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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก : ปีการศึกษา 2559 

1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  พิษณุโลก เป็นสถาบนัอุดมศึกษาสายอาชีพ  ไดรั้บ

การสถาปนาข้ึนโดยพระราชบญัญติัเม่ือวนัท่ี  27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2518 ในนามวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษา ต่อมาไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้
โปรดกระหม่อมพระราชทานช่ือ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล (Rajamangala Institute of Technology) 
เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2531 สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  เป็นนิติบุคคลมีฐานะเป็นกรมในสังกดั
กระทรวงศึกษาธิการมีอธิการบดีเป็นผูบ้งัคบับญัชา  และรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ
เช่นเดียวกบัอธิบดีของกรม  ต่าง ๆ การด าเนินงานของสถาบนัฯ อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของสภาสถาบนัฯ  
สถาบนัฯไดด้ าเนินการจดัตั้งศูนยก์ลางสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ข้ึนในปี พ.ศ. 2527 ในพื้นท่ีของ
กรมธนารักษ ์ จ  านวน 740 ไร่  ณ  ต าบลคลองหก  อ าเภอธญับุรี  จงัหวดัปทุมธานี  

วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2548  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าตรา
พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 9  แห่ง โดยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
เป็นมหาวิทยาลยัท่ีตั้งในภาคเหนือประกอบดว้ย 6 พื้นท่ี  และ 1 สถาบนัวิจยัและฝึกอบรมการเกษตร
ล าปาง  พื้นท่ี 6  แห่ง  คือ   1)  ภาคพายพั  2)  เชียงราย  3)  ล าปาง   4)  น่าน   5)  ตาก   6)  พิษณุโลก 

ในปี  พ.ศ. 2550 ไดแ้บ่งการบริหารงานของมหาวิทยาลยัเป็น 6 เขตพื้นท่ี 4 คณะ1 วทิยาลยั และ 
1 สถาบนั  ประกอบดว้ยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  
และ สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีการเกษตร  โดยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  มีอธิการบดีเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาและรับผดิชอบ ปัจจุบนั คือ  รศ.น ายทุธ  สงคธ์นาพิทกัษ ์ (พ.ศ. 2557 - ปัจจุบนั ) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก มีรองอธิการบดีเขตพื้นท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชา
และรับผดิชอบ ปัจจุบนัคือ  นายทินกร  ทาตระกลู  (พ.ศ. 2557 - ปัจจุบนั ) 

 ปณธิำน 
มหาวิทยาลยัแห่งการเรียนรู้ท่ีมีปัญญา  มีความเจริญรุ่งเรือง  แจ่มใส  เบิกบาน  มีความบริสุทธ์ิ

และคุณงามความดี  ท่ีสามารถบูรณาการ  ผสานการบริหารจดัการร่วมกบัเขตพื้นท่ีในการสร้างบณัฑิต   
นักปฏิบติัท่ีถึงพร้อมด้วยคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรู้  ความเช่ียวชาญ  ท่ีจะไปพฒันาสังคมและ
ประเทศชาติใหมี้ความเจริญรุ่งเรืองอยา่งย ัง่ยนืและด าเนินชีวติอยา่งเป็นสุข  พึ่งพาตนเองได ้

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก  เป็นมหาวิทยาลยักลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีโดยมุ่งเนน้การจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จึงจดัอยูใ่นกลุ่ม ค.2 
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ตำรำงกำรวเิครำะห์ผลกำรประเมินระดับสถำบัน   

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ี 

คะแนนกำรประเมินเฉลีย่ 

ผลกำร
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 4 2.39 1.50  - 1.94 ตอ้งปรับปรุง 
2. การวจิยั 3 2.99 3.00 1.71 2.57 พอใช ้
3. การบริการวชิาการ 1  - 5.00  - 5.00 ดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1  - 2.00  - 2.00 ตอ้งปรับปรุง 
5. การบริหารจดัการ 2  - 4.00  - 4.00 ดี 

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

11 2.59 3.00 1.71 2.77 พอใช้ 

ผลกำรประเมิน 
พอใช้ พอใช้ ต้องปรับปรุง   

 
 

 ผลการด าเนินการของ มทร.ลา้นนา พิษณุโลก พบวา่  ปัจจยัน าเขา้คือ อาจารยป์ริญญาเอกและ
ต าแหน่งทางวิชาการ  งบประมาณวิจยั  ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.59 อยูใ่นระดบัพอใช ้กระบวนการปฏิบติัใน
พนัธกิจทั้ง 4 ด้าน  คือ  ด้านการเรียนการสอน  งานวิจยั  การบริการทางวิชาการ  และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรม  ได้คะแนนเฉล่ีย 3.00 อยู่ในระดบัพอใช้  ด้านผลลพัธ์จากการปฏิบติังาน ได้
คะแนนเฉล่ีย 1.71  ต้องปรับปรุง เน่ืองจากเป็นผลลพัธ์ท่ีได้จากงานวิจยัท่ีมีจ  านวนไม่มาก  ผลการ
ด าเนินงานทั้งหมด ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.77 อยูใ่นระดบัพอใช ้แสดงวา่ มทร.ลา้นนา พิษณุโลก ควรก ากบั
ติดตามและใหค้วามส าคญักบัผลลพัธ์ใหดี้ยิง่ข้ึนกวา่เดิม 
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ตำรำงเปรียบเทยีบผลกำรประเมินปีกำรศึกษำ 2558 และปีกำรศึกษำ 2559 
 

องค์ประกอบคุณภำพ ผลกำรประเมนิปี 2558 ผลกำรประเมนิปี 2559 

องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 3.00 1.94 

องคป์ระกอบท่ี 2 การวิจยั 2.60 2.57 

องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5.00 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 5.00 2.00 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 4.50 4.00 

คะแนนรวม 3.48 2.77 

 
 
 

 
 
 
 
 

3.00

2.60

5.005.00

4.50 1.94

2.57

5.00

2.00

4.00

1. กำรผลติบัณฑิต

2. กำรวิจัย

3. กำรบริกำรวิชำกำร
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

5. กำรบริหำรจัดกำร

ผลกำรประเมินปี 2558 ผลกำรประเมินปี 2559
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ข้อเสนอแนะในภำพรวม 
จุดเด่น : 
1) แนวคิดในการพฒันาของเขตพื้นท่ีพิษณุโลก  ดา้นเกษตรปลอดภยักบับณัฑิตนกัปฏิบติัท่ีใช้

เทคโนโลยีเป็นฐาน  เป็นการพฒันาไปสู่ทิศทางของการพฒันาประเทศตาม Thailand 4.0 ไดเ้ป็นอยา่งดี  
เป็นการสร้างโอกาสและนวตักรรมใหม่ทางดา้นการบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจยั การบริการ
ทางวิชาการ กบัการปฏิบติังานจริง  และน าไปสู่การพฒันาอาจารย ์การจดัหาแหล่งทุนวิจยัและการ
บริการวิชาการจากภายนอก  การพฒันาหลกัสูตร  พฒันาศกัยภาพนกัศึกษา   และสร้างความโดดเด่น
ของสถานศึกษาตามบริบทท่ีก าหนดไดอ้ยา่งชดัเจน 

2) ประธานสาขาวิชาให้ความส าคญักบัการบริหารหลกัสูตรภายใตท้รัพยากรอนัจ ากดั ส่งผล
ใหทุ้กหลกัสูตรของเขตพื้นท่ีพิษณุโลกผา่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพหลกัสูตร 
 ข้อเสนอแนะในภำพรวม : 

1) เขตพื้นท่ีและมหาวิทยาลยัควรปรึกษาหารือ  ทบทวนโครงสร้างการบริหารท่ีน าไปสู่การ
ปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ยืดหยุ่น และการบริหารงานไปในทิศทางเดียวกันและ   เกิด
ประสิทธิภาพในองคร์วม 

2) การจดัท าแผนกลยุทธ์จากมหาวิทยาลยัน ามาสู่การจดัท าแผนกลยุทธ์ในเขตพื้นท่ี  ควร
ก าหนดเฉพาะตวับ่งช้ีท่ีส าคญั  เพื่อใชใ้นการพฒันายทุธศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลยัก ากบั  แต่ควรเปิดโอกาส
ให้เขตพื้นท่ีไดมี้โอกาสจดัท าแผนกลยทุธ์ของตน  เพื่อน าไปสู่ความแตกต่างของการพฒันาเฉพาะพื้นท่ี  
โดยน าจุดเด่นของเขตพื้นท่ีมาเป็นแนวทางในการพฒันา  ซ่ึงจะส่งผลให้แต่ละเขตพื้นท่ีมีจุดเด่นท่ี
แตกต่างกนั 

3) บุคลากรภายในเขตพื้นท่ีบางส่วนยงัไม่เห็นความส าคญัในกิจกรรมท่ีด าเนินการ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งการผลิตบณัฑิต และยงัไม่แสดงออกถึงความมุ่งมัน่ในการพฒันางานในส่วนท่ีรับผิดชอบ  เขต
พื้นท่ีควรวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและควรสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรภายในเขตพื้นท่ีมีความ
กระตือรือร้น  เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการพฒันางานเพื่อพฒันาคุณภาพของเขตพื้นท่ีอย่าง
ต่อเน่ือง 

4) เขตพื้นท่ีพิษณุโลกควรวิเคราะห์แนวโน้มของการรับนกัศึกษาในอนาคตท่ีมีโอกาสจะท า
ใหผู้เ้ขา้ศึกษามีจ านวนลดลงเร่ือย ๆ และควรหากลยทุธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างแรงบนัดาลใจให้กบั
นกัเรียนใหส้นใจท่ีจะเขา้ศึกษาในเขตพื้นท่ีเพิ่มข้ึน 

5) 5. สถานศึกษาควรสร้างความเขา้ใจในการปฏิบติังานของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ในทุก
พนัธกิจท่ีด าเนินการ โดยมีการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีเป็นปัจจยัน าเขา้ เพื่อตอบส านกังบประมาณและตอ้งมี
ผลลพัธ์ความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการแต่ละโครงการ ด าเนินการแลว้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีไดอ้ยา่งไรบา้ง
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 
 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มีหลักสูตรและสาขาวิชาท่ี                 
เปิดสอน ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง จ านวน 8  หลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี จ านวน 12 หลกัสูตร 
ระดบัปริญญาโท จ านวน 1 หลกัสูตร ประกอบดว้ย  
 1) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร  มีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 5 
หลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี 4 หลกัสูตร และระดบัปริญญาโท 1 หลกัสูตร คือ 

(1) สาขาวชิาพืชศาสตร์ 
(2) สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 
(3) สาขาวชิาประมง 
(4) สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร 
(5) สาขาวชิาเทคโนโลยเีคร่ืองจกัรกลเกษตร 
(6) สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร   

2) คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ มีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 หลักสูตร 
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 3 หลกัสูตร คือ  

(1) สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(2) สาขาวชิาการจดัการ 
(3) สาขาวชิาการจดัการ 
(4) สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
(5) สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 

 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder2$TreeView1','sAssessor')
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 3) คณะวิศวกรรมศำสตร์ มีระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 1 หลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี 
3 หลกัสูตร คือ  

(1) สาขาวชิาช่างยนต ์
(2) สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
(3) สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
(4) สาขาวชิาวศิวอุตสาหการ 

 
มีจ  านวนนกัศึกษาทั้งส้ิน 1,384  คน จ านวนอาจารยท์ั้งส้ิน 117 คน  จ าแนกตามต าแหน่งอาจารย ์

จ านวน 86 คน ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ จ  านวน 26 คน รองศาสตราจารย์ จ  านวน 5 คน และมี
บุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 91 คน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ทั้ งส้ิน จ านวน 115,157,316.95 บาท 
แบ่งเป็น งบบุคลากร 72,628,384.09 บาท  งบด าเนินงาน 10,386,826.86 บาท  งบลงทุน 25,771,600 บาท 
รายจ่ายอ่ืน 4,262,706 บาท งบเงินอุดหนุน 2,107,800 บาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ทั้ งส้ิน จ านวน 105,539,684.71 บาท 
แบ่งเป็น งบบุคลากร 29,371,098.31 บาท  งบด าเนินงาน 11,674,225 บาท  งบลงทุน 34,338,145 บาท 
รายจ่ายอ่ืน 2,365,718 บาท งบเงินอุดหนุน 27,790,498.40.40 บาท 

 
สถำนทีจั่ดกำรเรียนกำรสอน 
เลขท่ี 52 หมู่ท่ี 7 ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 12   

กิโลเมตร  ตามเส้นทางถนนสิงหวฒัน์  (พิษณุโลก-สุโขทยั) โดยตั้งอยู่ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ 3 
กิโลเมตร  
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4. วธิีประเมนิ 

 4.1  กำรวำงแผนและกำรประเมิน (ก่อน ระหว่ำง และหลงักำรตรวจเยีย่ม) 
 1)  กำรวำงแผนก่อนกำรประเมิน 
             ประธานคณะกรรมการได้เชิญผูป้ระเมินมาประชุมปรึกษาหารือโดยมอบหมายให้ผู ้
ประเมินแต่ละท่านให้อ่านแบบรายงานการประเมินตนเองของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
พิษณุโลก  และประมาณการคะแนนขั้นตน้จากผลประเมินก่อนเขา้ประชุมและกรรมการไดป้รึกษาหารือ
สรุปผลลพัธ์จากการอ่านเอกสารแบบรายงานการประเมินตนเอง และขอเอกสารบางส่วนเพิ่มเติมจาก
คณะเช่น สุ่มขอรายงานผลการตรวจประเมินระดบัหลกัสูตร หลงัจากนั้นไดมี้การจดัท าโปรแกรมการ
ตรวจประเมินในระยะเวลา 2 วนั เสนอใหก้รรมการของพื้นท่ีเพื่อพิจารณา 
 2)  ระหว่ำงกำรประเมิน 
             คณะกรรมการประเมินได้เร่ิมตรวจสอบเอกสารเชิงปริมาณเพื่อเป็นการทวนสอบความ
ถูกตอ้งของตวับ่งช้ีท่ีระบุข้อมูลเชิงปริมาณทั้งหมด หลงัจากนั้นคณะกรรมการได้มีการประเมินใน                   
ตวับ่งช้ีขององค์ประกอบทีเก่ียวกบัขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยใช้หลกัพิชญพิจารณ์  มีการประเมินร่วมกนั 
ปรึกษาหารือ สรุปผลร่วมกนัในแต่ละตวับ่งช้ีในรายองค์ประกอบ และสรุปจุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา 
ขอ้เสนอแนะ ในรายองคป์ระกอบ รวมทั้งขอ้เสนอแนะในภาพรวม ท่ีเสนอใหก้บัหน่วยงานด าเนินการ 
 3)  หลงักำรตรวจเยีย่ม 
             คณะกรรมการประเมิน ไดส้รุปผลขอ้มูลจากการประเมินทั้งหมดให้กบัผูบ้ริหาร อาจารย ์
ได้รับทราบ และตอบข้อสงสัย รวมทั้งให้แนวทางในการแก้ปัญหา ท าให้ผูรั้บการประเมินมีความ                
พึงพอใจและมีขอ้มูลเพื่อท่ีจะน าไปปรับปรุงในปีต่อไป 
 
 4.2  วธีิกำรตรวจสอบและควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูล 
 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล มีการขอดูเอกสารหลกัฐานบางส่วนท่ีเป็นหลักฐาน
ส าคญัในการติดตามผลลพัธ์ มีการสัมภาษณ์ผูใ้ช้บณัฑิต ชุมชน ศิษยเ์ก่า ผูบ้ริหาร อาจารย ์เจา้หน้าท่ี            
สายสนบัสนุน รวมทั้งนกัศึกษาปัจจุบนั เพื่อยนืยนัการปฏิบติังานจากผูรั้บบริการจริงและผูป้ฏิบติั เพื่อท า
ใหข้อ้มูลท่ีไดรั้บรวมทั้งการตดัสินผลมีความถูกตอ้งแม่นย  ายิง่ข้ึน 
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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  อาจารยป์ระจ าสถาบนัที่มีคุณวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ 16 2.24 2.56  
1.3  อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ 30 2.20 2.21  
1.4  การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 6 ขอ้ 5.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 1, 3 
1.5  กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 6 ขอ้ 5.00 1.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 2 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  1 3.61 1.94  

องค์ประกอบที่ 2 : กำรวิจัย 
2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิยั
 หรือ งานสร้างสรรค ์

6 ขอ้  5.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้  ขอ้ 1-4 

2.2  เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ สังคมฯ 25,000 
วทิยฯ 60,000 

3.26 2.99  

2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั  3 คะแนน 1.90 1.71  

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  2 3.39 2.57  

องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำร 
3.1  การบริการวชิาการแก่สังคม 6 ขอ้  5.00 5.00 ขอ้ท่ีท าได ้  ขอ้ 1-5 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  3 5.00 5.00  

องค์ประกอบที่ 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 6 ขอ้  5.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 1, 6 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  4 5.00 2.00  

องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร 
5.1  การบริหารของสถาบนัเพ่ือการก ากบัติดตาม
 ผลลพัธ์ ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์
 ของสถาบนั 

7 ขอ้  5.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้   
ขอ้ 4, 5, 7 

5.2  ผลการบริหารของคณะ - - - - ไม่ประเมิน - 
5.3  ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะ 6 ขอ้  5.00 5.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 1-6 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  5 5.00 4.00  

คะแนนเฉลีย่ (11 ตัวบ่งช้ี) 4.05 2.77  

ระดบัคุณภำพ ดี พอใช้ 
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 5.2 ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ี 

คะแนนกำรประเมินเฉลีย่ 

ผลกำร
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 4 2.39 1.50  - 1.94 ตอ้งปรับปรุง 
2. การวจิยั 3 2.99 3.00 1.71 2.57 พอใช ้
3. การบริการวชิาการ 1  - 5.00  - 5.00 ดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1  - 2.00  - 2.00 ตอ้งปรับปรุง 
5. การบริหารจดัการ 2  - 4.00  - 4.00 ดี 

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

11 2.59 3.00 1.71 2.77 พอใช้ 

ผลกำรประเมิน 
พอใช้ พอใช้ ต้องปรับปรุง   

 
 
 5.3 ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ 
 
องค์ประกอบที ่1 :  กำรผลติบัณฑิต 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 

1) คณาจารยข์อง มทร.ลา้นนา พิษณุโลก มีศกัยภาพดา้นการวิจยัและเผยแพร่ผลงานแต่ยงัขาด
การพฒันาทั้งดา้นวฒิุการศึกษาและต าแหน่งทางวชิาการ 

2) การด าเนินงานดา้นการให้บริการนกัศึกษายงัขาดการด าเนินการอยา่งเป็นระบบ ส่งผลให้
ไม่สามารถน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงการใหบ้ริการไดอ้ยา่งชดัเจน 

3) การจดัท าแผนพฒันาและกิจกรรมนักศึกษา ยงัขาดความชัดเจนทั้งทางด้านการก าหนด
วตัถุประสงคแ์ละตวัช้ีวดั ท าให้ไม่สะทอ้นการเสริมสร้างบณัฑิตพึงประสงค ์ส่งผลให้ไม่สามารถน าผล
การด าเนินงานมาปรับปรุงพฒันานกัศึกษาได ้

 
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 

1) สถาบนัและพื้นท่ีควรให้ความส าคญัและมีนโยบายท่ีชัดเจนในการส่งเสริมและพฒันา
อาจารย ์ โดยการก าหนดแผนพฒันาเป็นรายบุคคล  การจดัท าแผนพฒันาระยะสั้นและระยะยาว  มีการ
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จดัสรรงบประมาณในรูปของกองทุนเพื่อท าใหก้ารส่งเสริมและพฒันาอาจารยถู์กก าหนดอยา่งเป็นระบบ
และสามารถน าสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

2) มทร.ล้านนา พิษณุโลก ควรมีการทบทวนการให้บริการทั้งทางด้านการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานท่ีให้บริการดา้นแหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลา  เพื่อช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีตอ้งการท างานหา
รายได้ระหว่างเรียน  รวมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือกับแหล่งงานภายนอก  นอกจากน้ีควรมีการ
ประเมินผลลพัธ์ของการให้บริการนกัศึกษา  เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการได ้ และ
การจดัอบรมหรือสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าโดยเฉพาะในประเด็นความรู้เพื่อพฒันาวิชาชีพ
สมยัใหม่หรือนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีเสริมสร้างความสามารถของศิษยเ์ก่าใหเ้พิ่มข้ึน 

3) การจดัท าแผนและก าหนดวตัถุประสงคข์องแผนพฒันานกัศึกษา  ควรมีความเช่ือมโยงกบั
แผนกลยุทธ์ดา้นการพฒันานกัศึกษา  บณัฑิตพึงประสงค ์ “บณัฑิตนกัปฏิบติัมืออาชีพท่ีใช้เทคโนโลยี
เป็นฐาน”  อีกทั้งกิจกรรมส่งเสริมควรสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  เพื่อให้สามารถประเมินผล
ความส าเร็จและน ามาปรับปรุงกิจกรรมและแผนงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  และมีการบูรณาการกบัการพฒันา
ดา้นวชิาการในระดบัหลกัสูตร 

 
องค์ประกอบที ่2 :  กำรวจัิย 
 จุดเด่น : 
 คณาจารย์มีศักยภาพในการวิจัยและเผยแพร่ผลงาน  ส่งผลให้มีผลงานได้รับการยอมรับ
โดยเฉพาะดา้นการเกษตร 

 
จุดทีค่วรพฒันำ : 

 ผลงานวจิยัยงัขาดการประชาสัมพนัธ์และต่อยอดไปใชป้ระโยชน์อยา่งแพร่หลาย 
 

 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 เมทร.ลา้นนา พิษณุโลก ควรส่งเสริมและสนบัสนุนการน าผลงานวิจยัของคณาจารยไ์ปต่อยอด
ให้เกิดประโยชน์  รวมทั้งสนบัสนุนการจดสิทธิบตัร  อนุสิทธิบตัร  หรือการสร้างนวตักรรม  เพื่อสร้าง
ประโยชน์ให้กบัประเทศ  อนัเป็นส่ิงท่ีสถานศึกษาควรด าเนินการ  อีกทั้งหาความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อการสนบัสนุนงบประมาณใหเ้พิ่มข้ึน  
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องค์ประกอบที่ 3 :  กำรบริกำรวชิำกำร 
 จุดเด่น : 
 การด าเนินงานด้านบริการทางวิชาการแก่ชุมชนใน มทร.ล้านนา พิษณุโลก   มีโจทย์การ
ให้บริการทางวิชาการท่ีชดัเจน มีการก าหนดความส าเร็จของการด าเนินงานดา้นการบริการวิชาการท่ี
ด าเนินการอยา่งเป็นระบบ ชุมชนเขม้แข็งและสามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  รวมทั้งเป็นแหล่ง
เรียนรู้ดา้นการเกษตรใหก้บัชุมชนอยา่งชดัเจน 

 
 แนวทำงเสริม : 
 มทร.ลา้นนา พิษณุโลก ควรมีการต่อยอดดา้นบริการวชิาการเพื่อให้ชุมชนสามารถพฒันาตนเอง
ให้มีศกัยภาพไดเ้พิ่มข้ึน โดยเขตพื้นท่ีคอยท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาและพยายามให้เกิดความเขม้แข็งทั้ง
ทางดา้นเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติของชุมชนในพื้นท่ีโดยภาพรวม 

 
องค์ประกอบที ่4 :  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 การท าแผนกลยุทธ์ด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและตัวบ่งช้ีความส าเร็จของการด าเนิน
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ยงัไม่สะท้อนผลลัพธ์ท่ีชัดเจน และกิจกรรม/โครงการท่ี
ด าเนินการไม่ไดต้อบผลลพัธ์วา่ด าเนินการแลว้ไดรั้บประโยชน์อยา่งไรจากการด าเนินกิจกรรมโครงการ 

 
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 มทร.ลา้นนา พิษณุโลกควรน าเป้าหมายแผนกลยุทธ์ประจ าปี มาเป็นแผนหลกัในการก าหนด
โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการประจ าปี  และก ากบัติดตามผลลพัธ์ของกิจกรรม/โครงการดา้นท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อจะส่งผลให้ตวัช้ีวดัความส าเร็จตามกลยุทธ์ดา้นศิลปวฒันธรรม
บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

 
องค์ประกอบที ่5 :  กำรบริหำรจัดกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 การบริหารจดัการของ มทร.ลา้นนา พิษณุโลก ยงัไม่สะทอ้นกระบวนการและผลลพัธ์ของการ
ด าเนินการ  เช่น  การจดัท าแผนกลยุทธ์  การวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยรวมทั้งโอกาสทางการแข่งขนั  
การบริหารความเส่ียง  การจดัท าแผนพฒันาบุคลากรท่ีเป็นระบบท่ีน าไปสู่การปฏิบติัท่ีชัดเจน  และ
ก ากบัติดตามผลลพัธ์ได ้
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 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
1) มทร.ลา้นนา พิษณุโลก ควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อตอบวสิัยทศัน์  อตัลกัษณ์บณัฑิต

ท่ีพึงประสงค์ของ มทร.ล้านนา พิษณุโลก โดยจดัท าแผนกลยุทธ์ท่ีก าหนดตวับ่งช้ีผลลพัธ์ในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน  มีการวิเคราะห์ SWOT เป็นฐาน  มีการก ากบัติดตามผลลพัธ์ในแต่ละ               
ตวับ่งช้ีจากแผนกลยทุธ์ และน าแผนกลยทุธ์มาจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อจะไดจ้ดัหาและจดัสรร
งบประมาณด าเนินการใหแ้ผนกลยทุธ์บรรลุตามเป้าหมายในแต่ละปี 

2) มทร.ลา้นนา พิษณุโลก ควรมีการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยท่ีแทจ้ริงของในแต่ละหลกัสูตร  
และให้แต่ละหลกัสูตรร่วมกบัผูบ้ริหารในพื้นท่ี น าค่าตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ละหลกัสูตรมาวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายในหลักสูตรว่า  มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง  และเหมาะสมกับการพัฒนาหลักสูตรหรือไม่  
นอกจากนั้นจะต้องน าต้นทุนของหลักสูตรไปเทียบเคียงกับหลักสูตรในมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัด
การศึกษาใกลเ้คียงกนั  เพื่อพิจารณาโอกาสทางการแข่งขนั 

3) การบริหารความเส่ียง  มทร.ลา้นนา พิษณุโลก ควรท าความเขา้ใจในประเด็นท่ีน ามาจดัการ
ความเส่ียงโดยวิเคราะห์วา่ประเด็นนั้นเป็นปัญหาหรือการควบคุมภายในหรือความเส่ียงแลว้น าประเด็น
ความเส่ียงมาวิเคราะห์โอกาสและความรุนแรงของความเส่ียงนั้น  เพื่อหาแนวทางไปบริหารความเส่ียง
อยา่งเป็นระบบชดัเจน  และสุดทา้ยตอ้งสามารถแสดงผลลพัธ์ท่ีดีข้ึนจากการบริหารความเส่ียงใหช้ดัเจน 

4) มทร.ลา้นนา พิษณุโลก ควรจดัท าแผนพฒันาบุคลากรท่ีเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัแผน               
กลยุทธ์ท่ีไดก้  าหนดไว ้ ในการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรได้มีการจดัท าแผนในระดบัหลกัสูตร คณะ 
เรียบร้อยแล้ว สามารถน ามารวมกันและบูรณาการเป็นแผนพฒันาบุคลากรในเขตพื้นท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และควรมีการก ากบัผลลพัธ์ของแผนในแต่ละปีอย่างเป็นระบบชัดเจน  และควรน า             
ผลการด าเนินงานในแต่ละปีมาสรุปร่วมกบัแผนกลยทุธ์ หากมีปัญหาควรก าหนดแนวทางแกไ้ข 

5) การบริหารหลกัสูตรใน มทร.ลา้นนา พิษณุโลก มีการด าเนินการเป็นอยา่งดีตามศกัยภาพท่ี
หลกัสูตรจะด าเนินการได ้ ควรมีการจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรท่ีเหมาะสม เพื่อเอ้ือต่อการพฒันา
คุณภาพหลักสูตรให้เข้มแข็งและนักศึกษามีคุณภาพยิ่งข้ึน  อีกทั้ งมีระบบบริหารจัดการด้านการ
สนบัสนุนท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน 
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ภำคผนวก 
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ผลกำรสัมภำษณ์ 
 
 ผลการสัมภาษณ์ผู ้มี ส่วนเ ก่ียวข้องของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคคลล้านนา 
พิษณุโลก  เช่นอาจารย ์บุคลากร นกัศึกษา ศิษยเ์ก่า ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑิต มีดงัน้ี 
 
ผู้บริหำร 

5 ปีข้ำงหน้ำเขตพืน้ทีจ่ะมีกำรพฒันำอย่ำงไร 
 เน่ืองจากจงัหวดัพิษณุโลก มีการแข่งขนัดา้นอุดมศึกษาค่อนขา้งสูง เพราะมีมหาวทิยาลยันเรศวร 
และมหาวทิยาลยัราชภฎัพิบูลสงคราม ในปี 51 พื้นท่ีพิษณุโลกจึงมีส่วนช่วยสนบัสนุนภูมิภาค โดยมีการ
ก าหนดอตัลกัษณ์ของ มทร.ลา้นนา พิษณุโลก ดา้นเกษตรปลอดภยั และไดก้ าหนดอตัลกัษณ์ รวมถึงการ
วางรากฐานในการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู ้ผลิตและผู ้บริโภค ปี 51- ปัจจุบัน เร่ิมมีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านเกษตรและอาหารปลอดภยัซ่ึงมุ่งพฒันาองค์ความรู้และลดการใช้สารเคมี ปี 61-64 
วางแผนจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการและชุมชนโดยเนน้ดา้น
ความโดดเด่นทางศูนย์ความเช่ียวชาญ นวตักรรมเกษตร 4.0  เช่น การผลิตข้าวอย่างไรให้มีความ
ปลอดภยัและผลิตบณัฑิตให้มีความเช่ียวชาญดา้นน้ี โดยมีความเช่ือมโยงกบัดา้นสารสนเทศ ทั้งน้ี ให้มี
การสร้างหลกัสูตรท่ีมีความเขม้แข็งสู่การพฒันาชุมชน สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ และองค์ความรู้
งานวจิยั รวมถึงศูนยค์วามเช่ียวชาญเกษตรและอาหารปลอดภยั  
 

วำงแผนยุทธศำสตร์และกำรจัดกำรหลกัสูตรอย่ำงไร 
 มีการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัหลกัสูตรโดยผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั มีการถ่ายทอดยทุธศาสตร์ลง
สู่หลกัสูตร และจดัหา Input ท่ีดี โดยก าหนดยทุธศาสตร์ดงัน้ี 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 สร้างความเขม้แขง็ในดา้นบณัฑิตนกัปฏิบติั 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรให้แก่กลุ่มโรงเรียนมธัยมท่ีสนใจโดยใชโ้ครงการ
อุดมศึกษาพี่เล้ียงโดยมีอาจารย์ประจ าหลกัสูตรลงพื้นท่ีโรงเรียนต่างๆ เพื่อการประชาสัมพนัธ์และ
สามารถคดัเลือกได้ตรงความต้องการของผูเ้รียนและการออกแบบหลกัสูตรให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของผูเ้รียน  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาความเข้มแข็งของอาจารย์ผูส้อนโดยเป็นผูน้ าบณัฑิตนักปฏิบติั และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องออกไปสร้างหลักสูตรทกัษะวิชาชีพไปสู่โรงเรียนเพื่อน า input เข้าสู่
มหาวทิยาลยั 
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ควำมเช่ือมโยงระหว่ำงมหำวทิยำลยักบัหลกัสูตร นักศึกษำ และกำรพฒันำนักศึกษำ 
 จุดหลกัคือการสร้างและออกแบบหลกัสูตร ให้โอกาสปฏิบติัให้มากโดยให้มีการปฏิบติั 60% 
รวมทั้งมีทรัพยากรมาสนบัสนุน โดยออกแบบค าอธิบายรายวิชาและสนบัสนุนพื้นท่ี วสัดุ อุปกรณ์ ให้
นักศึกษา รวมถึงการบูรณาการ การก ากบัหลกัสูตร การติดตามให้เกิดผลตามท่ีก าหนดไวแ้ต่ไม่ได้
ก าหนดทุกรายวิชา เขตพื้นท่ีท าในเร่ืองระบบและกลไกตามโครงสร้างในส่วนการพมันา บณัฑิตนัก
ปฏิบติัและเกษตรปลอดภยั มี KPI และตวัช้ีวดัโดยวางไวท่ี้ Center of Excellent โดยแต่ละหลกัสูตรมี
ความเช่ียวชาญด้านต่างๆ และพื้นท่ีมีการพฒันาหลกัสูตรตอบสนองต่อความต้องของผูเ้รียนและมี
การบูรณาการทุกสาขา  
 

กำรบริหำรหลกัสูตรให้ได้คุณภำพบัณฑิตทีเ่หมือนกนัทุกพืน้ที ่
 จดัการศึกษาแบบสหกิจ โดยมีการบูรณาการกบัภาคธุรกิจ โรงงาน โดยให้ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและตลาดแรงงาน รวมถึงให้หลกัสูตรมีความเขม้แข็งทางดา้นวิชาชีพและศกัยภาพ
โดยมีการเตรียมนกัศึกษาใหมี้ความพร้อมและใหป้ระธานหลกัสูตรท าหนา้ท่ีก ากบัติดตาม 

 
ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 

1. ควรฝึกใหน้กัศึกษามีการเขา้สังคมระหวา่งนกัศึกษากบัผูใ้หญ่มากข้ึน 
2. ควรฝึกภาวะการเป็นผูน้ ามากข้ึน โดยฝึกให้เป็นเจ้าของธุรกิจมากกว่าลูกจ้างเพื่อให้

นกัศึกษามีความกา้วหนา้ทางดา้นอาชีพมากข้ึน 
3. ควรสนับสนุนทางด้านภาษา แต่ในปัจจุบนัหน่วยงานยงัมีการใช้ภาษาต่างประเทศน้อย

เพราะส่วนใหญ่จะมีการออกพื้นท่ีในชุมชน 
4. บณัฑิตมีความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์และมีความรับผิดชอบ มีวนิยัเป็นอยา่งดี 
5. ควรมีการสนบัสนุนให้นกัศึกษาท ากิจกรรมร่วมกบัหน่วยงานภายนอก ท าให้หน่วยงาน

ภายนอกรู้จกัมหาวทิยาลยัมากข้ึน 
6. ควรมีการท าป้ายทางเขา้มหาวทิยาลยัใหใ้หญ่เป็นท่ีสังเกตไดง่้าย 
7. นกัศึกษาสามารถน าความรู้ไปปฏิบติัได ้และสามารถเขา้ร่วมกบักิจกรรมในชุมชนได้เป็น

อยา่งดี  
8. มหาวิทยาลยัควรให้ความส าคญัเขา้ถึงชุมชนรอบขา้งและสนบัสนุนกิจกรรมร่วมกบัชุมชน

ใหม้ากข้ึน 
9. ควรใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัดา้นการเกษตร 
10. นกัศึกษาท่ีไปฝึกงานและท างานส่วนใหญ่มีความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานและเป็นเกษตร

อ าเภอจ านวนมาก 
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ตัวแทนนักศึกษำ 
1. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ มีจ  านวนเพียงพอ แต่ยงัไม่ทัว่ถึง เช่น หนังสือไม่ครบเน้ือหาท่ี

ตอ้งการ ไม่ครบตามรายวชิาท่ีเรียน 
2. ระบบหนงัสือในหอ้งสมุดไม่เป็นระบบ เม่ือขอใช ้ระบบไม่มีความคล่องตวั 
3. คอมพิวเตอร์ไม่ทนัสมยั มีจ  านวนมากแต่ใชง้านไดน้อ้ย แต่มีอาจารยค์อยดูแลรักษาเบ้ืองตน้ 
4. อาจารยผ์ูส้อนแบบใกลชิ้ด ดูแลดี และเนน้การปฏิบติั 
5. อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร มีไม่เพียงพอต่อจ านวนนกัศึกษา บ่อปลามีการช ารุด โรงงานไม่ค่อย

สะอาด  
6. ควรฝึกนกัศึกษาในการบริการวชิาการแก่สาขาอ่ืนบา้ง 
7. เน่ืองจากจ านวนนกัศึกษาลดลง มหาวิทยาลยัควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้ทัว่ถึงให้เป็นท่ี

รู้จกัมากข้ึน 
8. ควรมีการสนับสนุนการศึกษาดูงานของนักศึกษามากข้ึน เน่ืองจากบางสาขาอุปกรณ์ท่ี

มหาวิทยาลยัยงัไม่ทนัสมยั  หรือไม่มีอุปกรณ์บางชนิด จึงควรน านกัศึกษาไปศึกษาดูงาน 
เช่น ท่ีโครงการหลวง 

 
ตัวแทนบุคลำกรสำยสนับสนุน 

1. ควรส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาใหบุ้คลากรมีความกา้วหนา้ในสายอาชีพ และส่งเสริมให้
บุคลากรไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัเพื่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน 

2. ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีการพฒันาตวัเองและเพิ่มศกัยภาพให้มีความเช่ียวชาญมากข้ึน 
ทั้งในและนอกสถานท่ีบา้ง เช่น บางคร้ังส่วนกลางเป็นผูจ้ดัอบรมแต่บุคลากรในพื้นท่ีไป
ไม่ได ้จึงควรจดัอบรมในพื้นท่ีบา้ง หรือการจดัอบรมไม่ตรงกบัสายงาน และไม่สามารถ
น ามาใชใ้นการปฏิบติังานได ้

3. ควรสร้างขวญัและก าลงัใจให้กบับุคลากร เช่น การบรรจุเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั และ
ควรเปิดกรอบอตัราโดยพิจารณาจากบุคลากรภายในก่อน 

4. มหาวทิยาลยัควรเนน้การบริการกบันกัศึกษาใหม้ากข้ึน 
5. บุคลากรมีภาระงานมากท าใหท้  างานไม่ทนัต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
6. การพฒันาองคก์ร ควรมีแหล่งเรียนรู้ดา้นการปฏิบติั และสร้างสรรค ์ 
7. เปิดโอกาสใหมี้กิจกรรมร่วมกนัระหวา่งนกัศึกษา บุคลากร เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ 
8. มหาวทิยาลยัควรมีสวสัดิการการรักษาพยาบาลท่ีนอกจากประกนัสังคม ใหค้รอบคลุม  
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ตัวแทนศิษย์เก่ำ 
1. อุปกรณ์การเรียนการสอนมีการพฒันาและทนัสมยัมากข้ึน 
2. ส าเร็จการศึกษาแลว้สามารถประยกุตใ์ชใ้นการท างานไดห้ลากหลาย 
3. จบไปแลว้สามารถขอค าปรึกษาจากมหาวิทยาลยัไดต้ลอดและมีความตอ้งการร่วมพฒันา

มหาวทิยาลยัมีใหดี้ข้ึน 
4. ท างานตรงสาขาท่ีเรีนมาและไดใ้ชว้ชิาชีพท่ีเรียนมาไดเ้ป็นอยา่ดี  
5. ควรพฒันาบุคลิกของนักศึกษาให้ข้ึน เช่น การแต่งกาย การวางตวั ความมีสัมมาคารวะ 

ความมีวนิยั ความขยนั ความใส่ใจในการท างาน ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ใหม่ ๆ 
6. หลกัสูตรเนน้ทกัษะการปฏิบติัเพื่อใหน้ าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
7. มีการเรียนหลากหลายศาสตร์ท าใหส้ามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
8. ควรมีการปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้ความน่าสนใจมากข้ึน 
9. ควรมีการจดัการเรียนการสอนใหส้ามารถไปท างาน มีภาวะผูน้ าได ้ไม่ใช่เป็นลูกจา้งเท่านั้น 

ตอ้งแสดงความเป็นตวัตนและจุดเนน้ของหลกัสูตรใหช้ดัเจน 
10. ควรมีการพฒันานกัศึกษาทุกดา้นเพื่อใหน้ าไปใชง้านไดห้ลากหลาย 
11. ควรมีการประชาสัมพนัธ์มหาวทิยาลยัใหม้ากข้ึนเพื่อใหมี้นกัศึกษาจ านวนมาก 

 
ตัวแทนอำจำรย์ 

1. ควรมีการปรับปรุงอาคาร สถานท่ีใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้าน 
2. ควรมีการเพิ่มงบประมาณดา้นการเรียนการสอนใหม้ากข้ึน และใหป้รับกระบวนการจดัซ้ือ

ใหต้รง 
3. ควรมีการสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงาน การขอไปราชการ (ปัจจุบนัมีการสนบัสนุนและ

ล่าชา้) 
4. การท างานของสายสนบัสนุนล่าชา้ เช่น การจดัซ้ือจดัจา้ง 
5. แนวทางในการบริหารจดัการงาน งบประมาณ บุคลากร ไม่เป็นระบบ 
6. การส่งเสริมใหบุ้คลากรไดรั้บการพฒันามีความไม่เท่าเทียมกนั และการแจง้ข่าวสารล่าชา้ 
7. การพัฒนาส่งเสริมนักศึกษาจะต้องมีการเสนอโครงการผ่านคณะและมทร.ล้านนา 

พิษณุโลกการด าเนินงานมีความล่าชา้และไม่เป็นระบบ 
8. การมีส่วนร่วมในการเขา้ไปคดัสรรและจดัสรรครุภณัฑ์เพื่อให้เพียงพอต่อศาสตร์และการ

เป็นบณัฑิตนกัปฏิบติั ปัจจุบนัระบุล าดบัความตอ้งการแต่ไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีระบุและไม่มี
การกระจายตวัยงัอยูท่ี่ส่วนกลางหรือวทิยาเขตใหญ่เป็นหลกั เช่น เชียงใหม่ 
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9. การจดัสรรและบริหารอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ซ่ึงปัจจุบนัมีเพียงใหค้รบตามเกณฑข์องการ
ประกนัคุณภาพฯ หลกัสูตร ซ่ึงหากมีการขอไปศึกษาต่อตอ้งลาออกจะท าใหข้าดช่วงในการ
บริหารจดัการ 

10. การจัดสรรบุคลากรสนับสนุน เช่น หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ยงัขาดเจ้าหน้าท่ี
หอ้งปฏิบติัการ  

11. การจดักิจกรรมโดยมหาวิทยาลยัยงัไม่เหมาะสมกบับางหลกัสูตรท่ีถูกครอบคลุมดว้ยสภา
วชิาชีพ เช่น คุรุสภา เป็นตน้ ท่ีจ  าเป็นตอ้งระบุการจดักิจกรมใหเ้หมาะสมกบันกัศึกษาแต่ละ
ชั้นปี เพื่อน าไปประกอบการขอตรวจรับรองหลักสูตร ซ่ึมีผลต่อการขอใบ กค. ของ
นกัศึกษาและปัจจุบนัการจดักิจกรรมมีจ านวนมากในชั้นปี 1 เทอม 1 

 
ตัวแทนชุมชน 

1. มทร.ล้านนา พิษณุโลก ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกบัชุมชนเป็นอย่างดี  อีกทั้งมีความ
ร่วมมือในกิจกรรมของชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ 

2. ให้ความช่วยเหลือสนบัสนุนและความร่วมมือกบัชุมชนใกลเ้คียงมหาวิทยาลยั (บา้นกร่าง
โมเดล) เน้นในเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ผกัปลอดสาร โฮมสเตย์ น ้ าผึ้ ง เศรษฐกิจ
พอเพียงตามรอยเทา้พอ่ ปุ๋ยหมกั ฝึกอาชีพ เป็นตน้ 

3. มีการจดัโครงการอบรมเล้ียงหมู แปรรูปเน้ือ พฒันาพนัธ์ุขา้ว ขา้วปลอดสารพิษ รวมถึงการ
จดัหาทุนต่าง ๆ ใหก้บัชุมชน 

4. สามารถใชอ้งคค์วามรู้และความเช่ียวชาญของ มทร.ลา้นนา พิษณุโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ได้
เป็นอยา่งดี 
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