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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน : ปีการศึกษา 2559 

1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

จากโรงเรียนเกษตรกรรมสู่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลน่าน 73 ปี สถาบนัแห่งการเรียนรู้ 
โรงเรียนเกษตรกรรมน่าน ก่อตั้ งเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2481 ซ่ึงในขณะนั้นนโยบาย
การศึกษาของรัฐบาลในสมยันั้นไดก้ าหนดให้มีการศึกษาวชิาชีพซ่ึงจดัใหเ้หมาะสมกบัภูมิประเภท เช่น 
กสิกรรม หัตถกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ส าหรับประกอบการเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ต่าง ๆ 

ต่อมาเม่ือระบบการศึกษามีการพฒันาข้ึนทั้งบุคลากร ครู เคร่ืองมือ อุปกรณ์ อาคารสถานท่ี ใน
ปี พุทธศกัราช 2517 โรงเรียนเกษตรกรรมน่านจึงได้รับการยกฐานะให้เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรม 
พุทธศักราช 2518 วิทยาลัยเกษตรกรรม ได้แยกตัวจากกรมอาชีวศึกษา และจัดตั้ งเป็นวิทยาลัย
เทคโนโลยี และอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรน่าน ตามพระราชบญัญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา” พ.ศ. 2518 

ตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา วิทยาเขตเกษตรน่านไดก้า้วพฒันาการศึกษาทางดา้นอาชีพท่ีมีคุณภาพ
ทั้งระดบัต ่ากวา่ปริญญา และ ระดบัปริญญา ตลอดจน การวิจยั ส่งเสริมการศึกษาทางดา้นวิชาชีพ และ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม จนในปี พุทธศกัราช 2531 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลย
เดชทรงพระกรุณาโปรดเกลา้กระหม่อม พระราชทานนามใหม่วา่ “สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล” 

กระทัง่ในปี พุทธศกัราช 2548 จากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การบริหารจดัการสู่สถานบนัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐบาลด าเนินการโดยอิสระและมีความคล่องตวัในการบริหารจดัการ สถาบนั
เทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคล ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2548 สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนาน่าน วทิยาเขตน่าน จึงไดรั้บการสถาปนาเป็น “มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาน่าน” 

 ปรัชญำ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดการศึกษาโดยมุ่งพฒันาก าลังคนให้มี

คุณสมบติัพร้อมท่ีจะประยกุตแ์ละพฒันาเทคโนโลย ีเพื่อการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย 
“ราชมงคล สร้างคนสู่งาน เช่ียวชาญเทคโนโลย”ี 

 เป้ำหมำย 
 1)  ผลิตบุคลากรระดับต ่ากว่าปริญญาตรี: ปริญญาตรีในสัดส่วน 30 : 70 โดยให้มีสัดส่วน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีต่อ สังคมศาสตร์ 75 : 25  
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 2)  เผยแพร่ผลงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ และนวตักรรมท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในท้องถ่ิน 
ชุมชนและสังคม จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 10 เร่ืองต่อปี จ  านวนผูรั้บบริการไม่นอ้ยกวา่ 500 คนต่อปี 
 3)  สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพและเทคโนโลยีแก่ทอ้งถ่ินอย่าง
ต่อเน่ืองจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 10 เร่ืองต่อปี 
 4)  พฒันาบุคลากรขององคก์รใหมี้ศกัยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้มีความรู้ความช านาญ
ในงานท่ีรับผดิชอบ ระดบัปริญญาตรี: โท: เอก ในสัดส่วน 30 : 65 : 5 
 5)  พฒันาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ แบบให้สามารถ
ตดัสินใจในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) 
 6)  จดักิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษศ์าสนาศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีดีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 10 เร่ืองต่อปี  

 วตัถุประสงค์ 
  1)  จดัการศึกษาดา้นวชิาชีพท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 2) สร้างงานวจิยัท่ีสร้างคุณค่า 
 3) ใหบ้ริการและถ่ายทอดองคค์วามรู้แกชุมชนและผูป้ระกอบการในพื้นท่ี 
 4) ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 5) พฒันาและยกระดบัองคค์วามรู้ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 6) น าการบริหารจดัการท่ีทนัสมยัมาใช ้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  น่าน 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 2.73 2.50  - 2.62 พอใช ้
2. การวจิยั 3 2.75 3.00 1.46 2.40 ตอ้งปรับปรุง 
3. การบริการวชิาการ 1  - 5.00  - 5.00 ดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1  - 2.00  - 2.00 ตอ้งปรับปรุง 
5. การบริหารจดัการ 2  - 2.00  - 2.00 ตอ้งปรับปรุง 

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

11 2.74 2.71 1.46 2.61 พอใช้ 

ผลกำรประเมิน 
พอใช้ พอใช้ ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
  

 
 

 ผลการด าเนินการของ มทร.ลา้นนา น่าน  ภาพรวมพบวา่  คะแนนในภาพรวม ไดค้ะแนน 2.61 
อยูใ่นระดบัพอใช ้ องคป์ระกอบท่ีด าเนินการไดดี้ท่ีสุดคือ องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการทางวิชาการแก่
สังคม ได้คะแนน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก องค์ประกอบท่ีได้ผลการด าเนินการต้องปรับปรุง คือ 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ เม่ือ
พิจารณาในภาพรวม คะแนนปัจจยัน าเขา้ ได้คะแนนเฉล่ีย 2.74 อยู่ระดบัพอใช้ กระบวนการท างาน
คะแนนเฉล่ียได ้2.71 อยูใ่นระดบัพอใช ้และผลการด าเนินงานไดค้ะแนน 1.46 ตอ้งปรับปรุง ซ่ึงเป็นผล
จากงานวจิยัตีพิมพเ์ผยแพร่ท่ีตอ้งเร่งพฒันาโดยเร่งด่วน 
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ตำรำงเปรียบเทยีบผลกำรประเมินปีกำรศึกษำ 2558 และปีกำรศึกษำ 2559 
 

องค์ประกอบคุณภำพ ผลกำรประเมนิปี 2558 ผลกำรประเมนิปี 2559 

องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 2.73 2.62 

องคป์ระกอบท่ี 2 การวิจยั 3.76 2.40 

องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5.00 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 2.00 2.00 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 3.11 2.00 

คะแนนรวม 3.18 2.61 

 
 
 

 
 
 
 
 

2.73

3.76

5.00

2.00

3.11
2.62

2.40

5.00

2.00

2.00

1. กำรผลติบัณฑิต

2. กำรวจิยั

3. กำรบริกำรวชิำกำร
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วฒันธรรม

5. กำรบริหำรจดักำร

ผลกำรประเมนิปี 2558 ผลกำรประเมนิปี 2559
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ข้อเสนอแนะในภำพรวม 
 1) มทร.ล้านนา น่าน คณะ และมหาวิทยาลยั ควรมีการปรึกษาหารือ ทบทวนการบริหารท่ี
น าไปสู่การปฏิบติั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเด็นการผลิตบณัฑิต การพฒันาหลกัสูตร และพฒันาผูเ้รียน ท่ี
สะทอ้นถึงความโดดเด่นในแต่ละพื้นท่ี เพื่อเป็นกลยทุธ์ในการรับนกัศึกษา การผลิตบณัฑิตให้เหมาะสม
ตรงความตอ้งการของพื้นท่ี ศกัยภาพของคณาจารยแ์ละส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 
 2) มทร.ล้านนา น่าน ควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ให้มีการด าเนินการตามระบบของการ
จดัท าแผนกลยุทธ์ โดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั การจดัท าวิสัยทศัน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี
ด าเนินการ ตวับ่งช้ีวดัความส าเร็จ บุคลากรในมหาวทิยาลยัมีส่วนร่วม รวมทั้งมีการก ากบัติดตามผลลพัธ์
ของแผนกลยุทธ์ในแต่ละปี และจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อท าให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย และ
กิจกรรมอ่ืนมีการด าเนินการตามแผนไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
 3) บุคลากรในพื้นท่ีส่วนใหญ่ มีความมุ่งมัน่ตั้งใจ ในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย แต่ยงั
ขาดความเขา้ใจเร่ืองเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการ มทร.ลา้นนา น่าน ควรจะให้ความรู้ในการ
ปฏิบติังานเพื่อพฒันาคุณภาพอยา่งเป็นระบบมากข้ึน อีกทั้งมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเครือข่าย 
 4) การบริหารจดัการของ มทร.ล้านนา น่าน ผูบ้ริหารควรจะประชุมเพื่อหาแนวทางการ
ด าเนินการให้เกิดการบูรณาการในทุกภาคส่วน เพื่อจะได้ก ากับติดตามผลลพัธ์เป็นองค์รวม แต่ถ้า
บุคลากรมีการปฏิบติังานแยกส่วนเท่าท่ีรับผิดชอบ โดยมีกลุ่มเป้าหมายการท างานท่ีแตกต่างกนั ถึงแมว้า่
ทุกกลุ่มท างานบรรลุเป้าหมาย แต่ไม่สามารถท าใหง้านขององคก์รโดยรวมบรรลุเป้าหมายได ้
 5) มทร.ลา้นนา น่าน ควรให้ความส าคญักบัการประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานให้เป็นท่ีรู้จกั
ของพื้นท่ี ทั้งทางดา้นการจดัการเรียนการสอน การให้บริการวิชาการ และการวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและพื้นท่ี ซ่ึงจะส่งผลต่อการเพิ่มจ านวนนกัศึกษา 
 6) 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 น่าน  มีหลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
จ านวน 17 หลกัสูตร แบ่งเป็นระดบัปริญญาตรี  15 หลกัสูตร ปริญญาโท 2 หลกัสูตร ประกอบดว้ย 

1) คณะบริหำรธุรกจิและศิลปศำสตร์ ปริญญาตรี จ านวน 5 หลกัสูตร คือ 
(1) บธ.บ.การจดัการ 
(2) บธ.บ.การตลาด 
(3) บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
(4) บช.บ.การบญัชี 
(5) ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 

2) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร  ปริญญาตรี จ านวน 7 หลกัสูตร ปริญญาโท 2 
หลกัสูตรคือ 

(1) วท.บ.เทคโนโลยชีีวภาพ 
(2) วท.บ.วทิยาการคอมพิวเตอร์ 
(3) วท.บ.พืชศาสตร์ 
(4) วท.บ.สัตวศาสตร์ 
(5) วท.บ.ประมง 
(6) วท.บ.เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(7) วท.บ.วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
(8) วท.ม.เทคโนโลยกีารเกษตร 
(9) วท.ม.เทคโนโลยกีารผลิตสัตว ์

 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder2$TreeView1','sAssessor')
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3) คณะวศิวกรรมศำสตร์ ปริญญาตรี จ านวน 3 หลกัสูตร คือ 
(1) อส.บ.เทคโนโลยไีฟฟ้า 
(2) อส.บ.เทคโนโลยเีคร่ืองกล 
(3) อส.บ.เทคโนโลยอุีตสาหการ 

 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน  มีจ  านวนนกัศึกษาทั้งหมด 958 คน มีจ านวน

อาจารยท์ั้งส้ิน 116 คน ทั้งน้ีมีต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์32 คน รองศาสตราจารย ์6 คน มีบุคลากร             
สายสนบัสนุนทั้งหมด 82  คน 

ไดรั้บงบประมาณโดยเป็น งบประมาณแผ่นดิน 61,102,209.54 บาท งบรายได ้12,810,645.15 
บาท งบกระตุน้เศรษฐกิจ 5,363,100 บาท งบโครงการความร่วมมือจุฬาฯ  3,480,000 บาท 
 
 สถำนทีจั่ดกำรเรียนกำรสอน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน  59 หมู่ 13 ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวดั
น่าน 
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4. วธิีประเมนิ 

 4.1  กำรวำงแผนและกำรประเมิน (ก่อน ระหว่ำง และหลงักำรตรวจเยีย่ม) 
 1)  กำรวำงแผนก่อนกำรประเมิน 
             ประธานคณะกรรมการได้เชิญผูป้ระเมินมาประชุมปรึกษาหารือโดยมอบหมายให้ผู ้
ประเมินแต่ละท่านให้อ่านแบบรายงานการประเมินตนเองของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
น่าน และประมาณการคะแนนขั้นตน้จากผลประเมินก่อนเข้าประชุมและกรรมการได้ปรึกษาหารือ
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 2.75 2.74  
1.3  อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ 30 2.73 2.72  
1.4  การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 4 ขอ้ 3.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้   

ขอ้ 1, 2, 3 
1.5  กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 4 ขอ้ 3.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้  ขอ้ 2, 3 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  1 2.87 2.62  

องค์ประกอบที่ 2 : กำรวิจัย 
2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิยั
 หรือ งานสร้างสรรค ์

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

2.2  เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ สังคมฯ 25,000 
วทิยฯ 60,000 

3.08 2.75  

2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั  3 คะแนน 3.66 1.46  

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  2 3.91 2.40  

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

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  3 5.00 5.00  

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

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  4 2.00 2.00  

องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร 
5.1  การบริหารของสถาบนัเพ่ือการก ากบัติดตาม
 ผลลพัธ์ ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์
 ของสถาบนั 

6 ขอ้  5.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 4, 7 

5.2  ผลการบริหารของคณะ - - - - ไม่ประเมิน - 
5.3  ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะ 5 ขอ้  2.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 2, 3 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  5 3.50 2.00  

คะแนนเฉลีย่ (11 ตัวบ่งช้ี) 3.38 2.61  

ระดบัคุณภำพ พอใช้ พอใช้ 
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 5.2 ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ี 

คะแนนกำรประเมินเฉลีย่ 

ผลกำร
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 4 2.73 2.50  - 2.62 พอใช ้
2. การวจิยั 3 2.75 3.00 1.46 2.40 ตอ้งปรับปรุง 
3. การบริการวชิาการ 1  - 5.00  - 5.00 ดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1  - 2.00  - 2.00 ตอ้งปรับปรุง 
5. การบริหารจดัการ 2  - 2.00  - 2.00 ตอ้งปรับปรุง 

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

11 2.74 2.71 1.46 2.61 พอใช้ 

ผลกำรประเมิน 
พอใช้ พอใช้ ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
  

 
 
 5.3 ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ 
 
องค์ประกอบที ่1 :  กำรผลติบัณฑิต 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 1) การบริหารหลกัสูตรยงัขาดความเช่ือมโยงกนัระหว่างเขตพื้นท่ีและคณะ ท าให้การแกไ้ข
ปัญหาไม่สะทอ้นถึงกระบวนการรับนกัศึกษา การพฒันาผูเ้รียน และคุณภาพบณัฑิต 
 2) มทร.ลา้นนา น่าน ยงัขาดความเขา้ใจและขาดการด าเนินการบริการนกัศึกษาอยา่งเป็นระบบ 
ท าให้ไม่สามารถแสดงผลลพัธ์การด าเนินการไดอ้ยา่งชดัเจน และไม่สามารถปรับปรุงการให้บริการแก่
นกัศึกษาได ้
 3) แผนพฒันาและกิจกรรมนกัศึกษา ไม่มีความชดัเจนทั้งการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละตวัช้ีวดั 
ไม่สะทอ้นการเสริมสร้างบณัฑิตพึงประสงค ์ส่งผลใหไ้ม่สามารถพฒันานกัศึกษาไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์
ตอ้งการจดัการศึกษาดา้นวชิาชีพท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 1) มทร.ลา้นนา น่าน และคณะท่ีรับผิดชอบหลกัสูตรควรน าผลการประเมินคุณภาพหลกัสูตร 
โดยเฉพาะในประเด็นปัญหาการบริหารหลกัสูตรของพื้นท่ี มาพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข โดยเฉพาะ
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อยา่งยิง่จ  านวนนกัศึกษาในแต่ละหลกัสูตรท่ีมีจ านวนลดลง โครงสร้างของหลกัสูตรท่ีสามารถเพิ่มความ
โดดเด่นของแต่ละพื้นท่ี อีกทั้งเขตพื้นท่ีจ  าเป็นตอ้งบูรณาการการพฒันาพฒันาผูเ้รียนทั้งระดบัพื้นท่ีและ
ระดบัหลกัสูตร 
 2.) มทร.ลา้นนา น่าน มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งใหค้วามส าคญัและปรับปรุงการให้บริการ
นกัศึกษาอย่างเป็นระบบ ควรมีการวางแผนการด าเนินการท่ีชัดเจน และด าเนินการให้ครอบคลุมทุก
ประเด็น ทั้งการให้ค  าปรึกษา และตอ้งมีการประเมินผลลพัธ์ของการให้บริการเพื่อน ามาปรับปรุงการ
ใหบ้ริการ รวมทั้งการเพิ่มพนูความรู้ท่ีจ  าเป็นท่ีเสริมสร้างการประกอบอาชีพใหแ้ก่ศิษยเ์ก่า 
 3) มทร.ล้านนา น่าน ควรให้ความส าคญักบัการจดัท าแผนพฒันานักศึกษา ก าหนดตวัช้ีวดั
ความส าเร็จท่ีเช่ือมโยงกบัวตัถุประสงค์ของการผลิตบณัฑิต โดยเฉพาะบณัฑิตพึงประสงค์ของพื้นท่ี 
และพิจารณาก าหนดกิจกรรมท่ีท าให้เกิดผลต่อนกัศึกษาในหลายดา้น รวมทั้งมีการประเมินผลส าเร็จ
และน ามาปรับปรุงกิจกรรมและแผนพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 
องค์ประกอบที ่2 :  กำรวจัิย 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 

ผลการด าเนินงานวจิยัของ มทร.ลา้นนา น่าน ไม่สามารถสะทอ้นการสร้างงานวจิยัท่ีสร้างคุณค่า 
และการพฒันายกระดบัองคค์วามรู้ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีท่ีเนน้ความหลากหลายทางวชีวภาพ 
อีกทั้งการเผยแพร่ผลงานวจิยัยงัมีจ  านวนนอ้ย 

 
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 1) มทร.ลา้นนา น่าน ควรมีการทบทวนก าหนดทิศทางการวิจยัท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของพื้นท่ี โดยอาจจดัท าเป็นชุดโครงการท่ีมีการบูรณาการของคณาจารยทุ์กสาขาวิชา เพื่อแสดงความ
เขม้แข็งและศกัยภาพของคณาจารยใ์นพื้นท่ี อีกทั้งควรส่งเสริมให้มีการของบประมาณสนบัสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก และสร้างเครือข่ายด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์และ
อนุรักษ์จากความหลากหลายทางชีวภาพ การท าชุดโครงการวิจยัร่วมกนั อาจเป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีท าให้
คณาจารยใ์นพื้นท่ีมีความผกูพนัในองคก์รและพื้นท่ี 
 2) มทร.ลา้นนา น่าน ควรมีการสนบัสนุนส่งเสริมใหค้ณาจารยน์ าผลงานวิจยัมาตีพิมพเ์ผยแพร่ 
โดยเฉพาะในสายงานบริหารธุรกิจและวิศวกรรมศาสตร์ ทั้ งน้ีอาจต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของการ                  
ไม่ตีพิมพเ์ผยแพร่และก าหนดแนวทางช่วยเหลือสนบัสนุนร่วมกบัคณะและสถาบนั 
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องค์ประกอบที่ 3 :  กำรบริกำรวชิำกำร 
 จุดเด่น : 
 มทร.ล้านนา น่าน มีการด าเนินการด้านการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างเพียงพอ มี
กลุ่มเป้าหมายด าเนินการท่ีชดัเจน มีการก าหนดเป้าหมาย แนวปฏิบติั ระยะเวลาท่ีด าเนินการเพื่อสร้าง
ความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนอยา่งเป็นระบบ โดยใชท้รัพยากรในพื้นท่ีมาเป็นแนวทางในการใหบ้ริการทาง
สงัคม จึงส่งผลใหก้ารบริการวชิาการไดมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองย ัง่ยนื และชุมชนพึ่งพาตนเองได ้
 
 แนวทำงเสริมจุดแข็ง : 
 มทร.ลา้นนา น่าน ควรมีการน าแผนกลยุทธ์ดา้นการบริการทางวิชาการแก่สังคมไปส่ือสารกบั
หน่วยงานในจงัหวดั เพื่อหาแนวร่วมในการพฒันาเขตพื้นท่ีท่ีจดับริการทางวิชาการแบบ Area based 
เพื่อสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนเพิ่มข้ึน โดยให้มีส่วนงานอ่ืนๆ เขา้มามีส่วนร่วม หรือการสร้าง
เครือข่ายทั้งในระดบัพื้นท่ีและภูมิภาค 

 
องค์ประกอบที ่4 :  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 การด าเนินการด้านอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม มีการด าเนินการในส่วนของการจัดกิจกรรม
โครงการ แต่ไม่ไดน้ าผลลพัธ์ของตวัช้ีวดัของแผนกลยุทธ์มาเป็นหลกัในการน าไปสู่การด าเนินการดา้น
การอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ดังนั้ นการด าเนินการในกิจกรรมด้านการท านุบ า รุง
ศิลปวฒันธรรม จึงไม่สอดคลอ้งกบัการพฒันา มทร.ลา้นนา น่าน 
 
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 มทร.ลา้นนา น่าน ควรมีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์ สืบ
สานวฒันธรรมเพื่อถ่ายทอดตวับ่งช้ีของแผน ไปสู่แผนปฏิบติัราชการประจ าปี และการท ากิจกรรม
โครงการดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมท่ีมีผลลพัธ์ของโครงการชดัเจน และสามารถเช่ือมโยงไปยงั
ความส าเร็จของแผนได ้

 
องค์ประกอบที ่5 :  กำรบริหำรจัดกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 ผูป้ฏิบติังานใน มทร.ลา้นนา น่าน บางส่วนยงัขาดความเขา้ใจคลาดเคล่ือนในการด าเนินการ
ด้านระบบและกลไกการบริหารจัดการ ท าให้การบริหารจัดการในบางส่วนยงัขาดกระบวนการ
ด าเนินงานท่ีสะทอ้นกบัผลลพัธ์ของการปฏิบติังานและไดป้ระโยชน์สู่การบริหารจดัการไดโ้ดยเฉพาะ
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ในประเด็นต่อไปน้ี คือ การท าแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยัมาเป็นแนวทางในการจดัท าแผนกลยุทธ์
ของเขตพื้นท่ีและกระบวนการจดัท าแผนกลยทุธน าแผนสู่การปฏิบติัและเช่ือมโยงกบัการจดัท าแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน การคิดตน้ทุนต่อหน่วยและโอกาสทางการแข่งขนั การบริหารความเส่ียง การจดัการ
ความรู้ และการบริหารจดัการ แผนบริหารและแผนพฒันาบุคลากร เป็นตน้ 
 
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 

1) การจดัท าแผนกลยุทธ์ของ มทร.ล้านนา น่าน ควรเร่ิมจากการน าแผนกลยุทธ์ของ มทร.
ลา้นนา มาเป็นหลกั แลว้น าสู่การจดัท าแผนกลยุทธ์ของ มทร.ลา้นนา น่าน ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
ตวับ่งช้ี วดัความส าเร็จในแต่ละกลยุทธ์ และมีการด าเนินการจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินควบคู่ไปดว้ย 
อีกทั้ง มทร.ลา้นนา น่าน ควรมีการทบทวนการจดัท าวิสัยทศัน์ และแผนกลยุทธ์ให้เป็นไปตามทิศทางท่ี 
มทร.ลา้นนา น่าน ก าหนด 

2) ในการก าหนดตน้ทุนต่อหน่วยของหลกัสูตร พบว่า มีการค านวณหาตน้ทุนต่อหน่วยตาม
วธีิการท่ีส่วนกลางก าหนด แต่ไม่ไดน้ าไปวิเคราะห์วา่ตน้ทุนต่อหน่วยเป็นการจดัสรรกบักิจกรรมใดบา้ง 
เช่น การเรียนการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการ บริหารจดัการ พฒันาบุคลากร ว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่ และโอกาสในการแข่งขนัเป็นอยา่งไร 

3) ควรให้ความรู้ด้านการบริหารความเส่ียงกบัคณะกรรมการประสานงานด้านการบริหาร
ความเส่ียงและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องเพื่อเข้าใจวิธีการปฏิบติัและน าไปสู่การด าเนินการท่ีท าให้บรรลุ
เป้าหมายได ้

4) ควรสร้างความเข้าใจด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ให้กับผู ้ประสานงานและ
คณะกรรมการในหน่วยงานท่ีด าเนินงานดา้นการจดัการความรู้ ในระดบัคณะและมหาวิทยาลยั อีกทั้ง
ตอ้งสร้างความเขา้ใจในขอบเขตการบริหารจดัการความรู้อยา่งชดัเจน 

5) ควรสร้างความเข้าใจในการจดัท าแผนบริหารและแผนพฒันาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
ผูป้ฏิบติังานมีความตั้งใจในการด าเนินงานแต่ขาดแนวทางเพิ่มพูนความรู้ในการจดัท าและไม่สามารถ
ด าเนินการให้ไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล 
(ID Plan) และการก ากบัติดตามใหเ้กิดผลลพัธ์ตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

6) การด าเนินงานภายใต้ระบบงานด้านการพฒันาหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัยงัขาดความ
เช่ือมโยงและต่อเน่ืองระหวา่งการด าเนินงานของหลกัสูตรต่อคณะและต่อพื้นท่ี ท าให้การปฏิบติังานใน
หลายกิจกรรมเป็นการด าเนินงานแยกส่วนและไม่สามารถติดตามผลลพัธ์ไดอ้ยา่งชดัเจน 
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ภำคผนวก 
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ผลกำรสัมภำษณ์ 
 
 ผลการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคคลล้านนา น่าน เช่น
อาจารย ์บุคลากร นกัศึกษา ศิษยเ์ก่า ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑิต มีดงัน้ี 
 
ผู้บริหำร 

กรณจี ำนวนนักศึกษำลดลง จะแก้ปัญหำในอนำคตได้อย่ำงไร  
  เน่ืองจากในปัจจุบนัมีการยา้ยถ่ินฐานกนัมาก ดงันั้น มหาวิทยาลยัในจงัหวดัจึงมีการรณรงคใ์ห้
เรียนในจงัหวดั ส าหรับเด็กเก่งๆ จะออกสู่ต่างจงัหวดักนัเป็นจ านวนมาก รวมถึง มีมหาวิทยาลยัมาเปิด
ห้องเรียน หรือวิทยาเขตในจงัหวดัเป็นจ านวนมาก จึงท าให้มีการแข่งขนัเพิ่มข้ึน และมหาวิทยาลยัไม่
สามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของผูเ้รียนไดค้รบทุกสาขาวิชา จึงท าให้เด็กออกไปเรียนนอกพื้นท่ี 
มหาวทิยาลยัมีการลงพื้นท่ีในชุมชนเป็นจ านวนมาก และร่วมกบั อบจ. ในการท าเกณฑ์ให้ส่งบุตรหลาน
เขา้เรียนวิชาชีพ รวมถึงมีแนวคิดการสร้างหลกัสูตร หรือคอร์สการเรียนระยะสั้นส าหรับบุคคลภายนอก
ท่ีเกษียณอายแุลว้ เช่น การบริหารจดัการการเกษตร เป็นตน้ ในอนาคตสถาบนัควรสนบัสนุนให้อาจารย์
ผูส้อนและบุคลากรพฒันาตวัเองใหม้ากข้ึน เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นต่างๆ  
 

กำรเช่ือมโยงกำรผลิตบัณฑิตด้ำนกำรเรียนรู้ กับกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เกิดผล
ลพัธ์ตำม TQF เป็นอย่ำงไร 
  มีการด าเนินการตามขอ้ก าหนดของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ในกรณีท่ีมีเปิดสอนหลายพื้นท่ีมี
การหารือกบัเขตพื้นท่ีอ่ืน รวมถึง ด าเนินการตาม มคอ. 2 ซ่ึงการผลิตบณัฑิตเป็นไปตาม มคอ. 2 ซ่ึงหาก
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ด ้มีการประชุมหารือในระดบัหลกัสูตร และกบัเขตพื้นท่ีอ่ืนเพื่อหา
แนวทางในการแกไ้ขในปีต่อไป 
 ในปัจจุบนัมีนักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ซ่ึงเป็นเด็กชาวเขา ส่วนใหญ่จะจบ
การศึกษาช้า ท าให้ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ และหลกัสูตรท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั เป็นสาขา
บญัชี ซ่ึงการออกแบบหลกัสูตรนั้น ส่วนใหญ่เป็นงานของคณะ เขตพื้นท่ีไดส่้งบุคลากรเขา้ร่วมแต่การ
ออกแบบหลกัสูตรยงัไม่ได้รับการออกแบบตามบริบทของพื้นท่ีเท่าท่ีควรและยงัมีความยืดหยุ่นน้อย 
ดงันั้น ควรมีการปรับระบบการบริหารงานเชิงนโยบาย และควรน าทุกส่วนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบหลกัสูตรเพื่อใหเ้หมาะสมกบับริบทของพื้นท่ี  
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ตัวแทนชุมชน 
 ตวัแทนชุมชนเป็นผูใ้หญ่บา้น หมู่บา้นห้วยหาด อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน ซ่ึงทางชุมชนไดมี้การ
ร่วมมือกบั มทร.ลา้นนา น่าน ในการพฒันาชุมชน รวมถึงการพฒันาผลิตภณัฑ์ของชุมชน ไดแ้ก่ ผา้ทอ 
ไมก้วาด และถัว่ดาวอินคา  
 ชุมชนมีการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ป่าตน้น ้ า และการสร้างฝาย ในรูปแบบของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการใหบ้ริการ Home Stay แก่นกัท่องเท่ียว โดยใชผ้ลิตภณัฑข์องชุมชน  
 มีการผลกัดนัให้ชุมชนเลิกปลูกขา้วโพด โดยมีการส่งเสริมให้ท าบญัชีครัวเรือน มีการเล้ียงสัตว ์
ปลูกพืชสวนครัว ท านาขั้นบนัได และน าผลผลิตท่ีไดม้าต่อยอดเป็นผลิตภณัฑ์สร้างรายไดแ้ก่ชุมชน ท า
แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ส่งผลให้ชุมชนมีรายไดท่ี้ย ัง่ยืน ไม่ตอ้งท างานต่างถ่ิน ซ่ึงทุกครัวเรือนมีการ
ท าบญัชีครัวเรือน เพื่อศึกษาความคุม้ค่าของผลตอบแทนท่ีไดอี้กดว้ย 
 นอกจากน้ีคณะกรรมการประเมินไดเ้ขา้เยี่ยมชุมชนบา้นหาดผาขน ซ่ึงทาง มทร.ลา้นนา น่าน 
ไดเ้ขา้ไปด าเนินการโครงการเสริมสร้างความเขม้แข็งแก่ชุมชน และไดมี้โอกาสพูดคุยกบัผูใ้หญ่บา้น
และชาวบา้นในชุมนพบวา่ ชุมชนมีความเขม้แข็งและสามารถต่อยอดจากการเขา้ไปพฒันาคุณภาพชีวติ 
ทั้ งในด้านการจดัท าผลิตภณัฑ์ครัวเรือน การจดัตั้ งกลุ่มผูผ้ลิตมะม่วงกวน  ผูผ้ลิตสาหร่าย มีแหล่ง
จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์OTOP และการจดัท าแพท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นฤดูร้อน การท า Home stay เป็นตน้ 
 
ผู้ใช้บัณฑิต 

บณัฑิตจาก มทร.ล้านนา น่าน อยู่ในกรอบระเบียบเป็นอย่างดี มีน ้ าใจ สู้งาน สามารถเขา้กบั
เพื่อนร่วมงานได ้มีความขยนั ใฝ่รู้ ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ี จึงสามารถเขา้กบัชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี ใน
ดา้นของทกัษะการแกปั้ญหา ยงัขาดการคิดเอง และไม่กลา้ตดัสินใจ  

บณัฑิตมีการต่อยอดงานดว้ยตนเองน้อย ตอ้งมีการบอกก่อนกว่าตอ้งปฏิบติัอย่างไร แต่มีการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีการแก้ไขปัญหาร่วมกันและให้หัวหน้างานตัดสินใจ ควรมีการเชิญ
บุคคลภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี รวมถึงจดัการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อให้เกิดเรียนรู้
ทกัษะใหม่ ๆ ใหแ้ก่นกัศึกษามากข้ึน 

ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความตอ้งการให ้มทร.ลา้นนา น่าน มีการเพิ่มเติมการท าระบบบญัชีท่ีเหมาะสมกบั
บริบทของจงัหวดัน่าน เน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีมีธุรกิจขนาดเล็ก บณัฑิตควรมีความรู้ทกัษะทั้งในระบบ
ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เพื่อปรับตวัให้เขา้กบัสังคมจงัหวดัน่าน สถานประกอบการมองวา่บณัฑิตสาย
บริหารมีความอดทนต ่ากวา่สายเกษตร ในส่วนของการฝึกงานของนกัศึกษา ไม่ตรงกบัสหวชิาชีพ ท าให้
ไม่สามารถพฒันาคนใหต้รงกบัวชิาชีพนั้น ๆ ได ้

ปัจจุบนั มทร.ลา้นนา น่าน มีจ านวนนกัศึกษาลดลง ควรการประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลยัใหก้บั
หน่วยงานภายนอก ให้ทราบข่าวสารและหลกัสูตรต่างๆ ท่ีมีการเปิดการเรียนการสอน เพื่อกระตุน้ให้
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สังคมไดรู้้จกั มทร.ลา้นนา น่าน ให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน ควรมีการจดักิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาต่อ
ให้แก่นกัเรียนในระดบัมธัยมให้มากข้ึนและต่อเน่ือง เน่ืองจากมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ มีการจดักิจกรรมแนะ
แนวในพื้นท่ีมากกวา่ เห็นวา่ มทร.ลา้นนา น่าน ควรมีการด าเนินการเชิงรุก ในพื้นท่ีต่างอ าเภอ ซ่ึงอาจจะ
เป็นในลกัษณะของการเขา้ค่ายแนะแนว และน าเสนอจุดเด่นของ มทร.ลา้นนา น่าน ให้แก่กลุ่มนกัเรียน
เป้าหมาย 
 
ตัวแทนสำยสนับสนุน 

บุคลากรให้ขอ้คิดเห็นว่า มทร.ลา้นนา น่านมีจุดเด่นคือ มหาวิทยาลยัมีบรรยากาศและสถานท่ี
สวยงาม และไดท้  างานใกลบ้า้น และบุคลากรมีความสามคัคี และมีน ้ าใจในการอยูร่่วมกนั บุคลากรทุก
คนมีความยนิดีปฏิบติังานในวนัหยดุ และเสียสละเวลาในการท างานเป็นอยา่งดี สามารถปฏิบติังานแทน
กนัได ้และมีการตดัสินใจร่วมกนัเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน  

บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการสามารถท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี และร่วมกัน
ปลูกฝังบุคลากรรุ่นใหม่ใหมี้ค่านิยมการปฏิบติังานและการอยูร่่วมกนัท่ีดี 

มทร.ลา้นนา ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสศึกษาต่อ และด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน และ
ตอ้งการปรับกระบวนการบริหารงานบุคคลให้เหมาะสม  รวมถึงจะตอ้งด าเนินกิจกรรมโครงการกบั
หน่วยงานภายนอกอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และสามารถสร้างเครือข่ายกบัชุมชนให้เกิด
ความย ัง่ยนื 

ปัจจุบนั มทร.ลา้นนา น่านมีจ านวนนกัศึกษาลดลง ซ่ึงมหาวิทยาลยัตอ้งมีการด าเนินงานเชิงรุก 
เพื่อเพิ่มจ านวนนกัศึกษาใหม้ากข้ึน  
 
สัมภำษณ์ตัวแทนอำจำรย์ 

1. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน ประชาชนทัว่ไปจะไม่รู้จกั ส่วนใหญ่จะรู้จกั
ในช่ือของวิทยาลยัเกษตร น่าน มหาวิทยาลยัจึงควรมีการประชาสัมพนัธ์ ลงชุมชน ให้มาก
ข้ึน 

2. การประชาสัมพนัธ์หลักสูตรลงสู่ชุมชน พื้นท่ี ควรด าเนินการเป็นทีม ควรมีการจดัท า
แผนการประชาสัมพนัธ์ โดยมีทีมงานประชาสัมพนัธ์ มีผูรั้บผิดชอบ งบประมาณ ผูบ้ริหาร 
จดัเป็นรูปแบบกรรมการ ร่วมกนัจดัท าปัญหา หาแนวทาง วางแผน ด าเนินการมาแกไ้ข  

3. บุคลากรอยู่ด้วยกันแบบพี่น้อง มีเพื่อนร่วมงานดี รักกัน ให้ความช่วยเหลือ และมีการ
แบ่งปัน มีการท างานเป็นทีม  

4. มีการเปิดโอกาสใหมี้ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี แต่ภาระงานมีเยอะจึงไม่สามารถท าได ้ 
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5. อาคารสถานท่ีควรมีการปรับปรุงเพื่อการเรียนการสอนในระดบัสาขาอายุการให้งานนาน
แลว้ หอ้งคอมพิวเตอร์ เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนในหอ้งปฏิบติัการ  

6. ควรปรับปรุงสภาพแวดลอ้มเน้นความสวยงามให้มากข้ึน ซ่ึงบุคลากรของมหาวิทยาลยัมี
ความสามารถดา้นน้ี อีกทั้งไดรั้บรางวลัในการประกวดการจดัสวน ดงันั้น มหาวทิยาลยัควร
ปรับสภาพแวดลอ้มท าใหป้ระทบัใจ และเนน้ภาพลกัษณ์ท่ีดี  

7. ควรมีการพิจารณาหลกัสูตรท่ียกเลิกบางหลกัสูตร ยงัเป็นความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
8. ควรมีการพิจารณาการบรรจุอตัราจา้ง และควรไดรั้บการพฒันาเช่นเดียวกบัอาจารยป์ระจ า

หลกัสูตร 
9. ควรพิจารณาทบทวนการเชิญคณาจารยใ์นพื้นท่ี ให้เขา้ร่วมประชุม สัมมนา การอบรมเชิง

ปฏิบติัการ ท าใหผู้ส้อนไม่มีเวลาในการสอน และส่งผลต่อคุณภาพของนกัศึกษา 
10. ปัญหาของคณาจารย ์เม่ือมีการเสนอแนะแลว้ ผูบ้ริหารควรมีแนวทางในการแกไ้ขและไม่มี

การปรับปรุงใหเ้ห็นผลชดัเจน 
11. ควรให้ขวญัและก าลังใจ ส่งเสริมให้มีการเรียนต่อ ควรมีการสนับสนุนและควรมีการ

พิจารณาคนในพื้นท่ีในการก าหนดอตัราและใหพ้ื้นท่ีมีส่วนร่วม 
12. ส่วนกลางควรมีการรับฟังขอ้เสนอจากเขตพื้นท่ี 
13. การท างานของพื้นท่ีควรมีการให้บริการแบบเชิงรุกการให้การสนบัสนุนดา้นต่างๆ  การ

ปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์ต่างๆ หอ้งคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ หลอดไฟ พดัลม เป็นตน้ 
14. การท างานควรท างานร่วมกนัทั้งองคก์ร ไม่ควรแยกแยะในระดบับุคคล  
15. ควรจดัผูป้ระเมินชุดเดียวกนัติดต่อกนัอยา่งนอ้ย 3 ปี เน่ืองจากผูป้ระเมินสามารถติดตามงาน

ได ้
 
สัมภำษณ์ตัวแทนศิษย์เก่ำ 

1. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน ประชาชนทัว่ไปจะไม่รู้จกั ส่วนใหญ่จะรู้จกั
ในช่ือของวิทยาลยัเกษตร น่าน มหาวิทยาลยัจึงควรมีการประชาสัมพนัธ์ ลงชุมชน ให้มาก
ข้ึน 

2. ความรับผดิชอบของบณัฑิตลดลง อาจารยผ์ูส้อนควรมีการดูแล ปลูกฝังใหม้ากข้ึน 
3. บณัฑิตรุ่นใหม่ ขาดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ความผกูพนักบัสถาบนั ความสัมพนัธ์รุ่น

พี่ รุ่นนอ้ง ลดลง 
4. สมาคมศิษยเ์ก่า มีการสนบัสนุนทุนการศึกษาใหก้บันกัศึกษารุ่นนอ้ง 
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5. จ านวนนักศึกษาลดลง มหาวิทยาลัยควรหาสาเหตุ วิธี และแนวทางจูงใจ  อีกทั้ง มทร.
ลา้นนา น่าน มีจุดเนน้ทางดา้นการเกษตร แต่จ านวนนกัศึกษามีลดลง รวมถึงผูป้กครองไม่
ตอ้งการใหลู้กเรียนเกษตร ดงันั้น ควรมีการประชาสัมพนัธ์ ลงสู่กลุ่มเป้าหมายใหม้ากข้ึน 

6. ควรมีการปรับภูมิทศัน์ สภาพแวดลอ้มให้มีความสวยงาม หรือเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ เพื่อเป็น
การประชาสัมพนัธ์มหาวทิยาลยั และเป็นจุดเนน้ของมหาวทิยาลยั 
สัมภำษณ์ตัวแทนนักศึกษำ 

1. จ านวนนักศึกษามีน้อย การเรียนการสอนต้องยา้ยห้องยา้ยตึกบ่อย เน่ืองจากอาจารย์ไม่
ประจ าจึงตอ้งยา้ยตามอาจารยผ์ูส้อน 

2. ควรมีปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความพร้อมในการเรียน ให้มีความสวยงาม มีความ
พร้อมต่อการใชง้าน 

3. อาจารยผ์ูส้อนไม่สามารถสอนไดเ้ตม็ท่ี บางคร้ัง ใหอ้าจารยท์่านอ่ืนมาสอนแทน แต่อาจารย์
ท่ีสอนแทนไม่ทราบ จึงไม่ไดเ้รียน ซ่ึงบางวชิาใน 1 สัปดาห์ ไม่ไดเ้รียน 

4. ควรปรับปรุงส่ือการเรียนการสอนให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน เช่น คอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เนต โปรเจคเตอร์  

5. นกัศึกษาทุกคนควรให้ความร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรม  และอาจารยท่ี์ปรึกษาควรดูแล
ใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม 

6. ควรมีการประชาสัมพนัธ์ ดา้นต่างๆ ใหท้ัว่ถึง เช่น ดา้นการเรียนการสอน การลงทะเบียน และ
กิจกรรมต่างๆ เป็นตน้ รวมถึง การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรให้รุ่นพี่ให้ขอ้มูลกบัรุ่นนอ้ง และ
ควรมีการใหทุ้นเรียนดี สามารถเป็นแรงจูงใจให้มีนกัศึกษาเพิ่มข้ึน 

7. ควรให้ขอ้มูลสารสนเทศ ดา้นหลกัสูตรกบัประชาชนทัว่ไป วา่มีหลกัสูตรอะไรบา้ง และหลงั
ส าเร็จการศึกษาแลว้ประกอบอาชีพอะไร เป็นตน้ 

8. อาจารยท่ี์ปรึกษาควรพบนกัศึกษาสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ซ่ึงในบางสาขาอาจารยท่ี์ปรึกษาพบ
นกัศึกษาทุกวนั รวมถึงมีการใหค้  าปรึกษาทั้งเร่ืองส่วนตวัและการเรียน 

9. ควรปรับปรุงหลักสูตรและวิชากท่ีเรียนให้มีความต่อเน่ือง การเรียนการสอนไม่มี
ความสัมพนัธ์กนั การเปิด-ปิดเทอม รายวิชาท่ีจดัให้เรียนไม่สมดุลยก์นั บางปีการศึกษา
เรียนหนกั บางปีการศึกษาเรียนนอ้ย 
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