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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ปการศึกษา 2562 

(17 มิถุนายน 2562 – 25 พฤษภาคม 2563) 
 

วันท่ีรายงาน 5 มิถุนายน 2563 



คํานํา 
 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงค เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษา และเพ่ือเตรียมความพรอมในการรับการประเมินจากองคกรภายนอก ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรา 48 กําหนดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและให

ถือวาการประกันคณุภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดจัดทํารายงาน

การประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2562 เพ่ือเปนรายงานสรุปผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา ในรอบปการศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 โดยมี

รายละเอียดตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5 องคประกอบ 

13 ตัวบงชี้ พรอมทั้งวิเคราะหจุดแข็งและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการ

บริหารจัดการในปการศึกษาตอไป 

การจัดทํารายงานฉบับนี้ ไดรายงานถึงผลการดําเนินงานตามภารกิจของวิทยาลัยเทคโนโลยี

และสหวิทยาการ ตามองคประกอบ รายงานการตรวจสอบคุณภาพ และดัชนีบงชี้คุณภาพที่สอดคลองกับระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ซึ่งเปนแนวทางในการดําเนินการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการใหท่ัวถึงทั้งองคกร โดยมีเปาหมายในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความ

เชี่ยวชาญทางดานวิชาการ สรางงานวิจัย ใหบริการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองสูสังคม     

ในการดําเนินการตามภารกิจและการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาใหดียิ่งข้ึนตอไป 

 

 

 

ลงนาม ……………………..…………………………. 

                     (นายนพดล   มณีเฑียร) 

                                                             ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

  หนา 

  

คํานํา  

สารบัญ  

บทสรุปผูบริหาร  

สวนที่ 1  สวนนํา  

 1. ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 1 

 2. ปรัชญา วิสัยทัศน เปาหมาย  1 

 3.   เอกลักษณ และอัตลักษณ 2 

 4.   แผนยุทธศาสตร 2 

 5. โครงสรางการองคกร 11 

 6. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 14 

 7. จํานวนนักศึกษา 14 

 8. จํานวนอาจารยและบุคลากร 15 

 9. ขอมูลดานงบประมาณ และอาคารสถานที่ 16 

 10. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 16 

สวนที่ 2  ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้  ปการศึกษา 2562  

 องคประกอบที่  1   การผลิตบัณฑิต 24 

 องคประกอบที่  2   การวิจัย   61 

 องคประกอบที่  3   การบริการวิชาการ 83 

 องคประกอบที่  4   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  91 

 องคประกอบที่  5   การบริหารจัดการ 115 

สวนที่ 3  สรุปผลการประเมินตนเอง 

Common Data Set ปการศึกษา 2562 

198 

201 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มุงเนน

การจัดการศึกษาโดยใชนวัตกรรมทางการศึกษาในเชิงการเรียนรูแบบบูรณาการที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ มุงสูความเปนเลิศทั้งทางดานสติปญญาและทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตเปน

สาธารณะ เพ่ือตอบสนองความตองการตอสังคม ชุมชนและประเทศชาติ มีพันธกิจในการดําเนินงาน

คือ 

1. จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่ ใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเปน

ฐานความรูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ 

2. สรางสรรคงานวิจัยเชิงประยุกตผสานเขากับการเรียนการสอน พัฒนาผลงาน

นวัตกรรมท่ีกอใหเกิดประโยชนแกสังคม 

3. แหลงบมเพาะคุณธรรม จริยธรรม ใหแก บัณฑิตและใหมีความรูความเขาใจ

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

4. การบริหารจัดการตอบสนองกับความตองการของสังคมอยางโปรงใสตามหลักธรร

มาภิบาล 

วิทยาลัยฯ เปดการเรียนการสอนที่พ้ืนท่ีดอยสะเก็ด และมีการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับต่ํากวาปริญญาตรีจํานวน 3 หลักสูตร ระดับปริญญาตรีจํานวน 2 หลักสูตร ในรอบปการศึกษา 

2562 มีผลการดําเนินงานดังตอไปนี ้

1. ดานการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

แตละหลักสูตรมีกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ตั้งแตกระบวนการกํากับมาตรฐานหลักสูตร การ

รับนักศึกษา การพัฒนาคุณภาพอาจารย การประเมินผูเรียน และการสนับสนุนการเรียนรู เพ่ือบัณฑิต

มีคุณลักษณะตรงตามความตองการของตลาด ผูประกอบการ หรือสามารถเปนผูประกอบการไดดวย 

2. ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค วิทยาลัยฯ มีการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนา

งานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในสวนของโครงการ และงบประมาณตางๆ โดยป 2562 มีงบวิจัยและ

งานสรางสรรคทั้งภายในและภายนอกรวมท้ังสิ้น 4,144,340 บาท แบงเปนภายในจํานวนทั้งสิ้น 

290,544 บาท และภายนอกจํานวนท้ังสิ้น 3,853,796 บาท และมีผลงานทางวิชาการจํานวน 21 

ผลงาน 

3. ดานการบริการวิชาการ วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการบริการวิชาการตามตามแผนกล

ยุทธของวิทยาลัยฯ ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาวิทยาลัยฯ เพ่ือสรางผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกิด

ประโยชนตอสังคม และสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยมีความรวมมือทั้งกับหนวยงาน

ภายในและภายนอก และมีการลงพ้ืนที่ ชุมชนอยางตอเนื่อง 

4. ดานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม วิทยาลัยฯ เล็งเห็นความสําคัญในการดําเนินการ

สงเสริม อนุรักษ ภูมิปญญาทองถ่ินและศิลปวัฒนธรรมสรางสรรค จึงไดมีการสนับสนุนโครงการและ
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กิจกรรมตางๆ โดยเนนการสรางความรวมมือทั้ง ผูบริหาร บุคลากร นักศึกษา ชุมชน และองคกรใน

ทองถ่ิน และนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยตางๆ  

5. ดานบริหารจัดการ วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานอยางเปนระบบ โดยเริ่มจากการ

จัดทําแผน การเงิน การบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู การพัฒนาบุคลากร และการประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวน   

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องคประกอบ 
จํานวน 

ตัวบงชี้ 

คะแนนประเมิน

เฉลี่ย 
ระดับคุณภาพ 

1. การผลิตบัณฑิต 6 ตัวบงชี้ 4.10 ด ี

2. การวิจัย 3 ตัวบงชี้ 5.00 ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 1 ตัวบงชี้ 5.00 ดีมาก 

4. การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 1 ตัวบงชี้ 5.00 ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 2 ตัวบงชี้ 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 13 ตัวบงชี้ 4.58 ดีมาก 

 

จุดเดนและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

 จุดเดนและแนวทางเสริม 

1. วิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เนนการบูรณาการศาสตรที่สอดคลองกับ

ความตองการของประเทศ 

2. มีอาจารยจํานวนมากทําใหเพียงพอตอการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด 

3. เพ่ิมกระบวนการระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษาไดอยางใกลชิดมากยิ่งข้ึน 

4. มีจุดบริการนักศึกษาเพื่ออํานวยความสะดวกใหนักศึกษา เชน การลงทะเบียน กยศ. 

ทุนการศกึษา 

5. จัดหองบริการสําหรับนักศึกษาใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะ 

6. อาจารยในสังกัดมีการทําโครงการวิจัยอยางตอเนื่อง 

7. มีงบสนับสนุนโครงการวิจัย 

8. อาจารยในสังกัดมีการเผยแพรผลงานวิจัยในในการในการประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ 

9. มีหองปฏิบัติการเพ่ืออํานวยความสะดวก 

10. อาจารยในสังกัดมีการตีพิมพผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ 
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11. มหาวิทยาลัยฯมีการสนับสนุนงบประมาณในการเผยแพรผลงานทางวิชาการในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ

12. มีการสนับสนุนใหนักวิจัยตีพิมพผลงานทางวิชาการวารสารภายในประเทศและ

ตางประเทศ 

13. มบีุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลายศาสตร 

14. มีนํานักศึกษาในสาขาตางๆมาทํางานรวมกัน 

15. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง 

16. มีการจัดโครงการโดยรวมหลายๆศาสตรเขาดวยกัน เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูครบทุก

ดาน 

17. บุคลากรในสังกัดมีความรูความเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ 

18. มีการจัดทําแผนการดําเนินงานอยางชัดเจน โดยระบุงบประมาณและแนวทางการ

ดําเนินงานครอบคลุมการจัดกิจกรรมทุกระดับการศึกษา 

19. บูรณาการกิจกรรมรวมกับรายวิชาที่เก่ียวของ เพ่ือรวมดําเนินงานกิจกรรมดานการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เชน รายวิชาปราชญชุมชน, ภาษาไทย, ภูมิปญญาทองถิ่น  

เปนตน 

20. วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการอยางเปนระบบและตอเนื่อง ตามแผน

ยุทธศาสตร 

21. ผูบริหารมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวน 

 จุดท่ีควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง 

1. จํานวนผูสมัครแตละปลดลงอยางตอเนื่อง 

2. สรางเครือขายทางการศึกษา และการออกแนะแนวการศึกษาเชิงรุก 

3. จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 

4. ทําระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือใหการขอตําแหนงทางวิชาการการเพิ่มขึ้นทุกป 

5. ควรมีการสงเสริมใหนักวิจัยขอทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกเพ่ิมมากขึ้น 

6. มีการอบรมทําความเขาใจกับนักวิจัยเก่ียวกับระเบียบการเบิกจายงบประมาณ

โครงการวิจัย 

7. ควรมีการสรางนักวิจัยหนาใหม 

8. ควรมีการทํางานรวมกับชุมชนที่อยูรอบบริเวณวิทยาลัยฯ เพื่อใหเกิดความยั่งยืน และ

สามารถสรางแหลงเรียนรูรวมกันระหวางชุมชน 

9. ทบทวนแผนการบริการวิชาการในปถัดไปตามบริบทหรือสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

ในปจจุบัน หรือเพ่ิมชองทางการบริการวิชาการผานสื่อตางๆ 
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10. การพัฒนารูปแบบกิจกรรม ที่สามารถสรางความเขาใจเชิงวิชาการ และวัดผล นักศึกษา

ในการรวมกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม รวมทัง้มีการดําเนินงานให

บรรลุตามตัวบงชี้ขอที่ 7 

11. การจัดการงบประมาณใหสอดคลองกับกิจกรรม 

12. การสงเสริมใหมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 7 กําหนดหรือสรางมาตรฐานดาน

ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

13. การสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมการแขงขันทักษะทางดานศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งมี

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในแตพื้นที่ ภูมิภาค หรือระหวางประเทศ 
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สวนที่ 1 สวนนํา 

 

1.  ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 

  1.1  ชื่อหนวยงาน 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

  1.2  ท่ีตั้ง 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (ดอยสะเก็ด) เลขที ่98 

หมู 8 ต.ปาปอง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 50220 

  1.3  ประวัติความเปนมา 

  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลไดยกฐานะ เปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่  18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 นั้นเปนการ

เปลี่ยนแปลงการบริหาร และโครงสรางใหมของมหาวิทยาลัยฯ เกิดการยุบและรวมคณะวิชาเดิมใหเปนคณะ

ใหมเพ่ือทําใหเกิดความเขมแข็ง  เกิดแนวคิดการจัดการศึกษาแบบบูรณการองคความรูในแตละศาสตรเขา

ดวยกัน อีกทั้งยังตองคงความเปนเอกลักษณของโรงเรียนชางฝมือดานอุตสาหกรรม พณิชยกรรมเกษตรกรรม 

และศิลปกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการจึงไดจัดตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2550 ตามกฎกระทรวงใหเปน

หนวยงานที่มีระดับเทียบเทาคณะ ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา เพ่ือตอบสนองปณิธานหลักของมหาวิทยาลัยที่ตองการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติที่ถึงพรอมดวย

คุณธรรม จริยธรรม มีความรู ความเชี่ยวชาญที่จะไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหมีความเจริญรุงเรืองอยาง

ยั่ งยืนและดําเนินชีวิตอยางเปนสุขพึ่ งพาตนเองได  โดยมีภารกิจการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรมีการบูรณาการศาสตรบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี จัดระบบการเรียนการสอน การเรียนรูดวยปญหาและการเรียนรูดวยโครงการ (Problem-

Project Based Learning) สงเสริมการจัดการศกึษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาใหเชื่อมโยง

กับการพัฒนาทองถิ่น และภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาค เกิดการพัฒนาอาชีพและพัฒนาการศึกษาตอเนื่องและ

การเรียนรูตลอดชีวิต โดยแบงออกเปน 2 สาขา 5 หลักสูตร คือ สาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลย ี

ไดแก หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ หลักสูตรเตรียมสถาปตยกรรมศาสตร 

และสาขาสหวิทยาการ ไดแก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร และ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

 

2.  ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 

  ปรัชญา 

  บูรณาการสรรพวิชาและเทคโนโลยีเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรม 
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  วิสัยทัศน 

  ตนแบบการจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษา การฝกอบรมและผลิตบัณฑิตบูรณาการศาสตรตาม

มาตรฐานสากล 

  พนัธกิจ 

 1. จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่ใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเปนฐานความรูในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ 

2. สรางสรรคงานวิจัยเชิงประยุกตผสานเขากับการเรียนการสอน พัฒนาผลงานนวัตกรรมที่กอใหเกิด

ประโยชนแกสังคม 

3. แหลงบมเพาะคุณธรรม จริยธรรม ใหแกบัณฑิตและใหมีความรูความเขาใจศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

  4. การบริหารจัดการตอบสนองกับความตองการของสังคมอยางโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

 

3.  เอกลักษณ และอตัลักษณ 

 เอกลักษณ  

ตนแบบการศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีและบูรณาการศาสตร 

อัตลักษณ 

บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใชเทคโนโลยีเปนฐาน 

- บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on) 

- ใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนฐาน (Technology - Based Learning) 

    - สรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) 

 

4.  แผนยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติจะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติ

ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนี้  
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ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง  

มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการ

สภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ 

ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมี

ความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการ

ปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไข

ปญหาแบบบูรณาการท้ังกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือน

บานและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 

3 ประการ ไดแก 

(1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 

และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดาน

อ่ืนๆ นํามา ประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคม

โลกสมัยใหม  

(2) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคตผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติตางๆ ทั้ง

โครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ

สภาพแวดลอม ใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ  

(3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึง

ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคตบน

พ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศไทย

สามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการ

ยกระดับรายได และการกินดีอยูดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศ

ไดในคราวเดียวกัน 

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

โดยคนไทยมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิต

สาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมือง

ดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 

และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทย

ที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ

ตนเอง 
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญที่ใหความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาคเอกชน 

ประชาสังคม ชุมชนทองถิ่น มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทํา

เพ่ือสวนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน การ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยท้ังในมิติ

สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และทําประโยชน

แกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกัน การเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ

อยางเปนธรรมและทั่วถึง 

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชวีิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติดาน

สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายที่

เก่ียวของไดเขามา มีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยเปนการดําเนินการบนพื้นฐาน

การเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสราง

สมดุลทั้ง 3 ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน

และประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของ

รัฐที่ทําหนาที่ ในการกํากับหรือในการใหบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุง

ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก

อยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัล

เขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยง

ถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก 

รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และ

สรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้นกฎหมายตองมีความ

ชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหลื่อม

ล้ําและเอ้ือตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและ 

การอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
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ยุทธศาสตรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการศกึษาเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถบูรณาการศาสตรและนําสูการปฏิบัติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาวิทยาลัยฯ เพ่ือสรางผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกิดประโยชนตอสังคม 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาวิทยาลัยฯ เพ่ือเปนแหลงเรียนรูและการบริการวิชาการสูสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางบัณฑิตใหมีความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาลานนา และดํารงตนใหอยูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

 

แผนยุทธศาสตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 2563 – 2567 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑติที่มีความสามารถบูรณาการศาสตรและนําสูการปฏิบัติ 

กลยุทธ 1.1 นําเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศใชสําหรับการจัดการเรียนรู 

มาตรการ 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความพรอมสําหรับเทคโนโลยีที่ตองนําไปใช 

2. พัฒนาและจัดหาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

3. นําเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศมาประยุกตกับการเรียนการสอน 

กลยุทธ 1.2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีความพรอมในศตวรรษที่ 21 

มาตรการ 

1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบแนวคิด CDIO 

2. พัฒนาบุคลากรเพ่ือความเหมาะสมกับหลักสูตร 

3. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพ่ือเตรียมผูเรียนเขาสูศตวรรษที่ 21 

4. สงเสริมใหเกิดกิจกรรมพัฒนาทักษะใหกับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 
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กลยุทธ 1.3 พัฒนาและสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งในและตางประเทศ 

มาตรการ 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความพรอมในดานภาษาและการสื่อสาร รวมทั้งทักษะวิชาชีพในอนาคต 

2. เตรียมความพรอมสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก สาธารณูปโภค ที่สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งในและตางประเทศ 

3. สงเสริมใหเกิดการสรางขอตกลงและความรวมมือกับหนวยงาน 

4. สงเสริมการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ที่สรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งในและตางประเทศ 

กลยุทธ 1.4 สรางวุฒิภาวะและทัศนคติที่ดีตอสังคม 

มาตรการ 

1. ปลูกฝงทัศนคติท่ีดีเพ่ือสังคมและสวนรวม 

2. จัดกิจกรรมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีตอสังคมและสวนรวม 

3. สรางวุฒิภาวะและทัศนคิตทิี่ดีตอสังคม ผานการบูรณาการรวมกับรายวิชาในหลักสูตร 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาวิทยาลัยฯ เพื่อสรางผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกิดประโยชนตอสังคม 

กลยุทธ 2.1 นําเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศมาใชสําหรับพัฒนาการวิจัย 

มาตรการ 

1. จัดทําฐานขอมูลเพ่ือการวิจัย (ทําเนียบนักวิจัย / ขอมูลความเชี่ยวชาญ / กลุมวิจัย) 

2. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเชิงพ้ืนที่เพื่อการวิจัย--> โจทยชุมชน : สารสนเทศขอมูลชุมชนดอยสะเก็ด (P4) 

3. นําเทคโนโลยี/โปรแกรมสําเร็จรูป มาประยุกตในการพัฒนางานวิจัย 

กลยุทธ 2.2 สงเสริมการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมสูการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน โดยการบูรณาการศาสตร และการวิจัยการเรียนรู 

มาตรการ 

1. กําหนดกรอบประเด็นวิจัยชุมชน วิจัยการเรียนรู รวมกับทุกหลักสูตร 
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2. จัดอบรมการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน พัฒนาการเรียนรู ใหบุคลากร 

3. สงเสริมความรวมมือและสนับสนุนงบประมาณในการสรางงานวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและวิจัยการเรียนรู 

4. นําองคความรูและนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัย มาจัดทําหลักสูตรอบรมระยะสั้น / ยาว เพ่ือสรางความรูและความสัมพันธกับชุมชน (re-skill/up-

skill) 

กลยุทธ 2.3 สรางเครือขายการวิจัยกับหนวยงานภายนอกทั้งในและตางประเทศ 

มาตรการ 

1. ทํากิจกรรมรวมกับชุมชนเพ่ือสรางความรวมมือในอนาคตสรางเครือขายวิจัยเพ่ิมเติมโดยแบงเปนระดับ ดังตอไปนี้ 

o ระดับชุมชนในอําเภอดอยสะเก็ด --> อปท./ กลุมชาวบาน / วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ 

o ระดับเครือขายมหาวิทยาลัยหรือองคกรภายในประเทศ 

o ระดับเครือขายตางประเทศ ที่มี MOU รวมกัน 

กลยุทธ 2.4 การเผยแพรผลงานวิจัย 

มาตรการ 

1.  สนับสนุนการทําวิจัยของบุคลากรและสงเสริมใหมีการเผยแพรผลงานวิจัย 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาวิทยาลัยฯ เพื่อเปนแหลงเรียนรูและการบริการวิชาการสูสังคม 

กลยุทธ 3.1 เปนแหลงเรียนรูของชุมชนเพ่ือสรางการเรียนรูตลอดชีวิต 

มาตรการ 

1. สรางพ้ืนท่ีเพื่อติดตอประสานงาน ใหคําแนะนํากับชุมชน 

2. พัฒนาบุคลากรใหเปนผูใหคําปรึกษา ผูบมเพาะ  (Incubator) รวมถึงสรางกลุมผูใหคําปรึกษา ตามความเชี่ยวชาญหรือตามความสนใจ 
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กลยุทธ 3.2 สงเสริมการบริการวิชาการใหกับชุมชนที่สอดคลองกับเปาหมายของ SDGs 

มาตรการ 

1.  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อถอดบทเรียนจากการทําวิจัยเพ่ือชุมชน ที่สอดคลองกับเปาหมายของ SDGs เพ่ือใหเกิดการพัฒนา

หลักสูตรอบรมระยะสั้นใหกับชุมชน 

กลยุทธ 3.3 นําเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศมาใชสําหรับการบริการวิชาการ 

มาตรการ 

1.  สรางชองทางออนไลนในการเผยแพรองคความรูและประชาสัมพันธ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การเสริมสรางบัณฑิตใหมีความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาลานนา และดํารงตนใหอยูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ 4.1 สงเสริมความรวมมือกับชุมชนในการอนุรักษ เผยแพรศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรการ 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ดานการอนุรักษเผยแพรศิลปวัฒนธรรมฯ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เก็บขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในชุมชน   

3. สรางความรวมมือระหวางวิทยาลัยฯกับชุมชน ดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 

กลยุทธ 4.2 นําเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศมาใชสําหรับการจัดเก็บสืบคน และถายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการ 

1. สรางระบบจัดเก็บขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน 

2. สรางชองทางเพ่ือการถายทอดและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผานการใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลและสารสนเทศ 
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กลยุทธ 4.3 สรางความเขาใจใหกับบุคลากรและผูเรียนรับรูในคณุคาของศลิปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

มาตรการ 

1.  บูรณาการการเรียนการสอนรวมกับรายวิชาที่เก่ียวของกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิน่ รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ 5.1 นําเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศมาใชสําหรับการบริหารจัดการ 

มาตรการ 

1. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมและสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงาน 

2. จัดหาเครื่องมือดานเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย 

3. นําระบบ E-office เขามาใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน 

กลยุทธ 5.2 สงเสริมการสรางสภาพแวดลอมที่ทําใหเกิดสุขภาวะที่ดีตอนักศึกษาและบุคลากร 

มาตรการ 

1. สรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสม สะอาด และถูกสุขลักษณะ เพ่ือใหเหมาะสมตอการทํางานของบุคลากรและการเรียนรูของนักศึกษา 

2. สงเสริมรูปแบบการทํางานเปนทีม เพื่อใหเกิดการสรางปฏิสัมพันธที่ดีภายในองคกรในทุกระดับ 

3. จัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมใหแกบุคลากร 

กลยุทธ 5.3 สรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศในดานการบริหารจัดการ 

มาตรการ 

1. พัฒนาทักษะดานภาษาใหแกบุคลากรภายในองคกร 

2. จัดทําขอตกลงความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศในประเด็นปญหา ทิศทาง หรือบทบาทการ

ทํางานรวมกัน 

3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศในดานบริหารจัดการ 
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กลยุทธ 5.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล 

มาตรการ 

1. กําหนดมาตรฐานในการประเมินผลงานที่ชัดเจน โดยใชเครื่องมือ OKR 

2. สงเสริมมาตรฐานการทํางาน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงาน 

3. สงเสรมิใหเกิดการมีสวนรวมในการบริหารจัดการขององคกร 

4. สงเสริมใหเกิดการตระหนักในการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

5. สรางระบบการตรวจสอบการทํางานในทุกดานขององคกร 
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5.  โครงสรางองคกร  

 

สาขาโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาเทคโนโลยี 

- กลุมหลกัสูตรเตรียม

วิศวกรรมศาสตร 

- กลุมหลกัสูตรเตรียม

บริหารธุรกิจ 

- กลุมหลกัสูตรเตรียม

สถาปตยกรรมศาสตร 

- กลุมหลกัสูตรศึกษาทั่วไป 

สาขาสหวิทยาการ 

- กลุมหลักสูตรวิศวกรรมการ

ผลิตและนวัตกรรมอาหาร 

- กลุมหลักสูตรวิศวกรรมเมค

คาทรอนิกส 

 

ผูอํานวยการ 

รองผูอํานวยการดานบริหาร 

กิจการนักศึกษาและหอพัก 

รองผูอํานวยการดานวิจัย

และถายทอดเทคโนโลย ี

รองผูอํานวยการดานประกัน

คุณภาพการศึกษา การ

จัดการความรู และการ

บริหารความเสีย่ง 

ศูนยประสานงานอาชีวะ

และเทคนิคศึกษาลานนา  

(TVET HUB LANNA)* 

เจาหนาที่งานบริหาร 

งานหอพักนกัศึกษา 

งานกิจการนกัศึกษา 

กลุมวิจัย 

- กลุม Research Unit 

of Applied Electric 

Field Engineering, 

RUEE 

 

งานวิจัยและบริการ

วิชาการ 

 

งานวิเทศนสัมพันธ 

การบริหารความเส่ียง 

งานการจัดการความรู 

งานประกันคณุภาพ 

สํานักงานประสานงาน

อุตสาหกรรม (Industrial 

Liaison Office)** 

ผูประสานงานโครงการ 

เจาหนาที่ประสานงาน

โครงการ 

ผูประสานงานโครงการ 

เจาหนาที่ประสานงาน

โครงการ 

- งานวิชาการ 

- สารบรรณหลักสูตร 
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4.  รายชื่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประกอบไปดวย 

1. ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  ประธานกรรมการ 

2. รองผูอํานวยการดานบริหาร กิจการนักศึกษาและหอพัก   กรรมการ 

3. รองผูอํานวยการดานวิจัยและถายทอดเทคโนโลย ี  กรรมการ 

4. รองผูอํานวยการดานประกันคุณภาพการศึกษา    กรรมการ 

การจัดการความรูและการบริหารความเสี่ยง   

5. หัวหนาสาขาสหวิทยาการ     กรรมการ 

6. หัวหนาสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาเทคโนโลย ี  กรรมการ 

7. หัวหนาหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร   กรรมการ 

8. หัวหนาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส     กรรมการ 

9. หัวหนาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร   กรรมการ 

10. หัวหนาหลักสูตรเตรยีมบริหารธุรกิจ    กรรมการ 

11. หัวหนาหลักสูตรเตรียมสถาปตยกรรมศาสตร   กรรมการ 

12. กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ (ตัวแทนของวิทยาลัยฯ) กรรมการ 

13. ผูจัดการหอพักนักศึกษา     กรรมการ 

14. หัวหนากลุมวิชาศึกษาท่ัวไป     กรรมการและ

เลขานุการ 

15. นางสาวธมนวรรณ  จิตบาล     ผูชวยเลขานุการ 

16. นางสาวศศิรดี  พานชาตรี   ผูชวยเลขานุการ 
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอนปจจุบัน  

สาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลย ี

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

1.1 สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร 

1.2 สาขาวิชาเตรียมบรหิารธุรกิจ 

1.3 สาขาวิชาเตรียมสถาปตยกรรมศาสตร 

1.4 สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร โครงการรวมกับวิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง 

สาขาสหวิทยาการ 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 

1.1 สาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร 

1.2 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

1.3 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ เอกวิศวกรรมเกษตร โครงการรวม 

บริษัท เบทาโกร จํากัด 

1.4 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ เอกชีวภาพ โครงการรวม กลุมบริษัท

สยามมิชลินจํากัด (สงขลา) 

1.5 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส โครงการรวม บริษัท สตารโฮลดิ้งกรปและ

อาทิตยเวนติเลเตอร 
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6.    หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 

ในปการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีจํานวนหลักสูตรในระดับ

ปริญญาตรีที่เปดสอนทั้งสิ้น 2  หลักสูตร จําแนกเปน  

 ระดับปริญญาตร ี จํานวน     2    หลักสูตร 

ระดับ

ปริญญา 
ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 

ปท่ี 

ปรับปรุง

ลาสุด 

วันที่สภา

มหาวิทยาลัย

อนุมัติ

หลักสูตร 

วันที่ สกอ. 

ลงนาม

รับทราบ

หลักสูตร 

1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรม

อาหาร 

วศ.บ. 2560 
ครั้งที่ 102 

(2/2560) 
20 มิ.ย. 61 

2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอ

นิกส 

วศ.บ. 
หลักสูตรใหม

2560 

ครั้งที่ 102 

(2/2560) 
8 ก.พ. 61 

 

7.    จํานวนนักศึกษา 

ในปการศึกษา 2562 มีนักศึกษาในระดับปริญญาตรีจํานวนทั้งสิ้น 57 คน แสดงดังตาราง

ตอไปนี้   

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาแบงตามรายพื้นท่ี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

           พื้นที่ 

  

 หลักสูตร 

เชียงใหม เชียงราย ลําปาง ตาก นาน 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 

หลักสูตรการ

ผลิตและ

นวัตกรรม

อาหาร 

19 - - - - - - - - - - - 19 - 19 

หลักสูตร

วิศวกรรมเมค

คาทรอนิกส 

38 - - - - - - - - - - - 38 - 38 

รวม 57 - - - - - - - - - - - 57 - 57 
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8.  จํานวนอาจารยและบุคลากร 

 8.1 จํานวนอาจารย 

  ในปการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีจํานวนอาจารยทั้งสิ้น 32 คน 

เปนพนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน 31 คน ลูกจางชั่วคราวจํานวน 1 คน ทั้งนี้ เมื่อนับตามเกณฑของ 

สกอ. มีจํานวนอาจารยประจําท้ังสิ้น 31.5 คน ซึ่งจําแนกเปนอาจารยปฏิบัติงานจริงจํานวน 29.5 คน 

และอาจารยที่กําลังลาศึกษาตอจํานวน 2 คน 

ตารางแสดงจํานวนอาจารยจําแนกประเภท (ตามเกณฑ สกอ.) 

ลําดับ ประเภท 

จํานวน

รวม 

(คน) 

ลาศึกษา

ตอ 

(คน) 

ปฏิบัตงิาน

จริง (คน) 

1 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงวิชาการ   0 0 0 

2 พนักงานมหาวิทยาลัย   30.5 2 28.5 

3 พนักงานราชการ    0 0 0 

4 ลูกจางชั่วคราว   1 0 1 

รวมอาจารยประจํา  31.5 2 29.5 

ขอมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล (กบบ.) 
 

ตารางแสดงอัตราสวนจํานวนอาจารยจําแนกตามคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ  

จํานวนอาจารย

ประจํา 

อัตราสวนวุฒิ   อัตราสวน ตําแหนงทางวิชาการ 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี อาจารย ผศ. รศ. ศ. 

31.5  คน 12 19.5 0 25.5 5 1 0 

รอยละ 38.10 61.90 0.00 80.95 15.87 3.18 0.00 
 

 8.2 บุคลากรสายสนับสนุน       

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ประเภท 
วุฒิการศึกษา (คน) รวม 

(คน) ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ขาราชการ 0 0 0 0 0 

พนักงานมหาวิทยาลัย 0 9 0 0 9 

พนักงานราชการ 1 0 0 0 1 

ลูกจางประจํา 0 0 0 0 0 

ลูกจางชั่วคราว/พนักงานตามพันธกิจ 0 3 0 0 3 

รวมบุคลากรทั้งสิ้น 1 12 0 0 13 

ขอมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล (กบบ.) 
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9.  ขอมูลดานงบประมาณ และอาคารสถานที ่

  งบประมาณในการดําเนินงานและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของวิทยาลัยมาจาก

งบประมาณรายไดจากคาบํารุงการศึกษา และงบประมาณแผนดินซึ่งไดรับการจัดสรรจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาในรูปแบบงบประมาณที่สนองตอบตอยุทธศาสตรของ

ประเทศ และงบดําเนินงาน ในแตละปงบประมาณจากแหลงตางๆ จะถูกจัดสรรใหใชในการจัดจาง

บุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุน และกระจายออกเปนงบดําเนินงานอื่นๆ อันประกอบไปดวย

คาใชสอย คาวัสดุ งบประมาณในการดําเนินโครงการ และกิจกรรมของนักศึกษา อีกสวนหนึ่งจะถูก

นํามาปรับปรุงอาคารสถานที่และโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ครุภัณฑประจําหองปฏิบัติการตางๆ คือ 

อาคารนวัตกรรม และอาคารหองปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา (ดอยสะเก็ด) 

 

10. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปทีผ่านมา 

ขอเสนอแนะภาพรวม 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะ 

การเขียนผลการดําเนินงานในรายงานผลการ

ป ร ะ เมิ น ต น เอ ง  (SAR)  ร ะ ดั บ วิ ท ย า ลั ย 

ผูรับผิดชอบควรเขียนประเด็นที่สําคัญซึ่งมีผล

การดําเนินงานตามระบบและกลไกที่ออกแบบไว 

นําผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงานเปรียบเทียบ

กับผลลัพธที่ กํ าหนดไว  หากไม เป น ไปตาม

เปาหมาย ใหอธิบายวามีการปรับปรุงวิธีการ

ทํางานอยางไร เพ่ือนําไปสูผลลัพธที่ตองการ 

วิทยาลัยฯ ไดมีการกําหนดผูรับผิดชอบตาม

องคประกอบพรอมผูกํากับตัวบงชี้ใหทิศทางใน

การรายงานผลการดําเนินงานเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน โดยมีการนําผลการดําเนินงานมา

เปรียบเทียบกับผลลัพธท่ีระบุไว พรอมทั้งมีการ

ระบุกลไกการทํางานใหชัดเจนยิ่งข้ึน ตลอดจนมี

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน และแนวทาง

การปรับปรุงวิธีการทํางาน 

การกําหนดวัตถุประสงคของแผนการใหบริการ

และแผนการจัดกิจกรรมตาง ๆ วิทยาลัยควร

กําหนดใหตัวชี้วัดความสําเร็จ ในลักษณะเชิง

คุณภาพที่ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม สามารถ

ถูกวัดสมรรถนะไดท่ีสะทอนถึงผูเรียนไดรับจาก

การรวมโครงการ   

วิทยาลัยฯ ไดมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ

ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยนํามากําหนด

เปนวัตถุประสงคของแผนการใหบริการและ

แผนการจัดกิจกรรมตางๆ มากยิ่งขึ้น ตลอดจน

ไดมีการปรับรูปแบบลักษณะการประเมินใน

โครงการเพ่ือใหตอบโจทยวัตถุประสงคของ

โครงการอยางแทจริง  

การกํากับติดตาม ผลการดําเนินงานในทุก วิทยาลัยฯ ไดเริ่มสรางระบบการกํากับติดตาม
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แผนงาน โครงการ/กิจกรรม วิทยาลัยควรมีการ

กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุง

อยางตอเนื่อง อยางนอยทุกภาคการศึกษาหรือป

ละ 2 ครั้ ง  (มี บ างโครงการ กิจกรรม  ท่ี ได

ดํ าเนิ นการ เชน  การทํ านุ บํ ารุ งศิ ลปะและ

วัฒนธรรม)  เพื่อนําขอมูลที่ ไดมาใชเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนาใหโครงการและกิจกรรม

นั้นๆ บรรลุตามเปาหมาย และนํามาใชในการ

ตัดสินใจปรับแผนกลยุทธไดอยางทันการ และ

เพื่ อใหผูปฎิบัติ งานทุกระดับไดตระหนักถึ ง

บทบาท หนาที่ ในการใชวงจรคุณภาพ PDCA 

เขามาใชในการทํางานเปนปกติประจําวัน 

ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม โดยใหมีการรายงานความกาวหนาของ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตางๆ ในที่ประชุม

ตามวาระ เพ่ือใหทุกแผนงานเปนไปตามแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา และเพ่ือใหคําแนะนําใน

กรณีที่โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ไมสามารถ

ดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคที่วางไว อีกทั้ง

เพ่ือลดความซ้ําซอนของโครงการที่สามารถ

ดําเนินงานไดรวมกัน  

องคประกอบที่ 1 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะ 

วิทยาลัยฯควรสํารวจความตองการใหบริการแก

นักศึกษาและศิษยเกา และจัดใหมีการประเมิน

คุณภาพการใหบริการตอผูรับบริการโดยตรงใน

ทุกประเด็นและนําผลการประเมินมาปรับปรุง

คุณภาพการใหบริการ 

วิทยาลัยฯ ได มี การประเมิ นคุณ ภาพการ

ใหบริการตอผูรับบริการในทุกประเด็นการ

ใหบริการ พรอมทั้ งไดมีจัดสรรสวนงานใหมี

ความชัดเจนแกผู ใชบริการ มีการนําระบบ

ออนไลนมาใชควบคูในกรณีการประสานงาน

นอกเวลาราชการใหแกผูรับบริการ     

วิทยาลัยฯ ควรเก็บสถิติของการใหบริการของ

นั กศึ กษ า เพ่ื อการกํ าหนดประเด็ นการให

คําปรึกษาแกนักศึกษาไดอยางถูกตอง และ

เตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ

การศกึษาแกนักศึกษาเพ่ิมเติม 

วิทยาลัยฯ ไดมีการรวบรวมคําถามที่พบบอย

จากการใหบริการแกนักศึกษา โดยไดมีการสราง

รูปแบบของขอมูลในการประชาสัมพันธที่งาย

และสะดวกตอผูรับเขารับบริการ ในดานการ

เตรียมความพรอมเพื่อการทํางาน วิทยาลัยฯ ได

ใช ช องทางออนไลน ในการประชาสัม พันธ

ขาวสาร ตลอดจนขอมูลที่จําเปนสําหรับการ

ทํางานใหแกนักศึกษาเพ่ิมเติมตามสถานการณ

ในปจจุบัน 

วิทยาลัยฯ ควรจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาใน วิทยาลัยฯ ไดจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาที่
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ภาพรวมของวิทยาลัยที่เชื่อมโยงเขากับแผนกล

ยุทธของวิทยาลัย โดยกําหนดเปาหมายของการ

พัฒนานักศึกษาใหชัดเจน และกําหนดตัวชี้วัด

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนและ

กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงคสะทอนถึง

ผลลัพธของการพัฒนานักศึกษาใหถูกตอง และ

ป ระ เมิ น ผ ล ก ารดํ า เนิ น งาน ต าม ตั ว ชี้ วั ด

ความสําเร็จของแผน 

สะทอนถึงผลลัพธของการพัฒนานักศึกษา โดย

ลักษณะโครงการหรือกิจกรรมตางๆไดมีการ

กําหนดตามเปาหมายที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ

ของวิทยาลัยฯ และมีการประเมินผลของ

โครงการและกิจรรมตามตัวชี้วัดทีกํ่าหนด 

องคประกอบที่ 2 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะ 

ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใชในการ

วิเคราะหการดําเนินงานวิจัยในวิทยาลัย ทั้งใน

เรื่องผลงาน/เงิน/จํานวน/ประเภท/การใช

ประโยชน เพ่ือนําผลการประเมินตางๆ มาวาง

แผนพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย

ใหไดตามนโยบายและเปาหมาย รวมถึงวิสัยทัศน

ของวิทยาลัย 

วิทยาลัยฯ ไดสนับสนุนใหนักวิจัยในสังกัดใช

ระบบในการบริหารจัดการงานวิจัยที่เรียกวา 

Research Management System (RMS) ที่

พัฒนาระบบโดยมหาวิทยาลัย โดยนักวิจัย

ส ามารถส ง เอกสารต า งๆ  เช น  ข อ เสน อ

โครงการวิจัย รายงานความกาวหนา และ

เอกสารประกอบการปดโครงการวิจัย เปนตน 

ผานระบบดังกลาว โดยผูรับผิดชอบงานดาน

วิจัยสามารถตรวจสอบและติดตามงานของ

นั ก วิ จั ย ใน สั งกั ด ผ า น ระ บ บ ดั งก ล า ว ได 

นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังไดใชขอมูลที่ไดจาก

ระบบดังกลาว เชน  ประวัตินั กวิจัย ความ

เชี่ ย ว ช า ญ  ร ว ม ถึ งป ร ะ วั ติ ก า ร ดํ า เนิ น

โครงการวิจัยที่ผานมา เปนตน มาประกอบการ

พิจารณาการรับทุนวิจัยของนักวิจัยในปถัดไป 

รวมถึงคณะกรรมการงานวิจัยและบริการ

วิชาการยังไดนําขอมูลมาใชในการวางแผนการ

ดําเนินงานในปตอไป 

วิทยาลัยฯ ไดมีการใชชองทางออนไลนตางๆ 

เชน เว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ เว็บไซตของ
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วิทยาลัยฯ ไลน เฟสบุค ในการประชาสัมพันธ

ขาวทุนวิจัย  

ควรกําหนดทิศทางและแผนงานวิจัยใหชัดเจน

โดยบูรณาการงานวิจัยตามความโดดเดนทาง

วิชาชีพดานเทคโนโลยี พลังงาน สิ่งแวดลอม และ

นวัตกรรม มาเปนฐานความรู  มี โจทยวิจัยที่

แกปญหาของทองถ่ินใหมากขึ้น โดยความรวมมือ

ของคณาจารยในวิทยาลัยและเสนอเปนชุด

โครงการวิจัย รวมทั้งมีเครือขายวิจัยภายนอก 

วิทยาลัยฯ ไดสนับสนุนและผลักดันคณาจารยใน

วิทยาลัยฯ ในการทํางานวิจัยรวมกับชุมชน 

ตลอดจนการนําองคความรูมาถายทอดบริการ

วิชาการใหแกทองถ่ิน ในป 2562 วิทยาลัยฯ ได

มีการผลักดันใหมีการเสนอชุดโครงการวิจัยที่

คณาจารยและนักวิจัยทุกสวนมีสวนรวมใน

โครงการตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 

รวม กับเครือขายวิ จัยภายนอก อีกทั้ งยั งมี

โครงการบริการวิชาการจํานวนรวมทั้งสิ้น 5 

โครงการ ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ

การผลิตอุตสาหกรรมดวยระบบอัตโนมัติ 2. 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมูบาน ชุมชน 

แบบมีสวนรวม กรณีบานหวยบอทอง หมูที่ 10 

ต .แม โป ง  อ .ด อยสะเก็ด  จ .เชี ย งให ม  3 . 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเชิงสะพานแขวน

เขื่อนแมกวง 4. โครงการบริการวิชาการเรื่อง

การเงินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5. 

โครงการพัฒนานวัตกรรมทางดานเมคคาทรอ

นิกสเพ่ือชุมชน 

มหาวิทยาลัยฯ  ควรจัดสรรงบประมาณ ให

วิทยาลัยฯ ดําเนินการเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองาน

สรางสรรค และสนับสนุนเผยแพรผลงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ หรือ

การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

ในปการศึกษา 2562 วิทยาลัยฯ ไดรับการ

จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานวิจัยและ

งานสรางสรรค  จากส วน งานภ าย ในของ

มหาวิทยาลัยเปนจํานวนเงิน 290,544 บาท 

ตลอดจนงบ ประมาณ สนั บ สนุ น เผยแพร

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่เพียงพอทําให

ในป 2562 ผลงานทางวิชาการของอาจารย

เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

วิทยาลัยฯ ควรสรางขวัญกําลังใจ ตลอดจนยก

ยองอาจารยและนักวิจัยดีเดน ของวิทยาลัยฯ เอง 

วิทยาลัยฯ ไดตระหนักถึงแนวทางการสรางขวัญ

และกําลังใจใหแกบุคลากรภายในองคกร โดยได
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นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการ มีการผลักดันโครงการสรางสภาพแวดลอมใน

การทํางานใหนาอยูเพื่อสงเสริมการทํางานของ

บุคลากรและการเรียนของนักศึกษาอยาง

ตอเนื่อง นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังไดเนนการ

ทํางานเปนทีมโดยใหบุคลากรใหทุกสวนงานมี

สวนรวมในงานตางๆ วิทยาลัยฯ ไดใชชองทาง

การประชาสัม พั นธผ านทางเวบ ไซต ของ

วิทยาลัยฯ และสื่อออนไลน  เพ่ือ เปนหนึ่ ง

ชองทางในการยกยอง และสงเสริมคณาจารย 

นักวิจัยดีเดน ตลอดจนนักศึกษาที่สรางผลงาน

และเกียรติประวัติใหแกวิทยาลัยฯ  

องคประกอบที่ 3 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะ 

วิทยาลัยฯ ควรนํ าแผนบริการวิชาการของ

วิทยาลัยฯ เสนอตอคณะกรรมการวิทยาลัยฯ 

พิจารณาเห็นชอบ กอนปงบประมาณ 

ใน ป ก ารศึ กษ า  2562 วิท ย าลั ยฯ ได มี ก าร

นํ า เส น อ แ ผ น ง า น บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  ต อ

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เม่ือวันที่ 20 

พฤศ จิกายน 2561 เพ่ื อ เป นการนํ าเสนอ

แนวทางในการดําเนินงานตลอดปการศึกษา 

2562 และมติดังกลาวไดรับความเห็นชอบให

ดําเนินการตามแผนที่นําเสนอ 

วิทยาลัยฯ ควรกําหนดตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคของแผนการบริการวิชาการ 

และประเมินความสํ าเร็จ  และนํ าเสนอตอ

คณะกรรมการวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา เพ่ือ

นํามาปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปถัดไป 

วิทยาลัยฯมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จใน

การดําเนินโครงการภายใตงานบริการวิชาการ 

ตามแผนปฏิบัติราชการ 5 ปของวิทยาลัยฯ และ

ยังมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการ

ดําเนินโครงการตางๆ ในรูปแบบผลลัพธของ

การดําเนินโครงการ ผลผลิต (Output) และ

ผลลัพธ (Outcome) ตามรูปแบบการเขียน

ขอเสนอโครงการ สําหรับโครงการยอยดวย 

พรอมทั้งหัวหนาโครงการยอยตางๆจะตองมีการ

รายงานผลการดําเนินงานในสวนงานบริการ
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วิชาการ ท่ีอางอิงถึงความสําเร็จในการดําเนิน

กิจกรรมตางๆภายใตโครงการ เพ่ือสวนงาน

บ ริ ก า ร วิ ช าก ารจ ะ ได นํ า ข อ มู ล ดั งก ล า ว 

ประเมินผล ในปรับปรุงแผนดําเนินงานในป

ถัดไป 

องคประกอบที่ 4 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะ 

วิทยาลัยฯ ควรนําผลจากการประเมินแผนและ

โครงการทํานุบํ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไป

ปรับปรุง แผนหรือกิจกรรมในปถัดไป 

วิทยาลัยฯ ไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผน

และโครงการในปการศึกษา 2562 และไดมีการ

นําเสนอแผนงานกิจกรรมผานคณะกรรมการ

วิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยในปการศึกษา 

2562 ไดมีการตั้งวัตถุประสงคในเรื่องของการ

เพ่ิมชองทางการเผยแพรกิจกรรมการไมนอย

กวา 2 ชองทาง มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่

สรางความรวมมือ หรือการแลกเปลี่ยนศิลปะ

และวัฒนธรรม หรือประเพณี ระหวางชุมชน 

สถาบันตางๆ เพ่ือใหเกิดเครือขายดานศิลปะ

และวัฒนธรรม และมุงเนนใหนักศึกษาและ

บุคลากรภายใน เขาใจถึงความสําคัญของ

กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน  

องคประกอบที่ 5 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะ 

วิทยาลัยฯ ควรมีการจัดทําแผนกลยุทธ ควร

พัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงนิของวิทยาลัยฯ 

วิทยาลัยฯ ไดนําขอมูลทางการเงินเขาประชุม

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อทําการ

วิเคราะหตนทุนตอหนวยของหนวยงาน สัดสวน

การใช งบประมาณ 2563 ตามกลยุทธของ

วิทยาลัยฯ และนําขอมูลมาจัดทําเลมแผนกล

ยุทธทางการเงินของวิทยาลัยฯ  
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วิทยาลัยฯ ควรใชประโยชนจากการคํานวณ

ตนทุนตอหนวยของหลักสูตร ไปวิเคราะหหา

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคาของ

การบริหารหลักสูตร 

วิทยาลัยฯ ไดทําการวิเคราะหตนทุนตอหนวย

ของหลักสูตร วิทยาลัยฯ ไดมีแผนการเพ่ิม

รายได และลดคาใชจาย เพ่ือใหเกิดความคุมคา

ในการบริหารหลักสูตร 

วิทยาลัยฯ ควรทําการวิเคราะหปจจัยเสี่ยงที่

สงผลตอวิทยาลัยฯ อยางแทจริง เพื่อสามารถ

ดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะ

เกิดขึ้น 

จัดตั้งคณะกรรมการในการดําเนินงานดานการ

บริหารความเสี่ยง และจัดอบรมเพ่ือสรางความ

เขาใจใหแกบุคลากรในทุกสวนงาน  

 

วิทยาลัยไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยเปน

ตัวแทนจากทุกหลักสูตรและเจาหนาท่ีสวนงาน

ที่ เก่ียวของ โดยวิทยาลัยฯได มีการประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือวิเคราะหปจจัย

เสี่ยงที่จะสงผลทําใหการบริหารงานในทุกสวน

ไปเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่วาง

ไว  ใน ส ว น ข อ งก า ร จั ด อ บ รม เนื่ อ ง จ าก

สถานการณ COVID-19 ทางวิทยาลัยฯ ไดใช

วิธีการถายทอดจากอาจารยที่มีประสบการณมา

ใหความรูเบื้องตนระหวางการวิเคราะหปจจัย

เสี่ยง โดยทางวิทยาลัยฯไดวางแผนการจัดอบรม

ใหแกบุคคลากรอีกครั้งในปการศกึษาตอไป  

วิทยาลัยฯ ควรสรางความรูความเขาใจเรื่องการ

จัดการความรูใหกับบุคลากร และศึกษาตัวบงชี้

เพ่ือนําไปดําเนินการตามตัวบงชี้ของเกณฑ 

จัดตั้งคณะกรรมการในการดําเนินงานในดาน

การจัดการองคความรู และจัดอบรมเพ่ือสราง

ความเขาใจใหแกบุคลากรในทุกสวนงาน  

 

วิทยาลัยไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานในดานการจัดการความรู เพ่ือทํา

หนาที่ กํากับ ติดตาม และประสานงานกับ

บุคลากรภายในองคกร ในสวนของการอบรมได

มีการเลื่อนกําหนดการในโครงการเนื่องจาก

สถานการณของ COVID-19 โดยในปการศึกษา 
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2562 ทางวิทยาลัยไดมีการนําประเด็นการ

จัดการองคความรูในดานการพัฒนาบัณฑิต  

การวิจัย และการบริหารงาน รวมทั้งหมด 3 

เรื่อง มาวิเคราะหเพื่อถอดแนวทางการปฏิบัติที่

ด ี 

วิทยาลัยฯ ควรนําขอมูลดานบุคลากรที่มีอยูทํา

การสังเคราะหและใช ในการทําแผนพัฒนา

บุคลากรใหถูกตอง 

วิทยาลัยฯ มีนโยบาย ผลักดันใหบุคลากรมีการ

จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า ร า ย บุ ค ค ล  แ ล ะ มี

คณะกรรมการกลั่นกรอง เพ่ือนําผลไปบรรจุอยู

ในแผนพัฒนาบุคลากร 
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สวนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้  ปการศึกษา 2562 

 

องคประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละสหวิทยาการ 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : หัวหนาหลักสูตรปริญญาตร ี

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : งานวิชาการ 

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : นางสาวอรพรรณ นามพิชัย 

โทรศัพท : 053-266518 

E-mail :  College_rmutl@hotmail.com 

 

ผลการดําเนินงาน : 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มีการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ในป

การศกึษา 2562 ทั้งหมดจํานวน 2  หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต

และนวัตกรรมอาหาร และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส  

โดยทั้งสองหลักสูตรไดผานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานที่ 

สกอ. กําหนด โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปไดดังตารางดานลาง โดยคาเฉลี่ยประเมินของทั้ง

สองหลักสูตเทากับ 3.22 คะแนน เมื่อทําการเปรียบเทียบเปาหมายของการบริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวมพบวา ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยเปาหมายของการบริหารจัดการ

หลักสูตรกําหนดคาเฉลี่ยไวที่ 3 คะแนน ซึ่งผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมของท้ังสองหลักสูตร

มีแนวโนมที่ดีขึ้นจากปการศึกษา 2561 (คาเฉลี่ยอยูที่ 2.37) ซึ่งเมื่อทําการเปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงานของทั้งสองหลักสูตรพบวา ทั้งสองหลักสูตรมีแนวโนมการจัดการในแตละตัวบงชี้ที่ดีขึ้น 

โดยเฉพาะองคประกอบในการพัฒนาบัณฑิต การรับนักศึกษาและแนวทางการสงเสริมและพัฒนา

นักศึกษา ตลอดจนการบริหารและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยในปการศึกษา 2562 ทั้ง

สองหลักสูตรมีการสงเสริมใหอาจารยพัฒนางานวิจัย และการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ โดยในป

การศึกษา 2562 ทางหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ไดมีอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

เพ่ิมขึ้นจํานวน 2 ราย และทางหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร มีอาจารยที่ยื่นเอกสารเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการจํานวน 2 ราย ดวยเชนกัน จากผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมพบวา ทั้ง

สองหลักสูตรควรมีการวางแนวทางการพัฒนาหลักสูตรโดยควรเพ่ิมวิธีสํารวจขอมูลความตองการของ

ผูมีสวนเสียสวนได เพ่ือเปนขอมูลประกอบทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเปนรายภาคการศึกษา

อยางตอเนื่อง และควรมีการจัดทํา PLO ของแตละหลักสูตรเพ่ือประเมินทักษะความสามารถของ
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บัณฑิตในแตละชั้นปและปสุดทายที่สําเร็จการศึกษา นอกจากนี้ทั้งสองหลักสูตรควรมีการสํารวจความ

ตองการของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทั้งในสวนของอาจารยและนักศึกษาเพื่อตอบโจทยมาตรฐานการ

เรียนรูที่ไดกําหนดไวในหลักสูตร  

ชื่อหลักสูตร 

ผลการประเมิน 

องคประกอบ 

ที่ 1 

ผลรวมของคาคะแนน

เฉลี่ยองคประกอบท่ี 2-

6 

วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร ผาน 3.67 

วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ผาน 2.77 

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  6.44 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมด 2 

คะแนนที่ได 3.22 

 

การคํานวณ : 

= 
6.44 

 
2 

คะแนนที่ได   =  ………3.22………  คะแนน 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

เปาหมาย  2562 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 
การบรรลุ

เปาหมาย 

3 คะแนน 3.22 3.22 บรรล ุ

เอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

1.1-1-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร) ประจําปการศึกษา 

2562 

หลักสูตร วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 

1.1-1-02 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร) ประจําปการศึกษา 

2562 

หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 
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ตัวบงชี้ที่ 1.2   อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผูอํานวยการฯ และรองผูอํานวยการดานบริหารฯ 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : รองผูอํานวยการดานบริหารฯ 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : งานบุคลากร 

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : นายณยศ สังขคําภาร 

โทรศัพท : 053-266518  

E-mail :  College_rmutl@hotmail.com 

 

ผลการดําเนินงาน : 

 ในปการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีอาจารยประจําท้ังหมด 

จํานวน 31.5 คน โดยเปนอาจารยที่ปฏิบัติงานทั้งหมดจํานวน 29.5 คน (คํานวณตามเกณฑอายุการ

ปฏิบัติงานของอาจารยประจํา) และเปนอาจารยที่กําลังลาศึกษาตอจํานวน 2 คน โดยจําแนกอาจารย

ประจําตามคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ ปริญญาโท จํานวน 19.5  คน และ

อาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 12 คน  เมื่อพิจารณาสัดสวนของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 38.09 โดยคิดเปนคะแนนเทากับ 4.76 คะแนน เมื่อพิจารณาผลการ

ดําเนินงานพบวา คารอยละอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ยังไมเปนไปตามเปาหมายคือรอยละ 40 

ขึ้นไป ซึ่งจากผลการดําเนินงานพบวา รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกมี

แนวโนมที่เพ่ิมขึ้นจากปการศึกษา 2561 โดยในปการศึกษา 2562 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีและสห

วิทยาการไดมีการสงเสริมใหอาจารยประจําลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกจํานวน 2 คน ในคณุวุฒิที่

สัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในปจจุบัน นอกจากนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ไดมีการ

นําแผนการพัฒนาบุคลากรของอาจารยประจํารายบุคคลมาพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนาของ

อาจารยประจําคณะ โดยมีแผนการสงเสริมการลาศึกษาตอของอาจารยประจําในทุกปการศึกษา ซึ่งใน

สวนนี้จะสงผลทําใหรอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนไปตามเปาหมายที่

กําหนด คือ รอยละ 40 ขึ้นไป จากผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2562 พบวา วิทยาลัยเทคโนโลยี

และสหวิทยาการ ควรมีกํากับติดตามแผนการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาโทไปพัฒนาตนเองโดยการศกึษาตอระดับปริญญาเอกทั้งในและตางประเทศอยางตอเนื่อง   
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ขอมูลประกอบการพิจารณา : 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

1. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 31.5 

2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) ที่มี

คุณวุฒิปริญญาโท 

19.5 

3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) ที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

12.0 

 

แสดงวิธีการคํานวณ  : 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก 

 

= 

จํานวนอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอก  100 = 
12 

 100 = 38.10 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด 31.5 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

เปาหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 
การบรรลุ

เปาหมาย 

5 4.76 4.76 ไมบรรลุ 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2-1-01 ขอมูลอาจารยประจําตามเกณฑ สกอ. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

 

 

= 

รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคณุวุฒิ

ปริญญาเอก 
 5 = 

38.09 

 5 = 4.76  
รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคณุวุฒิ

ปริญญาเอก 

40 

 ที่กําหนดใหคะแนนเต็ม 5         
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ขอมูลอาจารยประจําตามเกนณ สกอ. แบงตามวุฒิที่ทํางาน   วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิ ประเภทบุคลากร วันที่เริ่มงาน ระยะเวลา เกณฑ สกอ. หมายเหต ุ

1 นางสาวชอทิพย นิมิตรกุล อาจารย ปริญญาโท พนักงานในสถาบันฯ 1 ธ.ค2559 4 ป 1   

2 นายพานิช อินตะ รองศาสตราจารย ปริญญาเอก พนักงานในสถาบันฯ 8 ก.ย. 2550 14 ป 1   

3 นายตนวงศ   ปรีชานนท อาจารย ปริญญาโท พนักงานในสถาบันฯ 8 ต.ค. 2550 13 ป 1   

4 นางสุบงกช โตไพบูลย ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก พนักงานในสถาบันฯ 1 เม.ย 2553 11 ป 1   

5 นางสาววรวลัญช  ฉิมพะเนาว อาจารย ปริญญาเอก พนักงานในสถาบันฯ 6 ก.พ. 2556 8 ป 1   

6 นางสาวสุรีวรรณ  ราชสม อาจารย ปริญญาเอก พนักงานในสถาบันฯ 4 ธ.ค. 2549 14 ป 1   

7 นางมาลัยพร  วงคแกว อาจารย ปริญญาโท พนักงานในสถาบันฯ 2 ก.ย. 2556 7 ป  0 ลาศึกษาตอ 

8 นางสาวโบว  ถิ่นโพธิว์งศ อาจารย ปริญญาโท พนักงานในสถาบันฯ 1 ธ.ค. 2554 9 ป 1   

9 นางสาวณัฐธินี  ทรายแกว อาจารย ปริญญาโท พนักงานในสถาบันฯ 3 มิ.ย. 2556 7 ป 0 ลาศึกษาตอ 

10 นายเอกรินทร  อินประมูล อาจารย ปริญญาโท พนักงานในสถาบันฯ 3 ธ.ค. 2561 2 ป 1   

11 นายธรรมนูญ   บุพเต อาจารย ปริญญาโท พนักงานในสถาบันฯ 6 ก.ย. 2553 10 ป 1   

12 นายสมภพ พัดจาด อาจารย ปริญญาโท พนักงานในสถาบันฯ 7 ต.ค. 2553 10 ป 1   
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13 นางสาวพิกุลทอง  ไชยมงคล  อาจารย ปริญญาโท พนักงานในสถาบันฯ 1 ต.ค. 2558 5 ป 1   

14 นายสิทธิศักดิ ์ ยี่ยวน อาจารย ปริญญาโท พนักงานในสถาบันฯ 1-ต.ค.-58 6 ป 1   

15 นายทะน ุ    ประเสริฐสุนทร  อาจารย ปริญญาโท พนักงานในสถาบันฯ 2 ก.ย. 2555 8 ป  1   

16 นายพลกฤษณ ทุนคํา ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก พนักงานในสถาบันฯ 2 พ.ค. 2554 9 ป 1   

17 วาที่รอยโทลีรวัฒน สุภารัตน อาจารย ปริญญาโท พนักงานในสถาบันฯ 2 ก.ย. 2556 7 ป  1   

18 นายอดิศร กวาวสิบสาม ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท พนักงานในสถาบันฯ 2 ก.ย. 2556 7 ป  1   

19 นายพิเชษฐ โควตระกูล อาจารย ปริญญาโท พนักงานในสถาบันฯ 1 ต.ค. 2558 5 ป 1   

20 นายวิสูตร อาสนวิจิตร อาจารย ปริญญาโท พนักงานในสถาบันฯ 5 ก.ค. 2555 8 ป 1   

21 นางเพ็ญวรัตน พันธภัทรชยั อาจารย ปริญญาโท พนักงานในสถาบันฯ 1 ต.ค. 2558 5 ป 1   

22 นายชนัสพงศ โปธิกลาง อาจารย ปริญญาโท ลูกจางชั่วคราว 4 มิ.ย. 2562 1 ป 1   

23 นายหัสพงศ กิติเดช อาจารย ปริญญาโท พนักงานในสถาบันฯ 17 มิ.ย. 2562 1 ป 1   

24 นายธราพงษ กาญจนปาริชาต ิ อาจารย ปริญญาเอก พนักงานในสถาบันฯ 21 พ.ย. 2559 4 ป 1   

25 นายวรจกัร เมืองใจ ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก พนักงานในสถาบันฯ 16 ม.ค. 2551 12 ป 1   

26 นายอาํนาจ ตงติ๊บ อาจารย ปริญญาเอก พนักงานในสถาบันฯ 3 พ.ค. 2562 1 ป 1   

27 นางสาวศิรินภา ณ ศรีสขุ อาจารย ปริญญาโท พนักงานในสถาบันฯ 7 ต.ค. 2562 1 ป 0.5   
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28 นางจรรยวรรธน ตัณฑเจริญรัตน วุฒิจํานงค อาจารย ปริญญาเอก พนักงานในสถาบันฯ 8 มิ.ย. 2559 4 ป 1   

29 นายธีระศกัดิ ์ สมศักดิ ์ อาจารย ปริญญาเอก พนักงานในสถาบันฯ 4 ต.ค. 2554 8 ป 1   

30 นายประเสรฐิ ลือโขง อาจารย ปริญญาเอก พนักงานในสถาบันฯ 25 ก.ย. 2549 13 ป 1   

31 นายรณชาต ิ มั่นศิลป ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก พนักงานในสถาบันฯ 10 ส.ค. 2558 5 ป 1   

32 นายกิตต ิ เอี่ยมเปรมจิตร อาจารย ปริญญาโท พนักงานในสถาบันฯ 25 ก.ย. 2549 13 ป 1   
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ตัวบงชี้ที่ 1.3   อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผูอํานวยการฯ และรองผูอํานวยการดานบริหารฯ 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : รองผูอํานวยการดานบริหารฯ 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : งานบุคลากร 

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : นายณยศ สังขคําภาร 

โทรศัพท : 053-266518  

E-mail :  College_rmutl@hotmail.com 

 

ผลการดําเนินงาน : 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน 31.5 คน โดยเปน

อาจารยที่ปฏิบัติงานท้ังหมดจํานวน 29.5 คน (คํานวณตามเกณฑอายุการปฏิบัติงานของอาจารย

ประจํา) และเปนอาจารยที่กําลังลาศึกษาตอจํานวน 2 คน โดยมีจํานวนอาจารยประจําคณะที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการจํานวนรวมทั้งสิ้น 6 คน โดยจําแนกเปนตําแหนงผูชวยศาสตราจารยจํานวน 5 

คน และรองศาสตราจารยจํานวน 1 คน โดยคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการคิดเปนรอยละ 18.75 โดยคิดเปนคะแนนเทากับ 1.58 คะแนน ซึ่งผลการดําเนินงานในป

การศึกษา 2562 ยังไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด คือ อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการที่รอยละ 60 ขึ้นไป วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีแผนการสงเสริมอาจารยประจํา

เพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการอยางตอเนื่องในทุกๆปการศึกษา โดยในปการศึกษา 2562 มีอาจารย

ประจําจํานวน 2 ราย ที่ไดดํารงตําแหนงทางวิชาการผูชวยศาสตราจารย ซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากป

การศกึษา 2561 นอกจากนี้ยังมีอาจารยประจําอีกจํานวน 2 รายที่กําลังอยูในข้ันตอนการพิจารณาขั้น

สุดทายเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งจะสงผลทําใหรอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึนในปการศึกษาตอไป วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ไดมีการวาง

ระบบสงเสริมอาจารยประจําเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวชิาการ โดยมีการจัดอบรมอาจารยประจําคณะทั้ง

ในดานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

และมีการจัดทําระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือใหคําแนะนําระหวางกลุมอาจารยประจําคณะที่มีแผนการพัฒนา

ตนเองเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ตลอดจนมีการจัดสรรงบประมาณทางดานวิจัยเพ่ือผลักดัน

งานวิจัยใหเกิดข้ึนเพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอนและเพ่ือเปนสวนหนึ่งของการเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ  
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ขอมูลประกอบการพิจารณา : 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

1.  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 31.5 

2.  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 25.5 

 - วุฒิปริญญาตรี 0 

 - วุฒิปริญญาโท 18.5 

 - วุฒิปริญญาเอก 7 

3.  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  5 

 - วุฒิปริญญาตรี 0 

 - วุฒิปริญญาโท 1 

 - วุฒิปริญญาเอก 4 

4.  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  1 

 - วุฒิปริญญาตรี 0 

 - วุฒิปริญญาโท 0 

 - วุฒิปริญญาเอก 1 

รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 6 

 

แสดงวิธีการคํานวณ : 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 

= 

จํานวนอาจารยประจําคณะที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ  100 = 
6 

 100 =19.05  

จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด 31.5 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

= 

รอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ 
 5 = 

19.04 

 5 = 1.59  
รอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ 

60 

 ที่กําหนดใหคะแนนเต็ม 5         
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

เปาหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 30 1.59 1.59 ไมบรรลุ 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

1.3-1-01 ขอมูลอาจารยประจําตามเกณฑ สกอ. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

1.3-1-02 ประกาศรายชื่ออาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในปการศึกษา 

2562 
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ตัวบงชี้ที่ 1.4   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผูอํานวยการวทิยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : งานทะเบียน 

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : นายนิพนธ   เข่ือนแกว 

โทรศัพท : 053 266518 

E-mail :  College_rumult@hotmail.com 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา : 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

1. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 83 

2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES)  79.82 

3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)  31.5 

4. สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 2.53 

5. สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑ

มาตรฐาน 

20 

6. ผลตางระหวางสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําที่

เปนจริง - สัดสวน จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตาม

เกณฑมาตรฐาน 

-17.47 

7. รอยละคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน -87.33 

 

เกณฑการประเมิน : 

      ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐาน

กําหนดเปนคะแนน 5 

 ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํามากกวาเกณฑมาตรฐานให คํานวณหา

คาความแตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน และนําคา

ความแตกตางมาพิจารณาดังนี้  

- คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําที่สูงกวาเกณฑ

มาตรฐานตั้งแตรอยละ 20 กําหนดเปนคะแนน 0 

- คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําที่สูงกวาเกณฑ

มาตรฐานตั้งแตรอยละ 0.01 และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตาม

สูตรเพ่ือเปนคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
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สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา : 

1. คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหวาง

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาท่ีเปดสอนทุกรายวิชาตลอด

ปการศึกษารวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม - ถอน) 

โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้  

  SCH    = ∑nici 

เมื่อ ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

Ci = จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i 

 

2. คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังนี ้

 

การปรับจํานวนในระหวางปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา 

 ใหมีการปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนระดับปริญญา

ตรี เพ่ือนํามารวมคํานวณหาสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํา 

 

นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตรี 

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ =  FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับ

บัณฑิตศึกษา 

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ =  FTES ระดับปริญญาตรี + (2  FTES ระดับ

 บัณฑิตศึกษา) 

3. ก ลุ ม ส า ข า วิ ช า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ

สังคมศาสตร 
=  FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8  FTES ระดับ

 บัณฑิตศึกษา) 

 

 

 

 

 

 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป 

(FTES) = 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งป 

 จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑ

มาตรฐาน 

 การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ  
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สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําแยกตามกลุมสาขา 

กลุมสาขา 

สัดสวนจํานวนนักศึกษา 

เต็มเวลาตออาจารย

ประจํา 

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ 

-  แพทยศาสตร 

-  พยาบาลศาสตร 

8 : 1 

4 : 1 

6 : 1 

2. วิทยาศาสตรกายภาพ 20 : 1 

3. วิศวกรรมศาสตร 20 : 1 

4. สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 8 : 1 

5. เกษตร ปาไมและประมง 20 : 1 

6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี การจัดการ การทองเที่ยว 

เศรษฐศาสตร 

25 : 1 

7. นิติศาสตร 50 : 1 

8. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 30 : 1 

9. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 8 : 1 

10. สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 25 : 1 

 

สูตรการคํานวณ :  

1.  คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร 

 

 สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําที่เปนจริง - สัดสวนจํานวน

นักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 
 100 

 สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 

 

2.  นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี ้

 2.1 คารอยละนอยกวาหรือเทากับรอยละ 0 คิดเปน 5 คะแนน 

 2.2 คารอยละมากกวาหรือเทากับรอยละ 20 คดิเปน 0 คะแนน 

 2.5 คารอยละมากกวารอยละ 0 แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนนดังนี ้

 

คะแนนที่ได  = 5 - ( 
คารอยละที่คํานวณไดจากขอ 2.3 

) 
4 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  ปการศึกษา 2562 
 

ผลการดําเนินงาน  : 

  ในปการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําดังนี้ 

วิธีการคํานวณ 2.53 – 20 / 20 x 100 = -87.33 

 

ขอมูล จํานวน 

1.  คา FTES (ดูไดจากสูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา) 

 1.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ                    

 1.2 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร         

79.82 

2.  คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน (รอยละ) -87.33 

3.  แปลงคาความแตกตางเปนคะแนน  (คะแนน)                                 5 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

เปาหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

 -87.33 5 บรรลุ 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

1.4-1-01 สรุปรายงานคา FTES ประจําป 2562 จาก สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน มทร.ลานนา  https://academic.rmutl.ac.th/page/ftes 

1.4-1-02 จํานวนบุคลากร (สายวิชาการ) มิติคณะ ปการศึกษา 2562 จาก กองบริหารงาน

บุคคล https://personal.rmutl.ac.th/page/mua 

1.4-1-03 ตารางจํานวนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน จาก ระบบทะเบียนกลาง

http://regis.rmutl.ac.th 
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รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 
 

ตัวบงชี้ที่ 1.5   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผูอํานวยการฯ และรองผูอํานวยการดานบริหารฯ 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : งานกิจการศึกษา 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : งานวชิาการศึกษา 

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : นางสาวอรพรรณ นามพิชัย 

โทรศัพท : 053 266518 

E-mail :  College_rmutl@hotmail.com 

 

ผลการดําเนินงาน :  

 ขอ 1.  จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชวีิตแกนักศึกษาในคณะ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีการดําเนินการในการจัดใหมีบริการใหคําปรึกษาทาง

วิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ ประกอบดวย 

มีการจัดทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาประจําปการศึกษา 2562 โดยอาจารยท่ีปรึกษามี

หนาที่หลักสําคัญ คือ การแนะแนวแผนการศึกษา การวางแผนการลงทะเบียนรายวิชาในภาคเรียน

ตาง ๆ การใหคําปรึกษาในเรื่องการเรียน การใชชีวิต ตลอดจนการใหคําปรึกษาปญหาชีวิตของ

นักศึกษา เปนตน ท้ังนี้ อาจารยท่ีปรึกษาจะทําหนาท่ีดูแลนักศึกษาตั้งแตนักศึกษาเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยจนสําเร็จการศึกษา 

 มีบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยฯ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป และ

ผูปฏิบัติงานบริหารจะทําหนาที่ใหบริการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการ งานทะเบียน งานกิจการ

นักศึกษา บริการจัดหางาน บริการจัดหาทุนการศึกษาแกนักศึกษา และประสานงานกับสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน กองพัฒนานักศึกษา ผูปกครองนักศึกษา ตลอดจนหนวยงานอ่ืน ๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการศึกษา และการดํารงชีวิตของ

นักศึกษา วางแผนการแนะแนวการศึกษา พัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา วางโครงการเกี่ยวกับ

กิจกรรมนักศึกษา ควบคุมดูแล และประสานงานใหดําเนินกิจกรรมนักศึกษา อยูในกรอบระเบียบ 

ขอบังคบัของมหาวิทยาลัย และสามารถดําเนินการไดโดยไมสงผลกระทบตอนักศึกษา 

 ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ไดขอความอนุเคราะหไปยังกองพัฒนานักศึกษา มทร.ลานนา เพ่ือขอความ

อนุเคราะหนักจิตวิทยาเพ่ือใหคําปรึกษากับนักศึกษา ซึ่งทางกองพัฒนานักศึกษาไดใหความอนุเคราะห

เพ่ือจัดกิจกรรมใหคําปรึกษาแกนักศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2562 ในทุกวันอังคาร เวลา 09.00 - 

16.00 น. ณ อาคาร C2-207 วิทยาลัยฯ มทร.ลานนา (ดอยสะเก็ด) เพื่อใหคําปรึกษาที่เหมาะสมกับ

นักศึกษาที่มีปญหาหรือตองการคําปรึกษาในดานตาง ๆ ตอมาในภาคเรียนที่ 2/2562วิทยาลัยฯ ได

เปดรับสมัครลูกจางชั่วคราว ตําแหนงนักจิตวิทยา เพื่อปฏิบัติหนาที่ใหคําปรึกษา แนะแนว ปรับ
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รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 
 

พฤติกรรม ฟนฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ และสงเสริมพัฒนาการในระดับเบื้องตน โดยมีการ

ใหบริการใหคําปรึกษา คือ ทุกวันจันทร อังคาร และพฤหัสบดี เวลา 17.00 - 20.00 น. ณ หองบริการ

ใหคําปรึกษา สํานักงานหอพัก อาคารหอพักชาย ชั้น 2 หรือ ทุกวันอังคาร เวลา 09.00 - 12.00 น. 

และวันพุธ เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ หองบริการใหคําปรึกษา อาคาร S2 ชั้น 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี

และสหวิทยาการ มทร.ลานนา (ดอยสะเก็ด)  

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.5-1-01 คําสั่งแตงตั้งอาจารยปรึกษาประจําปการศึกษา 2562 

1.5-1-02 ภาพประกอบการใหบริการ แนะนําของงานวิชาการ งานกิจการนักศึกษา 

งานทะเบียน 

1.5-1-03 เอกสารขอความอนุเคราะหนักจิตวิทยาจากกองพัฒนานักศึกษาเพื่อให

คําปรึกษากับนักศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2562 

1.5-1-04 เอกสารเปดรับสมัครลูกจางชั่วคราว ตําแหนงนักจิตวิทยา สังกัดวิทยาลัยฯ  

1.5-1-05 ภาพประกอบการใหบริการ ใหคําปรึกษา วิทยาลัยฯ 

 

 ขอ 2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็ม

เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ

นักศึกษา เชน แผนการเรียน ทุนการศึกษา ขาวกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ และขาวสารอ่ืน ๆ 

ผ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต  ( 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.ลานนา) และบอรด

ประชาสัมพันธภายในวิทยาลัยฯ ตลอดจนมีการจัดสงขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับนักศึกษาสงไปที่

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองพัฒนานักศึกษา และอาจารยที่เกี่ยวของ โดยแจงเวียน

ทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เพ่ือขอความอนุเคราะหติดประกาศประชาสัมพันธแจงให

นักศึกษาไดรับทราบ รวมถึงการสื่อสารผานสังคมออนไลน (facebook) เปนตน 

 วิทยาลัยฯ มีการใหขอมูลเพื่อบริการใหนักศึกษา เก่ียวกับงานวิชาการ งานกิจการนักศึกษา 

และงานทะเบียน โดยมีหนาท่ีใหขอมูลขาวสารและประสานงานระหวางนักศึกษาและหนวยงานที่

ใหบริการของมหาวิทยาลัยฯ เชน การลงทะเบียนเรียน การผอนผันคาธรรมเนียมการศึกษา งาน

ทุนการศกึษา งาน กยศ. การศกึษาตอ การสมัครงาน การใหคําปรึกษาหรือแนะนํา (โดยตรงและผาน

ชองทางสื่อออนไลน) ซึ่งเปนจุดบริการในแตละสวนงาน เชน หองวิชาการ หองทะเบียน 

 กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร มีการนํานักศึกษาเขารวมกิจกรรมจิตอาสา เขาศึกษาดูงาน

ตามหนวยงานและสถานที่ใหความรูนอกหองเรียน โดยนําความรูที่ไดมาบูรณาการการเรียนรูและ
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รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 
 

ประยุกตรวมกับรายวิชาในชั้น อีกทั้งมีการใหขอมูลจากหนวยงานภายนอก เชน การสมัครงานเต็ม

เวลาและนอกเวลา  ทุนการศึกษา โดยงานกิจการนักศึกษาจะเปนผูแจงใหนักศึกษาทราบผานบอรด

ประชาสัมพันธวิทยาลัยฯ และแจงผานทางเว็บไซต/เฟสบุคของวิทยาลัยฯ หากนักศึกษาคนใดสนใจให

ติดตอผานงานกิจการนักศึกษาเพ่ือจะไดทําการประสานงานไปยังหนวยงานภายนอก 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.5-2-01 การแจงขาวสารผานเว็บไซตและเฟสบุคของวิทยาลัยฯ และผานบอรด

ประชาสัมพันธวิทยาลัยฯ 

1.5-2-02 หนังสือเขา/บอรดประชาสัมพันธเก่ียวกับการรับสมัครงาน 

1.5-2-03 ภาพประกอบการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  

 

 ขอ 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

 วิทยาลัยฯ ไดจัดกิจกรรมอบรมใหนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษา โดยสอนเทคนิคการทํา 

Resume และเทคนิคการเตรียมตัว การถาม-ตอบในการสมัครงานตาง ๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดนําไปใช

ในอนาคต  มีความรูที่ถูกตองในการเขียนใบสมัครงาน สรางทัศนคติที่ดี สรางความมั่นใจในการ

สัมภาษณงาน 

 นักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร ไดเขารวมโครงการปจฉิมนิเทศ

นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 ของ มทร.ลานนา ในวันที่ 29 กุมภาพันธ 2563 ณ ศูนยแสดง

สินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ซึ่งภายในงาน มีการบรรยายจากวิทยากรที่

มีประสบการณโดยในชวงเชาไดรับเกียรติจาก คุณสุทธิรักษ หลิมวัฒนา กรรมการผูจัดการบริษัทกนก

เอเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บรรยายในหัวขอ “แนวทางการประกอบอาชีพเก่ียวกับการบริหารอุตสาหกรรม

ในยุค 4.0” และตัวแทนจากสํานักงานจัดหางานจังหวดัเชียงใหม บรรยายเรื่อง “การเตรียมตัวสมัคร

งานกับริษัท” สวนในภาคบาย เปนการบรรยายในหัวขอ “แรงบันดาลใจในการทํางาน” โดยคุณ

สมบัษร ถิระสาโรช กรรมการผูจัดการบริษัท ตือ จํากัด ที่มารวมแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน

และเสนทางสูความสําเร็จแกนักศึกษา 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.5-3-01 แบบฟอรมและตัวอยาง resume 

1.5-3-02 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 ของ มทร.ลานนา 
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 ขอ 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

 วิทยาลัยฯ มีการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการบริการนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ในขอ 1-3 ประกอบดวย 

1.จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษาในวิทยาลัยฯ 

2.มีการใหขอมูลของหนวยท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็ม

เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

3.จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

โดยวิทยาลัยฯ กําหนดใหใชแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในหัวขอการ

บริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษา การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ

ทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา และไดรับผลการประเมินจากนักศึกษาในระดับมากที่สุด (รอยละ 

4.32) ดังนี ้

ดานความคิดเห็นและความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความ

พึงพอใจ 

1.การจัดใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษา 4.46 มากที่สุด 

2.การจัดใหบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 4.24 มากที่สุด 

3.การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ

แกนักศึกษาและศิษยเกา 

4.26 มากที่สุด 

4.การจัดใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็ม

เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

4.30 มากที่สุด 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.5–4–01 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและ

การใชชีวิตแกนักศึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวชิาการ

และวิชาชีพแกนักศึกษา และความพึงพอใจการใหบริการขอมูลการจัด

กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา วิทยาลัย

เทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ประจําปการศกึษา 2562 
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รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 
 

 ขอ 5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสง

ใหผลการประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 งานวิชาการไดรายงานผลการประเมินและสรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาในที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 จากการประเมิน

คุณภาพของการใหบริการข้ันพ้ืนฐานของนักศึกษา โดยสวนมากนักศึกษาตองการใหวิทยาลัยฯ แกไข

ปรับปรุง คือ เรื่องการจัดการบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนใหมากกวานี ้(การเพ่ิมชองทางการ

ติดตอที่หลากหลาย) และควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ

เพ่ิมข้ึน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร  วิทยาลัยฯ มีมติมอบหมายใหฝายงานท่ีเกี่ยวของ

ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการทํางานเพ่ือศึกษาปญหาตามขอเสนอแนะที่ไดรับ และหาแนว

ทางแกไขเพ่ือปรับปรุงในปการศึกษา 2563 ตอไป ในเบื้องตนวิทยาลัยฯ ไดมีการสรางขอมูลใหกับ

นักศึกษาผานระบบการจัดเก็บเอกสาร เอกสารอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหนักศึกษาสามารถไดเขาถึงไดงาย 

และมีแบงสวนงานใหเปนสัดสวนเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาสําหรับการใหบริการดานตาง 

ๆ  

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.5-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8 (ม.ิย.63) วันที่ 

26 มิถุนายน 2563 
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รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 
 

 ขอ 6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา 

 วิทยาลัยฯ มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกาอยางตอเนื่อง โดยผาน

ทางเว็บไซต  เชน เว็บไซตวิทยาลัยฯ (https://college.rmutl.ac.th/) นอกจากนั้นได มีการ

ประชาสัมพันธแจงใหศิษยเกาไดทราบขอมูลขาวสารตาง ๆ เชน การอบรม ภาวะการมีงานทํา การรับ

ส มั ค ร ง าน ใ ห แ ก ศิ ษ ย เ ก า ขอ งมห า วิ ท ย าลั ย ฯ  แล ะวิ ท ย าลั ย ฯ  ผ า น ทา ง สื่ อ ออน ไ ลน  

https://www.facebook.com/วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ลานนา หรือ Facebook 

ของแตละหลักสูตร 

 ในปการศึกษา 2562 วิทยาลัยฯ ไดมีการประชาสัมพันธไปยังตัวแทนศิษยเกาของแตละรุน 

ผานทางสื่อออนไลน https://www.facebook.com/งานศิษยเกาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสห

วิทยาการ มทร.ลานนา ผลักดันใหมีการจัดตั้งสมาคมศิษยเกาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางเครือขาย

ระหวางศิษยเกา ศิษยปจจุบัน คณาจารย หรือหนวยงานตาง ๆ ที่สามารถใหการชวยเหลือ การพัฒนา

ภารกิจ หรือการสรางคุณคาใหกับสังคม เพื่อสงเสริมการดําเนินการในดานการศึกษาหรือสนับสนุน

การดําเนินงานที่เก่ียวของ และเพื่อเปนสื่อกลาง หรือการแลกเปลี่ยนประสบการณของศิษยเกา และ

ศิษยปจจุบัน เปนตน ซึ่งมีการดําเนินการดังนี้  

- วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ตัวแทนศิษยเกาทุกรุนรวมกันหารือการพิจารณาจัดตั้ง

สมาคมศิษยเกาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา ผานระบบออนไลน (zoom) โดยมีนายนพดล มณีเฑียร ผูอํานวยการวิทยาลัย

ฯ นายวัชรัตน ถมทอง รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ นายสิทธิศักดิ์ ยี่ยวน หัวหนา

หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร และนายธนากร นาเมืองรักษ นักวิชาการศึกษา 

ไดเขารวมการประชุมใหคําปรึกษาเบ้ืองตน  

- วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ไดพิจารณาหารือสืบเนื่องจากการประชุมเม่ือวันที่ 16 

พฤษภาคม 2563 มีขอสรุป คือ (1) ใหมีการดําเนินการขอขึ้นทะเบียนจัดตั้งเปนสมาคม

ศิษยเกาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

(2) ไดดําเนินการสรรหาคณะกรรมการบริหารสมาคม เพ่ือจัดรางระเบียบ ขอบังคับ 

หรือเนื้อหาที่จะตองประกอบการข้ึนทะเบียนสมาคม (3) การสรรหาหรือเลือกตั้งนายก

สมาคม โดยมีผูถูกเสนอชื่อรับการสรรหาจํานวน 4 คน จากตัวแทนศิษยเกาทุก

หลักสูตร ซึ่งจะนํามาพิจารณาโดยใหนําเสนอวิสัยทัศนในการประชุมครั้งตอไป  

- วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ไดมีการประชุมและลงมติเพื่อขึ้นทะเบียนนายกสมาคมฯ 

คนแรก ผลปรากฏวา นายธนาวัฒน การินจันทร ไดรับการลงมติใหดํารงตําแหนงนายก

สมาคมศิษยเกาวิทยาลัยฯ  
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รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 
 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.5-6-01 https://college.rmutl.ac.th/ 

1.5-6-02 https://www.facebook.com/วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.

ลานนา 

1.5-6-03 https://www.facebook.com/งานศิษยเกาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสห

วิทยาการ มทร.ลานนา 

1.5-6-04 รายงานการประชุมศิษยเกาวิทยาลัยฯ 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

เปาหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 บรรล ุ
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 
 

ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผูอํานวยการฯ และรองผูอํานวยการดานบริหารฯ 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : งานกิจการนักศึกษา 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : หัวหนาหลักสูตรปริญญาตร ี

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : นางสาววรรณนิพา  มหาไม 

โทรศัพท : 053 266518  

E-mail :  College_rmutl@hotmail.com 

 

ผลการดําเนินงาน : 

 ขอ 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวน

รวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดให

ความสําคัญในกิจกรรมนักศึกษาที่จะเสริมสรางใหนักศึกษามีความรูและประสบการณนอกหองเรียน อัน

จะสงเสริมใหนักศึกษามีความสมบูรณทั้งดานสติปญญา สังคม อารมณ รางกายและจิตใจ โดยเนนให

นักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม ตั้งแตการวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผล และการ

ปรับปรุงแผน ในปการศึกษา 2562 วิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติงานดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

เปนที่ปรึกษาและรวมขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่วางไว และวิทยาลัยฯ ได

มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เปนตัวแทนนักศึกษาในแตละรุน ประจําปการศึกษา 2562 

เพ่ือใหนักศึกษามีสวนรวมในการวางแผนจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา ซึ่งในปการศึกษา 2562 วิทยาลัยฯ 

โดยงานกิจกรรมนักศึกษาไดจัดประชุมระดมความคิดเห็นการจัดโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัย

เทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประจําปการศึกษา 2562 โดยใหคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประชุม

รวมกับอาจารยดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในการวางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาและ

จัดสรรงบประมาณในแตละโครงการฯ มีการกําหนดโครงการ ตัวชี้วัดการทํางาน ระยะเวลา งบประมาณ 

รวมถึงผูรับผิดชอบโครงการ ทําใหไดแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

ประจําปการศึกษา 2562 ท่ีมุงเนนใหนักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมตามกรอบมาตรคุณวุฒิแหงชาติ 5 

ประการ และการมีสวนรวมของนักศึกษา 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.6-1-01 แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 

2562 

1.6-1-02 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา 

1.6-1-03 คําสั่งแตงตั้งกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562  
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 ขอ 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน

ประกอบดวย 

 คุณธรรม จริยธรรม 

 ความรู  

 ทักษะทางปญญา  

 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

ที่ 
กิจกรรม / 

โครงการ 

สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติ 5 ประการ 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 โครงการปรับ

ความรู

พื้นฐาน

นักศึกษาใหม 

ระดับ

ปริญญาตรี

ประจําป

การศึกษา 

2562   

 
ปลูกฝงการ

เปนผูนาํและผู

ตามที่ดี มี

ความเสียสละ 

อดทน การมี

วินัยและตรง

ตอเวลา 

 
เพ่ือให

นักศึกษา

ไดรับความรู

ดานวชิาการ

และการ

เตรียมความ

พรอมกอน

การเขาเรียน 

 
สอดแทรก

ทักษะทาง

ปญญาให

นักศึกษา

สามารถ

แกปญหาที่

เกิดขึ้นใน

ระหวางการ

ทํางานรวมกัน

ระหวางการ

ทํากิจกรรม

เสริมทักษะ  

 
เพ่ือใหนักศึกษาเกิด

สัมพันธภาพอันดี

ระหวางนักศึกษา 

อาจารย บุคลากร  

- 



48 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 
 

2 โครงการ

อบรม

คุณธรรม 

จริยธรรม

นักศึกษา

ใหม 

ประจําป

การศึกษา 

2562 

 
ปลูกฝง

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ความมี

ระเบียบวินยั 

สงเสริมให

นักศึกษาได

พัฒนาตนเอง 

ยกระดับจิตใจ

เปนผูที่มี

ความเมตตา 

เสียสละ 

อดทน มีจิต

อาสา   

 
สงเสริมให

นักศึกษามี

ความรูความ

เขาใจใน

หลักธรรม

คําสั่งสอนของ

พระพุทธศาส

นา 

  

  

 
ใหนักศึกษา

นําหลัก

คุณธรรม 

จริยธรรมไป

พัฒนา

คุณภาพชีวิต

และสามารถ

นําหลักธรรม

ไปปรบัใชใน

ชีวิตประจําวนั

ไดอยาง

ถูกตอง  

 
สรางจิตสาํนึกใน

ความรับผิดชอบตอ

สังคมสวนรวม ให

เห็นความสําคัญ

ของตนเอง และ

ผูอื่น  

- 

3 โครงการเขา

รวมการ

แขงขันตอบ

คําถาม

วิชาการ 

FoSTAT-

Nestle 

Quiz Bowl 

ประจําป 

2562 

 
เพ่ือให

นักศึกษามี

ความอดทน 

มีวินัย และ

การตรงตอ

เวลา ที่

สําคัญคือ

รับผิดชอบ

ตอหนาที่ที่

ไดรับ

มอบหมายใน

การหาขอมูล

สําหรับตอบ

คําถามและ

ซอมการ

แขงขัน 

 

  
สงเสริมการ

เรียนรูดวย

ตนเองนอก

หองเรียนผาน

การศึกษาและ

คนควาหา

ขอมูลเพ่ือใช

ในการแขงขัน 

  
สงเสริมให

นักศึกษาได

คิด วิเคราะห

ในระหวาง

การเตรยีมตัว 

และการลง

แขงขันจริง 

 
 สงเสริมทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลใน

ทีม ความสัมพันธ

ระหวางอาจารย 

ระหวางสถาบันและ

หนวยงานตาง ๆ ที่

เขารวมการแขงขัน 

  
สงเสริมใหนักศึกษา

ศึกษาคนควาความรู

จากแหลงสารสนเทศ 

สงเสริมทักษะการคดิ

วิเคราะหเชิงตัวเลข

จากการคํานวณ

ตัวเลขเพื่อหาคําตอบ

ในการแขงขัน 
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  ที่ 
กิจกรรม / 

โครงการ 

สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติ 5 ประการ 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4 กิจกรรมวัน

เด็กแหงชาติ 

ประจําป 

2563 

 
สงเสริมให

นักศึกษา

ตระหนักถึง

ความเอ้ือ

อาทรตอสังคม 

ตระหนักใน

คุณคา

ศีลธรรม มี

ความเสียสละ 

มีวินัย ตรงตอ

เวลา   

 
สงเสริมการ

เรียนรูดวย

ตนเองนอก

หองเรียนผาน

การลงมือ

ปฏิบัติงานจริง

ในการทํา

กิจกรรม  

 
สงเสริมให

นักศึกษาไดใช

ความรูและ

ทักษะวิชาชีพ

ทางดาน

อาหาร และ

ดานวิศวกรรม

โดยการให

นักศึกษาทํา

ไอศกรีม

น้ําอัดลมแจก

เด็ก ๆ ที่เขา

รวมกิจกรรม

ไดรับประทาน  

 
สงเสริม

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลผาน

การทํางานรวมกัน 

และยังเปนการ

สงเสริมใหนักศึกษา

เกิดความรับผิดชอบ

ตอตนเองและสังคม  

 
สงเสริมใหนักศึกษาได

คิด วิเคราะหคํานวณ

คาใชจายในการ

ดําเนินกิจกรรมและ

สงเสริมการ

ติดตอสื่อสารระหวาง

หนวยงานและ

บุคคลภายนอกเพ่ือ

หาขอมูลการจัดทํา

โครงการ 

5 เขารวมการ

แขงขันใน

โครงการ

ประกวด

นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ

อาหาร ปที่ 

12 CMU-

FoSTAT 

Food 

Innovation 

contest 

(North 

 
เพ่ือให

นักศึกษามี

ความอดทน มี

วินัย และการ

ตรงตอเวลา ที่

สําคัญคือ

รับผิดชอบตอ

หนาที่ทีไ่ดรับ

มอบหมายใน

การหาขอมูล

สําหรับการ

คิดคน

  
เปนการ

สงเสริมการ

เรียนรูดวย

ตนเองนอก

หองเรียนผาน

การศึกษาและ

คนควาหา

ขอมูลเพ่ือใช

ในการแขงขัน 

  
สงเสริมให

นักศึกษาได

คิด วิเคราะห

ในระหวางการ

เตรียมตัว 

และการลง

แขงขันจริง 

 
 สงเสริมทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลในทีม 

ความสัมพันธ

ระหวางอาจารย 

ระหวางสถาบันและ

หนวยงานตาง ๆ ที่

เขารวมการแขงขัน 

  
สงเสริมใหนักศึกษา

ศึกษาคนควาความรู

จากแหลงสารสนเทศ 

สงเสริมทักษะการคดิ

วิเคราะหเชิงตัวเลข

จากการคํานวณ

ตัวเลขการออกแบบ 

การหาผลิตภัณฑใหม 

เพ่ือหาคําตอบในการ

แขงขัน 
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Region) 

ภาคเหนือ 

ผลิตภัณฑ

ใหมๆและ

ซอมการ

แขงขัน 

6 โครงการ 

“การพัฒนา

บัณฑิตนัก

ปฏิบัติ

รวมกับ

สถาน

ประกอบกา

รอาหาร”   

 
นักศึกษาไดฝก

วินัย ความ

อดทน และ

ความ

รับผิดชอบ 

ผานการลงมือ

ทํางานจริงใน

ศูนย  

 
กอนการฝก

ปฏิบัติงาน 

นักศึกษาไดรับ

ฟงการ

บรรยาย

เทคนิคการ

แปรรูป

ผลิตภัณฑนม 

และเนื้อสัตว 

รวมถึง ไดทํา

การทดสอบ

กอนและหลัง

การบรรยาย

และการลงมือ

ปฏิบัต ิ

 
เปาหมายหนึ่ง

ของโครงการ 

คือ ให

นักศึกษานาํ

องคความรูที่

ไดจากการลง

มือปฏบิัติ มา

คิดวิเคราะห

เพ่ือออกแบบ

ผลิตภัณฑใหม

โดยใชวัตถุดิบ

จากนมและ

เนื้อสัตว 

 
นักศึกษาในแตละ

กลุมจะไดรวมกัน

คิด ออกแบบ และ

ลงมือทําผลิตภัณฑ

รวมกัน รวมทั้งได

ประสานงานกับทาง

เจาหนาที่ของศูนยฯ 

เพ่ือตรวจเช็ค

วัตถุดิบ วัสดุ

อุปกรณ และ

กระบวนการผลิต

กอนการ  ลงมือทํา

จริง 

 
ใหนักศึกษาแตละ

กลุมไดนาํเสนอ

ผลิตภัณฑและแนวคิด

ที่มาใหแกเจาหนาที่

ของศูนยฯ และ

คณาจารยประจํา

หลักสูตรฯ รวมรบัฟง

ผานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และ

ซักถาม รวมถึงให

ขอเสนอแนะ 

7 โครงการ 

“การพัฒนา

บัณฑิตนัก

ปฏบิัติ

รวมกับ

สถาน

ประกอบกา

รระบบ

สมารท

ฟารม”   

 
นักศึกษาไดฝก

วินัย ความ

อดทน และ

ความ

รับผิดชอบ 

ผานการลงมือ

ทํางานจริงใน

ศูนย  

 
สงเสริมการ

เรียนรูดวย

ตนเองนอก

หองเรียนผาน

การลงมือ

ปฏิบัติงานจริง

ในการทํา

กิจกรรม 

 
นักศึกษาได

ฝกปฏิบัติใน

การสราง

ระบบแขนกล

ตนแบบ

สําหรับใชใน

กระบวนการ

ผลิตในสถาน

ประกอบการ 

 
สงเสริม

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลผาน

การทํางานรวมกัน 

และยังเปนการ

สงเสริมใหนักศึกษา

เกิดความรับผิดชอบ

ตอตนเองและสังคม 

 
นักศึกษาไดเรียนรูใน

การนําเทคโนโลยี

ทางดานเมคคาทรอ

นิกสเขามาใชทดแทน

ในอุตสาหกรรม

เกษตร 

ผลรวมกิจกรรม

แตละดาน 

7 7 7 7 5 
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

1.6-2-01 เอกสารสรุปโครงการปรับความรูพ้ืนฐานนักศึกษาใหม  ระดับปริญญาตรี 

ประจําปการศึกษา 2562   

1.6-2-02 เอกสารสรุปโครงการคายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม ประจําป

การศกึษา 2562 

1.6-2-03 ภาพกิจกรรมการเขารวมโครงการการแขงขันตอบคําถามวิชาการ FoSTAT-

Nestle Quiz Bowl ประจําป 2562 

1.6-2-04 ภาพการเขารวมจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 

1.6-2-05 ภาพกิจกรรมการเขารวมโครงการการแขงขันตอบคําถามวิชาการ FoSTAT-

Nestle Quiz Bowl ประจําป 2562 

1.6-2-06 ภาพกิจกรรมนักศึกษาหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหารโครงการ “การ

พัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติรวมกับสถานประกอบการอาหาร”   

1.6-2-07 ภาพกิจกรรมโครงการ “การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติรวมกับสถานประกอบการ

ระบบสมารทฟารม”   

 

 ขอ 3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 

 ในปการศึกษา 2562 วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา

นักศึกษา โดยสอดแทรกความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เปนสวนที่มีเก่ียวของกับนักศึกษา 

เพ่ือใหนักศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ที่จะสงใหกับตัวนักศึกษา

เปนผูท่ีมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยฯ จึงจัดกิจกรรมตาง ๆ โดยสอดแทรก

ความรูดานประกันคุณภาพการศกึษาแกนักศึกษา ดังนี้ 

 •  ในปการศึกษา 2562 วิทยาลัยฯ มีสวนรวมในการจัดโครงการ และใหนักศึกษาเขารวม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2562 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 (ชวงเชา) ณ 

ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม  

 และในชวงบาย วิทยาลัยฯ ไดนํานักศึกษาเขามาปฐมนิเทศตอ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ        

สหวิทยาการ (อ.ดอยสะเก็ด) เพ่ือแนะนําสาขาวิชา อาจารยผูสอนและแนวทางการปฏิบัติของระเบียบ

ขอบังคับในมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยตอ โดยไดมีการสอดแทรกความรูดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่เปนสวนที่มีเกี่ยวของกับนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของการประกัน

คุณภาพการศึกษา ที่จะสงใหกับตัวนักศึกษาเปนผูท่ีมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานการศึกษา 

 •  โครงการปรับความรูพ้ืนฐาน ประจําปการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ วิทยาลัยฯ ไดจัด

กิจกรรมใหความรูแกนักศึกษาใหมทุกคน มีการจัดกิจกรรมเขาฐานแบงกลุม โดยจัดนักศึกษาออกเปน
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กลุม ๆ เวียนเขาฐานความรูตาง ๆ แตละฐานจะใหความรูดานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการเรียนการสอน 

การใชชีวิตในวิทยาลัยฯ เชน ฐานความรูทางวิชาชีพ ฐานสันทนาการการสรางความสัมพันธระหวาง

บุคคล ฐานตอบปญหาเพื่อเสริมสรางทักษะทางปญญา และฐานการใหความรูดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา ที่มีการสอดแทรกความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เปนสวนที่เก่ียวของกับนักศึกษา 

เชน กระบวนการ PDCA (Plan Do Check Act) เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจและนําไปปรับใชในการทํางานท่ี

ไดรับมอบหมายหรือการจัดกิจกรรม/โครงการตาง  

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

1.6-3-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําป

การศกึษา 2562 

1.6-3-02 เอกสารสรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2562 

1.6-3-03 เอกสารโครงการปรับความรูพ้ืนฐานนักศึกษาใหม ประจําปการศกึษา 2562 

 

  ขอ 4.ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและ

นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยในปการศึกษา 

2561 และปการศึกษา 2562 ทุกโครงการมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค และนําผลการ

ประเมิน พรอมท้ังขอเสนอแนะ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ซึ่งเปนขอมูล

สําคัญในการนํามาปรับปรุงโครงการและจัดทําแผนการดําเนินงานในปการศกึษาถัดไป ดังนี้  

 

ปการศึกษา 2561 

ที ่ โครงการ ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

โครงการ 

การนําผลการประเมินป

การศึกษา 2560 มา

ปรับปรุงการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2561 

ขอเสนอแนะในการจัด

กิจกรรมครั้งตอไป/

แนวทางแกไขปญหา  เชิง

ปริมาณ 

เชิงคุณภาพ 

1 โครงการปรับความรู

พ้ืนฐานเชิงปฏิบัติการ

ทางดานวิชาชีพ

พ้ืนฐานและวิชาชีพ

ทางดานวิศวกรรม 

บรรลุ 

โดยมี

ผูเขารว

ม

โครงกา

บรรลุ 

โดยนักศึกษามีผลการ

ทดสอบยอยหลักการ

เขารวมโครงการ

มากกวากอนเขารวมฯ 

โดยเฉลี่ย รอยละ 80 

- มีการปรับปรุง

รายละเอียดของกิจกรรม 

โดยมีการเพ่ิมองคความรู

ทั่วไปผนวกกับองค

ความรูดานวิชาชีพ 

-   
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ประจําปการศึกษา 

2561   

ร100 

% 

เนื่องจากนักศึกษา ป.ตรี 

หลักสูตรใหมเขารวม

โครงการดวย 

2 โครงการคายทักษะ

ความฉลาดทาง

อารมณ และอบรม

คุณธรรม จริยธรรม

นักศึกษาใหม 

ประจําปการศึกษา 

2561 

บรรลุ 

โดยมี

ผูเขารว

ม

โครงกา

ร

มากกว

า 80 % 

บรรลุ 

โดยนักศึกษาใหมที่เขา

รวมโครงการมรีะเบียบ

วินัย มีสัมมาคารวะ

สุภาพออนนอม รัก

สามัคคีกัน  มีความ

รับผิดชอบและสามารถ

ใชชีวิต ปรับตัวเขากับ

เพ่ือน ๆ ใน วิทยาลัย ฯ 

ได 

- กําหนดและวางแผนการ

ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 

โดยมอบหมายให

ผูรับผิดชอบในแตละ

กิจกรรมจัดเตรียมความ

พรอมใหพรอมกอน

ดําเนินงาน 

 

- ควรจัดกิจกรรมใหมี

ความหลากหลายมาก

ขึ้น 

- ควรกําหนด

ระยะเวลาใหเหมาะสม

ในแตละกิจกรรม 

- ควรจัดแบงจํานวน

นักศึกษาใหสอดคลอง

กับฐานกิจกรรมเพ่ือ

ไมใหเสียเวลาในการ

เวียนฐาน 

3 โครงการเขารวม

การแขงขันตอบ

คําถามวิชาการ 

FoSTAT-Nestle 

Quiz Bowl 

ประจําป 2561 

บรรลุ 

โดยมี

ผูเขารว

ม

โครงกา

ร

มากกว

า 80 % 

บรรลุ 

โดยนักศึกษาไดเรียนรู   

ไดคดิวิเคราะห ไดใช

ทักษะในการตอบ

คําถาม ไดทักษะ

ความสัมพันธ อันดี

ระหวางเพ่ือนรวม ทีม 

อาจารย และ

บุคคลภายนอก ไดใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ใหเปนประโยชน และ

ยังทําใหนักศกึษามีวินัย 

มีความอดทน 

- มีการเพ่ิมเติมเนื้อหาที่

เปนความรูใหสอดคลอง

กับเทคโนโลยีการผลิต

อาหาร รวมถึงความรู

ทั่วไปที่เก่ียวของใน

ปจจุบัน และเพ่ิม

ระยะเวลาใหนักศกึษา

เตรียมตัวและไดฝก

ทกัษะในการตัดสินใจ

ตอบคําถามอยางรวดเร็ว

และมั่นใจมากขึ้น 

 

- ควรเพ่ิมรายการ

แขงขันอื่น ๆ เพ่ือเพิ่ม

จํานวนนักศึกษาไดรวม

โครงการมากขึ้น 

- ควรสงเสริมให

นักศึกษามีการสราง

ผลงานที่สรางสรรค

และเหมาะสมกับการ

แขงขัน 

4 จัดกิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ ประจําป 

2562 

บรรลุ 

โดยมี

ผูเขารว

ม

โครงกา

ร

บรรลุ 

- สรางเครือขายความ

รวมมือระหวางหนวยงาน

มากกวา 2 หนวยงาน 

- นักศึกษามีความ

รับผิดชอบ มีความ

เปนกิจกรรมที่จัดข้ึนใหม 

โดยใชขอเสนอแนะในการ

จัดกิจกรรมโครงการ

หนทางแสนไกลพ่ีจะไป

เติมฝนใหนอง ประจําป 

2561 มาใช โดยแบง

- ควรประสานงานกับ

หนวยงานภายนอกที่มี

การจัดกิจกรรมและมี

ความตองการให

นักศึกษาเขาจัด

กิจกรรมกอนเพ่ือจะได
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มากกว

า 80 % 

สามัคคี มีจิตอาสา

และยังไดใชทักษะทาง

วิชาการและวิชาชีพใน

การถายทอดความรู

ใหกับนอง ๆ 

นักศึกษาในการจัด

กิจกรรมออกเปนสองกลุม 

ไปสองสถานท่ีเพื่อให

นักศึกษาไดมีสวนรวมทุก

คน 

- จัดกิจกรรมยังหนวยงาน

พ้ืนที่ใกลเคียงเพ่ือไมให

เสียเวลาในการเดินทาง

และยังเปนการสราง

เครือขายความรวมมือ

ระหวางหนวยงาน

ใกลเคยีงไดอีกดวย 

แบงนักศึกษาออกเปน

กลุมตามความตองการ

ไดทั่วถึง 

5 โครงการ “การ

พัฒนาบัณฑิตนัก

ปฏิบัติรวมกับสถาน

ประกอบการ

อาหาร”   

บรรลุ 

โดยมี

ผูเขารว

ม

โครงกา

ร

มากกว

า 80 % 

บรรลุ 

- สามารถสรางเครือขาย

ความรวมมือระหวาง

หนวยงาน ได 1 

หนวยงาน  

- นักศึกษามีผลการทด 

สอบหลักการเขารวม

โครงการมากกวากอน

เขารวมฯ  โดยเฉลี่ย 

มากกวารอยละ 80 

*โครงการใหม - ควรจัดเวลาในการฝก

ปฏิบัติในทั้งสอง

โรงงานแปรรูป เทา ๆ 

กัน 

- ควรเพ่ิมระยะเวลาใน

การจัดกิจกรรมใหมาก

ขึ้น 

- ควรจัดคายรวมกับ

ทางศูนยฯ จะทําให

นักศึกษามีความ

สนุกสนานและได

ความรู 
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ปการศึกษา 2562 

ที ่ โครงการ ความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของโครงการ 

การนําผลการประเมินป

การศึกษา 2561 มา

ปรับปรุงการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2562 

ขอเสนอแนะในการ

จัดกิจกรรมครั้งตอไป/

แนวทางแกไขปญหา  เชิง

ปริมาณ 

เชิงคุณภาพ 

1 โครงการปรับความรู

พ้ืนฐานนักศึกษาใหม  

ระดับปริญญาตรี

ประจําปการศึกษา 

2562   

บรรลุ 

โดยมี

ผูเขารวม

โครงการ

100 % 

บรรลุ 

โดยนักศึกษามีผลการ

ทดสอบยอยหลักการ

เขารวมโครงการ

มากกวากอนเขารวมฯ 

โดยเฉลี่ย รอยละ 80 

- มีการปรับปรุง

รายละเอียดของกิจกรรม 

โดยมีการเพ่ิมองคความรู

ทั่วไปผนวกกับองค

ความรูดานวิชาชีพ 

เนื่องจากนักศึกษา ป.ตรี 

หลักสูตรใหมเขารวม

โครงการดวย 

-   

2 โครงการคายทักษะ

ความฉลาดทาง

อารมณ และอบรม

คุณธรรม จริยธรรม

นักศึกษาใหม 

ประจําปการศึกษา 

2562 

บรรลุ 

โดยมี

ผูเขารวม

โครงการ

มากกวา 

80 % 

บรรลุ 

โดยนักศึกษาใหมที่เขา

รวมโครงการมี

ระเบียบวินัย มีสัมมา

คารวะ สุภาพออน

นอม รักสามัคคีกัน มี

ความรับผิดชอบและ

สามารถใชชีวิต 

ปรับตัวเขากับเพื่อน ๆ 

ในวิทยาลัย ฯ ได 

- กําหนดและวาง

แผนการดําเนินกิจกรรม

ตาง ๆ โดยมอบหมายให

ผูรับผิดชอบในแตละ

กิจกรรมจัดเตรียมความ

พรอมใหพรอมกอน

ดําเนินงาน 

 

- ควรจัดกิจกรรมใหมี

ความหลากหลายมาก

ขึ้น 

- ควรกําหนด

ระยะเวลาใหเหมาะสม

ในแตละกิจกรรม 

- ควรจัดแบงจํานวน

นักศึกษาใหสอดคลอง

กับฐานกิจกรรมเพ่ือ

ไมใหเสียเวลาในการ

เวียนฐาน 

3 โครงการเขารวม

การแขงขันตอบ

คําถามวิชาการ 

FoSTAT-Nestle 

Quiz Bowl 

ประจําป 2562 

บรรลุ 

โดยมี

ผูเขารวม

โครงการ

มากกวา 

80 % 

บรรลุ 

โดยนักศึกษาไดเรียนรู 

ไดคดิวิเคราะห ไดใช

ทักษะในการตอบ

คําถาม ไดทักษะ

ความสัมพันธอันดี

ระหวางเพ่ือนรวมทีม 

อาจารย และ

บุคคลภายนอก ไดใช

- มีการเพ่ิมเติมเนื้อหาที่

เปนความรูใหสอดคลอง

กับเทคโนโลยีการผลิต

อาหาร รวมถึงความรู

ทั่วไปที่เก่ียวของใน

ปจจุบัน และเพ่ิม

ระยะเวลาใหนักศกึษา

เตรียมตัวและไดฝก

ทักษะในการตัดสินใจ

- 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหเปนประโยชน และ

ยังทําใหนักศกึษามี

วินัย มีความอดทน 

ตอบคําถามอยางรวดเร็ว

และมั่นใจมากขึ้น 

 

4 เขารวมการแขงขัน

ในโครงการ

ประกวดนวัตกรรม

ผลิตภัณฑอาหาร ป

ที่ 12 CMU-

FoSTAT Food 

Innovation 

contest (North 

Region) ภาคเหนือ 

บรรลุ 

โดยมี

ผูเขารวม

โครงการ

มากกวา 

80 % 

บรรลุ 

-ไดรับรางวัล อันดับที่ 

2 และยังไดเปน 1 ใน 

3 ทีมตัวแทน

ภาคเหนือในการ

แขงขันระดับประเทศ 

 

-เปนรายการแขงขันที่

ขึ้นจากขอเสนอแนะของ

กิจกรรมโครงการเขา

รวมการแขงขันตอบ

คําถามวิชาการ 

FoSTAT-Nestle Quiz 

Bowl ประจําป 2561

เพ่ิมจํานวนนักศึกษาได

รวมโครงการมากขึ้น 

และสงเสริมใหนักศึกษา

มีการสรางผลงานที่

สรางสรรคและเหมาะสม

กับการแขงขันมากขึ้น 

- 

5 จัดกิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ ประจําป 

2563 

บรรลุ 

โดยมี

ผูเขารวม

โครงการ

มากกวา 

80 % 

บรรลุ 

- สามารถสราง

เครือขายความรวมมือ

ระหวางหนวยงาน

มากกวา 2 หนวยงาน 

- นักศึกษามีความ

รับผิดชอบ มีความ

สามัคคี มีจิตอาสาและ

ยังไดใชทักษะทาง

วิชาการและวิชาชีพใน

การถายทอดความรู

ใหกับนอง ๆ 

เปนกิจกรรมที่จัดข้ึนใหม

โดยใชขอเสนอแนะใน

การจัดกิจกรรมโครงการ

หนทางแสนไกลพ่ีจะไป

เติมฝนใหนอง ประจําป 

2561 มาใช โดยแบง

นักศึกษาในการจัด

กิจกรรมออกเปนสอง

กลุมไปสองสถานที่

เพ่ือใหนักศึกษาไดมีสวน

รวมทุกคน 

- จัดกิจกรรมยัง

หนวยงานพื้นที่ใกลเคยีง

เพ่ือไมใหเสียเวลาในการ

เดินทางและยังเปนการ

สรางเครือขายความ

- ควรประสานงานกับ

หนวยงานภายนอกที่มี

การจัดกิจกรรมและมี

ความตองการให

นักศึกษาเขาจัด

กิจกรรมกอนเพื่อจะได

แบงนักศึกษาออกเปน

กลุมตามความตองการ

ไดทั่วถึง 
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รวมมือระหวาง

หนวยงานใกลเคียงไดอีก

ดวย 

6 โครงการ “การ

พัฒนาบัณฑิตนัก

ปฏิบัติรวมกับ

สถานประกอบการ

อาหาร”   

บรรลุ 

โดยมี

ผูเขารวม

โครงการ

มากกวา 

80 % 

บรรลุ 

- สามารถสรางเครอืขาย

ความรวมมือระหวาง

หนวยงาน ได 1 

หนวยงาน  

- นักศึกษามีผลการทด 

สอบหลักการเขารวม

โครงการมากกวากอน

เขารวมฯ  โดยเฉลี่ย 

มากกวารอยละ 80 

- มีการเพ่ิมระยะเวลาใน

การจัดกิจกรรมใหมาก

ขึ้น 

- มีจัดคายรวมกับทาง

ศูนยฯ จะทําใหนักศึกษา

มีความสนุกสนานและได

ความรู 

- ควรมีการปรับ

รูปแบบของกิจกรรม

ใหตอบโจทยกับ

สมรรถนะของผูเรียน

ทางดานวิชาชีพอ่ืนๆ 

เชน ทางดาน

วิศวกรรมศาสตร 

7 โครงการ “การ

พัฒนาบัณฑิตนัก

ปฏิบัติรวมกับ

สถานประกอบการ

ระบบสมารท

ฟารม”   

บรรลุ 

โดยมี

ผูเขารวม

โครงการ

มากกวา 

80 % 

บรรลุ 

- สามารถสราง

เครือขายความรวมมือ

ระหวางหนวยงาน ได 1 

หนวยงาน  

- นักศึกษามีผลการ

ทดสอบหลักการเขา

รวมโครงการมากกวา

กอนเขารวมฯ โดย

เฉลี่ย มากกวารอยละ 

80 

- เปนโครงการใหม

สําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหลักสูตรใหม 

(วศ.บ.เมคคาทรอนิกส) 

 

- ควรเพ่ิมระยะเวลาใน

การจัดกิจกรรมใหมาก

ขึ้น 

- ควรจัดคายรวมกับ

ทางศูนยฯ จะทําให

นักศึกษามีความ

สนุกสนานและได

ความรู 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

1.6-4-01 รายงานสรุปโครงการตาง ๆ ของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2562 
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  ขอ 5.ประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการสรุปและประเมินความสําเร็จของแผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ตามตัวชี้วัดความสําเร็จที่กําหนด ในปการศกึษา 2562 ดังนี ้

วัตถุประสงค 1.  เพื่อพัฒนานักศึกษาและดําเนินกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแหงชาติ ทั้ง 5 ประการ 

 ตัวชี้วัด  :  ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบทั้ง  5 ดาน   

 

วัตถุประสงค 2.  เพ่ือใชองคกรนักศึกษาชวยขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยฯ 

 ตัวชี้วัด  :  นักศึกษามีสวนในการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยางนอย 1 โครงการ   

 

 

วัตถุประสงค 3.  เพ่ือบริหารจัดการการใชจายงบประมาณดานพัฒนานักศึกษาใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ประกอบดวย ดานงบประมาณ ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม 

 ตัวชี้วัด  :   1. สามารถใชจายงบประมาณแตละโครงการเปนไปตามแผนที่กําหนด 

   2. การจัดกิจกรรม/โครงการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ผลการประเมิน ตามตัวชี้วัด 

เพื่อพัฒนานักศึกษาและดําเนิน

กิ จ ก ร ร ม นั ก ศึ ก ษ า ส ง เ ส ริ ม

คุณภาพบัณฑิตให เปนไปตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ   5 

ประการ 

1. จั ด กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า

นักศึกษาครบทั้ง 5 ดาน 

มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  แตละดาน 

ดังนี้ 

1. คุณธรรมจริยธรรม  จํานวน  7 

โครงการ 

2. ความรู  จํานวน  7 โครงการ 

3. ทักษะทางปญญา จํานวน  7 โครงการ 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  จํานวน 7 โครงการ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยี  จํานวน 

5 โครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ผลการประเมิน ตามตัวชี้วัด 

เ พ่ื อ ใ ช อ งค ก ร นั ก ศึ กษ าช ว ย

ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนา

นักศึกษาของวิทยาลัยฯ 

1. นักศึกษามีสวนในการจัด

โ คร ง ก า ร /กิ จ ก ร รม พัฒนา

นักศึกษาอยางนอย 1 โครงการ 

มี 1 กิจกรรมท่ีนักศึกษาเปนผูดําเนินการ 

คือ กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 

2563 
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.6-5-01 เอกสารรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2562 

 

 

 

ลําดับ โครงการ 

การจัดดําเนินงานตาม

แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน ผลการ

ประเมิน

ตาม

ตัวชี้วัด 

งบประมาณ

ตามแผน 

งบประมาณ

จายจริง 

ระยะเวลา

ตามแผน 

ระยะเวลา

ดําเนินการ

จริง 

1. โครงการปรับความรูพ้ืนฐานนักศึกษา

ใหม  ระดับปริญญาตรีประจําป

การศกึษา 2562   

27,000.- 22,500.- ก.ค.-ส.ค.62  1 ก.ค-30 ส.ค.

62 

ตามแผน 

2. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2562 

40,000.- 39,600.- พ.ค.-มิ.ย.62 27-29 พ.ค. 62 ตามแผน 

3. โครงการการแขงขันตอบคาํถาม

วิชาการ FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 

ประจําป 2562 

40,000.- 35,220.- มิ.ย.-ก.ค.

62 

16 มิ.ย.62 ตามแผน 

4. เขารวมการแขงขันในโครงการประกวด

นวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร ปที่ 12 

CMU-FoSTAT Food Innovation 

contest (North Region) ภาคเหนือ 

5. กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 

2563 

ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช

งบประมาณ 

ม.ค.63 11 ม.ค.63 ตามแผน 

6. โครงการ “การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ

รวมกับสถานประกอบการอาหาร”   

50,000.- 42,500.- 6-11 พ.ค.

62 

21-24 พ.ค.62 ตามแผน 

7. โครงการ “การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ

รวมกับสถานประกอบการระบบสมารท

ฟารม”   

50,000.- 50,000.- 7-11 พ.ค.

62 

7-11 พ.ค. 62 ตามแผน 
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 ขอ 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 จากการประเมินผลความสําเร็จของแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในปการศึกษา 2561สโมสร

นักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา รวมกับคณะกรรมการงานพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ไดนําผล

การประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 

2562 หลายโครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เขารวมการแขงขันในโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ

อาหาร ปที่  12 CMU-FoSTAT Food Innovation contest (North Region) ภาคเหนือ ที่ ไดนํ า

ขอเสนอแนะจากโครงการเขารวมการแขงขันตอบคําถามวิชาการ FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 

ประจําป 2561 มาใช สามารถเพ่ิมจํานวนนักศึกษาไดรวมโครงการมากขึ้น และสงเสริมใหนักศึกษามีการ

สรางผลงานที่สรางสรรคและเหมาะสมกับการแขงขันมากขึ้นไดอีกดวย    

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.6-6-01 แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา งบประมาณ 2563 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรล ุ

 

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 1 

จุดแขง็ แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- มีอาจารยจํานวนมากทําใหเพียงพอตอการดูแล

นักศึกษาอยางใกลชิด 

- มีจุดบริการนักศึกษาเพ่ืออํานวยความสะดวกให

นักศึกษา เชน การลงทะเบียน กยศ. ทุนการศึกษา 

- เพ่ิมกระบวนการระบบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือ

ดูแลนักศึกษาไดอยางใกลชิดมากยิ่งข้ึน 

- จัดหองบริการสําหรับนักศกึษาใหเปนสัดสวน

โดยเฉพาะ 

จุดท่ีควรพฒันา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- จํานวนผูสมัครแตละปลดลงอยางตอเนื่อง 

- จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการและ

ศึกษาตอ 

- สรางเครือขายทางการศึกษา และการออกแนะ

แนวการศึกษาเชิงรุก   

- ทําระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือใหการขอตําแหนงทาง

วิชาการการเพ่ิมข้ึนทุกป 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

- 
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

 

ตัวบงชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : รองผูอํานวยการดานวิจัยและถายทอดเทคโนโลย ี

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : งานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยฯ 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : อ.สุรีวรรณ ราชสม อ.วรจักร เมืองใจ 

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : นางสาวศศิรดี  พานชาตร ี

โทรศัพท : 053 266518 

E-mail :  College_rmutl@hotmail.com 

 

ผลการดําเนินงาน : 

 ขอ 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ดังนี ้

1) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีการจัดทํานโยบายการดําเนินงานตามพันธกิจดาน

การวิจัยและงานสรางสรรคไวในแผนและนโยบายการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ ประจําป 2562-2566  

2) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 

โดยกําหนดโครงการ/กิจกรรมแผนการดําเนินงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหการดําเนินงาน

เปนไปตามแผนกลยุทธของวิทยาลัยฯ และสอดคลองยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัย  

3) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีรองผูอํานวยการดานการวิจัยและถายทอด

เทคโนโลยี ที่ทําหนาที่ควบคุม ใหคําปรึกษา กํากับการดําเนินงานวิจัยและงานสรางสรรคของวิทยาลัย

ฯ พรอมมีคณะกรรมการงานวิจัยและบริการวิชาการที่เปนตัวแทนจากหลักสูตรและอาจารย

ผูเชี่ยวชาญที่เขามาทําหนาที่ดูแลงานดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคเพ่ือรวมกันวางระบบกลไก

ขับเคลื่อนงานวิจัย และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินงานวิจัย ตลอดจนการกํากับดูแล 

ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปดานการวิจัย  

4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดจัดทําระบบสําหรับใชในการบริหารจัดการ

งานวิจัยที่เรียกวา Research Management System (RMS) เพ่ือใหนักวิจัยสามารถสงเอกสารตางๆ 

เชน ขอเสนอโครงการวิจัย รายงานความกาวหนา และเอกสารประกอบการปดโครงการวิจัย เปนตน 

ผานระบบดังกลาว วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการจึงสนับสนุนใหนักวิจัยในสังกัดใชระบบ

ดังกลาวในการดําเนินงานทางดานเอกสาร โดยนักวิจัยสามารถเขาใชงานระบบดังกลาวผานทาง

เว็บไซตของวิทยาลัยฯ โดยผูรับผิดชอบงานดานวิจัยสามารถตรวจสอบและติดตามงานของนักวิจัยใน
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สังกัดผานระบบดังกลาวได นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังไดใชขอมูลที่ไดจากระบบดังกลาว เชน ประวัติ

นักวิจัย ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประวัติการดําเนินโครงการวิจัยที่ผานมา เปนตน มาประกอบการ

พิจารณาการรับทุนวิจัยของนักวิจัยในปถัดไป รวมถึงคณะกรรมการงานวิจัยและบริการวิชาการยังได

นําขอมูลมาใชในการวางแผนการดําเนนิงานในปตอไป 

5.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ไดมีการใชชองทางออนไลนตางๆ เชน เว็บไซตของ

มหาวิทยาลัยฯ เว็บไซตของวิทยาลัยฯ ไลน เฟสบุค รวมถึงชองทางอื่นๆ ในการประชาสัมพันธขาวทุน

วิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ วารสารงานวิจัย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง 

และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการวิจัย ซึ่งนักวิจัยสามารถดาวนโหลดเอกสารตางๆ ไดดวยตนเอง 

เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการดําเนินงานตอไป 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

2.1-1-01 แผนงานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประจําป

งบประมาณ 2562  

2.1-1-02 ภาพถายหนาเว็บไซตของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

2.1-1-03 ภาพถายหนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย Research Management System 

2.1-1-04 ภาพถายการสงผานขอมูลการวิจัยจากนักวิจัยดวยระบบเฟสบุค  

2.1-1-05 ภาพถายการประชาสัมพันธทุนตาง ๆในชองทางไลน  

 

 ขอ 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี ้

          -  หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือหรือ

ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค    

 -  หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

          -  สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน

สรางสรรค  เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการ     

          -  กิจรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด

แสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ

(Visiting professor) 
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 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนงานดานวิจัยหรืองานสรางสรรคอ่ืนๆ ดังตอไปนี้  

1) วิทยาลัยฯ ไดสนับสนุนใหมีหองปฏิบัติตางๆ และศูนยเครื่องมือตางๆ สําหรับใชในการ

จัดการเรียนการสอนของอาจารยและนักศึกษา รวมถึงดําเนินงานวิจัย เชน หองปฏิบัติการเคมี 

หองปฏิบัติการชีววิทยา หองปฏิบัติการฟสิกส หองปฏิบัติการเคมีอาหาร หองปฏิบัติการกระบวนการ

อาหาร หองปฏิบัติการไฟฟา หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส และศูนยเครื่องมือตางๆ ตลอดจนอาคาร

ปฏิบัติการชางเทคนิคพื้นฐาน อาคารปฏิบัติการงานเครื่องกล-โยธา อาคารปฏิบัติการงานไม อาคาร

ปฏิบัติการงานเชื่อม โรงงานตนแบบเครื่องผลิตน้ําผลไมระบบพาสเจอรไรซ และยูเอชที (ดอยสะเก็ด) 

และโรงประลองตนแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab หรือ FAB LAB) โดยมีระบบดูแลความ

ปลอดภัยของหองปฏิบัติการและโรงฝกปฏิบัติการ เชน มีอุปกรณที่จําเปนเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการ รวมทั้งมีคูมือการใชหองปฏิบัติการอยางปลอดภัย แบบฟอรมการขอเขาใช

หองปฏิบัติการตางๆ เพ่ือใหคณาจารยและนักศึกษาไดศึกษาและเปนแนวทางปฏิบัติรวมกัน 

2) วิทยาลัยฯ มหีองสมดุที่ใชเปนแหลงเรียนรูและมีนโยบายการใชทรัพยากรรวมกัน มีหนังสือ

ใหบริการสนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียน/นักศึกษา และการวิจัย โดยใหอาจารยและนักวิจัย

ตลอดจนผูเรียนมีสวนรวมในการเลือกซื้อหนังสือ เพ่ือใหตรงตามความตองการของผูใชบริการและ

สอดคลองกับหลักสูตรของนักศึกษา โดยทางวิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณและประชาสัมพันธ

ไปยังแตละหลักสูตรในทุกปการศึกษา นอกจากนี้ นักศึกษาและบุคลากรในสังกัดยังสามารถใชบริการ

หองสมุด มทร.ลานนา เปนแหลงอีก 1 แหลงขอมูล ซึ่งนอกจากทรัพยากรหนังสือแลว มหาวิทยาลัยยัง

มี E-Book ที่มี Text book ไวบริการกวา 391 เลม ที่นักวิจัยสามารถเขาไปอานไดฟรี รวมถึง

ฐานขอมูลงานวิจัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศ มีระบบการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ 

เชน ระบบสืบคนฐานขอมูลออนไลน เชน ฐานขอมูล Science Direct โดยนักวิจัยและนักศึกษา

สามารถเขาใชบริการไดทุกที่ ทุกเวลา ผานทางหนาเว็บไซตของหองสมุด มทร.ลานนา  

3) วิทยาลัยฯ ใหนักวิจัยมีการดําเนินโครงการวิจัยผานระบบบริหารจัดการงานวิจัย 

Research Management System นอกจากเพ่ือความสะดวกในการทํางานวิจัยแลว ยังเปนการรักษา

ความปลอดภัยใหกับผลงานวิจัยดวย เพราะในการเขาใชระบบนี้ผูใชบริการจะตองทําการลงทะเบียน

เขาใชทุกครั้ง  

4) วิทยาลัยฯ มีระบบปองกันภัยอัคคีภัยติดตั้งภายในตึก ระบบแจงเตือนเหตุเพลิงไหมแบบ

เสียง อุปกรณดับเพลิงดวยน้ําและถังดับเพลิงซึ่งเปนสารเคมี และมีการตรวจเช็คอุปกรณและอบรมให

ความรูแกบุคลากร อาจารย และนักศึกษา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองเมื่อเกิดเหตุ และ

โดยเฉพาะในสวนของหองปฏิบัติการวิจัยจะมีการติดตั้งถังดับเพลิงไวในจุดที่ใกลกับหองปฏิบัติการ 

สังเกตไดงาย สะดวกในการหยิบใช เพ่ือความปลอดภัยของนักวิจัยและผลงาน นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ

ปฐมพยาบาลเบื้องตนในจุดที่มีความเสี่ยงเฉพาะดาน เชน หองปฏิบัติการเคมี ซึ่งมีความเสี่ยงสูงวา

สารเคมีอาจจะเขาตาได จึงติดตั้งอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนกรณีสารเคมีเขาตา   
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5) วิทยาลัยฯ รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา และคณะตางๆจัดโครงการ

อบรมใหความรูกับนักวิจัยในดานตางๆ รวมท้ังสงบุคลากรรวมเปนคณะกรรมดําเนินงานที่แตละบุคคล

มีความเชี่ยวชาญ และมีการสนับสนุนใหบุคลากรในสังกัดเขารวมโครงการที่จัดขึ้น เพ่ือเปนการพัฒนา

นักวิจัยในสังกัด เชน การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 6 (6th CRCI) นอกจากนี้ 

วิทยาลัยฯ ยังไดมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย โดยจัดโครงการเพ่ือพัฒนาผลงาน

ทางดานวิชาการ เชน การเขียนเอกสารประกอบการสอนเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

2.1-2-01 ภาพถายหองปฏิบัติการวิจัย ศูนยเครื่องมือ 

2.1-2-02 ภาพถายอาคารปฏิบัติการ และโรงผลิตน้ําผลไมตนแบบ 

2.1-2-03 ภาพถายหนาเว็บไซตหองสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

2.1-2-04 ภาพถายอุปกรณปองกันอัคคภีัยและอุปกรณปฐมพยาบาลบริเวณหองปฏิบัติการ 

2.1-2-05 บันทึกขอความ คําสั่งมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการงานตางๆ 

 

ขอ 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 วิทยาลัยฯ สนับสนุนใหบุคลากรในสัง กัดขอรับทุนวิจัยจากแหลงทุน ท้ังทุนภายใน

มหาวิทยาลัยฯ และทุนจากหนวยงานภายนอก โดยฝายงานดานงานวิจัยและบริการวิชาการ สังกัด

วิทยาลัยฯ ไดทําการประชาสัมพันธเชิญชวนใหนักวิจัยสงขอเสนอโครงการ รวบรวมขอเสนอ

โครงงานวิจัย จัดสงขอเสนอโครงการและการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย จัดทําสัญญาทุนวิจัย 

ดําเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ การติดตามผลการรายงานความกาวหนา และการขอปดโครงการ 

 ในปงบประมาณ 2562 มีบุคลากรวิทยาลัยฯ ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย ภายใน จํานวน 1 

โครงการ และการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก จํานวน 3 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 แหลงทุนภายใน  

1) งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 1 โครงการ คอื โครงการ การพัฒนา ปรับปรุง สอบ

เทียบและทดสอบมาตรฐานตนแบบเครื่องวัดฝุนละอองลอยในอากาศแบบใชหลักการ

เชิงไฟฟาสถิตเพ่ือไปสูมาตรฐานเครื่องมือวัดสากล US EPA โดย รศ.พานิช อินตะ เปน

หัวหนาโครงการ 

แหลงทุนภายนอก 

1) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) จํานวน 2 โครงการ ดังนี ้ 

- โครงการการพัฒนาเครื่องแจงเตือนวาตภัยในชุมชน โดย รศ.พานิช อินตะ เปนหัวหนา 
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- โครงการ และโครงการการศึกษาความเปนไปไดการแช อ่ิมสตอวเบอรรี่ดวย

กระบวนการสนามไฟฟาพัลส โดย รศ.พานิช อินตะ เปนหัวหนาโครงการ 

2) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการการศึกษาและ

พัฒนาระบบตรวจวัดพารามิเตอรฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10, PM2.5 และ PM1.0) โดย 

รศ.พานิช อินตะ เปนหัวหนาโครงการ 

 

 รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

2.1-3-01 บันทึกขอความ เรื่อง ประกาศผลการสนับสนุนทุน 

2.1-3-02 สัญญาทุนโครงการวิจัย 

2.1-3-03 เอกสารการขออนุมัติเบิกงบประมาณโครงการวิจัย 

 

 ขอ 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

 มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการจัดสรรงบประมาณในการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย โดย

สนับสนุนคาลงทะเบียน และทางวิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนงบประมาณในสวนของคาเดินทาง คาที่

พัก และคาใชจายอ่ืนๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เรื่อง หลักเกณฑการ

สนับสนุนทุนใหบุคลากรในการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทั้งภายใน

และตางประเทศ ใหแกบุคลากรในสังกัดทุกปงบประมาณ เพื่อใชในการลงทะเบียนเขารวมงาน การ

เดินทางไปนําเสนอผลงาน ฯลฯ และยังมีการสนับสนุนงบประมาณสําหรับผลงานวิจัยท่ีไดรับการ

ตีพิมพบทความเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ที่อยูใน

ฐานขอมูล TCI ISI หรือ SCOPUS โดยวิทยาลัยฯ มีหลักเกณฑในการพิจารณาการสนับสนุนทุนในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ดังนี้       

1. ในข้ันตอนการยื่นคําขอรับการสนับสนุน ใหผูยื่นคําขอนําเอกสารประกอบการพิจารณา

สนับสนุน ดังนี้ อาทิ หนังสือตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัยอยางเปนทางการ ตนฉบับบทความวิจัย 

(Manuscript) ของผลงานท่ีจะนําเสนอในการประชุม เอกสารรายละเอียดการจัดการประชุมสัมมนา

ทางวิชาการ และหลักฐานอื่นๆ (ถามี)  

          2. กําหนดใหผูยื่นคําขอตองยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่กําหนดและไดรับอนุมัติจากวิทยาลัยฯ 

และขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยกอนเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 

 3. กรอบการสนับสนุนงบประมาณ จะประกอบไปดวย คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พักและยานพาหนะ

ภายในประเทศใหเบิกไดตามสิทธิ์ไมเกินระยะเวลาที่อนุมัติ ในสวนของคาเบ้ียเลี้ยงและคาที่พักในตาง 
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ประเทศ ใหเบิกจายตามสิทธิ์ คาเดินทางไปราชการตางประเทศ และคาลงทะเบียน โดยผานการ

พิจารณาของคณะกรรมการวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย  

 ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยฯ ไดมีจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ

เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติ เปนจํานวนทั้งหมด 15 เรื่อง โดยแบงเปน   

ผลงานวิชาการคาน้ําหนัก 0.2 จํานวน 4 เรื่อง 

ผลงานวิชาการคาน้ําหนัก 0.4 จํานวน 1 เรื่อง 

ผลงานวิชาการคาน้ําหนัก 0.6 จํานวน 1 เรื่อง 

ผลงานวิชาการคาน้ําหนัก 0.8 จํานวน 5 เรื่อง 

ผลงานวิชาการคาน้ําหนัก 1.0 จํานวน 4 เรื่อง 

จํานวนนักวิจัยและจํานวนเงินที่ไดรับสนับสนุน แบงออกเปนดังนี ้การนําเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร

ผลงานสรางสรรค ระดับชาติ  จํานวน 9 คน เปนเงินจํานวน 79,204 บาท และการนําเสนอ

ผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ จํานวน 5 คน เปนเงินจํานวน 204,391 บาท จากการเปรียบเทียบผล

การดําเนินงานในปการศึกษา 2562 พบวา จํานวนโครงการวิจัยตีพิมพเผยแพรและเงินสนับสนุนการ

เผยแพรตีพิมพและคาตอบแทนการตีพิมพวารสารทางวิชาการนั้นมีแนวโนมที่เพิ่มมากข้ึน จากการ

สงเสริมใหนักวิจัยมีการตีพิมพผลงานทางวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราคาใชจายในการสนับสนุน

การเขียนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพหรืองานสรางสรรคงานวิจัย พ.ศ. 2555 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

2.1-4-01 แผนงานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประจําป

งบประมาณ 2562 

2.1-4-02 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุน

ทุนใหบุคลากรในการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

2.1-4-03 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เรื่อง หลังเกณฑ วิธีการ และ

อัตราคาใชจายในการสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพหรือ

สรางสรรคงานวิจัย พ.ศ. 2555 
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ขอ 5.  มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยก

ยองอาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน   

 วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยใหมีศักยภาพในดานตางๆ เพ่ือเปนการสงเสริมให

นักวิจัยสามารถสรางผลงานวิจัยที่ มีคุณภาพตอชุมชนและสังคมได โดยวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณางานวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือพิจารณาประเมินคุณภาพผลงาน ไดแก

ขอเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรในสังกัด การประเมินผลงานทางวิชาการเมื่อดําเนินโครงการแลว

เสร็จวามีคุณภาพเหมาะสมหรือไม มีการประชาสัมพันธขาวสารการจัดอบรมใหนักวิจัยทราบ 

นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังสนับสนุนใหอาจารยเขารวมโครงการ การอบรม เพ่ือเปนการพัฒนาตนเอง

ในดานตางๆ ตามความสนใจและความเชี่ยวชาญของแตละบุคคล เชน อาจารยในสาขาวิชาการผลิต

และนวัตกรรมอาหาร เขารวมโครงการ “การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนผานการ

ฝกประสบการณจริงในสถานประกอบการทางดานอาหาร” อบรมหุนยนตในงานอุตสาหกรรม 

Technical Curriculum Enhancement : Industrial Robotics training เปนตน และสวนงานวิจัย

และบริการวิชาการ วิทยาลัยฯ มีการจัดการอบรมใหความรูแกนักวิจัย โดยในปงบประมาณ 2562 ได

จัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนขอเสนอโครงการและวิธีการดําเนินโครงการวิจัยในชั้น

เรียน ใหกับอาจารยและนักวิจัยในสังกัด 

 การสรางขวัญกําลังใจและยกยองบุคลากรที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน วิทยาลัยฯ

มีการประชาสัมพันธยกยองผูที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน โดยมีการกลาวแสดงความยินดี 

ชื่นชมผลงานวิจัยทางหนาเว็บไซตวิทยาลัยฯ และวารสารขาวสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา (RL’s NEWS)  

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

2.1-5-01 ภาพถายขาวประชาสัมพันธหนาเว็บไซตวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

2.1-5-02 วารสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 

 ขอ 6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช

ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 วิทยาลัยฯไดมีการสนับสนุนใหนักวิจัยในสังกัดคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ของตนเอง โดยมีการประชาสัมพันธคูมือการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา เพื่อใหนักวิจัยทราบ

ขั้นตอนการวางแผนการดําเนินงาน การดําเนินการในการขอจดทะเบียน ขั้นตอนและหลักเกณฑใน

การขอจดลิขสิทธ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตลอดจนการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  2562 

หรือนวัตกรรมกับสํานักทรัพยสินและสิทธิประโยชน ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการจด

ทะเบียนคุมครองสิทธิ์ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยนักวิจัยสามารถดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ 

และตรวจเช็คผลผานทางหนาเว็บไซตสํานักงานทรัพยสินและสิทธิประโยชน 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

2.1-6-01 ภาพถายหนาเว็บไซตของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

2.1-6-02 ภาพถายหนาเว็บไซตสํานักงานทรัพยสินและสิทธิประโยชน 

2.1-6-03 คูมือการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

เปาหมาย 2561 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 
การบรรลุ

เปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรล ุ
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : รองผูอํานวยการดานวิจัยและถายทอดเทคโนโลย ี

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : งานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยฯ 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : อ.สุรีวรรณ ราชสม อ.วรจักร เมืองใจ 

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : นางสาวศศิรดี  พานชาตร ี

โทรศัพท : 053 266518 

E-mail :  College_rmutl@hotmail.com 

 

ผลการดําเนินงาน : 

 ในปงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ไดรับเงนิสนับสนุนดานงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน โดยจัดอยูในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 

290,544 บาท และไดรับเงินสนับสนุนดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก จํานวน 

3,853,796 บาท รวมท้ังหมดเปนจํานวนทั้งสิ้น 4,144,340 บาท โดยวิทยาลัยฯ มีอาจารยประจํา

ทั้งหมด จํานวน 29.5 คน (ไมนับรวมผูศึกษาตอ)  ท้ังทุนภายในมหาวิทยาลัยฯ และทุนสนับสนุน

โครงการวิจัยจากหนวยงานภายนอก เชน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

(สวทช.) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และการทําโครงการวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา : 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยทั้งหมด 4,144,340 

1.  จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 290,544 

 - กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 290,544 

 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 

2.  จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 3,853,796 

 - กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 3,853,796 

 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 

3.  จํานวนอาจารยประจาํที่ปฏบิัติงานจริง (ไมนบัรวมผูลาศึกษาตอ) 29.5 

 - กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 29.5 

 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 

4. จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 0 

 - กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 0 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 

 

วิธีการคํานวณ : 

1. การคํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวน 

ภายในมหาวิทยาลัยฯ และทุนจากหนวยงานภายนอก   

 อาจารยประจําและนักวิจัย 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
4,144,340 

29.5 

 

 = 140,486.10 บาท / คน 

 

2.  การแปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนที่ได = 
140,486.10 

 5 
60,000 

 

 = 11.71 คะแนน 

 

 จากการคํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 31.5 คน ลาศึกษาตอ 2 คน คงเหลือ 29.5 คน รวม

เปนจํานวนเทากับ 140,486.10 บาท/คน คิดเปนเทากับ 11.71 คะแนน ดังตารางที่แสดงขอมูล

งบประมาณโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2562 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

เปาหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 
การบรรลุ

เปาหมาย 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี(60,000 

บาทขึ้นไปตอคน) 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

140,486.10 บาท 

5 คะแนน บรรลุ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1-01 บันทึกขอความ การขออนุมัติเบิกเงินโครงการวิจัย จากแหลงทุนภายใน/

ภายนอก 

 

ตารางที่แสดงขอมูลงบประมาณโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2562 

ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวนเงิน ผูวิจัย ทุนภายใน 
ทุน

ภายนอก 

โครงการ การถายทอดเทคโนโลยกีารแปร

รูปฟกทองเพ่ือการพัฒนาอาชีพในชุมชน 

32,000 บาท 

(งวดท่ี 3) 

นางณัฐธินี สาล ี   

โครงการ การพัฒนาเครื่องแจงเตอืนวาต

ภัยในชุมชน 

100,000 บาท 

(งวดท่ี 1) 

รศ.พานิช อินตะ   

โครงการ การศึกษาแนวทางการบริหาร

จัดการความตองการการใชไฟฟาดวย

ระบบแบตเตอรี่ในระดับครัวเรือนใน

ประเทศไทย 

1,034,399 บาท 

(งวดท่ี 3) 

นายธรีะศักดิ์ 

สมศักดิ ์

  

โครงการ การศึกษาความเปนไปไดการแช

อ่ิมสตอวเบอรรี่ดวยกระบวนการ

สนามไฟฟาพัลส 

356,300 บาท 

(งวดท่ี 1) 

รศ.พานิช อินตะ   

โครงการ การพัฒนาอุปกรณเก็บตวัอยาง

ขอมูลอุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ 

1,100,097 บาท 

(งวดท่ี 2) 

รศ.พานิช อินตะ   

โครงการ การศึกษาและพัฒนาระบบ

ตรวจวัดพารามิเตอรฝุนละอองขนาดเล็ก 

(PM10, PM2.5 และ PM1.0) 

1,231,000 บาท 

(งวดท่ี 1) 

รศ.พานิช อินตะ   

โครงการ กระบวนการอบแหงใบโรสเมรี่

ดวยเครื่องอบแหงแบบลมรอน 

4,500 บาท 

(งวดท่ี 3) 

นางสาววรวลญัช 

ฉิมพะเนาว 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 

ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวนเงิน ผูวิจัย ทุนภายใน 
ทุน

ภายนอก 

โครงการ การกําจัดสารตกคางในผลผลติ

ทางการเกษตรโดยใชเทคโนโลยไีมโคร/นา

โนบับเบิล 

52,000 บาท 

(งวดท่ี 3) 

นางจรรยวรรธน 

ตัณฑเจรญิรัตน วุฒิ

จํานงค 

  

โครงการ การพัฒนา ปรับปรุง สอบเทียบ

และทดสอบมาตรฐานตนแบบเครือ่งวดั

ฝุนละอองลอยในอากาศแบบใชหลักการ

เชิงไฟฟาสถิตเพื่อไปสูมาตรฐานเครื่องมือ

วัดสากล US EPA 

30,000 บาท 

(งวดท่ี 3) 

รศ.พานิช อินตะ   

โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑหนอไมราก

ฝอยทอดกรอบปรุงรส 

4,000 บาท 

(งวดท่ี 3) 

นางจรรยวรรธน 

ตัณฑเจรญิรัตน วุฒิ

จํานงค 

  

โครงการ ออกแบบและสรางเครื่องสกัด

น้ํามันงาดํา 

4,000 บาท 

(งวดท่ี 3) 

นายพิเชษฐ โควตระ

กูล 

  

โครงการ การออกแบบและพัฒนาระบบ

ทดสอบมาตรฐาน ISO เพื่อหาคณุสมบัติ

ทางเสียงของวัสด ุ

7,000 บาท 

(งวดท่ี 3) 

นายพลกฤษณ ทุน

คํา 

  

โครงการ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมใน

การสกัดน้าํมันหอมระเหยจากกลบี

กุหลาบ 

4,500 บาท 

(งวดท่ี 3) 

นางเพ็ญวรัตน พันธ

ภัทรชัย 

  

โครงการ การพัฒนาภาพลักษณภมูิ

ปญญาขนมไทย “ขนมอาลัวกุหลาบ” 

ดวยโปรแกรมระบบบริหารจดัการเว็บ

แอพพลิเคช่ัน 

4,000 บาท 

(งวดท่ี 3) 

นายประเสริฐ ลือ

โขง 

  

โครงการ การพัฒนาเครื่องพิมพสามมิติ

สําหรับสรางตนแบบขี้ผึ้งในกระบวนการ

หลอเครื่องประดับ 

7,000 บาท 

(งวดท่ี 3) 

ผศ.สุบงกช โต

ไพบูลย 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 

ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวนเงิน ผูวิจัย ทุนภายใน 
ทุน

ภายนอก 

โครงการ การสรางมูลคาเพ่ิมแกผลิตภณัฑ

แหนมดวยบรรจภุัณฑกระบอกไมไผ 

6,500 บาท 

(งวดท่ี 3) 

นางมาลัยพร วงค

แกว 

  

โครงการ การพัฒนาเครื่องกรองน้าํมันงา

ดําดวยสูญญากาศ 

6,000 บาท 

(งวดท่ี 3) 

นายพิเชษฐ โควตระ

กูล 

  

โครงการ การสกัดสารสีแอนโทไซยา

นินจากเปลือกแกวมังกร เพ่ือทดแทน

เกลือไนไตรทในการผลิตแหนม 

6,000 บาท 

(งวดท่ี 3) 

นางสาวสุรีวรรณ 

ราชสม 

  

โครงการ การพัฒนาผลติภณัฑฟกทอง

แผนขึ้นรูปทอดกรอบ (Pumpkin Crisps) 

4,000 บาท 

(งวดท่ี 3) 

นางสาวสุรีวรรณ 

ราชสม 

  

โครงการ การพัฒนา ปรับปรุง สอบเทียบ

และทดสอบมาตรฐานตนแบบเครือ่งวดั

ฝุนละอองลอยในอากาศแบบใชหลักการ

เชิงไฟฟาสถิตเพื่อไปสูมาตรฐานเครื่องมือ

วัดสากล US EPA 

151,044 บาท 

(งวดท่ี 1) 

รศ.พานิช อินตะ   

รวม 4,144,340  290,544 3,853,796 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.3   ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : รองผูอํานวยการดานวิจัยและถายทอดเทคโนโลย ี

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : งานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยฯ 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : อ.สุรีวรรณ ราชสม อ.วรจักร เมืองใจ 

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : นางสาวศศิรดี  พานชาตร ี

โทรศัพท : 053 266518 

E-mail :  College_rmutl@hotmail.com 

 

ผลการดําเนินงาน  

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย ประจําป พ.ศ. 

2562 จํานวนรวมทั้งหมด 21 ผลงาน ดังนี ้

1) บทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ที่มคีาน้ําหนัก 

0.20 จํานวน 4 เรื่อง  

2) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมลู ตามประกาศ 

ก.พ.อ. ที่มีคาน้ําหนัก 0.40 จํานวน 6 เรื่อง  

3) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 

TCI กลุมที่ 2 ที่มีคาน้ําหนัก 0.60 จํานวน 0 เรื่อง 

4) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยู

ในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ที่ 1 ที่มีคาน้ําหนัก 0.80 จํานวน 5 เรื่อง 

5) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. ที่มีคาน้ําหนัก 1.00 จํานวน 4 เรื่อง  

6) ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ คา

น้ําหนัก 1.00 จํานวน 1 เลม 

7) งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ ที่มีคาน้ําหนัก 0.60 จํานวน 1 ผลงาน 

ดังแสดงในตารางแสดงขอมูลคุณภาพผลงานทางวิชาการ ประจําป 2562 โดยในป พ.ศ.2562 ผลงานทาง

วิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยเปนไปตามเปาหมายตามเกณฑเฉพาะคณะในกลุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รอยละ 30 ขึ้นไป) โดยวิทยาลัยฯ มีผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
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อยูที่ รอยละ 37.46 และคิดเปนคะแนนเทากับ 6.24 คะแนน โดยผลงานวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัยมีแนวโนมคะแนนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอาจารยมีการตีพิมพผลงานทางวิชาการในวารสารระดับชาติ

และนานาชาติรวมถึงมีการขอตําแหนงทางวิชาการดวย เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2561 (ทีร่อยละ 30.53)   

ตารางทีแ่สดงขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2562 
ที ่ ขอมูลพื้นฐาน คาน้ําหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย ชื่อผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 ผศ.พลกฤษณ ทุนคํา อิสรา ซอนเสน, และพลกฤษณ ทุนคํา. 

(2562). “การลดทอนสัญญาณรบกวน

แบบจุดในภาพอัลตราซาวด ทางการ

แพทยดวยตัวกรองซาวิสก-ีโกเลย แบบ

ปรับหนาตาง.” ในการประชุมวิชาการ

เครือขายวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 11 

(EENET2019),  XX- XX, 

พระนครศรอียุธยา, 15-17 พฤษภาคม 

2562. 

  0.20 ผศ.พลกฤษณ ทุนคํา อิสรา ซอนเสน, แมนสรวง วงศอภัย, 

พลกฤษณ ทุนคํา, ศันสณี  รัชชกูล, 

และศิริวรรณ สืบนุการณ. (2562). “การ

ออกแบบและพัฒนาชุดทันตกรรม

เคล่ือนที่ระบบ ICOH. ในการประชุม

วิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟา ครั้งท่ี 

11 (EENET2019),  XX- XX, 

พระนครศรอียุธยา, 15-17 พฤษภาคม 

2562. 

  0.20 ผศ. วรจักร เมืองใจ พิเชษฐ ทานิล, นิติพัฒน จอมมงคล, วชิ

ราภรณ ภัทโรวาสน, สมหมาย สารมาท, 

วรจักร เมืองใจ. (2562). “นวัตกรรม

พลังงานน้ําและกระบวนการผลิตชาที่

สะอาดเพื่อการพั ฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน

บนพื้นที่สูง” ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติเครือขายวิจัย

สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้ง ที่ 

13, 1,225-1,239, เชียงใหม, 21-22 

พฤศจิกายน 2562. 
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  0.20 วาที่รอยโทลรีวัฒน สุภารัตน ลีรวัฒน สุภารตัน, อภิชาติ ใสงาม, ทะนุ 

ประเสริฐสุนทร, ศุภกาล ตุยเต็มวงศ, 

อิงกฤษณ รักสัตย. (2562). “กา รออก

แบบและพัฒนาเครื่องคัดแยกหนังสือ

โดยใชเซน็เซอร  RFID.”  ในการประชุม

วิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟา ครั้งท่ี 

11 (EENET2019), XX-XX, 

พระนครศรอียุธยา, 15 - 17พฤษภาคม 

2562. 

2 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่

ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาวาดวย หลกัเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ

ทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0.40 นางสาวสุรีวรรณ ราชสม Rajchasom, S.; Vuthijumnonk, J. 

T.; Pianpayoungpong, P.; 

Kantawong, P.; Thingakhuea, P.  

(2019). “Study of pretreatment 

and frying condition for seasoned 

deep fried shredded bamboo 

shoots (Thyrsostachys siamensis)”. 

IOP conference Series: Earth and 

Environmental Science. Vol. 346 

(1). pp. 1-8. 

 0.40 ผศ. วรจักร เมืองใจ Nopporn Patcharaprakiti.; 

Worrajak Muengjai.; Jeerawan 

Saelao. (2019). “An Intelligent 

Appliance Direct load control 

Classification for Residential 

Customer Demand Response 

Managemen” การประชุมนานาชาติ 

GMSARN ครั้งท่ี 14 (GMSARN 2019) 

หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว, 27 - 29 พฤศจิกายน 

2562 

 0.40 ผศ. วรจักร เมืองใจ Jutturit Thongporn.; Worrajak 

Muengjai.; Teerasak Somsak.; 

Nopporn Patcharaprakiti. (2019). 

“A Solar Home Battery Energy 

Storage for 
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Demand Response Managemen” 

การประชุมนานาชาติ GMSARN ครั้งที่ 

14 (GMSARN 2019) หลวงพระบาง 

สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว, 

27 - 29 พฤศจกิายน 2562 

 0.40 นายรณชาติ มั่นศิลป Munsin R, Nattsirapong I, 

Nuntapap N, Narkpakdee J, Nilapai 

O, Srichai P, and Chaiyat N (2019) 

“Injection Characteristics of 

Gasohol using a Common Rail 

Injection System” The 11th 

International Conference on 

Science, Technology and 

Innovation for Sustainable Well-

Beng (STISWB XI) Johor Banru, 

Malaysia on 29 July-1 August 2019 

 0.40 นางจรรยวรรธน ตัณฑเจริญรัตน 

วุฒิจํานงค 

Janyawat T. Vuthijumnonk  

Sureevan Rajchasom “Total 

dietary fiber in coconut powder 

cookies and their antioxidant 

activity : A healthy snack 

potentiality” (2019) 2019 2nd 

International Conference on 

Agriculture, Food and 

Biotechnology (ICAFB2019) 

National University of Singapore 

no Jan 23-25, 2019 

 0.40 นางจรรยวรรธน ตัณฑเจริญรัตน 

วุฒิจํานงค 

Janyawat T. Vuthijumnonk 

“Removal of chlorpyrifos in 

Chinese kale (Brassica oleracea 

var. alboglabra) by fine bubble 

technology” (2019) The 4th 

International Symposium On 

Application Of High-Volfage, 

P;asmas & Micro/Nano Bubbles 



78 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 
 

(ISHPMNB2019) Nakhon Si 

Ayutthaya no May 18-20, 2019 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

 

0.40 - - 

3 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ

ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

0.60 - - 

4 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ ไมอยูในฐานขอมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ . หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอ

สภาสถาบั นอนุ มั ติ และจั ดทํ า เป น

ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจง

ให ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ

แต วันที่ ออกประกาศ (ซึ่ ง ไมอยู ใน 

Beall’ s list)  ห รื อ ตี พิ ม พ ใ น

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 

TCI กลุมที่ 1 

0.80 นางสาวสุรีวรรณ ราชสม 

 

สุรีวรรณ ราชสม และ เพ็ญวรัตน พันธ

ภัทรชัย. (2562). การศกึษาอุณหภูมิการ

อบแหงรกสุกรและการสกัดโปรตีนและ

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ. วารสารวิชาการ

และวิจัย มทร.พระนคร. 13(2):   13-23. 

0.8 นางสาววรวลัญช ฉิมพะเนาว วรวลัญช ฉิมพะเนาว. (2562). การเร

งการสุกของมะมวงพันธุ  น้ําดอกไมต

อคุณลักษณะทางเคมี กายภาพและสาร

หอมระเหย. วารสารเกษตร. 35(1): 1-

11. 

0.8 รศ.พานิช อินตะ 

นายวิสูตร อาสนวจิิตร 

 

วิสูตร อาสนวิจติร และ พานิช อินตะ. 

“ผลของอุณหภูมิแกส และคาคงตัวของ

ไดอิเล็กทริกของวัสดุตอประสิทธภิาพ

การตกตะกอนของเครื่องตกตะกอนเชิง

ไฟฟาสถิต แบบทอทรงกระบอกซอน

แกนรวม”, วารสารวจิัย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ปที่ 11, 

ฉบับที่ 2, พฤษภาคม – สิงหาคม, หนา 

252 - 268, 2562. 

  0.8 รศ.พานิช อินตะ 

นายวิสูตร อาสนวจิิตร 

วิสูตร อาสนวิจติร, พานิช อินตะและ 

อนุกูล ปนสา. “การพัฒนาและประเมิน

ประสิทธิภาพของเครื่องตกตะกอนเชิง

ไฟฟาสถิตสําหรับกําจัดควันจาก

กระบวนการประกอบอาหารใน

ครัวเรือน”, วารสารวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร, 

ปที่ 27, ฉบับที่ 3,พฤษภาคม – 

มิถุนายน, หนา 566 - 587, 2562. 
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  0.8 รศ.พานิช อินตะ ชิตวัน สมบัต,ิ ตะช ิมาลัยไพรวัลย, 

วรรณธัช แกวดวงตา, ณัฐธิน ีทรายแกว, 

ชัชวาลย กันทะลา, พานิช  อินตะ และ 

ปพณ สะอาดยวง. “ผลของสนามไฟฟา

พัลสตอการดึงน้ําแบบออสโมตกิและ

จลนพลศาสตรการถายเทมวลของเน้ือ

สตรอวเบอรรี”่, วารสารวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2562. 

5 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล

ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

ห รื อ ร ะ เ บี ย บ คณะ ก ร รม ก า รก า ร

อุดมศึกษา  ว าด วยหลัก เกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1.00 นางสาวสุรีวรรณ ราชสม Sureewan Rajchasom, Janyawat 

Vuthijamnonk, Nattavipa Seelum, 

and Suttida Takonkwea. (2019). 

“The Study of Drying Condition 

for Local Dried Fermented Soy 

Bean (Thua Nao)”. International 

Journal of Food Engineering. Vol. 

5 (2): pp. 116-120 , June 2019. 

  1.00 รศ.พานิช อินตะ Intra, P., Wanusbodeepaisarn, 

P.and Siri-achawawath, T, 

“Experimental study of charging 

efficiencies and losses of 

submicron aerosol particles in a 

cylindrical tri-axial charger”, 

Iranian Journal of Electrical and 

Electronic Engineering, Vol. 15, 

No. 3, pp. 401 - 410, 2019. 

  1.00 รศ.พานิช อินตะ Intra, P. and Yawootti, A., “An 

experimental investigation of a 

non-mixing type corona-needle 

charger for submicron aerosol 

particles”, Journal of Electrical 

Engineering and Technology, Vol. 

14, No. 1, pp. 363–370, 2019. 

  1.00 รศ.พานิช อินตะ Intra, P. and Siri-achawawath, T., 

“Development of an online 

particulate monitoring system for 

measurement of the mass and 
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number concentrations and size 

distributions of ambient PM10, 

PM2.5 and sub-400 nm particles”, 

Songklanakarin Journal of Science 

and Technology, 2019. 

 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - 

- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการ

ประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว 

1.00 - - 

- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกร

ระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

1.00 - - 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่

คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

1.00 - - 

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับ

การประเมินผานเกณฑการขอตําแหนง

ทางวิชาการแลว 

1.00 ผศ.พลกฤษณ ทุนคํา เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลกั

มูลวิศวกรรมไฟฟา Fundamentals of 

Electrical Engineering (ENGAG103) 

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผาน

ก า รพิ จ า รณาตามหลั ก เ กณฑก าร

ประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมได

นํามาขอรับการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการ 

1.00 - - 

คุณภาพงานสรางสรรค 

6 -  งานสรางสรรคที่ มีการ เผยแพรสู

สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Online      

0.20 - - 

7 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับสถาบัน 

0.40 - - 

8 

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาต ิ

0.60 ผศ.สบุงกช โตไพบูลย รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 

สิ่งประดิษฐชุดสื่อการสอนการสงกําลัง

ดวยเฟองตรง  โครงการ 

KidBright: Coding at school for 

Teacher “KruKid Contest”  งาน 

“รวมพลคน KidBright” Kidbright 

Developer Conference 2019 

(KDC19)  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

และคอมพิวเตอรแหงชาติ  27 

พฤศจิกายน 2562 ณ สามยานมิตร

ทาวน ฮอลล 2 ปทุมวัน กรงุเทพฯ 

9 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

0.80 - - 

10 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

1.00 - - 
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11 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

31.5    

12 จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

31.5   

 

สูตรการคํานวณ : 

1. การคาํนวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยตาม

สูตร  

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนัก  = 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนกัวจิัย 

 100 
จํานวนอาจารยประจาํและนกัวจิัยทั้งหมด 

 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนัก  =  x    100   

 

     =     รอยละ 40.63  

 
2. การแปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได  = 
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนกัวิจยั 

  5 
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนกัวิจยัที่กําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 

 

 

คะแนนที่ได   =    x 5    

 

   =          6.77   คะแนน  

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

เปาหมาย 2560 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

กลุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี(รอยละ 30) 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี รอยละ  

40.63 

5 คะแนน บรรลเุปาหมาย 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1-01 รายงานผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 2562 

 

12.8 

31.5 

      40.63 

30 
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สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 2 

จุดแขง็ แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. อาจารยในสังกัดมีการทําโครงการวิจัยอยาง

ตอเนื่อง  

2. อาจารยในสังกัดมีการเผยแพรผลงานวิจัยใน

ในการในการประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ  

3. อาจารยในสังกัดมีการตีพิมพผลงานทาง

วิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ  

1. มีงบสนับสนุนโครงการวิจัย  

2. มีหองปฏิบัติการเพ่ืออํานวยความสะดวก 

3. มหาวิทยาลัยฯมีการสนับสนุนงบประมาณใน

การเผยแพรผลงานทางวิชาการในการประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ

4. มีการสนับสนุนใหนักวิจัยตีพิมพผลงานทาง

วิชาการวารสารภายในประเทศและตางประเทศ 

จุดท่ีควรพฒันา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีการสงเสริมใหนักวิจัยขอทุนสนับสนุน

จากแหลงทุนภายนอกเพ่ิมมากขึ้น  

2. ควรมีการสรางนักวิจัยหนาใหม 

1. มีการอบรมทําความเขาใจกับนักวิจัยเก่ียวกับ

ระเบียบการเบิกจายงบประมาณโครงการวิจัย 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

ไมมี 
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

 

ตัวบงชี้ที่ 3.1   การบริการวิชาการแกสังคม  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : รองผูอํานวยการดานวิจัยและถายทอดเทคโนโลย ี

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : งานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยฯ 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : อ.สุรีวรรณ ราชสม อ.วรจักร เมืองใจ 

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : นางสาวศศิรดี  พานชาตร ี

โทรศัพท : 053 266518 

E-mail :  College_rmutl@hotmail.com 

 

 ขอ 1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและ

กําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและ

เสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

ผลการดําเนินงาน : 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคม 

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ดังนี ้

1) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีการจัดทํานโยบายการดําเนินงานตามพันธกิจดาน

การบริการทางวิชาการแกสังคมไวในแผนและนโยบายการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ ประจําป 2562-

2566 โดยมีแผนการดําเนินงานในการใหบริการวิชาการแกสังคม ประจําป 2562 เพื่อใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามแผนกลยุทธของวิทยาลัยฯ ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาวิทยาลัยฯ เพ่ือสราง

ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกิดประโยชนตอสังคม และสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

2) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีรองผูอํานวยการดานการวิจัยและถายทอด

เทคโนโลยี ที่ทําหนาท่ีควบคุม กํากับการดําเนินงานดานการบริการทางวิชาการแกสังคม พรอมมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการงานวิจัยและบริการวิชาการที่เปนตัวแทนจากหลักสูตรเพื่อรวมกันวางระบบ 

กลไกขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ และแผนการดําเนินงานบริการวิชาการ ตลอดจนการกํากับดูแล 

ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานดานการบริการวิชาการ  

 3) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีการจัดทําแผนการวิจัยและบริการวิชาการ 

ประจําป 2562 เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนกลยุทธของวิทยาลัยฯ และสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยมีการนําเสนอตอคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา

อนุมัติ 

 ในปการศึกษา 2562 วิทยาลัยฯ มีการกําหนดพ้ืนที่ใหบริการวิชาการแกสังคม โดยมีการ

สํารวจความตองการของชุมชน และการทําประชาคมรวมกับชุมชน รวมกับขอมูลโครงการบริการ
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วิชาการที่อาจารยในสังกัดรวมทํากับชุมชน(โครงการตอเนื่อง) ขอมูลการขอความรวมมือจากชุมชน/

หนวยงานทั้งภาครัฐและเองชน ในดานตางๆ เชน ขอความอนุเคราะหวิทยากร นวัตกรรม องคความรู 

และผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการเดิม เพ่ือใหตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย 

นํามาพิจารณากําหนดแผนการดําเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ กําหนดโครงการบริการวิชาการ 

งานวิจัยและบริการวิชาการไดนํามาประชุมจัดทําแผนการบริการวิชาการของวิทยาลัยฯ ปการศึกษา 

2562 และนําเสนอแผนการบริการวิชาการใหคณะกรรมการขับเคลื่อนวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติ

แผนการดําเนินงาน 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-1-01 แผนปฏิบัติ ราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประจําป

งบประมาณ 2562 

3.1-1-02 แผนการบริการวิชาการ ประจําปการศึกษา 2562 

3.1-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวิทยาลัยฯ 

 

 ขอ 2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการ

บริการวิชาการเพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

ผลการดําเนินงาน : 

 วิทยาลัยฯ มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากโครงการบริการวิชาการตอการพัฒนา

นักศึกษา ชุมชน สังคม โดยมุงเนนใหนักศึกษาไดใชความรูที่ไดเรียนในหองและวิชาชีพมาฝกปฏิบัติ

จริง ไดเรียนรูการการทํางานรวมกันทั้งนักศึกษา อาจารย และคนในชุมชน รูจักการคิด การแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นเสมือนการทํางานจริง โดยในปการศึกษา 2562 มีโครงการ/กิจกรรม จํานวน 3  

โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้

1. โครงการการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติรวมกับสถานประกอบการระบบสมารทฟารม 

เปนโครงการท่ีไดจัดข้ึนเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ บริษัท ไฮโดรเฟรส ฟารม ผูรวมโครงการ

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ชั้นปที่ 1 โดยมีวัตถุประสงคของโครงการเพ่ือใหนักศึกษา

ไดฝกปฏิบัติการสรางระบบอัตโนมัติตนแบบสําหรับใชในกระบวนการผลิตสถาน นักศึกษาไดรวม

ระดมความคิด แกปญหา หาแนวทางการปรับปรุง พัฒนาระบบขับควบคุมอัตโนมัติในระบบสมาร

ฟารม และพัฒนาผลิตภัณฑ เปนการยกระดับการศึกษาดานอาชีวศึกษาที่เนนการฝกทักษะปฏิบัติ ท่ี

สอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเปนเครื่องมือเพ่ือพัฒนาและสรางรูปแบบการ

การสอนแบบบูรณาการใหเขาถึงความตองการของภาคอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
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ผูเขารวมโครงการ คือ กลุมครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนสังกัดอาชีวศึกษา ที่เห็นความสําคัญในการพัฒนา

ตนแบบองการเรียนในสายอาชีวศึกษา ซึ่งไดมีความรวมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง เพ่ือฝก

ทักษะและเสริมประสิทธิภาพหลักสูตรความรวมมือในการพัฒนาตนแบบอาชีวศึกษา โดยเนนการถอด

องคความรูรูปแบบการบริหารจัดการโครงการ และดานการเรียนการสอน พรอมกันนี้นักศึกษาจาก

หลักสูตรดังกลาวยังสามารถเปนตัวปอนใหกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

2. กิจกรรมอบรม ภายใตหัวขอ "หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) 

ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เปนโครงการที่ไดจัดข้ึนเม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 โดยนักศึกษา

หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร ชั้นปที่ 2 ไดจัด ณ โรงงานผลิตน้ําดื่มราชมงคลลานนา(สาขา

ดอยสะเก็ด) ซึ่งเปนหนึ่งหัวขอหลักในรายวิชาการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพใน

อุตสาหกรรมอาหาร (Quality Control and Quality assurance in food Industry) ภายใตการ

ดูแลของ อาจารยสุรีวรรณ ราชสม และอาจารยโบว ถิ่นโพธิ์วงศ อาจารยประจําวิชา ในหลักสูตร 

วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 

3. กิจกรรม การกอสรางบานผูยากไร ในเขตเทศบาล ต.ปาปอง อ.ดอยสะเก็ด จ.

เชียงใหม โดยนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร ชั้นปที่ 3 อาจารย และบุคลากรในหลักสูตร 

รวมกับสํานักงานเทศบาล ตําบลปาปอง ในการกอสรางบานใหกับ นางประไพ  พวงไสว ในระหวาง

วันที่ 16-20 มีนาคม 2563   

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-2-01 แผนการใชประโยชนจากบริการวิชาการตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน 

สังคม ประจําปการศกึษา 2562 

 

 ขอ 3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการท่ีบริการแบบให

เปลา 

ผลการดําเนินงาน : 

วิทยาลัยฯ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

และหนวยงานภายในอยางสวนสนับสนุนการดําเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา ในปงบประมาณ 2562 คือ โครงการ การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการความ

ตองการการใชไฟฟาดวยระบบแบตเตอรี่ในระดับครัวเรือนในประเทศไทย และโครงการยกระดับ

คุณภาพ ชีวิตของหมูบาน ชุมชน แบบมีสวนรวม ประจําปงบประมาณ 2562 คือ โครงการยกระดับ
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คุณภาพชีวิตหมูบาน ชุมชน แบบมีสวนรวม กรณีบานหวยบอทอง หมูท่ี 10 ต.แมโปง อ.ดอยสะเก็ด 

จ.เชียงใหม  

ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก คือ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใชในการซื้อ วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ ใน

การถายทอดองคความรูของนักวิจัยสูชาวบานและบุคคลที่สนใจ ภายใตการทํางานนวมกับมูลนิธิ

โครงการหลวง นอกจากนี้ ยังมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการสงผูเชี่ยวชาญ ซึ่ง

เปนคณาจารยสังกัดวิทยาลัยฯ จํานวน 5 คน และมีกลุมวิสาหกิจชุมชนเขารวมทั้งหมด 10 แหง ใน

การเปนท่ีปรึกษาใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนเพ่ือยกระดับการแขงขันทางภาคเศรษฐกิจฐานราก ในการ

สรางความมั่นคงใหกับชุมชน โดยโครงการบริการวิชาการที่วิทยาลัยฯ ใหบริการแกชุมชนนั้นเปน

โครงการท่ีใหบริการโดยไมมีคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ขอเพียงความรวมมือของคนในชุมชนและในสวน

ภาคการศึกษาเครือขายรวมดําเนินโครงการ เพ่ือใหชุมชนไดประโยชนอยางแทจริงและยั่งยืน 

นอกจากนั้นวิทยาลัยฯ ยังมีโครงการ/กิจกรรมท่ีทางชุมชนหรือหนวยงานราชการท่ีเห็นถึง

ศักยภาพของบุคลากรในสังกัด จึงไดขอความอนุเคราะหบุคลากรใหเปนวิทยากรในโครงการอบรมให

ความรูในเรื่องตางๆ หรือใหคําปรึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ก็ยินดีอนุเคราะห

บุคลากรใหไปปฏิบัติงานชวยเหลือตางที่ไดขออนุเคราะห ไดแก อนุเคราะหบุคลากรในสาขาวิชาการ

ผลิตและนวัตกรรมอาหารเปนวิทยากรในการอบรมแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการผลิต 

GMP สําหรับวิสาหกิจชุมชน ตามที่สวนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงขอความอนุเคราะห อนุเคราะห

วิทยากรในการบรรยายแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาอยางยั่งยืน 9 จังหวัดภาคเหนือ จัดโดย

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ อนุเคราะหวิทยากรในกิจกรรม การกําจัดควันจากการคั่ว

เมล็ดกาแฟดวยระบบการตกตะกอยเชิงไฟฟาสถิต จัดโดยบ.ซีซัน เอ็นเตอรไพรส เปนตน 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-3-01 บันทึกขอความขออนุเคราะหหรือเอกสารการบริการวิชาการ 

 

 ขอ 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 

และนําเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพจิารณา 

ผลการดําเนินงาน : 

 โครงการที่มีการดําเนินงานจะมีการสรุปผลการดําเนินโครงการ โดยในปการศึกษา 2562 มี

โครงการตามแผนบริการวิชาการ 1 โครงการ และโครงการนอกแผนบริการวิชาการจํานวน 1  

โครงการ ทั้งหมด 10 พื้นที่ ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชื่อโครงการ “การ

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานดานการบริหารจัดการ (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)” 
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มีจํานวนเครือขายที่ใหบริการวิชาการทั้งหมด 10 เครือขาย ดังนี ้1) บริษัท ละอองทอง จํากัด 2) กลุม

อาชีพกลวยอบ กบท. บานแมกะ 3) บริษัท น้ําสมุนไพรแมหลาย 4) กลุมวิสาหกิจชุมชนสิริ สมุนไพร

แปรรูป 5) กลุมมาทิพยผาทอบานดูใต จังหวัดนาน 6) วิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาผลิตภัณฑกระเปา

จากผาจังหวัด เชียงใหม 7) วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานกูแดง หมูที่ 7 จังหวัด เชียงใหม 

8) วิสาหกิจชุมชนบานสมุนไพรแมทองคํา จังหวัด ตาก 9) วิสาหกิจชุมชนกลุมปวนพเกา ผาไทย 

จังหวัดนาน 10) วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑจากไมไผ จังหวัดแพร งานวิจัยและบริการวิชาการได

รายงานผลการดําเนินการบริการวิชาการ ปการศึกษา 2562 ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน

วิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงานและใชในการปรับปรุงแผนในปตอไป  

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

3.1-4-01 รายงานผลการดําเนินการบริการวิชาการ ปการศึกษา 2562 

3.1-4-02 รายงานการประชุมขับเคลื่อนวิทยาลัยฯ 

 

ขอ 5. นําผลการประเมินตามขอ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพฒันาการใหบริการวิชาการสังคม 

ผลการดําเนินงาน : 

 จากผลการดําเนินโครงการการบริการวิชาการ โดยมีการจําแนกเปน 2 ประเภท ดังนี้  

  1) การดําเนินโครงการบริการวิชาการที่เปนไปตามแผน จํานวนทั้งสิ้น 1 โครงการ 

คือ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมูบาน ชุมชน แบบมีสวนรวม กรณีบานหวยบอทอง หมูที่ 10 ต.

แมโปง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 

  2) การดําเนินโครงการบริการวิชาการที่อยูนอกแผน มีทั้ งสิ้น 1  โครงการ 

ดําเนินการในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน ทั้งหมด 10 พื้นที่ มีจํานวนบุคลากรที่เปนผูเชี่ยวชาญ

ทั้งหมด 5 คน ภายใตชื่อโครงการ “การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานดานการบริหารจัดการ 

(ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)” ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การดําเนินโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนใหมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ ดานการบริหารจัดการผลิต การบริหารจัดการองคกร 

การบริการจัดการเงินและบัญชี การบริการจัดการดานการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

โดยการใหผูเชี่ยวชาญเขาประเมินศักยภาพธุรกิจและจัดทําแผนการพัฒนาการดําเนินธุรกิจท่ี

เหมาะสมตามระดับของวิสาหกิจชุมชนอยางตอเนื่อง ซึ่งจะทําใหสามารถพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให

เจริญเติบโตและมุงสูเศรษฐกิจทั้งระดับตลาดในประเทศและตางประเทศได การดําเนินโครงการ

ดังกลาวผูเชี่ยวชาญจะตองมีการเขาไปประเมินศักยภาพ การใหความรู การประยุกตใชความรูใหกับ
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กลุมวิสาหกิจชุมชนสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และตองมีการวิเคราะหแนวโนมการพัฒนากลุม

วิสาหกิจชุมชนในอนาคตดวย ถือเปนงานบริการวิชาการท่ีผูเชี่ยวชาญสามารถพัฒนาศักยภาพในการ

ถายทอดองคความรู จากนักวิจัยสูภาคชุมชนและสังคมอยางแทจริง นอกจากนี้ยังถือเปนการสราง

เครือขายภาคชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน เรียนรูชีวิตความเปนอยู วิถีการดํารงชีวิตภายใตความ

แตกตางของประเพณีและวัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน และความตองการของชุมชนไดเปนอยางดี ตลอดจน

สามารถนําประสบการณดังกลาวมาประยุกตใชกับการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาหรือตอยอดเปน

งานวิจัยท่ีมีความรวมมือกับชุมชนไดอยางยั่งยืน  

 จากผลการดําเนินงานดานโครงการบริการวิชาการ จะเห็นไดวา มีโครงการบริการวิชาการที่

เปนไปตามแผนที่กําหนด โดยมีเครือขาย ระยะเวลาและการมีสวนรวมกันกับภาครัฐและเอกชนดาน

ความรวมมือตางๆ ดังนั้น วิทยาลัยฯยังจะคงใหมีการจัดทําแผนงานดานบริการวิชาการเหมือนเดิม

เปนประจําทุกป โดยอาจมีการขยายเครือขายบริการวิชาการไปยังชุมชนอื่นหรือชุมชนใกลเคียง

วิทยาลัยฯมากข้ึน เพื่อเปนการทําประโยชนตอสังคม สวนโครงการบริการวิชาการ ที่ไมเปนไปตาม

แผนท่ีกําหนด หากยังประโยชนตอชุมชนและสังคมดานการตอยอดองคความรูทางวิชาการและการ

เผยแพรความรูใหกับผูที่สนใจ วิทยาลัยฯยงัมองเห็นวาใหมีการดําเนินตอไป  

 ในสวนที่ตองพัฒนาและนําไปปรับปรุงสําหรับโครงการบริการวิชาการ คงจะเปนชวงเวลาใน

การใหบริการวิชาการซึ่งมีหลายครั้งที่เวลาของอาจารยและกลุมชุมชนตางๆ ที่รองขอมาไมตรงกัน จึง

ทําใหหลายชุมชนพลาดโอกาสในการไดรวมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนองคความรูซึ่งกันและ

กัน และอีกสวนที่สําคัญก็คือ วิทยาลัยฯมีอาจารยรุนใหมจํานวนมาก ซึ่งจะตองผลักดันใหอาจารยและ

บุคลากรเหลานี้ นําองคความรู ความเชี่ยวชาญที่ตนเองมี ไปพัฒนาใหเกิดประโยชนตอสังคม ชุมชน 

และผูที่สนใจตอไป 
 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

3.1-5-01 แผนการบริการวิชาการ ประจําป 2563 

 

 ขอ 6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับมหาวิทยาลัย 

ผลการดําเนินงาน : 

 บุคลากรของวิทยาลัยฯ ไดมีสวนรวมในโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยการ

รวมมือกับอาจารยตางคณะ ตางมหาวิทยาลัย และหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนอ่ืน เพื่อใหเกิด

องคความรูที่หลากหลายในการใหบริการวิชาการแกสังคม ซึ่งมีโครงการที่ทางวิทยาลัยฯ ไดมีสวนรวม

รวมกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน จํานวนทั้งสิ้น 1 โครงการ  คือ  
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 โครงการที่  1 : โครงการ “การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานดานการบริหารจัดการ 

(ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)” ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การดําเนินโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนใหมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ ดานการบริหารจัดการผลิต การบริหารจัดการองคกร 

การบริการจัดการเงินและบัญชี การบริการจัดการดานการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

การดําเนินโครงการครั้งนี้ มีตัวแทนผูเชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขารวม

โครงการทั้งหมด 8 คน แบงเปน อาจารยจากคณะวิศวกรรมศาสตร ทั้งหมด 3 คน และอาจารยจาก

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการท้ังหมด 5 คน ซึ่งอาจารย 1 คนจะตองมีพ้ืนที่ในการรับผิดชอบ

เพ่ือเปนที่ปรึกษาใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีผานการคัดเลือกจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรมทั้งหมด 2 

แหง เพราะฉะนั้น จํานวนพ้ืนที่รวมที่อาจารยสังกัดวิทยาลัยฯ ตองรับผิดชอบมีทั้งหมด 10 พ้ืนที่ ซึ่ง

ผูเชี่ยวชาญในนามของวิทยาลัยมีทั้งหมด 5 คน นําโดย ดร.จรรยาวรรธน ตัณเจริญรัตน วุฒิจํานงค ,

ดร.สุรีวรรณ ราชสม ,อาจารยเพ็ญวรัตน พันธภัทรชัย ,อาจารยชอทิพย นิมิตรกุล และอาจารยพิเชษฐ 

โควตระกูล ซึ่งอาจารยทุกทานไดมีการเขาไปประเมินศักยภาพ การใหความรู การประยุกตใชความรู

ใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และตองมีการวิเคราะหแนวโนมการพัฒนากลุม

วิสาหกิจชุมชนในอนาคตตามแผนที่กรมสงเสริมอุตสาหกรรมไดวางไว พรอมมีการนําสงขอมูลอยาง

เปนข้ันเปนตอน เพ่ือเปนประโยชนตอหนวยงานภาครัฐของประเทศในการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชน 

เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของประเทศใหทันตอสถานการณโลก โครงการดังกลาวจัดข้ึนระหวางเดือน

มิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 มีกลุมเปาหมายเปน กลุมวิสาหกิจชุมชน ท่ีไดรับรางวัล 

OTOP ระดับ  3 ด า วขึ้ น ไป  และผ านกา รคั ด เ ลื อ กจากกรมส ง เ ส ริ ม อุ ต ส าหกรรม แล ะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งจะตองมีพ้ืนท่ีอยูในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทานั้น 

โดยกระบวนเขาเปนผูเชี่ยวชาญในการใหคําปรึกษา อาจารยจะตองมีการรายงานความกาวหนาและ

ผลลัพธในการเขาใหคําปรึกษาทุกครั้งแกหัวหนาโครงการตามกําหนดการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ

จะตองมีการนําสงรูปเลมรายงานผลสรุปโครงการ ท่ีมีประโยชนตอการนําขอมูลไปวิเคราะหเพื่อ

ยกระดับวิสาหกิจชุมชนตามวัตถุประสงคของโครงการได การดําเนินโครงการคาใชจายทั้งหมดกรม

สงเสริมอุตสาหกรรมเปนผูรับผิดชอบ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ใหความ

อนุเคราะหบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญของหนวยงานในการเขาใหคําปรึกษาและรวมดําเนินโครงการ 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

3.1-6-01 บันทึกขอความหรือเอกสารการบริการวิชาการ 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

เปาหมาย 2560 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรล ุ

 

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 3 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลายศาสตร  

2. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณ

อยางตอเนื่อง 

3. บุคลากรในสังกัดมีความรูความเชี่ยวชาญ

เปนที่ยอมรับ 

1. มีนํานักศึกษาในสาขาตางๆมาทํางานรวมกัน 

2. มีการจัดโครงการโดยรวมหลายๆศาสตรเขา

ดวยกัน เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูครบทุกดาน 

จุดที่ควรพฒันา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีการทํางานรวมกับชุมชนที่อยูรอบ

บริเวณวิทยาลัยฯ เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน และ

สามารถสรางแหลงเรียนรูรวมกันระหวางชุมชน 

1. ทบทวนแผนการบริการวิชาการในปถัดไป

ตามบริบทหรือสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปใน

ปจจุบัน หรือเพ่ิมชองทางการบริการวิชาการ

ผานสื่อตางๆ  

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

ไมมี 
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องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ตัวบงชี้ที่ 4.1   ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผูอํานวยการฯ และรองผูอํานวยการดานบริหารฯ  

หนวยงาน/ผูรับผดิชอบหลัก : นางสาวกาญจนา ใบวุฒ,ิ นายพนม แกวผาดี 

หนวยงาน/ผูรับผดิชอบรวม : งานกิจการนักศึกษา / คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : นายธนากร นาเมืองรักษ 

โทรศัพท : 053 266518 

E-mail :  College_rmutl@hotmail.com 

 

ผลการดําเนินงาน : 

 ขอ 1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานที่เกี่ยวของ

กับการบริหารงานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 

 1.1 คําสั่งแตงตั้งเลขที่ 015/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประจําปการศึกษา 2562 ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562  

 1.2 คําสั่งแตงตั้งที่ 046/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 ท้ังสองคณะกรรมการ รวมกันสนับสนุนดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ใหบรรลตุามวัตถุประสงคที่กําหนดไวตามแผนกลยุทธและสอดคลองกับนโยบาย

ของวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดประชุมเพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงาน พรอมแผน

งบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินงานไดตามแผน การติดตามผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของ

โครงการตามแผน และการรายงานผลการดําเนินงาน 
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4.1-1-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปการศึกษา 2562 (แผนที่ 1/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1-1-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปการศึกษา 2562 (แผนที่ 2/3) 
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4.1-1-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปการศึกษา 2562 (แผนที่ 2/3) 
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4.1-1-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปการศึกษา 2562 (แผนที่ 3/3) 
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4.1-1-02 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2562 
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-1-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปการศึกษา 2562 

4.1-1-02 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2562 

 

 ขอ 2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

 คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไดมีการดําเนินงานรวมกันในการจัดทํา

แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2562 ในชวงเดือนเมษายน 2562 ซึ่งเปนการประชุมจัดทํา

แผนภายในคณะกรรมการฯ โดยยังไมมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ เปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้

เนื่องจาก ผูรับผิดชอบการดําเนินงานนั้นเปนคณะกรรมการฯ ตอเนื่องมาจากปการศึกษาที่แลว (ป

การศึกษา 2561) จึงไดมีการกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนรวมทั้งจัดสรร

งบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน ดังนี ้

วัตถุประสงคของแผน กําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จ 

    1. เพ่ือดําเนินงานกิจกรรมดานการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือใหสอดคลองกับ               

แผนกลยุทธ วิ ทยาลั ย เทค โน โลยี แล ะสห

วิทยาการ พ.ศ 2562 - 2566 ตามยุทธศาสตร 

ที่ 3 การเสริมสรางบัณฑิตใหมีความภาคภูมิใจ

ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาลานนา และ

ดํารงตนใหอยูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และสอดคลองกับยุทธศาสตร มทร.ลานนา ตาม

ยุทธศาสตรท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

     1. มีดําเนินงานกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม เพื่อใหสอดคลองกับแผนกลยุทธวิทยาลัย

เทคโนโลยีและสหวิทยาการ พ.ศ 2562 - 2566 ตาม

ยุทธศาสตรท่ี 3  การเสริมสรางบัณฑิตใหมีความภาคภูมิใจ

ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาลานนา และดํารงตนให

อยูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร มทร.

ลานนา (ยุทธศาสตรที่ 3) ตามตัวชี้วัดเปาประสงค ดังนี ้

          ก. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สะทอนเอกลักษณ

ภูมิปญญาลานนา โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยฯ ไมนอยกวา

รอยละ 80 เปนผูดําเนินโครงการและเขารวมโครงการ ไม

นอยกวา 1 โครงการ ในปการศึกษา 2562 (5 โครงการ ใน

ระยะ 5 ป) 

          ข. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สะทอนเอกลักษณ

ภูมิปญญาลานนา ที่นักศึกษาที่ไดประยุกตใชปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาตนเอง (หารายได) ไมนอยกวา 
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    2. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากร ไดมี

สวนรวม หรือเขารวมกิจกรรมในดานการ              

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยสามารถที่

จะอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน หรือ เผยแพร ซึ่ง

ศิลปะและ วัฒนธรรม ประเพณี หรือภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

    3. เพื่อบูรณาการจัดการเรียนการสอนที่

เก่ียวของกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

หรือ ภูมิปญญาทองถิ่น ในรายวิชาที่เก่ียวของ 

ไมนอยกวา 2 รายวิชา/กิจกรรม  

     4. เพ่ือใหมีการดําเนินสรางความรวมมือ 

การจัดโครงการ/กิจกรรม ดานการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม รวมกับ สถาบันการศึกษา 

ชุมชน หรือหนวยงานภายนอก ไมนอยกวา 1 

โครงการ 

    5. เพ่ือใหมีการดําเนินงานเผยแพรโครงการ/

กิจกรรม ไมนอยกวา 2 ชองทาง 

1 โครงการ ในปการศึกษา 2562 (5 โครงการ ในระยะ 5 

ป) 

     2. มีจํานวนนักศึกษาและบุคลากรที่เขารวมโครงการ/

กิจกรรม ไมต่ํากวารอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ/

กิจกรรม ทั้งหมดในแตละโครงการ/แตละกิจกรรม ที่

กําหนดไวในโครงการ/กิจกรรม 

 

 

     3. มีโครงการ/กิจกรรม ที่บูรณาการจัดการเรียนการ

สอนที่เก่ียวของกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือ 

ภูมิปญญาทองถิ่น ในรายวิชาที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา 2 

รายวิชาและจํานวนโครงการไมนอยกวา 4 โครงการ 

    4. มีการดําเนินสรางความรวมมือ การจัดโครงการ/

กิจกรรม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมกับ 

สถาบันการศึกษา ชุมชน หรือหนวยงานภายนอก ไมนอย

กวา 1 โครงการ 

 

5. ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน มีการเผยแพรตอ

สาธารณชนอยางนอย 2 ชองทาง 

  

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-2-01 แผนการดําเนินงาน ประจําปการศกึษา 2562 

 

 ขอ 3.กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 

3.1-3-01 สรุปผลการติดตามการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2562 

โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา

กํากับ

ติดตาม 

วิธีการติดตาม ผลการติดตาม 

1. พิธีบายศรีสูขวัญและวันไหวครู 

11 ก.ค. 62 เวลา 08.30 - 11.30 น. 
ก.ค. 62 

ผูรับผิดชอบโครงการรายงานผล

การดําเนินงาน 

1.อยูในระหวางการสรุป

ผลารดําเนินงาน/งบประมาณ 
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ณ โรงอาหาร มทร.ลานนาดอย

สะเก็ด 

งปม.สโมสรฯ 5,000 บาท 

(เปนการประชุมยอยโดยไมไดมี

รายงานการประชุม) 

2.คณะกรรมการทํานุฯ 

รับทราบโดยใหสรุปผลการ

ดําเนินงานใหแลวเสร็จ

ภายใน 15 วัน และเตรียม

สรุปผลรวมเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหาร วทส.  

2. แหเทียนพรรษา ประจําป

การศกึษา 2562  

11 ก.ค. 62 เวลา 13.00 - 15.30 น. 

ณ วัดปาไผศรีโขงฯ ต.แมโปง 

งปม.สโมสรฯ 5,000 บาท 

ก.ค. 62 

ผูรับผิดชอบโครงการรายงานผล

การดําเนินงาน 

(เปนการประชุมยอยโดยไมไดมี

รายงานการประชุม) 

3. โครงการสงเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2562 

ดําเนินการชวงเดือน ก.ย. 62 

งปม.ศูนยวัฒนธรรมฯ มทร.ลานนา 

70,000 บาท (ป งปม.63) 

ส.ค. 62 

ประชุมเพ่ือกําหนดรูปแบบและ

เขียนโครงการฯ 

มอบหมายให นายพนม แกว

ผาดี จัดทําโครงการ “ฟอน

สัมพันธ สรางคณุคาวิถีสู

ชุมชน” เสนอโครงการเพ่ือ

ขออนุมัติดําเนินงาน ในวันที่ 

20 ม.ค. 2563 

 

4. สืบสานประเพณียี่เปง อาหาร

ลานนา และภูมิปญญาทองถิ่น 

11 พ.ย. 62 เวลา 09.00 - 21.30 น. 

งปม.สโมสรฯ 9,000 บาท 

 

 

 

 

พ.ย.62 

ผูรับผิดชอบโครงการรายงานผล

การดําเนินงาน 

(เปนการประชุมยอยโดยไมไดมี

รายงานการประชุม) 

1.อยูในระหวางการสรุป

ผลารดําเนินงาน/งบประมาณ 

2.คณะกรรมการทํานุฯ 

รับทราบโดยใหสรุปผลการ

ดําเนินงานใหแลวเสร็จ

ภายใน 15 วัน และเตรียม

สรุปผลรวมเสนอตอที่ประชุม

ขับเคลื่อน 

5. สืบฮตีประเพณีล้ําคา ลานนาภูมิ

ปญญาทองถ่ิน สานศิลปงานยี่เปง 11 

พ.ย. 62 เวลา 09.00 - 21.30 น. 

งปม.ศูนยวัฒนธรรมฯ มทร.ลานนา 

20,000 บาท 

6. โครงการ “ฟอนสัมพันธ สราง

คุณคาวิถีสูชุมชน” 
 

 

พ.ย. 62 

 

 

ป ร ะ ชุ ม ท บ ท ว น ก ร อ บ

งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 

ศูนยวัฒนธรรมแจงกรอบ

งบประมาณถูกลดลง จาก

เดิม 70,000 บาท คงเหลือ 

50,000 บาท มอบหมาย

ผู รั บ ผิ ด ช อ บ โ ค ร ง ก า ร

ดําเนินการ 

7. โครงการ “ฟอนสัมพันธ สราง

คุณคาวิถีสูชุมชน” / “เชิงดอย 

ดอกไมงาม (เทศบาลตําบลเชิงดอย) 

ธ.ค. 62 

ประชุมปรับปรุ ง / กําหนดวัน

ดํ า เ นิ น ง า น ห รื อ ก า ร เ ลื่ อ น 

เนื่องจากไดรับการประสานงาน

1. ทศ.เชิงดอยฯ ขอความ

ร ว ม มื อ วิ ท ย า ลั ย ฯ  นํ า

นักศึกษาเขารวมขบวนเปด
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จาก ทศ .ต . เชิ งดอย ให ร วม

ดําเนินงานโครงการ “เชิงดอย

ดอกไมงาม” ในชวงเดือน ก.พ. 

63 

งานเชิงดอยดอกไมงาม จัด

นิทรรศกาล และนํานักศึกษา

แขงขันทําอาหาร ในชวงตน

หรือชวงกลางเดือน ก.พ. 63 

มอบหมายนายธนากร นา

เมืองรักษ ดําเนินงาน 

2 .  เ ลื่ อ น โ ค ร ง ก า ร ฟ อ น

สั ม พั น ธ ฯ  เ นื่ อ ง จ า ก

ระยะเวลาการเตรียมงาน

กระชั้นชิดกับงานเชิงดอยฯ 

เปนวันจันทร  ท่ี  24 ก.พ. 

2563 มอบหมายนายพนม 

แกวผาดี  ดําเนินการ 

8. โครงการ “ฟอนสัมพันธ สราง

คุณคาวิถีสูชุมชน” / “เชิงดอย 

ดอกไมงาม (เทศบาลตําบลเชิงดอย) 

ม.ค. 63 

ประชุมติดตามการดําเนินงาน

โครงการฟอนสัมพันธ เนื่องจาก

ร วมกันพิจารณาแล ว เ ห็นว า 

ระยะเวลาโครงการฟอนสัมพันธ 

และ งานเชิงดอยดอกไมบาน ไม

สั ม พันธ กั น ร วมทั้ ง จะ ทํ า ใ ห

นักศึกษาใช เวลาเตรียมการ

ดําเนินงาน กระทบตอเวลาเรียน

มากจนเกินไป จึงเห็นควรเลื่อน

วันดํา เนินงานโครงการฟอน

สัมพันธออกไปอีก แตดวยอีก 1 

เดือน จะปดภาคการศึกษา จึง

เห็ นควร เลื่ อน ไป อีก ในภาค

การศกึษาหนา 

ม อ บ ห ม า ย ผู รั บ ผิ ด ช อ บ

โครงการ ดํา เนินงาน ขอ

อนุมัติเลื่อนวันโครงการฟอน

สัมพันธฯ จากเดิมวันที่ 24 

ก.พ. 63 เปนวันท่ี 14 ก.ย. 

63   

9. สรุปผลการดําเนินงาน  

- พิธีบายศรสีูขวัญและวันไหวคร ู

- แหเทียนพรรษา ประจําปการศึกษา 

2562  

- สืบสานประเพณียี่เปง อาหาร

ลานนา และภูมิปญญาทองถิ่น 

มี.ค. 63 

ติ ด ต า ม ก า ร ส รุ ป ผ ล ก า ร

ดําเนินงานโครงการดังกลาว 

ทั้ง 4 โครงการ ดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินงานเสร็จ

สิ้นแลว   
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- สืบฮตีประเพณีล้ําคา ลานนาภูมิ

ปญญาทองถ่ิน สานศิลปงานยี่เปง     

10. โครงการ “ฟอนสัมพันธ สราง

คุณคาวิถีสูชุมชน” 

มิ.ย. 63 

ประชุมติดตามการดําเนินงาน

โ ค ร ง ก า ร ฟ อ น สั ม พั น ธ ฯ 

เนื่องจากผลกระทบจากโรค

ระบาด covid-19 สงผลกระทบ

ตอการจัดกิจกรรมตางๆ รวมถึง

การปรับรูปแบบการเรียนการ

ส อน  พิ จ า ร ณา ก า ร ย ก เ ลิ ก

โครงการ/เลื่อนโครงการ/ปรับ

โครงการ 

เห็นควรปรับรูปแบบจํานวน

ผูเขารวมโครงการ มีวิธีการ

ปองกันการแพรระบาด และ

ม า ต ร า ก า ร ต า ม ท่ี

มหาวิทยาลัยฯกําหนด ทั้งนี้

ใหมีการพิจารณาเลื่อนวันอีก

ครั้ง 

11. โครงการ “ฟอนสัมพันธ สราง

คุณคาวิถีสูชุมชน” 

ก.ค. 63 

พิจารณาเลื่อนวัน กําหนดเชิญ

โ ร ง เ รี ย น  กํ า ห น ด ส ถ า น ท่ี

ดําเนินงาน ปรับรูปแบบการ

ดําเนินงาน 

1. เลื่อนโครงการเปนวนัเสาร 

ที่ 29 ส.ค. 2563 เวลา 08.30 

- 15.00 น. 

2. เชิญโรงเรียนดอยสะเก็ด

วิทยาคม / โรงเรียนสันทราย

วิ ทย าคม  /  โ ร ง เ รี ยนสัน

กําแพง / โรงเรียนบานเชิง

ดอย / และวิทยาลัยฯ สง

ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเขา

รวมโครงการ 

3. ปรับรูปแบบโครงการใหมี

การปองกันการแพรระบาด 

ลางมือดวยเจล สวมหนากาก

อนามัย วัดไข 

4. จัดโครงการโดยสอนการ

ฟอนฉบับชาวไตลื้อ ถายทอด

สู นัก เรี ยนนักศึกษาแตละ

ส ถ า น ศึ ก ษ า  ส อ น

ศิลปวัฒนธรรมที่เก่ียวของ ณ 

ชุมชนไตลื้อบานใบบุญลวง

เหนือ ต.ลวงเหนือ อ.ดอย

สะเก็ด จ.เชียงใหม 
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5. มอบหมายใหผูรับผิดชอบ

โครงการดําเนินการขออนุมัติ

เลี่อนวันจัดโครงการและขอ

อนุมัติยืมงบประมาณทดรอง

จายตอไป 

12. เสนอแผนการดําเนินงาน

(เบื้องตน) ประจําปการศึกษา 2563 

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

วิทยาลัยฯ 

ส.ค. 63 

เ ส น อ แ ผ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง าน

ประจําปการศกึษา 2563 เพ่ือให

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ใ ห ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ห รื อ

ขอเสนอแนะ 

1 .  เ ห็ นชอบ กับแผนการ

ดําเนินงานในเบื้องตน 

2. ในสวนของกิจกรรมนอก

แผนการดําเนินงานใหตัด

ออกจากเลมแผน โดยใหระบุ

เปนกิจกรรมอ่ืนๆ หรืองาน

อ่ื นๆ  ที่ ไ ด รั บ มอบห ม า ย

เพ่ิมเติม แทน 

3. งบประมาณที่ไดรับการ

จัดสรรอาจจะตองบูรณาการ

ร วมกับหลักสูตรในแตละ

โครงการยอย  แตทั้ งนี้ ให

เ ป น ไปตามข อ เ สนอของ

คณะกรรมการวัฒนธรรม

ตอไป 

4. ใหนําขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมินการ

ตรวจประกันคุณภาพ

การศกึษา ประจําปการศึกษา 

2562 สรุปผลใหที่ประชุม

คณะกรรมการบริหาร

วิทยาลัยฯ ทราบ เพ่ือ

ประกอบการดําเนินงานของ

แผนฯ ในปการศึกษา 2563 

ตอไป 

5. โครงการไหวครู / ลอย

กระทง ในปการศึกษา 2563 

ใหมีการนําเสนอที่ประชุม
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คณะกรรมการบริหาร

วิทยาลัยฯ เพ่ือทราบและให

ขอเสนอแนะกอนการ

ดําเนินงานตอไป 

13. โครงการ “ฟอนสัมพันธ สราง

คุณคาวิถีสูชุมชน” 
ก.ย. 63 

ประชุมเบื้องตน เพ่ือติดตามผล

การดําเนินงานโครงการ 

อยูระหวางการสรุปผลการ

ดําเนินงาน 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

3.1-3-01 สรุปผลการติดตามการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2562 

 

  ขอ 4.ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะกรรมการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการประเมินผล

ความสําเร็จของการดําเนินงาน/การปฏิบัติงาน ตามตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามแผนการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใหทราบถึงผลการประเมินความสําเร็จ ตามแตละตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคของแตละโครงการ ดังนี ้

  

  

 

4.1-4-01 สรุปการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน

ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการวัด 

ความสําเร็จ ขอเสนอแนะใน

การจัดกิจกรรม

ครั้งตอไป 

สําเร็จ ไม

สําเร็จ 

1 เพ่ือดําเนินงานกิจกรรม

ดานการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม เพ่ือให

สอดคลองกับแผนกลยุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห

วิทยาการ พ.ศ 2562 - 

2566 ตามยุทธศาสตร ที่ 

1.มีดําเนินงานกิจกรรม

ดานการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมเพ่ือให

สอดคลองกับแผนกลยุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห

วิทยาการ พ.ศ 2562 -

2566 ตามยุทธศาสตรที่ 3                         

มีการดําเนินงานและสอดคลอง

กับวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว 

/   
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3                             

การเสริมสรางบัณฑิตใหมี

ความภาคภูมิใจทาง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาลานนา และดํารง

ตนใหอยูตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และ

สอดคลองกับยุทธศาสตร 

มทร.ลานนา ตาม

ยุทธศาสตรท่ี 3 

การเสริมสรางบัณฑิตใหมี

ความภาคภูมิใจทาง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาลานนา และดํารง

ตนใหอยูตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และ

ยุทธศาสตร มทร.ลานนา 

(ยุทธศาสตรท่ี 3) ตาม

ตัวชี้วัดเปาประสงค ดังนี้ 

ก. จํานวนโครงการ/

กิจกรรมท่ีสะทอน

เอกลักษณภูมิปญญา

ลานนา โดยมีนักศึกษา

วิทยาลัยฯ ไมนอยกวารอย

ละ 80 เปนผูดําเนิน

โครงการและเขารวม

โครงการ ไมนอยกวา 1 

โครงการ ในปการศึกษา 

2562 (5 โครงการ ใน

ระยะ  5 ป)  

 

 

มีการดําเนินงานโครงการ 

ทั้งสิ้น 4 โครงการ  

1. ไหวครูและบายศรีสูขวัญ  

นักศึกษาเขารวมรอยละ 85.66  

2. แหเทียนพรรษา ประจําป

การศกึษา 2562  

นักศึกษาเขารวมรอยละ 89.41 

3. ลอยกระทง ประเพณียี่เปง 

ประจําปการศึกษา 2562 

นักศึกษาเขารวมรอยละ 95.00 

4. ฟอนสัมพันธ สานภูมิปญญา 

สรางคุณคาวิถชีุมชน 

นักศึกษาเขารวมรอยละ 98.60 

/   

 ข. จํานวนโครงการ/

กิจกรรมท่ีสะทอน

เอกลักษณภูมิปญญา

ลานนา                     ที่

นักศึกษาที่ไดประยุกตใช

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาพัฒนาตนเอง  (หา

รายได) ไมนอยกวา 1 

โครงการ     ในป

การศกึษา 2562 (5 

1. ลอยกระทง ประเพณียี่เปง 

ประจําปการศึกษา 2562 โดย

จัดใหมีกิจกรรม “กาดมั่ว คัวยี่

เปง” นักศึกษาทุกหองเรียน 

รวมดําเนินการจัดทํารานคา 

เพ่ือจําหนายสินคาพื้นเมือง 

อาหารลานนา ภูมิปญญา

ทองถิ่น ทั้งสิ้น 22 รานคา เชน 

รานขาวแตน รานขาวแคปภูมิ

ปญญาชุมชนไตลื้อ รานขนมจีน

น้ําเงี้ยว รานลาบพื้นเมือง

/  มีการนําหลัก

เศรษฐกิจ

พอเพียงมา

ประยุกตใชใน

การจัดกิจกรรม/

โครงการ 
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โครงการ                 ใน

ระยะ 5 ป) 

   

  

ลานนา โดยใชผักที่ปลูกเอง

มารวมจําหนาย เปนตน 

2. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา

และบุคลากร ไดมีสวนรวม 

หรือเขารวมกิจกรรมใน

ดานการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม โดย

สามารถที่จะอนุรักษ ฟนฟู 

สืบสาน หรือ เผยแพร ซึ่ง

ศิลปะและ วัฒนธรรม 

ประเพณี หรือภูมิปญญา

ทองถิ่น 

2. มีจํานวนนักศึกษาและ

บุคลากรที่เขารวม

โครงการ/กิจกรรม ไมต่ํา

กวารอยละ 80 ของ

ผูเขารวมโครงการ/

กิจกรรม ทั้งหมดในแตละ

โครงการ/แตละกิจกรรม 

ที่กําหนดไวในโครงการ/

กิจกรรม 

1. ไหวครูและบายศรีสูขวัญ  

นักศึกษาเขารวมรอยละ 85.66  

2. แหเทียนพรรษา ประจําป

การศกึษา 2562  

นักศึกษาเขารวมรอยละ 89.41 

3. ลอยกระทง ประเพณียี่เปง 

ประจําปการศึกษา 2562 

นักศึกษาเขารวมรอยละ 95.00 

4. ฟอนสัมพันธ สานภูมิปญญา 

สรางวิถีคุณคาชุมชน 

นักศึกษาเขารวมรอยละ 98.60 

/   

3. เพ่ือบูรณาการจัดการ

เรียนการสอนที่เก่ียวของ

กับการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม หรือ ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน ในรายวิชา

ที่เก่ียวของ ไมนอยกวา 2 

รายวิชา/กิจกรรม 

3. มีโครงการ/กิจกรรม ที่

บูรณาการจัดการเรียนการ

สอนที่เก่ียวของกับการ

ทํานุบํารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม หรือ ภูมิปญญา

ทองถิ่น ในรายวิชาที่

เก่ียวของ ไมนอยกวา 2 

รายวิชาและจํานวน

โครงการไมนอยกวา 4 

โครงการ 

โครงการลอยกระทง ประเพณียี่

เปง ประจําปการศึกษา 2562 

บูรณาการรายวิชาศิลปะการใช

ภาษาไทยกับการควบคุม

คุณภาพและการประกัน

คุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 

 

/  พัฒนารูปแบบ

กิจกรรมใหมี

ความทันสมัย

หรือเปนไปตาม

สถานการณใน

ปจจุบัน รวมทั้ง

สามารถทําให

นักศึกษาและ

ผูเขารวม

โครงการเขาใจถึง

วัตถุประสงค

โครงการ 

4. เพ่ือใหมีการดําเนิน

สรางความรวมมือ การจัด

โครงการ/กิจกรรม ดาน

การทํานุบํารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม รวมกับ 

สถาบันการศึกษา ชุมชน 

4. มีการดําเนินสรางความ

รวมมือ                การ

จัดโครงการ/กิจกรรม ดาน

การทํานุบํารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม รวมกับ 

สถาบันการศึกษา ชุมชน 

1. เขารวมโครงการ “เชิงดอย

ดอกไมบาน”             ณ 

เทศบาล ต.เชิงดอย อ.ดอย

สะเก็ จ.เชียงใหม นํานักศึกษา

เขารวมเดินขบวนไมดอก เขา

รวมการแสดงพิธีเปดตีกลอง

/  พิจารณาการเขา

รวมกิจกรรมกับ

ชุมชนอ่ืนๆ หรือ

สรางความ

รวมมือและให

การชวยเหลือ
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หรือหนวยงานภายนอก 

ไมนอยกวา 1 โครงการ 

หรือหนวยงานภายนอก 

ไมนอยกวา 1 โครงการ 

สะบัดชัย จัดทํารถขบวนไม

ดอกไมประดับ นํานักศึกษาเขา

รวมการแขงขันอาหาร 

2.ดําเนนิงานโครงการฟอน

สัมพันธฯ รวมกับชุมชนไตลื้อ

บานลวงเหนือ ต.ลวงเหนือ อ.

ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม นํา

นักศึกษาวิทยาลัยฯ และอีก 4 

สถาบันการศึกษา (รร.ดอย

สะเก็ดวิทยาคม / รร.บานเชิง

ดอยฯ / รร.สันกําแพง / รร.สัน

ทรายวิทยาคม) เขารวม

กิจกรรมฟอนฉบับชาวไตลื้อ 

การฝกทําอาหารลานนา การ

จอยซอลานนา เปนตน 

 

สนับสนุนดาน

วิชาการที่

เก่ียวของกับการ

ทํานุบํารุงศลิปะ

และวัฒนธรรม 

อาจจะไมตอง

จัดทําเปน

โครงการ โดย

สามารถนํา

นักศึกษาเขารวม

กิจกรรมยอยเพ่ือ

สงเสริมศักยภาพ

นักศึกษารวมกับ

ชุมชนหรือ

หนวยงาน

ภายนอกตอไป 

 

 1. มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานใหที่ประชุม

คณะกรรมการขับเคลื่อน

พิจารณารับทราบ และให

ขอเสนอแนะ หลักจาก

เสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม 

และเสนอแผนการ

ดําเนินงานปการศึกษาใหม

เพ่ือพิจารณาใหความเห็น 

2. ทุกโครงการ/กิจกรรม 

มีการประเมินผลการ

ดําเนินงานและสรุปผลการ

ดําเนินงาน   

1. อยูระหวางการสรุปผลและ

รายงานผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

2. มีการประเมินผลความพึง

พอใจในการดําเนินงานโครงการ

แตละโครงการ 

/   

 

 

 

 

 

 

การประเมินผล

ใหมีการความ

สอดคลองกับ

วัตถุประสงคของ

โครงการ 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
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4.1-4-01 สรุปการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ขอ 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะกรรมการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไดนําผลการประเมิน และ

ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รายงานในที่ประชุม

คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และเสนอตอการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

วิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณารับทราบ พิจารณาใหความเห็นตอโครงการ/กิจกรรม ตลอดปการศึกษา 

2562 และเสนอแผนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2563  

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

สรุปผลการประเมิน

และขอเสนอแนะ 

การนําผลการ

ประเมินแนว

ทางแกไขปญหาไป

ปรับปรุงการ

ดําเนินงานในป

การศึกษา 2562 

สรุปผลการประเมิน

และขอเสนอแนะ 

การนําผลการ

ประเมินแนว

ทางแกไขปญหาไป

ปรับปรงุการ

ดําเนินงานในป

การศึกษา 2563 

1. ควรมีจํานวน

โครงการ/กิจกรรรม 

ไมนอยกวา 4 

โครงการ/กิจกรรม 

2. ใหมีการจัดทํา

แผนการดําเนินงานฯ 

และเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนพิจารณาให

ความเห็นชอบและ

อนุมัติการดําเนินงาน 

3. ควรมีการสรุปผล

การดําเนินงานของแต

ละโครงการใหอยู

ภายในระยะเวลาที่

กําหนด 

4. ควรมีการบูรณา

การรายวิชารวมกับ

1. ยังคงดําเนิน

โครงการตามป

การศกึษา 2561 

จํานวน 3 โครงการ 

(ไหวครู, แหเทียน, 

ลอยกระทง) 

2. บูรณารายวิชา เชน 

ภาษาไทย กลุมวิชา

สังคมศึกษา เปนตน 

ตามโครงการ หมูเฮา

ฮวมสาน สืบงาน

วัฒนธรรม รําลึก

ประเพณี 2562 และ

เชิญสถาบันการศึกษา

ใกลเคยีง จํานวน 4 

แหง เขารวมกิจกรรม 

3. นําเสนอแผนการ

ดําเนินงานประจําป

1. ควรมีการนําหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกตใชในการจัด

กิจกรรม/โครงการ 

 

2. พัฒนารูปแบบ

กิจกรรมใหมีความ

ทันสมัยหรือเปนไป

ตามสถานการณใน

ปจจุบัน รวมทั้ง

สามารถทําให

นักศึกษาและผูเขารวม

โครงการเขาใจถึง

วัตถุประสงคโครงการ 

 

3. พิจารณาการเขา

รวมกิจกรรมกับชุมชน

อ่ืนๆ หรือสรางความ

1. จัดกิจกรรม/

โครงการที่สงเสริมการ

นําหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงใหเปน

รูปธรรมมากขึ้น 

2. จัดรูปแบบ

กิจกรรม/โครงการให

เหมาะสมโดยเลือกใช

เทคโนโลยีตาม

สถานการณในปจจุบัน 

 

 

 

3. เขารวมกิจกรรมกับ

ชุมชน หรือจัด

กิจกรรมท่ีเชิญชุมชน

เขารวมอยางนอย 1 

กิจกรรม/โครงการ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 

โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมมากขึ้น ไมนอย

กวา 2 รายวิชาตอ

โครงการ/กิจกรรม 

5. ควรมีการขยายผล

การดําเนินโครงการ/

กิจกรรม ทั้งภายใน

วิทยาลัยฯ และสราง

ความรวมมือ หรือ 

เครือขายดานการทํานุ

บํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม รวมกับ 

ชุมชนทองถ่ิน หรือ 

สถาบันการศึกษา เพ่ิม

มากขึ้น 

6. ควรมีการเพ่ิม

ชองทางหรือวิธีการ

เผยแพรกิจกรรม

โครงการ ตอ

สาธารณชนเพ่ิมมาก

ขึ้น 

การศกึษา 2562 ตอที่

ประชุมคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนพิจารณาให

ความเห็นชอบและ

อนุมัติการดําเนินงาน 

4. เพ่ิมชองทางการ

หรือวิธีการเผยแพร

กิจกรรมมากกวา 1 

ชองทาง 

รวมมือและใหการ

ชวยเหลือสนับสนุน

ดานวิชาการที่

เก่ียวของกับการทํานุ

บํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม อาจจะไม

ตองจัดทําเปน

โครงการ โดยสามารถ

นํานักศึกษาเขารวม

กิจกรรมยอยเพ่ือ

สงเสริมศักยภาพ

นักศึกษารวมกับชุมชน

หรือหนวยงาน

ภายนอกตอไป 

4. การประเมินผลใหมี

ความสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของ

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. พิจารณารูปแบบ

การประเมิน/หรือ

หัวขอการประเมินให

สอดคลองกับ

วัตถุประสงคของ

โครงการ 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-5-01 ตารางผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 
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 ขอ 6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

 คณะกรรมการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมกับ งานสารสนเทศ 

และชมรมถายภาพ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ไดเผยแพรขอมูลขาวสารงานกิจกรรม

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ลงบนเว็ปไซตของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เฟสบุค

ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เฟสบุคของสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสห

วิทยาการ เฟสบุคของหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร เฟสบุคของหลักสูตรวิศวกรรมเมคคา

ทรอนิกส และเวปไซตของกองประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-6-01 ภาพกิจกรรมบนเวปไซต  

 http://college.rmutl.ac.th (เวปไซตวิทยาลัยเทคโนโลยีและสห

วิทยาการ)  

 https://www.facebook.com/fe.rmutl/photos_all, (เฟสบุค

ของหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร) 

 https://

www.facebook.com/TheStudentAssociationofCISAT/ (เฟสบุคของ

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยฯ) 

 https://www.rmutl.ac.th/category/1 (ขาวกิจกรรม บนเวป

ไซตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 
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 ขอ 7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

 ไมมีการดําเนินงาน 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

- - 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

เปาหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 
การบรรลุ

เปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 4 

จุดแขง็ แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีการจัดทําแผนการดําเนินงานอยางชัดเจน โดย

ระบุงบประมาณและแนวทางการดําเนินงาน

ครอบคลุมการจัดกิจกรรมทุกระดับการศึกษา 

บูรณาการกิจกรรมรวมกับรายวิชาที่เกี่ยวของ 

เพ่ือรวมดําเนินงานกิจกรรมดานการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม เชน รายวิชาปราชญชุมชน

, ภาษาไทย, ภูมิปญญาทองถ่ิน  เปนตน 

จุดท่ีควรพฒันา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

การพัฒนารูปแบบกิจกรรม ท่ีสามารถสราง

ความเขาใจเชิงวิชาการ และวัดผล นักศึกษาใน

การรวมกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม รวมทั้งมีการดําเนินงานใหบรรลุตาม

ตัวบงชี้ขอที่ 7 

 

-  การจัดการงบประมาณใหสอดคลองกับ

กิจกรรม 

- การสงเสริมใหมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ใน

ขอ 7 กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและ

วัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

- การสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมการแขงขัน

ทักษะทางดานศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งมี

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในแตพ้ืนที่ ภูมิภาค 

หรือระหวางประเทศ 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

ไมมี 
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องคประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

 

ตัวบงชี้ที่ 5.1  การบริหารของสถาบนัเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบันและ

 เอกลักษณของสถาบัน   

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผูอํานวยการฯ และรองผูอํานวยการดานบริหารฯ ดานวิจัยฯ และดานประกัน

คุณภาพฯ  

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : งานแผน งานบุคลากร งานความเสี่ยง งานการจัดการความรู งานประกันฯ 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : งานบริหาร งานวิชาการ 

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : นางสาวธมนวรรณ   จิตบาล 

นางสาววีรินทรภัทร สมพมิตร 

วาที่รอยตรีหญิงชไมพร สุขใจ 

นายณยศ                 สังขคําภาร 

โทรศัพท : 053 266518 

E-mail :  College_rmult@hotmail.com 

 

 ขอ 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและ

สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ  มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคลองกับกลุมสถาบันและ

เอกลักษณของคณะ และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําป

ตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอ

ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

ผลการดําเนินงาน :  

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ 2563 ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน เอกลักษณ อัตลักษณของวิทยาลัยฯ และนโยบายของ

มหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ ผานการจัดประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2567) และแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยเปนการดําเนินงานผานกระบวน

การวางแผนที่มุงเนนความสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีการ

ทบทวนผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2562 ท่ีผานมา ตลอดจนมีการวิเคราะหสภาพแวดลอม

องคกร (SWOT Analysis) เพ่ือใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ

บริบทอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ อันจะนํามาซึ่งขอมูลที่เปนประโยชนตอ

การวางแผนที่เหมาะสมกับบริบท และอัตลักษณของวิทยาลัยฯ ซึ่งกระบวนการทั้งหมด ไดมีการ

ดําเนินการอยางเปนระบบและผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยี

และสหวิทยาการ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จากนั้นจึงไดถายทอดสูทุกหนวยงานใน
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สังกัด ซึ่งจะสงผลใหบุคลากรของวิทยาลัยฯ สามารถดําเนินงานตามแผนที่วางไวไดอยางมี

ประสิทธิภาพและมุงไปสูการบรรลุเปาหมายเชนเดียวกัน  โดยสามารถอธิบายขั้นตอนการดําเนินงาน

ได ดังนี ้

1. วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร วิทยาลัยเทคโนโลยี

และสหวิทยาการ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2563 – 2567) และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

2563 ตามคําสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ที่ 063/2562 (5.1-01-01) เพ่ือดําเนินการ

ทบทวนผลการดําเนินงานกับแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป รวมถึงแผนปฏิบัติราชการประจําป 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร อัตลักษณ นโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และขอเสนอแนะ ตลอดจนนโยบายอ่ืน ๆ ที่

เก่ียวของ มาปรับปรุงพัฒนาโดยการมีสวนรวมของบุคลากรในวิทยาลัยฯ แปลงแผนกลยุทธสู

แผนปฏิบัติราชการประจําปใหครบทั้ง 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม รวมถึงการบริหารจัดการ และจัดสรร

งบประมาณใหครอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ดาน ดําเนินการบริหารจัดการภายในหนวยงานใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ดําเนินการตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ คาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ และ

แผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป รวมถึงประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ และคาเปาหมายของแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป 

2. วิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา ค ป (พ.ศ.2563 – 2567) และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2563 ระหวาง

วันที่ 3 – 4 กันยายน 2562 โดย เชิญวิทยากรจากภายนอก รองศาสตราจารยดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ

ประชา ผูเชี่ยวชาญและมีความรูความสามารถในดานงานแผนยุทธศาสตร ใหความรูแกคณะกรรมการ

จัดทําแผนยุทธศาสตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ กอนคณะกรรมการฯ รวมวางแนวทางใน

การดําเนินงาน เพ่ือขับเคลื่อนวิทยาลัยฯ ใหบรรลุเปาหมาย โดยในปงบประมาณ 2563 เปาหมายหลัก

ของการดําเนินงานของวิทยาลัย ฯ มุงเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21 รวมถึงการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายของรัฐบาล และของมหาวิทยาลัย การสนับสนุน

การดําเนินงานวิจัย การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย การใหบริการวิชาการแกชุมชน เพ่ือสรางความ

เขมแข็งใหกับชุมชน แกไขปญหารวมกับชุมชน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมบูรณาการกับการเรียน

การสอน รวมถึงการบริหารจัดการหนวยงานแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวนและยึดหลักธรรมาภิบาล 

3. คณะกรรมการฯ ไดนํานโยบายการดําเนินงานของผูบริหาร รวมถึงนําผลการดําเนินงาน  

ตามเปาหมายผลผลิต และตัวชี้วัดของหนวยงาน ในกลยุทธตาง ๆ  ที่ครอบคลุมทุกภารกิจ คือ การ

จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม และการบริหาร

จัดการของหนวยงาน รวมถึงขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ในปที่ผานมา นํามา

เปนขอมูลในการวิเคราะหการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2563 โดยใหทุกหนวยงานนําเสนอ
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โครงการตามความจําเปน และสอดคลองกับบริบทของหนวยงาน รวมถึงการตอบสนองตอความ

ตองการของการพัฒนาของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคใหแกคณะกรรมการฯ 

สอดคลองตามยุทธศาสตร พันธกิจ กลยุทธ และตัวชี้วัดของหนวยงาน เนนการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาใหมีคุณภาพ เสริมสรางความเขมแข็ง ทั้งดานคุณภาพครู หลักสูตร และกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในทุกภารกิจของวิทยาลัยฯ ทั้งในของระดับหลักสูตร และระดับ

คณะฯ แลวจึงนําโครงการที่ผานการพิจารณาโดยคณะกรรมการและผูบริหารเรียบรอยแลวนํามา

จัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป 2563 (5.1-01-02) 

4. ฝายนโยบายและแผนยุทธศาสตร ไดนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ป (พ.ศ.2563 – 

2567) และแผนปฏิบัติการประจําป  2563 นําเสนอตอคณะกรรมการวิทยาลัยฯ เพ่ือรับฟงความ

คิดเห็น และขอเสนอแนะตาง ๆ จากการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 3 (3/2563) เมื่อวันที่ 

28 มกราคม 2563 ในที่ประชุมมีมติใหเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา

อนุมัติแผนดังกลาว (5.1-1-03) 

5. เนื่องดวยสถานการณแพรระบาดของไวรัสโคโรนา การประชุมคณะกรรมการบริหารเปน

แบบออนไลน และมีการพิจารณาเฉพาะวาระเรงดวนและเก่ียวของกับสถานการณแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสดังกลาวแตเพ่ือใหงานสามารถดําเนินการตอไปดวยความเรียบรอย จึงมีหนังสือแจงเวียนเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ป (พ.ศ.2563 – 2567) และแผนปฏิบัติการประจําป  

2563 (5.1-1-04) และไดคําแนะนําจากอธิการบดี มทร.ลานนา ใหขอความอนุเคราะหกองนโยบาย

และแผนวิเคราะหเลมแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ป (พ.ศ.2563 – 2567) และแผนปฏิบัติการ

ประจําป 2563 กอน วิทยาลัยฯ จึงไดปฏิบัติตามคําแนะนําและปรับแกตามคําแนะนําจากกอง

นโยบายและแผน (5.1-1-05) จากนั้นวิทยาลัยฯ จึงไดดําเนินการเผยแพรแผนดังกลาวในการประชุม

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือใหหัวหนาทุกกลุมงาน ไดนําแผนฯ ไปเผยแพรและเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติงานตอไป   
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

5.1-1-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห

วิทยาการ ระยะ 5 ป และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2563 

5.1-1-02 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2563 

5.1-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/63 

5.1-1-04 บันทึกขอความที่ อว 0654.01(สอ.)/217 เรื่อง ขอพิจารณาวาระการประชุมของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  

5.1-1-05 บันทึกขอความที่ อว 0654.17/59 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2563   

เรื่อง ขอสงผลการวิเคราะหเลมแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ป  

(พ.ศ.2563 – 2567) และเลมแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
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 ขอ 2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละ

หลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการ

สอน อยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

ผลการดําเนินงาน :  

 ในปงบประมาณ 2562 ไดมีการวิเคราะหขอมูลทางการเงินจากขอมูลของกองคลัง โดย

พิจารณาวาแตละหลักสูตรมีตนทุนตอหนวยในสัดสวนของคาใชจายคุมคาตอการจัดเรียนการสอน 

กอใหเกิดการพัฒนาของนักศึกษา อาจารย บุคลากร มากนอยเพียงใด โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนาไดนําระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เขามาใช เพ่ือชวยสนับสนุน

การบริหารจัดการดานงบประมาณ ระบบการจัดซื้อจัดจาง ใหมีประสิทธิภาพและสามารถคํานวณ

ตนทุนของแตละหลักสูตรได และเมื่อมีการคํานวณตนทุนแตละหลักสูตรแลว ไดวิเคราะหความคุมคา

ของตนทุนตอหลักสูตรใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแขงขัน 

กับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ที่มีหลักสูตรใกลเคียง (5.1-2-01) 

 จากการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร 

สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน พบวา ความคุมคา

ของการบริหารหลักสูตรยังไมมีประสิทธิภาพ ตนทุนตอการบริหารทั้ง 2 หลักสูตร คือ วศ.บ.การผลิต

และนวัตกรรมอาหาร อยูที่ 142,991.81 บาท และหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสอยูที่ 

99,197.01 บาท ซึ่งเปนตนทุนที่คอนขางสูงและไมเกิดความคุมคาตอการบริหาร ซึ่งปจจัยหลักเกิด

จากจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ที่ลดลง และเปนผลมาจากการคํานวณตนทุนแตละ

หลักสูตรนั้นไดนําคาใชจายทุกรายการมาหารเฉลี่ย จึงสงผลทําใหการบริหารจัดการหลักสูตรไมเกิด

ความคุมคา ท้ังนี้เพื่อใหการบริหารหลักสูตรเกิดความคุมคา ทางวิทยาลัยฯ ไดตระหนักถึงแนวทางใน

เพ่ิมจํานวนนักศึกษา โดยมีการสงเสริมงบประมาณ เพ่ือใหแตละหลักสูตรไดวางแผนการออกแนะแนว

การศึกษาตอในเชิงรุกมากข้ึน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการโดยเปนตัวแทนจากทุกหลักสูตร เพ่ือทํา

หนาที่ วางแผนการออกแนะแนวทางการศึกษา การประชาสัมพันธผานชองทางออนไลนและการ

จัดสงเอกสารไปยังโรงเรียนกลุมเปาหมาย และโรงเรียนเครือขาย เพ่ือใหจํานวนนักศึกษาเปนไปตาม

จํานวนแผนการรับนักศึกษา  

 จากการวิเคราะหประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตโดยสํารวจจากผูใชบัณฑิตในปการศึกษา 

2562 พบวา ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเฉลี่ยรวมอยูที่ 4.26 อยูในระดับมาก โดยมีผลการประเมิน

เพ่ิมขึ้นจากปการศึกษา 2561 ในทุกดาน และเมื่อวิเคราะหภาวะการมีงานทําในปการศึกษา 2562 

พบวา ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตอยูที่รอยละ 87.50 โดยในจํานวนบัณฑติที่จบการศกึษาประกอบ

อาชีพตรงตามสายวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 71.43 และไมตรงตามสายวิชาชีพ คดิเปนรอยละ 28.57 ซึ่ง

สะทอนวาการบริหารหลักสูตรมีประสิทธิผล 
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 จากการวิเคราะหโอกาสในการแขงขัน พบวา ตนทุนตอหนวยในการบริหารหลักสูตรของท้ัง

สองหลักสูตร คือ หลักสูตร วศ.บ. การผลิตและนวัตกรรมอาหารอยูท่ี และหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรม

เมคคาทรอนิกส นั้นคอนขางสูง อยางไรก็ตาม เมื่อทําการวิเคราะหโอกาสในการแขงขัน พบวา ทั้งสอง

หลักสูตรยังเปนหลักสูตรที่ตอบโจทยยุทธศาสตรการพัฒนาชาติ และตอบโจทยความตองการของ

อุตสาหกรรมตางๆ อีกทั้ง วิทยาลัยฯ ยังมีการจัดการเรียนการสอนระดับต่ํากวาปริญญาตรี ซึ่งสามารถ

ที่จะสรางตัวปอนเพ่ือเขาสูท้ังสองหลักสูตรได ซึ่งจะเปนสวนชวยในการเพ่ิมยอดจํานวนนักศึกษาให

เปนไปตามแผนที่วางไว และเกิดความคุมคาในดานการบริหารหลักสูตร  

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

5.1-2-01 เอกสารการวิเคราะหตนทุนตอหนวย ประจําปงบประมาณ 2562 

5.1-2-02 เอกสารเปรียบเทียบการวิเคราะหตนทุนตอหนวยในหลักสูตรเดียวกันของ

สถาบันอื่น ๆ  
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 ขอ 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่

เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตาม

พันธกิจของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

ผลการดําเนินงาน :  

 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการความเสี่ยง โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. วิทยาลัยฯ แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจําป 2562 ตามคําสั่งวิทยาลัย

ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา คําสั่งเลขที่ 012/2562 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการการบริหาร

ความเสี่ยง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 เพื่อใหการดําเนินงานการ

บริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ โดยมีคณะกรรมการประกอบดวยผูบริหารและตัวแทนจากสาขา /

หลักสูตรที่มีสวนรับผิดชอบพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ (5.1-3-01)  

2. ในป 2562 วิทยาลัยฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป 2562 โดย

วิเคราะหจาก SWOT ตามยุทธศาสตรของวิทยาลัยฯ เปนลายลักษณอักษรตามแบบการประเมินความ

เสี่ยง ซึ่งจากการวิเคราะหประเภทความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนองตอความเสี่ยง แผนงาน 

วิทยาลัยฯ ไดพิจารณาสรุปกําหนดความเสี่ยง 2 ดาน ไดแก ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร และความ

เสี่ยงดานความปลอดภัยจากอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  

ประเภท

ความ

เสี่ยง(1) 

ความ

เสี่ยง 

(2) 

ปจจัย

เสี่ยง 

แนวทาง

ตอบสนองตอ

ความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม

(4) 

ผูรับผิดชอบ/

ผูรับผิดชอบ

หลัก(5) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ

(6) 

S1 

จํานวน

นักศึกษา

ไมเปนไป

ตามเปาที่

กําหนด 

สูง

มาก 

ภายนอก ลดความเสีย่ง หลักสูตร วศ.บ.การผลิต

และนวัตกรรมอาหาร 

และ หลักสูตร วศ.บ.

วิศวกรรมเมคคาทรอ

นิกส จัดกรรมตางๆ เพ่ือ

เพิ่มการประชาสัมพันธ 

และการแนะแนวเชิงรุก  

หัวหนา

หลักสตูร ป.ตร ี

กุมภาพันธ 

2563 – 

พฤษภาคม 

2563 

H1 

ปญหา

หมอก

ควันใน

อากาศ 

สูง

มาก 

ภายนอก ลดความเสีย่ง เตือนใหนักศึกษาและ

บุ ค ล า ก ร ส ว ม ใ ส

หน ากาก หรือผ าปด

จมูก เพื่อปองกันการสูด

ฝุนละอองจากหมอก

ควัน 

อาจารยทุก

ทาน 

ตลอดป

การศึกษา 
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H2 ไฟ

ไหมปา 

สูง

มาก 

ภายนอก ลดความเสีย่ง ติดตั้งอุปกรณดับเพลิง 

แ ล ะ ดํ า เ นิ น ก า ร

ตรวจเช็คอุ ปกรณ ให

พรอมใชงานอยู เสมอ 

ร ว ม ถึ ง ก า ร อ ธิ บ า ย

วิธีการใชและฝกซอม

ดับเพลิง ฝกซอมหนีไฟ 

อาจารยทุก

ทาน 

ตลอดป

การศึกษา 

H3 

อุบัติเหตุ

ระหวาง

การ

เดินทาง 

สูง

มาก 

ภายนอก ลดความเสีย่ง -ทํ า ค ว า ม เ ข า ใ จ กั บ

นั ก ศึ ก ษ า ใ น ก า ร ใ ช

อุ ปก ร ณ แ ล ะ วิ ธี ก า ร

ปองกันตางๆ ขณะขับข่ี 

และมีการจัดหอพักใน

สํ า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ที่

ตองการพักในวทิยาลัยฯ 

เพ่ือลดการเดินทาง 

-ป ร ะ ส า น ง า น กั บ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ในพื้นที่ใหมีการควบคุม

ช ว ง ร ะ ย ะ เ ว ล าแล ะ

ความเร็วของรถกอสราง

ในช่ัวโมงเรงดวน   

อาจารยทุก

ทาน 

ตลอดป

การศึกษา 
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วิทยาลัยฯ มผีลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ดังนี้  

ประเภท

ความ

เสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลง

ระดับความเสี่ยง 

สรุปความเสี่ยง 

กอนการประเมิน หลังการประเมิน ควบคุม

ได 

ควบคุม

ไมได 

S1 จํานวน

นักศึกษาไม

เปนไปตาม

เปาที่

กําหนด 

L=5 I=5 สูง

มาก 

L=3 I=5 สูง 1 ระดับ ✓ 
 

H1 ปญหา

หมอกควัน

ในอากาศ 

L=2 I=5 สูง

มาก 

L=1  I=4 ปาน

กลาง  

2 ระดับ ✓ 
 

H2 ไฟไหม

ปา 
L=2 I=5 สูง

มาก 

L=1  I=4 ปาน

กลาง  

2 ระดับ ✓ 
 

H3 

อุบัติเหตุ

ระหวางการ

เดินทาง 

L=2 I=5 สูง

มาก 

L=1 

 

I=4 ปาน

กลาง 

 

2 ระดับ ✓  

 

และมีความเสี่ยงที่ตองนําไปดําเนินการตอไปในปถัดไป ดังนี้ 

ประเภทความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการดําเนินงานในปถดัไป 

หลังการประเมิน 

S1 จํานวนนักศึกษาไม

เปนไปตามเปาที่

กําหนด 

L=3  I=5 สูง  จัดโครงการแนะแนวเชิงรุก  

โครงการรุนพี่ชวนรุนนอง และโครงการ Open 

House 

H1 ปญหาหมอกควัน

ในอากาศ 
L=1  I=4 ปานกลาง  ใหความรูเก่ียวกับการดูแลตัวเองเมื่อมีหมอกควัน

และการใชหนากากอนามัยแบบตางๆ 
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H2 ไฟไหมปา L=1  I=4 ปานกลาง  มีการตรวจสอบความพรอมของอุปกรณตางๆ 

และซอมดับเพลิง/หนีภัย 

H3 อุบัติเหตรุะหวาง

การเดินทาง 

L=1 

 

I=4 ปานกลาง 

 
 

 

 โดยวิทยาลัยฯ ไดมีการจัดรายงานผลการบริหารและติดตามความเสี่ยง ประจําปการศึกษา 2562 

(5.1-3-02) 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

5.1-3-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2562 

5.1-3-02 รายงานการบริหารความเสี่ยง 2562 
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 ขอ 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงาน                

อยางชดัเจน 

 ผูบริหารวิทยาลัยฯ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยตลอดระยะเวลาการบริหารงาน 

ไมมีการรองเรียนภายในหนวยงาน จึงถือเปนตัวชี้วัดในความโปรงใสและเปนเครื่องมือในการบริหาร 

การดําเนินงานของวิทยาลัยฯ โดยเปนการปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียดานคุณภาพทาง

วิชาการและเปดโอกาสใหทุกฝายที่เก่ียวของมีสวนรวมอยางเสมอภาค ไปสูทิศทางท่ีกําหนดรวมกัน

ระหวางผูบริหาร ประจําวิทยาลัยฯ ดําเนินงานตามภารกิจตางๆ ปฏิบัติงานตาง ๆ ภายใตระเบียบ 

ขอบังคับ ประกาศหรือเกณฑที่ทางราชการกําหนด ใหเปนไปในครรลองธรรม ดวยกลไกในการ

ควบคุมความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได สรางสํานึกที่ดีในการบริหารงาน และการทํางานใน

วิทยาลัยฯ โดยใหสอดคลองทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของโลก มีการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานและรายงานการเงินเสนอตอมหาวิทยาลัยเปน

ประจํา มีการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียแสดงความคิดเห็น มีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิ

บาลโดยเฉพาะประเด็นการรักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการ 

จริยธรรมในการทํางานวิจัยหรืองานวิชาการใหเปนไปตามมาตรฐาน  

 1. หลักประสิทธิผล – วิทยาลัยฯ มีงานจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนปฏิบัติ

ราชการ ที่ตอบสนองตอยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และไดมีการกํากับติดตาม ประเมินผล และ

จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน เชน รายงานผลการดําเนินงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดําเนินงานตามภารกิจหลักไดครบทุกภารกิจ คือ การเรียนการสอน การ

วิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารงาน ตอคณะกรรมการบริหาร

วิทยาลัย (สกอ.5.1-4-01) 

 2. หลักประสิทธิภาพ – วิทยาลัยฯ มีการนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชในการ

ปฏิบัติงาน (สกอ.5.1-4-02) เพื่อใหการจัดสงและเวียนแจงขอมูล ขาวสารตาง ๆหลายชองทาง อาทิ 

ทั้งแบบเปนทางการ คือ สงไฟลเอกสารแจงเวียนในจดหมายอิเล็กทรอนิกส และ แบบไมเปนทางการ

คือ ชองทางไลน เฟสบุค และขอความในเมสเซนเจอร (สกอ.5.1-4-03) วิทยาลัยฯ ไดรวบรวมขาว

ประชาสัมพันธ เปนรายสัปดาห เพ่ือใหบุคลากรไดรับขาวสารอยางทัว่ถึงและรวดเร็วสะดวกยิ่งขึ้นและ

เปนการลดปริมาณการใชกระดาษ การใชโปรแกรมตางๆ เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําความรูที่ไดรับมา
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ใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการนําระบบบริหารทรัพยากร (ERP)(สกอ.5.1-4-

04) มาใชเพ่ือควบคุมการเบิกจายงบประมาณและเงินรายได และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและ

แผนการใชงบประมาณจากระบบบริหารการจัดการงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี โดยมีการ

สรุปผลรายงานตอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเปนประจําทุกไตรมาส  

 3. หลักการตอบสนอง – วิทยาลัยฯ จัดใหมีชองทางท่ีหลากหลายในการรับฟงความคิดเห็น 

การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ เชน ชองทางการประเมินการเรียนการสอนออนไลน 

เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพหลักสูตรและนําผลการประเมินมาใชในการ

ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร (สกอ.5.1-4-05) มีการตั้งกลองรับแสดงความคิดเห็นบริเวณแฟมลงชื่อ

ปฏิบัติงานสําหรับบุคลากร (สกอ.5.1-4-06) ตลอดจนมีการสรางชองทางการตอบสนองการใหบริการ

และการนําเสนอขอรองเรียนผานชองทางสื่อออนไลนดวยอีกหนึ่งชองทาง วิทยาลัยฯ มุงเนนสงเสริม

การพัฒนาผูทําหนาท่ีรับผิดชอบในการใหบริการผานการฝกอบรมและสัมมนาเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในดานการบริการ  

 4. หลักภาระรับผิดชอบ – มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ โดยเปนตัวแทนจาก

บุคลากรในหลักสูตรตางๆ (สกอ.5.1-4-07) โดยมีคําสั่งมอบหมายภาระงานรับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่งมี

หนาที่บริหารองคกร พิจารณาแผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําปของวิทยาลัยฯ โดยกําหนด

นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานหลักในการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ 

 5. หลักความโปรงใส – มีการบริหารจัดการงานในดานตาง ๆ ดวยความชัดเจนโปรงใส อาทิ 

เชน ดานการเงินและพัสดุ การดําเนินงานตาง ๆ เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด และเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งนี้การจัดซื้อวัสดุของบุคลากร ไดมีการ

เปรียบเทียบรานคา เพ่ือใหไดรานคาที่มีคุณภาพและราคาที่ดีท่ีสุด (สกอ.5.1-4-08) ดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการจัดประชุมชี้แจง และประกาศเกณฑการประเมินตนเอง

ใหบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนทราบลวงหนา และมีการจัดทําขอตกลงและแบบ

ประเมินผลการปฎิบัติงานรายบุคคล (TOR) โดยบุคลากรทุกระดับจะไดรับทราบเกณฑการประเมินผล

การปฏิบัติงานลวงหนา และกําหนดผลการปฏิบัติงานตนเองตอหัวหนางานได หลังจากการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกสวนงาน สายวิชาการ สายสนับสนุน พนักงานราชการ 

(สกอ.5.1-4-09 ) ในกรณีที่บุคลากรมีขอโตแยงหรือเห็นตาง สามารถยื่นเอกสารเพ่ิมเติมเพื่อปรับ
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ระดับคะแนนใหสมดุลกับขอมูลที่ตนเองปฏิบัติงาน โดยมีการลงลายมือชื่อยอมรับผลการประเมิน

รวมกันในระหวางผูปฏิบัติงานและผูบังคับบัญชา  

 6. หลักการมีสวนรวม – วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธ

ศาตรและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 โดยเปนตัวแทนบุคลากรจากทุกสวน

งาน โดยเปดโอกาสใหแตละสวนงานนําเสนอโครงการตามความจําเปนและสอดคลองกับบริบทของ

วิทยาลัยฯ ตอบสนองตอการพัฒนาหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคเพ่ือบรรจุเปน

แผนงานของวิทยาลัยฯ และตอบโจทยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

วิทยาลัยฯ ไดมุงเนนหลักการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย อาทิ ในสวนของการจัดงานปฐมนิเทศ

นักศึกษา ไดมีการเชิญผูปกครองเขารวมในงานดังกลาว และไดรวมเสวนา รวมแสดงทัศนะ รวมถึง

รวมเสนอปญหาและแนวความคิด ในการดูแลนักศึกษาในรูปแบบหอพัก และการเรียนการสอน 

รวมกับอาจารยผูสอน และผูบริหารวิทยาลัยฯ (สกอ.5.1-4-10) 

 7. หลักการกระจายอํานาจ – ผูอํานวยการมีการมอบอํานาจในการบริหารงานราชการใหแก

รองผูอํานวยการ โดยไดมีสวนรวมในการตัดสินใจและปฏิบัติราชการแทน เพ่ือความรวดเร็วในการ

ปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยแตงตั้งคําสั่งปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร และระบุหนาที่ชัดเจน (สกอ.

5.1-4-11) วิทยาลัยฯ มีการปรับรูปแบบโครงสรางบุคคลากรในดานการบริหารงาน เพื่อใหการ

บริหารงานมีการกระจายอํานาจอยางเทาเทียม และเพ่ือกํากับดูแลงานตางๆ ของวิทยาลัยฯ ใหเปนไป

ตามพันธกิจที่กําหนดไว  วิทยาลัยฯ ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ โดยประกอบไปดวย

บุคลากรในหนวยงานทุกระดับ รวมเปนกรรมการในการจัดโครงการ/กิจกรรม ดําเนินงาน และ

ประเมินผล ใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ    

8. หลักนิติธรรม – วิทยาลัยฯ บริหารงานตาง ๆ โดยใชหลักนิติธรรมปฏิบัติงานโดยยึดหลัก

ความถูกตองเปนไปตามระเบียบ ประกาศ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย ใหความเปนธรรมแกทุกฝาย 

โดยดําเนินงานตามระบบและกลไกท่ีมีอยู เพื่อสรางความเชื่อมั่นในเรื่องความเปนธรรม มีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใตกฎเกณฑที่กําหนด (สกอ.5.1-4-12) 

 9. หลักความเสมอภาค – วิทยาลัยฯ บริหารงานโดยยึดหลักความเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ 

และจัดใหมีการบริการแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกระดับ เชน การดําเนินการคัดเลือกหัวหนาสาขา มีการ

ลงประกาศรับสมัครอยางเปดเผยสูสาธารณะ มีการใหผูลงสมัครนําเสนอวิสัยทัศน ตลอดจนนําเสนอ

แผนการบริหารงาน และแผนการพัฒนาสาขา ภายในระยะเวลาที่กําหนด และมีการลงมติเสียงขาง



128 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 

มาก โดยผูไดรับคะแนนเสียงขางมากจะไดรับแตงตั้งเปนหัวหนาสาขา และในการคัดเลือกบุคลากรท้ัง

สายวิชาการและสายสนับสนุน มีการกําหนดคุณสมบัติผูลงสมัครตามตําแหนงที่เปดรับ และเปด

โอกาสใหผูลงสมัครทุกคนเขารับการสัมภาษณในชวงระยะเวลาที่กําหนดที่เทากัน มีการแบงเกณฑ

คะแนนที่ชัดเจน (สกอ.5.1-4-13) ในสวนของการคัดเลือกนักศึกษา วิทยาลัยฯ ไดเลือกนักศึกษาจาก

ประเทศเพ่ือนบานโดยไดรับทุนพระราชทานฯ โครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักร

กัมพูชาดานการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 โดยไดใหนักศึกษาไดเขาศึกษาในสาขาวิชาเมคคา

ทรอกนิกส วิทยาลัยฯ (สกอ.5.1-4-14)  

 10. หลักมุงเนนฉันทามติ –วิทยาลัยฯ บริหารงานโดยใชหลักฉันทามติ โดยผานการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตาง ๆ เชน คณะกรรมการบริหารประจําวิทยาลัยฯ ซึ่งในการ

ดําเนินงานใชมติที่ประชุมในการสรุปผลการดําเนินงาน (สกอ.5.1-4-15) 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

5.1-4-01 รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เลมรายงานประจําป

วิทยาลัยเทคโนโลยแีละสหวิทยาการ ประจําป 2562 

5.1-4-02 ภาพการใชงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

5.1-4-03 ภาพการแสดง จดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่สงขาวสารเปนรายสัปดาห 

5.1-4-04 ปริ้นเอาทระบบอีอารพี 

5.1-4-05 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 

5.1-4-06 ภาพแสดงการตั้งกลองรับฟงความคิดเห็นบุคลากรวิทยาลัยฯ 

5.1-4-07 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 

5.1-4-08 บันทึกขอความตัวอยางการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ โดยเปรียบเทียบรานคาเพ่ือ

ความโปรงใส 

5.1-4-09 ตัวอยางแบบประเมินบุคลากรวิทยาลัย สายวิชาการ สายสนับสนุน และพนักงาน

ราชการ 

5.1-4-10 ภาพกิจกรรมงานปฐมนิเทศ โดยใหผูปกครองไดรวมรับฟงและแสดงความคิดเห็น

ของวิทยาลัยฯ 

5.1-4-11 คําสั่งมอบหมายอํานาจรองผูอํานวยการ และผูชวยผูอํานวยการ 

5.1-4-12 ตัวอยางแบบประเมินบุคลากรวิทยาลัย สายวิชาการ สายสนับสนุน และพนักงาน

ราชการ 
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5.1-4-13 ประกาศการรับสมัครคดัเลือกบุคลากร 

5.1-4-14 บันทึกขอความแจงรายชื่อนักเรียนทุนพระราชทาน 

5.1-4-15 ตัวอยางรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําวิทยาลัยฯ 
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 ขอ 5. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูทั้งท่ีมีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง 

และแหลงเรียนรูอื่นๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิต

บัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ

อักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

 

ผลการดําเนินงาน : 

 วิทยาลัยฯ ไดมีการดําเนินงานดานการจัดการความรู (KM) โดยการแตงตั้งคณะกรรมการการ

จัดการความรูของวิทยาลัยฯ ตามคําสั่งวิทยาลัยฯ เลขที่คําสั่ง 018/2563 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ

การจัดการความรู ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 (5.1-5-01) โดยทําหนาที่ดําเนินการการจัดการความรู

ของวิทยาลัยฯ ทั้งสิ้น 3 ดาน คือ ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย และดานการบริหาร โดยทั้ง 3 

ดาน ไดมีการกําหนดหัวขอการจัดการความรู ไดแก  

 ดานการเรียนการสอน ไดมีการจัดการความรูในหัวขอเรื่อง “แนวทางการพัฒนาหลักสูตร

ตามกรอบแนวคิด CDIO” ซึ่งเปนไปตามประเด็นยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตกําลังคน

นักวิชาชีพที่เนนปฏิบัติการ (Hands-On) เพ่ือใหไดแนวทางพัฒนาหลักสูตรที่เนนสมรรถนะผูเรียนเปน

หลัก และสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอนเปนแบบ Active Learning มาก

ยิ่งข้ึน  

 ดานวิจัย ไดมีการจัดการความรูในหัวขอเรื่อง “การสรางนักวิจัยหนาใหม” ซึ่งเปนไปตาม

ประเด็นยุทธศาสตร สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค นวัตกรรม และผลงานบริการ

วิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือการสรางระบบพี่เลี้ยงในการรวมทําวิจัย สนับสนุนนักวิจัย

หนาใหมและสรางบรรยากาศในการเปนสังคมดานการวิจัย  

 ดานบริหาร ไดมีการจัดการความรูในหัวขอเรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ

หนังสือ” ซึ่งเปนไปตามประเด็นยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการและการสรางฐานวัฒนธรรม

องคกร เพื่อใหไดแนวทางการเขียนหนังสือราชการที่ถูกตอง ชัดเจน และสงเสริม สนับสนุนให

เจาหนาที่ฝกทักษะการเขียน การอาน การจับใจความและการสรุปความ ซึ่งจะเปนประโยชนในการ

พัฒนางานพัฒนาตนยิ่งๆ ขึ้นไป โดยทั้งหมดนีไ้ดมไีดมีการวางแผนและผลการจัดการความรู ดังนี ้ 
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1. ดานการเรียนการสอน (5.1-5-02) 
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2. ดานการวิจัย (5.1-5-03) 
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3. ดานการบริหาร (5.1-5-04) 
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

5.1-5-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูของวิทยาลัยฯ 

5.1-5-02 แผนการจัดการความรูและแนวทางปฏิบัติที่ดี (การเรียนการสอน) 

5.1-5-03 แผนการจัดการความรูและแนวทางปฏิบัติที่ดี (วิจัย) 

5.1-5-04 แผนการจัดการความรูและแนวทางปฏิบัติที่ดี (บริหาร) 
 

 

  



150 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 

 ขอ 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุน 

 

ผลการดําเนินงาน : 

วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2562 (5.1-6-01) ที่

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของวิทยาลัยฯ โดยมุงเนนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล มีการสํารวจ

ขอมูลความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรทุกคน ในดานการฝกอบรม การทําผลงานทางวิชาการ 

การศึกษาตอในระดับสูง หลังจากไดรับขอมูลความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรแลว จึงมอบให

ผูบังคับบัญชาขั้นตนไดชวยกลั่นกรองปรับปรุงใหแนวทางการพัฒนาสอดคลองกับความตองการของ

วิทยาลัยฯ จากนั้นจึงนํามาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและนําเสนอตอในท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารวิทยาลัยฯ (5.1-6-03) วิทยาลัยฯ ไดใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับและทุกสวน

งานใหมีศักยภาพและความกาวหนาตามสายงานที่รับผิดชอบ มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอตอ

การพัฒนาตนเอง ตลอดจนมีการกํากับ ติดตาม และสนับสนุนใหบุคลากรเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

การศกึษาตอ การฝกอบรม การฝงตวั การจัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพใหเปนไปตาม

มาตรฐานการอุดมศึกษา ในสวนของบุคลากรดานสายสนับสนุน มีการสงเสริมใหบุคลากรมีความรู

ดานการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ผานการอบรมและการสัมมนา เพื่อใหบุคลากรสามารถ

วางแผนในการขอกําหนดตําแหนงที่สูงข้ึน โดยในป 2562 วิทยาลัยฯ ไดกําหนดตัวชี้วัดในดานการ

พัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน และมีผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  
ตัวชวีัด ปี 2562 ผลการดาํเนินงาน แนวทางปรับปรุงหรอื

พัฒนา 

1. พัฒนาบุคลากรไม่ตํากว่า

ร้อยละ 16 ให้มีความรู้ในการ

จัดการสอนแบบ CDIO และ

กระบวนการสอนแบบ active 

learning 

ในปี 2562 มีจาํนวนบคุลากรที

ได้รับการพัฒนาการจัดการ

สอนแบบ CDIO ไม่ตาํกว่ารอ้ย

ละ 16 

วิ ท ย า ลั ย ฯ  ค ว ร มี ก า ร

ผลักดันใหบุ้คลากรทุกคน

ใ น วิ ท ย า ลั ย ไ ด้ รั บ ก า ร

พฒันาการจดัการเรียนการ

ส อ น แ บ บ  CDIO อ ย่ า ง

ตอ่เนือง  

2. บคุลากรไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 

16 ไดร้บัการอบรมความ

เชียวชาญในวิชาชีพ  

ในปี 2562 มีบคุลากรมากกว่า

รอ้ยละ 16 ไดร้บัการพฒันา

ทางดา้นวิชาชีพและวิชาการ  

วิ ท ย า ลั ย ฯ  ค ว ร มี ก า ร

วางแผนงบประมาณเพือ

ส่งเสริมการพฒันาอาจารย์

ให้ได้รับการพัฒนาความ

เชียวชาญในวิชาชีพอย่าง
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ตอ่เนือง  

3. จาํนวนผลงานวิจยัทีไดร้บั

การตีพิมพใ์นระดบัชาตแิละ

นานาชาติ อยา่งนอ้ย 12 

ผลงาน 

ในปี 2562 มีจาํนวน

ผลงานวิจยัทีไดร้บัการตีพิมพ์

ในระดบัชาติและนานาชาต ิ

จาํนวน 20 ผลงาน และเป็น

ตาํราทีขอกาํหนดตาํแหนง่ทาง

วิชาการจาํนวน 1 ผลงาน 

วิ ท ย า ลั ย ฯ  ค ว ร มี ก า ร

ว า ง แ ผ น แ ล ะ จั ด ส ร ร

งบประมาณทีเพียงพอต่อ

การส่งเสริมใหอ้าจารยแ์ละ

เจา้หนา้ทีนาํผลงานวิจยัไป

ตีพิมพใ์นระดบัทีสงูขนึ 

4. จาํนวนอาจารยที์มีตาํแหน่ง

ทางวิชาการเพิมขึนอย่างน้อย

รอ้ยละ 10 ตอ่ปี 

ในปี 2562 มีจาํนวนอาจารยที์

มีตาํแหน่งทางวิชาการเพิมขึน

จาํนวน 2 รายซึงไม่เป็นไปตาม

ตวัชีวดัทีกาํหนด 

วิทยาลยัฯ ควรมีระบบการ

ส่ ง เสริม  กํากับ  ติดตาม 

อาจารย ์ตลอดจนการสรา้ง

ก ลุ่ ม พี เ ลี ย ง เ พื อ ใ ห้

คาํปรึกษาและแนะนําแก่

อาจารย์ทีมีความประสงค์

ขอเสนอกําหนดตาํแหน่ง

ทางวิชาการทีสงูขนึ   

5. จ ํ า น ว น บุ ค ล า ก ร ส า ย

ส นับ ส นุ น ไ ด้ รับ ก า ร อ บ ร ม

พฒันาศกัยภาพอย่างน้อยรอ้ย

ละ 60 

ในปี 2562 จํานวนบุคลากร

สายสนับสนุนไดร้ับการอบรม

พัฒนาศักยภาพอยู่ ทีร ้อยละ 

60 

วิทยาลยัฯ ควรมีการสาํรวจ

ลักษณะความเชียวชาญ

ห รื อ อ ง ค์ค ว า ม รู้ที ส า ย

สนับสนุนควร ได้รับ เ พือ

นํ า ม า ใ ช้บ ริ ห า ร ง า น ที

รับ ผิ ด ช อ บ ใ ห้ส า ม า ร ถ

ดํา เ นิ น ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพมากยิงขนึ 
 

วิทยาลัยฯ ไดจัดทําสรุปผลการดําเนินงานแผนพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดที่กําหนด (5.1-6-

02) และไดนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือรับทราบและพิจารณา (5.1-6-04) 

 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการเสนออัตรากําลังสายวิชาการและสายสนับสนุน และมีการสรรหา

และคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยได

มอบหมายใหวิทยาลัยฯ เปนผูกําหนดคุณสมบัติท่ีสอดคลองกับความตองการขอหลักสูตรกํากับ/

ตรวจสอบขอมูล เชน อัตราเลขที่ ตําแหนง สาขาวิชาที่สังกัด คุณวุฒิ และดําเนินการสอบปฏิบัติและ

สอบสัมภาษณ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด (5.1.-6-05) โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 

ความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ และสาย

สนับสนุน (5.1-6-06) โดยในป 2562 วิทยาลัยฯ ไดเปดสอบการคดัเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

สายวิชาการจํานวน 4 อัตรา และสายสนับสนุนจํานวน 2 อัตรา และไดรับการพิจารณาและอนุมัติ

อัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการจํานวน 4 อัตรา และสายสนับสนุนจํานวน 2 อัตรา 

รวม 6 อัตรา  

 วิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหมีการสํารวจการลาศกึษาตอของบุคลากรและการขอรับทุนการศึกษา

ปละ 1 ครั้ง ซึ่งในปการศึกษา 2562 วิทยาลัยฯ ไดรับเรื่องการแจงความประสงคของบุคลากรสาย

วิชาการ (ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) เพ่ือขอศึกษาตอจํานวน 2 ราย และไดเสนอชื่อตอที่

ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา และเสนอกองบริหารงานบุคคลเพื่อดําเนินการ

พิจารณาตอไป (5.1-6-07) 

 วิทยาลัยฯ ไดมีการนําหลักเกณฑเพ่ือเพิ่มจํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการของพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ โดยมีเงื่อนไขการตอสัญญาจางตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการทําสัญญาจางเพ่ือกระตุน และกํากับ

ติดตามใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีการเสนอขอกําหนดตําแหนงท่ีสูงข้ึน โดยในป 

2562 มีบุคลากรท่ีไดดําเนินการขอกําหนดต่ําแหนงทางวิชาการในระดับท่ีสูงข้ึนจํานวน 2 ราย และ

ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวน 2 ราย (5.1-6-08) 

วิทยาลัยฯ ไดสงเสริมใหมีการนําระบบกํากับติดตามผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 

ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 2 รอบ คือ รอบที่ 1 (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 

2562) และรอบที่ 2 (ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) (5.1-6-09) มาเปนสวนหนึ่ง

ในการบริหารพัฒนาบุคลากร และมีการทําขอตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน (TOR) เพ่ือนําเสนอตอผูบังคับบัญชา

ขั้นตน โดยมุงเนนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับและทุกสวนงานใหมีศักยภาพและความกาวหนาตาม

สายงานที่รับผิดชอบที่สอดคลองกับความตองการของวิทยาลัยฯ  

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

5.1-6-01 เลมแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5.1-6-02 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2562 

5.1-6-03 รายงานการประชุมพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร เดือน พฤศจิกายน 2561 

5.1-6-04 รายงานการประชุมพิจารณาผลการพัฒนาบุคลากร เดือน พฤศจิกายน 2562 

5.1.-6-05 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือ 

บรรจุเปนพนักงานในสถาบันอุดมศกึษาในสายวิชาการและสายสนับสนุน 

และเลือกสรรเปนพนักงานราชการ  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 

5.1.-6-06 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา แตงตั้งคณะกรรมการสอบ

ความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สาย 

วิชาการ และสายสนับสนุน 

5.1.-6-07 รายงานการประชุมพิจารณาการลาศึกษาตอของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

ป 2562 

5.1.-6-08 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เรื่อง แตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ ป 2562 

5.1-6-09 แบบบันทึกติดตามผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 

  ขอ 7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ

สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบดวย การควบคุม

คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 

ผลการดําเนินงาน : 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีการดําเนินประกันคุณภาพภายใน โดยมีรอง

ผูอํานวยการดานประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรูและการบริหารความเสี่ยง และ

เจาหนาท่ีวิชาการศึกษา มีหนาที่ในการดูแล และรับผิดชอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายและแผนงาน การประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิทยาลัยฯ มีการ

ประสานงาน ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานกับสาขาวิชา สํานักงานประกันคุณภาพ

การศึกษามหาวิทยาลัยฯ สํานักงานเกี่ยวของกับตัวบงชี้ระดับสาขาวิชา คณะ เปนไปตามพันธกิจดาน

การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึง

หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีงานประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ เปน

หนวยงงานที่ดูแล สนับสนุน สงเสริม ดานประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ ใหมีกลไกการเชื่อมโยงการ

ดําเนินงานคุณภาพเปนเครือขายจากระดับหนวยงานถึงระดับบุคคล และวิทยาลัยฯ ได พัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพที่เหมาะสม ประกอบดวย  

1. การควบคุมคุณภาพ วิทยาลัยฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย

เทคโนโลยีและสหวิทยาการประจําปการศึกษา 2562 (5.1-7-01) คณะกรรมการ มีการชี้แจงให

ผูบริหารแตละระดับ หนวยงาน และบุคลากรรับผิดชอบจัดเก็บขอมูลทุกสวนงานตามโครงสรางการ

บริหารทั่วทั้งองคกร ท่ีครอบคลุมตัวบงชี้ของ สกอ. และมีการกําหนดคาเปาหมายการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพท้ังระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยไดนําผลการดําเนินงานปที่ผานมา มาพิจารณา

กําหนดคาเปาหมายประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2562 (5.1-7-02) และมีคูมือการประกันคุณภาพ

การศกึษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เพ่ือใหทุกหนวยงาน ทั้งระดับหลักสูตรและระดับ

คณะ ท่ีมีการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยยึดถือและใชรวมกัน (5.1-7-03) 

2. การตรวจสอบคุณภาพ วิทยาลัยฯ ไดจัดทําปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป

การศกึษา 2562 (5.1-7-04) และมอบใหงานประกันคุณภาพ โดยคณะกรรมการกํากับดูแล ระบบงาน

ประกันคุณภาพมีหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามองคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการ

ประเมินคุณภาพ และดําเนินงานตัวบงชี้ ที่ไดรับมอบหมาย โดยมีติดตามผลการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและ ระดับคณะ ทุกภาคการศึกษา และไดนําผลการติดตามฯ 

รายงานผานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย (5.1-7-05)  
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3. การประเมินคุณภาพ  วิทยาลัยฯ ไดกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา 2562 ทั้ งระดับหลักสูตร และระดับคณะ ตลอดจนดําเนินงานแตงตั้ ง

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ (5.1-7-06)  ใน

ระดับหลักสูตร วิทยาลัยฯ ไดดําเนินงานตามกําหนดการดังนี ้

a. มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร วนัพฤหัสบดทีี่ 24 กรกฎาคม 2563  

b. มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส วันศุกรที่ 23 กรกฎาคม 2563  

และนําผลการประเมินรายงานตอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ (5.1-7-07) และตอผูเก่ียวของใน

ระดับมหาวิทยาลัย เชน รายงานตอผูบริหาร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสํานัก

ประกันคุณภาพตอไป 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข

เอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

5.1-7-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีและสห

วิทยาการประจําปการศึกษา 2562 

5.1-7-02 ตารางผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

ปการศึกษา 2562 

5.1-7-03 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 

5.1-7-04 ปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

5.1-7-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ 

5.1-7-06 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 

5.1-7-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

เปาหมาย 2561 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบงชี้ที่ 5.2   ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผูอํานวยการฯ และรองผูอํานวยการดานประกันคณุภาพการศึกษาฯ 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : งานประกันคุณภาพฯ 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : หัวหนาหลักสูตรปรญิญาตร ี

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : นางสาววีรินทรภัทร   สมพมติร 

โทรศัพท : 053 266518 

E-mail :  college_rmutl@hotmail.com 

 

 ขอ 1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน : 

วิทยาลัยฯ ไดมีแนวปฏิบัติ การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ใหสอดคลองกับ

แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีการดําเนินงานตามระบบอยาง

ครบถวน โดยมกีารดําเนินงาน ดังนี ้

มีการวางแผน  

วิทยาลัยฯ ดําเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (5.2-1-01) และมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปการศึกษา 2562 ซึ่งกําหนดใหมีผู

กํากับตัวบงชี้ ผูรับผิดชอบ และผูเก็บขอมูลและรายงาน เพ่ือรวมทําหนาท่ีวางแผน กําหนดแนวทาง

การดําเนินงาน กํากับติดตาม ผลักดันใหมีการพัฒนา ปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ

หลักสูตร และระดับคณะ (5.2-1-02) มีแผนและปฏิทินการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจําปการศึกษา 2562 ตามขอเสนอแนะจากกรรมการในปที่ผานมา (5.2-1-03) และเปน

แผนที่กําหนดเปาหมายวาหลักสูตรและคณะจะดําเนินการตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบใหเปนไป

ตามเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด (5.2-1-04)  

การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  

 วิทยาลัยฯ ไดมีแผนจัดกิจกรรมมีการสงเสริมใหคณะผูบริหาร หัวหนาหลักสูตร และอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกระดับ มีความรู ความใจเก่ียวกับเกณฑและตัวบงชี้ การประกันคุณภาพ

การศกึษา ระดับหลักสูตร โดยสนับสนุนให อาจารย ในสาขาวิชา เขารับการอบรมหลักสูตรผูประเมิน

คุณภาพระดับหลักสูตร ตามที่สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จัดข้ึน เพ่ือ

เพ่ิมพูนความรูและประสบการณการเปนผูประเมินฯ และเปนการเพ่ิมศักยภาพทางดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ไดมีแผนการเชิญผูเชี่ยวชาญ มาใหความรูและเตรียมความ

พรอมในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ใหเปนแนวเดียวกัน แตเนื่องจากเหตุการณ 
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COVID-19 จึงทําใหวิทยาลัยฯ ไดปรับรูปแบบเปนการประชุมผูรับผิดชอบประกันคุณภาพการศึกษา 

ในรูปแบบออนไลน เพ่ือตอบขอสงสัยและติดตามผลการดําเนินงานของทั้งหลักสูตร และคณะ 

การประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหมีการรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการที่ขึ้นทะเบียน (สกอ.) 

เปนประจําทุกปการศึกษา ซึ่งปการศึกษา 2562 นี้ไดจัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาขึ้น

เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 (5.2-1-05) โดยหลักสูตรไดมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง

ในรูปแบบ มคอ.7 ประจําปการศึกษา 2562 และกรอกขอมูลเขาสูระบบ CHEQA Online โดยมี

คณาจารย บุคลากร เขารวมกิจกรรม เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินการในระดับหลักสูตร และมีการนํา

ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรรายงานตอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ และสภา

มหาวิทยาลัยตามลําดับ (5.2-1-06) 

การควบคุมคุณภาพ และการติดตามการดําเนินงาน  

วิทยาลัยฯ ไดนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2561 จุดเนน 

ขอเสนอแนะ คําแนะนําตางๆ (5.2-1-07) มาประชุมรวมกัน เพ่ือวางแผนพัฒนาประกันคุณภาพ

การศกึษาของคณะฯ ในปการศึกษา 2562 และไดนํามาพัฒนาตัวบงชี้ในการจัดทําแผนของคณะฯ 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-1-01 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 

5.2-1-02 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

5.2-1-03 แผนและปฏิทินการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป

การศกึษา 2562 

5.2-1-04 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตรตามขอเสนอจากกรรมการในปท่ีผาน

มา 

5.2-1-05 โครงการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

5.2-1-06 มติการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

5.2-1-07 มติการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
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 ขอ 2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 

และรายงานผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

ผลการดําเนินงาน : 

วิทยาลัยฯ ไดชี้แจงตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสราง

ความเขาใจระบบการประกันศึกษาภายใน อยางถูกตองและตรงตามตัวบงชี้ และมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการกํากับตัวบงชี้ ทําหนาท่ีกํากับติดตามการดําเนินงานตามระบบดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ในระดับหลักสูตร ใหเปนไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (5.2-2-01) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการกํากับตัวบงชี้ รายงานผลการติดตามใหคณะกรรมบริหารวิทยาลัยฯ พิจารณาทุก

ภาคการศึกษา (5.2-2-02) 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-2-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

5.2-2-02 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

 

 ขอ 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน : 

วิทยาลัยฯ มีการสงเสริมทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดสรร

งบประมาณที่สนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร และพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีตอบสนอง

ความตองการของผูใชบัณฑิต โดยในปงบประมาณ 2562 วิทยาลัยฯ ไดจัดสรรงบประมาณ เพ่ือ

สนับสนุนการดําเนินงานตามความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตร ดังนี ้

1. ยายหองเรียนจากอาคาร C2 ซึ่งเดิมใชเปนอาคารหลักในการสอนการสอน ไปยังอาคาร S1 

และ C3 ซึ่งมีอุปกรณสนับสนุนการสอนและสภาพหองเพียบพรอม  

2. งบประมาณสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ

ดานวิชาการใหกับบุคลากรสายวิชาการ และสงเสริมพัฒนาการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน

ระดับตางๆ ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (5.2-3-01)  

3. งบประมาณในการจัดหาหนังสือตามความตองการขอหลักสูตรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การเรียนการสอนและการคนควา (5.2-3-02) 

4. งบประมาณงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 ทั้งระดับ

หลักสูตรและระดับคณะ (5.2-3-03) 
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5. จัดซื้อครุภัณฑเพิ่มเติม ไดแก ชุดถายภาพไฮเปอรเปกตรัมความยาวคลื่นยานใกล

อินฟราเรด (1-3) กลองไฮเปอรสเปกตรมั เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล (5.2-3-04)   

วิทยาลัยฯ มีหองเรียน โรงฝกปฏิบัติ หองปฏิบัติการ อุปกรณการเรียนการสอน ทั้งการสอน

ทฤษฎี และการสอนปฏิบัติ แหลงคนควาขอมูล เชน หองสมุด ฐานขอมูลออนไลน คอมพิวเตอร 

เชื่อมตอเครือขายดวย LAN wifi  ตลอดจนการใหบริการสาธารณูปโภคตางๆ รวมถึง สถาน

ประกอบการที่ทางหลักสูตรมีเครือขายการจัดการเรยีนการสอนรวมมาตั้งแตปการศึกษา 2558 ไดแก 

ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ปศุสัตว  กรมปศุสัตว จังหวัดเชียงใหม  

นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ไดสงเสริมใหนักศึกษาไดเขาศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เชน 

โรงงานแปลรูปผลิตภัณฑเนื้อสัตวและผลิตภัณฑนม โรงงานบะหมี่จินหมิงเปนตน และยังมีการสงเสริม

ใหมีการเขารวมการแขงขันตางๆ เชน การแขงขัน Food Innovation Contest และ FoSTAT-

Nestle Quiz Bowl 2019 เปนตน 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-3-01 รายงานงบประมาณ 62 

5.2-3-02 รายงานงบประมาณ 62 รายการหนังสือหลักสูตร 

5.2-3-03 รายงานงบประมาณ 62 งบพัฒนา 

5.2-3-04 รายการครุภัณฑ 62 

 

 ขอ 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการ

ประเมินใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

ผลการดําเนินงาน : 

ในปการศึกษา 2562 วิทยาลัยฯ ไดกําหนดวันรับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรรวมถึง

การกรอกขอมูลในระบบ Cheqa Online ใหอยูในชวงระยะเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนดและ

ดําเนินการประเมินใหเสร็จสิ้น ทั้งนี้กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

โดยคณะกรรมการที่ข้ึนทะเบียนสกอ. เม่ือวันที่ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยผลการประเมิน

คุณภาพภายในของทั้งสองหลักสูตรมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร ทําการ

ประเมินจํานวน 6 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ โดยหลักสูตรผานการกํากับมาตรฐาน และมีผลการ

ประเมินในภาพรวมอยูในเกณฑ ระดับดี ไดคะแนนเฉลี่ย 3.67 โดยมีรายละเอียดดังนี้ องคประกอบท่ี

มีผลการประเมินระดับ ดีมาก จํานวน 1 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 2 องคประกอบที่มีผล

การประเมินระดับ ดี จํานวน 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 3 องคประกอบที่ 4 และ 
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องคประกอบที่ 5 องคประกอบที่มีผลการประเมินระดับ ปานกลาง จํานวน 1 องคประกอบ ไดแก 

องคประกอบที ่6 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ทําการ

ประเมินจํานวน 6 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ โดยหลักสูตรผานการกํากับมาตรฐาน และมีผลการ

ประเมินในภาพรวมอยูในเกณฑ ระดับปานกลาง ไดคะแนนเฉลี่ย 2.77 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

องคประกอบที่มีผลการประเมินระดับ ดี จํานวน 1 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่  4 

องคประกอบที่มีผลการประเมินระดับ ปานกลาง จํานวน 2 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 3 

และองคประกอบที่ 5 องคประกอบที่มีผลการประเมินระดับ นอย จํานวน 1 องคประกอบ ไดแก 

องคประกอบที่ 6 องคประกอบที่ 2 ยังไมมคีะแนนเนื่องจากเปนหลักสูตรใหม ยังไมมีบัณฑิต 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ตามองคประกอบ ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร 

องคประกอบ  
คะแนน 

ผลการ

ประเมิน 

องคประกอบที่ 1: การกํากับมาตรฐาน  ผาน 

องคประกอบที่ 2: บัณฑิต 4.42 ดมีาก 

องคประกอบที่ 3: นักศึกษา 3.33 ด ี

องคประกอบที่ 4: อาจารย 3.96 ด ี

องคประกอบที่ 5: หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมิน

ผูเรียน 

3.50 ด ี

องคประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 3.00 ปานกลาง 

คะแนนรวม 3.67 ด ี
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2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

องคประกอบ  
คะแนน 

ผลการ

ประเมิน 

องคประกอบที่ 1: การกํากับมาตรฐาน  ผาน 

องคประกอบที่ 2: บัณฑิต - ยังไมมีบัณฑิต 

องคประกอบที่ 3: นักศึกษา 2.33 ปานกลาง 

องคประกอบที่ 4: อาจารย 3.15 ด ี

องคประกอบที่ 5: หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมิน

ผูเรียน 

3.00 ปานกลาง 

องคประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 2.00 นอย 

คะแนนรวม 2.77 ปานกลาง 

 

ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรไดนําเสนอผลการประเมินของหลักสูตร เขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

วิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตามลําดับ (5.2-4-01) 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-4-01 รายงานการประเมินตนเองในระดับหลักสูตรประจําปการศึกษา 2562 

 

 ขอ 5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมี

คุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง 

ผลการดําเนินงาน : 

หลักสูตรไดนําเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ประจําปการศึกษา 2562 เขาประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาผลและไดรวมกัน

ใหขอเสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนา ระบบ วิธีการดําเนินการ เพ่ือเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพหลักสูตรใหสอดคลองกับกิจกรรมตางๆ ของหลักสูตรในปการศึกษา 2563 (5.2-5-01) โดย

หลักสูตรไดนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ มาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา ตามบริบท 

เปาประสงคของหลักสูตร วิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใหหลักสูตรมีคุณภาพท่ีดียิ่งข้ึนอยาง

ตอเนื่อง ดังนี ้
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แผนปรับปรุงพัฒนาตามขอเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ป

การศึกษา 2562 (วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร) 

ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน 
ความเห็นของผูรับผดิชอบ

หลักสูตร 

การนําไปดําเนินการวางแผน 

หรือปรับปรุงหลักสูตร 

1. หลักสูตรควรวิเคราะหผลการ

ประเมินความพึงพอใจของผู ใช

บัณฑิตเพื่อนําผลการประเมินไปใช

ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและ

รายวิชาในการจัดการเรียนการสอน

ในปการศึกษาตอไป 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็น

ดวยใน ขอเสนอแนะ 

หลักสูตรไดผลจากการประเมิน

มาปรับใชโดยสวนใหญจะเนนให

นักศึกษาทดลองใชเครื่องมือใน

หองปฏิบัติการและการมีความ

กลาแสดงความคิดเห็นตางๆ ใน

ระหวางการเรียน และไดนํา

ขอมูลที่ ไดมาใช เพื่อปรับปรุง

หลักสูตรตอไป 

2. จากการประเมินความพึงพอใจ

ของนายจางหรือผูใชบัณฑิต แสดง

ถึ ง คุ ณ ภ า พ บั ณ ฑิ ต ต า ม ก ร อ บ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 

ดาน มีระดับคะแนนอยูระหวาง 

3.50-3.90 จึงควรมีการปรับปรุง

หรือยกระดับคะแนนใหสูงขึ้นอีก 

โดย เฉพาะคุณภาพบัณฑิตดาน

ทักษะทางปญญา ที่มีระดับคะแนน

ต่ําสุด ใหมีการวางแผนหรือเพ่ิมกล

ยุทธหรือกระบวนการ ในการแปล

ผลจากเชิงปริมาณเปนเชิงคุณภาพ 

ผานรายวิชาตาง ๆ  หรือจัดกิจกรรม

ดานการพัฒนาความรู  ทักษะที่

สํ า คัญขอ งวิ ช า ชีพก อนสํ า เ ร็ จ

การศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพ

บัณฑิตใหดี ข้ึนในมุมมองของผูใช

บัณฑิต ทั้งนี้หลักสูตรควรกําหนด

ผลลัพธซึ่งแสดงคุณภาพที่ตองการ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็น

ดวยใน ขอเสนอแนะ 

หลักสูตรไดมีการนําขอมูลที่

ไดมาปรับใชในการเรียนการ

สอน เชน การบูรณาการระหวาง

รายวิชา การจัดการเรียนการ

สอนที่เนนดานการปฏิบัติเพ่ือให

นักศึกษาสามารถจําลองสภาวะ

ในการทํางานจริง หรือแมกระ

ทั้ ง ก า ร เ รี ย น ก า รส อนแบบ 

Project based Learning and 

Problem based Learning 

นอกจากนี้ ท า งหลั กสู ต ร ได

สงเสริมการจัดกิจกรรม/และ

โครงการตางๆเพ่ือพัฒนาทักษะ

ทางดานวิชาชีพใหแกผูเรียนในป

การศึกษาดังกลาว ซึ่งพบวาในป

การศึกษา 2562 คะแนนความ

พึงพอใจของผูใชบัณฑิตเพ่ิมข้ึน

ทุกดานเฉลี่ยรวม 4.26 คะแนน 
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ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน 
ความเห็นของผูรับผดิชอบ

หลักสูตร 

การนําไปดําเนินการวางแผน 

หรือปรับปรุงหลักสูตร 

จากกระบวนการที่ไดออกแบบ มีวิธี

ดํ า เ นิ น ง าน ท่ีนํ า ไ ปสู ผ ล ลั พ ธ ที่

ตองการ มีการทบทวน ประเมินหรือ

ศึกษา ผลการดําเนินงานท่ีเทียบกับ

ผลลัพธท่ีกําหนด 

3. หลักสูตรควรมีการจําแนกอาชีพ

ของบัณฑิตเพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะห

ถึ ง ความสอดคล องสั มพัน ธ กั บ

วัตถุประสงคของหลักสูตรและอาชีพ

ที่หลักสูตรไดกําหนดไวใน มคอ.2 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็น

ดวยใน ขอเสนอแนะ 

หลักสูตรไดดําเนินการติดตาม

ผลประเมินของบัณฑิตทั้ งใน

ร ะ บ บ ส ว น ก ล า ง ข อ ง

ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

www.ejob.rmutl.ac.th  และ

ดําเนินการติดตามในภาพของ

หลักสูตร  ทํ า ใหมี ข อมูล เ ชิ ง

คุณภาพของบัณฑิตที่สามารถ

นํามาวิเคราะหลักษณะอาชีพ 

โ ด ย ในป ก า รศึ กษ า  2562 มี

บัณฑิตที่จบการศึกษาประกอบ

อาชีพตรงตามสายวิชาชีพ คิด

เปนรอยละ 71.43 และไมตรง

ตามสายวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 

28.57  

4. หลักสูตรควรมีการปรับปรุงกล

ยุทธการ รับ นักศึ กษา เ พ่ือ ให ได

จํานวนนักศึกษาตามที่กําหนดไวใน 

มคอ.2 โดยหลักสูตรควรเรงดําเนิน

ในการจัดทําแผนเชิงรุกในการรับ

นักศึกษาในปการศึกษา 2563 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็น

ดวยใน ขอเสนอแนะ 

ทางหลักสูตรไดปรับปรุงกลยุทธ

ใ น ก า ร รั บ นั ก ศึ ก ษ า ใ น ป

การศึกษา 2563 โดยปรับใหมี

การแนะแนวเชิงรุก เชน การจัด

งานเปดโลก การประชาสัมพันธ

เชิงรุก การสรางเครือขายความ

รวมมือ และมีการปรับรอบการ

รับสมัครตางๆ  
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ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน 
ความเห็นของผูรับผดิชอบ

หลักสูตร 

การนําไปดําเนินการวางแผน 

หรือปรับปรุงหลักสูตร 

5. หลักสูตรควรมีแผนระยะยาว

ตอเนื่องและถายทอดสูระยะสั้นท่ี

นํามาปฏิบัติเปนรายป สําหรับการรับ

นักศึกษาในแตละป การศึ กษา ท่ี

สอดคลองกับระบบและกลไกทั้ ง

ภายในและภายนอก เพ่ิมชองทางใน

เชิ ง รุ ก เพื่ อ ในการ เข าหาลู กค า 

(นั กศึ กษาแรกเข า )  ให มี ความ

หลากหลายข้ึน และควรมีความ

รวมมือระหวางผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร ผูบริหารทั้ง

ร ะ ดั บ วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ ร ะ ดั บ

มหาวิทยาลัยในการชวยกันสนับสนุน

และแก ไ ขป ญหาที่ เ กิ ดขึ้ นซึ่ งมี

แนวโนมของจํานวนนักศึกษาแรกเขา

ลดลงอยางตอเนื่อง 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็น

ดวยใน ขอเสนอแนะ 

ทางหลักสูตรฯ และวิทยาลัยฯ ได

ประชุมหารือรวมในเรื่องการวาง

แผนการรับนักศึกษาและชองทาง

การรับสมัครตางๆ โดยไดเพิ่ม

ช อ งทาง ก าร รั บ สมั ค ร แ ล ะ

ประชาสัมพันธหลักสูตร รวมถึง

การสร า ง เครื อข ายระหว า ง

โรงเรียนและมหาวิทยาลัย  

6. เพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธ

หลักสูตร เชน ความรวมมือกับสถาน

ประกอบการในการปรับคุณวุฒิ

บุคลากรภายในสถานประกอบการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็น

ดวยใน ขอเสนอแนะ 

ทางหลักสูตรไดประชุมวางแผน

ใน เ บ้ื อ งต น ในการปรับปรุ ง

หลักสูตรใหมีการครอบคลุมการ

เรี ยน ท้ังแบบปกติและแบบ

สะสมหนวยกิต 

7. หลักสูตรควรรายงานผลความ

เชื่อมโยงของผลลัพธการเรียนรู  

(Learning Outcomes) ท่ีเกิดจาก

กระบวนการหรือกิจกรรม โครงการ

ที่จัดใหแกนักศึกษา โดยแสดงใหเห็น

ถึงศักยภาพหรือผลลัพธการเรียนรู

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็น

ดวยใน ขอเสนอแนะ 

 หลักสูตรไดดําเนินการวิเคราะห

ผลลัพทการเรียนรูของนักศึกษา

ที่เขารวมกิจกรรมหรือโครงการ

ผานการวัดผลในรายวิชาและ

การแบงหนาที่ผูรับผิดชอบใน

โครงการตางๆ 
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ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน 
ความเห็นของผูรับผดิชอบ

หลักสูตร 

การนําไปดําเนินการวางแผน 

หรือปรับปรุงหลักสูตร 

ของนักศึกษาอยางชัดเจนและเปน

รูปธรรม 

8. หลักสูตรควรกําหนดผูรับผิดชอบ

ในการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง 

และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงใน

ด านสัมฤทธิ์ ผลการ เรี ยน รู ข อ ง

นั ก ศึ กษ า  อ าทิ  นั กศึ กษ าออก

กลางคันหรือมีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ํา 

เปนตน มีการจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย

หรือผลลัพธที่กําหนด โดยมีการ

รายงานผลการดํา เนินงานและ

ปร ะ เ มิ นค วาม สํ า เ ร็ จ ขอ งก า ร

ดําเนินงาน ปญหา อุปสรรคและ

แ น ว ท า ง ก า ร แ ก ไ ข  พ ร อ ม

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง แผน

บริหารความเสี่ ย งตอผู บ ริห าร

วิทยาลัยฯ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็น

ดวยใน ขอเสนอแนะ 

ทางหลักสูตรและทางวิทยาลัยได

ประชุมวางแผนเรื่องความเสี่ยง

ในดานตางๆ รวมกันและไดมี

การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

ของวิทยาลัย  

 

9. หลกัสูตรควรมีการรายงานผลการ

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

ต อหลั ก สู ต ร โ ดยมี ข อ มู ล  3  ป  

ยอนหลัง โดยขอมูลตองครอบคลุม

องคประกอบในตัวบงช้ี 3.1 และ 

3.2 และนําผลการประเมินมาใชใน

การพัฒนาอยางตอเนื่อง 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็น

ดวยใน ขอเสนอแนะ 

หลักสูตรไดมีการปรับปรุงการ

รายงานผลใหมีขอมูลยอนหลัง 3 

ป เพื่อนําผลท่ีไดมาวิเคราะห

และประเมินกระบวนการตางๆ 

10. หลักสูตรควรปรับ/เพ่ิม ประเด็น

ที่สําคัญในแบบสอบถามความพึง

พอใจของนักศึกษาตอด านการ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็น

ดวยใน ขอเสนอแนะ 

ท า ง ห ลั ก สู ต ร ไ ด ทํ า ก า ร

ประเมินผลการจัดกิจกรรมตางๆ 

ผานการสอบถามขอเสนอแนะ
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ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน 
ความเห็นของผูรับผดิชอบ

หลักสูตร 

การนําไปดําเนินการวางแผน 

หรือปรับปรุงหลักสูตร 

บริหารหลักสูตร ในดานความพึง

พอใจตอการเตรียมความพรอมกอน

เ ข า รั บ ก า ร ศึ กษ า  ก า ร พัฒ น า

ศั ก ย ภ า พ นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร

เสริมสร าง ทักษะการเรี ยนรู ใน

ศตวรรษท่ี 21 เปนตน เพ่ือนําขอมูล

มาใชในการปรับปรุงกระบวนการให

มีผลการดําเนินงานท่ีสามารถบรรลุ

เปาหมายที่กําหนด และสรางโอกาส

ในการเรียนรูที่สงเสริมการพัฒนา

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ใหไดมาตรฐานสากล 

และความคิด เห็นตางๆ ของ

นักศึกษา แตยังไมไดดําเนินการ

ป รั บ ห รื อ เ พ่ิ ม  ป ร ะ เ ด็ น ใ น

แบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอดานการบริหาร

หลักสูตร มีเพียงการประเมิน

ดาน การสงเสริมใหนักศึกษาเขา

รวมการประกวดและแขงขัน

ตางๆ ซึ่งมีคะแนนเพ่ิมข้ึนจากป

ที่ผานมา 

11. หลักสูตรควรมีการกํากับติดตาม

แผนพัฒนาอาจารยเ พ่ือสงผลตอ

เปาหมายที่หลักสูตรกําหนดไว และ

ควรมีการกํากับสงเสริมใหอาจารย

พัฒนาตนเองในการตีพิมพผลงาน

ทางวิชาการ และผลงานวิจัยใน

วารสารคาน้ําหนักสูงข้ึนและในท่ี

ประชุมวิชาการของหนวยงานอ่ืน ๆ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็น

ดวยใน ขอเสนอแนะ 

ทางหลักสูตรไดดําเนินการกํากับ

ติ ด ต าม ก า รส ง เ ส ริ ม พัฒนา

อาจารยเปนระยะโดยอาจารย

ผู รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร ไ ด

ดําเนินการตามแผนท่ีไดวางไว 

12. ตามแผนพัฒนาผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่เปนรายบุคคลระยะ 5 ป 

ที่ ไดมีการกําหนดเปาหมายการ

พัฒนาในแตละป อาทิ การลาศึกษา

ตอ การขอตําแหนงทางวิชาการ การ

ทําวิ จัย การเผยแพรผลงาน การ

เขียนตํารา เปนตน เพ่ือใหสอดคลอง

กับแผนพัฒนาหลักสูตร ควรมีขอมูล

ผลการดํ า เนินงานของอาจารย

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็น

ดวยใน ขอเสนอแนะ 

ทางหลักสูตร ไดดํ า เนิ นการ

ตรวจสอบและติดตามอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรตามแผนที่

ไดวางไวซึ่งตรงตามแผนท่ีไดวาง

ไวแตยังไมไดดําเนินการเรื่องการ

ปรับปรุงวิธีการหากยังไมไดตาม

เปาหมายที่กําหนด 
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ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน 
ความเห็นของผูรับผดิชอบ

หลักสูตร 

การนําไปดําเนินการวางแผน 

หรือปรับปรุงหลักสูตร 

ผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนรายบุคคล

ในแตละปการศึกษา สําหรับการ

พัฒนาตนเอง มาเปรียบเทียบกับ

เป าหมายที่ กํ าหนด  หาก ไม ได

เปาหมายที่ตองการ ใหอธิบายวามี

การปรับปรุงวิธีการทํางานอยางไร 

(PDCA) เพื่ อนํา ไปสู เป าหมาย ท่ี

ต องการ  และควรมี ก า รกํ ากั บ 

ติดตาม 

13.  เ ส น อ แ น ะ ใ ห อ า จ า ร ย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกันพัฒนา

งานวิจัยท่ีเปนนวตักรรมอาหาร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็น

ดวยใน ขอเสนอแนะ 

ท า ง อ า จ า ร ย ผู รั บ ผิ ด ช อ บ

หลักสูตรไดดําเนินงานวิจัยที่เปน

นวัตกรรมอาหารคือเรื่อง Study 

of pre- treatment and frying 

condition for seasoned 

deep fried shredded 

bamboo shoots 

( Thyrsostachys siamensis) 

ซึ่ ง เปนการพัฒนาผลิตภัณฑ

หนอไมใหเปนหนอไมทอดที่มี

กระบวนการผลิตที่ชัดเจน 

14. หลักสูตรควรเพ่ิมมาตรการใน

เชิงบวก เพื่อผลักดันใหอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการตามแผนพัฒนาบุคลากร

เปนรายบุคคล ทั้งนี้หากไมเปนไป

ตามแผนฝายบริหารที่เก่ียวของควร

เ ข า ม า กํ า กั บ ดู แ ล แ ล ะ ใ ห ก า ร

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็น

ดวยใน ขอเสนอแนะ 

ทางหลั กสู ต ร ได ส ง เ ส ริ ม ให

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรยื่น

ขอตําแหนงทางวชิาการจะอยูใน

กระบวนการเปนจํานวน 2 ทาน 
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ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน 
ความเห็นของผูรับผดิชอบ

หลักสูตร 

การนําไปดําเนินการวางแผน 

หรือปรับปรุงหลักสูตร 

สนับสนุนอยางใกลชิดและอยาง

ตอเนื่อง 

15. หลักสูตรควรมีการนําผลการ

ประเมินของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีตอการบริหารหลักสูตร

มาวิเคราะหและแปลผลเพ่ือนํามาใช

ในการพัฒนาและปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง  และหลักสูตรควรปรับปรุง

แบบประเมินความพึงพอใจใหขอมูล

ครอบคลุมในองคประกอบตัวบงช้ี 

4.1 และ 4.2 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็น

ดวยใน ขอเสนอแนะ 

ห ลั ก สู ต ร ไ ด ดํ า เ นิ น ก า ร

ประเมินผลการประเมินของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

และนํามาวิเคราะหเพ่ือพัฒนา

ผล ซึ่งจะเห็นชัดเจนในดานของ

การสงเสริมพัฒนาอาจารยทีม่คีา

คะแนนเพิ่มขึ้น 

16. แบบประเมินความพึงพอใจของ

อาจารยควรปรับ/เพิ่ม ใหเขากับ

กิจกรรมที่ดําเนินการซึ่งสอดคลอง

กับประเด็นสําคัญ อาทิ ระบบการ

แตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ระบบการบริหาร (ประเมิน สราง

ขวัญกําลังใจ) ระบบการสงเสริมและ

พัฒนาอาจ ารย  ( ตํ า แหน งทา ง

วิชาการ วิจัย การศึกษาตอ) เปนตน 

และหลักสูตรควรปรับการเขียน

กระบวนการใหชัดเจน จากการ

ดําเนินงานจริง จากขอมูลรายบุคคล

เพ่ือผลการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็น

ดวยใน ขอเสนอแนะ 

ทางหลักสูตรไดทําแบบประเมิน

ความพึงพอใจของอาจารยเปน

ภาพรวมของทางหลักสูตร โดย

ไม ไดดํ า เนินการในการแยก

ประเมินเปนรายบุคคล แตได

ป รั บ ป รุ ง ก า ร เ ขี ย น ใ ห มี

กระบวนการจากการทํางานจริง

ที่เกิดข้ึน 

17. หลักสูตรควรมีรายงานการ

ออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตร

ใหมีความทันสมัย สอดคลองกับ

ความตองการของตลาดแรงงานและ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็น

ดวยใน ขอเสนอแนะ 

หลักสูตรไดมีการช้ีแจงแกผูสอน

ในรายวิชาตางๆ ใหดําเนินการ

ปรับปรุงการเรียนการสอน และ 
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ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน 
ความเห็นของผูรับผดิชอบ

หลักสูตร 

การนําไปดําเนินการวางแผน 

หรือปรับปรุงหลักสูตร 

ค ว า ม ทั น ส มั ยภ า ย ใ ต บ ริ บ ท ท่ี

เปลี่ยนไปโดยสะทอนวัตถุประสงค

ของหลักสูตร 

ปรับเนื้อหาใน มคอ.3 ใหมีความ

ทันสมัยข้ึน  

18. หลักสูตรควรเพ่ิมวิธีการศึกษา

ผลสํารวจขอมูลความตองการของ

ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต แ ล ะ จ า ก ส ถ า น

ประกอบการ ทั้งในเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ เปนรายภาคทุกภาค

กา รศึ กษาอย า งต อ เ น่ื อ ง  ผ าน

กระบวนการโครงการสหกิจศึกษา

แ ล ะ จ า ก ศิ ษ ย เ ก า ใ น ส ถ า น

ประกอบการ โดยอาจเขียนการให

ขอเสนอแนะในรายงาน มคอ.6 และ

สามารถโยงไปสูรายงานใน มคอ.7 

เพ่ือใช เปนขอมูลในการปรับปรุง

สาระและออกแบบรายวิชา ใน

หลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็น

ดวยใน ขอเสนอแนะ 

ทางหลักสูตร ไดดํ า เนิ นการ

สอบถามขอมูลจากผูใชบัณฑิต

ในระหวางกระบวนการโครงการ

ส ห กิจศึ กษ า  แล ะส ามา ร ถ

นําไปใชในการปรับปรุงหลักสูตร 

19. หลักสูตรควรวางแผนการจัดการ

เรียนการสอน การบูรณาการกับ

พันธกิจหลักและทบทวนผลการ

ดําเนินงานและกระบวนการตาง ๆ 

อยางตอเน่ือง อันจะสงผลตอการ

พัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรูและคุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงคของหลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็น

ดวยใน ขอเสนอแนะ 

ทางหลักสูตร ไดดํ า เนิ นการ

จัดการเรียนการสอนโดยให

ผูสอนมีการสอนแบบบูรณาการ

รวมกันระหวางรายวิชาเพื่อใหมี

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

ของหลักสูตร 

20. หลักสูตรควรมีระบบและกลไก

ในการกํากับ ติดตาม และตรวจการ

จัดทําแผนการเรียนรู มคอ.3 และ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็น

ดวยใน ขอเสนอแนะ 

ทางหลักสูตรและวิทยาลัยได

กําหนดขอบเขตระยะเวลาใน

การจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 
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ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน 
ความเห็นของผูรับผดิชอบ

หลักสูตร 

การนําไปดําเนินการวางแผน 

หรือปรับปรุงหลักสูตร 

มคอ.4 ที่ชัดเจนและสอดคลองกับ

การดํ า เ นิ น งานส วนกลา งข อ ง

มหาวิทยาลัย คํานึงถึงการสราง

ความเขาใจใหกับอาจารยผูสอนและ

ตระหนักในการเขียน มคอ.3 และ 

มคอ.4 อยางถูกตอง และมีนัยสําคัญ

จนสามารถนําไปใชในการเรียนการ

สอนตามที่ ไดออกแบบไวอยางมี

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระยะเวลาในการ

ดําเนินงานตองเปนไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติท่ีกําหนดไว 

และไดแจงแกผูสอนในรายวิชาที่

เ ป ด ส อ น  โ ด ย อ า จ า ร ย

ผูรับผิดชอบสามารถตรวจสอบ

ไดโดยผานระบบสวนกลางของ

มหาวิทลัย  

21. หลักสูตรควรมีการประเมิน

ผูเรียนโดยเช่ือมโยงกับมาตรฐานผล

การเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.2 

และมีกระบวนการการประเมินการ

พัฒนา ให ชั ด เ จน  เ ช น  กา รหา

คุณภาพของเครื่องมือวัด 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็น

ดวยใน ขอเสนอแนะ 

ทางหลักสูตรไดดําเนินการจัดทํา

สมรรถนะของหลักสูตรและ

รายวิชาในหลักสูตรในดานตางๆ 

เพ่ือใหอาจารยผูสอนสามารถ

ดําเนินการประเมินนักศึกษาที่

เรียนในรายวิชา และผลจากการ

ประเมินดังกลาวทางหลักสูตร

สามารถนําไปใชในการประเมิน

นักศึกษาได 

22. หลักสูตรควรมีระบบและกลไก

ในการกํ า กับ  การประเมินการ

จัดการเรียนการสอนและประเมิน

หลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.

7) ท่ีชัดเจนและสอดคลองกับการ

ดํ า เ นิ น ง า น ส ว น ก ล า ง ข อ ง

มหาวิทยาลัย คํานึงถึงการสราง

ความเขาใจใหกับอาจารยผูสอนและ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็น

ดวยใน ขอเสนอแนะ 

ทางหลักสูตรไดมี ระบบและ

กลไกในการติดตามตางๆ ตาม

กําหนดการของทางสวนกลาง 

รวมทั้งสามารถตรวจสอบผาน

ร ะ บ บ ส ว น ก ล า ง ข อ ง ท า ง

มหาวิทยาลัย  และ ได มี กา ร

ประชุมเพ่ือพิจารณาผลของการ

จั ดการ เรี ยนการสอนในแต
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ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน 
ความเห็นของผูรับผดิชอบ

หลักสูตร 

การนําไปดําเนินการวางแผน 

หรือปรับปรุงหลักสูตร 

ตระหนักในการเขียน มคอ.5 และ 

มคอ.6 อยางถูกตอง และมีนัยสําคัญ

จนสามารถนําไปใชในการปรับปรุง

รายวิชา และเปนขอมูลที่สําคัญตอ

ก า ร เ ขี ย น  ม ค อ . 7 อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระยะเวลาในการ

ดําเนินงานตองเปนไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติท่ีกําหนดไว 

รายวิชา โดยพิจารณาถึงการ

วัดผล และ การจัดการเรียนการ

สอน โดยพิจารณารายละเอียด 

มคอ.5 ควบคูกับ มคอ.3 อาจมี

ความผิดปกติในดานตางๆ จะ

เ ส น อ ใ ห พิ จ า ร ณ า เ ข า สู

ก ร ะ บ ว น ก า ร ท ว น ส อ บ ใ น

รายวิชา  

 23. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษา หลักสูตรควรมีการระบุ

ประเด็นสําคัญในการทวนสอบของ

แต ละรายวิชา ใหครบถ วนและ

ชัดเจน อาทิ การใหระดับเกรด/

คะแนนผิดปกติ หรือขอสอบเพ่ือการ

วัดผลไมสอดคลองกับผลลัพธการ

เ รี ย น รู  ( learning outcome)  ท่ี

คาดหวังหรือกําหนดไวใน มคอ.3 

เปนตน และใหขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุ งตออาจารยผู สอนเปน

รูปธรรม มีการกํากับและติดตาม ผล

การดําเนินงานของอาจารยผูสอนใน

รายวิชาที่ตองปรับปรุง และรายงาน

ผลการดําเนินการใน มคอ.7 ซึ่งเปน

รายงานที่ควรนํา เสนอผูบริหาร

วิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นอยาง

ต อ เนื่ อ ง  เพื่ อ ให ก า รทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ครอบคลุม

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็น

ดวยใน ขอเสนอแนะ 

ทางหลักสูตรไดดําเนินการทวน

สอบรายวิชาโดยมุงเนนรายวิชา

ที่มีระดับคะแนนผิดปกติและ

รายวิชาท่ีเริ่มดําเนินการสอน

เปนครั้งแรก เพื่อทวนสอบใน

ด า น ก า ร วั ด ผ ล แ ล ะ ค ว า ม

สอดคลองในเนื้อหารายวิชา 

รวมทั้งการใหขอเสนอแนะใน

การปรับปรุงตออาจารยผูสอน 
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ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน 
ความเห็นของผูรับผดิชอบ

หลักสูตร 

การนําไปดําเนินการวางแผน 

หรือปรับปรุงหลักสูตร 

ไปถึ ง ร ะดั บร ายวิช าและระดับ

หลักสูตร 

24. หลักสูตรควรมีการปรับปรุงแบบ

ประเมินความพึงพอใจที่มีตอสิ่ ง

สนับสนุนการเรียนรู โดยจําแนกเปน

อาจารยและนักศึกษา และนําผล

การประเมินความพึงพอใจของ

อ าจ าร ย แ ล ะนั ก ศึ กษาม า เ ป น

แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูในการจัดการ

เรียนการสอนในครั้งตอไป 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็น

ดวยใน ขอเสนอแนะ 

ทางหลักสูตร ไดดํ า เนิ นการ

ปรับปรุงแบบประเมินใหมีการ

ป ร ะ เ มิ น แ ย ก ใ น ส ว น ข อ ง

นักศึกษาและอาจารย 

 

แผนปรับปรุงพัฒนาตามขอเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ป

การศึกษา 2562 (วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร) 

ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน ความเห็นของผูรับผดิชอบหลักสตูร 
การนําไปดําเนินการวางแผน 

หรือปรับปรุงหลักสูตร 

3.1.1 หลักสูตรควรมีแผนระยะยาว

ตอเนื่องสําหรับการรับนักศึกษาและ

ถายทอดสูระยะสั้นท่ีสามารถนํามา

ป ฏิ บั ติ เ ป น ร า ย ป  ใ น แ ต ล ะ ป

การศึกษาที่สอดคลองกับระบบและ

กล ไ กทั้ ง ภ าย ในและภายนอก 

(TCAS) เพ่ิมชองทางในเชิงรุกเพ่ือ

ในการเขาหาลูกคา (นักศึกษาแรก

เขา) ใหมีความหลากหลายขึ้น และ

ค ว ร มี ค ว า ม ร ว ม มื อ ร ะ ห ว า ง

ผู รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย

ผูสอน ผูบริหารทั้งระดับวิทยาลัย

เน่ืองจากจัดการเรียนการสอนในป 

61 เปนครั้งแรก จึงไมแนใจวามี

แนวโนมนักศึกษาแรกเขาลดลง

ตอเนื่องหรือไม แตเห็นควรท่ีจะตอง

มีแผนระยะยาวและระยะสั้นที่

สอดคลองกัน โดยเปนแผนเชิงรุก 

ห ลั ก สู ต ร ไ ด จั ด ทํ า แ ผ น

ยุทธศาสตรในการรับนักศึกษา

ใหม ท้ังระยะยาวและระยะสั้น 

โดยเนนการปฏิบัติเชิงรุก ใน

ระยะยาว จะมีการปรับปรุง

หลักสูตรใหสามารถรับนักศึกษา

ไ ด ห ล า ก ห ล า ย ม า ก ขึ้ น 

โดยเฉพาะนักศึกษาที่สําเร็ จ

การศึกษาระดับ ปวส. และแผน

ร ะ ย ะ สั้ น  คื อ ก า ร อ อ ก

ประชาสัม พันธ เ ชิ ง รุ กอย า ง

สม่ํ า เสมอ ทั้ งออนไลนและ
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และระดับมหาวิทยาลัย ในการ

ชวยกันสนับสนุนและแกไขปญหาที่

เกิด ข้ึนซึ่ งมีแนวโนมของจํานวน

นั ก ศึ กษ า แ ร ก เข า ล ด ล งอย า ง

ตอเนื่อง 

ออฟไลน ซึ่งมีผลทําใหยอดรับ

นักศึกษาใหมเพิ่มจาก 15 คน 

ในป 61 เปน 25 คน ในป 62 

3.1.2 การเตรียมความพรอมของ

นั ก ศึ กษ า  หลั ก สู ต รควรมี ก า ร

กําหนดผลลัพธในเชิงคุณภาพ (ที่

สะทอนใหเห็นถึงผลลัพธการเรียนรู) 

ที่ สามารถใช เครื่ องมือวัดผลได  

โดยเฉพาะปรับความรูพ้ืนฐานการ

คํ า น ว ณ  ค ว า ม รู พ้ื น ฐ า น ท า ง

วิทยาศาสตร พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

และพื้นฐานการฝกปฏิบัติจริง ทั้งนี้

การประเมินกระบวนการ ควรนําผล

การดําเนินงานเปรียบเทียบกับกับ

ผลลัพธที่กําหนด หากไมไดตอง

อธิบายถึงวิธีการทําอยางไรเพ่ือให

เขาสูเปาหมายที่กําหนด 

เห็นดวย 

 

ทางหลักสูตรจัดการปรับพ้ืนฐาน

โดยการใชขอมูลในอดีตเปนหลกั

ในการเลือกหัวขอปรับพ้ืน โดย

กําหนดผลลัพทเชิงปริมาณ คือ 

การทํ า  pre- test และ post-

test แตยังไมไดกําหนดผลลัพท

เชิงคุณภาพ โดยมีแผนที่จะเริ่ม

ในปการศึกษา 2563 

3.1.3 หลักสูตรควรมีการตรวจสอบ

คุณสมบัติและศักยภาพในการเรียน

จนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่

หลักสูตรกําหนด ถานักศึกษามี

คุณสมบั ติ ไ ม ผ าน เกณฑขั้ นต่ํ า  

หลักสูตรควรจัดทําแผนเตรียมความ

พรอมทางการเรียนหรือการพัฒนา

จนมีคุณสมบัติผานเกณฑ ข้ันต่ํ า  

เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรได

จนสําเร็จการศึกษา 

เห็นดวยในแนวคิด แตการตรวจสอบ

ศักยภาพทําไดยากในชวงการรับ

นักศึกษาใหม อาจปรับไปทําในชวง

การจัดการเรยีนการสอนในปแรก 

 

ยังใชขอมูลในอดีตเปนหลักใน

การจัดการเตรียมความพรอม

ใหกับนักศึกษา 

3 . 2 . 1  กา ร จั ด ร ะบบการ ดู แ ล

นักศึกษาของอาจารย ท่ีปรึกษา 

เห็นดวย หลักสูตรไดสรางแบบฟอรมการ

ใหคําปรึกษาออนไลน เพ่ือให
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หลักสูตรควรมีการกํากับ ติดตาม 

ผลการแกไขปญหาใหกับนักศึกษา 

ซึ่งควรตระหนักถึงการสํารวจความ

พึงพอใจในการรับคําปรึกษาของ

นักศึกษาที่เขาพบ เพื่อใชเปนขอมูล

ในก า รปรั บปรุ ง ก ร ะบว น ก า ร

ควบคุ มดู แลการ ให คํ าปรึ กษา

วิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

สวนการประเมินกระบวนการ มีการ

นําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ

กับกับผลลัพธที่กําหนด และควรมี

การแลกเปลี่ยนขอมูลนักศึกษาใน

กลุมอาจารยผูสอนเพื่อการพัฒนา

นักศึกษา (จุดเดน จุดดอย ผลการ

เรียน เปนตน) 

 สามารถกํากับ ติดตาม ผลการ

แกไขปญหาใหกับนักศึกษาได  

 

 

 

3 . 2 . 2  ห ลั ก สู ต ร ค ว ร กํ า ห น ด

ผูรับผิดชอบในการวิเคราะหและ

ร ะ บุ ค ว า ม เ สี่ ย ง  แ ล ะ ป จ จั ย ที่

กอใหเกิดความเสี่ยงในดานสัมฤทธิ์

ผลการเรียนรูของนักศึกษา อาทิ 

นักศึกษาออกกลางคัน ซึ่งมีผลตอ

อัตราคงอยูของนักศึกษา หรือมี

ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ํา หรือไมผาน

รายวิชาพื้นฐานที่ตองนําไปใชกับ

รายวิชาอ่ืน เปนตน มีการจัดทํา

แผนบริหารความเสี่ ยงเ พ่ือการ

บรรลุ เ ป าหมายหรื อผลลัพธที่

กําหนด โดยมีการรายงานผลการ

ดําเนินงานและประเมินความสําเร็จ

ของการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค

และแนวทางการแก ไข  พรอม

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง แผน

เห็นดวยวาควรมีการคาดการณความ

เสี่ยงเพ่ือการเตรยีมความพรอม 

จากการสํารวจและสอบถาม

นักศึกษาท้ังหมด 3 คน พบวา 

แตละคนมีปญหาแตกตางกัน 

สวนมากเปนปญหาสวนบุคคล 

เชน ปญหาครอบครัว ปญหา

ดานการเงิน ซึ่งทางหลักสูตรฯ 

ไมสามารถเขาไปดูแลได อยางไร

ก็ตามไดทําแผนความเสี่ยงของ

หลักสูตรดานสัมฤทธิ์ผลการ

เรียนรู ของนักศึกษาไว  โดย

พบว า  ค วาม รู พื้ น ฐ านของ

นักศึกษา เปนปจจัยท่ีมีความ

เสี่ยงสูงที่สุด โดยทางหลักสูตร

ไดใชการปรับพื้นฐานกอนเขา

เรียนเปนวิธีลดผลกระทบจาก

ความเสี่ยงนี้ มีการสอนเสริมใน

รายวิชาพื้นฐานที่ตองนําไปตอ
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บริหารความเสี่ ย งตอผู บริหาร

วิทยาลัย 

ยอดในวิชาอื่นเพ่ิม และมีแผนใน

การเปด 

3.2.3 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ

ของนักศึกษาและการเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ท่ี

ผ านจากการทําโครงการหรือ/

กิจกรรมนักศึกษา หลักสูตรควรมี

กํ า หนดผ ล ลั พ ธ เ ชิ ง คุณภ า พที่

คํานึงถึงประเด็นสําคัญที่นักศึกษา

ควรได โดยการจัดกิจกรรมนักศึกษา

ตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะ

ที่พึงประสงคของหลักสูตร ท้ังนี้การ

ประเมินกระบวนการ มีการนําผล

การดําเนินงานเปรียบเทียบกับกับ

ผลลัพธที่กําหนด เพ่ือการพัฒนา

อยางตอเนื่อง 

เห็นดวย 

 

หลักสูตรไดกําหนดผลลัพทของ

กิ จ ก ร ร ม ใ ห ส อ ด ค ล อ ง กั บ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

ของหลักสูตร คือ 1. มีทักษะใน

ดานการเปนวศิวกรนักปฏิบัติ 2. 

สามารถคิด สรางสรรค และ

แกปญหา โดยใชวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีเปนฐาน และ 3. 

เปนนักแสวงหาความรู สามารถ

ทํางานรวมกับทีมงานได 

 

3.2.4 จัดทําสรุปรายช่ือกิจกรรม

นั ก ศึ ก ษ า / โ ค ร ง ง า น ท่ี พั ฒ น า

ศักยภาพนักศึกษา และเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

ตลอดปการศึกษาอยางตอเนื่อง 

พรอมทั้ งระบุวาแตละกิจกรรม/

โครงการ เปนไปตามทักษะใดใน 4 

C 

เห็นดวย 

 

ไดทําตารางสรุปกิจกรรมตลอด

ทั้งปการศึกษา 2562 โดยระบุ

วาแตละกิจกรรมเปนไปตาม

ทักษะใดใน 4 C 

 

3 .3 .1  หลักสูตรควรปรับ/ เพิ่ ม 

ประเด็นที่สําคัญในแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอดาน

การบริหารหลักสูตร ในประเด็น

สําคัญที่หลักสูตรตองดําเนินการ 

อาทิ ดานความพึงพอใจตอการ

เตรี ยมความพรอมก อนเข ารับ

เห็นดวยในการปรับปรุง

แบบสอบถามในสวนของการเตรยีม

ความพรอมกอนเขารับการศึกษา 

 

มีการปรับแบบสอบถามความ

พึงพอใจใหครอบคลุมถึงการ

เตรียมความพรอมกอนเขารับ

การศึกษาแลว 
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การศึกษา การพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสรางทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เปนตน 

เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุง

กระบวนการใหมีผลการดําเนินงาน

ที่สามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนด 

และสรางโอกาสในการเรียนรูที่

สงเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู

ใ น ศ ต ว ร ร ษ ที่  2 1  ใ ห ไ ด

มาตรฐานสากล (4C ไดแก Critical 

thinking, Creative, 

Communication, Collaboration

) ทั้งนี้ควรคํานึงถึงหัวขอที่นักศึกษา

ทําในแตละกลุม/ชั้นป  

3.3.2 หลักสูตรควรมีการรายงานผล

การประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอหลักสูตรโดยมีขอมูล 3 

ป  ย อ น ห ลั ง  โ ด ย ข อ มู ล ต อ ง

ครอบคลุมองคประกอบในตัวบงช้ี 

3.1 และ 3.2 และนําผลการประเมนิ

มาใชในการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

หลักสตูรไดจดัทําแลว แตจะปรับให

ครอบคลุมตัวบงช้ีที่ 3.1 และ 3.2 

ไดทํ า การ เ ก็บข อมูลผลการ

ประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อ

นํามาพัฒนาหลักสูตร 

4.1.1 ตามแผนพัฒนาผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่เปนรายบุคคลระยะ 5 ป 

ที่ ไดมีการกําหนดเปาหมายการ

พัฒนาในแตละป  อาทิ  การขอ

ตําแหนงทางวิชาการ การทําวิจัย 

การเผยแพรผลงาน การเขียนตํารา 

เ ป นต น  เ พ่ื อ ใ ห สอด คล อ ง กั บ

แผนพัฒนาหลักสูตร ควรมีขอมูลผล

ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง อ า จ า ร ย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนรายบุคคล

ในแตละปการศึกษา ควรรายงาน

เห็นดวยวาตองระบุปจจัยสาเหตุทีท่ํา

ใหไมสามารถปฏิบัตติามแผนท่ีวางไว

ได 

หลักสูตรเพิ่มสาเหตุและแนว

ทางกา รแก ไข  ในกรณีที่ ไ ม

เปนไปตามแผนพัฒนาอาจารย 
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ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

ตนเองของอาจารยแตละคน วา

เปนไปตามแผนหรือไม ในกรณีท่ีไม

เปนไปตามแผนที่วางไว ใหระบุ

สาเหตุและแนวทางการดําเนินงาน

ตอไป สําหรับการพัฒนาตนเอง มา

เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนด 

เพ่ือนําไปสูเปาหมายที่ตองการ และ

ควรมีการควบคุม กํากับ ติดตาม 

ประเมิน ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

4.2.1 หลักสูตรควรเพ่ิมมาตรการใน

เชิงบวก เพ่ือผลักดันใหอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรเขาสูตําแหนง

ท า ง วิ ช า ก า ร ต า ม แ ผ น พัฒ น า

บุคลากรเปนรายบุคคล ท้ังนี้หากไม

เ ป น ไ ปตามแผนฝ ายบริห ารที่

เกี่ยวของควรเขามากํากับดูแลและ

ใหการสนับสนุนอยางใกลชิดและ

อยางตอเนื่อง 

เห็นควรใหมมีาตรการเชิงบวก 

เพ่ือใหเกิดแรงจูงใจ ทั้งน้ีตองข้ึนอยู

กับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และ 

วิทยาลัยฯ ดวย 

มี ก า ร ผ ลั ก ดั น เ รื่ อ ง นี้ จ า ก

ห ลั ก สู ต ร ไ ป สู ห น ว ย ง า น ท่ี

เก่ียวของ 

4.2.2 การนําเสนอผลงานทาง

วิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร ควรมีมาตรการหรือกลไก

ในการสงเสริมใหทุกคนมีสวนรวม

ในการจัดทํา นําเสนอในที่ประชุม

วิ ช าการ  เ ขี ยนบทความลงใ น

วารสารวิชาการ และตระหนักใน

การยกระดับคุณภาพของบทความ

ใหมีคานํ้าหนักที่มากข้ึน อาทิ การ

ล ง ตี พิ ม พ ใ น ว า ร ส า ร ที่ อ ยู ใ น

ฐานขอมูล TCI 1 เปนตน 

เห็นควรและคิดวาสอดคลองกับ

คําแนะนําในขอกอนหนา คือมี

มาตรการเชิงบวกในการจูงใจให

ยกระดับคุณภาพของบทความ 

มี ก า ร ผ ลั ก ดั น เ รื่ อ ง นี้ จ า ก

ห ลั ก สู ต ร ไ ป สู ห น ว ย ง า น ท่ี

เก่ียวของ 
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4 . 2 . 3  ห ลั ก สู ต ร โ ด ย ค ณ ะ 

มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการจัดสรร

งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ

อาจารย  อา ทิ  การ เดิ นทาง ไป

นําเสนอผลงานทางวิชาการ การ

ตีพิมพในวารสาร ให เปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 

เพื่อสงผลตอคุณภาพของการผลิต

บัณฑิต 

เห็นควรและคิดวาสอดคลองกับ

คําแนะนําในขอ 4.2.1 และ 4.2.2 

มี ก า ร ผ ลั ก ดั น เ รื่ อ ง นี้ จ า ก

ห ลั ก สู ต ร ไ ป สู ห น ว ย ง า น ท่ี

เก่ียวของ 

4.3.1 แบบประเมินความพึงพอใจ

ของอาจารยควรปรับ/เพิ่ม ใหเขา

กั บ กิ จ ก ร ร ม ท่ี ดํ า เ นิ น ก า ร ซึ่ ง

สอดคลองกับประเด็นสําคัญ อาทิ 

ร ะ บ บ ก า ร แ ต ง ตั้ ง อ า จ า ร ย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร ระบบการ

บริหาร (ประเมิน สรางขวัญกําลังใจ) 

ร ะบบการส ง เส ริ ม และ พัฒนา

อาจารย (ตําแหนงทางวิชาการ วิจัย 

การศึกษาตอ) เปนตน และหลักสตูร

ควรปรับการเขียนกระบวนการให

ชัดเจน จากการดําเนินงานจริง จาก

ขอมูลรายบุคคลเพื่อผลการพัฒนา

อยางตอเนื่อง 

เห็นดวย มีการปรับแบบประเมินในบาง

จุด 

4.3.2 หลักสูตรควรมีการนําผลการ

ประเมินของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีตอการบริหารหลักสูตร

ม า วิ เ ค ร า ะห แ ล ะแปล ผ ล เพื่ อ

นํามาใชในการพัฒนาและปรับปรุง

อยางตอเนื่อง  และหลักสูตรควร

ปรับปรุ งแบบประเมินความพึ ง

เห็นดวย มีการปรับแบบประเมินในบาง

จุด 
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พ อ ใ จ ใ ห ข อ มู ล ค ร อ บ ค ลุ ม ใ น

องคประกอบตัวบงชี้ 4.1 และ 4.2 

5.1.1 หลักสูตรควรมีการทบทวน 

มาต ร ฐานผ ลลั พ ธ ก า ร เ รี ย น รู  

(Learning Outcomes) ในแตละ

รายวิชา ในหลั กสู ตร ให มีความ

สอดคลองกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตท่ี

พึงประสงคของหลักสูตร 

เห็นดวย เปนนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ี

จะตองมีการประเมิน Program 

learning outcome ใ น ทุ ก

รายวิชา โดยเริ่มทดลองใชใน

ภาคการศึกษา 2/62 นี ้

5.2.1 หลักสูตรควรมีระบบและ

กลไกในการสงเสริม กํากับ ติดตาม 

และตรวจสอบจัดทําแผนการเรียนรู 

มคอ.3 และ มคอ.4 ที่ชัดเจนและ

ส อด คล อ งกั บก า ร ดํ า เ นิ น ง าน

สวนกลางของมหาวิทยาลัย คํานึงถึง

การสรางความเขาใจใหกับอาจารย

ผูสอนและตระหนักในการเขียน 

มคอ. 3 และ มคอ.4 อยางถูกตอง 

และมีนัยสําคัญจนสามารถนําไปใช

ในการ เ รี ยนการสอนตามที่ ไ ด

ออกแบบไวอยางมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ระยะเวลาในการดําเนินงาน

ตองเปนไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่

กําหนดไว 

เห็นดวย ทางหลักสูตรไดวางแผนและ

จัดทําระบบและกลไกในการ

สงเสริม กํากับ ติดตาม สราง

ความเขาใจใหกับอาจารยผูสอน 

และตรวจสอบจัดทําแผนการ

เรียนรู มคอ.3 และ มคอ.4 ที่

สอดคลองกับการดําเนินงาน

สวนกลางของมหาวิทยาลัย โดย

ใ น ป ก า ร ศึ ก ษ า  2562 ท า ง

หลักสูตรไดกํากับติดตามการ

ดําเนินการ มคอ.3 และ มคอ.4 

ไดตรงตามเวลาและครบถวนทุก

รายวิชา ยกเวนบางรายวิชาท่ี

เปนวิชาสวนกลางในกลุมศึกษา

ทั่วไป ทางผูสอนรายวิชาใหกับ

หลักสูตรไมสามารถจะเขาไป

ดําเนินการได เอง ดังนั้นทาง

หลักสูตรจึงตองพยายามติดตาม

จากผูสอนภายนอกจึงอาจทําให

เกิดความลาชาในการบันทึกลง

ไปในระบบ 
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5 . 2 . 2  หลั กสู ต รค ว รมี ก า รจั ด

กิจกรรมการเตรียมความพรอม

ทางการเรียนแกนักศึกษา (ความรู

พ้ืนฐานที่ จําเปน ตองมีกอนเขา

ศึกษาในแตละรายวิชา) เพื่อลด

ความเสี่ ยงตอการเรียนไมผ าน

รายวิชา ซึ่งสงผลการสอบตกใหออก

ของนักศึกษา 

เห็นดวย ทา งหลั กสู ต ร ได มี แผนและ

กระบวนการเตรียมความพรอม

ใหกับนักศึกษาทั้งในสวนของ

กระบวนการก อนเข า เ รี ยน 

ระหวางเรียน และกอนสําเร็จ

การศึกษาเพ่ือออกไปทํางาน

หรือเรียนตอโดยในสวนของ

กระบวนการเตรียมความพรอม

ของนักศึกษา กอนเขาเรียนกอน

เปดภาคเรียน ทางหลักสูตรได

จัดทํากระบวนการการทดสอบ

ก อน เ รี ย น  ( Pre- Test)  เพื่ อ

วิ เ ค ร าะห ถึ งความสามารถ 

จุดออน จุดแข็ง ของนักศึกษา

ที่มาจากหลากหลายสถาบันทั้ง

ในสวนของ ความรูพ้ืนฐานดาน

คณิตศาสตร ความรูพ้ืนฐานดาน

ภาษาอังกฤษ ความรู พ้ืนฐาน

ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ

วิศวกรรมศาสตร จากนั้นจึงได

ดําเนินการจัดทําโครงการปรับ

พ้ื น ใ ห กั บ นั ก ศึ ก ษ า เ ป น

ระยะเวลา 1 เดือน และทําการ

ประเมินกระบวนการโดยการ

ทดสอบหลังเรียน (Post-Test) 

เพื่ อประ เมินผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษา 

5.3.1 หลักสูตรควรมีระบบและ

กลไกในการกํากับ การประเมินการ

จัดการเรียนการสอนและประเมิน

หลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ 

มคอ.7) ที่ชัดเจนและสอดคลองกับ

เห็นดวย ไดจัดทําระบบและกลไกในการ

กํากับการจัดสง รวมถึงการใช

การทวนสอบเพ่ือประเมินการ

จัดการเรียนการสอน 



181 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 
 

การดํ า เ นิ น งานส วนกลางของ

มหาวิทยาลัย คํานึงถึงการสราง

ความเขาใจใหกับอาจารยผูสอนและ

ตระหนักในการเขียน มคอ.5 และ 

มคอ.6 อยางถูกตอง และมีนัยสําคญั

จนสามารถนําไปใชในการปรับปรุง

รายวิชา และเปนขอมูลที่สําคัญตอ

ก า ร เ ขี ย น  ม ค อ . 7  อ ย า ง มี

ประสิทธภิาพ ทั้งน้ีระยะเวลาในการ

ดําเนินงานตองเปนไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติท่ีกําหนดไว 

 

สวนการสรางความเขาใจกับ

อาจารยผูสอนถึงความสําคัญ

ของการเขียน มคอ. 5 และ 6 มี

แผนท่ีจะเสนอการอบรมกันทั้ง

หนวยงาน 

5.3.2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษา หลักสูตรควรมีการระบุ

ประเด็นสําคัญในการทวนสอบของ

แตละรายวิชาใหครบถ วนและ

ชัดเจน อาทิ การใหระดับเกรด/

คะแนนผิดปกติ หรือขอสอบเพ่ือ

การวัดผลไมสอดคลองกับผลลัพธ

การเรียนรู (Learning Outcome) 

ที่คาดหวังหรือกําหนดไวใน มคอ.3 

เปนตน และใหขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุ งตออาจารยผู สอนเปน

รูปธรรม มีการกํากับและติดตาม 

ผลการดําเ นินงานของอาจารย

ผูสอนในรายวิชาที่ตองปรับปรุง 

และรายงานผลการดําเนินการใน 

มคอ . 7  ซึ่ ง เ ป น ร า ย ง านที่ ค วร

นําเสนอผูบริหารวิทยาลัยพิจารณา

ใหความเห็นอยางตอเนื่อง เพื่อให

ก า ร ท วน ส อบ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง

เห็นดวย ไดเริ่มทําการระบุประเด็นสําคัญ

ไปบางแลว เชน เกณฑการให

คะแนนตองสอดคลองกับ C-

mapping ของวชิานั้น ๆ รวมไป

ถึ ง ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม

ครอบคลุมในเนื้อหาที่สอน ผาน

ขอสอบกลางภาคและปลายภาค 
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นักศึกษา ครอบคลุมไปถึงระดับ

รายวิชาและระดับหลักสูตร 

5.3.3 หลักสูตรควรมีการกํากับใหมี

พัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือ

ประเมินนักศึกษา และควรมีการ

จัดทําแผนสงเสริมการสอบ Exit 

Exam ตามมาตรฐาน TQF 

เห็นดวยในการตรวจสอบเครื่องมือ

ประเมินนักศึกษา ขณะที ่Exit Exam 

ทางมหาวิทยาลัยมีเกณฑอยูแลว 

มีการพัฒนาการทวนสอบใหดี

ขึ้น ดวยการเนนประเด็นในการ

ทวนสอบ 

5.3.4 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ควร

มี เ กณฑ ในการพิ จ า รณา เลื อ ก

รายวิชา อาทิ เกณฑ GPA CLASS 

แ ล ะ ผ ล ป ร ะ เ มิ น ร า ย วิ ช าจ าก

นักศึกษาของรายวิชานั้ นๆ ที่มี

คะแนนต่ํากวา 3.51 

เห็นดวย มีการสรางเกณฑในการเลือก

วิชาทวนสอบดังนี้ 1) อาจารยท่ี

ไมเคยไดรับการทวนสอบ 2) 

วิชาที่ไมเคยไดรับการทวนสอบ 

3) วิชาที่มีระดับคะแนนของ

นักศึกษาผิดปกติ 4) วิชาที่ไดรับ

คะแนนประเมินจากนักศึกษาต่ํา 

6.1.1 หลักสูตรควรมีเครื่องมือใน

การสํารวจความพึงพอใจตอสิ่ ง

สนับสนุนการเรียนรู ที่แยกชัดเจน

ระหวางอาจารยและนักศึกษา ซึ่ง

เปนตัวอยางในขอมูลคนละสวนกัน

ทั้งความตองการ การเรียนหรือการ

สอน เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงใน

สวนท่ีสําคัญตามบริบทของการ

บริหารหลักสูตร 

เห็นดวย ไดทําการแยกผลการประเมิน 

และแจงผลการประเมินในการ

ปร ะ ชุมหลั ก สู ต ร แล ว  เพื่ อ

ดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของ

ตอไป 

6.1.2 หลักสูตรควรจัดพ้ืนที่/สถานที่ 

สําหรับนักศึกษาและอาจารยได

พบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยนสนทนา

วิชาการ โครงงาน หรือทํางาน

ร วม กัน และควรมีการกํ าหนด

เปาหมายของผลลัพธการเรียนรู 

(Learning Outcomes) ที่นักศึกษา

ไดรับจากความคาดหวังของอาจารย

เห็นดวย ปการศึกษา 2652 หลักสูตรอยู

ระหวางการยายอาคาร ซึ่งไดทํา

เรื่ องเพื่อขอพ้ืนที่    Learning 

Space ไปแล ว  โดยจะมีการ

ประเมินความพึงพอใจรวมกับ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานอื่น 

ๆ 
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ผูสอนจากการใชพ้ืนที่ดังกลาว นํา

ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น / ป ร ะ เ มิ น 

เปรียบเทียบกับผลลัพธท่ีกําหนด 

และมีการกํากับ ติดตาม ประเมิน 

ปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

 

ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2562 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร 

 

ตัวบงชี้ที่ ขอเสนอแนะจากกรรมการ ขอเสนอแนะจากผูบริหารวิทยาลัยฯ 

2.1 คุณภาพ

บัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิ

1. ผลการประเมิ นความ พึงพอใจของ

นายจาง คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ดาน มีระดับ

คะแนนเฉลี่ ย  4.26 หลักสูตรควรมีการ

พัฒนาและปรับปรุงเพื่อสงผลใหคะแนน

สูงขึ้น โดยเฉพาะดานทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 

ที่มีระดับคะแนนต่ําสุด ควรแปลผลขอมูล

เชิงปริมาณเปนเชิงคุณภาพ โดยการหา

ขอมูลเพ่ิมเติมวาทักษะ (โดเมนที่ 5) ดานใด

ที่เปนนัยสําคัญทําใหมีระดับความพึงพอใจ

นอยสุด และควรเสริมกิจกรรมดานดังกลาว

ผานรายวิชาตาง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพ

บัณฑิตใหดียิ่งข้ึน 

หลักสูตรควรมีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ

ควบคู กับเชิงปริมาณ ในโดเมนที่มีผลการ

ประเมินที่ต่ํา โดยทําการสอบถามผูใชบัณฑิต

เพิ่มเติม เพื่อเปนขอมูลเชิงคุณภาพ และควรมี

การจัดทําแผนกิจกรรมท่ีเสริมทักษะที่จําเปนแก

นักศึกษาในรายวิชาของหลักสูตร หรือกิจกรรม

เสริมอื่นๆ   

ตัวบงชี้ 2.2  รอย

ละของบัณฑติท่ีได

งานทําหรือ

ประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป  

1. หลักสูตรควรมีการระบุอาชีพของบัณฑิต

ที่มีงานทําตรงสาขาและไมตรงสาขา วามี

ความสอดคลองกับอาชีพที่ กําหนดไวใน 

มคอ. 2 หลังสําเร็จการศึกษา เพื่อใชเปน

ขอมูลในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรใน

รอบถัดไป 

หลักสูตรควรมีการสํารวจขอมูลเ พ่ิมเติมถึง

ลักษณะอาชีพที่เปนไปได เพื่อใชเปนขอมูลใน

การออกแบบหลักสูตรใหตอบโจทยกับลักษณะ

อาชีพหลังจบการศึกษาของบัณฑิต   
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ตัวบงชี้ 3.1  การ

รับนักศึกษา 

1. หลักสูตรควรเพ่ิมการมีแผนบริหารความ

เสี่ยงในดานแผนเพ่ิมประสิทธิภาพในการรับ

นักศึกษาโดยมี วัต ถุประสงค เ พ่ือใหรับ

นักศึกษาไดตรงเปาหมายมากข้ึนในแผนการ

รับนักศึกษา โดยการวิเคราะหปจจัยเสี่ยง 

(สาเหตุ) พรอมทั้งรายละเอียดของแนว

ทางการจัดการความเสี่ยง และดวยแนวโนม

ของจํานวนนักศึกษาแรกเขาลดลงอยาง

ตอเนื่อง จึงควรมีความรวมมือระหวาง 

ผู บริหา ร ท้ั งระดับวิทยาลัยและระดับ

มหาวิทยาลัยใหมาก ข้ึน ในการชวยกัน

สนับสนุนและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

หลักสูตรควรเพิ่มแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือ

ทําใหยอดนักศึกษาเปนไปตามแผนการรับ

นักศึกษา และควรมีการวางแผนการแนะแนว

นักศึกษาเชิงรุก ผานการสรางกิจกรรมรวมกัน

กับโรงเรียนเครือขาย เพื่อใหการประชาสัมพันธ

เขาถึงกลุมเปาหมายไดมากยิ่งขึ้น พรอมทั้งวาง

แผนการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางใกลชิด 

ทั้ งในดานการเตรียมความพรอมกอนและ

ระหวางการศึกษาในกลุมนักศึกษาที่มีผลการ

เรียนที่ต่ํา  

ตัวบงชี้ 3.2  การ

สงเสริมและ

พัฒนานักศึกษา 

1. การ จัดระบบการดูแลนักศึกษาของ

อาจารยที่ ปรึ กษา  หลักสูตรควรมีการ

สอบถามหรือสํารวจความพึงพอใจในการรับ

คําปรึกษาของนักศึกษาที่เขาพบเทานั้น เพื่อ

ใชเปนขอมูลในการปรับปรุงกระบวนการ

ควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการ และ

แนะแนวแก นั กศึกษา  และควรมีการ

แลกเปลี่ยนขอมูลนักศึกษาในกลุมอาจารย

ผูสอนเพื่อการพัฒนานักศึกษา (จุดเดน จุด

ดอย ผลการเรียน เปนตน) 

หลักสูตรควรพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลการ

ใหคําปรึกษาแกนักศึกษา โดยจัดทําเปน FAQ 

เพ่ือใชเปนแนวทางการใหคําปรึกษาของอาจารย

ที่ปรึกษาในแตละชั้นป และควรมีการติดตามผล

การใหคําปรึกษา พรอมทั้งประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาท่ีเขารับการปรึกษาหลังการ

เขารับการปรึกษาทุกครั้ง   

ตัวบงชี้ 3.3  ผลที่

เกิดกับนักศึกษา 

1. หลักสูตรควรปรับ/เพ่ิม ประเด็นที่สําคัญ

ในแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา

ตอดานการบริหารหลักสูตร ในดานความพึง

พอใจ ตอการเตรียมความพรอมกอนเขารับ

การศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ

การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 

21 ใหสอดคลองกับตัวบงช้ี (3.1) และ (3.2) 

เ พื่ อ นํ า ข อ มู ล ม า ใ ช ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง

กระบวนการ ใหมี ผลการดํ า เนิน งานที่

สามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนด และสราง

โอกาสในการเรียนรูที่สงเสริมการพัฒนา

ทักษะการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 ใหได

มาตรฐานสากล 

หลักสูตรควรทําการวิเคราะหและปรับปรุงแบบ

ประเมินใหครอบคลุม กับประเด็นที่ มีการ

ดําเนินงาน และกลุมเปาหมายของนักศึกษา เพ่ือ

นําผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยใหครอบคลุมทั้ง

ทางดานปริมาณและคุณภาพ 
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ตัวบงชี้ 4.1 การ

บริหารและการ

พัฒนาอาจารย 

1. ห ลั ก สู ต ร มี แ ผ น พั ฒ น า อ า จ า ร ย

ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต ร เ ป น ร า ยป และ

รายบุคคลอยูแลว และมีประเด็นเปาหมายที่

ชัดเจน อยางไรก็ตาม หลักสูตรควรมีขอมูล

ผลจากการพัฒนาเปนรายบุคคลในประเด็น

ต า ง  ๆ  ต ามแผน  มา เป รี ยบ เที ยบ กับ

เปาหมายที่กําหนด หากไมไดเปาหมายที่

ตองการ ใหอธิบายวามีการปรับปรุงวิธีการ

ทํางานอยางไร (PDCA) เพ่ือนําไปสูเปาหมาย

ที่ตองการ และควรมีการกํากับ ติดตามอยาง

ตอเนื่อง 

หลักสูตรควรนําแผนพัฒนาอาจารยนําเสนอตอ

ผูบริหารเพ่ือรวมวางแนวทางในการพัฒนา

อาจารย เชน การวางแผนการรับทุนการศึกษา

ตอ การสงเสริมใหเขารวมการพัฒนาผานการ

อบรมในการทําผลงานทางวิชาการ เปนตน และ

นําผลที่ไดจากการพัฒนาอาจารยเปนรายป 

นําเสนอตอผูบริหารเพ่ือวางแผนในการจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรในปงบประมาณตอไป 

ตัวบงชี้ 4.2 

คุณภาพอาจารย 

1. หลั กสู ต รมี ก า รผลั กดั น ให อ าจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรเขาสูตําแหนงทาง

วิช าการตามแผนพัฒนา บุคลากรเปน

รายบุคคลมากข้ึน แตควรเพ่ิมกลไกในการ

สนับสนุนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหมี

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ด า น ก า ร จั ด ก า ร ใ น

อุตสาหกรรมอาหารใหมากข้ึน และการ

กระตุนใหเกิดกิจกรรมการทําผลงานทาง

วิชาการอยางสม่ําเสมอและยั่งยืน 

หลักสูตรควรเพ่ิมแผนการฝงตัวระยะสั้นและ

ระยะยาวในอุตสาหกรรมอาหารใหกับอาจารย

ในหลักสูตร และนําเสนอตอผูบริหารเพื่อรวม

วางแผนการติดตอประสานสถานประกอบการ 

การจัดสรรงบประมาณ และการขออนุมัติ

เดินทางตอมหาวิทยาลัยฯ ตอไป 

ตัวบงชี้ 4.3 ผลที่

เกิดกับอาจารย 

1. แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย

ค ว ร ป รั บ / เ พ่ิ ม  ใ ห เ ข า กั บ กิ จ กร รมที่

ดําเนินการซึ่งสอดคลองกับประเด็นสําคัญ 

อาทิ ระบบการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร ระบบการบริหาร (ประเมิน สราง

ขวัญกําลังใจ) ระบบการสงเสริมและพัฒนา

อาจารย  ( ตํ า แหน งทางวิช าการ  วิ จั ย 

การศึกษาตอ) ใหสอดคลองกับตัวบงชี้ 4.1 

และ 4.2 

หลักสูตรควรทําการวิเคราะหและปรับปรุงแบบ

ประเมินใหครอบคลุม กับประเด็นที่ มีการ

ดําเนินงาน และสอดคลองกับตัวบงชี้ เพ่ือให

ส าม า ร ถนํ า ผล ก า รปร ะ เ มิ น ม าปรั บปรุ ง

กระบวนการพัฒนาอาจารยใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน  
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ตัวบงชี้ 5.1  สาระ

ของรายวิชาใน

หลักสตูร 

1. หลักสูตรควรเพ่ิมวิธีสํารวจขอมูลความ

ตองการของผู ใชบัณฑิตและจากสถาน

ประกอบการ (ปจจัยภายนอก) ทั้งในเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพจากทุกปการศึกษา 

เปนรายภาคทุกภาคการศึกษาอยางตอเนื่อง 

เพื่อใหมั่นใจวามีขอมูลท่ีเพียงพอ และควร

สํารวจขอมูลท่ีเปนปจจัยภายในเพิ่ม เพื่อใช

การปรับปรุงสาระรายวิชาของหลักสูตรใน

แตละปอยางตอเน่ือง 

หลักสูตรควรเพิ่มชองทางหรือวิธีการสํารวจ

ขอมูลใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และควร

มีการวิเคราะหขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือ

เก็บเปนขอมูลทุกภาคการศึกษา ควรมีการ

นําเสนอแผนตอผูบริหารวิทยาลัยฯ ในกรณีท่ี

ตองใชงบประมาณในการดําเนินการจัดเก็บ

ขอมูลดังกลาว  

2. ค ว ร ศึ ก ษ า ก า ร ทํ า  PLO (Program 

Learning Outcomes) ใหเห็นวานักศึกษามี

ทักษะความสามารถ ที่ควรมีในแตช้ันปจนป

สุดทายที่สําเร็จการศึกษา ตามวัตถุประสงค

ของหลักสูตร  ซึ่ งจะถ ายทอดไปแต ละ

ร า ย วิ ช า ผ า น  CLO (Course Learning 

Outcomes) 

 หลักสูตรควรทําการวิเคราะหความรูความ

เขาใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเก่ียวกับ

การทํา PLO ของหลักสูตร และควรนําเสนอ

กิจกรรมหรือโครงการตอผูบริหาร เพ่ือวาง

แผนการจัดสรรงบประมาณในการจัดอบรมเพื่อ

พัฒนาอาจารยใหเขาใจรูปแบบการทํา PLO 

ตอไป 

  

3. หลักสูตรควรมีการเก็บขอมูลในการ

ปรับปรุงรายวิชาใหหลากหลายจากการ

กําหนดประเด็น ความทันสมัย ซ้ําซอน จาก 

สถานประกอบการ ศิษยเกา ผูมีสวนไดสวน

เสีย และสังเคราะหขอมูลจากการทวนสอบ

ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ เ ก็ บ

รายละเอียดในประเด็นที่สําคัญเปนรายป / 

รายภาคการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงเปนราย

ชั้นป จนถึงรอบการปรับปรุงใหญ (ระยะ 5 

ป) 

 หลักสูตรควรมี การวางแผนและ กําหนด

ระยะเวลาในการจัดเ ก็บขอมูลทั้ งรายภาค

การศึกษาและรายป พรอมทําการวิเคราะห

ขอมูลและนําเสนอตอผูบริหารถึงทิศทางและ

แนวโนมในการปรับปรุงหลักสูตร  
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ตัวบงชี้ 5.2  การ

วางระบบผูสอน

และกระบวนการ

จัดการเรียนการ

สอน 

1. หลักสูตรควรมีกิจกรรมใหความรู เพื่อให

เขาใจอยางถองแทในการจัดทําแผนการ

เรียนรู มคอ.3 - 6 ใหสอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

โดยเฉพาะอาจารยใหมท่ีสอนในหลักสูตร 

รวมทั้งการทบทวนและใหความรูเพิ่มเติม

สําหรับอาจารยผู สอนเกา จนสามารถ

นํ าไปใช ในการ เรียนการสอนตามที่ ได

ออกแบบไวอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้

ระยะเวลาในการดําเนินงานใหเปนไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติท่ีกําหนดไว  

หลักสูตรควรทําการวิเคราะหแผนการเรียนรู 

มคอ.3-6 พรอมรวบรวมประเด็นจุดบกพรองที่

ทําใหแผนการเรียนรูไมสมบูรณหรือขอผิดพลาด

ที่พบบอย และควรจัดการประชุมอาจารยผูสอน

เพื่อทําการชี้แจง และใหคําแนะนํา เพ่ือทบทวน

และใหความรูเพ่ิมเติมกอนเปดภาคการศึกษา

อยางนอย 1 สัปดาห  

2. หลักสูตรควรมีการแนะนํา การนําแผน

กระจายความรับผิดชอบรายวิชาของ

อาจารยผูสอนไปใชในการจัดทํา มคอ.3 

มคอ.4 ใหเหมาะสมและสอดคลองกับ มคอ.

2     

หลักสูตรควรจัดการประชุมอาจารยผูสอนเพ่ือ

ทําการชี้แจง และใหคําแนะนํา เพื่อทบทวนและ

ใหความรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแผนกระจายความ

รับผิดชอบรายวิชากอนเปดภาคการศึกษาอยาง

นอย 1 สัปดาห  

ตัวบงชี้ 5.3  การ

ประเมินผูเรียน 

1. ห ลั ก สู ต ร คว รนํ า ผ ลก า รทวนส อบ

ผลสัมฤทธิ์ มีการระบุประเด็นสําคัญในการ

ทวนสอบของแตละรายวิชาใหครบถวนและ

ชัดเจน อาทิ ปญหาหรือวิธีการใชเครื่องมือท่ี

เหมาะสมในการประเมินผลผูเรียน ใหมี

ความหลากหลายวิธี และเหมาะสมตาม

บริบทของแตละรายวิชา อีกตัวอยางหนึ่ง 

วิ ธีการสอนท่ีเนนใหผู เ รี ยนมีความคิด

สรา งสรรค ใหมาก ข้ึน โดย นําขอมูลมา

ปรับปรุงรายวิชาอยางตอเนื่อง 

หลักสูตรควรทําการวิเคราะหขอมูลผลการทวน

สอบโดยระบุประเด็นสําคัญที่อาจสงผลตอการ

ประเมินผลผูเรียน และผลลัพธการเรียนรูของ

ผูเรียนตามท่ีไดกําหนดไวในเลม มคอ.2 พรอม

นําผลการวิเคราะหดังกลาว มาแลกเปลี่ยน

เรียนรู ร วมกันระหวา งอาจารยผู สอนเ พ่ือ

พิจารณาหาแนวทางรวมกันในการปรับปรุง

รายวิชาตางๆใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง  

2. การสรางขวัญกําลังใจในการสงเสริมให

ผูสอนมีความตระหนักเรียนรูในการจัดทํา 

มคอ.5 และมคอ.6 อยางมีประสิทธิภาพ โดย

อาจมีกิจกรรมประกวดการจัดทํา มคอ.5 

มคอ.6 ดีเดน เปนตน   

การสรางขวัญกําลังใจในการสงเสริมใหผูสอนมี

ความตะหนักในการจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 

สามารถทําเปนกิจกรรมรวมกันระหวางหลักสูตร 

และเปนการทบทวนความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันระหวางอาจารยผูสอน 
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ตัวบงชี้ 6.1 สิ่ง

สนับสนุนการ

เรียนรู 

1. หลั กสู ตรควรตระห นัก ถึ งการปรับ

เครื่องมือที่ใชในการสํารวจความพึงพอใจตอ

สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู  ใหแยกชัดเจน

ระหวา งอาจารยและนักศึกษา ซึ่ ง เปน

ตัวอยางในขอมูลคนละสวนกันทั้งความ

ตองการ การเรี ยนหรือการสอน และ

ขอเสนอแนะ เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงใน

สวนท่ีสําคัญตามบริบทของการบริหาร

หลักสูตร ทั้งนี้ผลการดําเนินงานทั้งหมดตอง

สะทอนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู

ที่จําเปนตอการเรียนการสอนและสงผลให

ผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผลท่ี

เปนรูปธรรม 

หลักสูตรควรทําการวิเคราะห ปรับปรุงและแยก

แบบสํารวจความพึงพอใจสําหรับนักศึกษาและ

อาจารยออกจากกัน เพ่ือนําผลการประเมินไป

ออกแบบ วางแผน และนําเสนอแผนงบประมาณ

ตอผูบริหารในกรณีที่ตองมีการเ พ่ิมเติมสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูในดานการเรียนหรือการ

สอน 

2. หลักสูตรควรมีการสํารวจความตองการ

จําเปนเกี่ยวกับ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ของ

อาจารยและนักศึกษา เ พ่ือนํามาใชเปน

ข อมู ล ในการจั ดทํ า แผนการจั ดหาสิ่ ง

สนับสนุนการเรียนรู  ใหสอดคลอง กับ

มาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกํ าหนดไวใน

หลักสูตร 

หลักสูตรควรทําการสํารวจขอมูลสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูที่มีอยู และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ี

ตองการเพิ่มเติมในมุมของอาจารยและนักศึกษา 

และควรนําผลนําเสนอตอผูบริหารเพื่อรวม

ดํ า เนินการในการวิ เคราะห  และ จัดสรร

งบประมาณในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ตอไป 
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ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2562 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

ตัวบงชี้ที่ ขอเสนอแนะจากกรรมการ ขอเสนอแนะจากผูบริหารวิทยาลัยฯ 

ตัวบงชี ้ 1.1  การ

บริหารจดัการ

หลักสตูรตาม

เกณฑมาตรฐาน

หลักสตูรท่ีกําหนด

โดย สกอ. 

1. หลักสูตรดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ. 2558 แตในปการศึกษาตอ ๆ 

ไป หลักสูตรควรมีการวางแผนเกี่ยวกับการ

ตีพิมพเผยแพร ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย

ของอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร และ

อาจารยประจําหลักสูตร เพื่อการปรับปรุง

หลักสูตรในรอบถัดไป 

หลักสูตรควรนําแผนพัฒนาอาจารยนําเสนอตอ

ผูบริหารเพ่ือรวมวางแนวทางในการพัฒนา

อาจารย เชน การวางแผนการรับทุนการศึกษา

ตอ การสงเสริมใหเขารวมการพัฒนาผานการ

อบรมในการทําผลงานทางวิชาการ การตีพิมพ

เผยแพรผลงานวิชาการ เปนตน และนําผลที่ได

จากการพัฒนาอาจารยเปนรายป นําเสนอตอ

ผูบริหารเพ่ือวางแผนในการจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรในปงบประมาณตอไป  

2. หลักสูตรควรพิจารณาประเภทของ

หลักสูตรใน มคอ.2 จากหลักสูตรทาง

วิชาการ เปนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

หรือปฏิบัติการ ในหลักสูตรปรับปรุงรอบ

ถัด ไป เนื่องจากจะตรงกับลักษณะพึง

ประสงคของบัณฑิต  ท่ี เนนเปน บัณฑิต

ปฏิบัติการ 

หลักสูตรควรทําการวิ เคราะหประเภทของ

หลักสูตร และลักษณะรายวิชาที่จะปรากฏใน

เลมหลักสูตรวาตรงตามประเภทของหลักสูตร

ปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ นําเสนอ

ตอผูบริหารวิทยาลัยและประสานงานไปยังสวน

งานท่ีเกี่ยวของของมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินงาน

ในข้ันตอนตอไป 

ตัวบงชี้ 3.1  การ

รับนักศึกษา 

1. ห ลั ก สู ต ร มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ป รั บ

กระบวนการในการรับนักศึกษาจากการหา

สาเหตุและประเด็นสําคัญที่มีผลใหจํานวน

นักศึกษาไมเปนไปตามแผน และดําเนินการ

จนมีผูเรียนเพิ่มขึ้นตามเปาหมายท่ีกําหนด 

อยางไรก็ตามหลักสูตรควรเพิ่มกลไกในการ

วิ เคราะหชองทางหรือประเภทการรับ

นักศึกษาวาสวนใดท่ีมีจํ านวนมากนอย

อยางไร กรณีประเภทใดไม เปนไปตาม

เปาหมาย หาชองทางหรือกลยุทธใหมในเชิง

รุกจากปจจัยภายนอกและภายในมาเสริม 

เพ่ือใหมีโอกาสยิ่งข้ึนในการหาผู เรียนให

เปนไปตามเปาหมายอยางตอเนื่องและยั่งยนื 

 หลักสูตรควรทําการวิเคราะหชองทางหรือ

ประเภทการรับนักศึกษา เพ่ือนําจุดเดนในแตละ

ส วนมาปรับใช เ พ่ื อ ใหจํ านวนแผนการรับ

นักศึกษาเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดในป

ตอๆไป  
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  2. การเตรียมความพรอมของนักศึกษา 

หลักสูตรควรมีการกําหนดผลลัพธในเชิง

คุณภาพ ท่ีสะทอนให เห็นถึงผลลัพธการ

เรียนรูของผูเรียนท่ีมีปญหาเปนรายบุคคล ท่ี

สามารถใชเครื่องมือวัดผลได (ใคร, จุดออน, 

ผานเกณฑเปาหมายที่กําหนดก่ีคน) อันเปน

ขอมูลที่มีประโยชนตอผู เ ก่ียวของ (อาทิ 

อาจารยท่ีปรึกษา) ในการ กํากับ ติดตาม ผล

การเรียนของนักศึกษา (ระหวางเรียนของแต

ละภาคการศึกษา ซึ่งอาจเตรียมความพรอม

ตอได) ในรายวิชาที่มีปญหาที่ผานการเตรียม

ความพรอมมาแลว และควรสํารวจความพึง

พอใจของนักศึกษา 

 หลักสูตรควรทําการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอรูปแบบหรือวิธีการเตรียมความ

พรอมของนักศึกษา พรอมท้ังกําหนดผลลัพธใน

เชิงคุณภาพออกมา โดยออกแบบเครื่องมือวัดผล

ที่ตอบโจทยและสามารถสะทอนให เห็นถึ ง

ผลลัพธการเรียนรูของผู เรียนท่ีมีปญหาเปน

รายบุคคล  

ตัวบงชี้ 3.2  การ

สงเสริมและ

พัฒนานักศึกษา 

1. หลักสูตรควรตระหนักถึ งการ กํา กับ 

ติดตาม ผลการแกไขปญหาใหกับนักศึกษา 

ซึ่งรวมถึงการสํารวจความพึงพอใจในการรับ

คําปรึกษาของนักศึกษาที่เขาพบเทานั้น เพื่อ

ใชเปนขอมูลในการปรับปรุงกระบวนการ

ควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและ

แนะแนวแกนักศึกษา  

 หลักสูตรควรพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลการ

ใหคําปรึกษาแกนักศึกษา โดยจัดทําเปน FAQ 

เพ่ือใชเปนแนวทางการใหคําปรึกษาของอาจารย

ที่ปรึกษาในแตละชั้นป และควรมีการติดตามผล

การใหคําปรึกษา พรอมทั้งประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาท่ีเขารับการปรึกษาหลังการ

เขารับการปรึกษาทุกครั้ง   

2. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

และการเสริมสรางทักษะการเรียนรู ใน

ศตว รร ษที่  21 ที่ ผ าน กา รทํ า กิ จกร รม

นักศึกษา หลักสูตรควรมีกําหนดผลลัพธเชิง

คุณภาพที่คํานึงถึงประเด็นสําคัญที่นักศึกษา

ควรได โดยการจัดกิจกรรมนักศึกษาตอง

สงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค

ของหลักสูตร (ควรคํานึงถึงความเช่ือมโยง 

ระหวาง PLO, CLO, LLO และ YLO) ทั้งนี้

ขั้ น ต อ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง / ก า ร พั ฒ น า

กระบวนการ หลักสูตรควรมีการนําผลการ

ดําเนินงานเปรียบเทียบกับผลลัพธที่กําหนด 

เพ่ือการพัฒนาผลการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

 หลักสูตรควรจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาและการเสริมทักษะการเรียนรู ใน

ศตวรรษที่  21 พรอมทั้ งกําหนดผลลัพธ เชิง

คุณภาพที่ตอบโจทยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ของหลักสูตร และนําเสนอแผนการพัฒนาตอ

ผูบริหารเพ่ือวางแผนในการจัดทําแผนพัฒนา

นักศกึษาในปงบประมาณตอไป 
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  3. การ จัดระบบการดูแลนักศึกษาของ

อาจารยที่ปรึกษา หลักสูตรควรมีการกํากับ 

ติดตาม ผลการแกไขปญหาใหกับนักศึกษา 

เนื่องจากหลักสูตรมีจํานวนนักศึกษาเพิ่มข้ึน 

จึงควรตระหนักถึงการสํารวจความพึงพอใจ

ในการรับคําปรึกษาของนักศึกษาที่เขาพบ 

เพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงกระบวน

การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวแกนักศึกษา สวนการประเมิน

กระบวนการ มีการนําผลการดําเนินงาน

เปรียบเทียบกับกับผลลัพธที่กําหนด และ

ควรมีการแลกเปลี่ยนขอมูลนักศึกษาในกลุม

อาจารยผูสอนเ พ่ือการพัฒนานักศึกษา 

(จุดเดน จุดดอย ผลการเรียน เปนตน) 

 หลักสูตรควรพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลการ

ใหคําปรึกษาแกนักศึกษา โดยจัดทําเปน FAQ 

เพ่ือใชเปนแนวทางการใหคําปรึกษาของอาจารย

ที่ปรึกษาในแตละชั้นป และควรมีการติดตามผล

การใหคําปรึกษา พรอมทั้งประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษา และนําเสนอตอที่ประชุม

หลักสูตรเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนานักศึกษา

รวมกัน    

ตัวบงชี้ 3.3  ผลที่

เกิดกับนักศึกษา 

1. หลักสูตรควรเพ่ิมประเด็นที่สําคัญ ใน

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอ

ดานการบริหารหลักสูตร ดานความพึงพอใจ

ตอการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ใหสอดคลองกับตัวบงชี้  (3.1) และ (3.2) 

เพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุงกระบวนการใหมีผล

การดําเนินงานท่ีสามารถบรรลุเปาหมายที่

กําหนด และสรางโอกาสในการเรียนรูที่

ส ง เสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู ใน

ศตวรรษที่ 21 ใหได มาตรฐานสากลมาก

ยิ่งข้ึนและยั่งยนื  

 หลักสูตรควรทําการวิเคราะหและปรับปรุงแบบ

ประเมินใหครอบคลุม กับประเด็นที่ มีการ

ดําเนินงาน กลุมเปาหมายของนักศึกษา และ

สอดคลองกับตัวชี้วัด เพื่อนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงกระบวนการใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น โดยใหครอบคลุมทั้งทางดานปริมาณและ

คุณภาพ 
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ตัวบงชี้ 4.1 การ

บริหารและการ

พัฒนาอาจารย 

1. ห ลั ก สู ต ร ค ว ร ป ร ะ ส า น ง า น กั บ

มหาวิทยาลัยผานผูบริหารวิทยาลัย เพื่อการ

จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหมีคุณภาพ

มาตรฐานวิชาชีพจากสถานประกอบการ 

โดยมีโครงการฝงตัวหาประสบการณใน

สถานประกอบการ และวิจัยเพ่ือแกปญหา

รวมกัน อันเปนการสง เสริมใหอาจารย

พัฒนาตนเอง ในการสรางผลงานวิชาการ

อยางตอเนื่องและการออกแบบปรับปรุง

สาระรายวิชา 

หลักสูตรควรทําแผนการพัฒนาอาจารยใน

หลักสูตรและนําเสนอตอผูบริหารเพื่อการจัดสรร

งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร ทั้งในระยะสั้นและระยะ

ยาว 

2. หลักสูตรควรมีการเปรียบเทียบผลการ

พัฒนาตาม IDP เปนรายปในเชิงคุณภาพ

เปนรายบุคคล วาประสบผลสําเร็จตาม

แผนพัฒนาอยางไร และควรมีการกํากับ 

ติดตาม ในรอบปอยางตอเนื่อง ทุก 6-9 

เดือน เพ่ือนํามาปรับแผนใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

หลักสูตรควรสรุปผลการพัฒนาตาม IDP ราย 6 

เดือน นําสงผูบริหารเพ่ือรวมวิเคราะหและวาง

แผนการพัฒนาคุณภาพอาจารยรายบุคคล

เพื่อใหแผนมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งการ

วางแผนการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา

อาจารยในแตละปงบประมาณ 

3. ควรมีกลไกในการสงเสริมใหอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร เขาสูตําแหนงทาง

วิชาการใหมากยิ่งขึ้น อาจมีกิจกรรม KM 

ดานการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ หรือมี

ระบบพี่เลี้ยงท่ีใหคําปรึกษาอยางตอเนื่อง  

ปจจุบันวิทยาลัยฯ ไดเริ่มมีการสรางระบบพี่เลีย้ง

เพ่ือใหคําปรึกษากับอาจารยในบางสวนแลว 

ทั้งน้ีวิทยาลัยฯ จะผลักดันใหเกิดกลไกและระบบ

พ่ีเลี้ยงในดานการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

เพ่ิมขึ้น 

ตัวบงชี้ 4.2 

คุณภาพอาจารย 

1. ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง อ า จ า ร ย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร ควรมีกลไกสงเสริมให

ทุกคน เขียนบทความลงในวารสารวิชาการ 

และตระหนักในการยกระดับคุณภาพของ

บทความใหมีคาน้ํ าหนักที่มากขึ้นอยาง

ตอเนื่อง อาทิ การลงตีพิมพในวารสารที่อยู

ในฐานขอมูล TCI 1 หรือในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติ เปนตน  

หลักสูตรสามารถทําแผนในการพัฒนาอาจารย

ในดานการเขียนบทความวิจัย ผานการอบรม

จากหนวยงานภายในและภายนอก โดยเสนอ

แผนการพัฒนาอาจารยตอผูบริหารเพ่ือวาง

แผนการจัดสรรงบประมาณในการเขารวมการ

อบรมของอาจารยตอไป 
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  2. ห ลั ก สู ต ร ค ว ร มี ก า ร กํ า กั บ  ติ ด ต าม

แผนพัฒนาอาจารยเพ่ือสงผลตอเปาหมายท่ี

หลักสูตรกําหนดไว  และควรสงเสริมให

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย

ประจําหลักสูตร ไดพัฒนาศักยภาพทาง

วิชาชีพและวิชาการอยางตอเนื่อง 

หลักสูตรควรจัดทําแผนพัฒนาอาจารย ในทุกมิติ 

ไดแก การศึกษาตอ การทําผลงานทางวิชาการ 

การสรางผลงานวิจัย และการพัฒนาศักยภาพ

ทางวิชาชีพ เพ่ือนําเสนอตอผูบริหารเพ่ือวางแผน

จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารยของ

วิทยาลัยฯ ในภาพรวมตอไป 

ตัวบงชี้ 4.3 ผลที่

เกิดกับอาจารย 

1. แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย

ค ว ร ป รั บ / เ พ่ิ ม  ใ ห เ ข า กั บ กิ จ ก ร รม ที่

ดําเนินการซึ่งสอดคลองกับประเด็นสําคัญ 

อาทิ ระบบการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร ระบบการบริหาร (ประเมิน สราง

ขวัญกําลังใจ) ระบบการสงเสริมและพัฒนา

อาจารย  (ตํ าแหน งทางวิช าการ  วิ จั ย 

การศึกษาตอ) ใหสอดคลอง กับตัวบงชี้ 4.1 

และ 4.2 

 หลักสูตรควรทําการวิเคราะหและปรับปรุงแบบ

ประเมินใหครอบคลุม กับประเด็นที่ มีการ

ดําเนินงาน และสอดคลองกับตัวบงชี้ เพ่ือให

ส าม า ร ถนํ า ผล ก า รปร ะ เ มิ น ม าปรั บปรุ ง

กระบวนการพัฒนาอาจารยใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

ตัวบงชี้ 5.1  สาระ

ของรายวิชาใน

หลักสตูร 

1. หลักสูตรควรเพ่ิมวิธีสํารวจขอมูลความ

ตองการของผูใชบัณฑิต (ปจจัยภายนอก) ทั้ง

ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากทุกป

การศึกษา ปรับเปลี่ยนเปนรายภาคทุกภาค

การศึกษาอยางตอเนื่อง เ พ่ือใหมั่นใจวา

หลักสูตรมีขอมูลท่ีเพียงพอ เชื่อถือได และ

ควรสํ า ร วจข อมู ลที่ เ ป นป จจั ยภายใน 

(อาจารยผูสอน) เพิ่ม เพ่ือใชในการปรับปรุง

สาระรายวิชาของหลักสูตรในแตละปอยาง

ตอเนื่องและเปนรูปธรรม 

 หลักสูตรควรเพ่ิมชองทางหรือวิธีการสํารวจ

ขอมูลใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และควร

มีการวิเคราะหขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือ

เก็บเปนขอมูลทุกภาคการศึกษา ควรมีการ

นําเสนอแผนตอผูบริหารวิทยาลัยฯ ในกรณีท่ี

ตองใชงบประมาณในการดําเนินการจัดเก็บ

ขอมูลดังกลาว 



194 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 
 

  2. หลักสูตรควรศึกษาและวิเคราะหการ

จั ด ทํ า  PLO (Program Learning 

Outcomes) ให เห็นวานักศึกษามีทักษะ

ความสามารถ ที่ควรมีในแตชั้นปจนถึงป

สุ ด ท า ย ที่ จ ะ สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า  ต า ม

วัตถุประสงคของหลักสูตรหรือคุณลักษณะ

พึงประสงคของบัณฑิต โดยผานแตละ

รายวิชาท่ีมีการแสดงผลลัพธการเรียนรูใน 

C-Mapping และจัดใหสอดคลองกับ PLO 

ในแตละชั้นป และควรตระหนักถึงการนํา

ก ร ะ บ ว น ก า ร  YLO (Year Learning 

Outcomes) มาใชในการกํากับการบริหาร

หลั กสู ตร  ซึ่ ง ส ะท อนถึ งการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์การเรียนของผูเรียนได 

 หลักสูตรควรทําการวิเคราะหความรูความ

เขาใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเก่ียวกับ

การทํา PLO ของหลักสูตร และควรนําเสนอ

กิจกรรมหรือโครงการตอผูบริหาร เพ่ือวาง

แผนการจัดสรรงบประมาณในการจัดอบรมเพื่อ

พัฒนาอาจารยใหเขาใจรูปแบบการทํา PLO 

ตอไป 

ตัวบงชี้ 5.2  การ

วางระบบผูสอน

และกระบวนการ

จัดการเรียนการ

สอน 

1. หลักสูตรควรตระหนักในการจัดการเรียน

การสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การ

บ ริ ก า ร แ ก สั ง ค ม  แ ล ะ ทํ า นุ บํ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรม ผานรายวิชาตาง ๆ ใน

หลักสูตร หรือผานกิจกรรมที่เหมาะสม ทั้งน้ี

หลักสูตรควรมีการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน

วาดําเนินงานแลว นักศึกษาตองไดผลลัพธ

ก า ร เ รี ย น รู  ( Learning Outcomes) ที่

สอดคลองกับที่กําหนดไวใน มคอ.2 ซึ่งโยง

ม าสู  ม คอ . 3 ห รื อ  ม คอ . 4 นํ า ผ ลก า ร

ดําเนินงานเปรียบเทียบกับผลลัพธที่กําหนด

เปนรายภาคการศึกษา ไปใชในการปรับ

กระบวนการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมิน 

และปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

 หลักสูตรควรทําการวิเคราะหรายวิชา และ

กําหนดรายวิชาที่สามารถจัดการเรียนการสอน

แบบบูรณาการกับการวิจัย การบริการแกสังคม 

และทํานุบํ ารุ งศิลปวัฒนธรรม ในแตละป

การศึกษาออกมาใหชัดเจน พรอมทั้งสรางความ

เขาใจและออกแบบแผนการเรียนรูในรายวิชา

รวมกับอาจารยผูสอนเพ่ือใหผลลัพธการเรียนรู

ของนักศึกษาสอดคลองกับที่กําหนดไวใน มคอ.2  

2. หลักสูตรควรมีการประสานงานกับ

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยในกรณีท่ีมี

ปญหาการบริหารหลักสูตร เพื่อใหการ

บริหารหลักสูตรสามารถขับเคลื่อนไดอยางมี

ประสิทธผิล 

 หลักสูตรควรรวบรวมประเด็นปญหาในดานการ

บริหารหลักสูตรในแตละปการศึกษา และ

นําเสนอตอผูบริหาร เพ่ือทําการวิเคราะหและหา

แนวทางในการแกปญหารวมกัน ตลอดจนการ

สรางแนวทางปฏิบัติท่ีดีรวมกัน   
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ตัวบงชี้ 5.3  การ

ประเมินผูเรียน 

1. หลักสูตรควรมีการประเมินผลผูเรียนโดย

เชื่ อมโยงกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่

กําหนดไวใน มคอ. 2 และมีกระบวนการ

ประ เมิ นพัฒนาที่ ชั ด เ จนโดยสามารถ

ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา

ได 

 หลักสูตรควรมีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การ

เรียนรูของผูเรียนทุกครั้งหลักจบภาคการศึกษา 

โดยสามารถจัดทําแบบประเมินผลใหผูเรียน

ประเมินตนเอง จากนั้นนํ าผลดังกลาวมา

วิเคราะหกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไว

ใน มคอ.2  

2. หลักสูตรควรเพ่ิมมาตรการหรือกลไกใน

การสงเสริมใหอาจารยผูสอนมีความรูและ

เขาใจอยางถองแทในการจัดทํารายงาน 

มคอ. 3-6 (อาจจัดอบรมหรือการทํา KM 

รวมกัน) เพื่อการเขียนรายงาน ปญหา 

ขอเสนอแนะอยางมีคุณภาพตามกรอบ TQF 

และมีประโยชนตอการนําไปใช ในการ

ปรับปรุงรายวิชาอยางมีประสิทธผิล    

หลักสูตรควรทําการวิเคราะหแผนการเรียนรู 

มคอ.3-6 พรอมรวบรวมประเด็นจุดบกพรองที่

ทําใหแผนการเรียนรูไมสมบูรณหรือขอผิดพลาด

ที่พบบอย และควรจัดการประชุมอาจารยผูสอน

เพื่อทําการชี้แจง และใหคําแนะนํา เพ่ือทบทวน

และใหความรูเพ่ิมเติมกอนเปดภาคการศึกษา

อยางนอย 1 สัปดาห  

3. ควรทําการ pre-test จากรายวิชาทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

ตอเนื่องจากรายวิชาท่ีมีการทวนสอบ เพ่ือ

นําผลท่ีไดไปปรับปรุงรายวิชาที่กอนหนา 

 หลักสูตรควรทํ าการวิ เ คราะห รายวิชาที่

ตอเนื่องกัน และจัดทําขอสอบเพ่ือวัดระดับผล

การเรียนรูของนักศึกษากอนเริ่มรายวิชาตอเนื่อง 

เพื่อนําผลไปออกแบบแผนการเรียนรูในรายวิชา

กอนหนาใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ

รายวิชาตอเนื่องมากยิ่งข้ึน  

4. หลักสูตรควรมีการวิเคราะหคุณภาพของ

เครื่องมือวัดโดยเฉพาะขอสอบเพื่อพัฒนา

เขาสูธนาคารขอสอบ (Item bank) 

 หลักสูตรควรทําการวิเคราะหแผนกระจายการ

เรียนรูที่ ระบุในเลม มคอ.2 และออกแบบ

เครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับลักษณะรายวิชาใน

หลักสูตร เพื่อนําไปสูการปรับปรุงขอสอบใหดข้ึีน  
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ตัวบงชี้ 6.1 สิ่ง

สนับสนุนการ

เรียนรู 

1. หลักสูตรควรระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ที่จําเปนสําหรับหลักสูตรให ชัดเจน ควร

ตระหนักถึงการจัดทําแผนการจัดหาสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู  ใหสอดคลอง กับ

มาตรฐานผลลัพธการเรียนรู  (Learning 

Outcomes) ที่กําหนดไวในหลักสูตร (มคอ.

2) โดยพิจารณารวมกับขอมูลความพึงพอใจ

ทั้งของอาจารยผูสอนและนักศึกษา หรือ 

สถานประกอบการ ทั้งนี้ผลการดําเนินงาน

ทั้งหมด ตองสะทอนหรือสงผลใหผูเรียน

สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผลที่เปน

รูปธรรม และหลักสูตรควรรายงานความ

เชื่อมโยงของผลลัพธการเรียนรูที่เกิดจาก

กระบวนการของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดย

แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพหรือ

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาอยาง

ชัดเจน ทั้งนี้ควรมีสวนรวมของผูบริหารใน

กระบวนการดังกลาว 

หลักสูตรควรมีการสํารวจสิ่ งสนับสนุนการ

จัดการเรียนรูที่จําเปนสําหรับหลักสูตร และ

นําเสนอตอผูบริหารเพ่ือรวมดําเนินการในการ

วิเคราะห และ จัดสรรงบประมาณในการจัดหา

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูตอไป 

2. หลั กสู ตรควรตระห นัก ถึ งการปรั บ

เครื่องมือ (Tool) ที่ใชในการสํารวจความพึง

พอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ควรแยก

ชัดเจนระหวางอาจารยผูสอนและนักศึกษา 

และควรมีการเสนอคําถาม ปลายเปดในราย

ประเด็นยอย เชน ขอที่ใหคะแนน 1 หรือ 2 

คะแนน ใหกรอกขอมูลที่ตองการใหเพ่ิมเติม 

โดยตองมีความปลอดภัยตอผูใหขอมูล เพื่อ

นําขอมูลท่ีเปนประเด็นสําคัญในแตละสวน 

(แตละมุมมองของอาจารยและนักศึกษา) ไป

ปรับปรุงตามบริบทของการบริหารหลักสูตร  

หลักสูตรควรทําการวิเคราะห ปรับปรุงและแยก

แบบสํารวจความพึงพอใจสําหรับนักศึกษาและ

อาจารยออกจากกัน เพ่ือนําผลการประเมินไป

ออกแบบ วางแผนในการบริหารหลักสูตร และ

นําเสนอแผนงบประมาณตอผูบริหารในกรณีท่ี

ตองมีการเพ่ิมเติมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในดาน

การเรียนหรือการสอน 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-5-01 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
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 ขอ 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน : 

วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรตามปฏิทินที่ กําหนด โดย

คณะกรรมการที่ขึ้นทะเบียนสกอ. และมีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การ

กํากับมาตรฐานทุกหลักสูตร (5.2-6-01) 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-6-01 รายงานการประเมินตนเองในระดับหลักสูตรประจําปการศึกษา 2562 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

เปาหมาย 2560 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

6 คะแนน 6 ขอ 5 คะแนน บรรล ุ

 

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 5 

จุดแขง็ แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกในการบริหาร

จัดการอยางเปนระบบและตอเนื่อง ตามแผน

ยุทธศาสตร 

- ผูบริหารมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ

บาลอยางครบถวน 

- 

จุดท่ีควรพฒันา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

-  - 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

ไมมี 
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สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 จากผลการดําเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  เมื่อประเมินโดยใชเกณฑ

มาตรฐานตามที่ สกอ. กําหนด ในรอบปการศึกษา 2562  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสรุปได

ดังนี้ 

 

ตาราง 1  ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพระดับคณะ  

ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ

เปาหมาย 

ผลการประเมิน

ตนเอง 

(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1  

ผลการบริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม 

3 คะแนน 
6.44 

             =      3.22 บรรล ุ 3.22 คะแนน 
2 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2  

อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

รอยละ 16 
12 

X 100 = 38.10 บรรล ุ 4.76 คะแนน 
31.5 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 

อาจารยประจําคณะที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 30 
6 

X 100 = 19.05 ไมบรรลุ 1.59 คะแนน 
31.5 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทาตอจํานวนอาจารย

ประจํา 

รอยละ 8 
2.53-20 

X 100 = -87.33 บรรล ุ 5 คะแนน 
20 

ตัวบงชี้ท่ี 1.5 

การบริการนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

6 ขอ 6 ขอ บรรล ุ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 1.6 

กิจกรรมนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี 

6 ขอ 6 ขอ บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 4.10 คะแนน 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 
 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ

เปาหมาย 

ผลการประเมิน

ตนเอง 

(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 2 : วิจัย 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 

ระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

6 ขอ 6 ขอ บรรล ุ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2  

เงินสนับสนุนงานวจิัยงาน

สรางสรรค 

60,000 

บาท 

4,144,340 
=  140,486.10  บรรล ุ 5 คะแนน 

29.5 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 

ผลงานวิชาการของอาจารย

ประจําและนักวิจัย 

รอยละ 30  
12.8 

X 100=  40.63 บรรล ุ 5 คะแนน 
31.5 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 2 : วิจัย 5 คะแนน 

องคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1  

การบริการวิชาการแกสังคม 
6 ขอ 6 ขอ บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 5 คะแนน 

องคประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1  

ระบบและกลไกการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ขอ 6 ขอ บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 คะแนน 

องคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1  

การบริหารของคณะเพ่ือการ

กํากับติดตามผลลัพธตาม           

พันธกิจ กลุมสถาบันและ         

อัตลักษณของคณะ 

7 ขอ 7 ขอ บรรล ุ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 

 ระบบกํากับการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 

5 ขอ 5 ขอ บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 5 คะแนน 
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ผลการประเมิน 

0.00-1.50  การดาํเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50  การดาํเนินงานตองปรับปรุง 

2.51-3.50  การดาํเนินงานระดับพอใช 

3.51-4.50  การดาํเนินงานระดับด ี

4.51-5.00  การดาํเนินงานระดับดีมาก 

ตาราง 2  วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องคประกอบ 
ตัว

บงชี้ 

คะแนนประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O 

คะแน

นเฉล่ีย 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 6 3.78 5.00 3.22 4.10 ด ี

องคประกอบที่ 2 วิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดมีาก 

องคประกอบที่ 3 บริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

รวม 13 4 7 2 4.58 ดมีาก 

ผลการประเมิน 4.09 5.00 4.11   
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 

ขอมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ปการศึกษา 2562 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา    

 

ชื่อขอมูลพื้นฐาน หนวย จํานวน 

1 จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด หลักสูตร 2 

2 - ---ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 

3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 0 

4 - ---ระดับปริญญาโท หลักสูตร 0 

5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง หลักสูตร 0 

6 - ---ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 0 

7 จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง หลักสูตร 0 

8 - ---ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 0 

9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 0 

10 - ---ระดับปริญญาโท หลักสูตร 0 

11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง หลักสูตร 0 

12 - ---ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 0 

13 จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา คน 57 

14 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี คน 57 

15 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต คน 0 

16 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท คน 0 

17 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง คน 0 

18 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  คน 0 

19 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ คน 31.5 

20 - -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา  

คน 0 

21 - -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  

วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 

คน 19.5 

22 - -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  

วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  

คน 12 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 

ชื่อขอมูลพื้นฐาน หนวย จํานวน 

23 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย คน 25.5 

24 - ---จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา

ตร ีหรือเทียบเทา 

คน 0 

25 - ---จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา

โท หรือเทียบเทา 

คน 18.5 

26 - ---จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา

เอก หรือเทียบเทา 

คน 7 

27 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย คน 5 

28 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญา

ตร ีหรือเทียบเทา 

คน 0 

29 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญา

โท หรือเทียบเทา 

คน 1 

30 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญา

เอก หรือเทียบเทา 

คน 4 

31 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย คน 1 

32 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา

ตร ีหรือเทียบเทา 

คน 0 

33 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา

โท หรือเทียบเทา 

คน 0 

34 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญา

เอก หรือเทียบเทา 

คน 1 

35 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย คน 0 

36 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเทา 

คน 0 

37 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเทา 

คน 0 

38 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเทา 

คน 0 

39 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา คน 10 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 

ชื่อขอมูลพื้นฐาน หนวย จํานวน 

40 - - --ระดับปริญญาตรี คน 0 

41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต คน 0 

42 - - --ระดับปริญญาโท คน 4 

43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง คน 0 

44 - - --ระดับปริญญาเอก คน 6 

45 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีดํารงตําแหนงทางวิชาการ คน 3 

46 - - --จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ คน 7 

47 - - --จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย คน 3 

48 - - --จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย คน 0 

49 - - --จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย คน 0 

50 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ช้ิน 12 

51 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ช้ิน 4 

52 - - --บทสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทาง

วิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน

นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ

ท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

ช้ิน 4 

53 - - --ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร ช้ิน 0 

54 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ี

ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

ช้ิน 0 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 

ชื่อขอมูลพื้นฐาน หนวย จํานวน 

55 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตาม ประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน

นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ

ท่ัวไป และแจงให  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวชิาการที่ปรากฏ 

ในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

ช้ิน 2 

56 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

ช้ิน 1 

57 - - --ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร ช้ิน 0 

58 - - --ผลงานวิชาการรับใชสงัคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว 

ช้ิน 0 

59 - - --ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ช้ิน 0 

60 - - --ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน ช้ิน 0 

61 - - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว 

เลม 0 

62 - - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการ

ประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการ 

เลม 0 

63 - - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผานส่ืออิเลคทรอนิกส online 

ช้ิน 0 

64 - - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน ช้ิน 0 

65 - - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ ช้ิน 1 

66 - - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ

ระหวางประเทศ 

ช้ิน 0 

67 - - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน ช้ิน 0 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 

ชื่อขอมูลพื้นฐาน หนวย จํานวน 

68 - - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ ช้ิน 0 

69 - - -จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการ

อางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

ช้ิน 0 

70 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด คน 24 

71 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 

1 ป หลังสําเร็จการศึกษา 

คน 24 

72 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวม

ผูท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 

คน 21 

73 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ คน 0 

74 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา คน 0 

75 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยู

แลว 

คน 0 

76 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา คน 1 

77 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท คน 0 

78 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑทหาร คน 0 

79 เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได

งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย) 

บาท 15,790 

80 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน 4.26 

81 จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสาํเร็จการศกึษาในระดับปริญญาโทท่ี

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ช้ิน 0 

82 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีมีการตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ช้ิน 0 

83 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 

ช้ิน 0 

84 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม

อยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา

วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

ช้ิน 0 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 

ชื่อขอมูลพื้นฐาน หนวย จํานวน 

2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบ

ท่ัวไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีออกประกาศ 

85 - ---ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร ช้ิน 0 

86 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

ช้ิน 0 

87 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา

ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบ

ท่ัวไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีออก

ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall's list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏ

ในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

ช้ิน 0 

88 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏ

อยูในฐานขอมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ

คณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

ช้ิน 0 

89 - ---ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร ช้ิน 0 

90 - ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หน่ึง หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส online 

ช้ิน 0 

91 - ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน ช้ิน 0 

92 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ ช้ิน 0 

93 - ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

ช้ิน 0 

94 - ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน ช้ิน 0 

95 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ ช้ิน 0 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 

ชื่อขอมูลพื้นฐาน หนวย จํานวน 

96 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบ

ประเมิน) 

ช้ิน 0 

97 จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสาํเร็จการศกึษาในระดับปริญญาเอก

ท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ช้ิน 0 

98 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ  

ช้ิน 0 

99 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม

อยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา

วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบ

ท่ัวไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีออกประกาศ 

ช้ิน 0 

100 - ---ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร ช้ิน 0 

101 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

ช้ิน 0 

102 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา

ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบ

ท่ัวไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีออก

ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall's list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏ

ในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

ช้ิน 0 

103 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏ

อยูในฐานขอมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ

คณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

ช้ิน 0 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 

ชื่อขอมูลพื้นฐาน หนวย จํานวน 

104 - ---ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร ช้ิน 0 

105 - ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หน่ึง หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส online 

ช้ิน 0 

106 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน ช้ิน 0 

107 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ ช้ิน 0 

108 - ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

ช้ิน 0 

109 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน ช้ิน 0 

110 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ ช้ิน 0 

111 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปน

วงรอบประเมิน) 

คน 0 

112 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร คน 57 

113 - ---ระดับอนุปริญญา คน 0 

114 - ---ระดับปริญญาตรี คน 57 

115 - ---ระดับ ป.บัณฑิต คน 0 

116 - ---ระดับปริญญาโท คน 0 

117 - ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง คน 0 

118 - ---ระดับปริญญาเอก คน 0 

119 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน บาท 290,544 

120 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บาท 290,544 

121 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ บาท 0 

122 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บาท 0 

123 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน บาท 3,853,796 

124 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บาท 3,853,796 

125 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ บาท 0 

126 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร บาท 0 

127 จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศกึษาตอ) คน 29.5 

128 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คน 0 

129 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ คน 0 



209 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปการศึกษา 2562 

ชื่อขอมูลพื้นฐาน หนวย จํานวน 

130 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร คน 0 

131 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) คน 0 

132 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คน 0 

133 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ คน 0 

134 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร คน 0 

135 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ คน 2 

136 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี คน 2 

137 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  คน 0 

138 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  คน 0 

139 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ คน 0 

140 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  คน 0 

141 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   คน 0 

142 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร คน 0 

143 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ือง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ช้ิน 4 

144 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ช้ิน 4 

145 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ช้ิน 0 

146 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ช้ิน  

147 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ือง

จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวชิาการ

ระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน

นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป 

และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

ช้ิน 6 

148 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ช้ิน 6 

149 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ช้ิน 0 

150 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ช้ิน 0 

151 ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร ช้ิน 0 
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152 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ช้ิน 0 

153 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ช้ิน 0 

154 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ช้ิน 0 

155 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทาง

วิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

ช้ิน 0 

156 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ช้ิน 0 

157 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ช้ิน 0 

158 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ช้ิน 0 

159 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทาง

วิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต

สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ

ท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

(ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

ช้ิน 5 

160 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ช้ิน 5 

161 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ช้ิน 0 

162 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ช้ิน 0 

163 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทาง

วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 

ช้ิน 4 

164 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ช้ิน 4 

165 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ช้ิน 0 

166 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ช้ิน 0 

167 ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร ช้ิน 0 

168 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ช้ิน 0 
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169 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ช้ิน 0 

170 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ช้ิน 0 

171 ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนง

ทางวิชาการแลว 

ช้ิน 0 

172 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ช้ิน 0 

173 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ช้ิน 0 

174 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ช้ิน 0 

175 ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ช้ิน 0 

176 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ช้ิน 0 

177 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ช้ิน 0 

178 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ช้ิน 0 

179 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน ช้ิน 0 

180 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ช้ิน 0 

181 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ช้ิน 0 

182 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ช้ิน 0 

183 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว 

ช้ิน 1 

184 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ช้ิน 1 

185 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ช้ิน 0 

186 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ช้ิน 0 

187 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการ

ประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการ 

ช้ิน 0 

188 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ช้ิน 0 

189 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ช้ิน 0 

190 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ช้ิน 0 

191 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

ช้ิน 0 

192 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ช้ิน 0 
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193 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ช้ิน 0 

194 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ช้ิน 0 

195 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน ช้ิน 0 

196 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ช้ิน 0 

197 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ช้ิน 0 

198 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ช้ิน 0 

199 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ ช้ิน 1 

200 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ช้ิน 1 

201 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ช้ิน 0 

202 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ช้ิน 0 

203 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ ช้ิน 0 

204 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ช้ิน 0 

205 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ช้ิน 0 

206 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ช้ิน 0 

207 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน ช้ิน 0 

208 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ช้ิน 0 

209 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ช้ิน 0 

210 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ช้ิน 0 

211 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ ช้ิน 0 

212 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ช้ิน 0 

213 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ช้ิน 0 

214 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ช้ิน 0 
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