
 
 

รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
ระหว่างวนัที ่19-20 พฤศจิกายน 2559 

 
 



01視 1

,1001■ ■lllliSnmη 尋.:1。 11.。 ¬,,1001■閃anl,」 ,81脚■nttnl‖ nl,loυ ¬nn01劇 」、gll]

nl,lnり 12558則 oo脚Иlうη olド 01mf11■ la8,1%■ qnaざ 1■■l nl脚 :fl創イn¬ ,J,8ド■Qttnn■ nl,lnυ η

nlol■ ,8″u“01f■ 則oo′ ninol■ n ttgn,,■ ol,01,QONinリ コ(anO)i00n飢 彫n,,■ onsJ,81i鶴

lmnl別 1イ つゞNntl」 ,8:、翻1創 nl■ 4,8γっ¬qつ `■ 119_20■ qfrof110■ 2559

nttgn,,■ 0¬ ,1イGl」‖ann,」 ,81i■ 01■ ,Я l■ 0,oll1101,lnu1 2558 91001,う ln,18イ

コυon■ ol,J=面■0■Ю。6ARl nηガ
"01■

Jふ :η
・ ぼηう。1創 1続 n創 8和号71,ふm・ 01lo,」

単田
・

ぜninulふ田
・

aυ 読11申 dっ
・

1群計つ■請0硫
“
η口認lИふデllagnl,膚 nulゞ 0。 ,007論 11■

lonα l,olo l

n創 8o,,脚 nl,ソっqlll10unljoづ l N7¬うl101ざu:η nl■ 1。1,ηγ脚。naイn■■1 08■ 1,lool■

閃an15」 ,811■ 11」 lin.nl,まn.119111。 1=悧■1101nっ 、」;」 J書 。 ltaglllJinl,椰図
・

1閃 a。 コ141■ ln
血 1691偽

"Qmanttn31脚
loИ

“
no J洵剛1う詢備血 酬 1lJ,彫σq橘 0。測71lmm詢 lolJ

01γ 0 彫ノ
ー

(鰤00・¬an,lo¬ ,自 ,nl■
"創

ら■0,)

」,811刊 nttgn,sttnl,J5818■
1創 nl別 nn,loり 10101■



1 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา : ปีการศึกษา 2558 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร (Executive Summary) 
 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพ ครบทั้ง 5 องคป์ระกอบ และมีการด าเนินการตามตวับ่งช้ีท่ีก าหนดของมหาวิทยาลยั จ  านวน 13 
ตวับ่งช้ี โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.05 ได้คุณภาพระดบัดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการ มีคะแนนเฉล่ีย 3.14 ไดคุ้ณภาพระดบัพอใช ้
 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในคร้ังน้ี คณะกรรมการฯ ไดมี้ขอ้เสนอแนะในภาพรวม เพื่อ
เป็นแนวทางใหห้น่วยงานมีการพฒันาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ดงัน้ี 

 
 1. ผูบ้ริหารระดบัมหาวิทยาลยั ระดบัคณะ และระดบัหน่วยงาน ควรร่วมกนัท าความเขา้ใจใน
การประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อการพฒันา ตามบทบาทหนา้ท่ีส าคญัท่ีตนเองรับผิดชอบ และวางแผน
การด าเนินงาน การจดัเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และก ากบัติดตาม อย่างเป็นระบบและจริงจงั  
เพื่อสามารถพฒันาคุณภาพการศึกษาในองค์รวมของมหาวิทยาลยัไดต้ามเกณฑ์มาตรฐาน และผลกัดนั
ใหข้บัเคล่ือนมหาวทิยาลยัตามวสิัยทศัน์ท่ีก าหนด  
 2. ผูบ้ริหารระดบัคณะและหน่วยงานควรสร้างความเขา้ใจให้กบับุคลากรของตน ให้มีความ
เขา้ใจในการท างานท่ีมุ่งสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งระดบัหลกัสูตร คณะ และมหาวทิยาลยั และให้
เกิดผลการปฏิบติังานท่ีชดัเจน จนเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานคุณภาพในชีวติประจ าวนั 
 3. เน่ืองจากมหาวิทยาลยัมีพื้นท่ีการจดัการศึกษาอยูใ่นหลายพื้นท่ีในภาคเหนือ มหาวิทยาลยั
ควรวางแผนดา้นการส่ือสารและการรับรู้ภายในองคก์รให้เกิดความเขา้ใจในทุกกิจกรรมและด าเนินการ
ไปในทิศทางเดียวกนั 
 4.  มีกิจกรรมและผลการด าเนินงานตามพนัธกิจต่างๆ จ านวนมาก หลากหลายกิจกรรมท่ี
ด าเนินการแล้วประสบความส าเร็จแต่ระบบและกลไกในการปฏิบัติงานไม่ชัดเจนและขาดการ
ประเมินผลเชิงคุณภาพอย่างเป็นระบบ จึงท าให้ไม่เห็นผลลพัธ์ท่ีเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลยัควรมีการ
ติดตามผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาพนัธกิจต่างๆ ให้บรรลุตาม
วสิัยทศัน์ท่ีก าหนดไว ้ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา : ปีการศึกษา 2558 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
 

องค์ประกอบคุณภำพ ผลกำรประเมินปี 2557 ผลกำรประเมินปี 2558 

องคท่ี์ 1. การผลิตบณัฑิต 2.92 2.31 

องคท่ี์ 2. การวจิยั 4.36 4.10 

องคท่ี์ 3. การบริการวชิาการ 5.00 5.00 

องคท่ี์ 4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 5.00 3.00 

องคท่ี์ 5. การบริหารจดัการ 3.75 2.96 

คะแนนรวม 3.76 3.14 
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องค์ที่ 1. กำรผลิตบัณฑิต

องค์ที่ 2. กำรวิจัย

องค์ที่ 3. กำรบริกำรวิชำกำร
องค์ที่ 4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

องค์ที่ 5. กำรบริหำรจัดกำร

เปรียบเทยีบผลกำรประเมนิ ปีกำรศึกษำ 2557 และ 2558

ผลกำรประเมินปี 2557

ผลกำรประเมินปี 2558
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา : ปีการศึกษา 2558 

ผลกำรประเมินคุณภำพรำยตัวบ่งช้ี 
 

ตัวบ่งช้ีคุณภำพ เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน บรรลุเป้ำหมำย 
(/ = บรรลุ , 

x = ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 

(เกณฑ์ สกอ.) 

หมำยเหตุ 
(เช่น เหตุผลของกำร
ประเมินที่ต่ำงจำก 
ที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ตัวหำร 
ผลลพัธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  
ผลการบริหารจดัการ
หลกัสูตรโดยรวม 

3 
คะแนน 

2.31 1.00 2.310 x 2.31   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 
อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมี
คุณวฒิุปริญญาเอก 

ร้อยละ  
16 

0.00 0.00 (ค่าร้อยละของอาจารย์
ประจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญา
เอก=18.130 ดงันั้น
คะแนนท่ีไดเ้ท่ากบั 2.266) 

/ 2.27   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 
อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ
30  

0.00 0.00 (ค่าร้อยละของอาจารย์
ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ=23.740 ดงันั้น
คะแนนท่ีไดเ้ท่ากบั 1.978) 

x 1.98   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 
การบริการนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี 

5 ขอ้ - - 3 x 3 ไม่พบขอ้ 4, ขอ้ 5 
และ ขอ้ 6 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 
กิจกรรมนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี 

5 ขอ้ - - 2 x 2 ไม่พบขอ้ 3, ขอ้ 4, 
ขอ้ 5  และ ขอ้ 6 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  
ระบบและกลไกการบริหาร
และพฒันางานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์

6 ขอ้ - - 6 / 5   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 
เงินสนบัสนุนงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค ์

4 
คะแนน 

0.00 0.00 (ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้
ของทุกคณะวิชาใน
สถาบนั = 4.030 คะแนน) 

/ 4.03   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 
ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนกัวิจยั 

4 
คะแนน 

0.00 0.00 (ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้
ของทุกคณะวิชาใน
สถาบนั = 3.277 คะแนน) 

x 3.28   

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  
การบริการวิชาการแก่สงัคม 

6 ขอ้ - - 6 / 5   

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 
ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

6 ขอ้ - - 4 x 3 ไม่พบ ขอ้ 4 และ 
ขอ้ 5 
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ตัวบ่งช้ีคุณภำพ เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน บรรลุเป้ำหมำย 
(/ = บรรลุ , 

x = ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 

(เกณฑ์ สกอ.) 

หมำยเหตุ 
(เช่น เหตุผลของกำร
ประเมินที่ต่ำงจำก 
ที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ตัวหำร 
ผลลพัธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  
การบริหารของสถาบนัเพื่อ
การก ากบัติดตามผลลพัธ์ตาม
พนัธกิจ กลุ่มสถาบนั และ
เอกลกัษณ์ของสถาบนั 

7 ขอ้ - - 4 x 3 ไม่พบ ขอ้ 1, ขอ้ 3 
และ ขอ้ 6 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  
ผลการบริหารงานของคณะ 

4.00  
คะแนน 

23.71 6.00 3.888 x 3.89   

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 
ระบบก ากบัการประกนั
คุณภาพหลกัสูตรและคณะ 

6 ขอ้ - - 2 x 2 ไม่พบขอ้ 2, ขอ้ 4 
,ขอ้ 5 และ ขอ้ 6 

เฉลีย่คะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 3.14   

 
 

ผลกำรประเมินคุณภำพตำมองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลีย่ ผลกำรประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลีย่ 

0.00-1.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง 
2.51-3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
4.51-5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 

1. การผลิตบณัฑิต 2.13 2.50 2.31 2.31 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง 
2. การวิจยั 4.03 5.00 3.28 4.10 การด าเนินงานระดบัดี 
3. การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม - 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
5. การบริหารจดัการ - 2.50 3.89 2.96 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 2.76 3.29 3.16 3.14 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 

ผลกำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำน
ระดบัพอใช้ 

กำรด ำเนินงำน
ระดบัพอใช้ 

กำรด ำเนินงำน
ระดบัพอใช้ 
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ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบที ่1 
 
จุดทีค่วรพฒันำ 
 1.  สัดส่วนของอาจารยท่ี์มีคุณวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโทยงัมีสัดส่วนค่อนขา้งสูง ส่งผลให้
อาจารยคุ์ณวฒิุปริญญาเอกไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ สกอ. ก าหนด 
 2.  การบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรในบางเขตพื้นท่ียงัมีไม่ครบตามจ านวนท่ีเกณฑ์
มาตราฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาหรือไม่รายงานการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรให้ สกอ. 
ทราบ  
 3. ฐานขอ้มูลบุคลากรยงัขาดความสมบูรณ์ และไม่มีการตรวจสอบขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั จึง
ส่งผลต่อคุณภาพของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรเร่งให้มีการพฒันาคุณวุฒิของอาจารยใ์นระดบัปริญญาเอกและการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวชิาการ โดยใชก้ลไกของแผนพฒันาบุคลากรท่ีจดัท าข้ึนจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเป็นความ
ตอ้งการการพฒันารายบุคคล (IDP)  น ามาสังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อจดัหาทรัพยากรอย่างพอเพียง เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาบุคลากร นอกจากน้ีควรจดัท าโครงการสนับสนุนให้บุคลากรมีความ
พร้อม เพื่อการพฒันาตนเองให้สอดคลอ้งกบัระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันาบุคลากร เช่น การ
เตรียมความพร้อมในการเลือกสถานศึกษา การเสนอโครงงานวิจยั การเตรียมผลงานวิชาการและ
ผลงานวจิยั เป็นตน้ 
 2.  มหาวิทยาลยัมีกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นบณัฑิตนักปฏิบติันอกจากจะ
พฒันาหลกัสูตรไปสู่หลกัสูตรปฏิบติัการแลว้ควรส่งเสริมพฒันาอาจารยใ์ห้มีประสบการณ์ในการเขา้สู่                  
สถานประกอบการจริง เพื่อน าองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้นกัศึกษา ให้มีการบูรณาการ วิชาการ กบัการ
ปฏิบติังานจริงยิง่ข้ึน จะท าใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึนกวา่เดิม 
 3.  ควรสร้างความเขา้ใจให้ผูรั้บผิดชอบงานด้านกิจกรรมและพฒันานักศึกษา ท่ีตอ้งมีการ
จดัท าโครงการพฒันานกัศึกษาทั้งในระดบัคณะและระดบัมหาวิทยาลยั ให้เกิดการบูรณาการตั้งแต่การ
ก าหนดโครงการจนเกิดผลลัพธ์ความส าเร็จในตวันักศึกษา โดยสนับสนุนกิจกรรมในระดับคณะ/
หลกัสูตรท่ีมีวตัถุประสงค์เน้นให้เกิดผลลพัธ์การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวงั และการเป็นหน่วยงานหลกัใน
การจัดท าโครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีมีวตัถุประสงค์มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์และ
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
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 4.  ควรมีการระบุช่องทางการให้บริการของขอ้มูลของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการ
ในทุกระดบัของมหาวทิยาลยัให้สะดวก ง่ายต่อการเขา้ถึงขอ้มูล และจดัท าระบบการติดตามผูรั้บบริการ
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การบริการนั้นเกิดประโยชน์ต่อผูม้าใชบ้ริการจริง 
 5.  ควรมีการประเมินคุณภาพของการจดับริการการให้ค  าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต
แก่นกัศึกษา การให้ขอ้มูลหน่วยงานการให้บริการ ขอ้มูลต่างๆ และการจดักิจกรรมเตรียมความพร้อม
เพื่อการท างานอยา่งครบถว้น โดยการพฒันาแบบประเมินใหมี้ค าถามท่ีครอบคลุมวตัถุประสงค ์คุณภาพ 
และความพึงพอใจของการใหบ้ริการ และเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูรั้บบริการในเร่ืองนั้นๆ จริง เพื่อน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการทุกดา้นในปีถดัไป 
 
 

องค์ประกอบที ่2 
 

จุดแข็ง  
 มหาวิทยาลยัมีหน่วยงานท่ีดูแลดา้นงานวิจยัไดแ้ก่ สถาบนัวิจยัและพฒันา ท่ีมีการพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจดัการงานวิจยัอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง มีการด าเนินการเชิงรุกโดยน า
นโยบาย one teacher one research ของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติโดยสร้างเป็นกลไก อาทิเช่น R to E, 
นกัวิจยัพี่เล้ียง และการสร้างเครือข่ายงานวิจยักบัหน่วยงานภายนอก ทั้งระดบัจงัหวดั, เอกชน ส่งผลให้
ไดรั้บเงินสนบัสนุนวจิยัจากหน่วยงานภายนอกจ านวนมากกวา่ภายใน 
  
จุดทีค่วรพฒันำ  
 1.  อาจารยแ์ละบุคคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นงานวิจยัยงัมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ 
ผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ไม่ชดัเจน ส่งผลให้การเผยแพร่ผลงานวิจยัไม่อยูใ่นฐานขอ้มูลตามเกณฑ์ท่ี 
สกอ. ก าหนด  
 2.  ถึงแมว้า่มหาวทิยาลยัจะมีการจดัสรรงบประมาณดา้นงานวิจยัให้อาจารยเ์ป็นจ านวนมากแต่
ผลลพัทข์องงานวจิยั ยงัมีจ านวนนอ้ย เม่ือเทียบกบัจ านวนงบประมาณท่ีจดัสรร 
  
 ข้อเสนอแนะ  
 1.  ควรท าความเขา้ใจให้อาจารยแ์ละบุคคลากรท่ีรับผิดชอบงานวิจยัเก่ียวกบัเกณฑ ์นิยามศพัท ์
วธีิการจดัเก็บ และรายงานผลการน าผลงานวจิยั งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพ ์และการเผยแพร่ ตาม
เกณฑ์และระบบท่ี สกอ. ก าหนด และควรมีการพิจารณาการน าเสนอผลงานในวารสารหรือการประชุม
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วิชาการท่ีไดรั้บความเช่ือถือและรับรองโดย สกอ. โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผลงานในระดบันานาชาติ รวมทั้ง
ใหส้ถาบนัวจิยัและพฒันาท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา และใหข้อ้มูลดา้นการเผยแพร่การวจิยัตามเกณฑ ์สกอ.  
 
 2.  ควรมีคณะกรรมการส่งเสริม ก ากบั ติดตาม การด าเนินการดา้นการวิจยั โดยมีส่วนร่วมจาก
ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเพิ่มผลงานวิจยั และยกระดบัคุณภาพของผลงานวิจยัให้มีระดบัคุณภาพท่ี
สูงข้ึน 
 3.  ควรมีการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์และระหว่างหน่วยงาน  
เพื่อสนบัสนุนในอาจารยทุ์กเขตพื้นท่ีไดร่้วมกนัพฒันาผลงานวิจยัท่ีมีประโยชน์และคุณค่ามากข้ึน 
 
 

องค์ประกอบที ่3 
 

จุดเด่น  
 มีงานบริการวิชาการแก่ชุมชนเป้าหมาย ในโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน 
แบบมีส่วนร่วม ทุกหน่วยงานในระดบัคณะ เขตพื้นท่ี และมหาวิทยาลยั ท่ีสร้างความเขม้แข็งให้กบั
ชุมชนอยา่งต่อเน่ืองและเป็นท่ีประจกัษใ์นระดบัชาติ 
 
แนวทำงเสริม  
 ควรมีการประเมินผลลพัธ์ของการด าเนินงานและระบบของการจดัการทางดา้นบริการวิชาการ 
และต่อยอดแบบบูรณาการเพื่อสร้างเป็นนวตักรรมต่าง ๆ ทั้งเชิงระบบและผลผลิต 
 
จุดทีค่วรพฒันำ  
 การก าหนดแผนบริการวิชาการท่ีมาจากแผนปฏิบติัการประจ าปียงัขาดการเช่ือมโยงกบัแผน
ยุทธศาสตร์และวิสัยทศัน์ เอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั และเป้าหมายเชิงคุณภาพตามวตัถุประสงคข์อง
แผนและการพฒันามหาวทิยาลยั 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรมีการวิเคราะห์ผลและแผนการด าเนินงานทั้งในแผนและโครงการ ให้สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์โดยมีเป้าหมายในเชิงคุณภาพท่ีตอบโจทยว์ิสัยทศัน์และเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั และมี
การประเมินผลส าเร็จของวตัถุประสงคอ์ยา่งเป็นระบบเชิงประจกัษแ์ละเชิงคุณภาพ 
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 2. ควรมีการรวบรวมองค์ความรู้ทางการบริการวิชาการท่ีอยู่ในหน่วยงาน คณะวิชา และ
มหาวิทยาลยั ท่ีด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง เพื่อน าความรู้เหล่าน้ีมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นองค์
ความรู้ และน ามาต่อยอดการบูรณา การวจิยั การเรียนการสอน หรือการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 
 

องค์ประกอบที ่4 
 

จุดทีค่วรพฒันำ  
 1. การก าหนดแผนการปฏิบติัการประจ าปียงัขาดความเช่ือมโยงกบัการท าแผนยทุธศาสตร์ 
 2. ขาดการประเมินผลความส าเร็จของโครงการและแผนตามวตัถุประสงคท่ี์เป็นเชิงคุณภาพ 
รวมทั้ง เป้าหมายท่ีส่งผลต่อการพฒันางานดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อการจดัการเรียน
การสอน และพนัธกิจต่าง ๆ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ควรมีการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมให้
สอดคลอ้งกบัยทุธ์ศาสตร์ เพื่อน าไปวางแผนการด าเนินงานให้เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัการเรียนการ
สอน การวจิยั และการบริการวิชาการ ท่ีสนบัสนุนอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์มหาวิทยาลยั โดยมีเป้าหมาย
ในการบรรลุความส าเร็จเชิงคุณภาพและมีผลกระทบเชิงบวกต่อการพฒันามหาวทิยาลยั 

 
 

องค์ประกอบที ่5 
 
จุดทีค่วรพฒันำ  
 1. การจดัท าแผนกลุยทธ์ยงัขาดตวับ่งช้ีท่ีส าคญัเชิงคุณภาพท่ีจะน าองค์กรไปสู่วิสัยทศัน์ท่ี
ก าหนดไวไ้ด ้และการก ากบัติดตามแผนยงัขาดการประเมินความส าเร็จในแต่ละปี นอกจากนั้นยงัไม่มี
การด าเนินการจดัท าแผนกลยทุธ์ทางการเงินและแผนพฒันาบุคลากรท่ีตอบแผนกลยทุธ์ 
 2. การด าเนินการดา้นการบริหารความเส่ียงยงัไม่ไดมี้การด าเนินการดา้นการจดัท าแผนพฒันา
ความเส่ียง การวเิคราะห์ความเส่ียง และการด าเนินการเพื่อใหค้วามเส่ียงลดลงจากเดิม 
 3. ขาดการด าเนินการดา้นการก ากบัคุณภาพของการพฒันาหลกัสูตรและคณะอยา่งเป็นระบบ 
ย ัง ไม่ มี ก ารแ ต่ งตั้ ง คณะกรรมการด า เ นินก ารก า กับ ติดตาม เพื่ อ ดู แลหลัก สู ตรและคณะ 
ในภาพรวม เพื่อพฒันาคุณภาพดา้นการจดัการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ  
 1. ควรทบทวนกระบวนการจดัท าแผนกลยุทธ์ท่ียงัขาดความครบถว้น โดยการมีส่วนร่วมจาก
บุคลากรภายใน ทั้งการให้ความรู้และความเขา้ใจในกระบวนการจดัท าแผน ก าหนดตวับ่งช้ีส าคญัเชิง
คุณภาพท่ีจะสามารถน าองคก์รให้บรรลุวิสัยทศัน์ท่ีก าหนด และการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบติั ระดบั
คณะเพื่อสร้างความเช่ือมโยงแผนของคณะกบัมหาวทิยาลยั และการถ่ายทอดแผนของคณะไปสู่บุคลากร
ทุกกลุ่มทุกระดบั นอกจากนั้นมหาวิทยาลยัควรมีการก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผนในแต่ละปี 
อย่างเป็นระบบ และจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อจดัหาและจดัสรรงบประมาณให้เหมาะสมท่ีจะ
ด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ 
 2. มหาวิทยาลยัควรจดัท าแผนบริหารและแผนพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบ ในแผนบริหาร
บุคลากรควรมีการจดัท าแผนอตัราก าลงัตามแผนกลยทุธ์ เพื่อเตรียมคนให้เพียงพอและเหมาะสมกบัการ
ปฏิบติังาน และจดัท าแผนพฒันาบุคลากรพฒันารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ทั้งสาย
วชิาการและสายสนบัสนุน 
 3.  มหาวิทยาลยัควรสร้างความเขา้ใจให้กบับุคลากรดา้นการบริหารความเส่ียงโดยพิจารณาวา่ 
อะไรคือปัญหา การควบคุมภายใน และความเส่ียง ควรเลือกประเด็นความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการไม่บรรลุ
วสิัยทศัน์เพื่อน ามาบริหารจดัการอยา่งเหมาะสม โดยมีการวเิคราะห์โอกาสท่ีจะเกิดและความรุนแรงของ
ประเด็นความเส่ียง และก ากับติดตามอย่างชัดเจน เพื่อให้ความเส่ียงนั้ นมีการด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ จนสามารถท าใหค้วามเส่ียงลดลงจากเดิม 
 4. มหาวิทยาลยัขาดการก ากบัคุณภาพของหลกัสูตรและคณะ ยงัไม่มีการตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ และการจัดหาทรัพยากรท่ีเพียงพอให้กับคณะ
ด าเนินงาน นอกจากนั้นการเตรียมการเพื่อเสนอผลการด าเนินงานหลกัสูตรและคณะขาดการกลัน่กรอง 
ประสานจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ท าให้ไม่สามารถน าผลเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาเพื่อให้
ขอ้เสนอแนะ และน าไปพฒันาในแต่ละปี 
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สรุปผลกำรสัมภำษณ์จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
มหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

 
จากการท่ีคณะกรรมการไดท้  าการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลลา้นนา ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร คณบดี ผูท้รงคุณวฒิุ คณาจารย ์บุคลากร นกัศึกษา ผูใ้ชบ้ณัฑิต ศิษย์
เก่า และผูน้ าชุมชน สรุปผลการสัมภาษณ์ไดด้งัน้ี 
 
สัมภำษณ์กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยั 
1. ทุกคณะมีการต่ืนตวัเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษา แต่ยงัไม่บรรลุเป้าหมาย ทั้งน้ี ควรมีการสร้าง

เสริมให้ความรู้ แก่อาจารยป์ระจ าหลักสูตร ควรมีแผนพฒันาคุณวุฒิอาจารย ์รวมถึงการพฒันา
อาจารยข้ึ์นสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน  อีกทั้ง ในมุมมองดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
บางคณะจะเนน้จ านวนโครงการ มากกวา่ เป้าหมายของงาน  

2. มหาวิทยาลยัมีแนวโน้มทางต าแหน่งวิชาการท่ีดีข้ึน และคณาจารยมี์การต่ืนตวัในการท าต าแหน่ง
ทางวิชาการ มีระบบการท างาน ระบบการกลั่นกรองผลงานและกระบวนการขอต าแหน่งทาง
วชิาการ ท่ีชดัเจน 

3. มีการส่งเสริมให้บุคลากร เป็นนักสู้ มีการฝังตวัของบุคลากรและบณัฑิต ซ่ึงได้รับรางวลัทั้ งใน
ระดบัชาติและนานาชาติ 

4. มหาวิทยาลยัมีการวางแผนดา้นการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ คือจะตอ้งมีคะแนนดา้นภาษาองักฤษ 
ตั้งแต่ 500 ข้ึนไป 

5. มีการวางระบบเพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีการสร้างนกัเรียนท่ีดอยสะเก็ด เพื่อศึกษาต่อในระดบัท่ี
สูงข้ึน  

6. มีการผลิตขนมเพื่อใชเ้ป็นของขวญั ของฝาก ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑเ์ทียบเท่าสินคา้ต่างประเทศ 
7. การวดัผลลพัธ์ของโครงการผูจ้ดัจะวดัแค่ความพึงพอใจและวดัเชิงปริมาณ แต่ไม่ไดว้ดัคุณภาพของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ และไม่มีการติดตามผลลพัธ์หลงัจากการจดัโครงการ และไม่มีการเก็บขอ้มูลเพื่อ
น ามาเสนอผูบ้ริหาร 

8. มหาวิทยาลยัมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการท างานมากข้ึน รวมถึงมี
การจดัเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นและน าปัญหามาปรับปรุง พฒันา ท าใหปั้ญหาต่างๆ ลดลง  
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สัมภำษณ์คณบดี 
1. คณะมีการวางแผนงานตามเป้าหมายของมหาวิทยาลยั รวมถึงมีการหารือการแบ่ง KPI ตามความ

ถนดั เพื่อสนองตอบต่อเป้าหมายและตวัช้ีวดัของมหาวทิยาลยั 
2. คณะควรมีการก าหนดงานและมอบหมายผูรั้บผดิชอบใหช้ดัเจน 
3. การเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ไม่มีการแจง้ให ้สกอ. ทราบ  
4. ควรแต่งตั้ งคณะกรรมการกลางเพื่อพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรก่อนส่งสภาวิชาการ ซ่ึง

ประกอบดว้ย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ส านกัส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา  

5. ควรมีการปรับปรุงเร่ืองการส่ือสารในองคก์ร เช่น การส่ือสาร การแจง้ข่าวสารไปยงัพื้นท่ีต่างๆ  
6. ควรมีวชิาท่ีบ่งบอกถึงการเป็น มทร.ลา้นนา เพื่อใหน้กัศึกษามีจุดเด่นมากข้ึน 
7. ควรมีสหกิจรายวชิาเพื่อใหน้กัศึกษาแตกต่างจากท่ีอ่ืน  

 
สัมภำษณ์นักศึกษำ 
1. การเปิดบริการห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลยัซ่ึงเป็นเฉพาะในเวลาราชการท าให้นักศึกษาไม่

สามารถเขา้ใชไ้ดเ้พราะจะตอ้งเขา้เรียนในรายวิชาต่างๆ เสนอให้มีการขยายเวลาบริการให้มากข้ึน
ทั้งวนัราชการและวนัหยดุ  

2. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกด้านกีฬาทั้งในส่วนของสนามกีฬา ยงัไม่เพียงพอ การเปิดโควต้า
ใหก้บันกัศึกษาท่ีมีความสามารถทางดา้นกีฬาไดมี้โอกาสเขา้เรียนปัจจุบนัถูกยกเลิก 

3. การเปิดโอกาสให้นกัศึกษามีโอกาสท างานโดยใชส้ถานท่ีและอุปกรณ์ทางการศึกษาบางส่วนนอก
เวลาราชการไดบ้า้งไม่ควรปิดตึกตามเวลาราชการ เช่น คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

4. ควรมีสตูดิโอในการท างานให้แก่นกัศึกษาเช่น คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเพิ่ม
เวลาการใชห้อ้งท างาน  เพิ่มอุปกรณ์การจดัการเรียนการสอนใหม้ากข้ึน 

5. การเปิดสอนรายวชิาในภาคฤดูร้อนควรเปิดใหก้บันกัศึกษาท่ีติด F หรือรายวชิาท่ีมีล าดบัต่อเน่ืองกนั 
เพิ่มเติมจากการเปิดใหน้กัศึกษาปีสุดทา้ยเพื่อการส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 

6. การประชาสัมพนัธ์เร่ืองการสอบใบประกอบวิชาชีพ (กว.) ให้นกัศึกษาปัจจุบนัยงัมีน้อย นกัศึกษา
ไม่ค่อยไดรั้บข่าวสาร  

7. ควรมีการปรับปรุงดา้นอุปกรณ์การเรียนของคณะวศิวกรรมศาสตร์ท่ีช ารุด   
8. ควรมีการปรับเน้ือหาของวชิาเรียนใหท้นัสมยัข้ึน เช่น พิมพดี์ด 
9. ควรมีการส่งเสริมความรู้ความสามารถดา้นภาษาองักฤษ ของนกัศึกษาใหม้ากข้ึน 
10.  ควรสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้เป็นกนัเอง เปิดใจ ผูส้อนมีจิตวทิยาให้นกัศึกษากลา้คิด

กลา้ถาม 
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สัมภำษณ์ตัวแทนศิษย์เก่ำ 
1. การจัดการเรียนการสอนควรมีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ เช่น ผูส้ าเร็จการศึกษาทางด้าน

วศิวกรรมศาสตร์ ควรมีความรู้ดา้นบริหารธุรกิจดว้ย 
2. เสนอใหมี้การอบรมทางดา้นเทคโนโลยใีหม่ๆ ในทุกสาขาวชิาโดยอาจจะมีผูเ้ขา้ร่วมทั้งในส่วนศิษย์

เก่า และศิษยปั์จจุบนัเพื่อได้ศึกษาแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ร่วมกนัและน าไปสู่การ
ปฏิบติัไดดี้ข้ึน  

3. การท่ีมหาวิทยาลยัมีนโยบายการผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติันั้นส่งผลให้ผูส้ าเร็จการศึกษามีทกัษะการ
ปฏิบติัท่ีดี ปรับตวัเขา้กบัการปฏิบติังานไดดี้แต่อยากให้พยายามพฒันาเร่ืองทกัษะกระบวนการคิด
วเิคราะห์ คิดอยา่งเป็นระบบและทกัษะทางภาษาองักฤษใหม้ากข้ึน 

4. มหาวทิยาลยัควรมีการสอนหรืออบรมการใชโ้ปรแกรมต่างๆ ท่ีทนัสมยัใหก้บันกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
5. ส่งเสริมในเร่ืองการประกวดการออกแบบ 
6. ส่งเสริมใหน้กัศึกษากลา้คิด กลา้ตดัสินใจ ฝึกการเป็นผูน้ า และสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน

ใหเ้ป็นกนัเอง  
 

ตัวแทนอำจำรย์ 
1. ควรมีแผนพฒันาบุคลากรและมีการส ารวจความต้องการในการศึกษาต่อ รวมถึงแผนการขอ

ต าแหน่งทางวชิาการ  
2. ควรเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ เร่ือง มคอ. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และอาจารยผ์ูส้อน 
3. ควรมีโครงการพฒันานกัศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF 5 ดา้น) 
4. ควรมีการจดัสรรงบประมาณ ในการไปน าเสนอผลงานให้กบัคณาจารยใ์ห้เพียงพอ รวมถึงการ

ประชาสัมพนัธ์ใหท้ัว่ถึง 
5. ควรลดความยุง่ยากและเพิ่มความรวดเร็วในการเบิกจ่ายงบประมาณวจิยัภายนอก 
6. ควรมีการปรับปรุงการส่ือสารในองคก์ร ใหมี้การส่ือสารทั้งสองดา้น เช่น ผูบ้ริหารควรลงมาใกลชิ้ด

กบับุคลากรทุกระดบั  
7. การจดัการเรียนการสอนมีความใกลชิ้ดกบันกัศึกษาดี ท าใหมี้ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัศึกษา 
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ตัวแทนสำยสนับสนุน 
1. มีกรอบและมีแผนส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีความกา้วหนา้ในสายงาน 

2. มีความพึงพอใจในการท างาน มีเพื่อนร่วมงานท่ีดี มีบรรยากาศในการท างานท่ีดี เป็นตน้ 

3. สามารถน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยในการปฏิบติังานไดดี้  

4. มีความพอใจในการประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี 

 
สัมภำษณ์ชุมชน 
ชุมชนบา้นหลวง ด าเนินการโดยคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
1. เร่ิมจากเขา้ไปช่วยจดัท าธนาคารชุมชน เม่ือ 8-9 ปีท่ีแล้วและคลีนิกเทคโนโลยีเขา้ไปช่วยบริการ

ชุมชนจนสามารถท าให้ชุมชนพฒันา โดยมี ผศ.ดร.นิวตัร  มูลปา ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ เขา้ไปช่วยด าเนินงานเบ้ืองตน้ท าให้ปัจจุบนัหมู่บา้นสามารถท าบญัชีและจดัการ
ธนาคารมีเงินสะสมจากตั้งตน้กองทุนหมู่บา้น 1 ลา้นบาท จนปัจจุบนัมีเงิน 50 ลา้นบาท  

2. หมู่บา้นมีผูบ้ริหาร 9 คน และมีพระนักพฒันาซ่ึงเป็นผูใ้หญ่ในการดูแลพฒันาคน 1,360 คน 487 
หลงัคาเรือน โดยสร้างกฎกติกาของชุมชนให้เกิดการออมอยา่งน้อยเดือนละ 100 บาทต่อครัวเรือน 
และเป็นผลใหผ้ลของการออมน าไปสู่การสร้างเกณฑก์ารกูต่้อคร้ัง 1 แสนบาท หากผูใ้ดไม่มีเงินฝาก
จะลดสิทธิในการกู ้

3. เกษตรกรรมท่ีส าคญั คือ การท ามะม่วงน ้ าดอกไมสี้แดง ล าไยอินทรีย ์โดยเป็นผลผลิตหลกั แต่มี
กลไกในการพฒันาพืชอ่ืนๆ ดว้ย เช่น มนัฝร่ัง โดยชุมชนจา้งการวิเคราะห์ และแกปั้ญหาราคาตลาด
โดยการท าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยบา้นของคุณสมศกัด์ิ ไดเ้ป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ในดา้นน้ี 
เร่ิมจากการเล้ียงไก่ไป 3+3+3 คือ คืน 3 ใช ้3 ออม 3 แต่ชุมชนวเิคราะห์หลงัทฤษฎีน้ีใชไ้ม่ได ้เพราะ
ตอ้งใชถึ้ง 5 จึงไม่ส าเร็จดดัแปลงใหม่เป็นการสร้างบ่อเล้ียงปลาเพื่อใชเ้ป็นการเพิ่มรายไดไ้ดผ้ลตาม
ทฤษฎีในหลวง และเล้ียงไก่ประดู (คอเลสเตอรอลต ่า) โดย อาจารยช์ยัภูมิ ท าให้พฒันาตนเองเป็น
ผูผ้ลิตพนัธ์ุขาย รวมถึง เล้ียงกบ 

4. ปัจจุบนัไดร่้วมกิจกรรมอุทยานแห่งชาติแกไ้ขปัญหาการบุกรุกป่าโดยใชก้ารสร้างกฎกติกาในชุมชน 
ดูป่าหัวสวน เป็นกนัชนโดยการปลูกไมไ้ผ่และกลว้ยเพื่อไม่ให้ตดัไมใ้นป่า โดยให้ทุกคนช่วยกนั
ดูแลป่าซ่ึงมีกฎวา่ใครรุกป่าเขา้ไป 1 เมตร ตอ้งถอยอีก 4 เมตร และให้ท าผิดคร้ังเดียวถา้ผิดอีกยึดท่ี
คืนกรมอุทยานทั้งหมด ท าใหส้ามารถรักษาผนืป่าได ้ 

5. ในหมู่บา้นมีโรงเรียนขยายโอกาสถึง ม.3 ท าใหส้ามารถถ่ายทอดการอนุรักษป่์าในชุมชน เป็นชุมชน
ตน้แบบของ อ.พร้าว และไดเ้ป็นมคัคุเทศนอ้ย 
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6. ปัจจุบันมีการตั้ งวิสาหกิจชุมชน เป็นการแปรรูปผลิตผล ท าน ้ าเสาวรส หัตถกรรมจักรสาน 
หตัถกรรมศิลปะ และท า Homestay ปัจจุบนัมี 8 บา้นท่ีท า แต่บา้นท่ีประสบผลส าเร็จ คือ รับได ้10 
คน คือ ของคุณมานิตยแ์ละรอจดทะเบียนเป็น Homestay ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 

7. ครัวน้ีชุมชนฝากขอบคุณ มทร.ท่ีช่วยพฒันาชุมชนและขอชมอาจารยท่ี์ยงัมีความผกูพนักบัชุมชนเขา้
ไปร่วมงานบุญ ประเพณีตลอดเวลา 

8. หมู่บา้นแสดงให้เห็นว่าการพฒันาชุมชนน้ีท าให้หมู่บา้นเขม้แข็งและยงัคงสร้างขนบธรรมเนียม
ประเพณีดั้งเดิมชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

 
สัมภำษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 
1. ผูใ้ชบ้ณัฑิตสัตวบาล ซ่ึงรับบณัฑิตท างาน ประมาณ 7 คน สามารถท างานไดดี้ ท ามา 4-5 ปีแลว้ และ

เน่ืองจากบริษทัท างานเป็นเชิงท่องเท่ียวดว้ย จึงตอ้งการให้มหาวิทยาลยัพฒันาเร่ืองภาษาองักฤษให้
มากข้ึน 

2. ผูใ้ชบ้ณัฑิตบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4 คน บณัฑิตท างานมา 3-4 ปีแลว้ บณัฑิตมีความรู้ท างาน
ไดมี้ทกัษะดี แต่บริษทัมีฐานมาจากศิษยเ์ก่า เวลาเลือกผูท้  างานจะเลือกคนทีมีจิตอาสา จิตบริการเนน้
คนท ากิจกรรมของมหาวิทยาลยัก่อน และควรปลูกฝังภาษาองักฤษให้สามารถส่ือสารไดดี้ข้ึน โดย
ควรปรับการเรียนภาษาองักฤษเพื่อใชไ้ดจ้ริง ใหเ้ปล่ียนวธีิการสอนแบบเดิมท่ีเนน้แกรมม่า 

3. ผูใ้ช้บณัฑิตคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เคยใช้บณัฑิต 4 คนอยู่ถึง 4-9 ปี แต่ปัจจุบนั
ไม่ได้ใช้แล้ว วิเคราะห์บณัฑิตในปัจจุบนัให้เห็นว่า หลกัสูตรเน้นปฏิบติัวิชาชีพ แต่ยงัสอนเน้น
ทฤษฎีและเห็นว่าผูส้อนในหลักสูตรน้ีมีประสบการณ์ทางวิชาชีพน้อยไม่สอดคล้องกับความ
ทนัสมยัของวชิาชีพ หลกัสูตรเนน้การมีอาจารยร์ะดบัปริญญาเอกท่ีไม่มีประสบการณ์ทางวชิาชีพ 

4. ปัจจุบนัมีนกัศึกษาแต่เม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืนคือ ขาดความเขา้ใจ ตดัสินสู้กบัท่ีอ่ืนไม่ได ้ควรสร้างให้เด็ก
ท่ีมีเชิงเทคนิคท่ีดีเพราะการสร้างสรรคท์  าไดไ้ม่ดีเท่าท่ีอ่ืน และควรเนน้ใหเ้ด็กมีการปฏิบติัในวชิาชีพ
มากข้ึน ควรมีผูส้อนท่ีมีประสบการณ์จริงมากข้ึนและควรใชเ้ง่ือนไขจากงานจริงเขา้ไปใชใ้หม้ากข้ึน 
เช่น การเรียนวิธีบริหารจดัการ การคิดเชิงธุรกิจ ความเหมาะสมระหวา่งการคิดสร้างสรรคแ์ละคิด
แบบวทิยาศาสตร์มากข้ึน 

5. ผูใ้ชว้ศิวกรรมไฟฟ้า 2 คน และผูฝึ้กงาน 4 คน เน่ืองจากเป็นบริษทัรับเหมา พบวา่ บณัฑิตอยูไ่ม่นาน 
และมหาวิทยาลยัควรสร้างความรู้ใหม่ๆให้กบันกัศึกษามากข้ึน สอนทฤษฎีน้อยลงเน้นปฏิบติัใน
สถานท่ีจริง ตอ้งฝึกงานให้นานข้ึน อาจจะ 6 เดือนจะท าให้ไดค้วามรู้ใหม่ๆ แลว้ควรฝึกงานอาจารย์
ท่ีสอนดว้ย 

6. การฝึกงานสหกิจ ควรมีการทบทวนว่าควรให้อยู่ในภาคสุดทา้ยของการศึกษาเพราะการท่ีตอ้งให้
นกัศึกษากลบัมาเรียนต่อท าใหเ้สียโอกาสทั้งผูป้ระกอบการและนกัศึกษาเอง 
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