องปฏิบัติการวิจัยจะมีการติดตั้งถังดับเพลิงไว้ในจุดที่ใกล้กับห้องปฏิบัติการ 
สังเกตได้ง่าย สะดวกในการหยิบใช้ เพ่ือความปลอดภัยของนักวิจัยและผลงาน นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในจุดที่มีความเสี่ยงเฉพาะด้าน เช่น ห้องปฏิบัติการเคมี ซึ่งมีความเสี่ยงสูงว่า
สารเคมีอาจจะเข้าตาได้ จึงติดตั้งอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีสารเคมีเข้าตา   

-  วิทยาลัยฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะต่าง ๆ จัดโครงการ
อบรมให้ความรู้กับนักวิจัยในด้านต่าง ๆ รวมทั้งส่งบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมด าเนินงานที่แต่ละ
บุคคลมีความเชียวชาญ และมีการสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการที่จัดขึ้น เพ่ือเป็นการ
พัฒนานักวิจัยในสังกัด เช่น 

- การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 (5th CRCI)  
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

2.1-2-01 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์เครื่องมือ 
2.1-2-02 ภาพถ่ายอาคารปฏิบัติการ และโรงผลิตน้ าผลไม้ต้นแบบ 
2.1-2-03 ภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
2.1-2-04 ภาพถ่ายอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลบริเวณห้องปฏิบัติการ 
2.1-2-05 บันทึกข้อความ ค าสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการงานต่าง ๆ 

 
 ข้อ 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 วิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราช
มงคลล้านนา โดยงานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยฯ จะประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักวิจัยส่ง
ข้อเสนอโครงการ อ านวยความสะดวกให้นักวิจัยในการประสานงานจัด ส่งข้อเสนอโครงการ 
ด าเนินการจัดท าสัญญาทุนวิจัย การเบิกเงินงบประมาณ การเคลียร์เงินงวด การติดตามผลการ
รายงานความก้าวหน้า และการขอปิดโครงการ 
 ในปีงบประมาณ 2561 มีบุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ภายใต้โครงการ 
RMUTL OTOP Mentor’61 จากการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
มงคลล้านนา จ านวน 10 โครงการ  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  2561 
 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

2.1-3-01 บันทึกข้อความ เรื่อง ประกาศผลการสนับสนุนทุน 
 
 ข้อ 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
 วิทยาลัยฯมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ทั้งภายในและต่างประเทศ ของบุคลากรในสังกัดทุก
ปีงบประมาณ เพ่ือใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน การเดินทางไปน าเสนอผลงาน ฯลฯ และมีการ
สนับสนุนงบประมาณส าหรับผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์บทความเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ISI หรือSCOPUS  
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

2.1-4-01 แผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
2.1-4-02 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน

ทุนให้บุคลากรในการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
2.1-4-03 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลังเกณฑ์ วิธีการ และ

อัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
สร้างสรรค์งานวิจัย พ.ศ. 2555 

 
 ข้อ 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยก

ย่องอาจารย์และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น   
 วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ให้มีศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นักวิจัยสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของชุมชน/สังคม โดยวิทยาลัยฯ ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางานวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือพิจารณาประเมินคุณภาพผลงาน เริ่ม
ตั้งแต่ข้อเสนอโครงการวิจัย ของบุคลากรในสังกัด รวมถึงการประเมินผลงานทางวิชาการเมื่อด าเนิน
โครงการแล้วเสร็จว่ามีคุณภาพเหมาะสมหรือไม่ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดอบรมให้นักวิจัย
ทราบ นอกจากนี้วิทยาลัยฯยังสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการ การอบรม ตามความสนใจและ
ความเชียวชาญของแต่ละบุคคล เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  2561 
 

 การสร้างขวัญก าลังใจและยกย่องบุคลากรที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น วิทยาลัยฯ
มรการประชาสัมพันธ์ยกย่องผู้ที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น โดยมีการกล่าวแสดงความยินดี 
ชื่นชมผลงานวิจัยในการประชุมบุคลากรวิทยาลัยฯ และเสนอชื่อเพ่ือรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ที่
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชาสัมพันธ์ทางหน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ และวารสาร
ข่าวสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RL’s NEWS) จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ความส าเร็จ
ติดภายในหน่วยงาน โดยในปี 2560 มีอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 1 ราย คือ  
รศ.พานิช อินต๊ะ  
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

2.1-5-01 ภาพถ่ายข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  

2.1-5-02 วารสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
 ข้อ 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 วิทยาลัยฯได้มีการสนับสนุนให้นักวิจัยในสังกัดคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของตน โดยมีการประชาสัมพันธ์คู่มือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือให้นักวิจัยทราบขั้นตอน
การด าเนินการและการเตรียมเอกสารประกอบการขอจดทะเบียนกับส านักงานทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการและดูแลนักวิจัยที่ต้องการจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิ์
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของตน โดยนักวิจัยสามารถด าเนินการและตรวจเช็คผลได้ผ่านทางหน้า
เว็บไซต์ส านักงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์   
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

2.1-6-01 ภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
2.1-6-02 ภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ส านักงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อ านวยการ และผู้ช่วยด้านงานวจิัยฯ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : อาจารยส์ุรีวรรณ   ราชสม 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : อาจารย์วรจักร   เมืองใจ 
ผู้จัดเก็บข้อมลูและรายงาน : นางสาวศศิรดี  พานชาตร ี
โทรศัพท์ : 053-266518 ต่อ 2182 
E-mail :  - 

 
ผลการด าเนินงาน : 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากแหล่ง
ทุนภายใน จ านวน 9,992,000 บาท แหล่งทุนภายนอก จ านวน 13,131,625 บาท รวมทั้งหมดจ านวน 
23,123,625 บาท มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) จ านวน 33 คน 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยท้ังหมด 23,123,625 
1.  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 9,992,000 
 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9,992,000 
 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
2.  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 13,131,625 
 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13,131,625 
 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
3.  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 33 
 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 33 
 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
4. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 5 
 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 
 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 

 
 
 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=156
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=612
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
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วิธีการค านวณ : 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวน 
 อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
  

 = 
23,123,625 

33 
  
 = 700,715.90 บาท / คน 
 
2.  แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

คะแนนที่ได้ = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

 = 
23,123,625 

 5 
60,000 

 
 = 1,926.96 คะแนน 
 
 ดังนั้น จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมดเท่ากับ 700,715.90 บาท/คน เท่ากับ 1,926.96 คะแนน  
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

วิทย์ฯ 60,000 บาท วิทย์ฯ 700,715.90 บาท 5 คะแนน บรรลุ 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

2.2-1-01 บันทึกข้อความประกาศผลการสนับสนุนทุนจากมหาวิทยาลัย 
2.2-1-02 บันทึกข้อความแจ้งการโอนเงินวิจัย 
2.2-1-03 บันทึกข้อความขอเบิกเงินวิจัย 

 
 

ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน ผู้วิจัย 
ทุน

ภายใน 
ทุน

ภายนอก 
โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยสนามไฟฟ้า
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ น ง า น ด้ า น พ ลั ง ง า น
สิ่งแวดล้อมและอาหาร 

5,000 รศ.พานิช  อินต๊ะ   

การพัฒนาเครื่องพิมพ์สามมิติส าหรับ
สร้างต้นแบบขี้ผึ้งในกระบวนการหล่อ
เครื่องประดับ 

63,000 ผศ.สุบงกช โตไพบูลย์   

การสร้ างมูลค่า เ พ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์
แหนมด้วยบรรจุภัณฑ์กระบอกไม้ไผ่ 

58,500 นางมาลัยพร วงค์แก้ว   

การสกัดสารสีแอนโทไซยานินจาก
เปลือกแก้วมังกรเพ่ือทดแทนเกลือไน
ไตรท์ในการผลิตแหนม 

54,000 นางสาวสุรีวรรณ ราชสม   

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟักทองแผ่นขึ้น
รูปทอดกรอบ 

36,000 นางสาวสุรีวรรณ ราชสม   

กา รออกแบบและ พัฒนา ร ะบบ
ท ด ส อ บ ม า ต ร ฐ า น ISO เ พ่ื อ ห า
คุณสมบัติทางเสียงของวัสดุ 

63,000 นายพลกฤษณ์ ทุนค า   

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการ
สกั ดน้ ามั นหอมระ เหยจากกลี บ
กุหลาบ 

40,500 นางเพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย   

การพัฒนาเครื่องกรองน้ ามันงาด าด้วย
ระบบสูญญากาศ 

54,000 นายพิเชษฐ์ โค้วตระกูล        
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ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน ผู้วิจัย 
ทุน

ภายใน 
ทุน

ภายนอก 
การออกแบบและสร้างเครื่องสกัด
น้ ามันงาด า 

36,000 นายพิเชษฐ์ โค้วตระกูล        

การพัฒนาภาพลักษณ์ภูมิปัญญาขนม
ไทย  “ขนมอาลั วกุหลาบ” ด้ วย
โปรแกรมระบบบริหารจัดการเว็บ
แอพพลิเคชั่น 

36,000 นายประเสริฐ ลือโขง   

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่อไม้รวกฝอย
ทอดกรอบปรุงรส 

36,000 นางจรรยวรรธน์ ตัณฑ์

เจริญรัตน์ วุฒิจ านงค์ 

  

การพัฒนา ปรับปรุง สอบเทียบและ
ทดสอบมาตรฐานต้นแบบเครื่องวัดฝุ่น
ละอองลอยในอากาศแบบใช้หลักการ
เชิ ง ไฟฟ้าสถิต เ พ่ือไปสู่ มาตรฐาน
เครื่องมือวัดสากล US EPA 

9,024,000 รศ.พานิช  อินต๊ะ   

การก าจัดสารตกค้างในผลผลิตทาง
การเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีไมโคร/นา
โนบับเบิล 

468,000 นางจรรยวรรธน์ ตัณฑ์

เจริญรัตน์ วุฒิจ านงค์ 

  

กระบวนการอบแห้งใบโรสแมรี่ด้วย
เครื่องอบแห้งแบบลมร้อน 

18,000 นางสาววรวลญัช์ รุ่งเรืองศร ี   

ถ่ ายทอด เทคโนโลยี การแปลรูป
ฟักทองเพ่ือการพัฒนาอาชีพในชุมชน 

303,300 นางสาวณัฐธินี ทรายแก้ว   

การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
ความต้องการการใช้ไฟฟ้าด้วยระบบ
แบต เตอรี่ ใ น ระดั บครั ว เ รื อน ใน
ประเทศไทย 

609,995 นายธีระศักดิ์   สมศักดิ์   

ร ะบบกา รฆ่ า เ ชื้ อ จุ ลิ นท รี ยื ด้ ว ย
สนามไฟฟ้าพัลส์ (PEF) 

500,000 รศ.พานิช  อินต๊ะ   

ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ ก า ร ท ด ส อ บ
ภาคสนามเครื่องบ าบัดและฆ่าเชื้อโรค
ในอากาศภายในอาคารโดยใช้เทคนิค
เชิงไฟฟ้าสถิตสู่เชิงพาณิชย์ 

574,000 รศ.พานิช  อินต๊ะ   
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ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน ผู้วิจัย 
ทุน

ภายใน 
ทุน

ภายนอก 
การพัฒนาอุปกรณ์เก็บตัวอย่างข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ 

1,222,330 รศ.พานิช  อินต๊ะ   

การพัฒนา ปรับปรุง สอบเทียบและ
ทดสอบมาตรฐานต้นแบบเครื่องวัดฝุ่น
ละอองลอยในอากาศแบบใช้หลักการ
เชิงไฟฟ้าสถิต เ พ่ือไปสู่มาตรฐาน
เครื่องมือวัดสากล US PEA 

9,806,000 รศ.พานิช  อินต๊ะ   

การพัฒนาระบบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ใน
กระบวนการผลิตเครื่องดื่มส าหรับ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ใ ช้ เ ท ค นิ ค
สนามไฟฟ้าพัลส์ระดับภาคสนาม 

116,000 รศ.พานิช  อินต๊ะ   

รวม 23,123,625    
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3   ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อ านวยการ และผู้ช่วยด้านงานวจิัยฯ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : อาจารยส์ุรีวรรณ   ราชสม 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : อาจารย์วรจักร   เมืองใจ 
ผู้จัดเก็บข้อมลูและรายงาน : นางสาวศศิรดี  พานชาตร ี
โทรศัพท์ : 053-266518 ต่อ 2182 
E-mail :  - 

 
ผลการด าเนินงาน  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า  จ านวน 19 เรื่อง 
และผลงานสร้างสรรค์ 2 เรื่อง โดยเป็นผลงานค่าน  าหนัก 0.20 จ านวน จ านวน 12 เรื่อง ค่าน  าหนัก 
0.40 จ านวน 3 เรื่อง ค่าน  าหนัก 0.80 จ านวน 2 เรื่อง ค่าน  าหนัก 1.00 จ านวน 2 เรื่อง และค่า
น  าหนักผลงานสร้างสรรค์ 0.60 จ านวน 2 เรื่อง ผลรวมค่าถ่วงน  าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าเท่ากับ 8.40 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย์ 

ชื่อผลงานวิชาการ/
งานสร้างสรรค์ 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 
1 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20 พลกฤษณ์ ทุนค า 

ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ 

 

การออกแบบและ
พัฒนาระบบรักษา
ความปลอดภัยด้วย
รหัสQR ประมวลผล
โดยบอร์ดราสเบอร์รี
พาย 

   ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ 
พลกฤษณ์ ทุนค า 
ท ะ นุ  ป ร ะ เ ส ริ ฐ
สุนทร 

การออกแบบและ
พัฒนาเครื่องนับเม็ด
ยาอัตโนมัติต้นแบบ
โดยอาศัยหลักการ
ของแรงหนีศูนย์กลาง 

   วรจักร์ เมืองใจ การประเมินความ

คงทนของตัวกรอง
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย์ 

ชื่อผลงานวิชาการ/
งานสร้างสรรค์ 

สัญญาณไฟฟ้า

ภายในไมโครกริด

อินเวอร์เตอร์ต่อ

สภาวะแรงดันไฟฟ้า

ตกชั่วขณะ 

   ธราพงษ์  
กาญจนปาริชาติ 

การลดปริมาณของ
เ สี ย ร ะ ห ว่ า ง
กระบวนการดึงลด 
ขนาดลวดแบบเปียก

ในการผลิตลวดตี

เกลียวส าหรับยางล้อ

โดยการปรับเปลี่ยน

ตัวแปรในระบบ

เครื่องจักรอัตโนมัติ 

   ธราพงษ์  

กาญจนปาริชาติ 

 

การศึกษาการไหล

ของน  าที่ผ่านถัง

ระบายความร้อนใน

กระบวนการดึงขึ นรูป

ลวดแบบแห้ง โดยใช้

การจ าลองทาง

พลศาสตร์ของไหลเชิง

ค านวณ 

   จรรยวรรธ์   

วุฒิจ านงค์ 

สุรีวรรณ ราชสม  

การพัฒนาหน่อไม้

รวกฝอยทอดกรอบ 
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย์ 

ชื่อผลงานวิชาการ/
งานสร้างสรรค์ 

   มาลัยพร  วงค์แก้ว 

โบว์  ถิ่นโพธิ์วงศ ์

ผลของบรรจุภัณฑ์

กระบอกไม้ไผ่ต่อ

คุณภาพแหนมหมู 

   สุรีวรรณ ราชสม  

จรรยวรรธ์   

วุฒิจ านงค์ 

การประยุกต์ใช้สาร

สกัดสีจากเปลือกแก้ว

มังกรทดแทนการใช้

เกลือไนไตร์ทในการ

ผลิตแหนม 

   เพ็ญวรัตน์  พันธ์

ภัทรชัย 

ณัฐธินี  ทรายแก้ว 

การศึกษาการสกัด

น  ามันหอมระเหย

จากกรีบกุหลาบด้วย

การกลั่นโดยใช้น  า 

   พลกฤษณ์ ทุนค า การออกแบบและ

พัฒนาระบบทดสอบ

มาตรฐาน ISO เพ่ือ

หาคุณสมบัติทาง

เสียงของวัสดุ 

   พลกฤษณ์ ทุนค า 

สุบงกช โตไพบูลย์ 

การออกแบบระบบ

ฉีดส าหรับ

เครื่องพิมพ์ขี ผึ งสาม

มิต ิ

   วรจักร  เมืองใจ การวิเคราะห์การใช้

พ ลั ง ง า น ไ ฟ ฟ้ า ใ น

สายการผลิตน  าผลไม้
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย์ 

ชื่อผลงานวิชาการ/
งานสร้างสรรค์ 

พร้อมดื่ม ในโรงงาน

หลวงอาหารส าเร็จรูป

แห่งที่ 2 อ าเภอแม่จัน 

จังหวัดเชียงราย 

2 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 Worrajak 

Muangjai 

The Evaluation of 

Short Circuit 

Current to 

Achieve Optimal 

Design and 

Protection for 

Elements in 

Power Network 

with Renewable 

Energy 

  Narin Srithikarn 

Tarapong 

Karnjanaparichat 

Investigation of 

Fuel Delivery of 

Common Rail 

Injector using a 

Volumetric 

Injection Meter  

  วรจักร์ เมืองใจ   An Apply IoT for 
collect and 
analyze Specific 
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย์ 

ชื่อผลงานวิชาการ/
งานสร้างสรรค์ 

Energy 
Consumption in 
production line of 
ready-to-drink 
juice at The 
Second Royal 
Factory Mae Chan 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   
3 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   

4 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 วิสูตร  อาสนวิจิตร 

พานิช  อินต๊ะ 

การออกแบบและ

ประเมินตัว

ตกตะกอนเชิงไฟฟ้า

สถิตแบบหลายท่อ

ส าหรับดักฝุ่นละออง

ขนาดเล็กจากโรงบ่ม

ใบยาสูบ 

   พานิช  อินต๊ะ การประยุกต์ใช้

สนามไฟฟ้าแบบพัลส์
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย์ 

ชื่อผลงานวิชาการ/
งานสร้างสรรค์ 

 เพ่ือสกัดสารจาก 

Chlorella vulgaris 

TISTR8580  

5 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1.00 Panich  Intra 

 

Field evaluation 

of an electrostatic 

pm 2.5 mass 

monitor 

  Thammanoon  

Buphate 

 

Integration of 

Critical Thinking 

Approaches in 

Thailand 

University 

Classrooms : 

Perceptive 

Analysis 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับ
การประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00   

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

1.00   

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่
ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

1.00   



62 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  2561 
 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย์ 

ชื่อผลงานวิชาการ/
งานสร้างสรรค์ 

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่
ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00   

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่
ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

คุณภาพงานสร้างสรรค ์
6 - งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่

สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online      

0.20   

7 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบัน 

0.40   

8 

- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติ 

0.60 พิเชษฐ์ โค้วตระกูล 
เ พ็ญวรัตน์   พันธ์
ภัทรชัย 
 
 

การพัฒนาเครื่อง

กรองน  ามันงาด าด้วย

ระบบสูญญากาศ 

 

 

 พิเชษฐ์ โค้วตระกูล 
ณัฐธินี  ทรายแก้ว 
 

ออกแบบและสร้าง

เครื่องสกัดน  ามันงา

ด า 

9 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80   

10 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

1.00   

11 จ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมด 
รวมทั งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ 

38   
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย์ 

ชื่อผลงานวิชาการ/
งานสร้างสรรค์ 

12 จ านวนนักวิจัยประจ าทั งหมด รวมทั ง
ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

0   

 
สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน  าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ตามสูตร  

ร้อยละของผลรวมถว่งน  าหนัก  = 
ผลรวมถ่วงน  าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวจิัย 

 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวจิัยทั งหมด 

 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน  าหนัก  =  x 100   
 
          =  ร้อยละ 22.10  
 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้  = ร้อยละของผลรวมถว่งน  าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 
  5 

ร้อยละของผลรวมถว่งน  าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนท่ีได้    = x 5   
     
    =    3.68 คะแนน  

 
 การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

 วิทย์ ฯ ร้อยละ 30 วิทย์ ฯ ร้อยละ  22.10 3.68 คะแนน วิทย์ ฯ  ไม่บรรลุ 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

2.3-1-01 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ปี 2561 
  

8.40 
 38 

22.10 
30 
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. อาจารย์ในสังกัดมีการท าโครงการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง  
2. ผลงานวิจัยได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ทั ง
การน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ  
3. ผลงานทางวิชาการได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารภายในประเทศและต่างประเทศ 

1. มีงบสนับสนุนโครงการวิจัย  
2. มีห้องปฏิบัติการเพ่ืออ านวยความสะดวก 
3. มีงบสนับสนุนการเดินทางไปน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ และสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรมีการส่งเสริมให้นักวิจัยขอทุนสนับสนุน
จากแหล่งทุนภายนอกเพ่ิมมากขึ น  
2.  ควรมีกระตุ้ น ให้มี โครงการวิ จั ย ในทุ ก
สาขาวิชา 

1. มีการอบรมท าความเข้าใจกับนักวิจัยเกี่ยวกับ
เอกสารที่เกี่ยวข้องและขั นตอนการด าเนินงาน 
2. มีการหาแหล่งทุนภายนอกที่ตรงกับความ
เชี่ยวชาญของนักวิจัยในสังกัด 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
ไม่มี 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม   
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อ านวยการ และผู้ช่วยด้านงานวจิัยฯ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : อาจารยส์ุรีวรรณ   ราชสม 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : อาจารย์วรจักร   เมืองใจ 
ผู้จัดเก็บข้อมลูและรายงาน : นางสาวศศิรดี  พานชาตร ี
โทรศัพท์ : 053-266518 ต่อ 2182 
E-mail :  - 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 ข้อ 1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ

ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและ
เสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 วิทยาลัยฯ มีโครงการบริการวิชาการทุกปี โดยนักวิจัยจะลงพ้ืนที่ส ารวจความต้องการของ
ชุมชน รวมถึงได้น าข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการบริการวิชาการที่ผ่านมาแล้ว มาพิจารณาก าหนด
โครงการบริการวิชาการในปีต่อไป โดยผ่านการประชุมจัดท าแผนการบริการวิชาการของวิทยาลัยฯ ใน
การพิจารณาจะต้องค านึงถึงว่าโครงการมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการ ตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของวิทยาลัยฯ นโยบาย ที่ 3 การพัฒนาด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม คือการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นแหล่งถ่ายทอดวิชาการ แหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่ยั่งยืนในทุกเขตพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการเพ่ิมศักยภาพในด้าน
การบริการวิชาการแก่ชุมชน เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ  ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ตัวชี้วัดขององค์กรตามพันธกิจมหาวิทยาลัย ที่ว่า “สร้างงานวิจัย 
บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม” สร้างเอกลักษณ์สู่การเป็น “มหาวิทยาลัยนวัตกรรม
เพ่ือชุมชน” และจะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบาย กรอบแนวคิด กลยุทธ์ และมาตรการในการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อได้ขอสรุปแล้วจึงน าแผนการบริการ
วิชาการท่ีได้น าเสนอให้คณะกรรมการขับเคลื่อนวิทยาลัยฯ พิจารณา  
  โดยในปีการศึกษา 2561 มีโครงการบริการ 2 โครงการ คือ     

1. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจ าปี
งบประมาณ 2561  กรณี  บ้านห้วยบ่อทอง หมู่ที่ 10 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
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2. โครงการบูรณาการองค์ความรู้สหวิทยาการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานมูลนิธิ
โครงการหลวง Smart Farm/ฐานข้อมูลวิศวกรรม/หลักสูตรพัฒนาเยาวชนในพ้ืนที่โครงการหลวง 
ปีที่ 2  

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

3.1-1-01 แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี พ.ศ.2557 - 2561  
3.1-1-02 แผนปฏิ บั ติ ร าชกา รวิทย าลั ย เทค โน โลยี และสหวิทยาการประจ าปี

งบประมาณ 2561 
3.1-1-03 แผนการบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2561 
3.1-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวิทยาลัยฯ  

 
 ข้อ 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการ

บริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
วิทยาลัยฯ ได้มีแผนการใช้ประโยชน์จากโครงการบริการวิชาการต่อการพัฒนานักศึกษา 

ชุมชน สังคม โดยอาจารย์จะมีการบูรณาการกับการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ เพ่ือให้เกิ ด
ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย โดยให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการตามความสนใจขอแต่ละบุคคล โดยมุ่งเน้นให้
นักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนในห้องและวิชาชีพมาฝึกปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้การการท างานร่วมกันทั้ง
นักศึกษา อาจารย์ และคนในชุมชน รู้จักการคิด การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเสมือนการท างานจริง  
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

3.1-2-01  
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 ข้อ 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบ 
ให้เปล่า 

วิทยาลัยฯได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา และหน่วยงานภายในอย่างส่วนสนับสนุนการด าเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ดังนั้นโครงการบริการวิชาการที่วิทยาลัยฯให้บริการแก่ชุมชนนั้น จึงเป็น
โครงการที่ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น ขอเพียงความร่วมมือของคนในชุมชนในการด าเนิน

โครงการ เพ่ือให้ชุมชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริงและยั่งยืน  

นอกจากนั้นวิทยาลัยฯยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ทางชุมชนหรือหน่วยงานราชการที่เห็นถึง
ศักยภาพของบุคลากรในสังกัด จึงได้ขอความอนุเคราะห์บุคลากรให้เป็นวิทยากรในโครงการอบรมให้
ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ หรือให้ค าปรึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน ซึ่งทางวิทยาลัยฯก็ยินดีอนุเคราะห์

บุคลากรให้ไปปฏิบัติงานช่วยเหลือต่างที่ได้ขออนุเคราะห์โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ   
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

3.1-3-01  
3.1-3-02  
3.1-3-03  

 
ข้อ 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 

และน าเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
 โครงการที่มีการด าเนินงานจะมีการสรุปผลการด าเนินโครงการ โดยในปีการศึกษา 2561 มี
การด าเนินโครงการบริการวิชาการตามแผน ทั้ง 2 โครงการ งานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยฯได้
รายงานผลการด าเนินการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2561 ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
วิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานและน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาใช้ในการปรับปรุง
แผนบริการวิชาการในปีต่อไป   
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

3.1-4-01 รายงานผลการด าเนินการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2561 
3.1-4-02 รายงานการประชุมขับเคลื่อนวิทยาลัยฯ  

 
 ข้อ 5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
 จากผลการด าเนินโครงการ “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วน
ร่วม ประจ าปีงบประมาณ 2561  กรณี  บ้านห้วยบ่อทอง หมู่ที่  10 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด  
จ.เชียงใหม่” ทราบความต้องการของชุมชนและน ามาด าเนินงานต่อในปีที่ 2 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

3.1-5-01 แผนการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2562 
 
 ข้อ 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย 

 บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้มีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับ
อาจารย์ต่างคณะ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลายในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งมีโครงการ
ที่ทางวิทยาลัยฯ ได้มีส่วนร่วมร่วมกับมหาวิทยาลัย จ านวนทั้งสิ้น 2 โครงการ คือ  

1. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา     
(กลุ่ม D) 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TFI SCALE ร่วมกับ Singapore Polytechnic 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

3.1-6-01 บันทึกข้อความหรือเอกสารการบริการวิชาการ  
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5 ข้อ  5 ข้อ  4 คะแนน  ไม่บรรลุ  
 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 3 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลาย
ศาสตร์   
2.มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง  
3.บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็น
ที่ยอมรับ  

1.มีน านักศึกษาในสาขาต่าง ๆ มาท างาน
ร่วมกัน  
2.มีการจัดโครงการโดยรวมหลายๆศาสตร์เข้า
ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ครบทุกด้าน  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.ควรมีการท างานร่วมกับชุมชนที่อยู่รอบบริเวณ
วิทยาลัยฯ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  

1.ทบทวนแผนการบริการวิชาการในปีถัดไป  

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
ไม่มี 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อ านวยการและผู้ช่วยด้านงานกิจการนักศึกษา  
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : อาจารย์กาญจนา   ใบวุฒิ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : อาจารย์พนม   แก้วผาด ี
ผู้จัดเก็บข้อมลูและรายงาน : นายธนากร นาเมืองรักษ ์
โทรศัพท์ : 094-6416411 
E-mail :  korn_nvb@hotmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 ข้อ 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้มีค าสั่ง ที่ 053.1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 
2561 เพ่ือด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
ตามค าสั่งเลขที่ 304/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ ประจ าปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ในการร่วมกันสนับสนุน
ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ โดยมีการจัดประชุมเพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงาน การติดตามผลการด าเนินงาน และ
รายงานผลการด าเนินงาน 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

4.1-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 
4.1-1-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 
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 ข้อ 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

 คณะกรรมการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ร่วมกันด าเนินงานจัดท า
แผนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับคณะโดยมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
  1. เพ่ือด าเนินงานกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ พ.ศ 2556 - 2561 ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
  2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมในด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ซึ่งสามารถที่จะอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน หรือ เผยแพร่ ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมหรือ                    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3. เพ่ือบูรณาการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม                
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 และมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนฯ ดังนี้ 
 1. มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ                   
พ.ศ. 2556 - 2561 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไม่ต่ ากว่า 3 โครงการ/กิจกรรมต่อปี
การศึกษา 
 2. มีการด าเนินงานโครงการ อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม ต่อการบูรณาการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชา ที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
 3. มีจ านวนนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดในแต่ละโครงการ/แต่ละกิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในโครงการ/
กิจกรรม 
 4. สรุปแบบประเมินผลความพึงพอใจของแต่ละโครงการในภาพรวม ระดับมากและมากที่สุด
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
 5. คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการประชุมคณะกรรมการฯ ไม่ต่ ากว่า                  
3 ครั้งต่อปีการศึกษา เพ่ือก ากับการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 6. มีการรายงานผลการด าเนินงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพิจารณารับทราบ และ
ให้ข้อเสนอแนะ หลักจากเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม และเสนอแผนการด าเนินงานปีการศึกษาใหม่
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น 
 7. ทุกโครงการ/กิจกรรม มีการประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน   
 8. ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ช่องทาง 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

4.1-2-01 แผนการด าเนินงานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีการศึกษา 
2561 

 
 ข้อ 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะกรรมการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ก าหนดปฏิทินการ
ประชุมว่าด้วยการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา โดยมีการ
ประชุม เพ่ือก ากับ ติดตาม และขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. การประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
1.1 การประชุมครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 (เป็นการประชุมทบทวนแผนการ

ด าเนินงาน) 
1.2 การประชุมครั้งที่  2 ประจ าปีการศึกษา 2561 (เป็นการประชุมติดตามการ

ด าเนินงานระยะแรก) 
1.3 การประชุมครั้งที่  3 ประจ าปีการศึกษา 2561 (เป็นการประชุมติดตามการ

ด าเนินงานระยะหลัง) 
1.4 การประชุมครั้งที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2561 วัน (เป็นการประชุมสรุปผลการ

ด าเนินงานและเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมขับเคลื่อนเพ่ือทราบและให้ขอ
เสนอแนะ รวมทั้งเสนอแผนการด าเนินงาน ปีการศึกษา 62) 

2. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน  
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

4.1-3-01 ปฏิทินก าหนดการประชุมคณะกรรมการฯ 
4.1-3-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 

 
  



   73 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  2561 
 

 ข้อ 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะกรรมการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการประเมินผล
ความส าเร็จของการด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน ตามตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามแผนการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้ทราบถึงผลการประเมินความส าเร็จ ตามแต่ละตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ นอกจากนี้ยังมีจัดท าแบบประเมินผลของโครงการ/กิจกรรม  
ของทุกโครงการ 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

4.1-4-01 สรุปการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 ข้อ 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะกรรมการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้น าผลการประเมิน และ
ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และเสนอต่อการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนของ
วิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณารับทราบ พิจารณาให้ความเห็นต่อโครงการ/กิจกรรม ตลอดปีการศึกษา 
2561 และเสนอรายชื่อคณะกรรมการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2562 รวมทั้งเสนอแผนการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2562 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือให้ข้อเสนอแนะในการเสนอแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2562  
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

4.1-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 
4.1-5-02 เสนอรายชื่อคณะกรรมการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
4.1-5-03 (ร่าง) แผนการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี

การศึกษา 2562 
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 ข้อ 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 คณะกรรมการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ งานสารสนเทศ 
และชมรมถ่ายภาพ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานกิจกรรม
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ลงบนเว็ปไซต์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เฟสบุค
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เฟสบุคของสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ เฟสบุคของหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร และเวปไซต์ของกองประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

4.1-6-01 ภาพกิจกรรมบนเวปไซต์  
http://college.rmutl.ac.th (เวปไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ)  
https://www.facebook.com/fe.rmutl/photos_all, (เฟสบุคของหลักสูตร
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร) 
https://www.facebook.com/TheStudentAssociationofCISAT/ (เฟสบุค
ของสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยฯ) 
https://www.rmutl.ac.th/category/1 (ข่าวกิจกรรม บนเวปไซต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา) 

 
 
 ข้อ 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 ไม่มีการด าเนินงาน 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

- - 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีการจัดท าแผนการด าเนินงานอย่างชัดเจน โดย
ระบุงบประมาณและแนวทางการด าเนินงาน
ครอบคลุมการจัดกิจกรรมทุกระดับการศึกษา 

บูรณาการกิจกรรมร่วมกับรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือร่วมด าเนินงานกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม เช่น รายวิชาปราชญ์ชุมชน
, ภาษาไทย, ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นต้น 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม ที่สามารถสร้าง
ความเข้าใจเชิงวิชาการ และวัดผล นักศึกษาใน
การร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมทั้งมีการด าเนินงานให้บรรลุตาม
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 7 
 

- การจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับ
กิจกรรม 
- การส่งเสริมให้มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ใน
ข้อ 7.ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
- การส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมทั้งมี
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในแต่พ้ืนที่ ภูมิภาค 
หรือระหว่างประเทศ 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1   การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ
 เอกลักษณ์ของสถาบัน   
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผอ. และ ผู้ช่วยผอ.ด้านบริหาร 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : นายสมภพ พัดจาด / นางมาลัยพร วงค์แก้ว/นางวรวลัญช์ ฉิมพะเนาว์/

นางสาวช่อทิพย์ นิมิตรกุล 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : หัวหน้าสาขาสหวิทยาการ/หัวหนา้สาขาโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมลูและรายงาน : นางสาวธมนวรรณ จิตบาล/นายณยศ สังข์ค าภาร์/ 

นางสาววีรินทร์ภัทร์ สมพมิตร/นายธนากร นาเมืองรักษ ์
โทรศัพท์ : 053-266518 ต่อ 2001 
E-mail :   

 
 ข้อ 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ  มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปี
ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอ
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 
ผลการด าเนินงาน :  

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2562 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ผ่านการจัดประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยเป็นการด าเนินงานผ่าน
กระบวนการวางแผนที่มุ่งเน้นความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา มีการทบทวนผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา ตลอดจนมีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) เพ่ือให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและบริบทอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ อันจะน ามาซึ่งข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนที่เหมาะสมกับบริบท และอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ซึ่งกระบวนการทั้งหมด 
ได้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จากนั้นจึงได้ถ่ายทอดสู่ทุกหน่วยงานใน
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สังกัด ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ สามารถด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายเช่นเดียวกัน  โดยสามารถอธิบายขั้นตอนการด าเนินงาน
ได้ ดังนี้ 

1. วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตามค าสั่งวิทยาลัย
เทคโนโลยีและสหวิทยาการ ที่ 063/2561 (5.1-01-01) เพ่ือด าเนินการทบทวนผลการด าเนินงานกับ
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี รวมถึงแผนปฏิบัติราชการประจ าปี สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
อัตลักษณ์ นโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และข้อเสนอแนะ ตลอดจนนโยบายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาปรับปรุงพัฒนาโดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในวิทยาลัย ฯ แปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้ครบทั้ง 4 พันธกิจ คือ 
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
รวมถึงการบริหารจัดการ และจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ด าเนินการบริหาร
จัดการภายในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมถึงประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ และ
ค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

2. วิทยาลัยฯ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 เพ่ือ
รับฟังนโยบายการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ โดยมีนโยบายการบริหารงานในด้านต่าง ๆ รวมถึง
แนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือขับเคลื่อนวิทยาลัยฯ ให้บรรลุเป้าหมาย โดยในปีงบประมาณ 2562 
เป้าหมายหลักของการด าเนินงานของวิทยาลัย ฯ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ตามทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายของรัฐบาล และของ
มหาวิทยาลัย การสนับสนุนการด าเนินงานวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย การให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน แก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
บูรณาการกับการเรียนการสอน รวมถึงการบริหารจัดการหน่วยงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
และยึดหลักธรรมาภิบาล 

3. คณะกรรมการฯ ได้น านโยบายการด าเนินงานของผู้บริหาร รวมถึงน าผลการด าเนินงาน  
ตามเป้าหมายผลผลิต และตัวชี้วัดของหน่วยงาน ในกลยุทธ์ต่าง ๆ  ที่ครอบคลุมทุกภารกิจ คือ การ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหาร
จัดการของหน่วยงาน รวมถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ในปีที่ผ่านมา น ามา
เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 โดยให้ทุกหน่วยงานน าเสนอ
โครงการตามความจ าเป็น และสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน รวมถึงการตอบสนองต่อความ
ต้องการของการพัฒนาของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้แก่คณะกรรมการฯ 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของหน่วยงาน เน้นการพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาให้มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ทั้งด้านคุณภาพครู หลักสูตร และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในทุกภารกิจของวิทยาลัยฯ ทั้งในของระดับหลักสูตร และระดับ
คณะฯ แล้วจึงน าโครงการที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการและผู้บริหารเรียบร้อยแล้วน ามา
จัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 (5.1-01-02) 

4. ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ได้น าแผนปฏิบัติการประจ าปี  2562 น าเสนอต่อ
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการประชุม
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1 (1/2562) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ในที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนดังกล่าว (5.1-1-03) 

5. ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 ต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562  
(5.1-1-04) และผ่านการรับรองวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามบันทึกข้อความที่ อว 0654.01(สอ.)/053 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 
2562 เรื่อง ส่งมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 4/2562  
(5.1-1-05) เมื่อแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 ของวิทยาลัยฯ ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงได้
ด าเนินการเผยแพร่แผนดังกล่าวไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ตาม
บันทึกข้อความที่ บห.วทส.014/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (5.1-1-06) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ต่อไป 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

5.1-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

5.1-1-02 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
5.1-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 1/62 
5.1-1-04 แบบ เ สนอวา ระกา รประ ชุมคณะกรรมการบริ ห า รมหาวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี 

ราชมงคลล้านนา ครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2562  
5.1-1-05 บันทึกข้อความที่ อว 0654.01(สอ.)/053 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ส่งมติ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งท่ี 4/2562 
5.1-1-06 บันทึกข้อความที ่บห.วทส.014/2562 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
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 ข้อ 2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ   
      หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน      
      อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
      ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
 
ผลการด าเนินงาน :  
 ในปีงบประมาณ 2561 ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินจากข้อมูลของกองคลัง โดย
พิจารณาว่าแต่ละหลักสูตรมีต้นทุนต่อหน่วยในสัดส่วนของค่าใช้จ่ายคุ้มค่าต่อการจัดเรียนการสอน 
ก่อให้เกิดการพัฒนาของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มากน้อยเพียงใด โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาได้น าระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เข้ามาใช้ เพ่ือช่วยสนับสนุน
การบริหารจัดการด้านงบประมาณ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีประสิทธิภาพและสามารถค านวณ
ต้นทุนของแต่ละหลักสูตรได้ และเมื่อมีการค านวณต้นทุนแต่ละหลักสูตรแล้ว ได้วิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของต้นทุนต่อหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน  
กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีหลักสูตรใกล้เคียง (5.1-2-01) 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

5.1-2-01 เอกสารการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 ข้อ 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ี

เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
พันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 
ผลการด าเนินงาน :  
 วิทยาลัยฯ  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้การด าเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยง ของวิทยาลัยฯ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารและตัวแทนจากสาขา /หลักสูตร
ที่มสี่วนรับผิดชอบพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ (5.1-3-01) ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ มีการจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2561 โดยวิเคราะห์จาก SWOT ตามแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ เป็น
ลายลักษณ์อักษรตามแบบการประเมิน ความเสี่ยง ซึ่งมีการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงและปัจจัย  
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และมีการประเมินโอกาส ผลกระทบของความเสี่ยงและมีการจัดล าดับความ
เสี่ยง 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อยและน้อยมาก ด าเนินการตามบริบทและสภาพแวดล้อม
ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน (5.1-3-02) 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

5.1-3-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  
5.1-3-02 รายงานการบริหารความเสี่ยง 2561 

 
 ข้อ 4.บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน

อย่างชัดเจน 
 
ผลการด าเนินงาน : 
 ผู้บริหารวิทยาลัยฯ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยตลอดระยะเวลาการบริหารงาน 

ไม่มีการร้องเรียนภายในหน่วยงาน จึงถือเป็นตัวชี้วัดในความโปร่งใสและเป็นเครื่องมือในการบริหาร

การด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ประจ าวิทยาลัยฯ 

ด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือเกณฑ์ที่ทาง

ราชการก าหนด ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ โดยให้สอดคล้องทิศทางการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน

และรายงานการเงินเสนอต่อมหาวิทยาลัยเป็นประจ า มีการเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียแสดง

ความคิดเห็น มีการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะประเด็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการ จริยธรรมในการท างานวิจัยหรืองานวิชาการให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน  

 1. หลักประสิทธิผล – วิทยาลัยฯ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าใน

การปฏิบัติงาน เช่น รายงานผลการด าเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ด าเนินงานตามภารกิจหลัก

ได้ครบทุกภารกิจ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ แ ละการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม (5.1-4-01) 

 2. หลักประสิทธิภาพ – วิทยาลัยฯ มีการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน (5.1-4-02) เพ่ือให้การจัดส่งและแจ้งเวียนข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ หลายช่องทาง อาทิทั้ง

แบบเป็นทางการ คือ ส่งไฟล์เอกสารแจ้งเวียนในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และแบบไม่เป็นทางการคือ 

ช่องทางไลน์ เฟสบุ๊ค และข้อความในแมสเสนเจอร์  (5.1-4-03) วิทยาลัยฯ ได้รวบรวมข่าว

ประชาสัมพันธ์ เป็นรายสัปดาห์ เพ่ือให้บุคลากรได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึงและรวดเร็วสะดวกยิ่งขึ้นและ
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เป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษ การใช้โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้รับมา

ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการน าระบบบริหารทรัพยากร (ERP)  

(5.1-4-04) มาใช้เพ่ือควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณและเงินรายได้ 

 3.  หลักการตอบสนอง  – จัดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการรับฟังความคิดเห็น  

การประเมินความพึงพอใจ เช่น ช่องทางการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือประเมินความ 

พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ

หลักสูตร (5.1-4-05) ตั้งกล่องรับแสดงความคิดเห็นบริเวณที่แฟ้มลงชื่อปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร  

(5.1-4-06) 

 4. หลักภาระรับผิดชอบ – มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ (5.1-4-07) โดยมี

ค าสั่งมอบหมายภาระงานรับผิดชอบที่ชัดเจน  

 5. หลักความโปร่งใส – มีการบริหารจัดการงานในด้านต่าง ๆ ด้วยความชัดเจนโปร่งใส อาทิ 

เช่น ด้านการเงินและพัสดุ การด าเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ที่มหาวิทยาลัยฯ 

ก าหนด และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งนี้การจัดซื้อวัสดุของบุคลากร ได้มีการ

เปรียบเทียบร้านค้า เพ่ือให้ได้ร้านค้าที่มีคุณภาพและราคาที่ดีที่สุด (5.1-4-08) ด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกส่วนงาน สายวิชาการ สายสนับสนุน 

พนักงานราชการ (5.1-4-09) 

 6. หลักการมีส่วนร่วม – การด าเนินงานยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน โดย

มีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ (5.1-4-10) ร่วมกันเสนอหลักสูตร อีกทั้งเพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้

ร่วมกันวิเคราะห์การจัดท าหลักสูตร และเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือก าหนดนโยบาย กรอบและทิศทางการ

ด าเนินงาน 

 7. หลักการกระจายอ านาจ – ผู้อ านวยการมีการมอบอ านาจในการบริหารงานราชการให้แก่

รองผู้อ านวยการ และผู้ช่วยผู้อ านวยการ โดยได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและปฏิบัติราชการแทน เพ่ือ

ความรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยแต่งตั้งค าสั่งปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร และระบุ

หน้าที่ชัดเจน (5.1-4-11) 

 8. หลักนิติธรรม – บริหารงานต่าง ๆ โดยใช้หลักนิติธรรมปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกต้อง

เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยด าเนินงาน
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ตามระบบและกลไกที่มีอยู่ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความเป็นธรรม มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีก าหดน (5.1-4-12) 

 9. หลักความเสมอภาค – บริหารงานโดยยึดหลักความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ อาทิ ใน

เรื่องการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดท าโครงการ/การพัฒนาบุคลากร/การประชุมเชิง

ปฏิบัติการ โดยไม่ได้เลือกว่าจะต้องเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรืออายุงานเท่าใด ไม่มีการ

ระบุหรือก าหนดข้อห้าม ข้อพิจารณาพิเศษในเรื่องเพศ ความพิการทางร่างกาย การได้รับเกียรตินิยม 

เป็นเงื่อนไขในการรับสมัครบุคคลเพ่ือรับจ้างเป็นพนักงานของวิทยาลัยฯ (5.1-4-13) 

 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ – บริหารงานโดยใช้หลักฉันทามติ โดยผ่านการด าเนินงานของ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เช่นคณะกรรมการบริหารประจ าวิทยาลัยฯ ซึ่งในการด าเนินงานใช้ 
มติที่ประชุมในการสรุปผลการด าเนินงาน (5.1-4-14) 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

5.1-4-01 รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เล่มรายงานประจ าปีวิทยาลัย
เทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประจ าปี 2561 

5.1-4-02 ภาพการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
5.1-4-03 ภาพการแสดง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีส่งข่าวสารเป็นรายสัปดาห์ 
5.1-4-04 Print out ระบบอีอาร์พ ี
5.1-4-05 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร 
5.1-4-06 ภาพแสดงการตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นบุคลากรวิทยาลัยฯ 
5.1-4-07 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
5.1-4-08 บันทึกข้อความตัวอย่างการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ โดยเปรียบเทียบร้านค้าเพื่อความโปร่งใส 
5.1-4-09 ตัวอย่างแบบประเมินบุคลากรวิทยาลัย สายวิชาการ สายสนับสนุน และพนักงานราชการ 
5.1-4-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
5.1-4-11 ค าสั่งมอบหมายอ านาจรองผู้อ านวยการ และผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
5.1-4-12 ตัวอย่างแบบประเมินบุคลากรวิทยาลัย สายวิชาการ สายสนับสนุน และพนักงานราชการ 
5.1-4-13 ตัวอย่างประกาศรับสมัครบุคลากรวิทยาลัยฯ 
5.1-4-14 ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าวิทยาลัยฯ 
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 ข้อ 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาวิทยาลัยฯ สู่องค์การเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2561 ได้มีการพิจารณา
ความรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของวิทยาลัยฯ (5.1-5-01) ประกอบด้วยคณะท างานจัดการ
ความรู้ 3 ด้าน ได้แก่ งานบริหาร งานวิชาการ และงานวิจัย เป็นผู้ด าเนินการ เพ่ือให้เกิดกระบวนการ
การจัดการความรู้ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นการจัดอบรม การแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในกลุ่มการท างานต่าง ๆ การติดตามผล และการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนความรู้ โดยคณะกรรมการการจัดการความรู้แต่ละด้าน ได้มีการด าเนินการจัดการความรู้ 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

5.1-5-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจดัการความรู้ของวิทยาลัยฯ 
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 ข้อ 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 วิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2561 (5.1-6-01)  
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ โดยมุ่งเน้นการพัฒนารายบุคคล มีการส ารวจข้อมูล
ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรทุกคน ในด้านการฝึกอบรม การท าผลงานทางวิชาการ 
การศึกษาต่อในระดับสูง หลังจากได้รับข้อมูลความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรแล้ว จึงมอบให้
ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นได้ช่วยกลั่นกรองปรับปรุงให้แนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของ
วิทยาลัยฯ หลังจากนั้นจึงน ามาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและน าเสนอต่อในที่ประชุมกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯได้พิจารณาเห็นชอบ (5.1-6-02) 

ในแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2561 ได้มีกลยุทธ์ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ คือ 
สายวิชาการ 
1. สรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 

  2. สร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ในองค์กร 

  3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการบริการวิชาการ 

  สายสนับสนุน 

  1. สรรหาบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการ 

  2. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมีความเชี่ยวชาญ 

  ในแต่ละกลยุทธ์ได้มีการก าหนด กิจกรรม และตัวชี้วัดต่าง ๆ เพ่ือน าไปด าเนินงาน

ตามกิจกรรมที่ได้วางไว้ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ จึงได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานแผนพัฒนา

บุคลากร (5.1-6-03) แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

เพ่ือรับทราบและพิจารณา (5.1-6-04) 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-6-01 เลมแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
5.1-6-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย วาระเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 (พฤศจิกายน 2560) 
5.1-6-03 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2561  
5.1-6-04 รายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการวิทยาลยัฯ วาระเพื่อพิจารณาผลการพัฒนา

บุคลากร (พฤศจิกายน 2561) 
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  ข้อ 7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ 
 
ผลการด าเนินงาน : 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีการด าเนินประกันคุณภาพภายใน โดยมีรอง
ผู้อ านวยการด้านวิชาการฯ ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านบริหาร และเจ้าหน้าที่วิชาการศึกษามีหน้าที่ในการ
ดูแล และรับผิดชอบการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน 
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิทยาลัยฯ มีการประสานงาน ตรวจสอบและติดตามผลการ
ด าเนินงานกับสาขาวิชา ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยฯ ส านักงานเกี่ยวข้องกับตัว
บ่งชี้ระดับสาขาวิชา คณะ เป็นไปตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่
สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
มีงานประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ เป็นหน่วยงงานที่ดูแล สนับสนุน ส่งเสริม ด้านประกันคุณภาพ
ของวิทยาลัยฯ ให้มีกลไกการเชื่อมโยงการด าเนินงานคุณภาพเป็นเครือข่ายจากระดับหน่วยงานถึง
ระดับบุคคล และวิทยาลัยฯ ได้ พฒันาระบบประกันคุณภาพท่ีเหมาะสม ประกอบด้วย  

1. การควบคุมคุณภาพ วิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย
เทคโนโลยีและสหวิทยาการประจ าปีการศึกษา 2561 (5.1-7-01) คณะกรรมการ มีการชี้แจงให้
ผู้บริหารแต่ละระดับ หน่วยงาน และบุคลากรรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลทุกส่วนงานตามโครงสร้างการ
บริหารทั่วทั้งองค์กร ที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ของ สกอ. และมีการก าหนดค่าเป้าหมายการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยได้น าผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา มาพิจารณา
ก าหนดค่าเป้าหมายประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2561 (5.1-7-02) และมีคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน ทั้งระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ ที่มีการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยยึดถือและใช้ร่วมกัน (5.1-7-03) 

2. การตรวจสอบคุณภาพ วิทยาลัยฯ ได้จัดท าปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561  (5.1-7-04) รายงานผ่านการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2561 และมอบให้งานประกันคุณภาพ โดยคณะกรรมการก ากับดูแล ระบบงานประกัน
คุณภาพมีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ และด าเนินงานตัวบ่งชี้ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตรและ ระดับคณะ ทุกภาคการศึกษา และได้น าผลการติดตามฯ รายงานผ่าน
ที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 (ภาคเรียนที่ 1/2561)  และ
ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 (ภาคเรียนที่ 2/2561) (5.1-7-05) 
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3. การประเมินคุณภาพ  วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ทั้ งระดับหลักสูตร และระดับคณะ ตลอดจนด าเนินงานแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ  (5.1-7-06) ใน
ระดับหลักสูตร วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินงานตามก าหนดการดังนี้ 

a. มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562  

b. มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562  

และน าผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562  
(5.1-7-07) และต่อผู้เกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย เช่น รายงานต่อผู้บริหาร ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน และส านักประกันคุณภาพต่อไป 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

5.1-7-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
ประจ าปีการศึกษา 2561 

5.1-7-02 ตารางผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ีตามเป้าหมายคณุภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา 
2561 

5.1-7-03 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
5.1-7-04 ปฏิทินงานประกันคณุภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.1-7-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 4 และ 7 
5.1-7-06 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพระดับหลักสูตร 
5.1-7-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2   ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 
หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบหลัก : หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตร ี
หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมลูและรำยงำน : นางสาววีรินทร์ภัทร์   สมพมติร 
โทรศัพท์ : 053-266518-2001 
E-mail :  - 

 
 ข้อ 1. มีระบบและกลไกในกำรก ำกับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรให้เป็นไปตำม

องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
 
ผลกำรด ำเนินงำน :  
 วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรทั้ง 6 
องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้  ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด ตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (5.2-1-01) และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
เพ่ือด าเนินการในการจัดการคุณภาพในตามแผน/ปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษา 2561 โดยมี 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ด าเนินงานในตัวบ่งชี้ โดยมีรองผู้อ านวยการด้านวิชาการและกิจการ
นักศึกษา และประธานหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแล (5.2-1-02) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการประจ าปีการศึกษา 2561 (5.2-1-03) ท าหน้าที่
ก ากับและตดิตามการด าเนินงานของทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนด ผ่านการประชุมของแต่
ละหลักสูตร (5.2-1-04) 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 

หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

5.2-1-01 ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี
การศึกษา 2557 

5.2-1-02 ตารางผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา
2561 

5.2-1-03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 2561 
5.2-1-04 รายงานการประชุมของแต่ละหลักสูตร 
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 ข้อ 2. มีคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่ก ำหนดในข้อ 1 
และรำยงำนผลกำรติดตำมให้กรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำทุกภำคกำรศึกษำ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน :  
 วิทยาลัยฯ ก าหนดให้มีผู้การก ากับตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบและรายงาน ผู้เก็บและรวบรวมข้อมูล
(5.2-2-01) ตามระบบงานประกันคุณภาพมีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนิ นงานให้ เป็นไปตาม
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ และด าเนินงานตัวบ่งชี้ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและ ระดับคณะ ทุกภาคการศึกษา 
และได้น าผลการติดตามฯ รายงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 8 
มกราคม 2562 (ภาคเรียนที่ 1/2561)  และครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 (ภาคเรียนที่ 
2/2561) (5.2-2-02) 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 

หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

5.2-2-01 ตารางผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ 2561 
5.2-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4 และ 7 

 
 ข้อ 3.มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรให้เกิดผลตำม

องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
 
ผลกำรด ำเนินงำน :  
 วิทยาลัยฯ จัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรตลอดปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย 

1. ด าเนินการร่วมกับงานพัสดุวิทยาลัยฯ จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่าง ๆ โดยหลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2561 ส าหรับวัสดุการศึกษา เป็นจ านวน
เงินทั้งสิ้น 100,000 บาท โดยได้มีการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การศึกษาท่ีจ าเป็นต่อการเรียนการสอน อาทิ
เช่น อุปกรณ์ประจ าห้องปฏิบัติการพ้ืนฐานทางเคมี ส าหรับใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติใน
รายวิชาหลักมูลของเคมี การจัดซื้อโปรแกรม Cartia ส าหรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในรายวิชา
การออกแบบและเขียนแบบ เป็นต้น  

2. ด าเนินการจัดซื้อหนังสือร่วมกับห้องสมุดวิทยาลัยฯ ส าหรับปีงบประมาณ 2561 โดยมี
การจัดซื้อหนังสือทั้งสิ้น 28 รายการ เป็นจ านวนเงิน 25,000 บาท รวมถึงส ารวจรายการหนังสือและ
ส่งรายชื่อส าหรับปีงบประมาณ 2562  
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3. จัดท าข้อเสนองานปรับปรุงโรงงานต้นแบบเครื่องผลิตน้ าผลไม้ด้วยระบบพาสเจอร์ไรซ์
และยูเอชที (UHT) เพ่ือให้ถูกต้องตามมาตรฐาน GMP แต่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในปี 2561 
จึงได้วางแผนรอเสนอของบประมาณสนับสนุนในปีงบประมาณถัดไป  

4. จัดท าค าขอซ่อมครุภัณฑ์เครื่องวัดสีที่เสียหาย แต่ไม่ได้ รับการอนุมัติงบประมาณ 
เนื่องจากมีราคาซ่อมสูงมากไม่คุ้มค่ากับการซ่อม จึงได้วางแผนรอเสนอของบประมาณสนับสนุน
ส าหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดสีในปีงบประมาณถัดไป หรือหากมีงบพัฒนาเร่งด่วนพิจารณาให้
เสนอค าขอเข้าพิจารณาทันที 

5. จัดพ้ืนที่การเรียนรู้ (learning space) ให้นักศึกษา ณ อาคาร C2 ห้อง 201 เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวในการศึกษาหรือพัฒนาตนเองเพ่ิมเติมนอกเหนือจากเวลาเรียน 

6. การให้บริการอินเทอร์เน็ต wifi ของวิทยาลัยฯ จ านวน 18 จุด 
7. หอพักส าหรับนักศึกษาของหลักสูตรฯ จ านวน 1 อาคาร 

 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 

หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

5.2-3-01 เอกสารจากพัสดุ 
5.2-3-02 รูปภาพห้องต่าง ๆ 

 
 ข้อ 4.มีกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมก ำหนดเวลำทุกหลักสูตร และรำยงำนผลกำร

ประเมินให้กรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน :  

วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2561 ระดับหลักสูตร ตลอดจนด าเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร (5.2-4-01) ในระดับหลักสูตร วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินงานตามก าหนดการดังนี้ 

a. มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 (5.2-4-02) 

b. มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 (5.2-4-03) 

และน าผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562  
(5.2-4-04) และต่อผู้เกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย เช่น รายงานต่อผู้บริหาร ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน และส านักประกันคุณภาพต่อไป 
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 
หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

5.2-4-01 ค าสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 2561 
5.2-4-02 รายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2561 หลักสูตร วศ.บ.การ

ผลิตและนวัตกรรมอาหาร 
5.2-4-03 รายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2561 หลักสูตร วศ.บ.

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
5.2-4-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ 

 
 ข้อ 5. น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจ ำคณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มี

คุณภำพดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
 
ผลกำรด ำเนินงำน :  
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร) ประจ าปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้ รายงานผล 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 (5.2-5-01) และได้น า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง ดังนี้ 

แผนปรับปรุงพัฒนำตำมข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน  
ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2560 

วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำคุณภำพ แนวทำงกำรพัฒนำตำมข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร 

หลักสูตรควรมีแผนพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์

และสามารถน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงได้อย่าง

ต่อเนื่อง 

จัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณา

แผนพัฒนาและบริหารหลักสูตรตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยฯ เ พ่ือให้เห็นความ

เชื่อมโยงจากแผนกลยุทธ์ ไปสู่แผนปฏิบัติราชการ

ของหลักสูตร 
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หลักสูตรควรน าผลการประเมินคุณภาพระดับ

หลักสูตร น าไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง มคอ.

2 ให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมในการ

ด าเนินการบริหารหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มี

คุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

จัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณา

Curriculum mapping ในแต่ละรายวิชาใหม่ ให้

ถูกต้องตามลักษณะของรายวิชาโดยท าการเทียบ

กับหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลั กสู ต ร  โ ดยปรั บปรุ ง ผลลั พธ์ ก า ร เ รี ยนรู้  

(Learning Outcome) ที่เชื่อมโยงกับ Curriculum 

mapping 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

1. หลักสูตรควรเสริมเรื่องการค านวณต้นทุน

การผลิต ก าลังการผลิต และการล าดับจัดการ

ความส าคัญของงาน ตามข้อเสนอแนะของ

สถานประกอบการ 

2. หลักสูตรควรตระหนักถึงข้อมูลเชิงคุณภาพ

ของผู้ใช้บัณฑิตที่ได้จากการส ารวจมาพัฒนา

ปรับปรุ งการบริหารหลั กสู ตร ในแต่ ล ะปี

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1.  จัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ เ พ่ือ

พิจารณารายวิชาที่จะด าเนินการบูรณาการหรือ

เ พ่ิมเติมเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับความ

ต้องการของสถานประกอบการ เพ่ือเสริมทักษะให้

ผู้เรียนมีความพร้อมส าหรับการท างาน  

2. หลักสูตรด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิตในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่องผ่านโครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาใน

ทุกปีการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาปรับใน 

curriculum mapping ใน มคอ.2 โดยวิเคราะห์

และปรับทักษะที่ควรพัฒนาและส่งเสริมมาเป็น

ความรับผิดชอบหลักฯ  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษำ 

1. หลักสูตรควรจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ

ของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 ให้นักศึกษามีการ

พัฒนาที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 

1.  จัดประชุมคณะกรรมการหลักสูต รฯ เ พ่ือ

ว า งแผนส่ ง เ ส ริ มและ พัฒนานั กศึ กษ า ต าม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรที่ก าหนดไว้

ใน มคอ.2 
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2. หลักสูตรควรก าหนดผลลัพธ์ที่แสดงเชิง

คุณภาพที่ต้องการจากกระบวนการที่ ได้

ออกแบบไว้ (โดยเฉพาะตัวบ่งชี้กระบวนการ) 

อธิบายวิธีการด าเนินงานที่น าไปสู่ผลลัพธ์ที่

ก าหนดไว้ โดยมีการก ากับติดตาม ทบทวนและ

ประเมินผล หรือเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่

ก าหนด หากไม่เป็นไปตามผลลัพธ์ที่ต้องการให้

อธิบายเพ่ิมเติม ว่ามีวิธีการด าเนินงานอย่างไร 

เพ่ือน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

3. หลักสูตรควรรายงานความเชื่อมโยงของ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการของ

หลักสูตรที่จัดให้แก่นักศึกษาโดยแสดงให้เห็น

ถึงศักยภาพหรือผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ

นักศึกษาอย่างชัดเจน 

4. หลักสูตรควรทบทวนกระบวนการและ

แนวทาง ในการควบคุมดูแล ให้ค าปรึกษาแก่

นั กศึ กษา โดยมี ก า รบั นทึ กข้ อมู ลกา ร ให้

ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งมีการก ากับ

ติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้มีอัตราการคง

อยู่ และการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาดีขึ้น 

2. จัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ เพ่ือก าหนด

รายวิชาและกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ติดตามและประเมินผลการเรียนรู้

เชิงคุณภาพระหว่างและหลังจากการเรี ยนใน

รายวิชาหรือกิจกรรมนั้น ๆ  

3. หลักสูตรจัดท าคู่มือและแบบบันทึกการเข้าพบที่

ปรึกษาเป็นรายบุคคล และมีการบันทึกข้อมูลการ

ให้ค าปรึกษา พร้อมทั้งมีการก ากับติดตามผลลัพธ์ที่

เกิดขึ้น เพ่ือให้มีอัตราการคงอยู่ และการส าเร็จ

การศึกษาของนักศึกษาดีขึ้น โดยมีการก าหนดให้

อาจารย์ที่ปรึกษาจัดชั่วโมงโฮมรูมที่ปรึกษา อย่างน้อย

เดือนละ 1 คร้ัง และมีการจัดท าประกาศตารางเข้าพบ

อาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาทราบ  พร้อมเพ่ิมช่อง

ทางการติดต่อประสานงานผ่านช่องทางออนไลน์ใน

กรณีเร่งด่วน 

องค์ประกอบที่ 4 อำจำรย์ 

1. หลักสูตรควรมีการก ากับติดตามแผนพัฒนา

อาจารย์ เพ่ือส่งผลต่อเป้าหมายที่หลักสูตร

ก าหนดไว้ และหาแนวทางในการน าเสนอ

ผลงานของอาจารย์ ไปสร้างเป็นผลงานวิชาการ 

เพ่ือเพ่ิมการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ เพ่ือวาง

แผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรพร้อมเสนอและบรรจุลงในแผนพัฒนา

อาจารย์ของทางวิทยาลัยฯ  

2. ติดตามแผนการพัฒนาอาจารย์ด้านการท า

ผลงานวิจัยและเอกสารประกอบการสอน เพ่ือเข้าสู่
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2. ควรมีการวิ เคราะห์ปัจจัยจู ง ใจ ปัจจัย

อุปสรรค ของการพัฒนาตนเอง ของอาจารย์ให้

บรรลุเป้าหมายและวางแผนด าเนินการ เพ่ือลด

ผลกระทบจากปัจจัยที่เป็นอุปสรรค โดยอาจจะ

เสนอมาตรการการสนับสนุน เช่น การลดภาระ

งานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการปฏิบัติ

ภารกิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การ

เพ่ิมงบประมาณการพัฒนาอาจารย์ประจ า

หลักสูตร เป็นต้น 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยทางวิทยาลัยฯ จะมี

การจัดท าแบบฟอร์ม (format) ที่ถูกต้องส าหรับการ

จัดท าเอกสาร และติดตามความคืบหน้าการท างาน

ของอาจารย์ในแต่ละเดือน (Check list) เพ่ือก ากับ

และติดตามการท างานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่

หลักสูตรก าหนด  

3.  จั ดทีมระบบพ่ี เลี้ ยงเ พ่ือให้ค าปรึ กษาและ

ค าแนะน าต่าง ๆ   

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 

1. หลักสูตรควรให้ความส าคัญเพ่ิมเติมกับ

ร า ย วิ ช าที่ นั ก ศึ กษ าต้ อ งน า ค ว า ม รู้ แ ล ะ

ประสบการณ์จากรายวิชาเหล่านั้นไปใช้ในการ

ท างานหรือประกอบอาชีพ ใช้กระบวนการ

เรียนการสอนที่เหมาะสม โดยเน้นทักษะการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางด้านความคิด

สร้างสรรค์ และความคิดเชิงวิพากษ์ ที่สามารถ

สร้างนวัตกรรมได้อย่างเป็นเลิศตามโครงสร้าง

รายวิชาที่ก าหนด 

2. หลักสูตรควรมีการประเมินผลผู้เรียนโดย

เชื่อมโยงกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้

ใน มคอ 2 และมีกระบวนการประเมินพัฒนาที่

ชัดเจน โดยสามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การ

เรียนรู้ของนักศึกษาได้ 

1.  จัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ เ พ่ือ

พิจารณารายวิชาที่จะด าเนินการบูรณาการกับพันธ

กิจของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยฯ โดยท าการ

ตรวจสอบรายวิชาที่ปรากฏอยู่ ใน มคอ.2 เพ่ือ

พิจารณาการปรับลดหรือเพ่ิมรายวิชา การปรับ

เนื้ อหารายวิชา  โดยศึกษาเทียบกับ มคอ.1 

วิศวกรรมศาสตร์  เ พ่ือให้ตอบโจทย์กับความ

ต้องการในการท างานหรือการประกอบวิชาชีพ  

2. จัดท าโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ในเชิงคุณภาพ

เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาปรับกระบวนการเรียนการ

สอนในหลักสูตร ตลอดจนแนวทางการปรับปรุง

หลักสูตร   

3. หลักสูตรจะด าเนินการการตรวจสอบแผนการ

จัดท ามคอ.3 และ มคอ.4 ในเชิงคุณภาพส าหรับทุก
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รายวิชาผ่านการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ในรายวิชา (มคอ.3 & 4)  

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

1. หลักสูตรควรมีการวิเคราะห์ความต้องการ

ของสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ ตรงกับการ

พัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้

ในการประเมินผลความพึงพอใจ ให้ครอบคลุม

ประเด็นที่ส าคัญ ที่จะน ามาพัฒนาปรับปรุงสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้กับนักศึกษา 

1. จัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ เพ่ือท าการ

ส ารวจความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ

หลักสูตร เน้นกระบวนการที่มีส่วนร่วมตั้ งแต่

วิทยาลัยฯ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นักศึกษา 

ได้มีส่วนร่วมฯ ในการออกแบบเพ่ือให้ได้มาซึ่ง

เครื่องมือ อุปกรณ์เ พ่ือส่งผลต่อการเรียนรู้ ให้

นักศึกษา และปรับรูปแบบการประเมินผลในเชิง

คุณภาพมากยิ่งขึ้น  

 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 

หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

5.2-5-01 รายงานการประชุมขับเคลื่อนครั้งที่ 4 
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 ข้อ 6. มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบท่ี 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 
 
ผลกำรด ำเนินงำน :  
 วิทยาลัยฯ ได้รับการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร ในระหว่างวันที่ 6 – 7  มิถุนายน 2562 
จ านวนทั้งสิ้น 2 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและ
นวัตกรรมอาหาร และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  ซึ่งทั้ง 2 
หลักสูตรได้รบัการประเมิน ”ผ่าน” ในองคป์ระกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (5.2-6-01) 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 

หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

5.2-6-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 
 
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน :  

เป้ำหมำย 2561 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนที่ได้ กำรบรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ

 
 
สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ องค์ประกอบท่ี 5 

จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 
 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2561 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 จากผลการด าเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานตามที่ สกอ. ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2561  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสรุปได้
ดังนี้ 
 
ตารางที ่1  ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพระดับคณะ  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  
ผลการบริหารจัดการ
หลักสตูรโดยรวม 

3 คะแนน 
4.73 

=  2.37 ไม่บรรล ุ 2.37 
2 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  
อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละ 16 
13 X 

100 
= 

34.2
1 

บรรล ุ 4.28 
38 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 
อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 30 
3 X 

100 
= 7.89 ไม่บรรล ุ 0.66 38 

ตัวบ่งชี้ที ่1.4 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

ร้อยละ 8 
-18.27 X 

100 
= 

91.3
5 

บรรล ุ 5.00 
20 

ตัวบ่งชี้ที ่1.5 
การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

5 ข้อ 4 ข้อ ไม่บรรล ุ 4.00 

ตัวบ่งชี้ที ่1.6 
กิจกรรมนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตร ี

5 ข้อ 4 ข้อ ไม่บรรล ุ 4.00 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 3.39 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 2 : วิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

6 ข้อ 6 ข้อ บรรล ุ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  
เงินสนับสนุนงานวิจัยงาน
สร้างสรรค ์

60,000 
บาท 

32,123,625 
= 700,719.90 บรรล ุ 5 คะแนน 

33 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ 30 
8.40 x 100 

= 22.10 ไม่บรรล ุ 3.68 คะแนน 
38 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 : วิจัย 4.56 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  
การบริการวิชาการแก่สังคม 

6 ข้อ 4 ข้อ ไม่บรรล ุ 4 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 4 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  
ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ 6 ข้อ บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที ่5.1  
การบริหารของคณะเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม           
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและ         
อัตลักษณ์ของคณะ 

6 ข้อ 6 ข้อ บรรล ุ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 
 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสตูร 

5 ข้อ 6 ข้อ บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 5 คะแนน 
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ผลการประเมิน 
0.00-1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50  การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50  การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

ตารางที ่2  วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องค์ประกอบ 
ตัว
บ่งชี ้

คะแนนประเมนิเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O 

คะแน
น

เฉลี่ย 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต 6 3.31 4.00 2.37 3.39 พอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 3 5.00 5.00 3.68 4.56 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 บริการวิชาการ 1 - 4.00 - 4.00 ดี 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 การบริหารจัดการ 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

รวม 13 3.74 4.57 3.03 4.08 ดี 
ผลการประเมิน ดี ดีมาก พอใช้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที ่3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนาภาพรวม 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
- 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. ควรส่งเสริมให้บุคลากรท าต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
2. ควรมีการปรับปรุงกลยุทธ์การรับนักศึกษาเพ่ือให้ได้จ านวนนักศึกษาตามที่ก าหนด 
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ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ปกีารศึกษา 2561 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

1 จ ำนวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด 2 
2 - ---ระดับปริญญำตร ี 2 
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 0 
4 - ---ระดับปริญญำโท 0 
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
6 - ---ระดับปริญญำเอก 0 
7 จ ำนวนหลักสตูรที่จดักำรเรียนกำรสอนนอกสถำนท่ีตั้ง 0 
8 - ---ระดับปริญญำตร ี 0 
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 0 
10 - ---ระดับปริญญำโท 0 
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
12 - ---ระดับปริญญำเอก 0 
13 จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมดทกุระดับกำรศึกษำ 46 
14 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำตร ี 46 
15 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บณัฑติ 0 
16 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำโท 0 
17 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บณัฑติขั้นสูง 0 
18 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำเอก  0 
19 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 38 
20 - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วฒุิปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ  0 
21 - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วฒุิปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ 25 
22 - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วฒุิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ  13 
23 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย ์ 35 
24 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ท่ีไม่มตี ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ 0 
25 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ท่ีไม่มตี ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ 24 
26 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ท่ีไม่มตี ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ 11 
27 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ 2 
28 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหนง่ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปรญิญำตรี หรือเทียบเท่ำ 0 
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ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

29 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหนง่ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มวีุฒิปรญิญำโท หรือเทียบเท่ำ 1 
30 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหนง่ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปรญิญำเอก หรือเทียบเท่ำ 1 
31 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ 1 
32 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหนง่รองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ 0 
33 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหนง่รองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ 0 
34 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหนง่รองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ 1 
35 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ 0 
36 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหนง่ศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ 0 
37 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหนง่ศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ 0 
38 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหนง่ศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ 0 
39 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรแยกตำมวุฒิกำรศึกษำ 38 
40 - - --ระดับปริญญำตร ี 0 
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต 0 
42 - - --ระดับปริญญำโท 25 
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
44 - - --ระดับปริญญำเอก 13 
45 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทีม่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 3 
46 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสตูรที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร 35 
47 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสตูรที่มีต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ 2 
48 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสตูรที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ 1 
49 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสตูรที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ 0 
50 จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร 22 
51 - - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม

วิชำกำรระดับชำต ิ
13 

52 - - --บทสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำง
วิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.
2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้ง
ให ้กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกำศฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่อง
จำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติทีไ่ม่อยู่ในฐำนข้อมลู ตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและ

3 
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ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

จัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกำศ 

53 - - --ผลงำนท่ีได้รับกำรจดอนุสิทธบิัตร 0 
54 - - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 0 
55 - - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ใน

ฐำนข้อมูล ตำม ประกำศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำ
สถำบันอนุมัติและจดัท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให ้ กพอ./กกอ.ทรำบ
ภำยใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่
ปรำกฏ ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

2 

56 - - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูลระดับนำนำชำตติำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำ
ด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556  

2 

57 - - --ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร 0 
58 - - --ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผำ่นเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 0 
59 - - --ผลงำนวิจัยท่ีหน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 0 
60 - - --ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับกำรจดทะเบียน 0 
61 - - --ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ไดร้ับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 0 
62 - - --ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร

แต่ไมไ่ด้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
0 

63 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพรสู่่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

0 

64 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 0 
65 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำต ิ 2 
66 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 0 
67 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับภมูิภำคอำเซยีน 0 
68 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  0 
69 - - -จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูรปริญญำเอกที่ได้รบักำรอ้ำงอิงใน

ฐำนข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
0 

70 จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีทั้งหมด 7 
71 จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีทีต่อบแบบส ำรวจเรื่องกำรมีงำนท ำภำยใน 1 ปี หลังส ำเร็จกำรศึกษำ 7 
72 จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีที่ได้งำนท ำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ (ไมน่ับรวมผู้ที่ประกอบอำชีพอิสระ) 7 
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ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

73 จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีทีป่ระกอบอำชีพอิสระ 0 
74 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำตรีที่มีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ 0 
75 จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีทีม่ีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำอยู่แล้ว 0 
76 จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีทีศ่ึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ 0 
77 จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีทีอุ่ปสมบท 0 
78 จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีที่เกณฑ์ทหำร 0 
79 เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือน ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพ

อิสระ (ค่ำเฉลี่ย) 
 

80 ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงท่ีมีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีตำมกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.71 

81 จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผูส้ ำเร็จกำรศึกษำในระดับปรญิญำโทท่ีได้รับกำรตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

- 

82 - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณท์ี่มีกำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - 
83 - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำต ิ - 
84 - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ

นำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบ
คณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำ
สถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่
วันท่ีออกประกำศ 

- 

85 - ---ผลงำนท่ีได้รับกำรจดอนสุิทธิบัตร - 
86 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมลู TCI กลุ่มที ่2 - 
87 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ทีไ่มอ่ยู่ในฐำนข้อมูลตำม

ประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.
2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศใหท้รำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร ที่ปรำกฏในฐำนขอ้มูล TCI กลุ่มที ่1 

- 

88 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมลูระดับนำนำน
ชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร
ทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพรผ่ลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ.2556 

- 
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89 - ---ผลงำนท่ีได้รับกำรจดสิทธิบัตร - 
90 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีม่ีกำรเผยแพรสู่่สำธำรณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ

อิเลคทรอนิกส์ online 
- 

91 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน - 
92 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับชำต ิ - 
93 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ - 
94 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับภมูิภำคอำเซยีน - 
95 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  - 
96 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำโททั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่เปน็วงรอบประเมิน) - 
97 จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผูส้ ำเร็จกำรศึกษำในระดับปรญิญำเอกที่ไดร้ับกำรตีพิมพ์หรือ

เผยแพร ่
- 

98 - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ  - 
99 - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ

นำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบ
คณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำ
สถำบันอนุมัติและจดัท ำเป็นประกำศให้ทรำบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่
วันท่ีออกประกำศ 

- 

100 - ---ผลงำนท่ีได้รับกำรจดอนสุิทธิบัตร - 
101 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมลู TCI กลุ่มที ่2 - 
102 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ทีไ่มอ่ยู่ในฐำนข้อมูลตำม

ประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.
2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศใหท้รำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร ที่ปรำกฏในฐำนขอ้มูล TCI กลุ่มที ่1 

- 

103 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมลูระดับนำนำน
ชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร
ทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพรผ่ลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ.2556 

- 

104 - ---ผลงำนท่ีได้รับกำรจดสิทธิบัตร - 
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105 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีม่ีกำรเผยแพรสู่่สำธำรณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

- 

106 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน - 
107 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับชำต ิ - 
108 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ - 
109 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับภมูิภำคอำเซยีน - 
110 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  - 
111 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำเอกท้ังหมด (ปีกำรศึกษำที่เปน็วงรอบประเมิน) - 
112 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเทำ่ (FTES) รวมทุกหลักสูตร 57.31 
113 - ---ระดับอนุปริญญำ 0 
114 - ---ระดับปริญญำตร ี 57.31 
115 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 0 
116 - ---ระดับปริญญำโท 0 
117 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
118 - ---ระดับปริญญำเอก 0 
119 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรคจ์ำกภำยในสถำบัน 9,992,000 
120 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 9,992,000 
121 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุภำพ 0 
122 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 0 
123 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรคจ์ำกภำยนอกสถำบัน 13,131,625 
124 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 13,131,625 
125 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุภำพ 0 
126 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 0 
127 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผูล้ำศึกษำต่อ) 33 
128 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 33 
129 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุภำพ 0 
130 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 0 
131 จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผูล้ำศึกษำต่อ) 0 
132 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 
133 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุภำพ 0 
134 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 0 
135 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทีล่ำศึกษำต่อ 5 
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136 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  5 
137 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุภำพ  0 
138 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  0 
139 จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ลำศึกษำตอ่ 0 
140 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   0 
141 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุภำพ   0 
142 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 0 
143 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร

ระดับชำต ิ
13 

144 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 13 
145 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุภำพ 0 
146 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 0 
147 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร

ระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติทีไ่ม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร
เผยแพรผ่ลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบนัอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้
ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกำศ 

3 

148 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 3 
149 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุภำพ 0 
150 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 0 
151 ผลงำนท่ีได้รับกำรจดอนสุิทธิบัตร 0 
152 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 
153 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุภำพ 0 
154 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 0 
155 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล 

TCI กลุ่มที่ 2 
0 

156 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 
157 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุภำพ 0 
158 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 0 
159 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่

ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำ

2 
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ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

สถำบันอนุมัติและจดัท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 
วันนับแต่วันท่ีออกประกำศ (ซึ่งไมอ่ยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

160 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 2 
161 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุภำพ 0 
162 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 0 
163 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติที่

ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 

0 

164 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 
165 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุภำพ 0 
166 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 0 
167 ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร 0 
168 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 
169 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุภำพ 0 
170 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 0 
171 ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 0 
172 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 
173 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุภำพ 0 
174 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 0 
175 ผลงำนวิจัยท่ีหน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 0 
176 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 
177 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุภำพ 0 
178 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 0 
179 ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับกำรจดทะเบยีน 0 
180 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 
181 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุภำพ 0 
182 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 0 
183 ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผำ่นเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 0 
184 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 
185 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุภำพ 0 
186 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 0 
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ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

187 ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผำ่นกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร แต่
ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

0 

188 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 
189 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุภำพ 0 
190 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 0 
191 งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพรสู่่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

online 
0 

192 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 
193 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุภำพ 0 
194 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 0 
195 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่นระดับสถำบัน 0 
196 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 
197 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุภำพ 0 
198 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 0 
199 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่นระดับชำต ิ 2 
200 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 2 
201 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุภำพ 0 
202 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 0 
203 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่นระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 0 
204 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 
205 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุภำพ 0 
206 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 0 
207 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่นระดับภมูิภำคอำเซียน 0 
208 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 
209 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุภำพ 0 
210 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 0 
211 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่นระดับนำนำชำติ 0 
212 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 
213 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุภำพ 0 
214 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 0 

 




