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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงราย : ปีการศึกษา 2559 

1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย  เป็นสถานศึกษาในสังกดัมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขท่ี 99  หมู่ท่ี 10  ถนนพหลโยธิน  ตาํบล
ทรายขาว  อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย 57120  มีพื้นท่ีจาํนวน 5,000  ไร่  โดยเป็นพื้นท่ีภูเขา  จาํนวน 
3,500 ไร่  และพื้นท่ีราบ จาํนวน 1,500 ไร่  ปัจจุบนัมีพื้นท่ีใชส้อยจาํนวนทั้งส้ิน 740  ไร่ 2 งาน 18 ตาราง
วา  มีประวติัสังเขป ดงัน้ี 
 วนัท่ี 3 มกราคม  พ.ศ. 2539  เร่ิมสถาปนา และวางศิลาฤกษ ์ก่อสร้างอาคารเรียนรวม ในพื้นท่ี 
“นิคมแม่ลาว” แปลงหมายเลขทะเบียนท่ี ชร. 287 หนงัสือสําคญัสําหรับท่ีทางหลวงฉบบัท่ี 2055/2508 
อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย 

ปรัชญำ 
"สร้างคนสู้งาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี 

 เป้ำหมำย 
 เป็นมหาวิทยาลัยชั้ นนาด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสร้างสรรค์นวตักรรมวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชนอาเซียนและเป็นมหาวิทยาลยัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี
ผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั (Hands-on) ใหเ้ป็นท่ียอมรับใน 3 ระดบั ดงัน้ี 

เป็น 1 ใน 5 ระดบัชาติปี 2558 
เป็น 1 ใน 10 ระดบัภูมิภาคปี 2560 
เป็น 1 ใน 100 ระดบัโลกปี 2564 

 วตัถุประสงค์ 
1)  เพื่อพฒันาคุณภาพกาํลงัคนสู่มาตรฐานสากล อยา่งเป็นระบบและย ัง่ยนื 
2)  เพื่อต่อยอดภูมิปัญญา และสู่สากล 
3) เพื่อสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน และพ ัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
4) เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และถ่ ายทอดภูมิปัญญาทางด้านศิลปวฒันธรรม และอนุรักษ์ 

ส่ิงแวดลอ้ม 
5) เพื่อให้สามารถขบัเคล่ือนยุ ทธศาสตร์ของชาติและของพื้นท่ีได้อย่างสมดุลย ัง่ยืนทั้งทาง

เศรษฐกิจสังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงราย : ปีการศึกษา 2559 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นมหาวิทยาลยักลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีโดยมุ่งเนน้การจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จึงจดัอยูใ่นกลุ่ม ค.2 

 
ตำรำงกำรวเิครำะห์ผลกำรประเมินระดับสถำบัน       

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ี 

คะแนนกำรประเมินเฉลีย่ 

ผลกำร
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 4 2.05 2.00  - 2.02 ตอ้งปรับปรุง 
2. การวจิยั 3 1.80 3.00 1.20 2.00 ตอ้งปรับปรุง 
3. การบริการวชิาการ 1  - 4.00  - 4.00 ดี 
4. การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 1  - 2.00  - 2.00 ตอ้งปรับปรุง 
5. การบริหารจดัการ 2  - 3.00  - 3.00 พอใช ้

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

11 1.96 2.71 1.20 2.37 ต้องปรับปรุง 

ผลกำรประเมิน 
ต้อง

ปรับปรุง 
พอใช้ ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
  

 
 
 ผลการดาํเนินการของ มทร.ล้านนา เชียงราย ในภาพรวมพบว่า  คะแนนเฉล่ียของผลการ
ประเมินในภาพรวม ไดค้ะแนน 2.37 ตอ้งปรับปรุง แต่เม่ือพิจารณาแต่ละองคป์ระกอบ องคป์ระกอบท่ี 1 
การผลิตบณัฑิต คะแนนเฉล่ีย 2.02 ตอ้งปรับปรุง องค์ประกอบท่ี 2 การวิจยั คะแนนเฉล่ีย 2.00   ตอ้ง
ปรับปรุง องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวชิาการ ไดค้ะแนน 4.00 อยูใ่นระดบัดี  องคป์ระกอบท่ี 4 การทาํนุ
บาํรุงศิลปะและวฒันธรรม ไดค้ะแนน 2.00 ตอ้งปรับปรุง และองค์ประกอบท่ี 5 การบริหรจดัการ ได้
คะแนนเฉล่ีย 3.00 อยูใ่นระดบัพอใช ้เม่ือพิจารณาปัจจยันาํเขา้ พบวา่ มทร.ลา้นนา เชียงราย ไดค้ะแนน
ปัจจัยนําเข้า 1.96 กระบวนการ 2.71 และผลลัพธ์  1.20  แสดงถึง ปัจจัยนําเข้าไม่ เพียงพอ แต่มี
กระบวนการบริหารจดัการอยูใ่นระดบัพอใช ้ทาํใหไ้ม่สะทอ้นผลลพัธ์ท่ีดีได ้มทร.ลา้นนา เชียงราย ควร
นาํขอ้มูลไปพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงโดยเร่งด่วน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงราย : ปีการศึกษา 2559 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรประเมินปีกำรศึกษำ 2558 และปีกำรศึกษำ 2559 
 

องค์ประกอบคุณภำพ ผลกำรประเมนิปี 2558 ผลกำรประเมนิปี 2559 

องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 2.15 2.02 

องคป์ระกอบท่ี 2 การวิจยั 3.44 2.00 

องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 4.00 4.00 

องคป์ระกอบท่ี 4 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 3.00 2.00 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 2.94 3.00 

คะแนนรวม 2.84 2.37 

 
 

 
 
 
 
 
 

2.15

3.44

4.00

3.00

2.94
2.02
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1. กำรผลติบัณฑิต

2. กำรวิจัย

3. กำรบริกำรวิชำกำร
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

5. กำรบริหำรจัดกำร

ผลกำรประเมินปี 2558 ผลกำรประเมินปี 2559
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงราย : ปีการศึกษา 2559 

ข้อเสนอแนะในภำพรวม 
 1) ใน มทร.ลา้นนา เชียงราย เป็นเขตพื้นท่ีท่ีมีบุคลากรอยู่ในวยัทาํงานจาํนวนมาก โดยส่วน
ใหญ่มีพลงัและมีทศันคติท่ีดีในการทาํงาน มีศกัยภาพในการรับส่ิงเรียนรู้ใหม่ ๆ ถา้หากผูบ้ริหารสร้าง
ความเข้าใจท่ีดีและให้ความรู้ท่ีถูกต้อง ประกอบกับโอกาสของการพฒันาเขตพื้นท่ีมีสูง เน่ืองจาก                  
จ.เชียงราย ไดรั้บการพฒันาเป็นเขตเศรษฐกิจภาคเหนือตอนบน จะทาํให้สามารถพฒันา มทร.ลา้นนา 
เชียงราย เป็นหน่ึงในเขตพื้นท่ีของ มทร.ลา้นนา ท่ีโดดเด่นและชดัเจนยิง่ข้ึน 
 2) คณาจารยแ์ละบุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ มีความมุ่งมัน่ในการดาํเนินงานตามภารกิจ 
และผูกพนักบั มทร.ลา้นนา เชียงราย แต่ยงัขาดการไดรั้บการพฒันาส่งเสริมดูแล ขาดการสร้างความ
เขา้ใจและส่ือสารเชิงนโยบายท่ีเหมาะสม ทาํให้การทาํงานหนกัแต่ไม่สามารถสะทอ้นผลลพัธ์ของการ
ดาํเนินงานตามภารกิจได ้ทั้งทางดา้นการจดัการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ และทาํนุ
บาํรุงศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลยั เขตพื้นท่ี และคณะ ควรมีการทบทวนนโยบายการบริหารงานและ
โครงสร้าง เพื่อให้การปฏิบติัของทุกภาคส่วนมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจดัการ 
และการใหง้บประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งเหมาะสม 
 3) แผนกลยทุธ์ท่ีกาํหนดทิศทางในการพฒันา มทร.ลา้นนา เชียงราย ควรไดรั้บการทบทวนให้
มีความเขม้แข็ง และมีการกาํหนดวิสัยทศัน์ ตลอดจนมีทิศทางในการปฏิบติัท่ีชดัเจน ดาํเนินการอย่างมี
เป้าหมาย จะทาํให้กระบวนปฏิบติังานของ มทร.ลา้นนา เชียงราย บรรลุเป้าหมายของการพฒันางานทั้ง
ระบบอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4) มทร.ลา้นนา เชียงราย มีพื้นท่ีกวา้งขวาง มีอาคารขนาดใหญ่ ทรัพยากรในเขตพื้นท่ีมีจาํนวน
มาก แต่ยงัไม่ถูกนาํมาใชป้ระโยชน์ให้เกิดความคุม้ค่า เน่ืองจากนกัศึกษามีจาํนวนนอ้ย ผูบ้ริหารควรจะมี
ส่วนร่วมในการแกปั้ญหา และบุคลากรทุกคนควรร่วมกนัวางแผนพฒันาในกระบวนการรับนกัศึกษา 
การนาํทรัพยากรไปใชป้ระโยชน์ดา้นการวจิยัและการจดับริการทางวชิาการท่ีใหเ้กิดรายได ้และกิจกรรม
อ่ืน ๆ เพื่อเกิดความคุม้ค่าเพิ่มข้ึน 
 6) ควรมีการส่ือสารท่ีดีระหว่าง มทร.ลา้นนา และ มทร.ลา้นนา เชียงราย ในการปฏิบติังาน
ร่วมกนั เน่ืองจากบุคลากรใน มทร.ลา้นนา เชียงราย ยงัขาดความเขา้ใจในการปฏิบติังานหลายประเด็น 
และไม่สามารถแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้ดงันั้นตอ้งวางแผนการส่ือสารท่ีดีระหวา่งกนั 
 7) สถานศึกษาควรสร้างความเขา้ใจในการปฏิบติังานของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ในทุก
พนัธกิจท่ีดาํเนินการ โดยมีการกาํหนดตวัช้ีวดัท่ีเป็นปัจจยันาํเขา้ เพื่อตอบสํานกังบประมาณและตอ้งมี
ผลลพัธ์ความสําเร็จของกิจกรรม/โครงการแต่ละโครงการ ดาํเนินการแลว้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีไดอ้ยา่งไรบา้ง
และมีประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งไร 
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2. รำยนำมคณะผู้ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 

ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง รหัส 
ผูช่้วยศาสตราจารยป์รานี  พรรณวเิชียร ประธานฯ U570009 
รองศาสตราจารย ์ดร.ลิลล่ี  กาวตีะ๊ กรรมการ U570043 
รองศาสตราจารย ์ดร.ปาริชาติ  บวัเจริญ กรรมการ U570081 

 
 

3. บทน ำ 

 3.1 สรุปข้อมูลพืน้ฐำนของหน่วยงำน 
 ปัจจุบนั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จดัการเรียนการสอนในระดบั
ปริญญาตรี จาํนวน 13 หลกัสูตร ประกอบดว้ย  

1) คณะบริหำรธุรกจิและศิลปศำสตร์ มีหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 5 หลกัสูตร คือ  
(1) บธ.บ.การตลาด 
(2) บธ.บ.การจดัการ 
(3) บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
(4) บช.บ.การบญัชี 
(5) ศศ.บ.การท่องเท่ียวและโรงแรม 

2) คณะวศิวกรรมศำสตร์ มีหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 8 หลกัสูตร คือ  
(1) ค.อ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า 
(2) ค.อ.บ.วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และทรคมนาคม 
(3) วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า 
(4) วศ.บ.วศิวกรรมโยธา 
(5) วศ.บ.วศิวกรรมอุตสาหการ 
(6) วศ.บ.วศิวกรรมโลจีสติกส์ 
(7) วศ.บ.วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(8) วศ.บ.วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder2$TreeView1','sAssessor')
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มีจาํนวนนกัศึกษาทั้งส้ิน 1,551 คน จาํนวนอาจารยท์ั้งส้ิน 116 คน  จาํแนกตามตาํแหน่งอาจารย ์
จาํนวน 98 คน ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ จาํนวน 17 คน รองศาสตราจารย์ จาํนวน 1 คน และมี
บุคลากรสายสนบัสนุน จาํนวน 76 คน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณดาํเนินการรวมทั้งส้ิน 134,104,589 บาท 
โดยแบ่งออกเป็น เงินงบประมาณแผน่ดิน 95,541,994 บาท และเงินงบประมาณรายได ้38,562,595 บาท  

 สถำนทีจั่ดกำรเรียนกำรสอน 
 เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 10 ถนนพหลโยธิน ตาํบลทรายขาว อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 57120 
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4. วธิีประเมนิ 

 4.1  กำรวำงแผนและกำรประเมิน (ก่อน ระหว่ำง และหลงักำรตรวจเยีย่ม) 
 1)  กำรวำงแผนก่อนกำรประเมิน 
             ประธานคณะกรรมการได้เชิญผู ้ประเมินมาประชุมปรึกษาหารือโดยมอบหมายให้                 
ผูป้ระเมินแต่ละท่านให้อ่านแบบรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย และประมาณการคะแนนขั้นต้นจากผลประเมินก่อนเข้าประชุมและกรรมการได้
ปรึกษาหารือสรุปผลลพัธ์จากการอ่านเอกสารแบบรายงานการประเมินตนเอง และขอเอกสารบางส่วน
เพิ่มเติมจากคณะเช่น สุ่มขอรายงานผลการตรวจประเมินระดบัหลกัสูตร หลงัจากนั้นได้มีการจดัทาํ
โปรแกรมการตรวจประเมินในระยะเวลา 2 วนั เสนอใหก้รรมการของพื้นท่ีเพื่อพิจารณา 
 2)  ระหว่ำงกำรประเมิน 
             คณะกรรมการประเมินได้เร่ิมตรวจสอบเอกสารเชิงปริมาณเพื่อเป็นการทวนสอบความ
ถูกตอ้งของตวับ่งช้ีท่ีระบุข้อมูลเชิงปริมาณทั้งหมด หลงัจากนั้นคณะกรรมการได้มีการประเมินใน                   
ตวับ่งช้ีขององค์ประกอบทีเก่ียวกบัขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยใช้หลกัพิชญพิจารณ์  มีการประเมินร่วมกนั 
ปรึกษาหารือ สรุปผลร่วมกนัในแต่ละตวับ่งช้ีในรายองค์ประกอบ และสรุปจุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา 
ขอ้เสนอแนะ ในรายองคป์ระกอบ รวมทั้งขอ้เสนอแนะในภาพรวม ท่ีเสนอใหก้บัหน่วยงานดาํเนินการ 
 3)  หลงักำรตรวจเยีย่ม 
             คณะกรรมการประเมิน ไดส้รุปผลขอ้มูลจากการประเมินทั้งหมดให้กบัผูบ้ริหาร อาจารย ์
ได้รับทราบ และตอบข้อสงสัย รวมทั้งให้แนวทางในการแก้ปัญหา ทาํให้ผูรั้บการประเมินมีความ                
พึงพอใจและมีขอ้มูลเพื่อท่ีจะนาํไปปรับปรุงในปีต่อไป 
 
 
 4.2  วธีิกำรตรวจสอบและควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูล 
 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล มีการขอดูเอกสารหลกัฐานบางส่วนท่ีเป็นหลักฐาน
สําคญัในการติดตามผลลพัธ์ มีการสัมภาษณ์ผูใ้ช้บณัฑิต ชุมชน ศิษยเ์ก่า ผูบ้ริหาร อาจารย ์เจา้หน้าท่ี            
สายสนบัสนุน รวมทั้งนกัศึกษาปัจจุบนั เพื่อยนืยนัการปฏิบติังานจากผูรั้บบริการจริงและผูป้ฏิบติั เพื่อทาํ
ใหข้อ้มูลท่ีไดรั้บรวมทั้งการตดัสินผลมีความถูกตอ้งแม่นยาํยิง่ข้ึน 
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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 - - - - ไม่ประเมิน - 
1.2  อาจารยป์ระจาํสถาบนัที่มีคุณวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ 16 2.80 2.80  
1.3  อาจารยป์ระจาํสถาบนัท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ 30 1.30 1.29  
1.4  การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 5 ขอ้ 5.00 2.00 ขอ้ท่ีทาํได ้ขอ้ 1, 3 
1.5  กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 5 ขอ้ 5.00 2.00 ขอ้ท่ีทาํได ้ขอ้ 2, 3 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  1 3.53 2.02  

องค์ประกอบที่ 2 : กำรวิจัย 
2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิยั
 หรือ งานสร้างสรรค ์

6 ขอ้  5.00 3.00 ขอ้ท่ีทาํได ้  
ขอ้ 2, 3, 4, 5 

2.2  เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์  5 คะแนน 3.48 1.80  
2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยั  3 คะแนน 2.87 1.20  

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  2 3.78 2.00  

องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำร 
3.1  การบริการวชิาการแก่สังคม 6 ขอ้  5.00 4.00 ขอ้ท่ีทาํได ้ 

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

องค์ประกอบที่ 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1  ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 6 ขอ้  5.00 2.00 ขอ้ท่ีทาํได ้ขอ้ 1, 6 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  4 5.00 2.00  

องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร 
5.1  การบริหารของสถาบนัเพ่ือการกาํกบัติดตาม
 ผลลพัธ์ ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์
 ของสถาบนั 

7 ขอ้  5.00 2.00 ขอ้ท่ีทาํได ้ขอ้ 4, 7 

5.2  ผลการบริหารของคณะ - - - - ไม่ประเมิน - 
5.3  ระบบกาํกบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะ 5 ขอ้  3.00 4.00 ขอ้ท่ีทาํได ้ 

ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5 
คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  5 4.00 3.00  

คะแนนเฉลีย่ (11 ตัวบ่งช้ี) 3.95 2.37  

ระดบัคุณภำพ ดี ต้องปรับปรุง 
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 5.2 ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ี 

คะแนนกำรประเมินเฉลีย่ 

ผลกำร
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 4 2.05 2.00  - 2.02 ตอ้งปรับปรุง 
2. การวจิยั 3 1.80 3.00 1.20 2.00 ตอ้งปรับปรุง 
3. การบริการวชิาการ 1  - 4.00  - 4.00 ดี 
4. การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 1  - 2.00  - 2.00 ตอ้งปรับปรุง 
5. การบริหารจดัการ 2  - 3.00  - 3.00 พอใช ้

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

11 1.96 2.71 1.20 2.37 ต้องปรับปรุง 

ผลกำรประเมิน 
ต้อง

ปรับปรุง 
พอใช้ ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
  

 
 
 5.3 ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ 
 
องค์ประกอบที ่1 :  กำรผลติบัณฑิต 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 1) มทร.ล้านนา เชียงราย และคณะ ควรให้ความสําคญักบัการผลิตบณัฑิต โดยเฉพาะการ
พฒันาหลกัสูตรให้ไดม้าตรฐาน การบริหารหลกัสูตรและการผลิตบณัฑิตให้ไดคุ้ณภาพตามผลลพัธ์ท่ี
ตอ้งการ 
 2) คณาจารย์ในพื้นท่ีมีศกัยภาพและมุ่งมัน่ในการทาํงาน แต่ขาดการส่งเสริมและพฒันา
อาจารยอ์ยา่งเป็นระบบ ทั้งทางดา้นคุณวฒิุและตาํแหน่งทางวชิาการ 
 3) มทร.ลา้นนา เชียงราย ยงัขาดการประเมินผลการดาํเนินงานการให้บริการนกัศึกษาอย่าง
เป็นระบบ ทาํใหไ้ม่สามารถสะทอ้นผลลพัธ์ของการใหบ้ริการได ้
 4) แผนพฒันานกัศึกษายงัขาดความชัดเจนดา้นการกาํหนดวตัถุประสงค์และตวัช้ีวดั ทั้งใน
ระดบัแผนและกิจกรรมนกัศึกษา ทาํใหไ้ม่สามารถพฒันานกัศึกษาตามบณัฑิตพึงประสงคท่ี์ตอ้งการผลิต
บณัฑิตนกัปฏิบติับนฐานสร้างสรรคน์วตักรรม 
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 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 1) มทร.ลา้นนา เชียงราย และคณะ ควรมีการทบทวนดา้นการผลิตบณัฑิต ทั้งดา้นการบริหาร
จดัการ การพฒันาหลกัสูตรท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพพื้นท่ี และศกัยภาพความสามารถของคณาจารยใ์น 
แต่ละพื้นท่ี อีกทั้งจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจและให้ความรู้แก่คณาจารย ์ในการจดัการเรียนการสอนท่ีให้
เกิดผลลพัธ์การเรียนรู้ตามความตอ้งการของหลกัสูตรและบณัฑิตพึงประสงคข์อง มทร.ลา้นนา เชียงราย 
 2) มทร.ลา้นนา เชียงราย และคณะ ควรมีการกาํหนดนโยบายในการส่งเสริมพฒันาคณาจารย์
ท่ีชัดเจน ตั้ งแต่ระดับหลักสูตรและสาขา โดยเฉพาะการศึกษาต่อหรือการมีประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการทางวิชาชีพ และมีอตัรากาํลงัเพียงพอต่อการดาํเนินการตามภาระกิจท่ีสําคญั รวมทั้งการลด
ภาระงานท่ีไม่จาํเป็น เพื่อให้โอกาสและเวลาแก่คณาจารยใ์นการพฒันาตนเอง ทั้งทางดา้นวิชาการและ
วชิาชีพ 
 3) มทร.ลา้นนา เชียงราย จาํเป็นตอ้งประเมินผลการใหก้ารบริการให้ครอบคลุมทั้งดา้นการให้
คาํปรึกษา การให้ขอ้มูลหน่วยงานบริการและการจดักิจกรรมเตรียมความพร้อม และนาํผลการประเมิน
มาปรับปรุงกระบวนการให้บริการแก่นักศึกษา โดยขอ้มูลท่ีประเมินตอ้งสะทอ้นถึงคุณภาพของการ
ใหบ้ริการ 
 4.) มทร.ลา้นนา เชียงราย ควรให้ความสําคญักบัการจดัทาํแผนพฒันานกัศึกษา มีการกาํหนด
ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ีเช่ือมโยงกบัวตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิตทั้งในระดบัหลกัสูตรและระดบัพื้นท่ี 
อีกทั้งควรพิจารณากาํหนดกิจกรรมท่ีทาํให้เกิดผลลพัธ์ต่อนกัศึกษาในหลายดา้น และมีการประเมินผล
สาํเร็จเพื่อนาํมาปรับปรุงกิจกรรมและแผนพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 
องค์ประกอบที ่2 :  กำรวจัิย 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 ผลงานวิจยัของ มทร.ลา้นนา เชียงราย ยงัไม่สามารถสะทอ้นความโดดเด่นและศกัยภาพของ
คณาจารยใ์นสาขาบริหารและวิศวกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งบประมาณวิจยั การเผยแพร่ผลงานหรือ
นวตักรรมท่ีมีจาํนวนนอ้ย 
  
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 1) มทร.ลา้นนา เชียงราย มีการทบทวนกาํหนดทิศทางการวิจยัท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของพื้นท่ี ตามความเช่ียวชาญทางด้านวิศวกรรมในหลากหลายสาขาท่ีบูรณาการร่วมกบัการบริหาร
จดัการ เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือทาํงานเป็นทีม 
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 2) มทร.ล้านนา เชียงราย ควรส่งเสริมให้คณาจารย์สร้างผลงานวิจยัและนําผลงานวิจยัมา
ตีพิมพเ์ผยแพร่ โดยเฉพาะในสายบริหารธุรกิจโดยอาจตอ้งมีการช่วยเหลือในเชิงท่ีจาํเพาะร่วมกบัคณะ
และสถาบนั 
  
องค์ประกอบที่ 3 :  กำรบริกำรวชิำกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 การบริการทางวิชาการ ไดมี้การดาํเนินการบริการทางวิชาการใน มทร.ลา้นนา เชียงราย ท่ีมี
กลุ่มเป้าหมาย มีทิศทางดาํเนินการ มีผลลพัธ์ท่ีดาํเนินงานอยา่งชดัเจน มีชุมชนเป้าหมายท่ีไดป้ระโยชน์ 
แต่ยงัขาดการคิดวิเคราะห์การดาํเนินงานท่ีหน่วยงาน ท่ีมีการดาํเนินงานโดยไม่ได้นาํขอ้มูลจากแผน             
กลยุทธ์ของการบริการทางวิชาการมากาํกบักระบวนการทาํงาน ทาํให้การกาํกบัติดตามผลลพัธ์ขาด
ความชดัเจน 
  
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 ในการดาํเนินงานการบริการทางวิชาการ ควรนาํยุทธศาสตร์ของการพฒันาภารกิจด้านการ
บริหารทางวิชาการเป็นตวัตั้ง เพื่อจะเป็นตวัหลกัในการกาํหนดเป้าหมายของการบริการทางวิชาการให้
ชัดเจน และนาํไปสู่การดาํเนินการนาํองค์ความรู้ของสถานศึกษาไปให้ความรู้กบัชุมชนท่ีอยู่บริเวณ
ใกลเ้คียง มีการพฒันาชุมชนจนเขม้แข็งย ัง่ยืน จะทาํให้ผลลพัธ์ของงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนด 
ขณะเดียวกนัในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรอบปีต่อไปควรมุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ท่ีมี
มูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างความชดัเจนของการพฒันาและเกิดประโยชน์แก่พื้นท่ี 
 
องค์ประกอบที ่4 :  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 ในการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมพบว่า มทร.ลา้นนา เชียงราย ไม่มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติั
งาน ท่ีเป็นประเด็นดา้นศิลปวฒันธรรมเพื่อดาํเนินการดา้นศิลปวฒันธรรมเพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมาย 
 
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 ในการดาํเนินงานด้านศิลปวฒันธรรม มทร.ลา้นนา เชียงราย ควรจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ด้าน
ศิลปวฒันธรรม และกาํหนดเป้าหมายของศิลปวฒันธรรมให้เช่ือมโยงกบักิจกรรมนักศึกษา เพื่อให้    
พนัธกิจของการพฒันานกัศึกษาครบ 4 ดา้น โดยมีตวับ่งช้ีวดัความสาํเร็จของแผน มีระบบและกลไกการ
กาํกบัติดตามผลลพัธ์อยา่งชดัเจน เพื่อใหพ้นัธกิจดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมบรรลุตามเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที ่5 :  กำรบริหำรจัดกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 ในดา้นการบริหารจดัการ มทร.ลา้นนา เชียงราย ยงัขาดการจดัทาํแผนกลยุทธ์ท่ีชดัเจน ยงัไม่
สามารถนาํไปเช่ือมโยงแผนปฏิบติังานประจาํปีไปกาํหนดแนวปฏิบติัในแต่ละปีท่ีชดัเจน การคาํนวณ
ตน้ทุนต่อหน่วยยงัขาดการนาํตน้ทุนมาวิเคราะห์ความคุม้ค่าและนาํไปสู่โอกาสทางการแข่งขนั และ             
ผูป้ฏิบติัยงัขาดความเขา้ใจในการจดัทาํการบริหารความเส่ียง การจดัการความรู้ การจดัทาํแผนบริหาร
และพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบ 
  
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 1) มทร.ล้านนา เชียงราย ควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์โดยเช่ือมโยงกบัแผนกลยุทธ์ของ 
มทร.ลา้นนา และนาํไปเป็นหลกัในการจดัทาํแผนกลยุทธ์ รวมทั้งนาํ Area based ของจงัหวดัเชียงราย 
และจุดเด่นของ มทร.ล้านนา เชียงราย มารวมเป็นประเด็นในการจดัทาํแผนกลยุทธ์โดยมีบางส่วน              
ตอบโจทยส่์วนกลางและมีส่วนท่ีตอบโจทยก์ารพฒันา มทร.ลา้นนา เชียงราย ตามแนวทางพฒันาของ
จงัหวดั โดยนาํกระบวนการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ท่ีมีระบบ ท่ีบุคลากรใน มทร.ล้านนา เชียงราย มี             
ส่วนร่วม รวมทั้ งจัดทาํแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อวางแผนจัดหาเงินให้เหมาะสมและส่งผลให้
ยทุธศาสตร์บรรลุเป้าหมาย 
 2) มทร.ล้านนา เชียงราย มีความพยายามอย่างมากในการคิดต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละ
หลกัสูตร ควรนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์วา่ตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ละหลกัสูตรมาวิเคราะห์วา่ ตน้ทุนต่อหน่วย
ของแต่ละหลกัสูตรมาจากค่าใช้จ่ายส่วนใดบา้ง เพื่อจะไดไ้ปวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของหลกัสูตร แสดงถึง
งบประมาณของหลกัสูตรโดยใช้จ่ายกบัการเรียนการสอนหรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างไร เพื่ออาจารย์
ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรจะไดน้าํมาวางแผนพฒันาหลกัสูตรและโอกาสทางการแข่งขนั 
 3) มทร.ลา้นนา เชียงราย ควรสร้างความเขา้ใจใหก้บับุคลากรผูป้ระสานงานในการดาํเนินงาน 
การบริหารความเส่ียง และบุคลากรภายใน มทร.ลา้นนา เชียงราย ไดเ้ขา้ใจแนวทางการปฏิบติัความเส่ียง 
โดยพิจารณาวา่อะไรคือปัญหาการควบคุมภายในและความเส่ียง เพื่อจะไดท้าํกิจกรรมท่ีทาํให้เกิดความ
เส่ียงของสถานศึกษาไดรั้บการดูแลอยา่งเหมาะสม 
 4) มทร.ลา้นนา เชียงราย ควรสร้างความเขา้ใจและหาแนวทางในการจดัทาํการจดัการความรู้
อย่างเป็นระบบ ทั้งดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการความรู้ในหน่วยงาน และการดาํเนินงานดา้น
การจดัการความรู้ การกาํหนดกระบวนการจดัทาํการจดัการความรู้ท่ีชดัเจน 
 5) บุคลากรผูป้ฏิบติัด้านบุคลากร ควรมีความเขา้ใจในการบริหารบุคลากรและการพฒันา
บุคลากรอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการจดัทาํแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล และติดตามผลว่า บุคลากร
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ได้รับการพฒันาตามแผนหรือไม่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขตามหลัก PDCA ทั้ งสายวิชาการและสาย
สนบัสนุน 
 6) ผูรั้บผิดชอบงานวิชาการและหลกัสูตร ใน มทร.ลา้นนา เชียงราย ควรมีการประสานงาน
ร่วมกนัระหวา่งงาน   และผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบ เพื่อสร้างความเขา้ใจและช่วยเหลือกนั
ในการขบัเคล่ือนหลกัสูตรในบรรลุตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ภำคผนวก 
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ผลกำรสัมภำษณ์ 
 
 ผลการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคคลลา้นนา เชียงราย  เช่น
อาจารย ์บุคลากร นกัศึกษา ศิษยเ์ก่า ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑิต มีดงัน้ี 
 
สัมภำษณ์ผู้บริหำร 
 วสัิยทัศน์ใน 5 ปี ข้ำงหน้ำ จะมีกำรพฒันำ ผลกัดันพืน้ทีไ่ปในทศิทำงใด 

มทร.ลา้นนา เชียงราย ควรกาํหนดทิศทางในการดาํเนินงานเองไดแ้ละปรับให้เขา้กบับริบทของ
พื้นท่ีบนพื้นฐานของจงัหวดัและมีความร่วมมือกบัจีน ซ่ึง มทร.เชียงรายเด่นด้านวิศวกรรม บริหาร
จดัการและให้ปัจจุบนั ควรจะมีการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่มีความเช่ียวชาญในสาขาของตน และมี
ความสามารถในการบริหารจดัการเป็น ขายเป็น ภายใตไ้ทยแลนด์ 4.0 นกัศึกษาจะตอ้งมีความสนใน
ทางดา้นวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เกษตรและการบริหารจดัการ ใน 5 ปี ตอ้งทาํให้มหาวิทยาลยัมีความ
เขม้แข็งสามารถแข่งขนักบัมหาวิทยาลยัอ่ืนๆได ้ หากไม่มีนกัศึกษาหรือนกัศึกษาลดลง มหาวิทยาตอ้ง
เนน้ดา้นการวจิยัและการบริการวชิาการในพื้นท่ีใหเ้ขม้แขง็ 

หลกัสูตรท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั ไดแ้ก่ หลกัสูตรวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมโยธา พลงังาน 
บัญชี และในระดับ ปวส. ทางมหาวิทยาลัยให้ความสนใจ ด้านช่างสํารวจ ซ่ึงมีความต้องการใน
ตลาดแรงงาน สําหรับสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ควรมีการบูรณาการร่วมกนัให้มากข้ึนใน
อนาคต 
 ควำมเช่ือมโยงระหว่ำงกำรบริหำรหลกัสูตรในพืน้ทีก่บัคณะกลำง 

การบริหารหลกัสูตรในพื้นท่ี มีประธานหลกัสูตร คณะกรรมการ หวัหนา้สาขา และผูอ้าํนวยการ
กองการศึกษา มีการบริหารจดัการท่ีมีความเช่ือมโยงกนั ซ่ึงมีการดูแลงานการศึกษาในพื้นท่ี แต่สําหรับ
การรับสมคัรนกัศึกษาใหม่จะรับนโยบายจะมหาวิทยาลยัและพื้นท่ีจะเป็นผูบ้ริหารจดัการภาพรวมของ
พื้นท่ี แต่พื้นท่ีไม่ไดมี้การทาํงานเชิงรุก  

ควำมโดดเด่นด้ำนกำรวจัิยของ มทร.ล้ำนนำ เชียงรำย 
การวิจยัท่ีดีท่ีสุดของพื้นท่ี ท่ีเห็นผลลพัธ์ชดัเจน เป็นวิศวกรรมโยธา ซ่ึงทาํวิจยัดา้นการบริหาร

จดัการขยะ ในอนาคตจะทาํเก่ียวกบัพลงังานทดแทน และนาโนบบัเบิ้ล  
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ตัวแทนศิษย์เก่ำ 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เชียงราย มีการจดักายภาพ และสภาพแวดลอ้มของ
มหาวิทยาลยัท่ีดี ไม่มีส่ิงย ัว่ยุมากเกินไป ทาํให้นกัศึกษาอยูใ่นกรอบท่ีดี และมีช่ือเสียงในพื้นท่ี นกัศึกษา
ส่วนมากอยูใ่นพื้นท่ี ผูป้กครอบมีความไวว้างใจท่ีจะส่งบุตรหลานมาเรียน 
 อาจารยมี์การดูแลอย่างใกลชิ้ด สามารถปรึกษาได ้และมีการให้คาํแนะนาํเร่ืองต่างๆ ไดเ้ป็น
อยา่งดี รวมไปถึงคอยแนะนาํและใหค้าํปรึกษาทั้งทางดา้นวิชาการและกิจกรรมต่างๆ ใหน้กัศึกษาทุกคน 
และมีการประชุมภายในสาขาเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ จากนกัศึกษา และร่วมกนัแกไ้ข แต่จาํนวนอาจารย์
ยงัไม่เพียงพอต่อจาํนวนนกัศึกษา อาจารยมี์ภาระงานสอนมาก  ควรเพิ่มอตัรากาํลงัของอาจารยใ์นบาง
สาขาท่ีขาดแคลน 
 สามารถนาํเอาความรู้ท่ีได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้กบัการทาํงานได้เป็นอย่างดี สามารถ
ปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นในหน่วยงานต่างๆ ได ้และสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ในท่ีทาํงาน
ได ้มทร.ลา้นนา เชียงราย ควรมีการสอนโปรแกรมท่ีทนัสมยั และสามารถนาํไปใช้งานไดจ้ริง เนน้ให้
นกัศึกษามีความอดทน และฝึกการเขา้สังคม เพื่อประยกุตใ์ชก้บัชีวติการทาํงานหลงัจบการศึกษา 
 ควรเนน้ให้นกัศึกษามีความรู้ดา้นภาษามาข้ึน มีนกัศึกษายางส่วนท่ีพลาดโอกาสในการทาํงาน
ในหน่วยงานท่ีมีช่ือเสียง เน่ืองจากความรู้ดา้นภาษาไม่เพียงพอ 
 ควรมีการจดัสรรทรัพยากรดา้นครุภณัฑ์และส่ิงสนบัสนุนทางการศึกษาให้มากข้ึน เน่ืองจาก
ปัจจุบนัมีไม่เพียงพอต่อจาํนวนนกัศึกษา ทั้งน้ีเพื่อให้นาํนกัศึกษาไปสู่การเป็นบณัฑิตนกัปฏิบติั และ
นกัศึกษาสามารถใชเ้ป็นวสัดุฝึกเพื่อสร้างช่ือเสียงใหแ้ก่มหาวทิยาลยัต่อไป 
 มทร.ลา้นนา เชียงราย ขาดการประชาสัมพนัธ์มหาวทิยาลยัใหแ้ก่บุคคลภายนอก ควรมีการสร้าง
แรงจูงใจในการเขา้ศึกษาต่อแก่บุคคลทัว่ไปให้มีความสนใจมากข้ึน เช่นการทาํป้ายโฆษณา และการจดั
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อไปยงัโรงเรียนมธัยมต่างๆ   
 อาคารดา้นหนา้มหาวทิยาลยัมีความทรุดโทรม เป็นภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดี ควรมีการปรับปรุงอาคาร
ภายใน มทร.ลา้นนา เชียงราย ใหมี้ความสวยงาม 

 
ตัวแทนนักศึกษำ 
  อาจารย์มีความใกล้ชิดกับนักศึกษา และมีความทุ่มเทในการเรียนการสอน มีความรู้
ความสามารถสูง นักศึกษาเรียนด้วยความไม่เคร่งเครียด มีการจดัให้มีการเรียนทั้งภาควิชาการและ
ภาคปฏิบติั นกัศึกษามีโอกาสร่วมกบัหน่วยงานภายนอกในการแข่งขนัโครงการต่างๆ และไดรั้บรางวลั
สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลยัอย่างต่อเน่ือง  อาจารยผ์ูส้อนมีการสอดแทรกเน้ือหานอกบทเรียนท่ี
จาํเป็นมาเสริมใหแ้ก่นกัศึกษา เพื่อนาํไปต่อยอดในการทาํงานดว้ยตนเอง ทั้งน้ีจาํนวนอาจารยไ์ม่เพียงพอ



17 
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงราย : ปีการศึกษา 2559 

ต่อจาํนวนนกัศึกษา เน่ืองจากตอ้งมีภาระทั้งงานสอน และงานกิจจกรม รวมถึงมีการให้อาจารยท่ี์คุณวฒิุ
ไม่ตรงกบัวชิาท่ีสอนมาปฏิบติัการสอน  
 มีการจดัการเรียนการสอนให้นกัศึกษาสามารถนาํไปใชแ้ละมีการลงมือปฏิบติัจริง และส่งเสริม
ให้นักศึกษาเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 โดยสนับสนุนให้นักศึกษาทาํโครงงานเพื่อประกวด และมีการ
นาํเสนอผลงานทางวิชาการนอกสถานท่ี และตีพิมพผ์ลงานในวารสารวิชาการ อาจารยจ์ดัให้มีการเรียน
แบบกลุ่มช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปดูงานนอกสถานท่ี และมีการนําเอา 
พ.ร.บ. วชิาชีพ มาใชใ้นการเรียนการสอน เพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
 มทร.ลา้นนา เชียงรายมีการจดัการเรียนการสอนท่ีไม่สอดคล้องกบัความเป็นจริง ไม่มีความ
เหมาะสมและไม่คาํนึงถึงวิชาต่อเน่ือง มทร.ลา้นนา เชียงราย จะตอ้งเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัในการวาง
แผนการจดัการเรียนการสอนควรมีการกระจายรายวชิาสามญักบัวิชาชีพให้อยูใ่นสัดส่วนท่ีเหมาะสมต่อ
การเรียน  
   ควรมีการให้มีการเรียนวิชาชีพตั้งแต่ปี 1 ให้นกัศึกษามีการปรับตวัในการเรียนให้พร้อมในการ
เรียนวิชาชีพมากข้ึน ในบางรายวิชาท่ีเรียนมาในระดบั ปวช./ปวส. แลว้ แต่ไม่สามารถเทียบโอนได ้ทาํ
ใหต้อ้งเรียนซํ้ าในวชิาเดิมหลายๆ คร้ัง ทาํใหเ้รียนหนกักวา่เดิม มทร.ลา้นนา เชียงราย ควรมีการประกาศ
ระเบียบในการเทียบโอนให้ชดัเจน และดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ ควรจดัการเรียนการสอนโปรแกรม
สมยัใหม่ต่างๆ ให้หลากหลายมากข้ึน เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นกัศึกษานาํไปใชใ้นการประกอบอาชีพ
ต่อไป 
 อาจารยผ์ูส้อนครจาํแนกกลุ่มนักศึกษาท่ีมีพื้นฐานจาก ปวช. และพื้นฐานสายสามญั และจดั
กระบวนการสอนท่ีต่างกนัและเหมาะกบัผูเ้รียน รวมทั้งออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อ
ลกัษณะของผูเ้รียน สําหรับการเปล่ียนหลกัสูตรเป็นหลกัสูตร ปี 2560 นั้น ยงัไม่มีมาตรการแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนกบันกัศึกษา ท่ีเกิดข้ึนเช่น นกัศึกษาท่ีติด F ในหลกัสูตรเดิมไม่สามารถไปลงเรียนใหม่กบักลุ่มท่ี
เปิดเรียนในหลักสูตรใหม่ได้ เน่ืองขากจาํนวนนักศึกษาไม่เพียงพอท่ีจะเปิดกลุ่มเรียนได้ และไม่มี
หน่วยงานไหนสามารถแกปั้ญหาน้ีใหก้บันกัศึกษาได ้
 ระบบการลงทะเบียน Online ไม่สามารถใชง้านไดใ้นวนัท่ีมีการใชง้านหนาแน่น มหาวิทยาลยั
ควรมีการเพิ่มขนาด Server และ Gateway ของระบบ เพื่อรองรับการใช้งานในวนัท่ีมีความตอ้งการใช้
งานสูง   
 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้เก่า คุณภาพไม่ดี และมีไม่เพียงพอ นักศึกษาต้องจดัหามาเองเป็น
บางส่วน อีกทั้งท่ีมีอยูน่ั้นไม่เมาะสมกบัการนาํไปสู่การเป็นบณัฑิตนกัปฏิบติั และนกัศึกษาตอ้งใช้งาน 
Software เถ่ือนมา เน่ืองจากมหาวิทยาลยัไม่มีสนบัสนุน ควรมีสํารวจความตอ้งการของนกัศึกษา และ
ดาํเนินการจดัหาเพื่อใหน้กัศึกษาสามารถนาํมาใชง้านไดอ้ยา่งถูกลิขสิทธ์ิ 
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 มทร.ล้านนา เชียงราย มีการกาํหนดให้นักศึกษาตอ้งมีการนาํเสนอผลงานทางวิชาการ และ
ตีพิมพล์งในวารสาร ควรสนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินงานแก่นกัศึกษาดว้ย   
   
ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 

1) เป็นคนสู้งาน อดทน มัน่ใจ มีความคล่องแคล่ว กลา้ตดัสินใจ ขยนั เก่งทางดา้นคอมพิวเตอร์ 
และระบบสารสนเทศ  

2) ขาดความเคารพ ความสัมมาคารวะ มีความกา้วร้าว 
3) ควรปรับทศันคติบณัฑิตก่อนออกไปทาํงาน เน้นการใช้ชีวิตในสังคมการทาํงาน การอยู่

ร่วมกนักบัผูอ่ื้น การมีสัมมาคารวะกบัรุ่นพี่ การเปิดใจเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ดา้นบุคลิกภาพ การ
แต่งกาย 

4) ควรเสริมสร้างใหมี้การคิดวเิคราะห์ กลัน่กรอง ขอ้มูลไดอ้ยา่งเป็นระบบ  
5) ควรเสริมดา้นการเขียนหนงัสือราชการ  
6) ควรเสริมดา้นภาษาต่างประเทศ  

 
ตัวแทนอำจำรย์/หัวหน้ำหลกัสูตร 

1) ควรส่งเสริมการพฒันาความรู้ของอาจารย ์และการนาํเสนอผลงานวชิาการ ซ่ึงมหาวทิยาลยั
จดัสรรงบประมาณนอ้ย  

2) คุณวฒิุของบณัฑิตท่ีจะสาํเร็จการศึกษาบางหลกัสูตรไม่ชดัเจน  
3) อาจารย์ประจาํหลักสูตรไม่ครบ แต่มหาวิทยาลัยจดัสรรให้ ไม่ตรงความต้องการของ

หลกัสูตร 
4) ระบบการบริหารงาน โครงสร้างการบริหารงาน มีความไม่ชดัเจน ทาํใหเ้กิดความสับสนใน

การทาํงาน และใหคุ้ณภาพของมหาวทิยาลยัลดนอ้ยลง 
5) เน่ืองจากมีอตัราจา้งจาํนวนมากทาํใหไ้ม่มีความมัน่คงในสายงาน  
6) ไม่มีการทบทวนและปรับปรุงหลกัสูตรตามระยะเวลา  
7) ควรนาํ มคอ. 7 ไปพิจารณาปัญหาการดาํเนินงาน การบริหารจดัการเพื่อจดัการกบัปัญหา

ต่างๆ  
 
 
 
 
 



19 
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงราย : ปีการศึกษา 2559 

ตัวแทนสำยสนับสนุน 
1) การทาํงานเหมือนอยูใ่นครอบครัว มีความอบอุ่น ใกลบ้า้น มีอิสระในการทาํงาน สามารถ

ออกแบบงานได ้ 
2) การทาํงานมีการประสานงานดี ยืดหยุน่ ทุกคนรู้หนา้ท่ี รู้งานดี และท่ีทาํงานส่วนใหญ่เป็นคน

รุ่นใหม่ ทุกคนช่วยเหลือกนัดี  
3) มีส่ิงสนบัสนุนการทาํงานท่ีเพียงพอและเปิดโอกาสใหมี้การพฒันาตวัเอง 
4) ควรมีการประชาสัมพนัธ์ แนะแนว กิจกรรมร่วมกบัจงัหวดับา้งเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กบั

มหาวทิยาลยัใหเ้ป็นท่ีรู้จกั และสามารถส่ือสารไปยงันกัศึกษาท่ีตอ้งการเรียนในพื้นท่ี 
5) ควรมีการปรับโครงสร้างบริหารใหมี้ความชดัเจน มีหวัหนา้หลายคน ภาระงานเยอะ  
6) ควรมีอตัราบรรจุเพื่อเป็นขวญักาํลงัใจให้กบับุคลากรเน่ืองจากมีอตัราจา้งจาํนวนมากทาํให้

ไม่มีความมัน่คงในสายงาน  
7) ควรมีการส่งเสริมใหมี้ความกา้วหนา้ในสายงาน  
8) มหาวิทยาลยัควรเปิดโอกาสให้สายสนบัสนุนมีความกา้วหนา้ในสายงาน และสามารถเป็น

ผูบ้ริหารระดบักลางได ้
9) มหาวทิยาลยัควรสร้างวฒันธรรมองคก์ร เพื่อใหแ้สดงความผกูพนัมากข้ึนซ่ึงสายสนบัสนุน

ไม่มีโอกาสเขา้ร่วมโดยเฉพาะเขตพื้นท่ี  
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