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วันท่ี 21-22 กันยายน 2559 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 



ค ำน ำ 
 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบนั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก ปี
การศึกษา 2558 เป็นขั้นตอนหน่ึงของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโดยตรวจสอบ และประเมินการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับ
คุณภาพตามมาตรฐาน ท่ีก าหนดโดยมหาวิทยาลยัและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง  
 คณะกรรมการผู ้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ตาก ได้ด าเนินการประเมิน วนัท่ี  21-22 กันยายน 2559 โดยได้รายงาน ตามสภาพจริงด้วยวิธีการ ทั้ งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพฒันาเพื่อให้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา ตาก เขา้ถึงความเป็นจริง  เกิดความเขา้ใจและเกิดพลงัร่วมกนัในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  
 คณะกรรมการผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดด้ าเนินการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ ตวั
บ่งช้ีของ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดบัสถาบนัโดยอยูภ่ายใตอ้งคป์ระกอบคุณภาพ 5 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  
 องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 
 องคป์ระกอบท่ี 2 การวจิยั 
 องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวชิาการ 
 องคป์ระกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 

 ทั้งน้ีคณะกรรมการประเมินฯ ไดท้  าการประเมินตามตวับ่งช้ีและตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่ละตวับ่งช้ี
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาก 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
 

1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
            ผลจากการตรวจประเมินการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา ตาก ตามตวับ่งช้ีองคป์ระกอบท่ี 1-6  ผลการประเมินอยู่ท่ีระดบัผลการการด าเนินงานพอใช ้คะแนนเฉล่ีย  3.47  
พบวา่  

1) ดา้นปัจจยัน าเขา้อยูใ่นระดบัผลการการด าเนินงานตอ้งปรับปรุง คะแนนเฉล่ีย 2.01 
2) ดา้นกระบวนการอยูใ่นระดบัผลการการด าเนินงานดีมาก คะแนนเฉล่ีย  4.71 

               3) ดา้นผลผลิตอยูใ่นระดบัผลการการด าเนินงานตอ้งปรับปรุง คะแนนเฉล่ีย  2.05 

2. รายนามคณะผู้ประเมิน 
2.1 ผศ.ดร.เสนีย ์ พวงยาณี ประธาน 
2.2 อ.ธนภูมิ  ปองเสง่ียม กรรมการ 
2.3 อ.รุ่งโรจน์  แกว้ศรีงาม กรรมการและเลขานุการ 

3. บทน า 
3.1 ประวติัความเป็นมาของ มทร.ลา้นนา ตาก 

 เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2481 เป็นวนัเปิดโรงเรียนประถมอาชีพช่างไมไ้ดอ้าศยัโรงเรียนประจ าจงัหวดัตาก "ตาก
พิทยาคม" 
 พ.ศ. 2503 โรงเรียนการช่างตาก ได้รับการส่งเสริมเพ่ือเตรียมเปิดสอนวิชาช่างอุตสาหกรรมตามโครงการ ส.
ป.อ.(สนธิสญัญาป้องกนัร่วมกนัแห่งเอเชียอาคเนย)์ โดยไดรั้บงบประมาณด าเนินการสร้างอาคารโรงฝึกงานอีก 5 หลงั และ
ปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานเดิม รวมทั้ งฝึกอบรมครูช่างแผนกต่างๆ จดัส่งเคร่ืองมือและติดตั้งเคร่ืองจกัร การช่วยเหลือ
เก่ียวกบัโครงการสอน การแนะแนว การจดัท าระเบียนสะสม 
การติดตามผลเป็นตน้ และไดอ้ญัเชิญองคพ์ระวษิณุกรรมข้ึนประดิษฐาน ณ บริเวณหนา้อาคาร 1 
 พ.ศ.2504 เปิดสอนวิชาช่างอุตสาหกรรม ประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง   (หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ-ปวช. ใน
ปัจจุบนั) 5 แผนกวชิา คือ แผนกวชิาช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเคร่ืองยนต ์ช่างเช่ือมและโลหะ 
แผ่น และช่างไฟฟ้า โดยอธิบดีกรมอาชีวศึกษา ศาสตราจารยพ์งษศ์กัด์ิ  วรสุนทรโรสถ  เป็นประธานพิธีเปิดอาคารและโรง
ฝึกงาน 3 
 พ.ศ.2505 เปิดสอน แผนกวชิาช่างวทิยแุละโทรคมนาคม อีกแผนกวชิาหน่ึง 
 พ.ศ.2509 กรมอาชีวศึกษาไดท้ าการยบุโรงเรียนการช่างสตรีตากให้โอนเขา้มาอยูก่บัโรงเรียนการช่างตาก เพื่อจะ
ยกระดบัเป็นวทิยาลยัเทคนิคต่อไป 
 พ.ศ.2510 กรมอาชีวศึกษา ยกฐานะโรงเรียนการช่างตากเป็น วทิยาลยัเทคนิคตาก โดยมี การสอนในระดบัประโยค
อาชีวศึกษาชั้นสูง (ประกาศนียบตัรวชิาชีพ-ปวช.) และประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
และไดเ้ปิดระดบั ปวส. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วนัท่ี 16 มกราคม 2510 โดย ฯพณฯ นายก รัฐมนตรีจอมพลถนอม กิตติขจร 
เป็นประธานท าพิธีเปิดวิทยาลยัเทคนิคตาก ในปีน้ีไดอ้ญัเชิญองค์พระวิษณุกรรมจากหน้าอาคาร 1 มาประดิษฐานบริเวณ
หนา้โรงงานหล่อโลหะ เป็นสถานท่ีประดิษฐานจวบจนถึงปัจจุบนั ในปีน้ีได ้
จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส.)ทุกแผนกวชิา รวม 7 แผนกวชิา 
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 พ.ศ.2518 รัฐบาลตราพระราชบญัญติัวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดบัปริญญา ให้
นักเรียนอาชีวศึกษามีโอกาสศึกษาต่อทั้ งระดบัต ่ากว่าปริญญา และระดับปริญญา เพ่ือท าการวิจยัส่งเสริมการศึกษาด้าน
วชิาชีพ 
 พ.ศ.2520 ไดโ้อนกิจการของวิทยาลยัเทคนิคตากรวมกบัวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเป็นวิทยาเขตเทคนิค
ตาก 
 พ.ศ.2531 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานช่ือ "สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล" ตามหนงัสือส านกัราชการเลขาธิการพระบรมมหาราชวงั ท่ี รล 0003/16942 
ลงวนัท่ี15 กนัยายน 2531และเปล่ียนช่ือวทิยาเขตเทคนิคตากเป็นวทิยาเขตตาก ยงัคงจดัการศึกษาระดบั ปวช. และ ปวส. 
 พ.ศ.2534 สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล อนุมติัใหว้ทิยาเขตตากเปิดการเรียนการสอนระดบัปริญญา 
ตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ เป็นสาขาวชิาแรก ต่อมาเปล่ียนเป็นภาคสมทบ 
 พ.ศ.2537 เปิดการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการภาค
สมทบ 
 พ.ศ.2538 เปิดการเรียนการสอน สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ต่อมาไดเ้ปิดการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีภาค
ปกติและภาคสมทบ คณะบริหารธุรกิจ คณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ คณะคหกรรมศาสตร์ และ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 พ .ศ .2541 ได้ยกเลิกการจัดการเรียนการสอนระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงเหลือการจดัการศึกษา ระดบั ปวส. และระดบัปริญญาตรี 
 พ.ศ.2548 รัฐบาลไดต้ราพระราชบญัญติั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล โดยให้มีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคล รวม 9 มหาวิทยาลยั วทิยาเขตตาก เป็นสถานศึกษาใน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตามมาตรา 65 แห่ง
พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พ.ศ.2548 
 ปัจจุบนั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาตาก จดัการเรียนการสอน 2 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 
และระดับปริญญาตรี 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ปรัชญา  : ความเช่ียวชาญอยูท่ี่การฝึกฝน ความเป็นคนอยูท่ี่การเรียนรู้ 

วสัิยทศัน์  : มุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติัท่ีมีความเช่ียวชาญ ดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพ่ือพฒันาชุมชน 
โดยมีการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 

พนัธกจิ 
1. จดัการศึกษาเฉพาะทาง ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ และ

พึ่งตนเองได ้
2. สร้างตน้แบบการเป็นนกัปฏิบติั บนพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
3. ใหโ้อกาสผูส้ าเร็จอาชีวศึกษาไดศึ้กษาต่อ 
4. สร้างงานวจิยั บริการวชิาการ ท่ีเนน้องคค์วามรู้และนวตักรรม 
5. ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
6. สร้างระบบบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 
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3.2 ผลการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผา่นมา 
- หน่วยงานวจิยัประสานงานกบั สวพ. มทร.ลา้นนา จดัใหมี้ระบบพ่ีเล้ียงอ่านผลงานใหอ้าจารย ์มทร.ลา้นนา โดยบรรจุไวใ้น
แบบค าขอทุนวจิยั 
- มีการวเิคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยในระดบัหลกัสูตรร่วม กบักองคลงัมหาวทิยาลยัฯ 

 

4. ผลการตรวจประเมินตามตัวบ่งช้ี (แยกตามระดับ) 
4.1 ระดับหลกัสูตร 

 ผลการประเมนิ 

หลกัสูตร องค์ประกอบที ่
ระดบัคุณภาพ 

 1 2-6 
1. สาขาวชิาวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ (วศ.บ.) ผา่น 1.79 นอ้ย 
2. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) ผา่น 2.18 ปานกลาง 
3. สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.) ผา่น 2.33 ปานกลาง 
4. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ค.อ.บ.) ผา่น 2.27 ปานกลาง 
5. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.) ผา่น 2.26 ปานกลาง 
6. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ค.อ.บ.) ผา่น 2.18 ปานกลาง 
7. สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ.) ผา่น 1.21 นอ้ย 
8. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (วศ.บ.) ผา่น 2.06 ปานกลาง 
9. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (วศ.บ.) ผา่น 2.64 ปานกลาง 
10. สาขาวชิาออกแบบอุตสาหกรรม ผา่น 1.86 นอ้ย 
11. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ผา่น 2.46 ปานกลาง 
12. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ ผา่น 2.61 ปานกลาง 
13. สาชาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม ผา่น 1.68 นอ้ย 
14. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสารกล ผา่น 2.36 ปานกลาง 
15. สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ผา่น 2.09 ปานกลาง 
16. สาขาวชิาการตลาด ผา่น 2.02 ปานกลาง 
17. สาขาวชิาการจดัการ ผา่น 2.63 ปานกลาง 
18. สาขาวชิาการบญัชี ผา่น 2.77 ปานกลาง 

รวมคะแนนเฉลีย่ ทุกหลกัสูตร 2.18  
 
หมายเหตุ วธีิคดิระดบัคุณภาพ องค์ประกอบที่ 2-6 

0.00-2.00 ระดบัคุณภาพนอ้ย 
2.01-3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง  
3.01-4.00 ระดบัคุณภาพดี 
4.01-5.0 ระดบัคุณภาพดีมาก 



  หนา้ 4 

 
4.2 ระดับคณะ   

องค์ 
ประกอบที่ 

ช่ือองค์ประกอบ 
ผลการประเมิน  

คณะ
ศิลปกรรมฯ 

คณะ
บริหารธุรกิจฯ 

คณะ
วทิยาศาสตร์ฯ 

คณะ 
วศิวกรรมฯ 

1 การผลิตบณัฑิต 2.11 2.52 3.26 2.59 
2 การวจิยั  0.66 1.94 2.14 3.84 
3 การบริการวชิาการ 3.00 2.00 3.00 1.00 
4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 2.00 2.00 3.00 2.00 
5 การบริหารการจดัการ 5.00 5.00 5.00 5.00 
 รวมคะแนนเฉลีย่  2.05 2.49 3.08 2.92 

 ผลการประเมิน  ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุง พอใช้ พอใช้ 
 

4.3 ระดับสถาบัน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 
 

องค์ 
ประกอบที ่

ช่ือองค์ประกอบ 
คะแนนเฉลีย่ ผลการประเมนิ 

1 การผลิตบณัฑิต 3.26 พอใช ้
2 การวจิยั  2.40 ตอ้งปรับปรุง 
3 การบริการวชิาการ 5.00 ดีมาก 
4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 4.00 ดี 
5 การบริหารการจดัการ 4.21 ดี 
 รวมคะแนนเฉลีย่ 3.47 พอใช ้

 
หมายเหต ุวธีิคิดผลการประเมินระดบัคณะ และระดบัสถาบนั 
  0.00 - 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

 1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง 
 2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช ้
 3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
 4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 
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ตารางแสดงผลประเมินคุณภาพ ระดับสถาบัน  มทร.ล้านนา เขตพืน้ทีต่าก 

รายตัวบ่งช้ี ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
ประจ าปีการศึกษา 2558   

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
(ให้ระบุหมายเลขข้อ) 

หมายเหตุ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผล 
บรรลุ 

เป้าหมาย 
เกณฑ์ 
สกอ. 

ข้อที่มีผลการ
ด าเนินงาน 

ข้อที่ไม่มีผลการ
ด าเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลติบัณฑิต    

1.1  ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม  
คะแนนเฉล่ีย 
ทุกหลกัสูตร  
3 คะแนน 

38.75/18 = 2.15  
 

2.15 
   

1.2  อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวฒิุ
ปริญญาเอก  

ร้อยละ 16 17.53*5/40 = 2.20  2.20 
   

1.3  อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ  

ร้อยละ 30 23*5/60 = 1.95  1.95 
   

1.4  การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  5 ขอ้   5 1-6   
1.5  กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  5 ขอ้   5 1-6   
เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 1 

 
3.27    

องค์ประกอบที่ 2 : การวจิัย    

2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพฒันา
งานวิจยัหรือ งานสร้างสรรค ์

6 ขอ้ 
  4 1-5 6  

2.2  เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์

วิทย ์  = 60,000  
สงัคม  = 25,000 

5+1.07+1.41+0/4  1.87 
   

2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ า
และนกัวิจยั  

3.00 คะแนน 2.53+1.75+1+0/4  1.32 
   

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 2  2.40    

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวชิาการ    

3.1  การบริการวิชาการแก่สงัคม  6 ขอ้   5 1-6   
เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 3  5.00    
องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม    

4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม 

6 ขอ้   4 
1-4,6 5,7  

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 4  4.00    
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ    
5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากบั
ติดตามผลลพัธ์ ตามพนัธกิจ กลุ่ม
สถาบนัและเอกลกัษณ์ของสถาบนั 

7 ขอ้   5 1-7   

5.2  ผลการบริหารงานของคณะ  4 คะแนน 2.92+2.49+3.08+2.05/4  2.64    
5.3  ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพ
หลกัสูตรและคณะ 

6 ขอ้    5 
1-6   

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 5  4.21    

เฉลีย่รวมองค์ประกอบที่ 1-5 3.47    
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ตารางสรุปผลและวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน   

ประจ าปีการศึกษา 2558  
 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการประเมิน 
I 

(1.2, 1.3, 2.2) 

P 
(1..4, 1.5, 2.1, 

3.1, 4.1,  
5.1, 5.3) 

O 
(1.1, 2.3, 5.2) คะแนน

เฉลีย่ 

0.00-1.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง 
2.51-3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
4.51-5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 

1. การผลิตบณัฑิต 2.08 5.00 2.54 3.34 พอใช ้
2. การวจิยั 1.87 4.00 1.32 2.40 ตอ้งปรับปรุง 
3. การบริการวชิาการ  5.00  5.00 ดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะ
 และวฒันธรรม 

 4.00  4.00 ดี 

5. การบริหารจดัการ  3.33 2.64 4.21 ดี 
รวม 2.01 4.71 2.07 3.47 พอใช ้

ผลการประเมิน ต้อง
ปรับปรุง 

ดมีาก ต้อง
ปรับปรุง 

  

 
หมายเหต ุ: 
 ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดบัหลกัสูตรทุกหลกัสูตร   
 ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดบัคณะทุกคณะ 
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รายงานผลการวเิคราะห์จุดเด่นและจุดทีค่วรพฒันา 

องค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 
 

จุดเด่น : 
-  

จุดที่ควรพฒันา : 

1. ควรมีแนวทางส่งเสริมการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ 
2. ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม ท่ีมีตวัแทนจากอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

เพื่อใหค้รอบคลุมกิจกรรมการพฒันาคุณลกัษณะบณัฑิตในศตวรรษท่ี 21 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

-  

องค์ประกอบที่ 2 การวจิัย 

จุดเด่น : 
-  

จุดที่ควรพฒันา : 

1. ควรกระจายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานลงสู่ระดบัคณะ ระดบัหลกัสูตรให้เขา้ถึง
ระบบสารสนเทศและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารงานวจิยั 

2. ควรบริหารจัดการงบประมาณในจดัท าวิจยัและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้
ครบถว้นทุกคณะ และหลกัสูตร เพื่อผลคะแนนในภาพรวมของพื้นท่ี 

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
-  

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดเด่น : 

1. มีกระบวนการในการพฒันาชุมชนใหเ้กิดความเขม้แขง็และย ัง่ยนือยา่งชดัเจน 
จุดที่ควรพฒันา : 

-  
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

-  
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

จุดเด่น : 
-  

จุดที่ควรพฒันา : 

1. ควรใหอ้าจารยป์ระจ าหลกัสูตรต่าง ๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัโครงการต่าง ๆ 
2. ควรมีการก าหนดรูปแบบ การก ากบั ติดตาม และประเมินผล ท่ีชดัเจน เป็นระบบและ

ขั้นตอน 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

-  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 

จุดเด่น : 
-  

 
จุดที่ควรพฒันา : 

1. ควรพฒันาการบริหารจดัการแผนกลยทุธ์กบัแผนกลยทุธ์ทางการเงินใหส้ะทอ้นการบริหารระดบั
พื้นท่ี 

2. ควรมีคณะกรรมการวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยทุกระดบัในเขตพื้นท่ีและสะทอ้นการบริหารความ
คุม้ค่าของการบริหารหลกัสูตรใหมี้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิตบณัฑิตและโอกาสใน
การแข่งขนั 

3. ควรมีกระบวนการบริหารความเส่ียงในระดบัพื้นท่ีใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน ผา่นกรรมการบริหารเขต
พื้นท่ี 

4. ควรปรับกระบวนการพฒันาอาจารยแ์ละสายสนบัสนุนใหส้ะทอ้นถึงการจดัเตรียมก าลงัคน
ทดแทนอตัราเกษียณ 

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
-  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
 

 

 

 

 



ก ำหนดกำร 
โครงกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ระดับคณะ และระดับสถำบัน เขตพ้ืนที่ตำก ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ตำก 

วันที่ 21-22 กันยำยน 2559 
ระดับคณะ       วันพุธ ที่ 21 กันยำยน 2559 
 

เวลำ  กิจกรรม รำยชื่อคณะกรรมกำร (ทีม) สถำนที่ 
  ประธำน กรรมกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร  
08.30 - 09.00 น. - ลงทะเบียน  

- ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน ณ ส านักงานคณะที่เข้าตรวจประเมิน สาขาวิชา 
 ห้องประชุม 2 อาคารอ านวยการ 

09.00 - 09.30 น.  - รองอธกิารบดี มทร.ล้านา ตาก กล่าวเปิดต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดบัคณะ และสถาบัน เขตพื้นที่ตาก 
ประจ าปกีารศึกษา 2558 

  

09.30 - 10.30 น.  - สัมภาษณ์ผู้บริหาร/อาจารย์/นักศึกษา/เจ้าหน้าที่ แต่ละคณะ     
10.30 - 12.00 น. - ปฏบิัติการตรวจประเมิน ระดับคณะ โดย ศึกษาเอกสารหลกัฐาน ขอ้มูลเพิ่มเติม และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ ดังนี ้   
 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พนมขวัญ  ริยะมงคล อ.สมชาย บญุพิทักษ ์ อ.พัฒน์ชญา  มณีค า  
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.หญิงวชิรา  พันธุ์ไพโรจน์ ผศ.ธงชัย  เบ็ญจลักษณ์ อ.ธีระ  พร้อมเพรียง  
 3. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.เสนีย์  พวงยาณ ี อ.อ านาจ  ศรีรักษ ์ อ.สุมลมาลย์  อรรถวุฒิชัย  
 4. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ธนภูมิ  ปองเสง่ียม อ.รุ่งโรจน์  แกว้ศรีงาม อ.ทัศวรรณ  อินทะสร้อย  
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน    ห้องประชุม 2 อาคารอ านวยการ 
13.00 – 15.00 น.       ปฏิบัติการตรวจประเมิน ระดับคณะ โดย ศึกษาเอกสารหลกัฐาน ขอ้มูลเพิ่มเติม และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ (ต่อ) ดังนี้  ห้องประชุม 2 อาคารอ านวยการ 
 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พนมขวัญ  ริยะมงคล อ.สมชาย บญุพิทักษ ์ อ.พัฒน์ชญา  มณีค า  
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.หญิงวชิรา  พันธุ์ไพโรจน์ ผศ.ธงชัย  เบ็ญจลักษณ์ อ.ธีระ  พร้อมเพรียง  
 3. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.เสนีย์  พวงยาณ ี อ.อ านาจ  ศรีรักษ ์ อ.สุมลมาลย์  อรรถวุฒิชัย  
 4. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ธนภูมิ  ปองเสง่ียม อ.รุ่งโรจน์  แกว้ศรีงาม อ.ทัศวรรณ  อินทะสร้อย  
15.00 - 16.00 น. คณะกรรมการแต่ละทีม สรุปผลการตรวจประเมิน เพื่อสรุปผล     
16.00 - 16.30 น. ประธานคณะกรรมการ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพ ใหข้้อเสนอแนะ  และตอบข้อซักถาม   

 

หมำยเหตุ :  -  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
- รับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า 10.30 – 10.45 น. และ ช่วงบ่าย 14.30 – 14.45 น. 
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ก ำหนดกำร 
โครงกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ระดับคณะ และระดับสถำบัน เขตพ้ืนที่ตำก ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ตำก 

วันพฤหัสบด ีที่ 22 กันยำยน 2559 
ระดับสถำบัน 

เวลำ กิจกรรม รำยชื่อคณะกรรมกำร (ทีม) สถำนที่ 
08.30 - 09.00 น. - ลงทะเบียน  

- ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน ณ ส านักงานคณะที่เข้าตรวจประเมิน สาขาวิชา 
ห้องประชุม 2 
อาคารอ านวยการ 

09.00 – 10.00 น.  - สัมภาษณ์ผู้บริหาร/หวัหน้างาน/เจา้หน้าที่   

10.00 - 12.00 น. - ปฏบิัติการตรวจประเมินหน่วยงาน ที่รบัผิดชอบ ระดับสถาบัน โดย 
ศึกษาเอกสารหลกัฐาน ขอ้มูลเพิ่มเติม และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
กองกำรศึกษำ 
    -  งานวจิัยและบริการวิชาการ (2.1,2.2 ,3.1) 
- งานกิจกรรมนักศึกษา (1.5) 
- งานแนะแนวฯ (1.4) 
- งานวิชาการ(1.1,5.2,5.3) 
- ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (4.1) 
- งานบริหารงานทั่วไป กศ. (5.1 ข้อ 5) 

กองบริหำรทรัพยำกร /สนง.รองอธิกำรบดี 
- งานทรัพยากรมนุษย์ (1.2,1.3, 5.1 ขอ้ 6) 
- งานยุทธศาสตร์และแผน(5.1 ข้อ 1) 
- งานบัญชี (5.1 ขอ้ 2) 
- งานบริหารงานทั่วไป (5.1 ข้อ 4) 
- งานตรวจสอบภายใน (5.1 ข้อ 3) 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา (5.1 ข้อ 5,7) 

ผศ.ดร.เสนีย์  พวงยาณ ี   ประธาน 
อ.ธนภูมิ  ปองเสง่ียม       กรรมการ 
อ.รุ่งโรจน์  แกว้ศรีงาม     กรรมการและเลขานกุาร 

 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   

13.40 - 16.00 น.       - ปฏบิัติการตรวจประเมินหน่วยงาน ที่รบัผิดชอบ ระดับสถาบัน โดย 
ศึกษาเอกสารหลกัฐาน ขอ้มูลเพิ่มเติม และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ (ต่อ) 
กองกำรศึกษำ 

-   งานวิจยัและบริการวิชาการ (2.1,2.2 ,3.1) 
- งานกิจกรรมนักศึกษา (1.5) 
- งานแนะแนวฯ (1.4) 
- งานวิชาการ(1.1,5.2,5.3) 
- ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (4.1) 
- งานบริหารงานทั่วไป กศ. (5.1 ข้อ 5) 

กองบริหำรทรัพยำกร /สนง.รองอธิกำรบดี 
- งานทรัพยากรมนุษย์ (1.2,1.3, 5.1 ขอ้ 6) 
- งานยุทธศาสตร์และแผน(5.1 ข้อ 1) 
- งานบัญชี (5.1 ขอ้ 2) 
- งานบริหารงานทั่วไป (5.1 ข้อ 4) 
- งานตรวจสอบภายใน (5.1 ข้อ 3) 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา (5.1 ข้อ 5,7) 

ผศ.ดร.เสนีย์  พวงยาณ ี   ประธาน 
อ.ธนภูมิ  ปองเสง่ียม       กรรมการ 
อ.รุ่งโรจน์  แกว้ศรีงาม      กรรมการและ
เลขานุการ 

ห้องประชุม 2 
อาคารอ านวยการ 

15.00 - 16.00 น. คณะกรรมการประเมิน สรุปผลการตรวจประเมิน เพื่อสรุปผล  
16.00 - 16.30 น. ประธานคณะกรรมการ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพ ใหข้้อเสนอแนะ  และตอบข้อซักถาม ห้องประชุม 2 

อาคารอ านวยการ 
หมำยเหตุ :  -  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

- รับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า 10.30 – 10.45 น. และ ช่วงบ่าย 14.30 – 14.45 น. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 
รูปภาพ โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบัคณะ และสถาบนั ประจ าปีการศึกษา 2558 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาก 
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