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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง : ปีการศึกษา 2558 
 

1.บทสรุปผู้บริหาร 
 
 
1. บทน า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปางเป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ค2 เน้นการผลิตบัณฑิต
เฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชาที่เน้นระดับปริญญาตรี  ซึ่งมีจัดการเรยีนการสอนในกลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 16 หลักสูตร จ าแนกเป็น ระดับปริญญาตรี  15
หลักสูตร และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร โดยยึดปรัชญาในการจัดการศึกษาคือ มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มี
ปัญญา มีความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน มีความบริสุทธ์ิและคุณงามความดี ที่สามารถบูรณาการ ผสานการ
บริหารจัดการในการสร้างบัณฑิต นักปฏิบัติที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ที่จะไป
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ  ให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนและด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข พึ่งพาตนเองได้มีเป้าหมาย
สูงสุดคือ เป็น“มหาวิทยาลัยช้ันน าด้านการผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐาน สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อชุมชน สู่สากล” 

ในปีการศึกษา 2558 มีจ านวนนักศึกษารวมทั้งหมด 2,862 คน อาจารย์ประจ ารวมทั้งสิ้น 139.5 คน 
จ าแนกเป็นอาจารย์ 107.5 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27 คน และรองศาสตราจารย์ 5 คน อาจารย์ลาศึกษาต่อ
จ านวน 8 คน อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงรวมทั้งสิ้น 131.5 คน 
 

2.ผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปางได้ด าเนินการตามการประกนัคุณภาพการศึกษาของ สกอ. 
ตาม 5 องค์ประกอบจ านวน  13 ตัวบ่งช้ีซึ่งปรากฏผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ ที่ 3.49 
คะแนน หากพิจารณา องค์ประกอบที่มีผลระดับดีมาก 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 3 และ 4  อยู่ในระดับดี
1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่  5 อยู่ในระดับพอใช้ 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่  1 และ 2 
(รายละเอียดตามตารางสรุปผลฯ) 

องค์ประกอบ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  

1.1 ผลการบรหิารจัดการหลกัสูตรโดยรวม 1.97 

1.2 อาจารยป์ระจ าสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก 1.97 

1.3 อาจารยป์ระจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 1.91 

1.4 การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตร ี 5 

1.5 กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตร ี 3 
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องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  
2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนา งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5 
2.2  เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 1.78 
2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 2.77 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  
3.1  การบริการวิชาการแก่สงัคม 5 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4.1  ระบบและกลไกการท านบุ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม 5 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  
5.1  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากบัติดตามผลลพัธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและเอกลกัษณ์ของสถาบัน 

5 

5.2  ผลการบรหิารงานของคณะ 2.92 
5.3  ระบบก ากบัการประกันคุณภาพหลกัสูตรและคณะ 4 

เฉลี่ยรวม 3.49 
 

ตารางสรุปผลและวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

 

0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

1 การผลิตบัณฑิต 1.94 4 1.97 2.77 พอใช้ 
2 การวิจัย 1.78 5 2.77 3.18 พอใช้ 
3 การบริการวิชาการ - 5 - 5 ดีมาก 
4 การท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม - 5 - 5 ดีมาก 
5 การบรหิารจัดการ - 4.5 2.92 3.97 ดี 

รวม 1.88 4.57 2.55 3.49 พอใช้ 
ผลการประเมิน ต้อง

ปรับปรงุ 
ดีมาก พอใช้  

 

หมายเหต ุ   ตัวบ่งช้ีที่ 1.1*เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทกุหลักสูตร 
  ตัวบ่งช้ีที่ 5.2** เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

1.สถาบันมีพันธกิจทางด้านการบริการวิชาการที่สร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน มีการก าหนดเป้าหมายใน
การพัฒนาที่ชัดเจน  มีความร่วมมือของบุคลากรทุก
สาขาในคณ ะ และการประสานงานร่วมมือกั บ
เครือข่ายภายนอกที่มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง
ของโครงการ เช่น ชุดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม กรณี บ้านวอแก้ว 
ต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

1.ควรก าหนดชุมชนเป้าหมายในการบริการวิชาการทั้ง
พื้นที่ใกล้เคียง และโดยรอบสถาบันในการด าเนินงาน
ครั้งต่อไป 

2.แ ผ น ด้ าน ท านุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ วัฒ น ธร ร ม  
วัตถุประสงค์ของแผนและตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผน
มีความชัดเจนและสอดคล้องกัน ส่งผลให้สามารถ
ด าเนินกิจกรรมได้ประสบผลส าเร็จทุกโครงการตาม
ตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ 

2.สถาบันควรมีการก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งเชิงปริมาณ  เชิง
คุณภาพ  และประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงานตาม
โครงการ เพื่ อประสิท ธิภาพและประสิท ธิผลของ
โครงการและมีการจัดกิจกรรมตามแผนฯ  ที่จะส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1.การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิ

1.สถาบันควรมีมาตรการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ครบทุกหลักสูตร 
โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 

2.คุณวุฒิของอาจารย ์ 2.สถาบันควรมีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการสนับสนุน
ให้ คณ าจารย์ ศึกษาต่อ ในระดับที่ สู ง ข้ึน   เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 

3.การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  3.สถาบันควรมีมาตรการส่งเสริมให้คณาจารย์ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการตามกรอบระยะเวลาเพิ่มมากข้ึน 
เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558 

4. การเขียนแผนและการก าหนดตัวช้ีวัดความส าเรจ็
ของแผน 

4. สถาบันควรท าความเข้าใจเรื่องการเขียนแผนและการ
ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามแผนฯ ให้
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
5.ขาดการกระจายตัวของนักวิจยัที่จะท าใหง้านวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาล าปาง 
เกิดความหลากหลายมากยิง่ข้ึน 

5.1 ควรส่งเสรมิให้มกีารสรรหาทุนวิจัยเพิม่ขึ้น 
โดยเฉพาะด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรเ์พิ่มข้ึน 
5.2 ควรผลักดันและส่งเสริมให้คณาจารย์ทุกสาขาวิชา
หาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกเพิ่มข้ึน 

6. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนผลงานที่ได้รับการ
จดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา 

6.1 ควรส่งเสรมิให้คณาจารยท์ุกท่านได้ท างานวิจัยซึง่ถือ
ว่าเป็นภารกจิหลักทีส่ าคัญของสายวิชาการ 
6.2 ควรส่งเสรมิให้อาจารย์มงีานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่และไดร้ับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรอืน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติเพิ่มข้ึน 

7.การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าป ี 7. ควรมี ก ารรายงานตั วบ่ ง ช้ีและ เป้ าห ม ายขอ ง
แผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผนกลยุทธ์ของสถาบันและ
ประเมินผลการบรรลุความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีและ
เป้าหมาย รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการในปีต่อไป 

8.การก ากับติดตามส่งเสริมให้ทุกคณะด าเนินการ
ค านวนต้นทุ นต่ อหน่วยที่ เกิดประโยชน์ต่ อการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 

8. ควรก ากับติดตามให้คณะ น าผลจากการค านวน
ต้นทุนต่อหน่วย มาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริห ารหลักสูตรที่ เป็นสาระส าคัญ
สอดคล้องกับการรายงานผลการด าเนินการผลการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ในด้าน 
8.1 ประสทิธิภาพเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาและความ
คงอยู่ของนักศึกษา 
8.2  ประสิทธิผลเกี่ยวกับการมงีานท าของบัณฑิตและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
8.3  โอกาสในการแข่งขันโดยการเปรียบเทียบกบั
สถาบันอื่นทีผ่ลิตบัณฑิตในหลักสูตรเดียวกัน หรอื
ใกล้เคียงกัน เช่น อัตราเงินเดือน ต าแหน่งงาน  

9.การจัดการความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
การด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน 

9. ควรมีการจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงที่มี          
การวิเคราะห์ ก าหนดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายนอกและ
มีการจัดการความเสี่ยง ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
พันธกิจของสถาบัน ท าใหร้ะดับความเสี่ยงลดลง 
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จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
10. การบริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาล โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้เสีย 

10. ควรมีการรายงานการด าเนินงานใน ปีการศึกษา 
2558 ตามหลกัธรรมาภิบาลที่เป็นสาระส าคัญอย่างเป็น
ระบบและตอ่เนื่อง 

11. การก ากับติดตาม ส่งเสริม สนบัสนุนให้ทุก
หน่วยงานในสถาบันมีการจัดการความรู้ และน าผลไป
ปรับใช้ในการปฏิบัตงิานได้จรงิ 

11. ควรมีข้อมูลจากบุคคล หน่วยงาน ที่น าผลแนวปฏิบัติ
จากการจัดการความรู้และมีการเผยแพร่ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงได้อย่างชัดเจน 

12. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ
บรหิารและพัฒนาบุคลากร ให้เกิดผลส าเรจ็ตามตัว
บ่งช้ีที่ก าหนด 

12. ควรมีการรายงานตัวบ่งช้ีความส าเร็จของแผน และมี
การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นไปตามตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จที่ก าหนดตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงแผนในปีต่อไป 

13. การก ากับติดตามส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 

13. ควรปรับปรุงระบบประกันคุณภาพในหน่วยสนับสนุน 
ในเรื่องของตัวช้ีวัดความส าเรจ็ทีส่ามารถน ามาใช้
สนับสนุนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของ
หน่วยจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

14. ผลการบริหารงานของคณะ 14. ควรก าหนดแนวปฏิบัติที่ ชัดเจนในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพระดับคณะ ตามตัวบ่งช้ี 5.1 เพื่อให้
สามารถน าผลการประเมินไปแสดงตามตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ได้
อย่างชัดเจน 

15. ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ก ากับมาตรฐาน 

15. ควรมีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหากรณีที่หลักสูตร
ปริญญาโท เทคโนโลยีการเกษตรไม่ผ่ านกฏเกณฑ์
มาตรฐานอย่างเร่งด่วน  พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการ
แก้ไขปัญหาให้ชัดเจน  
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2. รายนามคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน 
ปีการศึกษา 2558 

 

 

 

 

 
 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง 

ระหว่างวันท่ี 26-27 กันยายน 2559 

  

ชื่อ-นามสกุล สังกัด กรรมการ 

 

ผศ.เสาวณี ใจรักษ์ 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ ประธาน 

 

รศ.ดร.จักรพงษ์ พวงงามช่ืน 

 

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ กรรมการ 

 

ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ 

 

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ กรรมการ 

 

ผศ. พงษ์สวัสดิ์   อ านาจกิติกร 

     

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง กรรมการ 

 

ผศ.ดร.ณัฏฐ์พัชร   เถียรวรกานต์ 

 

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ กรรมการและเลขานุการ 
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3. บทน า 
 
 

1.  สรุปข้อมูลพ้ืนฐานและประวัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง (โดยย่อ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  ได้รับการสถาปนาข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18  มกราคม  พ.ศ. 2548  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยให้เป็น
สถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี  มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงที่เน้น
การปฏิบัติ  ท าการสอน  ท าการวิจัย  ผลิตครูวิชาชีพ  ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่
สังคม  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปางมีการจัดการเรียนการสอนทั้ง  2 กลุ่มสาขาวิชาโดยกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 
 
2.สถานท่ีตั้ง 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  ตั้งอยู่เลขที่  200หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ล าปาง 
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รองอธิการบดี 

      ส ำนกังำนบริหำรล ำปำง 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน/ควบคุม 

ศูนยภ์ำษำและวฒันธรรมจีน 

คณะบริหำรธุรกจิและศิลปศำสตร์ 

สำขำวิชำบริหำรธุรกจิ 

สำขำวิชำกำรบญัชี 

สำขำวิชำศิลปศำสตร์ 

ศูนยภ์ำษำองักฤษ 

ฝ่ำยประชำสัมพนัธ์ 
 

กองกำรศึกษำ 

งำนวิชำกำร 

งำนกจิกำรนกัศึกษำ 

งำนวิจยัและบริกำรวิชำกำร 

งำนวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

สำขำวิชำเทคโนโลยีเคร่ืองกล 

สำขำวิชำเทคโนโลยีไฟฟ้ำ 

สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกำร 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 

สำขำวิชำพืชศำสตร์ 

สำขำวิชำอุตสำหกรรมเกษตร 

สำขำวิชำสัตวศำสตร์และประมง 

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ 

กองบริหำรทรัพยำกร 

งำนบริหำรทัว่ไป 

งำนยุทธศำสตร์และแผน 

งำนทรัพยำกรมนุษย ์

งำนคลงัและพสัดุ 

งำนบริกำร 

งำนบริหำรทัว่ไป 

คณะกรรมกำรประจ ำล ำปำง 

ฝ่ำยประกนัคุณภำพกำรศึกษำ ฝ่ำยวิเทศสัมพนัธ ์
 

3. โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
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วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

นโยบายกรอบแนวคิดกลยุทธ์และมาตรการในการบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง (พ.ศ.2557-2561)การด าเนินนโยบายการบริหารจัดการ

และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา (พ.ศ. 2557-2560) เป็นไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลยัฯ
กรอบระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2552-2566) ที่ได้ด าเนินการมาระยะหนึ่งและมีการวิเคราะห์แนวทางไว้อย่าง
สมบูรณ์ประกอบกับการศึกษาข้อมูลในสภาพพื้นที่การให้บริการการศึกษาทั้ง 6 แห่งการถอดบทเรียนจากการ
ด าเนินงานการศึกษาปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เกิดข้ึนในบริบทต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 
การพัฒนาอุดมศึกษาไทยจ าเป็นจะต้องพัฒนาบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมชุมชนท้องถ่ินและ
น าพาประเทศไปสู่ความยั่งยืนโดยใช้หลักการในการขับเคลื่อน 3 ประการคือการเปลี่ยนแปลงความท้าทายและ
การก าหนดทิศทาง (Change Challenge Chance) ภายใต้นโยบาย9 ด้านดังนี ้

นโยบายที ่1: การพฒันาด้านการจัดการศึกษา 
นโยบายที ่2: การพฒันาด้านวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
นโยบายที ่3: การพฒันาด้านการบรกิารวิชาการแกส่ังคม 
นโยบายที ่4: การท านบุ ารงุศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที ่5: การพฒันาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสมัพันธ์ 
นโยบายที ่6: การพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
นโยบายที ่7: การบรหิารจัดการสร้างสรรค์ 
นโยบายที ่8: การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และบรหิารจัดการ 
นโยบายที ่9: การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทัง้ระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
เป้าหมายท่ี 1 : พฒันาและ
ปรับปรงุกระบวนการเรียนการ
สอน  New Approach to 
Learning 
 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา
บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ สอดคล้อง
กับความ ต้องการของประเทศและ
แข่งขันได้ในระดับสากล 

ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต นั ก ป ฏิ บั ติ ที่ มี
คุณลักษณะพึงประสงค์ของ 
มทร.ล้านนา 

เป้าหมายท่ี 2 : สร้างความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และ 
นวัตกรรมCommunity 
Research and Innovation 

ผลิตผลงานวิจัยที่ ตอบสนองความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ชุ ม ช น แ ล ะ เพิ่ ม ขี ด
ความส าม ารถ ในการ  แ ข่ ง ขันขอ ง
ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในสังคม 

ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติและมีศักยภาพในการ
สร้างผลกระทบ เชิงบวกต่อ
เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมชุมชนและ
วั ฒ น ธ ร ร ม ต ล อ ด จ น น า
ผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพ
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เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ชี วิ ต ข อ งค น ใน สั ง ค ม แ ล ะ
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

เป้าหมายท่ี  3 : พัฒนาศักย์ภาพ
บัณฑิตและบุคลากรที่มี
ความสามารถเฉพาะทาง 
Competency and Good 
Citizenship (Humanization) 

สร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความสมบูรณ์ 

บั ณ ฑิ ต แ ล ะ บุ ค ล าก ร ข อ ง
ม ห า วิท ย าลั ย มี ส ม รร ถน ะ
วิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม 
จรรยาบรรณ เชิงวิชาชีพอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างมี
ความสุขพร้อมก้าวสู่ ศตวรรษที่ 
21 

เป้าหมายท่ี 4 : พัฒนาระบบ
บรหิารจัดการและธรรมาภิบาล 
Good Governance and 
Modern Management 
 

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อ
การบริหารงานแบบกระจายอ านาจ มี
คุณภาพและมีส่วนร่วม 

จัดระบบบริหารจัดการที่ เน้น
การส่ งเสริม  ก ากับ  ติดตาม 
มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ ตาม
บทบาท ความรับผิดชอบ ทุก
พื้นที่ มีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
พัฒ นา ใช้ท รัพ ยากรต่ างๆ
ร่วมกันโดยยึดประโยชน์สูงสุด
ขององค์กร 

เป้าหมายท่ี 5 : สร้างเครือข่าย
และพัฒนามหาวิทยาลัยสูส่ากล 
Networking and 
Internationalization 
 

ส ร้ า ง เค รื อ ข่ า ย ค วา ม ร่ ว ม มื อ กั บ
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
บุคลากรเพื่อพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตรและ พัฒนาโลกทัศน์ 
วิสัยทัศน์ จากประสบการณ์การศึกษา
และท างานกับผู้อื่นในสังคมแบบ พหุ
วัฒ นธรรม  (Multicultural and Life 
Skills Literacy) 

พัฒนาความสามารถ ความรู้เชิง
วิชาการ วิจัย ทักษะชีวิต ทักษะ
การท างานของบัณฑิตและต่อ
ยอดองค์ความรู้และวิสัยทัศน์
ของบุ คลากรในการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ที่ มี คุณภาพ
ของสังคมร่วมกับเครือข่ายตาม
มาตรฐานสากล 

เป้ าหมาย ท่ี  6 : การพัฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ และการบริหารจัดการ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ทั้ ง ร ะ บ บ  
Computer and Technology 
Literacy  

พั ฒ น าระบ บ ส ารส น เท ศ เพื่ อ ก าร
ให้บริการและการบริหารจัดการ ในทุก
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

พั ฒ น า ร ะ บ บ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศทั้งองค์กร ก าหนดให้
บุคลากร และนักศึกษามีทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ได้
มาตรฐานสากล 
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4. วิธีการประเมิน  
 
 
 
4.1 การวางแผนและการประเมิน(ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจเยี่ยม) 
 การวางแผนการประเมิน 
การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการประเมินได้ก าหนดตารางวันเวลาที่จะเข้าประเมิน  โดยตก
ลงร่วมกันกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  และเมื่อได้รับรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานแล้ว 
คณะกรรมการประเมินศึกษารายงานการประเมินตนเอง ตามที่ได้รับมอบหมายประธานได้ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการ
ประเมิน  ถึงวิธีการประเมิน และการเขียนรายงาน 

การด าเนินการระหว่างการตรวจเยีย่มคณะผูป้ระเมินได้ด าเนินการตามล าดับดงันี ้
          1. คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานช้ีแจง วัตถุประสงค์ 
ของการประเมิน ช้ีแจงก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินกบัทมีบริหารของหน่วยงาน   
ผู้บริหารสงูสุดของหน่วยงานบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการประเมินทราบและ
ซักถาม 
          2. เยี่ยมชมคณะและหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัอาจารย์และผูเ้กี่ยวข้อง เยี่ยมชมห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการต่างๆ อาคารสถานที่ของหน่วยงาน 
           3. การสัมภาษณ์ ได้ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้แทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตามที่ได้แจ้งล่วงหน้า 
กรรมการบริหาร  กรรมการวิชาการ  ผู้แทนคณาจารย์  ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผู้ใช้บัณฑิต 
          4. ศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง คู่มือต่างๆ ผลการประเมินคุณภาพภายในของ
คณะและหน่วยงานเทียบเท่าในปีที่ผ่านมา และหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ 
 

การด าเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม 
          1. เมื่อเสรจ็การตรวจเยี่ยมในวันแรกประธานได้ก าหนดให้ทุกคนมาประชุมสรุปผลงานประจ าวันและ
ทบทวนแผนการเยี่ยมในวันต่อไป 
          2. สรุปผลการประเมินและน าเสนอปากเปล่า ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและร่วม
อภิปรายผลการประเมิน 
          3. สรปุรายงานประเมิน จัดท ารปูเลม่สง่ให้กบังานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 
4.2  วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

ก าหนดให้กรรมการที่ตรวจประเมิน  ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
และตรวจเยี่ยมสถานที่   (Site visit)  จากนั้นน าข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการทุกคน เพื่อตัดสินผลในทุก
องค์ประกอบและทุกตัวบ่งช้ี  และในการน าเสนอผู้บริหารและทีมงาน ได้เปิดโอกาสให้บุคลากร สามารถแสดง
ความคิดเห็นโต้แย้งในผลการประเมินได้  โดยต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์มาแสดง 
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                เกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน 

            ในการประเมินครั้งนี้คณะกรรมการตัดสินผลตามเกณฑ์คะแนนผลลัพธ์  1- 5 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยพิจารณาตัดสินผลตามเกณฑ์  ดังนี้ 

คะแนน 0.00 – 1.50       หมายถึงการด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50       หมายถึงการด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50       หมายถึงการด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50       หมายถึงการด าเนินงานระดับดี 
คะแนน 4.51 – 5.00       หมายถึงการด าเนินงานระดับดีมาก 
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5. ผลการประเมิน   
 
5.1 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ (ป.1) 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา2558 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่
บรรลุ 

เป้าหมาย 
คะแนน 

หมายเหต ุ
(เหตผุลของการ
ประเมินที่ต่าง
จาก SAR) 

ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
(ผลลัพธ์) 

3 คะแนน 
31.53 

1.97 ไม่บรรลุ 1.97 
 

16 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
(ปัจจัยน าเข้า) 

ร้อยละ 16 
22 

15.77 ไม่บรรลุ 1.97 
 

139.5 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ (ปัจจัยน าเข้า) 

ร้อยละ 30 
32 

22.93 ไม่บรรลุ 1.91 
 

139.5 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
(กระบวนการ) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ บรรลุ 5 
 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
(กระบวนการ) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

4 ข้อ ไม่บรรลุ 3 
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 2.77  
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (กระบวนการ) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ บรรลุ 5 
 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
(ปัจจัยน าเข้า) 

5 คะแนน 
5.33 

1.78 ไม่บรรลุ 1.78 
 

3 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย(ผลลัพธ์) 
ร้อยละ 

3 คะแนน 
8.31 

2.77 ไม่บรรลุ 2.77 
 

3 
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 3.18  

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  
(กระบวนการ) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ บรรลุ 5 
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 5  
องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรม(กระบวนการ) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ บรรลุ 5 
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 5  
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตาม 
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ 
ของสถาบัน (กระบวนการ) 

6 ข้อ 
(4 คะแนน) 

7 ข้อ บรรลุ 5 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย 
ปีการศึกษา2558 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่
บรรลุ 

เป้าหมาย 

คะแนน หมายเหต ุ
(เหตผุลของการ
ประเมินที่ต่าง
จาก SAR) 

5.2 ผลการบริหารคณะ 
(ผลลัพธ์) 

3.51 คะแนน 
8.77 

2.92 ไม่บรรลุ 2.92 
ยังไม่รวม
คะแนนองค์ 5
ตัวบ่งชี้  5.2  3 

5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ 
      คณะ (กระบวนการ) 

5 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 4 
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 
 
 
 

3.97 
 
 

 
 
 

เฉลี่ยรวมองค์ประกอบที่ 1 -5 
 
 

3.49  
 

5.2 ตารางสรุปผลและวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน(ตาราง ป.2) 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

1 5 1.94 4 1.97 2.77 พอใช้ 
2 3 1.78 5 2.77 3.18 พอใช้ 
3 1 - 5 - 5 ดีมาก 
4 1 - 5 - 5 ดีมาก 
5 3 - 4.5 2.92 3.95 ดี 

รวม 13 1.88 4.57 2.55 3.49 พอใช้ 
ผลการประเมิน ต้อง

ปรับปรุง 
ดีมาก พอใช้ 

  

* ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

* ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 

 
5.3 จุดเด่น/แนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ รายองค์ประกอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

- - 
จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

1.การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิ

1.สถาบันควรมีมาตรการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณ ฑ์ ม าตรฐานห ลั กสู ตรที่ ก าห นดโดยส านั ก งาน
คณ ะกรรมการการอุ ดม ศึกษา ให้ ครบทุ กหลั กสู ตร 
โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 
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จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
2.คุณวุฒิของอาจารย ์ 2.สถาบันควรมีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการสนับสนุนให้

คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน  เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 

3.การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 3.สถาบันควรมีมาตรการส่งเสริมให้คณาจารย์ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการตามกรอบระยะเวลาเพิ่มมากข้ึน 
เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558 

4. ก าร เขี ยน แผ น แล ะก ารก าห น ดตั ว ช้ี วั ด
ความส าเร็จของแผน 

4. สถาบันควรท าความเข้าใจเรื่องการเขียนแผนและการ
ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามแผนฯ ให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
- .- 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1.ขาดการกระจายตัวของนักวิจยัที่จะท าให้
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนาล าปาง เกิดความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

1.1ควรส่งเสริมให้มีการสรรหาทุนวิจัยเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพิ่มข้ึน 
1.2 ควรผลักดันและส่งเสริมให้คณาจารย์ทุกสาขาวิชาหา
แหล่งทุนวิจัยจากภายนอกเพิ่มข้ึน 

2. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนผลงานที่ได้รับ
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

2.1 ควรส่งเสรมิให้คณาจารยท์ุกท่านได้ท างานวิจัยซึง่ถือว่า
เป็นภารกจิหลักที่ส าคัญของสายวิชาการ 
2.2 ควรส่งเสรมิให้อาจารย์มงีานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่และได้รบัการจดทะเบียนทรพัย์สินทาง
ปัญญาหรอืน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติเพิ่มข้ึน 

 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
สถาบันมีพันธกิจทางด้านการบริการวิชาการที่
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนมีการก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนาที่ชัดเจน  มีความร่วมมือ
ของบุคลากรทุกสาขาในคณะ และการ 

ควรก าหนดชุมชนเป้าหมายในการบริการวิชาการทั้งพื้นที่
ใกล้เคียง และโดยรอบสถาบันในการด าเนินงานครั้งต่อไป 
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จุดเด่น แนวทางเสริม 
ประสานงานร่วมมือกบัเครือข่ายภายนอกที่มี

ประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่องของโครงการ เช่น 
ชุดโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/

ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม กรณี บ้านวอแก้ว ต าบลวอ
แก้ว อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
- - 

 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

1.แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
วัตถุประสงค์ของแผนและตัวช้ีวัดความส าเรจ็ของ
แผนมีความชัดเจนและสอดคล้องกัน สง่ผลให้
สามารถด าเนินกิจกรรมได้ประสบผลส าเร็จทุก
โครงการตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ 

1.สถาบันควรมกีารก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทัง้เชิงปรมิาณ  เชิงคุณภาพ  
และประโยชน์ที่ได้รบัจากการด าเนินงานตามโครงการ เพื่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการและมกีารจัด
กิจกรรมตามแผนฯ  ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
- - 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
- - 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1.การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าป ี 1.ควรมีการรายงานตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนปฏิบัติ

การประจ าปีตามแผนกลยุทธ์ของสถาบันและประเมินผล
การบรรลุความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย รวมถึง
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การในปีต่อไป 

2.การก ากับติดตามส่งเสริมให้ทุกคณะด าเนินการ
ค านวนต้นทุนต่อหน่วยที่ เกิดประโยชน์ต่อการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 

2.ควรก ากับติดตามให้คณะ น าผลจากการค านวนต้นทุนต่อ
หน่วย มาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตรที่เป็นสาระส าคัญสอดคล้องกับการรายงาน
ผลการด าเนินการผลการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ใน
ด้าน 
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จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
 2.1 ประสิทธิภาพเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาและความคง

อยู่ของนักศึกษา 
2.2  ประสิทธิผลเกี่ยวกับการมีงานท าของบัณฑิตและความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2.3  โอกาสในการแข่งขันโดยการเปรียบเทยีบกับสถาบันอื่น
ที่ผลิตบัณฑิตในหลักสูตรเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน เช่น 
อัตราเงินเดือน ต าแหน่งงาน  

3.การจัดการความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มีผล
ต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน 

3.ควรมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีการวิเคราะห์ 
ก าหนดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายนอกและมีการจัดการความ
เสี่ยง ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน ท า
ให้ระดับความเสี่ยงลดลง 

4. การบริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาล โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้เสีย 

4. ควรมีการรายงานการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 
ตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นสาระส าคัญอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

5. การก ากับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุก
หน่วยงานในสถาบันมีการจัดการความรู้ และน า
ผลไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 

5. ควรมีข้อมูลจากบุคคล หน่วยงาน ที่น าผลแนวปฏิบัติจาก
การจัดการความรู้และมีการเผยแพร่ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงได้อย่างชัดเจน 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ให้เกิดผล
ส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่ก าหนด 

6. ควรมีการรายงานตัวบ่งช้ีความส าเร็จของแผน และมีการ
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นไปตามตัวบ่ง ช้ี
ความส าเร็จที่ก าหนดตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงแผนในปีต่อไป 

7. การก ากับติดตามส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 

7. ควรปรับปรุงระบบประกันคุณภาพในหน่วยสนับสนุน ใน
เรื่องของตัวช้ีวัดความส าเร็จที่สามารถน ามาใช้สนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของหน่วยจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

8. ผลการบริหารงานของคณะ 8. ควรก าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพระดับคณะ ตามตัวบ่งช้ี 5.1 เพื่อให้สามารถน าผล
การประเมินไปแสดงตามตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ได้อย่างชัดเจน 

9. ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรที่ไมผ่่านเกณฑ์
ก ากับมาตรฐาน 

9. ควรมีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหากรณีที่หลักสูตร
ปริญญาโทเทคโนโลยีการเกษตรไม่ผ่านกฏเกณฑ์มาตรฐาน
อย่างเร่งด่วน  พร้อมทัง้ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้
ชัดเจน  
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  ปีการศึกษา 2558 

ตรวจประเมินระหว่างวันท่ี 26-27 กันยายน 2559 
 

 
 



   

 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง: ปีการศึกษา 2558 

 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  ปีการศึกษา 2558 

ตรวจประเมินระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2559 
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6. ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 

6.1 ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน 
 
6.2 รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
6.3 บันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 
6.4 ผลการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2558 
 
6.5 ผลการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะประจ าปีการศึกษา 2558 
 
6.6 รูปกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพระดับสถาบันประจ าปีการศึกษา 2558 
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ก าหนดการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน 

ปีการศึกษา 2558 
วันที ่26-27 กันยายน 2559 

ณ ห้องประชุม 1 อาคารอ านวยการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 

เวลา กิจกรรม 
08.30 – 09.00 น ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน 
09.00 – 09.40 น คณะกรรมการฯชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินและการตรวจ

เยี่ยมพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในประจ าปีการศึกษา 2558 

09.40 – 10.20 น สัมภาษณ์ผู้บริหาร 
10.20 – 11.00 น กลุ่ม 1 

สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการ/ 
ผู้ใช้บัณฑิต 

กลุ่ม 2 
สัมภาษณ์ตัวแทนศิษย์เก่า 

11.00 – 11.30 น สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่ สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา/ผู้น า
นักศึกษา 

11.30 – 12.00 น  สัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์ 
12.00 – 13.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น คณะกรรมการฯตรวจเยี่ยมห้องสมุด / ห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการ

สังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน 
14.00 – 20.30 น คณะกรรมการตรวจประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานข้อมูลเพ่ิมเติมและ

สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามรายงานผลการประเมินตนเอง 
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 

เวลา กิจกรรม 
08.30 – 12.00 น คณะกรรมการตรวจประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานข้อมูลเพ่ิมเติมและ

สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามรายงานผลการประเมินตนเอง (ต่อ) 
12.00 – 13.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการตรวจประเมินเพ่ือสรุปผลและร่าง

รายงานผลการตรวจประเมิน 
14.00 – 15.00 น ประธานคณะกรรมการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพ ให้ข้อเสนอแนะ 

และตอบข้อซักถาม 
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6.3 รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

ผู้บริหาร 
1. ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี 

2. ผศ.วันชาต ิ  สุวัตถ ี  ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากร 

3. ผศ.วิทยา  วนาภิชิต ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

4. ผศ.โพธิ์งาม  ภู่ทอง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ผศ.ดร.วันไชย ค าเสน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

6. ผศ.ดร.สุชญา วรามิตร  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 

ตัวแทนอาจารย์ 

1. นายสุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

2. ผศ.นิรันดร  กองเงิน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

3. นายประเทือง ฝั้นแก้ว  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

4. นายประสงค์  วงศ์ชัยบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

5. นายพงษ์เทพ  ไพบูลย์หวังเจริญ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

6. นางสาววราภรณ์ สิงห์แก้วสืบ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 

ตัวแทนเจ้าหน้าที่ 

1. นางภคิน ิ  ไชยวุฒิ  กองบริหารทรัพยากร 

2. นายอภิชาติ  ปัญญา  กองการศึกษา 

3. นางสาวพจมาศ ค าปัน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

4. นายกิติศักดิ์  จอมวงค์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

5. นางสาวอภิรดา ค าฟูบุตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 

ตัวแทนผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 

1. คุณวิรัตน์  ประเสริฐสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ การไฟฟ้าแม่เมาะ  

2. คุณเอกนรินทร์ มะโนลา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

     ผู้จัดการบริษัทฮิลไทรย์ฮอร์แกนนิกส์  จ ากัด 

3. คุณอาคม  สุวัณณกีฏะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

      



22 
 

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ล าปาง : ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ตัวแทนนักศึกษา 

1. นายพงศกร  ค ามูล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

2. นายจักรกฤษณ์ พรหมฟัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3. นางสาวกานต์ติมา ใจค าปัน  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 

ตัวแทนผู้น านักศึกษา 

1. นายสมภพ  สมยา 

2. นางสาวบุสบา อะยะชู 

3. นางสาวอภิราษ ชุ่มศรี 

 

ตัวแทนศิษย์เก่า 

1. คุณสุทธิพร  มานะบารมีกุล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

2. คุณวิรัตน์  ประเสริฐสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3. นายสุพจน์  จันทร์เที่ยง  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
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ข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ควรแสดงข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานในปี 2558 ให้ครบทุกตัว
บ่งชี้ รวมถึงแสดงให้เห็นถึงกระบวนการประเมิน ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
 ควรมีการก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการของสถาบันที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ 
และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ตัวแทนผู้บริหาร 
1. ผู้บริหารมีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์  ความต้องการของ

ตลาดแรงงาน และเอกลักษณ์ของสถาบัน มีการวางแผนที่จะบูรณาการของสาขาวิชาที่เปิดสอนหลายๆสาขาวิชามา
เชื่อมโยงกัน เป็นหลักสูตรด้านวิศวกรรมอาหาร  และเกษตรอิเล็คทรอนิกส์ 

2. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาบุคลากร โดยให้มีระบบการเพ่ิมทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยการเข้าไป
เรียนรู้และท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอกณ สถานประกอบการนั้นๆเพ่ือน ามาเพ่ิมคุณภาพในการผลิตบัณฑิต 

3. สถาบันควรปรับปรุงการจัดบุคลากรเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพ ณ สถานประกอบการให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาหลักสูตรและการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

4. การจัดกิจกรรมวิชาการให้กับนักศึกษา ควรมีการเพ่ิมกิจกรรมให้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพ่ือให้ตรง
กับความต้องการของนักศึกษา 

ตัวแทนคณาจารย์ 
1. การสนับสนุนงบประมาณที่จัดสรรเป็นทุนวิจัยภายใน และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการน้อย

เกินไป 
2. งบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรในช่วงต่อของปีงบประมาณ  ไม่มีการ

ยืมเงินส ารองจ่ายได้  ท าให้อาจารย์บางท่านต้องส ารองจ่ายเงินส่วนตัวเพ่ือให้การบริหารจัดการการเรียนการสอน
เป็นไปด้วยความราบรื่น 

 3. การจัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านต่างๆ ส าหรับบุคลากร ควรพิจารณาส่งเสริมและพัฒนาทุก
กลุ่มทั้งอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่ 

 4. การขาดความมั่นคงในการท างาน  เนื่องจากนโยบายการปรับบุคลากรสายวิชาการจากพนักงานพันธกิจ 
ไปเป็นพนักงานอัตราจ้างส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ เช่น  การเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

5. ควรมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร  เพ่ือสร้างเสริมประสิทธิภาพในการท างานให้สูงขึ้น 
6.  การสอบแข่งขันเพื่อสอบบรรจุเข้าสู่ต าแหน่งใหม่  ควรพิจารณาอายุงานของบุคลากรที่อยู่ในสถาบัน 
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ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน  

1. การขาดความมั่นคงในการท างาน  เนื่องจากนโยบายการปรับบุคลากรสายสนับสนุนจากพนักงานพันธ
กิจไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ต้องมีการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งตามเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด 

2. ขาดการก าหนดกรอบภาระงานของพนักงานสายสนับสนุนที่ชัดเจนส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่
และความเชี่ยวชาญของพนักงาน 

3. ควรมีการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงาน เพ่ือให้พนักงานได้น าผลไปพัฒนาเพื่อการท างานที่มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

4. พนักงานมีความรักและผูกพันกับองค์กร 
 

ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 
1. บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง  มีความขยัน หมั่นเพียร เรียนรู้งาน และ

รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย แต่มีจุดอ่อนด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
2. บัณฑิตในสายวิทยาศาสตร์จะมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิชาการที่สามารถน าไปต่อยอดในสายวิชาชีพ 

ส่วนบัณฑิตทางสายบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ยังมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านธุรกิจไม่เพียงพอต่อการน าไปต่อยอดใน
การท างาน 

3. ควรมีการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้แก่บัณฑิต ที่พร้อมท างานได้ทันที  
ตัวแทนศิษย์เก่า 

1. ศิษย์เก่ามีความคิดเห็นว่า ความรู้ที่ได้จากเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรเพียงพอกับการท างานแต่ควรมีการ
พัฒนาเนื้อหาและโปรแกรมต่างๆให้ทันสมัย สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงภายนอก 

2. อยากให้มีการจัดอบรมความรู้ใหม่ๆให้แก่ศิษย์เก่า 
ตัวแทนนักศึกษา 
 1. นักศึกษาต้องการให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง จัดสถานที่ส าหรับกิจกรรมสโมสร
นักศึกษาไว้ที่ศูนย์วัฒนธรรมทางด้านหน้า แทนที่เดิมเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่ที่ค่อนข้างเปลี่ยว 
 2.ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปางนักศึกษามีความคิดเห็นพอสรุปได้ดังนี้ 

o อยากให้ทางสถาบันจัดสถานที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ให้เพียงพอ 
o ปัญหาเรื่องอินเทอร์เนตช้า กระทบต่อการเรียนผ่านสื่อออนไลน์  
o ควรมีอุปกรณ์ปฏิบัติการให้เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา เพ่ือเสริมสร้างการศึกษาหรือต่อยอด

การศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน  
o คณาจารย์ควรน าความรู้และเทคนิคการสอนที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน 
o ควรมีไฟส่องสว่างบริเวณทางขึ้นศูนย์วิจัย เนื่องจากค่อนข้างมืด เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

ได ้
o นักศึกษาต้องการให้มีร้านค้าบริการของมหาวิทยาลัย ที่ด าเนินการจ าหน่ายเครื่องเขียน 

เครื่องแบบนักศึกษา สมุด และอ่ืนๆ 
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 3.นักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่มีการเตรียมความพร้อมในการ
ท างานให้แก่นักศึกษา 
 4.นักศึกษาที่ท างานสโมสรหรือกิจกรรมนักศึกษามีความเข้าใจในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษา 
เป็นอย่างด ี
 

ผลการประเมินหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

หลักสูตร/คณะ เป้าหมาย ผ่าน/ไม่ผ่าน คะแนนประเมิน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  

1. วทบ. (ประมง) 3.00 ผ่าน 2.55 

2. วทบ. (พืชศาสตร์) 3.00 ผ่าน 2.16 

3. วทบ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อาหาร) 

3.00   ผ่าน 2.33 

4. วทบ. (สัตวศาสตร์) 3.00 ผ่าน 2.52 

5. วทบ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) 3.00  ผ่าน 1.56 

6. ทล.บ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน์) 3.00 ผ่าน 1.60 

7. วท.ม. (เทคโนโลยีการเกษตร) 3.00 ไมผ่่าน 1.36 

ค่าเฉลี่ย 

  

1.82 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1. บธ.บ. (การตลาด) 3.00 ผ่าน 1.67 

2. บธ.บ. (การจัดการ) 3.00 ผ่าน 2.54 

3. บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)
คอมพิวเตอร์) 

3.00 ผ่าน 2.07 

4. บช.บ.(การบัญชี) 3.00 ผ่าน 2.75 

5. ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล) 3.00 ผ่าน 2.17 

6. ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 3.00 ผ่าน 1.35 

ค่าเฉลี่ย 2.09 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1. อส.บ. (เทคโนโลยีเครื่องกล) 3.00 ผ่าน 1.99 

2. อส.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 3.00 ผ่าน 2.21 

3. อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 3.00 ผ่าน 2.06 

ค่าเฉลี่ย 2.09 

ค่าเฉลี่ยทุกหลักสูตรของ มทร.ล้านนา ล าปาง 31.53/16 1.97 
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รูปกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 

วันที่ 26-27 กันยายน 2559 
 

 
 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง 
 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2558 
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ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 



29 
 

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ล าปาง : ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
 

ตัวแทนคณาจารย์ผู้ให้การสัมภาษณ์ 
 

 

 
 

ตัวแทนนักศึกษาผู้ให้การสัมภาษณ ์
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การสัมภาษณ์ผู้ประกอบ 
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ตัวแทนเจ้าหน้าทีผู่้ให้การสัมภาษณ์ 
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