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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา : ปีการศึกษา 2559 

1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
 ในอดีตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพด้าน                         
ช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และเกษตรกรรม ในพื้นท่ีภาคเหนือมานาน
กวา่ 70 ปี โดยมีการพฒันา อยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2518 ตามพระราชบญัญติั “วิทยาลยั
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พุทธศกัราช 2518” ใช้ช่ือว่า “วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” มีฐานะ
เป็นกรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย มีวตัถุประสงค์เพื่อผลิตครู
อาชีวศึกษาระดบัปริญญาตรี จดัการศึกษาทางดา้นอาชีวศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ระดบั
อนุปริญญาตรี และระดบัปริญญาตรี ทาํการวิจยัส่งเสริมการศึกษา ทางดา้นวิชาชีพ และให้บริการทาง
วชิาการแก่สังคม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานนามใหม่
วา่ “สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล” มีความหมายวา่ “สถาบนัอนัเป็นมงคลแห่งพระราชา” ซ่ึงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2532 ด้วยความมุ่งมัน่ในการพฒันา และจัดการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบันโยบายแห่งชาติและความตอ้งการของตลาดแรงงานในการสร้างบณัฑิตนกัปฏิบติัดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลจึงไดป้รับปรุงแกไ้ขพระราชบญัญติัฉบบัเดิม 
และยกร่างเป็นพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2548   มีผลใหม้หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลเป็น มหาวทิยาลยั 9 แห่ง 
ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็น  1 ใน 9 มหาวิทยาลัย ตามพระราชบญัญัติดังกล่าว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ประกอบดว้ยศูนยก์ลางท่ีจงัหวดัเชียงใหม่และเขตพื้นท่ี ในจงัหวดัเชียงราย 
ตาก น่าน พิษณุโลก ลาํปาง และเชียงใหม่  โดยมีวตัถุประสงคส่์งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงท่ีเนน้
การปฏิบติั ทาํการสอน การวจิยั ผลิตครูวชิาชีพใหบ้ริการทางวชิาการในดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แก่สังคม จดัการศึกษาในระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก ซ่ึงแต่ละเขตพื้นท่ีจะมีลกัษณะเด่นท่ีส่งเสริมการบริหารจดัการในภารกิจทุก
ดา้น ตอบสนองความตอ้งการของสังคมและประเทศชาติ สร้างบณัฑิตนกัปฏิบติั มีทกัษะทางวชิาชีพ ถึง
พร้อมดว้ย คุณธรรม จริยธรรม 

 ปรัชญำ 
        “บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอาํนาจและหลกัธรรมาภิบาล” 
              “Decentralization Participation and Good governance” 
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  วสัิยทศัน์ 
       “มหาวิทยาลัยชั้ นนําด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐาน สร้างสรรค์ นวตักรรม  วิจัย
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพื่อชุมชน สู่สากล” 

  เป้ำหมำย 
 เป็นมหาวิทยาลัยชั้ นนําด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบติั บนฐานสร้างสรรค์นวตักรรมวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชนอาเซียนและเป็นมหาวิทยาลยัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี
ผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั (Hands-on) 

  เอกลกัษณ์ 
 ภาพลกัษณ์ท่ีดีเป็นส่ิงสําคญัของทุกองค์กร การกาํหนดเอกลกัษณ์ท่ีชัดเจน สามารถใช้เป็น
กรอบสาํหรับการพฒันามหาวทิยาลยั เอกลกัษณ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  ประกอบดว้ย 
อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรปลอดภัย ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหาร 
เทคโนโลยีและการจดัการเพื่อชุมชน การค้าและบริการจดัการเทคโนโลยี วฒันธรรมท้องถ่ินและ
นวตักรรม อาหารสุขภาพและพนัธุกรรมพืช เป็นกลไกสําคญัในการขบัเคล่ือนและสร้างความเขา้ใจ ให้
มีเป้าหมายเดียวกนัสู่การเป็น “มหาวทิยาลยันวตักรรมเพื่อชุมชน” 

  อตัลกัษณ์ 

       “บณัฑิตนกัปฏิบติัมืออาชีพท่ีใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน” 
 -  บณัฑิตนกัปฏิบติั  (Hands-on) 
            -    ใชท้กัษะท่ีมีเทคโนโลยเีป็นฐาน (Technology-Based Learning) 
              -     สร้างความเช่ียวชาญวชิาชีพ (Professional Oriented) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เป็นมหาวิทยาลยักลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยมุ่งเนน้การจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จึงจดัอยูใ่นกลุ่ม ค.2 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา : ปีการศึกษา 2559 

ตำรำงกำรวเิครำะห์ผลกำรประเมินระดับสถำบัน           

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ี 
คะแนนกำรประเมินเฉลีย่ 

ผลกำรประเมิน 
I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 5 2.24 4.00 2.18 2.93 พอใช้ 
2. การวจิยั 3 3.98 5.00 3.11 4.03 ดี 
3. การบริการวชิาการ 1  - 4.00  - 4.00 ดี 
4. การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 1  - 3.00  - 3.00 พอใช้ 
5. การบริหารจดัการ 3  - 3.00 2.82 2.94 พอใช้ 

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

13 2.82 3.71 2.70 3.27 พอใช้ 

ผลกำรประเมิน พอใช้ ดี พอใช้   

 
  ผลการดาํเนินการของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในภาพรวมพบว่า  ผลการ

ดําเนินการในภาพรวม ได้คะแนนเฉล่ีย  3.27 อยู่ในระดับพอใช้ ขณะเดียวกันเม่ือพิจารณาตาม
องค์ประกอบพบว่า  องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต ได้คะแนนเฉล่ีย  2.93 พอใช้  องค์ประกอบ
ท่ี 2 การวิจยั ไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.03 อยูใ่นระดบัดี  องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 
4.00 อยู่ในระดบัดี องค์ประกอบท่ี 4 การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.00  อยู่ในระดบั
พอใช้ องค์ประกอบท่ี 2 การบริหารจดัการ ได้คะแนนเฉล่ีย 2.94 อยู่ในระดบัพอใช้ เม่ือพิจารณาเชิง
ระบบ  ปัจจยันาํเขา้ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.82 อยูใ่นระดบัพอใช ้ดา้นกระบวนการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.71 อยู่
ในระดับดี และด้านผลลัพธ์ได้คะแนนเฉล่ีย 2.70 อยู่ในระดับพอใช้ แสดงถึงปัจจัยนําเข้าของ
มหาวิทยาลัยมีปัญหาด้านคุณสมบัติของบุคลากรและมีกระบวนการท่ีดี แต่ผลลัพธ์ยงัไม่สะท้อน
ความสาํเร็จท่ีชดัเจน 
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ข้อเสนอแนะในภำพรวม 
 
 จุดเด่น : 
 ขอช่ืนชมผูบ้ริหารระดบัสูงของ มทร.ลา้นนา ท่ีให้ความสาํคญักบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
เม่ือพบปัญหาของหลกัสูตร คณะ และมหาวิทยาลยั ในอดีตท่ีผ่านมาเป็นเวลาอนัยาวนานและผลการ
ประเมินท่ีผ่านมาไม่ชัดเจนไม่พร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนและพฒันามหาวิทยาลัยในองค์รวม ตั้ งแต่ปี
การศึกษา 2558-2559 จึงพยายามท่ีจะหาสาเหตุของปัญหาอย่างแทจ้ริงและพร้อมท่ีจะแก้ไขโดยนาํผู ้
ประเมินท่ีประเมินอยา่งตรงไปตรงมาและหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของการปฏิบติังาน ถึงแมจ้ะประสบปัญหา
ท่ีส่งผลกระทบในภาพรวมด้านผลลัพธ์ แต่ต้องการหาแนวทางพฒันาอย่างจริงจัง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน
ภาพรวมของบุคลากรของมหาวิทยาลยัท่ีเร่ิมตระหนกัและเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน ในหลาย ๆ พื้นท่ีเร่ิม
ต่ืนตวัท่ีจะพฒันางานตนเองอยา่งชดัเจน 

  
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
  1) การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มในด้านการสร้างความเข้าใจ การเร่ิมเห็น
ความสําคญัของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีการขบัเคล่ือนจากผูบ้ริหารเป็นอย่างดี และเร่ิมมี
ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นไปในทิศทางท่ีดี แต่ระยะเวลาค่อนขา้งนอ้ยกบัการปรับปรุง หากมหาวิทยาลยัเห็น

2.31

4.10

5.00

3.00

2.96

2.93

4.03

4.00
3.00

2.94

1. กำรผลติบัณฑิต

2. กำรวิจัย

3. กำรบริกำรวิชำกำร
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

5. กำรบริหำรจัดกำร

ผลกำรประเมินปี 2558 ผลกำรประเมินปี 2559
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ความสําคัญ และนํามาปรับปรุงการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองจะส่งผลให้การดําเนินงานประสบ
ความสาํเร็จและบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพไดเ้ป็นอยา่งดี 

 2) มหาวิทยาลยัควรให้ความสําคญักบัหลกัสูตรท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การกาํกบัมาตรฐานหลกัสูตร
ในประเด็นกระบวนการบริหารหลกัสูตร การจดัสรรงบประมาณ และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ โดย
วิเคราะห์สาเหตุ และควรพิจารณาหลกัสูตรปรับปรุงใหม่ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร ปี พ.ศ. 2558  ท่ี
ออกแบบเป็นหลกัสูตรท่ีมีหลายแขนงวิชา และจดัการเรียนการสอนในหลายพื้นท่ี ว่ามีจุดเด่นและ
จุดอ่อนอยา่งไร เพื่อใหห้ลกัสูตรมีความเหมาะสมตามบริบทของมหาวทิยาลยั 

 3) ในบางประเด็นดา้นการประกนัคุณภาพและการบริหารจดัการทั้งระดบัหลกัสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลยั ผูรั้บผิดชอบในองค์รวมควรวิเคราะห์สาเหตุและพยายามสร้างความเขา้ใจโดยการให้
ความรู้ พยายามขบัเคล่ือน กาํกบัติดตามงานต่าง ๆ ตามระบบและกลไกท่ีกาํหนด โดยเน้นผลลพัธ์ท่ี
กาํกบัติดตามอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อใหกิ้จกรรมต่าง ๆ ดาํเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 

 4) มหาวิทยาลยัควรให้ความสําคญักบัหลกัสูตรเป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากมีหลายหลกัสูตรท่ีมี
ความจาํเป็นตอ้งแกปั้ญหาโดยเร่งด่วน หลายหลกัสูตรถึงแมว้่าจะผ่านเกณฑ์การกาํกบัมาตรฐานของ
หลักสูตร แต่ยงัไม่สามารถพฒันาหลักสูตรจนทาํให้เกิดคุณภาพและเตรียมการในการขอ TQR ได้ 
มหาวิทยาลยัควรนาํหลกัสูตรทุกหลกัสูตรมาพิจารณาปรับปรุง มคอ.2 โดยดูผลลพัธ์การเรียนรู้ของ
หลกัสูตร เป้าหมายหลกัสูตร การกาํหนดผลลพัธ์เรียนรู้ใน 5 Domain ท่ีเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูเ้รียน
และผูส้าํเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมาพิจารณาปรับปรุง มคอ. 2 และนาํขอ้มูลมาเป็นแนวทางในการปรับ 
มคอ. 3 มคอ. 4 มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7 เพื่อจะทาํให้หลกัสูตรเป็นหลกัสูตรท่ีทนัสมยัเป็นไปตาม
ความตอ้งการของประเทศ 

 
 
2. รำยนำมคณะผู้ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 

ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง รหัส 

ผูช่้วยศาสตราจารยป์รานี  พรรณวเิชียร ประธานฯ U570009 
ศาสตราจารย ์ดร.ดนยั  บุณยเกียรติ กรรมการ U570039 
รองศาสตราจารย ์ดร.ลิลล่ี  กาวตีะ๊ กรรมการ U570043 
รองศาสตราจารย ์เพญ็รัตน์  หงษว์ทิยากร กรรมการ U570021 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อภิชาต  แจง้บาํรุง กรรมการ U570233 
รองศาสตราจารย ์ดร.ปาริชาติ  บวัเจริญ เลขานุการ U570081 

 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder2$TreeView1','sAssessor')
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3. บทน ำ 

 3.1 สรุปข้อมูลพืน้ฐำนของหน่วยงำน 
 ในอดีตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพด้านช่าง
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และเกษตรกรรม ในพื้นท่ีภาคเหนือมานาน
กวา่ 70 ปี โดยมีการพฒันา อยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2518 ตามพระราชบญัญติั “วิทยาลยั
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พุทธศกัราช 2518” ใช้ช่ือว่า “วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” มีฐานะ
เป็นกรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย มีวตัถุประสงค์เพื่อผลิตครู
อาชีวศึกษาระดบัปริญญาตรี จดัการศึกษาทางดา้นอาชีวศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ระดบั
อนุปริญญาตรี และระดบัปริญญาตรี ทาํการวิจยัส่งเสริมการศึกษา ทางดา้นวิชาชีพ และให้บริการทาง
วชิาการแก่สังคม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานนามใหม่
วา่ “สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล” มีความหมายวา่ “สถาบนัอนัเป็นมงคลแห่งพระราชา” ซ่ึงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2532 ด้วยความมุ่งมัน่ในการพฒันา และจัดการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบันโยบายแห่งชาติและความตอ้งการของตลาดแรงงานในการสร้างบณัฑิตนกัปฏิบติัดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลจึงไดป้รับปรุงแกไ้ขพระราชบญัญติัฉบบัเดิม 
และยกร่างเป็นพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2548 มีผลให้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลเป็น มหาวิทยาลยั  9 แห่ง 
ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัย ตามพระราชบญัญัติดังกล่าว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ประกอบดว้ยศูนยก์ลางท่ีจงัหวดัเชียงใหม่และเขตพื้นท่ี ในจงัหวดัเชียงราย 
ตาก น่าน พิษณุโลก ลาํปาง และเชียงใหม่  โดยมีวตัถุประสงคส่์งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงท่ีเนน้
การปฏิบติั ทาํการสอน การวจิยั ผลิตครูวชิาชีพใหบ้ริการทางวชิาการในดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แก่สังคม จดัการศึกษาในระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก ซ่ึงแต่ละเขตพื้นท่ีจะมีลกัษณะเด่นท่ีส่งเสริมการบริหารจดัการในภารกิจทุก
ดา้น ตอบสนองความตอ้งการของสังคมและประเทศชาติ สร้างบณัฑิตนกัปฏิบติั มีทกัษะทางวชิาชีพ ถึง
พร้อมดว้ย คุณธรรม จริยธรรม 
     ในปีการศึกษา 2559 มีหลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน จาํนวน 55 หลกัสูตร แบ่งเป็นระดบั
ปริญญาตรี 48 หลกัสูตร และระดบัปริญญาโท 7 หลกัสูตร  ประกอบดว้ย 

1) คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์  จํานวน  9  หลักสูตร ระดับปริญญา
ตรี 8 หลกัสูตร ระดบัปริญญาโท 1 หลกัสูตร คือ 

(1) ศล.บ.ทศันศิลป์ 
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(2) ทล.บ.เทคโนโลยกีารพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ 
(3) ทล.บ.เซรามิก 
(4) ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร 
(5) ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 
(6) ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดบั 
(7) สถ.บ.สถาปัตยกรรม 
(8) สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 
(9) ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค ์

  2) คณะวศิวกรรมศำสตร์  จาํนวน 22 หลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี 20  หลกัสูตร ระดบัปริญญา
โท 2 หลกัสูตร คือ 

(1) วศ.ม.วศิวกรรมเคร่ืองกล 
(2) วศ.ม.วศิวกรรมไฟฟ้า 
(3) วศ.บ.วศิวกรรมอุตสาหการ          
(4) วศ.บ.วศิวกรรมโยธา 
(5) วศ.บ.วศิวกรรมเคร่ืองกล 
(6) วศ.บ.วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(7) วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า 
(8) วศ.บ.วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
(9) วศ.บ.วศิวกรรมแม่พิมพ ์
(10) วศ.บ.วศิวกรรมเหมืองแร่ 
(11) วศ.บ.วศิวกรรมโลจิสติกส์ 
(12) วศ.บ.วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
(13) วศ.บ.วศิวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
(14) อส.บ.เทคโนโลยเีคร่ืองกล 
(15) อส.บ.เทคโนโลยโีทรคมนาคม 
(16) อส.บ.เทคโนโลยอุีตสาหการ  
(17) อส.บ.เทคโนโลยไีฟฟ้า 
(18) ค.อ.บ.วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
(19) ค.อ.บ.วศิวกรรมโยธา 
(20) ค.อ.บ.วศิวกรรมอุตสาหการ 
(21) ค.อ.บ.วศิวกรรมเคร่ืองกล 
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(22) ค.อ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า 
  3) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร  จํานวน  14 หลักสูตร ระดับปริญญา
ตรี 11 หลกัสูตร ระดบัปริญญาโท 3 หลกัสูตร คือ 

(1) วท.บ.พืชศาสตร์ 
(2) ทล.บ.เทคโนโลยภีูมิทศัน์ 
(3) วท.บ.สัตวศาสตร์ 
(4) วท.บ.ประมง 
(5) วท.บ.วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
(6) วท.บ.พฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร 
(7) วท.บ.เคร่ืองจกัรกลเกษตร 
(8) คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 
(9) วท.บ.วทิยาการคอมพิวเตอร์ 
(10) วท.บ.เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(11) วท.บ.เทคโนโลยชีีวภาพ 
(12) วท.ม.พืชศาสตร์ 
(13) วท.ม.เทคโนโลยกีารผลิตสัตว ์
(14) วท.ม.เทคโนโลยกีารเกษตร 

4) คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ จาํนวน 9 หลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี 8 หลกัสูตร ระดบั
ปริญญาโท 1  หลกัสูตร คือ 

(1) บธ.ม.บริหารธุรกิจ 
(2) บช.บ.การบญัชี 
(3) บธ.บ.การตลาด 
(4) บธ.บ.การจดัการ 
(5) บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
(6) บธ.บ.ภาษาองักฤษธุรกิจ 
(7) บธ.บ.การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) 
(8) ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการโรงแรม            
(9) ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 

  5) วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร จาํนวน 1 หลกัสูตร คือ วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการ
อาห1ร 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีจาํนวนนักศึกษาทั้งหมด 21,659 คน มีจาํนวน
อาจารยท์ั้งส้ิน 1,200.5 คน เป็นขา้ราชการพลเรือน 537.5 คน พนกังานมหาวิทยาลยั 472.5 คน พนกังาน
ราชการ 1 คน ลูกจา้งชัว่คราว 189.5 คน ปฏิบติังานจริง  1,132.5 คน ลาศึกษาต่อ 68 คน  ทั้งน้ีมีตาํแหน่ง
ผูช่้วยศาสตราจารย ์263 คน รองศาสตราจารย ์31 คน และศาสตราจารย ์(ชาวต่างชาติ) 1 คน  มีบุคลากร
สายสนบัสนุนทั้งหมด 918 คน 

ไดรั้บงบประมาณในการดาํเนินการทั้งหมด โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 จาํนวน 1,272,468,148.44 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํนวน 1,213,355,597.66 บาท  และ
เป็นงบประมาณท่ีมหาวิทยาลยัจดัสรรให้กบัหน่วยงานในสังกดั โดยเบิกจ่ายตามปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 จาํนวน 256,658,136.17 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํนวน 517,371,065.10 บาท 
  
 สถำนทีจั่ดกำรเรียนกำรสอน 
   มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีสถานท่ีตามพื้ น ท่ีดํา เ นินงาน  6 พื้ น ท่ี  1 
สถาบนั 1 วทิยาลยั คือ 
          1)  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขท่ี 128 ถนนห้วยแกว้ ตาํบล
ชา้งเผอืก อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีพื้นท่ี 105 ไร่ 
 2)  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เชียงราย ตั้งอยู่เลขท่ี 99 หมู่ 10ถนนพหลโยธิน 
ตาํบลทรายขาว อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 5,000 ไร่ 
 3)  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก ตั้งอยูเ่ลขท่ี 41ถนนพหลโยธิน ตาํบลไมง้าม 
อาํเภอเมือง จงัหวดัตาก มีพื้นท่ี 230 ไร่ 
   4)  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน ตั้งอยูเ่ลขท่ี 59 หมู่ 13 ตาํบลฝายแกว้ อาํเภอ
ภูเพียง จงัหวดัน่าน มีพื้นท่ี 864 ไร่ 
   5)  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ตั้งอยู่เลขท่ี 52 หมู่ 7 ตาํบลบา้นกร่าง 
อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก มีพื้นท่ี 572 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา 
        6)   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ลาํปาง ตั้งอยูท่ี่ 200 หมู่ 17 ตาํบลพิชยั อาํเภอเมือง 
จงัหวดัลาํปาง มีพื้นท่ี 1,800 ไร่ 
 7)  สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งอยู่เลขท่ี 202 หมู่ท่ี 17ถนนพหลโยธิน ตาํบลพิชัย 
อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง โดยใชพ้ื้นท่ีร่วมกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ลาํปาง 
 8)  วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ตั้งอยู่ท่ี 98 หมู่ 8 ตาํบลป่าป้อง อาํเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีพื้นท่ี 300 ไร่ 
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4. วธิีประเมนิ 

 4.1  กำรวำงแผนและกำรประเมิน (ก่อน ระหว่ำง และหลงักำรตรวจเยีย่ม) 
 1)  กำรวำงแผนก่อนกำรประเมิน 
             ประธานคณะกรรมการได้เชิญผูป้ระเมินมาประชุมปรึกษาหารือโดยมอบหมายให้ผู ้
ประเมินแต่ละท่านให้อ่านแบบรายงานการประเมินตนเองของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา   
และประมาณการคะแนนขั้นตน้จากผลประเมินก่อนเขา้ประชุมและกรรมการได้ปรึกษาหารือสรุป   
ผลลัพธ์จากการอ่านเอกสารแบบรายงานการประเมินตนเอง และขอเอกสารบางส่วนเพิ่มเติมจาก
มหาวิทยาลัย เช่น สุ่มขอรายงานผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร หลังจากนั้ นได้มีการจัดทาํ
โปรแกรมการตรวจประเมินในระยะเวลา 2 วนั เสนอใหก้รรมการของพื้นท่ีเพื่อพิจารณา 
 2)  ระหว่ำงกำรประเมิน 
             คณะกรรมการประเมินได้เร่ิมตรวจสอบเอกสารเชิงปริมาณเพื่อเป็นการทวนสอบความ
ถูกตอ้งของตวับ่งช้ีท่ีระบุข้อมูลเชิงปริมาณทั้งหมด หลงัจากนั้นคณะกรรมการได้มีการประเมินใน                   
ตวับ่งช้ีขององค์ประกอบทีเก่ียวกบัขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยใช้หลกัพิชญพิจารณ์  มีการประเมินร่วมกนั 
ปรึกษาหารือ สรุปผลร่วมกนัในแต่ละตวับ่งช้ีในรายองค์ประกอบ และสรุปจุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา 
ขอ้เสนอแนะ ในรายองคป์ระกอบ รวมทั้งขอ้เสนอแนะในภาพรวม ท่ีเสนอใหก้บัคณะดาํเนินการ 
 3)  หลงักำรตรวจเยีย่ม 
             คณะกรรมการประเมิน ไดส้รุปผลขอ้มูลจากการประเมินทั้งหมดให้กบัผูบ้ริหาร อาจารย ์
ได้รับทราบ และตอบข้อสงสัย รวมทั้งให้แนวทางในการแก้ปัญหา ทาํให้ผูรั้บการประเมินมีความ                
พึงพอใจและมีขอ้มูลเพื่อท่ีจะนาํไปปรับปรุงในปีต่อไป 
 
 4.2  วธีิกำรตรวจสอบและควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูล 
 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล มีการขอดูเอกสารหลกัฐานบางส่วนท่ีเป็นหลักฐาน
สําคญัในการติดตามผลลพัธ์ มีการสัมภาษณ์ผูใ้ช้บณัฑิต ชุมชน ศิษยเ์ก่า ผูบ้ริหาร อาจารย ์เจา้หน้าท่ี            
สายสนบัสนุน รวมทั้งนกัศึกษาปัจจุบนั เพื่อยืนยนัการปฏิบติังานจากผูรั้บบริการจริงและผูป้ฏิบติั เพื่อ  
ทาํใหข้อ้มูลท่ีไดรั้บรวมทั้งการตดัสินผลมีความถูกตอ้งแม่นยาํยิง่ข้ึน 
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5. ผลกำรประเมิน 
 
 5.1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งช้ีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 
เป้ำหมำย
ก ำหนดไว้ 

คะแนน
ประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน
กรรมกำร 

หมำยเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 : กำรผลติบัณฑิต  

1.1  ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม 3 คะแนน 2.25 2.18  
1.2  อาจารยป์ระจาํสถาบนัท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ 16 2.43 2.43  
1.3  อาจารยป์ระจาํสถาบนัท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 30 2.05 2.05  
1.4  การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 5 ขอ้ 5.00 5.00 ขอ้ท่ีทาํได ้ ขอ้ 1-6 
1.5  กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 5 ขอ้ 5.00 3.00 ขอ้ท่ีทาํได ้ ขอ้ 2, 3, 6 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  1 3.35 2.93  
องค์ประกอบที่ 2 : กำรวจิัย 

2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจยั
 หรือ งานสร้างสรรค ์

6 ขอ้  5.00 5.00 ขอ้ท่ีทาํได ้ ขอ้ 1-6 

2.2  เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ วิทยฯ์ =60,000 
สงัคม =25,000 

4.11 3.98  

2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยั  3 คะแนน 2.98 3.11  

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  2 4.03 4.03  

องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวชิำกำร 
3.1  การบริการวิชาการแก่สงัคม 6 ขอ้  5.00 4.00 ขอ้ท่ีทาํได ้  

ขอ้ 1, 3, 4, 5, 6 
คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  3 5.00 4.00  

องค์ประกอบที่ 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 

4.1  ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 6 ขอ้  5.00 3.00 ขอ้ท่ีทาํได ้ ขอ้ 1, 3, 6 
คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  4 5.00 3.00  

องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร 
5.1  การบริหารของสถาบนัเพ่ือการกาํกบัติดตาม
 ผลลพัธ์ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์
 ของสถาบนั 

6 ขอ้  5.00 3.00 ขอ้ท่ีทาํได ้  
ขอ้ 4, 6, 7 

5.2  ผลการบริหารของคณะ 4 คะแนน 2.83 2.82  
5.3  ระบบกาํกบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะ 5 ขอ้  4.00 3.00 ขอ้ท่ีทาํได ้  

ขอ้ 1, 2, 3, 4 
คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  5 3.94 2.94  

คะแนนเฉลีย่ (13 ตัวบ่งช้ี) 3.90 3.27  

ระดบัคุณภำพ ด ี พอใช้ 
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 5.2 ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ี 
คะแนนกำรประเมินเฉลีย่ 

ผลกำรประเมิน 
I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 5 2.24 4.00 2.18 2.93 พอใช้ 
2. การวจิยั 3 3.98 5.00 3.11 4.03 ดี 
3. การบริการวชิาการ 1  - 4.00  - 4.00 ดี 
4. การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 1  - 3.00  - 3.00 พอใช้ 
5. การบริหารจดัการ 3  - 3.00 2.82 2.94 พอใช้ 

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

13 2.82 3.71 2.70 3.27 พอใช้ 

ผลกำรประเมิน พอใช้ ดี พอใช้   

 
 
 5.3 ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ 
 
องค์ประกอบที ่1 :  กำรผลติบัณฑิต 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 1)  มหาวิทยาลยัยงัมีหลกัสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพตามระบบ IQA อีกทั้งผลการ
ประเมินคุณภาพ ระดบัหลกัสูตรในภาพรวมยงัไม่สะทอ้นถึงการปรับปรุงและพฒันาเพื่อใหไ้ดบ้ณัฑิตท่ี
มีคุณภาพตามท่ีคาดหวงั 
 2)  คุณภาพของอาจารยท์ั้งดา้นคุณวฒิุและการเขา้สู่ตาํแหน่งทางวชิาการยงัมีนอ้ย 
 3)  แผนการจดักิจกรรมนักศึกษายงัขาดความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพฒันาบณัฑิตท่ี             
พึงประสงค ์ “บณัฑิตนกัปฏิบติัมืออาชีพท่ีใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน” ท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั อีก
ทั้งยงัขาดการกาํหนดเป้าประสงค์และตวัช้ีวดัความสําเร็จของแผน/กิจกรรม ท่ีสะทอ้นถึงนกัศึกษาท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันา 
 
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 1)  มหาวิทยาลยัควรทบทวนระบบการบริหารหลกัสูตรท่ีสะทอ้นถึงการบริหารหลกัสูตรใน  
แต่ละพื้นท่ีมีการจดัการเรียนการสอนและจุดเน้นของแต่ละพื้นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งควรให้
ความรู้ ความเขา้ใจกบัอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยผ์ูส้อน ในดา้น
การบริหารหลกัสูตรท่ีสะทอ้นผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน 
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 2)  มหาวิทยาลัยอาจต้องมีการทบทวนการพฒันาและปรับปรุงหลักสูตรท่ีคาํนึงถึงความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตในแต่ละเขตพื้นท่ี รวมทั้งการทบทวนศกัยภาพและความโดดเด่นของเขตพื้นท่ี
และอาจารย ์ซ่ึงจะส่งผลต่อเกณฑม์าตรฐานคุณภาพหลกัสูตรในอนาคต 
 3)  มหาวิทยาลยัจะตอ้งให้ความสําคญัของการพฒันาบุคลากรสายวิชาการอยา่งต่อเน่ือง ควร
นําแผนพฒันารายบุคคล (IDP) มากาํหนดเป็นแผนพฒันาส่งเสริมให้เกิดความชัดเจนทั้งในระดับ
มหาวิทยาลยั คณะ และหลกัสูตร ทั้งในประเด็นการเขา้สู่ตาํแหน่งทางวิชาการ การศึกษาต่อ และการ
ฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งตอ้งมีระบบกาํกบัติดตามผลการดาํเนินงานเป็นระยะ เพื่อการ
สนบัสนุนช่วยเหลือ นอกจากน้ีควรส่งเสริมพฒันาอาจารยใ์ห้มีประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ
เพื่อนาํความรู้และเทคโนโลยมีาถ่ายทอดสู่นกัศึกษาอยา่งเป็นปัจจุบนั 
 4) มหาวิทยาลยัควรพิจารณาทบทวนการจดัทาํแผน/โครงการ/กิจกรรม พฒันานกัศึกษา โดย
นาํแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัมาเป็นหลกัในการจดัทาํแผนพฒันาและกาํหนดเป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั
ความสาํเร็จท่ีสะทอ้นผลลพัธ์ความสาํเร็จเชิงคุณภาพกบันกัศึกษา โดยมหาวทิยาลยัเป็นหน่วยงานหลกัท่ี
มีวตัถุประสงค์เน้นการส่งเสริมให้เกิดอตัลกัษณ์และคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ขณะท่ีคณะและ
หลักสูตรควรเน้นโครงการ/กิจกรรม ท่ีมีวตัถุประสงค์ส่งเสริมให้เกิดผลลพัธ์การเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF 
 5) มหาวทิยาลยัควรทบทวนการประเมินคุณภาพในการจดัใหบ้ริการให้คาํปรึกษาทางวิชาการ
และการใชชี้วติแก่นกัศึกษาในประเด็นการใหข้อ้มูลหน่วยงานการใหบ้ริการ โดยปรับปรุงแบบประเมิน
ให้มีคาํถามท่ีครอบคลุมการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลของหน่วยงานทุกหน่วยงานท่ีนกัศึกษาสามารถเข้าถึง
หน่วยงานบริการนั้ น ๆ ได้หลายช่องทาง สะดวกรวดเร็ว และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น
ผูรั้บบริการ เพื่อนาํผลมาปรับปรุงการใหบ้ริการไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 
องค์ประกอบที ่2 :  กำรวจัิย 
 จุดแข็ง :  
 สถาบนัวจิยัพฒันาเป็นหน่วยงานท่ีจดัทาํระบบสารสนเทศงานวิจยั เพื่อการบริหารจดัการขอ้มูล
งานวิจยัท่ีสืบค้นได้ทั้ งระดบับุคคล ระดบัคณะ และระดบัมหาวิทยาลยั มีขอ้มูลในระบบท่ีสามารถ
นาํไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการทั้งแหล่งทุน จาํนวนโครงการวจิยั งบประมาณการวิจยั และการ
เผยแพร่ผลงาน 
 
 กำรเสริมจุดแข็ง :  
 ควรมีการพฒันากระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกกลุ่มเป้าหมาย ในการระบุความตอ้งการหรือให้
ข้อคิดเห็นต่อระบบสารสนเทศงานวิจัย เพื่อนําข้อมูลท่ีได้มาพฒันาการใช้ประโยชน์จากระบบ
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สารสนเทศให้ทนัสมยัและครอบคลุมในทุกมิติ ท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะคณะ เขตพื้นท่ีจะสามารถ
นาํไปบริหารและใชป้ระโยชน์ไดต้ามความตอ้งการ 
 
 จุดทีค่วรพฒันำ :  

1) จาํนวนและคุณภาพของผลงานวจิยัท่ีเผยแพร่ลดลงจากปีท่ีผา่นมา และผลงานส่วนมากในปี
น้ีไดม้าจากผลงานดา้นศิลปะมากกว่าผลงานดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัจึงควรกาํหนด
มาตรการให้ทุกหน่วยงานตั้งค่าเป้าหมายระดบัคุณภาพของผลงานให้สูงข้ึนกวา่ปีท่ีผา่นมา เพื่อความทา้
ทายต่อการมุ่งสู่วสิัยทศัน์ ท่ีมุ่งเนน้ดา้นการสร้างสรรคน์วตักรรม วจิยั วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

2) ควรสร้างความตระหนกัให้คณาจารยพ์ร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อการเรียนการสอน เน่ืองจากจาํนวนนกัศึกษาท่ีลดลง โดยการพฒันาความเขม้แขง็ของอาจารย์
ใหมี้ศกัยภาพดา้นการวจิยัอยา่งทัว่ถึง เพื่อสร้างศกัยภาพในภาพรวมใหก้บัมหาวทิยาลยั 
 
องค์ประกอบที ่3 :  กำรบริกำรวชิำกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ :  
 1) เน่ืองจากแผนปฏิบติัการประจาํปีในการบริการวิชาการไม่สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนยุทธศาสตร์ไม่สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยัท่ีกาํหนด “เพื่อชุมชน” และแปลงแผน
ยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบติัการประจาํปีให้สอดคลอ้งกนั และการมีส่วนร่วมของชุมชนเป้าหมายในการ
ทาํแผนบริการวิชาการนอ้ย ส่งผลให้การบริการวิชาการไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนอย่าง
แทจ้ริง 
 2) การกาํหนดเป้าหมายในการบริการวิชาการ มีโครงการบริการวิชาการท่ีบริการชุมชนแบบ
ให้เปล่า แต่ยงัขาดแผนกาํหนดโครงการบริการทางวิชการแบบท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัมหาวิทยาลยัโดยใช้
องค์ความรู้ของมหาวิทยาลยั และยงัขาดการกาํหนดตวัช้ีวดัของแผนบริการวิชาการให้สามารถบูรณา
การการบริการวิชาการกบัการเรียนการสอนได้อย่างชดัเจน เพื่อให้นกัศึกษาไดรั้บประโยชน์จากการ
บริการวชิาการอยา่งแทจ้ริง 
 
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 1) มหาวิทยาลยัควรนาํแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยัและแผนปฏิบติังานประจาํปีเพื่อนาํไปสู่
การกาํหนดเป้าหมายของงานบริการทางวิชาการประจาํปี โดยมีการวางแผนร่วมกบัคณะและพื้นท่ีทั้ง 5 
แห่ง ในการแบ่งงานบริการทางวิชาการว่าอยู่ในบทบาทหน้าท่ีท่ีใครจะรับผิดชอบ และการกาํหนด
โครงการบริการทางวิชาการควรมีการกาํหนดผลลพัธ์ในแผนและโครงการอย่างชดัเจนว่าดาํเนินการ
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บริการทางวิชาการแล้วได้ประโยชน์อะไรกับชุมชนบ้างและผู ้เป็นวิทยากรท่ีเป็นอาจารย์ของ
มหาวทิยาลยัจะนาํไปบูรณาการกบัการเรียนการสอนในรายวชิาใด 
 2) ในการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลยัควรกาํหนดวา่ทุกหน่วยงานทางวิชาการควรมี
โครงการบริการทางวิชาการท่ีนาํความรู้ในวิชาชีพของตนมาจดับริการทางวิชาการท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบั
หน่วยงาน และมหาวิทยาลยัควรปันส่วนเงินรายไดใ้ห้เหมาะสมระหวา่งหน่วยงานกบัมหาวิทยาลยัเพื่อ
ทาํใหง้านบริการทางวชิาการท่ีสร้างรายไดส้ามารถดาํเนินการไดเ้ป็นอยา่งดี  
 
องค์ประกอบที ่4 :  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 จุดทีค่วรพฒันำ :  
  แผนปฏิบติังานประจาํปีดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ยงัขาดการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละ
ตวัช้ีวดัความสําเร็จของแผนเชิงผลลพัธ์คุณภาพท่ีเช่ือมโยงกบัแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั ส่งผล
ให้ไม่สามารถนาํผลการประเมินมาปรับปรุงพฒันาให้เกิดผลลพัธ์การดาํเนินการไดอ้ยา่งชดัเจน รวมทั้ง
การจดักิจกรรมโครงการยงัไม่สามารถสะทอ้นผลลพัธ์โครงการและกิจกรรมได ้
   
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ :  

1) ควรทบทวนกระบวนการจดัทาํแผนการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม มุ่งเนน้การกาํหนด
วตัถุประสงค ์ตวัช้ีวดัคุณภาพ และเป้าหมาย ท่ีสามารถวดัผลสําเร็จของแผนท่ีเป็นผลลพัธ์ ไม่ใช่ผลการ
วดัจากปัจจยันาํเขา้และกระบวนการซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 

2) ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการตามแผนการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรมใน
หลากหลายมิติ เช่น  จาํนวน งบประมาณ หน่วยงานท่ีรับไปดาํเนินการ ผลลพัธ์ท่ีได ้ความสอดคลอ้ง
เช่ือมโยงของเขตพื้นท่ี กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ โครงการท่ีเกิดจากการทาํงานร่วมกนัและได้ผลลพัธ์การ
ดาํเนินงานท่ีไดม้าตรฐาน/ไดรั้บการยอมรับ/ไดรั้บรางวลั อาจนาํมาซ่ึงการพฒันาปรับปรุงจนเกิดเป็น
วฒันธรรมท่ีดีของมหาวทิยาลยัได ้
 
องค์ประกอบที ่5 :  กำรบริหำรจัดกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 1) การจดัทาํแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยัยงัไม่สะทอ้นถึงผลลพัธ์และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน รวมทั้งยงัขาดการจดัทาํแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อทาํให้มีแหล่งเงินท่ีจะทาํให้แผนกลยุทธ์
บรรลุตามเป้าหมาย นอกจากนั้นมหาวิทยาลยัยงัขาดการวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ละหลกัสูตร
อยา่งถูกตอ้ง 
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 2) บุคลากรในมหาวิทยาลยัยงัขาดความเขา้ใจในแนวปฏิบติัท่ีถูกตอ้งทั้งทางดา้นการบริหาร
ความเส่ียงและการจดัการความรู้ 
 
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ :  
 1) ควรจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้
มหาวิทยาลยัสสามารถบรรลุวสิัยทศัน์ได ้โดยกาํหนดตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายให้สามารถวดัความสาํเร็จ
ของแผนตามเป้าประสงคข์องแผนยทุธศาสตร์ และควรมีการกาํกบัติดตามใหห้น่วยงานในมหาวิทยาลยั
ดาํเนินการจดัการความรู้ในดา้นการเรียนการสอนและการวิจยั เพื่อให้เกิดแนวปฏิบติัท่ีดี เพื่อหน่วยงาน
ต่าง ๆ สามารถนาํไปใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2) ควรวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยโดยนํา ERP มาเก็บขอ้มูลในการดาํเนินการและพิจารณา
ค่าใช้จ่ายของแต่ละหลกัสูตร และนาํไปวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามพนัธกิจ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการพฒันา
กิจกรรมนกัศึกษา พฒันาอาจารย ์และการบริหารจดัการ เพื่อใหส้ะทอ้นภาพตน้ทุนต่อหน่วยในการผลิต
บณัฑิตในระดบัหลกัสูตร และแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ตน้ทุนดงักล่าวไดใ้ชไ้ปในกิจกรรมใด 
 3) ควรมีนโยบายท่ีชัดเจนในการกาํกับติดตามแผนพฒันาของบุคลากรรายบุคคล เพื่อให้
มหาวิทยาลัยเห็นภาพการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนและสามารถกํากับติดตามให้บุคลากรมี
ความกา้วหน้าในอาชีพ เพื่อเป็นการพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งผลต่อขวญั
และกาํลงัใจของอาจารยแ์ละบุคลากร 
 4) ควรจดัทาํแผนบริหารความเส่ียงโดยกาํหนดขั้นตอนการดาํเนินงานโดยมีการวิเคราะห์
ความเส่ียง การบริหารความเส่ียง การติดตามกาํกบัความเส่ียง เพื่อลดความเส่ียงลง และควรแสดงใหเ้ห็น
อยา่งชดัเจนวา่ เม่ือดาํเนินการเสร็จแลว้ความเส่ียงลดลง 
  5)  ควรให้ความรู้และสร้างความเขา้ใจให้กบับุคลากรภายในมหาวิทยาลยั เร่ือง แนวทางการ
จดัการความรู้อย่างเป็นระบบ และวิธีการดาํเนินการด้านการจดัการความรู้ ตลอดจนการจดัเก็บองค์
ความรู้ท่ีมีคุณค่าของหน่วยงาน เพื่อหน่วยงานจะนาํไปใชต่้อไป 
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ภำคผนวก 
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สรุปผลกำรสัมภำษณ์จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 
  ผลการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จะมีเฉพาะ
บุคลำกรสำยสนับสนุน เน่ืองจากประเมินคุณภาพภายในระดบัคณะและระดบัสถาบนัเป็นผูป้ระเมิน             
ชุดเดียวกนั 
 
ผลกำรสัมภำษณ์ตัวแทนสำยสนับสนุน 
1) บุคลากรสายสนบัสนุนส่วนใหญ่ไม่ทราบตวับ่งช้ีท่ีหน่วยงานดูแล 
2) บุคลากรสายสนบัสนุนมีความสุขในการปฏิบติังานและปฏิบติังานตามหนา้ท่ี 
3) การท่ีบุคลากรบางส่วนไม่ทาํแผนพฒันารายบุคคลอาจมีสาเหตุมาจาก เม่ือทาํแลว้ไม่ไดผ้ลลพัธ์ตาม

แผนท่ีกาํหนดไว ้
4) บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบเส้นทางเดินของตาํแหน่งงานท่ีชดัเจน 
5) ควรตั้งกรอบอตัราใหพ้นกังานรายปีท่ีดาํรงตาํแหน่งท่ีสาํคญัเพื่อความต่อเน่ืองของงาน 
6) ควรจดักิจกรรมให้บุคลากรสายสนับสนุนส่วนกลางและเขตพื้นท่ีทาํร่วมกัน เช่น กิจกรรมกีฬา 

เพื่อใหบุ้คลากรรู้จกัและคุน้เคยกนัมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลดีในการติดต่อประสานงาน 
7) ควรจดังบประมาณให้บุคลากรสายสนบัสนุนไดพ้ฒันาตนเอง เช่น เขา้ร่วมการอบรมสัมมนาหรือ

ศึกษาดูงาน เป็นตน้ 
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