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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง : ปีการศึกษา 2559 

1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  ล าปาง ตั้งอยูกิ่โลเมตรท่ี  616 ถนนพหลโยธิน หมู่ท่ี 
17 ต าบลพิชยั อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ห่างจากตวัเมืองล าปางประมาณ  16  กิโลเมตร สภาพพื้นท่ีเดิม
ของสถานท่ีแห่งน้ี เป็นท่ีดอน เป็นป่าละเมาะ การบุกเบิกพื้นท่ีในระยะเร่ิมต้นนั้นใช้แรงงานของ
นกัศึกษาเป็นส่วนใหญ่  ตน้สังกดัเดิม  คือ  กรมอาชีวศึกษา ไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อบุกเบิกพื้นท่ีและ
สร้างอ่างเก็บน ้ า อาคารเรียน และอาคารบ้านพกัครู-อาจารย์ ตามงบประมาณท่ีได้รับ โดยเปิดรับ
นกัศึกษา เขา้เรียนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2515  เป็นตน้มา  พื้นท่ีล าปางมีพื้นท่ีทั้งหมด 1,800 ไร่  โดย
ใชป้ระโยชน์ร่วมกบัสถาบนัวจิยัและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง ซ่ึงเป็นหน่วยงานสังกดัในมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลเช่นเดียวกนั 

ปี พ.ศ. 2518 กระทรวงศึกษาธิการ ไดจ้ดัตั้งวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตามประกาศ
ราชกิจจานุเบกษาฉบบัพิเศษ  เล่ม  92  ตอนท่ี 1 หนา้ 1 ลงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2518 โดยมีฐานะเป็น
กรมหน่ึงในกระทรวงศึกษาธิการ และไดแ้บ่งสถานศึกษาจากกรมอาชีวศึกษา จ านวน  28 แห่งมาข้ึนต่อ
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา  ในการรวมหน่วยงานมาสังกดัวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาน้ี  
ได้รวมเอาโรงเรียนเกษตรกรรมล าปางมาด้วย และได้เปล่ียนช่ือใหม่เป็น “วิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา  วทิยาเขตเกษตรล าปาง” 

เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน  พ.ศ. 2531 วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  ไดรั้บพระราชทานนาม
ใหม่จากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 9 เป็น “สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล” และเม่ือวนัท่ี 8 
มกราคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่ ได้ทรงพระปรมาภิไธยพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล ซ่ึงมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัพุธท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้มา  ดงันั้นสถาบนัแห่ง
น้ีจึงไดรั้บพระราชทานนามใหม่วา่ “มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง”  จนถึงปัจจุบนัน้ี   

ปรัชญำ 
“บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจและหลกัธรรมาภิบาล” 

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   
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วตัถุประสงค์ 
1) เพื่อพฒันาคุณภาพก าลงัคนสู่มาตรฐานสากลอยา่งเป็นระบบและย ัง่ยนื 
2) เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาและสู่สากล 
3) เพื่อสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
4) เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และถ่ายทอดภูมิปัญญาทางด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 
5) เพื่อให้สามารถขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของชาติและพื้นท่ีได้อย่างสมดุลย ัง่ยืนทั้ งทาง

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
6) เพื่อความเป็นผูน้ าและความเป็นเลิศ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง เป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีโดยมุ่งเนน้การจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จึงจดัอยูใ่นกลุ่ม ค.2 
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ตำรำงกำรวเิครำะห์ผลกำรประเมินระดับสถำบัน   

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ี 

คะแนนกำรประเมินเฉลีย่ 

ผลกำร
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 4 2.02 2.50  - 2.26 ตอ้งปรับปรุง 
2. การวจิยั 3 1.71 3.00 3.09 2.60 พอใช ้
3. การบริการวชิาการ 1  - 4.00  - 4.00 ดี 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1  - 2.00  - 2.00 ตอ้งปรับปรุง 
5. การบริหารจดัการ 2  - 3.50  - 3.50 พอใช ้

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

11 1.92 3.00 3.09 2.71 พอใช้ 

ผลกำรประเมิน 
ต้อง

ปรับปรุง 
พอใช้ พอใช้   

 
 

 ผลการด าเนินการของ มทร.ล้านนา ล าปาง ในภาพรวมพบว่า  คะแนนเฉล่ียในภาพรวม ได้
คะแนนเฉล่ีย 2.71  อยูใ่นระดบัพอใช ้โดยมีคะแนนในรายองคป์ระกอบ ดงัน้ี องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิต
บณัฑิต ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.66 ตอ้งปรับปรุง องคป์ระกอบท่ี 2 การวิจยั ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.60 อยูใ่นระดบั
พอใช ้ องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวชิาการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.00 อยูร่ะดบัดี  องคป์ระกอบท่ี 4 การท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.00 ตอ้งปรับปรุง และองคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 
ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.50 อยูใ่นระดบัพอใช ้ ถา้พิจารณาจากปัจจยัน าเขา้ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 1.92 ตอ้งปรับปรุง  
กระบวนการด าเนินการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.00 อยูใ่นระดบัพอใช ้และผลลพัธ์ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.09 อยู่
ในระดบัพอใช ้แสดงถึงผลลพัธ์ของงานวจิยั มีงานวิจยัท่ีมีค่าผลลพัธ์อยูใ่นเกณฑ์พอใช ้ปัญหาใหญ่ของ 
มทร.ลา้นนา ล าปาง คือ กระบวนการด าเนินการดา้นการบริหารจดัการ กระบวนการดา้นการท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรม ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ มทร.ลา้นนา ล าปาง ในภาพรวม 
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2.77

3.18

5.005.00

3.97 2.26 

2.60 

4.00 

2.00 

3.50 

1. กำรผลติบัณฑิต

2. กำรวิจัย

3. กำรบริกำรวิชำกำร
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

5. กำรบริหำรจัดกำร

ผลกำรประเมินปี 2558 ผลกำรประเมินปี 2559

ตำรำงเปรียบเทยีบผลกำรประเมินปีกำรศึกษำ 2558 และปีกำรศึกษำ 2559 
 

องค์ประกอบคุณภำพ ผลกำรประเมนิปี 2558 ผลกำรประเมนิปี 2559 

องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 2.77 2.26 

องคป์ระกอบท่ี 2 การวิจยั 3.18 2.60 

องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5.00 4.00 

องคป์ระกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 5.00 2.00 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 3.97 3.50 

คะแนนรวม 3.49 2.71 
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ข้อเสนอแนะในภำพรวม 
 1) บุคลากรใน มทร.ลา้นนา ล าปาง มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน บางกลุ่มมีความเขา้ใจใน
เกณฑก์ารประกนัคุณภาพและน าสู่การปฏิบติั ควรเพิ่มการพฒันาความรู้และการปฏิบติังาน โดยเนน้การ
ปฏิบติังานจริงและไม่ตอ้งเสียเวลาในการจดัท าเอกสารเพื่อการประเมินมากเกินไป 
 2) แผนกลยุทธ์ในการพฒันาสถานศึกษา เป็นหัวใจส าคญัและเป็นพิมพ์เขียวในการพัฒนา
สถานศึกษาให้มีการด าเนินการไปสู่เป้าหมายและเช่ือมโยงกบัการด านินงานในทุกกิจกรรมของการ
ปฏิบติังานดา้นยุทธศาสตร์ของการพฒันาสถานศึกษา จึงควรให้ความส าคญัต่อการทบทวนและก าหนด
ทิศทางของแผนให้ถูกตอ้งโดยเช่ือมโยงกบักิจกรรมต่าง ๆ จะท าให้การปฏิบติังานของสถานศึกษามี
ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 3) มทร.ลา้นนา ล าปาง คณะ และสถาบนั ควรมีการทบทวนระบบการบริหารองคก์รท่ีสามารถ
ท าให้เขตพื้นท่ี ด าเนินพนัธกิจทั้ง 4 ดา้น ไดอ้ยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ
ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตของเขตพื้นท่ี ศยัภาพของคณาจารยแ์ละ
ความโดดเด่นของแต่ละพื้นท่ี ทั้งทางดา้นการพฒันาหลกัสูตร การพฒันาผูเ้รียน และพฒันาผูส้อน อีกทั้ง
จ าเป็นตอ้งพิจารณาทบทวนหลกัสูตรท่ีเปิดสอนกบัจ านวนนักศึกษาในหลกัสูตร และความตอ้งการ
บณัฑิตของสถานประกอบการหรือผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 4) 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 
 ปัจจุบนั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง  มีหลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
จ านวน 16 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี จ านวน 15 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร 
ประกอบดว้ย  

1) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร มีหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 6 หลกัสูตร และ
ระดบัปริญญาโท 1 หลกัสูตร คือ 

(1) วท.บ. (พืชศาสตร์) 
(2) วท.บ. (สัตวศาสตร์) 
(3) วท.บ. (ประมง) 
(4) วท.บ. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร) 
(5) วท.บ. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร) 
(6) ทล.บ. (เทคโนโลยภีูมิทศัน์) 
(7) วท.ม. (เทคโนโลยกีารเกษตร) 

2) คณะบริหำรธุรกจิและศิลปศำสตร์ มีหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 6 หลกัสูตร คือ  
(1) บช.บ. (การบญัชี) 
(2) บธ.บ. (การจดัการ) 
(3) บธ.บ. (การตลาด) 
(4) บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) 
(5) ศศ.บ.(ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล) 
(6) ศศ.บ. (การท่องเท่ียวและการโรงแรม) 

3) คณะวศิวกรรมศำสตร์ มีหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 3 หลกัสูตร คือ  

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder2$TreeView1','sAssessor')
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(1) อส.บ. (เทคโนโลยไีฟฟ้า) 
(2) อส.บ. (เทคโนโลยเีคร่ืองกล) 
(3) อส.บ. (เทคโนโลยอุีตสาหการ) 

 
มีจ  านวนนกัศึกษาทั้งส้ิน 2,403 คน จ านวนอาจารยท์ั้งส้ิน 133 คน  จ าแนกตามต าแหน่งอาจารย ์

จ านวน 102 คน ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์จ  านวน 25 คน รองศาสตราจารย ์จ านวน 5 คน และมี
บุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 84 คน 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณด าเนินการรวมทั้งส้ิน 150,642,729 บาท 
โดยแบ่งออกเป็น เงินงบประมาณแผ่นดิน 106,302,729 บาท และเงินงบประมาณรายได้ 44,340,000 
บาท  

 
 สถำนทีจั่ดกำรเรียนกำรสอน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ตั้ งอยู่กิโลเมตรท่ี 719 ถนนพหลโยธิน 
(ล าปาง-งาว) เลขท่ี 200 หมู่ 17  ต าบลพิชยั  อ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง  รหสัไปรษณีย ์ 52000   
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4. วธิีประเมนิ 

 4.1  กำรวำงแผนและกำรประเมิน (ก่อน ระหว่ำง และหลงักำรตรวจเยีย่ม) 
 1)  กำรวำงแผนก่อนกำรประเมิน 
             ประธานคณะกรรมการได้เชิญผูป้ระเมินมาประชุมปรึกษาหารือโดยมอบหมายให้ผู ้
ประเมินแต่ละท่านให้อ่านแบบรายงานการประเมินตนเองของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
ล าปาง  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 
 
 
 
 
 



9 
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง : ปีการศึกษา 2559 

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 2.16 2.16  
1.3  อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ 30 1.88 1.88  
1.4  การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 6 ขอ้ 5.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้  

ขอ้ 1, 2, 3, 6 
1.5  กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 6 ขอ้ 5.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 2, 3 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  1 3.51 2.26  

องค์ประกอบที่ 2 : กำรวิจัย 
2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิยั
 หรือ งานสร้างสรรค ์

6 ขอ้  5.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้  
ขอ้ 2, 3, 4, 5 

2.2  เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์  5 คะแนน 3.35 1.71  
2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั  3 คะแนน 3.09 3.09  

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  2 3.81 2.60  

องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำร 
3.1  การบริการวชิาการแก่สังคม 6 ขอ้  4.00 4.00 ขอ้ท่ีท าได ้  

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

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 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 4, 7 

5.2  ผลการบริหารของคณะ - - - - ไม่ประเมิน - 
5.3  ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะ 6 ขอ้  4.00 5.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 1-6 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  5 4.50 3.50  

คะแนนเฉลีย่ (11 ตัวบ่งช้ี) 3.95 2.71  

ระดบัคุณภำพ ดี พอใช้ 
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 5.2 ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ี 

คะแนนกำรประเมินเฉลีย่ 

ผลกำร
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 4 2.02 2.50  - 2.26 ตอ้งปรับปรุง 
2. การวจิยั 3 1.71 3.00 3.09 2.60 พอใช ้
3. การบริการวชิาการ 1  - 4.00  - 4.00 ดี 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1  - 2.00  - 2.00 ตอ้งปรับปรุง 
5. การบริหารจดัการ 2  - 3.50  - 3.50 พอใช ้

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

11 1.92 3.00 3.09 2.71 พอใช้ 

ผลกำรประเมิน 
ต้อง

ปรับปรุง 
พอใช้ พอใช้   

 
 
 5.3 ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ 
 
องค์ประกอบที ่1 :  กำรผลติบัณฑิต 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 1) คณาจารยข์อง มทร.ลา้นนา ล าปาง ยงัขาดการพฒันาและส่งเสริมให้เกิดคาวมเขม้แข็งทั้ง
ทางดา้นคุณวฒิุ ต าแหน่งทางวชิาการ และสมรรถนะทางวชิาการและวชิาชีพ 
 2) ถึงแมว้่า มทร.ล้านนา ล าปาง จะมีหลกัสูตรท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา แต่
บริหารหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน ยงัไม่สามารถสะทอ้นถึงผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตรและ
คุณภาพบณัฑิตของเขตพื้นท่ี 
 3) แผนพฒันาและกิจกรรมนักศึกษา ยงัขาดความชัดเจนในการก าหนดวตัถุประสงค์และ
ตวัช้ีวดัท่ีไม่สะท้อนความส าเร็จของการเสริมสร้างบณัฑิตพึงประสงค์ ส่งผลให้ไม่สามารถพฒันา
นกัศึกษาสู่บณัฑิตนกัปฏิบติัโดยใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน 

 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 1) มทร.ล้านา ล าปาง และคณะ ควรให้ความส าคญัและมีนโยบายท่ีชัดเจนในการพฒันา
คณาจารย ์ควรน าการส ารวจความตอ้งการพฒันาตามแผนพฒันารายบุคคล (IDP) มาจดัท าแผนพฒันา
คณาจารยร์ะดบัพื้นท่ีและคณะ เช่ือมโยงกบัการพฒันาระดบัหลกัสูตร ทั้งทางดา้นการศึกษาต่อ การฝัง
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ตวัในสถานประกอบการ การเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของการส่งเสริมพฒันา 
อีกทั้งอาจจ าเป็นตอ้งมีการจดัสรรงบประมาณท่ีชดัเจนและติดตามการส่งเสริมสนบัสนุน 
 2) มทร.ลา้นนา ล าปาง และคณะ จ าเป็นตอ้งใหค้วามรู้ความเขา้ใจทั้งดา้นการบริหารหลกัสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในบริบทยุคใหม่ท่ีให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ การคิดอย่าง
สร้างสรรคต์ามผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร และบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องสถาบนั 
 3) มทร.ลา้นนา ล าปาง ควรมีการทบทวนการจดัท าแผนพฒันานกัศึกษา และก าหนดตวัช้ีวดั
ความส าเร็จท่ีเช่ือมโยงกบัวตัถุประสงคข์องผลลพัธ์การผลิตบณัฑิตพึงประสงคข์องพื้นท่ี และพิจารณา
ก าหนดกิจกรรมท่ีท าให้เกิดผลต่อนกัศึกษาในหลายดา้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อให้สามารถ
ประเมินผลส าเร็จและน ามาปรับปรุงกิจกรรมและแผนงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 
องค์ประกอบที ่2 :  กำรวจัิย 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 ผลการด าเนินงานวิจยัและโครงการวิจยัของ มทร.ลา้นนา ล าปาง ยงัไม่สามารถสะทอ้นความ
โดดเด่นในด้านการเกษตรและเทคโนโลยีท่ีเน้นเกษตรอุตสาหกรรม และการจดัการตามศกัยภาพ
คณาจารย ์อีกทั้งผลงานวิจยัและการเผยแพร่ผลงานยงัไม่สามารถส่งผลเชิงคุณภาพและการเป็นผูน้ าใน
พื้นท่ี ส่งผลใหง้บประมาณงานวจิยัมีจ  านวนนอ้ย 

 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 1) มทร.ลา้นนา ล าปาง ควรมีการทบทวนก าหนดทิศทางการวิจยัท่ีตอบสนองต่อพื้นท่ี โดย
จ าเป็นตอ้งมีการบูรณาการในหลายสาขาวชิา เพื่อแกปั้ญหาทอ้งถ่ินทั้งดา้นการเกษตรเทคโนโลยแีละการ
บริหารจดัการ และจดัท าเป็นชุดโครงการวิจยั และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการของบประมาณจาก               
แหล่งทุนภายนอกและร่วมมือกบัเครือข่ายวจิยั 
 2) มทร.ลา้นนา ล าปาง ควรส่งเสริมใหมี้การน าผลงานเผยแพร่ในเวทีระดบัชาติและนานาชาติ
ให้มากข้ึน โดยอาจให้นักวิจยัอาวุโสช่วยเหลือในการเขียนผลงาน อีกทั้งมีการรวบรวมผลงานวิจยั                  
ท่ีเช่ือมโยงกนัมาเผยแพร่ เพื่อใหเ้กิดการน าไปใชป้ระโยชน์ต่อยอด 

 
องค์ประกอบที่ 3 :  กำรบริกำรวชิำกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 การบริการทางวิชาการได้ด าเนินการตามภาระงานท่ีกลุ่มคิดว่าอยากจะท าโครงการบริการ                  
ท่ีไหน ในประเด็นใด และไม่มีการวิเคราะห์ว่า โครงการกิจกรรมบริการทางวิชาการน้ีจะตอบ                
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แผนกลยุทธ์ของสถาบนัหรือไม่ แต่ด าเนินการโดยวิเคราะห์ชุมชนกลุ่มเป้าหมายและไปด าเนินการใน 3 
ปีแรก และมีผลลพัธ์ไม่ชดัเจน ท าใหไ้ม่แน่ใจวา่การด าเนินการสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์หรือไม่ 

 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 ผูด้  าเนินการดา้นการบริการทางวิชาการ ควรมีการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประเด็นยุทธศาสตร์ของ
การบริการทางวิชาการว่า ยุทธศาสตร์คืออะไรและตวัช้ีวดัความส าเร็จของการบริการท่ีจดัในปีนั้นมี
เป้าหมายอย่างไรบ้าง น าข้อมูลมูลน้ีเป็นหลักเพื่อไปพัฒนางานบริการวิชาการ และควรเลือก
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพเพื่อท าให้โครงการบริการทางวิชาการมีผลลพัธ์สูง เป็นประโยชน์และเกิด
ความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนืต่อชุมชนท่ีแทจ้ริง 
 
องค์ประกอบที ่4 :  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 ควรด าเนินการด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นพนัธกิจหน่ึงสถาบนัการศึกษาและ
เป้าหมาย เพื่อตอ้งการให้นกัศึกษามีความเขา้ใจในศิลปวฒันธรรมไทย ดงันั้นการด าเนินการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมโดยไดมี้การน าแผนกลยทุธ์ทั้งประเด็นยทุธศาตร์ เป้าประสงค ์กลยทุธ์ในการด าเนินการ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม มาเป็นหลักในการด าเนินการด้านศิลปวฒันธรรม ท าให้การ
ด าเนินการด้านศิลปวฒันธรรมท่ี มทร.ล้านนา ล าปาง ด าเนินการขาดเป้าหมายท่ีชัดเจน และใน                
มทร.ลา้นนา ยงัขาดการก าหนดผลลพัธ์ของการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไวใ้นแผนกลยทุธ์ 

 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 ผูรั้บผิดชอบด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ควรน าแผนกลยุทธ์ด้านศิลปวฒันธรรมและ               
ตวับ่งช้ีวดัความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรมมาเป็นตวัหลกัในการวางแผน เพื่อ
จดัท าการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของนักศึกษา และด าเนินการจดัท ากิจกรรมโครงการและก ากับ
ติดตามผลลพัธ์ของการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมให้บรรลุเป้าหมาย จะน าไปสู่ตวับ่งช้ีของแผนกลยุทธ์
ในองคร์วมประสบความส าเร็จดว้ย 

 
องค์ประกอบที ่5 :  กำรบริหำรจัดกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 1) ในดา้นการบริหารจดัการพบวา่ การจดัท าแผนกลยุทธ์ของ มทร.ลา้นนา ล าปาง มีการจดัท า
แผนกลยุทธ์ 5 ปี และน าไปสู่แผนปฏิบติังานประจ าปี แผนกลยุทธ์ยงัไม่สะทอ้นผลการปฏิบติังานและ
ไม่มีการก ากบัติดตามแผนให้บรรลุเป้าหมาย และยงัไม่มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ประกอบกบั
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การด าเนินการดา้นตุน้ทุนต่อหน่วยยงัไม่สามารถน าไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพประสิทธิผลและโอกาส
ทางการแข่งขนัได ้
 2) มทร.ลา้นนา ล าปาง ยงัไม่ไดมี้การด าเนินการดา้นการบริหารความเส่ียง การจดัการความรู้ 
และการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรใหส้มบูรณ์และน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีชดัเจนได ้

 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 1) มทร.ลา้นนา ล าปาง ควรมีการทบทวนแผนกลยทุธ์ดา้นกระบวนการจดัท าแผนท่ีเป็นระบบ 
และวิสัยทศัน์ควรก าหนดให้ชดัเจน ให้มีแนวปฏิบติัท่ีดี เพื่อจะท าให้แผนกลยุทธ์มีการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ มีตวับ่งช้ีของเป้าประสงคแ์ละกลยุทธ์ท่ีชดัเจน และการใชเ้งินให้บรรลุผลตามแผนกลยุทธ์
ดงักล่าว 
 2) มทร.ลา้นนา ล าปาง มีการจดัท าตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ละหลกัสูตร แต่ยงัไม่ไดมี้การน า
ตน้ทุนต่อหน่วยมาวิเคราะห์ว่า ตน้ทุนของแต่ละหลกัสูตรมีตน้ทุนมากจากกิจกรรมใดบา้งในสถาบนั 
และไม่ไดมี้การวิเคราะห์วา่ งบประมาณทั้งหมดท่ีไดม้าใช้จ่ายในกิจกรรมใดเท่าไหร่ เพื่อทราบโอกาส
ทางการแข่งขนั 
 3) มทร.ล้านนา ล าปาง มีการด าเนินการด้านการจดัการความเส่ียง แต่ควรมีการวิเคราะห์
โอกาสและภยัคุกคามของการด าเนินการดา้นความเส่ียงให้ชดัเจน และควรมีการบริหารจดัการความ
เส่ียงอยา่งเป็นระบบ มีการจดัท าแผนความเส่ียง การติดตามผลลพัธ์ของความเส่ียง และผลลพัธ์ของการ
ด าเนินการของความเส่ียงวา่ลดลงหรือไม่ เพื่อท าใหก้ารบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพ 
 4) ในการด าเนินการด้านการจดัการความรู้ มทร.ล้านนา ล าปาง มีการด าเนินการบางส่วน  
ควรมีการทบทวนกระบวนการจดัการความรู้ท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนทั้งกระบวนการ โดยมีการจดัท าแผนการ
จดัการความรู้ ด าเนินการตามแผน มีการจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การจดัเก็บองคค์วามรู้
ท่ีองคก์รสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
 5) ดา้นการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร ควรพิจารณาแนวทางจดัท าแผนพฒันาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนในเชิงลึก เพื่อน าไปสู่การเตรียมบุคลากรด้านแผนอตัราก าลงั และเตรียม
บุคลากรให้มีศกัยภาพท่ีจะพฒันาไปตามท่ีทางท่ีมหาวิทยาลยัด าเนินการ และจะท าให้บุคลากรทุกคน
ของ มทร.ล้านนา ล าปาง สามารถรู้อนาคตของตนเองท่ีจะตอ้งพฒันาและจะท าให้บุคลากรทุกคนรู้
เป้าหมายตวัช้ีวดัการท างานของตนเอง 
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ภำคผนวก 
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ผลกำรสัมภำษณ์ 
 
 ผลการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคคลลา้นนา ล าปาง  เช่น
อาจารย ์บุคลากร นกัศึกษา ศิษยเ์ก่า ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑิต มีดงัน้ี 
 
สัมภำษณ์ผู้บริหำร 
 โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีความซับซ้อน จึงเกิดความยุ่งอยากให้การ
บริหารงาน ดงันั้น เขตพื้นท่ีจึงมีการปรับการบริหารจดัการตามบริบทของเขตพื้นท่ีเพื่อลดความซบัซ้อน 
ส าหรับการผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั มหาวิทยาลยัไม่ไดเ้ป็นนกัปฏิบติัท่ีแทจ้ริง ดงันั้น ควรจดัการเรียนการ
สอนในระดบั ปวส. แต่ในปัจจุบนั มหาวิทยาลยัไม่สามารถเปิดสอนในระดบั ปวส.ได ้ การบริหารงาน
ในระดบัหลกัสูตรให้ความส าคัญท่ีประธานหลกัสูตร ซ่ึงหลกัสูตรนกัปฏิบติัตอ้งมีครูปฏิบติัเป็น เพื่อ
สอนใหบ้ณัฑิตนกัปฏิบติัและมีความเช่ียวชาญ ในปัจจุบนัมีการบูรณาการในสาขาต่างๆ เช่น ดา้นเกษตร 
กบัวศิวกรรม ดา้นบริหารกบัเกษตร  
 การเช่ือมโยงทางการบริหารงาน เพื่อผลิตบณัฑิตให้เกิดผลลัพท์ เขตพื้นท่ีรับนโยบายจาก
มหาวิทยาลยั โดยมีการถ่ายทอดนโยบายจากคณบดีไปสู่รองคณบดี ในเขตพื้นท่ี รองคณบดีถ่ายทอด
นโยบายสู่หัวหน้าสาขา และถ่ายทอดสู่อาจารยผ์ูส้อน ปัจจุบนัไม่มีรองคณบดีในเขตพื้นท่ีแล้ว รอง
อธิการรับนโยบายแลว้ถ่ายทอดลงสู่คณะต่าง ๆ  
 
ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 

1. บณัฑิตท่ีรับเขา้มาร่วมงานดว้ยมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  เป็นคนท่ีมีความสามารถเฉพาะตวัสูง มี
ความอดทน ไม่เก่ียงงาน ขยนั นิสัยดี สามารถท างานแทนได ้ใชค้อมพิวเตอร์ไดดี้ มี
ความสามารถทางไดเ้ทคโนโลย ี สามารถพฒันาตนเองในสายงานได ้ส าหรับสาขา
การตลาด สามารถไปพบลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

2. หากเปรียบเทียบบณัฑิตกบับณัฑิตมหาวทิยาลยัอ่ืนแลว้ บณัฑิตของมทร.ลา้นนา ล าปาง จะ
มีความกลา้แสดงออก และกลา้แสดงความคิดเห็นมากกวา่ บณัฑิตม.อ่ืน  

3. นกัศึกษาท่ีไปฝึกงานจะสอนใหน้กัศึกษาเรียนรู้ความสามารถของพนกังานท่ีท างานดว้ยกนั
การมอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบและใหไ้ปท างานร่วมกนั  

4. ควรจดัใหน้กัศึกษา ไดศึ้กษาดูงานนอกสถานท่ีบ่อยๆ เพื่อเป็นการเปิดโลกทศัน์ เพิ่มเติม
ความรู้และสามารถน ามาพฒันาตนเองได ้
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5. ควรเสริมสร้างความรู้ทัว่ไป วธีิคิด การตดัสินใจ ใหแ้ก่นกัศึกษา  เช่น ดา้นความปลอดภยั
จากการท างาน จากการใชอุ้ปกรณ์ในการท างาน พนัธ์ุพืช ตน้ทุนการผลิต เช่น การท างาน
อยา่งไรใหเ้กิดความคุม้ค่าท่ีสุด และความรู้รอบตวัอ่ืนๆ  

6. ควรปลูกฝังเร่ืองการเอาใจใส่ ความใส่ใจ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมขณะฝึกงาน ขณะท างาน  
7. ควรฝึกใหมี้การแสดงความคิดเห็น ความกลา้แสดงออก หรือน าเทคโนโลยท่ีีสามารถลด

การท างานดา้นการเกษตร มาประยกุตใ์ชใ้นการท างาน 
8. ควรเพิ่มเติมทางดา้นภาษาองักฤษ เน่ืองจากในปัจจุบนั ภาษาองักฤษมีความจ าเป็นมาก 
9. มหาวทิยาลยัควรตรวจสอบสถานท่ีฝึกงานก่อนส่งนกัศึกษาออกไปฝึกงาน เน่ืองจากบาง

บริษทัใหไ้ปถ่ายเอกสาร ชงกาแฟ ซ่ึงจะไดป้ระสบการณ์ในการฝึกงานนอ้ย หาก
มหาวทิยาลยัตรวจสอบแลว้หรือส่งไปท่ีบริษทัใหญ่ๆ นกัศึกษาจะไดป้ระสบการณ์มากข้ึน 

 
ตัวแทนอำจำรย์ 

1. การท างานดี มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงานอยู่กบัแบบครอบครัว มีความสุขในการ
ท างาน  

2. มีอาจารยท่ี์มีความสามารถและเป็นนกัวชิาการชั้นน า  
3. โครงสร้างการบริหารงานซับซ้อน การส่ือสารมีปัญหา และท าให้เกิดความล่าช้าในการ

ท างาน และมีเจา้นายหลายคน มีความแตกแยก จึงควรมีการเป็นเอกเทศ เพื่อสะดวกและง่าย
ต่อการบริหารจดัการ ลดความล่าชา้ในการบริหารจดัการ  

4. อาจารยมี์ภาระงานเยอะ ซ่ึงทั้งงานสอน งานบริหารและงานวชิาการ งานฟาร์ม เป็นตน้ 
5. ไม่มีความกา้วหนา้และความมัน่คงในหนา้ท่ี เน่ืองจากเป็นอาจารยอ์ตัราจา้งจ านวนมาก  
6. ไดรั้บงบประมาณนอ้ย ซ่ึงในบางคร้ังอาจารยผ์ูดู้แลโครงการจะตอ้งใชเ้งินส่วนตวัไปก่อน

และเม่ือน ามาเบิกท่ีกองคลงัมีความล่าชา้ในการเบิกจ่ายและบางรายการไม่สามารถเบิกได ้ 
7. นกัศึกษาท่ีรับเขา้มีคุณภาพต ่า และไม่มีทกัษะทางภาษา นโยบายของมหาวิทยาลยัให้มีการ

พฒันาด้านภาษา จึงมีโครงการพฒันานักศึกษาเยอะ แต่ผลคะแนนทางด้านภาษาของ
นกัศึกษาไม่มีการพฒันาข้ึน 

8. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร์ไม่ได ้ก.ว. เน่ืองจากคุณวุฒิของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไม่ตรง
ตามท่ี สกอ.ก าหนด  

9. นกัศึกษาแต่ละหลกัสูตรลดลงทุกหลกัสูตร ยกเวน้ บญัชี  
10. มีการแบ่งชนชั้น ในการท างานระหวา่งพนกังานมหาวิทยาลยัและขา้ราชการ จึงท าให้เกิด

ความเล่ือมล ้าทางสังคม  
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11. วฒันธรรมองค์กรเป็นราชการเกิดไป การบริหารจดัการเป็นแบบเดิมๆ และบริหารแบบ 
Top down และอาจารยท่ี์เก่งๆ ไม่สามารถแสดงความสามารถไดเ้ตม็ท่ี 

12. บางหลกัสูตร ยงัมีความตอ้งการของผูเ้รียนจ านวนมาก แต่มีนโยบายใหปิ้ดหลกัสูตรและให้
เปิดหลกัสูตรใหม่และไม่ผูเ้รียนนอ้ย 

13. ระบบการลงทะเบียนไม่ใหเ้ลือกขา้มหลกัสูตร 
14. เสน่ห์ของราชมงคลค่อยๆหายไป 
15. ระดบัปวส. ยงัมีความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นจ านวนมากแต่นโยบายของมหาวิทยาลยัไม่ให้

เปิดรับระดบัปวส. 
16. คุณภาพของนกัศึกษาลดลงจึงตอ้งเพิ่มการฝึกใหน้กัศึกษาปฏิบติัเยอะๆ  
17. ในการเรียนการสอนควรมีการเพิ่มกระบวนการคิดให้นกัศึกษาสามารถคิดและวิเคราะห์

เป็น ดงันั้นอาจารยจึ์งตอ้งปรับวธีิการสอน 
18. ไม่มีอตัราทดแทนอาจารย์ท่ีเกษียณอายุท าให้ความเช่ียวชาญในตัวอาจารย์หายไปกับ

อาจารย ์
19. จากมีการปรับการเปิดเทอมให้เร็วข้ึน จึงท าให้นกัศึกษานอ้ยลง เม่ือนกัศึกษาสอบติดม.อ่ืน 

นกัศึกษาจะไปมหาวทิยาลยัท่ีเลือกไว ้ท าใหจ้  านวนนกัศึกษาลดลง 
20. การรับสมคัรในบางสาขาไม่มีช่องทางในการสมคัรจึงต่อให้นักศึกษาสมคัรในสาขาอ่ืน

ก่อนแลว้ใชว้ธีิการโอนยา้ยไปเรียนสาขาท่ีนกัศึกษาตอ้งการเรียน 
 

ตัวแทนชุมชน 
ตวัแทนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต าบลบุนนาค จงัหวดัล าปาง ไดมี้การรวมกลุ่มกบัชุมชน เพื่อ

ท าการผลิตหมวกคาวบอย โดยมีการก่อตั้งกลุ่มตั้งปี 2542 จนถึงปัจจุบนั มีสมาชิกทั้งหมด 30 คน ได้
แนวคิดการท าธุรกิจหมวกคาวบอยจากชุมชนจงัหวดัอ่ืน แล้วน ามาประยุกต์เพื่อผลิตเป็นสินคา้ของ
ชุมชนตนเอง ต่อยอดจากเดิมท่ีมีการผลิตกระเป๋าอยูแ่ลว้ ส่งผลใหส้มาชิกกลุ่มทุกคนมีรายไดใ้นการผลิต
และส่งขายทัว่ประเทศ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไดมี้การเสนอขอรับการสนบัสนุนไปยงั อบต. และ อาจารย ์มทร.ลา้นนา 
ล าปาง ร่วมกบันกัศึกษา ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาเคร่ืองป๊ัมหมวกเป็นระยะเวลาหลายปีอยา่ง
ต่อเน่ือง และไดท้  าการพฒันาเคร่ืองมือใหต้รงต่อความตอ้งการของชุมชน 

การบริการทางวิชาการให้แก่ชุมชน อยูใ่นลกัษณะขอการบูรณาการร่วมกบันกัศึกษา ในการน า
เคร่ืองมือท่ีพฒันาข้ึนไปใชพ้ฒันาชุมชน เพื่อเพิ่มศกัยภาพของนกัศึกษากบัการเรียนการสอน ซ่ึงชุมชน
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 
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ตวัแทนจากส านกังานสหกรณ์จงัหวดัล าปาง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไดมี้การตั้งกลุ่มสับปะรด
ชุมชนข้ึน เพื่อส่งขายสับปะรดท่ีมีมากในพื้นท่ี มีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด 1,055 คน ซ่ึงสมาชิกทั้งหมด
เป็นเกษตรกร และมีพื้นท่ีปลูกสับปะรดทั้งหมดกวา่ 20,000 ไร่ เนน้จ าหน่ายสับปะรดผลสดใหแ้ก่เอกชน 
และบางส่วนส่งขายยงัโรงงานท่ี อ าเภอกุยบุรี อยา่งไรก็ตามยงัมีผลผลิตบางส่วนท่ีตกเกรดจากการขาย
ผลสด จึงมีแนวคิดในการแปรรูปให้สามารถน าผลิตมาขายต่อเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน จึงได้มีกา
ร่วมมือกับ มทร.ล้านนา ล าปาง ในการพฒันาผลิตภณัฑ์สับปะรดกวน ซ่ึง มทร.ล้านนา ล าปาง ได้
ร่วมกบัชุมชนในการพฒันาคุณภาพทางดา้นรสชาติ เพื่อศึกษาวิธีการปรุงรสชาติให้มีความคงท่ี รวมถึง
พฒันาบรรจุภณัฑใ์นส่งสินคา้จ าหน่าย รวมไปถึงใหค้วามร่วมมือในการซ่องบ ารุงเคร่ืองจกัรภายในกลุ่ม
สหกรณ์ ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 
ตัวแทนสำยสนับสนุน 

มทร.ลา้นนา ล าปาง ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีเหมาะสม อยูร่่วมกบัชุมชนโดยรอบไดดี้ สภาพแวดลอ้มมี
ความร่มร่ืน สวยงามน่าอยู่ และไม่มีมลภาวะ การเดินทางสะดวก และเป็นแหล่งความรู้ท่ีสามารถ
น ามาใชป้ระโยชน์ในการประกอบอาชีพได ้เป็นมหาวทิยาลยัท่ีผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั ท่ีสามารถน าไปใช้
งานไดจ้ริง เปิดโอกาสใหค้นท่ีมีรายไดน้อ้ยมีโอกาสเขา้ศึกษาต่อ มีช่ือเสียงในพื้นท่ีในดา้นการเกษตรสูง 

บุคลากรใน มทร.ลา้นนา ล าปาง มีความเคารพนบัถือผูอ้าวุโส อยูแ่บบพี่นอ้ง ใหค้วามช่วยเหลือ
กนัและกนั รวมถึงนกัศึกษา ก็มีความเคารพต่ออาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีเป็นอยา่งดี 

ผูบ้ริหารให้ความช่วยเหลือ แนะน าในการปฏิบติังานท่ีดี และส่งเสริมให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 
ตามกรอบอตัราก าลงัท่ีจดัสรรมา มทร.ลา้นนา ล าปาง มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และกองทุนสวสัดิการ
บุคลากรของพื้นท่ี ท่ีหกัเงินเดือนของบุคลากร เพื่อน าไปช่วยเหลือบุคลากรในดา้นต่าง ๆ  

มทร.ลา้นนา ล าปาง อยูใ่นฐานะมหาวทิยาลยัมาระยะเวลาหน่ึงแล ้และมีโครงสร้างท่ีชดัเจน แต่
บุคลากรสายสนับสนุนยงัมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพน้อย ควรมีการแบ่งโครงสร้างให้ชัดเจน
ระหวา่งสายวชิาการและสายสนบัสนุน 

นโยบายด้านแผนในระดบับริหารไม่ยืดหยุ่นกบัเขตพื้นท่ี ควรมีการปรับนโยบายให้ตรงกบั
บริบทของ มทร.ลา้นนา ล าปาง เพื่อใหร้ะดบัปฏิบติัการมีสามารถขบัเคล่ือนแผนได ้ 

การปฏิบติังานในแต่ทุกพื้นท่ีของ มทร.ลา้นนา ควรท างานไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนั เสนอ
ใหมี้การจดัโครงการประชุมสัมมนาร่วมกนัทุกพื้นท่ี เพื่อแลกเปล่ียนวธีิการท างาน อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

ปัจจุบนัการปฏิบติังานดา้นธุรการ มีความซ ้ าซอ้นเป็นอยา่งมาก ควรลดขั้นตอนการเดินเอกสาร 
เพื่อลดปัญหาการสูญหายของเอกสารระหวา่งทาง ก าหนดให้ใชแ้บบฟอร์มเดียวกนั ในงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบติังาน รวมไปถึงควรมีฐานขอ้มูลกลางของของ มทร.ลา้นนา เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมขอ้มูลในการสืบคน้ เพื่อใหน้ าไปใชง้านไดง่้ายข้ึน และน าไปใชอ้ยา่งเป็นระบบ 
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ควรใหข้วญัและก าลงัใจแก่บุคลากรท่ีปฏิบติังานของ มทร.ลา้นนา ล าปาง ใหมี้โอกาสไดรั้บการ
บรรจุเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั และผลกัดนัให้ลูกจา้งชัว่คราวไดรั้บสวสัดิการมากข้ึน เช่น การตรวจ
สุขภาพประจ าปี การศึกษาดูงาน เป็นตน้ รวมไปถึงการจดัสรรกรอบอตัราก าลงัเพื่อให้บุคลากรไดรั้บ
การบรรจุเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั 

ควรมีการจดัอบรมด้านการเบิกจ่ายให้แก่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให้
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

โครงสร้างการบริหารของสถาบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตรยงัไม่ชดัเจน ควรมีการก าหนดขั้นตอน
บริหารจดัการใหช้ดัเจน เป็นใหง่้ายต่อการปฏิบติังาน 
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