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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา : ปีการศึกษา 2560 

1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในเขต
ภาคเหนือตอนบน สถาปนามาจากวิทยาลยัเทคโนโนยีและอาชีวศึกษา ทางมหาวิทยาลยัมุ่งผลิตบณัฑิต
นักปฏิบติั ให้มีความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพ ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน พฒันา
ห้องปฏิบติัการพื้นฐาน และศูนยค์วามเช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นวิชาชีพ และการบูรณาการ การจดัการ
เรียนการสอนกบัการปฏิบติังานจริง 
        มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาเป็นผูน้ าในการจดัการศึกษา บนฐานความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology-Based) บูรณาการ การเรียนการสอน กบัการ
ปฏิบติังานจริง (Work Integrated Learning : WIL) เสริมสร้างคุณลกัษณะบณัฑิตให้เป็นผูมี้คุณธรรม 
จริยธรรมและจิตสาธารณะไดรั้บการสถาปนาข้ึนตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2548 ประกอบดว้ย 6 พื้นท่ี กบั 1 สถาบนั คือ พื้นท่ีเชียงราย พื้นท่ีตาก พื้นท่ีน่าน 
พื้นท่ีพิษณุโลก พื้นท่ีภาคพายพั เชียงใหม่ พื้นท่ีล าปาง และสถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลยั
เป็นผูน้ า มีความเลิศในการผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั (Hands-on) ท่ีมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional) สู่
การเป็นมหาวทิยาลยันวตักรรมเพื่อชุมชน 
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เป็นมหาวิทยาลยักลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และมุ่งเนน้การจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จึงจดัอยูใ่นกลุ่ม ค.2 
 
ตำรำงกำรวเิครำะห์ผลกำรประเมินระดับสถำบัน           

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ี 
คะแนนกำรประเมินเฉลีย่ 

ผลกำรประเมิน 
I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 5 2.41 3.00 2.36 2.64 พอใช้ 

2. การวจิยั 3 4.43 5.00 3.52 4.32 ดี 

3. การบริการวชิาการ 1 - 4.00 - 4.00 ดี 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 

5. การบริหารจดัการ 3 - 2.00 3.20 2.40 ต้องปรับปรุง 

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

13 3.08 3.14 3.03 3.10 พอใช้ 

ผลกำรประเมิน พอใช้ พอใช้ พอใช้   
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2.93

4.03

4.00
3.00

2.94
2.64 4.32

4.00
3.00

2.40

1. กำรผลติบัณฑิต

2. กำรวิจัย

3. กำรบริกำรวิชำกำร
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

5. กำรบริหำรจัดกำร

ผลกำรประเมินปี 2559 ผลกำรประเมินปี 2560

 ผลการด าเนินการของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในภาพรวมพบว่า  ผลการ
ด าเนินการในภาพรวม ได้คะแนนเฉล่ีย  3.10 อยู่ในระดับพอใช้ ขณะเดียวกันเม่ือพิจารณาตาม
องค์ประกอบพบว่า   องค์ประกอบท่ี  1 การผลิตบัณฑิต  ได้คะแนนเฉ ล่ีย  2.64 อยู่ ในระดับ
พอใช้  องค์ประกอบท่ี 2 การวิจยั ได้คะแนนเฉล่ีย  4.32 อยู่ในระดับดี องค์ประกอบท่ี 3 การบริการ
วิชาการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.00 อยูใ่นระดบัดี องคป์ระกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ไดค้ะแนน
เฉล่ีย  3.00 อยู่ในระดับพอใช้ องค์ประกอบท่ี  5 การบริหารจัดการ ได้คะแนนเฉล่ีย  2.40  ต้อง
ปรับปรุง  เม่ือพิจารณาเชิงระบบ  ปัจจยัน าเขา้ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.08 อยูใ่นระดบัพอใช ้  ดา้นกระบวนการ 
ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.14 อยูใ่นระดบัพอใช ้และดา้นผลลพัธ์ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.03 อยูใ่นระดบัพอใช ้  
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 ผลจากการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 - 2560 พบวา่ 
องคป์ระกอบท่ี  1  ด้านการผลิตบณัฑิต ผลการด าเนินงานปี 2560 ลดลงกว่าปี 2559 จาก

คะแนน 2.93  เป็น 2.64 
องคป์ระกอบท่ี  2  ดา้นการวจิยั ผลการด าเนินงานเพิ่มข้ึนจาก 4.03 เป็น 4.32 
องคป์ระกอบท่ี  3  ดา้นการบริการวชิาการ ผลการด าเนินงานคงเดิม 
องคป์ระกอบท่ี  4  ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ผลการด าเนินงานคงเดิม 
องคป์ระกอบท่ี  5  ดา้นการบริการจดัการ ผลการด าเนินงานลดลง จาก  2.94  เป็น 2.40 แสดง

ถึงผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัมีประสิทธิภาพลดลง เน่ืองจากมี
การปรับเปล่ียนผูบ้ริหาร 

 
 
ข้อเสนอแนะในภำพรวม 

1. โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลยัระหว่างมหาวิทยาลยั พื้นท่ี และคณะ ยงัขาด
ความชดัเจน ส่งผลใหไ้ม่สามารถน าไปปฏิบติัใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีดีต่อมหาวทิยาลยัได ้

2. มหาวิทยาลยัควรให้ความส าคญัในการพฒันาหลกัสูตร ท่ีส่งเสริมการเพิ่มทกัษะ แรงงาน
ให้เป็นแรงงานท่ีมีศกัยภาพสูง ตรงกบัความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรมซ่ึงอาจจะพฒันาหลกัสูตรท่ี
เป็น Non Degree หรือชุดวชิาเพื่อเทียบโอนในภายหลงั 

3. ในการพฒันาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยให้น าจุดแข็งของการผลิต
ก าลงัคนในระดบัอาชีวศึกษามาเสริมสร้างและเติมเต็มให้กบันกัศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 4 ปี 
ท่ีมหาวทิยาลยัด าเนินการเพื่อสร้างมาตรฐานของผูเ้รียนทั้ง 2 กลุ่ม ใหเ้ท่าเทียมกนั 

4. ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัควรสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม มุ่งมัน่และเห็นความ
ส าคญัของการท างานเพื่อแกปั้ญหาของมหาวทิยาลยัร่วมกนัและน าพามหาวทิยาลยัไปสู่มหาวทิยาลยัท่ีมี
คุณภาพยิง่ข้ึน 

5. มหาวิทยาลัยควรก าหนดวิสัยทัศน์ท่ีมีความสอดคล้องกับปรัชญาท่ีก าหนด โดยน า
นวตักรรมมาเป็นตวัขบัเคล่ือนวสิัยทศัน์ 

6. หลกัสูตรควรพฒันาและออกแบบกระบวนการการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 โดยการสนบัสนุนให้ผูเ้รียนมีโอกาสแสดงตวัตนกบัสังคมภายนอกให้มากข้ึน 
หรือท างานร่วมกบัสถานประกอบการให้มากข้ึน เช่น การส่งผลงานประกวดในท่ีต่าง ๆ การประกวด
ความสามารถเพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดน้ าผลงาน คน้ควา้ ทดลอง น าเสนอ แข่งขนั เขา้ประกวด จะ
ส่งผลใหผู้เ้รียนมีศกัยภาพในการพฒันา ทกัษะ ความสามารถของตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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2. รำยนำมคณะผู้ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 

ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง รหัส 
ผูช่้วยศาสตราจารยป์รานี  พรรณวเิชียร ประธานฯ U570009 
รองศาสตราจารย ์ดร.ลิลล่ี  กาวตีะ๊ กรรมการ U570043 
รองศาสตราจารย ์เพญ็รัตน์  หงษว์ทิยากร กรรมการ U570021 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อภิชาต  แจง้บ ารุง กรรมการ U570233 
นางสาวปาณิสรา ธรรมเรือง เลขานุการ - 

 
 

3. บทน ำ 
 3.1 สรุปข้อมูลพืน้ฐำนของหน่วยงำน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในเขต
ภาคเหนือตอนบน สถาปนามาจากวิทยาลยัเทคโนโนยีและอาชีวศึกษา ทางมหาวิทยาลยัมุ่งผลิตบณัฑิต
นักปฏิบติั ให้มีความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพ ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน พฒันา
ห้องปฏิบติัการพื้นฐาน และศูนยค์วามเช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นวิชาชีพ และการบูรณาการ การจดัการ
เรียนการสอนกบัการปฏิบติังานจริง 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาเป็นผูน้ าในการจดัการศึกษา บนฐานความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology-Based) บูรณาการ การเรียนการสอน กบัการ
ปฏิบติังานจริง (Work Integrated Learning ; WIL) เสริมสร้างคุณลกัษณะบณัฑิตให้เป็นผูมี้คุณธรรม 
จริยธรรมและจิตสาธารณะไดรั้บการสถาปนาข้ึนตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2548 ประกอบดว้ย 6 พื้นท่ี กบั 1 สถาบนั คือ พื้นท่ีเชียงราย พื้นท่ีตาก พื้นท่ีน่าน 
พื้นท่ีพิษณุโลก พื้นท่ีภาคพายพั เชียงใหม่ พื้นท่ีล าปาง และสถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลยั
เป็นผูน้ า มีความเลิศในการผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั (Hands-on) ท่ีมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional) สู่
การเป็นมหาวทิยาลยันวตักรรมเพื่อชุมชน 
 
  ปรัชญำ  :  นวตักรรมเพื่อชุมชน 

   
  วสัิยทศัน์ :  
  “มหาวิทยาลยัชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบณัฑิตนักปฏิบติั เพื่อยกระดบั
คุณภาพชีวติ ชุมชน ทอ้งถ่ิน อยา่งย ัง่ยนื” 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder2$TreeView1','sAssessor')
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  พนัธกจิ : 
  1)  จดัการศึกษาวิชาชีพ ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ทั้งในระดบัชาติ
และนานาชาติ โดยมุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม พึ่งพาตนเองได ้และเป็นท่ีพึ่ง
ทางวชิาการใหก้บัสังคม และทอ้งถ่ิน 
  2)  ศึกษา วจิยั ท่ีเนน้การสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรม ในระดบัชาติและนานาชาติ 
  3)  การบริการวิชาการ มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้และนวตักรรม เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต 
ของสังคม ชุมชน  ทอ้งถ่ิน อยา่งย ัง่ยนื 
  4)  ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อธ ารงรักษาไวซ่ึ้ง ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา 
สร้างสมดุล ของสังคมกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  5)  บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบั
มหาวทิยาลยั น าไปสู่การพฒันาอยา่งมัน่คง และย ัง่ยนื 
   
 อตัลกัษณ์  :  บัณฑิตนักปฏิบัติมืออำชีพทีใ่ช้เทคโนโลยเีป็นฐำน 
 -  บณัฑิตนกัปฏิบติั (Hands - on) 
 -  ใชท้กัษะท่ีมีเทคโนโลยเีป็นฐาน (Technology - Based Learning) 
 -  สร้างความเช่ียวชาญวชิาชีพ (Professional Oriented) 
 
  เอกลกัษณ์ : 
  ภาพลกัษณ์ท่ีดีเป็นส่ิงส าคญัของทุกองค์กร การก าหนดเอกลกัษณ์ท่ีชัดเจน สามารถใช้เป็น
กรอบส าหรับการพฒันามหาวทิยาลยั เอกลกัษณ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ประกอบดว้ย 
เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรปลอดภยั ความหลากหลายทางชีวภาพ ความมัน่คงทางนวตักรรมเกษตร 
อาหารลา้นนา เทคโนโลยแีละการจดัการเพื่อชุมชน การขนส่ง การคา้ระหวา่งประเทศและบริการจดัการ
เทคโนโลยี วฒันธรรมทอ้งถ่ินและนวตักรรม อาหารสุขภาพและพนัธุกรรมพืช เป็นกลไกส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนและสร้างความเขา้ใจ ใหมี้เป้าหมายเดียวกนั สู่การเป็น “มหาวทิยาลยันวตักรรมเพื่อชุมชน” 
 
 วฒันธรรมองค์กร มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ : 
 วฒันธรรมองค์กร เป็นส่ิงส าคญัยิ่งท่ีจ  าเป็นจะต้องส่ือสารให้บุคลากรภายในองค์กร มีการ
ปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองและชัดเจน จนเป็นเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั เพื่อจดจ าง่ายและสะดวกต่อการ
ปฏิบติั จึงก าหนดจากอกัษรยอ่ภาษาองักฤษของมหาวิทยาลยัฯ (Rajamangala University of Technology 
Lanna) 
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 R : Responsibility - รับผดิชอบต่อภารกิจต่อชุมชนสังคมประเทศชาติ 
 M : Morality - ยดึมัน่ในคุณธรรมความงามความดี 
 U : Unity - ความเป็นหน่ึงเดียว 
 T : Technology - วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นฐานการพฒันา 
 L : Learning society - สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
 หลกัสูตรและสำขำวชิำทีเ่ปิดสอน : 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน จ านวน 46
หลกัสูตร แบ่งเป็นระดบัปริญญาตรี 40 หลกัสูตร และระดบัปริญญาโท 6 หลกัสูตร  ประกอบดว้ย   

 คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ จ  านวน 9 หลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี 8 หลกัสูตร 
ระดบัปริญญาโท 1 หลกัสูตร 

 คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ  านวน 20 หลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี 18 หลกัสูตร ระดบัปริญญา
โท 2 หลกัสูตร  

 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร  จ  านวน 9 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี  7 
หลกัสูตร ระดบัปริญญาโท 2 หลกัสูตร 

 คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ จ  านวน 7 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 6  หลักสูตร                 
ระดบัปริญญาโท 1 หลกัสูตร 

 วทิยำลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยำกำร จ  านวน 1 หลกัสูตร  
 
 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีจ านวนนกัศึกษาทั้งหมด 22,235 
คน มีจ านวนอาจารยท์ั้งส้ิน 1,183 คน เป็นขา้ราชการพลเรือน 510.5 คน พนกังานมหาวิทยาลยั 483 คน 
พนกังานราชการ 1 คน พนกังานตามพนัธกิจ 12 คน ลูกจา้งชัว่คราว 176.5 คน ปฏิบติังานจริง  1,127 คน 
ลาศึกษาต่อ 56 คน  ทั้ งน้ีมีต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ 265.50 คน รองศาสตราจารย์ 33 คน และ
ศาสตราจารย ์(ชาวต่างชาติ) 1 คน  มีบุคลากรสายสนบัสนุนทั้งหมด  966 คน  ไดรั้บงบประมาณในการ
ด าเนินการทั้งหมด โดยเป็นงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 1,345,295,803.05 บาท 
ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 1,308,262,394.78 บาท  และเป็นงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ 2560 จ  านวน 528,413,741.99 บาท และปีงบประมาณ 2561 จ  านวน 501,056,150.15 บาท  
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  สถำนทีจั่ดกำรเรียนกำรสอน : 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีสถานท่ีตามพื้นท่ีด าเนินงาน 6 พื้นท่ี 1 สถาบนั 1 
วทิยาลยั คือ 
 1)  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขท่ี 128 ถนนห้วยแกว้ ต าบล
ชา้งเผือก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีพื้นท่ีทั้งหมด 1,628 ไร่ แยกพื้นท่ีเป็น 4 แปลง คือ พื้นท่ีเจ็ดลิน 
มีพื้นท่ี 116 ไร่ พื้นท่ี เจ็ดยอด มีพื้นท่ี 10 ไร่ พื้นท่ีดอยสะเก็ด มีพื้นท่ี 912 ไร่ พื้นท่ีจอมทอง มีพื้นท่ี 590
ไร่ 
 2)   มหาวิทย า ลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ านนา  เ ชี ย ง ร า ย  ตั้ ง อยู่ เ ล ข ท่ี  99 ห มู่  10                                  
ถนนพหลโยธิน ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 5,000 ไร่  
 3)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ตั้ งอยู่เลขท่ี 41 ถนนพหลโยธิน ต าบล                
ไมง้าม อ าเภอเมือง จงัหวดัตาก มีพื้นท่ี 230 ไร่  
 4)  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน ตั้งอยูเ่ลขท่ี 59 หมู่ 13 ต  าบลฝายแกว้ อ าเภอ
ภูเพียง จงัหวดัน่าน มีพื้นท่ี 864 ไร่  
 5)  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ตั้งอยูเ่ลขท่ี 52 หมู่ 7 ต  าบลบา้นกร่าง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก มีพื้นท่ี 572 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา  
 6)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ตั้ งอยู่ ท่ี  200 หมู่  17 ต าบลพิชัย                    
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง มีพื้นท่ี 1,800 ไร่  
 7)  สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งอยู่เลขท่ี 202 หมู่ท่ี 17 ถนนพหลโยธิน ต าบลพิชยั 
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง โดยใชพ้ื้นท่ีร่วมกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง  
 8)  วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ตั้งอยู่ท่ี 98 หมู่ 8 ต  าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีพื้นท่ี 300ไร่ 
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4. วธิีประเมนิ 

 4.1  กำรวำงแผนและกำรประเมิน (ก่อน ระหว่ำง และหลงักำรตรวจเยีย่ม) 
 1)  กำรวำงแผนก่อนกำรประเมิน 
             ประธานคณะกรรมการได้เชิญผู ้ประเมินมาประชุมปรึกษาหารือโดยมอบหมายให้                
ผูป้ระเมินแต่ละท่านให้อ่านแบบรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา   และประมาณการคะแนนขั้นตน้จากผลประเมินก่อนเขา้ประชุมและกรรมการไดป้รึกษาหารือ
สรุป   ผลลพัธ์จากการอ่านเอกสารแบบรายงานการประเมินตนเอง และขอเอกสารบางส่วนเพิ่มเติมจาก
มหาวิทยาลัย เช่น สุ่มขอรายงานผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร หลังจากนั้นได้มีการจัดท า
โปรแกรมการตรวจประเมินในระยะเวลา 2 วนั เสนอใหก้รรมการของพื้นท่ีเพื่อพิจารณา 
 2)  ระหว่ำงกำรประเมิน 
             คณะกรรมการประเมินได้เร่ิมตรวจสอบเอกสารเชิงปริมาณเพื่อเป็นการทวนสอบความ
ถูกต้องของตัวบ่งช้ีท่ีระบุข้อมูลเชิงปริมาณทั้ งหมด หลังจากนั้นคณะกรรมการได้มีการประเมิน                 
ในตวับ่งช้ีขององคป์ระกอบทีเก่ียวกบัขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยใชห้ลกัพิชญพิจารณ์  มีการประเมินร่วมกนั 
ปรึกษาหารือ สรุปผลร่วมกนัในแต่ละตวับ่งช้ีในรายองค์ประกอบ และสรุปจุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา 
ขอ้เสนอแนะ ในรายองคป์ระกอบ รวมทั้งขอ้เสนอแนะในภาพรวม ท่ีเสนอใหก้บัคณะด 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 เพื่อยืนยนัการปฏิบติังานจากผูรั้บบริการจริงและผูป้ฏิบติั และ  
ท าใหข้อ้มูลท่ีไดรั้บรวมทั้งการตดัสินผลมีความถูกตอ้งแม่นย  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 3 คะแนน 2.36 2.36  
1.2  อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ 20 2.71 2.71  
1.3  อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 30 2.11 2.11  
1.4  การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 6 ขอ้ 5.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 1, 2, 3 
1.5  กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 6 ขอ้ 5.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 1, 2, 3 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  1 3.44 2.64  
องค์ประกอบที่ 2 : กำรวจิัย 
2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจยั
 หรืองานสร้างสรรค ์

6 ขอ้ 5.00 5.00 ขอ้ท่ีท าได ้  
ขอ้ 1,2, 3, 4, 5, 6 

2.2  เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ วิทยฯ์ =60,000 
สงัคม =25,000 

4.43 4.43  

2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั 3 คะแนน 3.53 3.52  

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  2 4.32 4.32  

องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวชิำกำร 
3.1  การบริการวิชาการแก่สงัคม 6 ขอ้ 5.00 4.00 ขอ้ท่ีท าได ้  

ขอ้ 1, 3, 4, 5, 6 
คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  3 5.00 4.00  

องค์ประกอบที่ 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 

4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 6 ขอ้ 5.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 1, 3, 6 
คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  4 5.00 3.00  

องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร 
5.1  การบริหารของสถาบนัเพ่ือการก ากบัติดตาม
 ผลลพัธ์ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์
 ของสถาบนั 

6 ขอ้ 5.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 2, 7 

5.2  ผลการบริหารของคณะ 4 คะแนน 3.20 3.20  
5.3  ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะ 5 ขอ้ 4.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 1, 2 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  5 4.07 2.40  
คะแนนเฉลีย่ (13 ตัวบ่งช้ี) 4.03 3.10  

ระดบัคุณภำพ ด ี พอใช้ 
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 5.2 ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ี 
คะแนนกำรประเมินเฉลีย่ 

ผลกำรประเมิน 
I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 5 2.41 3.00 2.36 2.64 พอใช้ 

2. การวจิยั 3 4.43 5.00 3.52 4.32 ดี 

3. การบริการวชิาการ 1 - 4.00 - 4.00 ดี 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 

5. การบริหารจดัการ 3 - 2.00 3.20 2.40 ต้องปรับปรุง 

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

13 3.08 3.14 3.03 3.10 พอใช้ 

ผลกำรประเมิน พอใช้ พอใช้ พอใช้   

 
 
 5.3 ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ 
 
องค์ประกอบที ่1 :  กำรผลติบัณฑิต 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 

1) ผลการประเมินคุณภาพระดบัหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัยงัอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้อยถึง            
ปานกลางโดยเฉล่ียร้อยละ 86.96 ของจ านวนหลักสูตรทั้ งหมด (มีคะแนนต ่ากว่า 3.01 จ านวน 40 
หลกัสูตรจาก 46 หลกัสูตร) สะทอ้นถึงศกัยภาพในการบริหารหลกัสูตรและการผลิตบณัฑิต  โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในเขตพื้นท่ี ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อจ านวนนกัศึกษาลดลงในอนาคต 

2) สัดส่วนอาจารยร์ะดบัปริญญาเอกเพิ่มข้ึนค่อนขา้งน้อย  และต าแหน่งทางวิชาการปัจจุบนั
เม่ือเทียบเคียงกบัต าแหน่งทางวชิาการในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา อาจารยท่ี์เกษียณอายรุาชการท่ีมีต าแหน่งทาง
วิชาการและอาจารยท่ี์ขอต าแหน่งทางวิชาการใหม่มีสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกนัจึงไม่สะทอ้นคุณภาพท่ี
เพิ่มข้ึนของอาจารยร์ะดบัปริญญาเอกและต าแหน่งทางวชิาการ 

3) การใหบ้ริการนกัศึกษายงัขาดการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการครอบคลุมทุกประเด็นของ
การใหบ้ริการของหน่วยงาน ส่งผลใหไ้ม่สะทอ้นถึงคุณภาพการบริการแก่นกัศึกษา 

4)  ผูรั้บผิดชอบดา้นการจดัท าแผนกิจกรรมพฒันานกัศึกษายงัขาดความเขา้ใจในการก าหนด
ตวับ่งช้ีและค่าเป้าหมายท่ีสะทอ้นวตัถุประสงคแ์ละผลลพัธ์ของการพฒันานกัศึกษา ตั้งแต่ระดบัของแผน 
โครงการ และ กิจกรรม ท าให้ไม่สามารถประเมินความส าเร็จและปรับปรุงการด าเนินงานได ้และไม่
สามารถสะทอ้นการพฒันานกัศึกษา ไดต้ามคุณลกัษณะบณัฑิตพึงประสงค์ 
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 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
1) มหาวิทยาลยัควรมีการทบทวนและจดัระบบการบริหารงานดา้นวิชาการเพื่อให้ผูท่ี้มีส่วน

ร่วมใน Value chain ของงานดา้นวิชาการไดเ้ขา้ใจ รับรู้และวางแผนการท างานดา้นวชิาการร่วมกนั โดย
เฉพาะงานด้านหลกัสูตรท่ีตอ้งมีการทบทวนตั้งแต่การพฒันาหลกัสูตรใหม่ การพฒันากระบวนการ
จดัท าหลกัสูตร การบริหารหลกัสูตร การประเมินคุณภาพหลกัสูตร ตลอดจนการรายงานสถานภาพ
หลักสูตร ให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ได้  นอกจากนั้น
มหาวิทยาลยัควรให้ความส าคญักิจกรรมการเรียนรู้แนวทางใหม่ๆ ท่ีตอบสนองการพฒันาก าลงัคนใน
อนาคตและมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบบัใหม่ ปี 2561 

2) มหาวทิยาลยัควรมีการบริหารอตัราก าลงัคนในแต่ละหลกัสูตรใหมี้ความเหมาะสมเพื่อ
เตรียมความพร้อมใหอ้าจารยบ์างส่วนไดมี้โอกาสศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก 

3) มหาวทิยาลยัควรก าหนดภาระงานใหอ้าจารยก์ลุ่มท่ีไม่พร้อมในการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
ใหมี้ความสามารถและมีผลงานในการพฒันาตนเองเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการทดแทน เพื่อใหมี้
คุณสมบติัท่ีน ามาเทียบไดต้ามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร นอกจากน้ีมหาวทิยาลยัควรก าหนดค่าเป้าหมาย
ของการขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการเป็นค่าร้อยละ  

4) มหาวิทยาลยัควรก าหนดแผน ก ากบัติดตามคุณภาพการให้บริการแก่นกัศึกษา โดยเฉพาะ 
การประเมินและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการท่ีครอบคลุมทุกประเด็นของการให้บริการ เพื่อ
ตอบสนองความคาดหวงัของนกัศึกษา และมีการใหค้วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษยเ์ก่า 

5) ฝ่ายพฒันานักศึกษาควรน าแผนกลยุทธ์ด้านการพฒันานักศึกษา มาเป็นแนวทางในการ
ก าหนดกระบวนการในการจดัท าโครงการและกิจกรรมพฒันานักศึกษา โดยก าหนดผลส าเร็จของ
แผนพฒันานกัศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบับณัฑิตพึงประสงคท่ี์ก าหนดไว ้และสอดคลอ้งกบัเป้าประสงคข์อง
แผนยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั  มีการก าหนดตวับ่งช้ีและค่าเป้าหมายของแผนพฒันานกัศึกษาให้ตรง
ตามวตัถุประสงคข์องแผน และจดัท าโครงการและกิจกรรรมเพื่อให้สามารถก ากบัติดตามความส าเร็จ 
และน าไปปรับปรุงการด าเนินงานใหเ้กิดการพฒันานกัศึกษาอยา่งต่อเน่ืองจนเป็นบณัฑิตท่ีตรงตามความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน  
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องค์ประกอบที ่2 :  กำรวจัิย 
 จุดแข็ง : 
 มหาวทิยาลยัมีความโดดเด่นในงานสร้างสรรคท่ี์มีคุณภาพของผลงานในระดบัภูมิภาค 
 
 แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 มหาวิทยาลยัควรมีการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ผลงานสร้างสรรค ์ให้เป็นท่ีท่องเท่ียวหรือศูนย์
เรียนรู้ดา้นศิลปะของชุมชนแก่นกัท่องเท่ียวหรือนกัเรียน นกัศึกษา นกัวิชาการดา้นศิลปะ และควรจดั
กิจกรรมแสดงผลงานท่ีมีการปรับเปล่ียนเป็นระยะ เพื่อจูงใจใหป้ระชาชนเขา้มาเยีย่มชมเป็นประจ า 

 
 จุดทีค่วรพฒันำ :  
 1)  สถาบันวิจัยและพฒันาได้มีการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล
งานวิจยัในหลากหลายระบบและมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง แต่ยงัไม่พบว่าผูบ้ริหารระดบัคณะ พื้นท่ี 
และมหาวทิยาลยั มีการน าขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนการบริหารจดัการงานวจิยั 
 2)  ถึงแมน้วา่ภาพรวมของคะแนนผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลยัจะมีค่าสูงข้ึนเม่ือเทียบ
กบัปีท่ีผา่นมา แต่ผลงานทางวชิาการโดยส่วนใหญ่ยงัอยูใ่นระดบัการประชุมวชิาการในระดบัชาติ 

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
  1) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านโปรแกรมสารสนเทศด้านการวิจยั ควรสร้างการรับรู้และ
ความส าคญัในการใช้ขอ้มูลให้เกิดประโยชน์ โดยการสรุปขอ้มูลในระบบสารสนเทศการวิจยั เป็น
รายงานให้กบัผูบ้ริหารระดบัคณะและมหาวิทยาลยัเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส และระบุให้มีการน า
ขอ้มูลไปใชใ้นการบริหารจดัการของคณะหรือมหาวทิยาลยั 
 2)  มหาวิทยาลัยควรพฒันางานวิจยัเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์และมีผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนในชุมชนเพื่อสามารถน าผลงานวิจยัไปพฒันาเป็นบทความวิจยั บทความวิชาการ
หรือผลงานวชิาการในลกัษณะอ่ืนๆท่ีมีคุณภาพในระดบัชาติและนานาชาติ 
 
องค์ประกอบที่ 3 :  กำรบริกำรวชิำกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ :  

1) การจดัท าแผนบริการวิชาการของคณะทั้งในระดบัแผน 4 ปี และแผนปฏิบติัการประจ าปี 
ขาดความเช่ือมโยงกบัการจดัท าโครงการและกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ ส่งผลให้ไม่สามารถ
สะทอ้นเป้าหมายและตวัช้ีวดัความส าเร็จในระดบัแผนงาน และการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
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ให้บริการ  อีกทั้งผูป้ฏิบติังานในระดับแผน โครงการและกิจกรรมยงัขาดความเข้าใจการก าหนด
เป้าประสงคแ์ละตวัช้ีวดัความส าเร็จในเชิงผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 

2) โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตท่ีมหาวิทยาลยัด าเนินการยงัไม่มีความโดดเด่นและขาด
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 

1) มหาวิทยาลยัควรมีการทบทวนแผนบริการวิชาการ โดยมีการก าหนดเป้าประสงค์ของการ
ให้บริการ ทั้งทางดา้นการพึ่งพาตนเองดา้นการหารายได ้การให้บริการแก่สังคมชุมชน และการบูรณา
การการเรียนการสอนและการวิจยั และก าหนดตวับ่งช้ีความส าเร็จเน้นคุณภาพของผลลพัธ์ในการ
ใหบ้ริการทั้งนกัศึกษา ชุมชน และสังคม  

2) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ท่ีมหาวิทยาลัย
ด าเนินการควรใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลยัท่ีมุ่งเน้นการพฒันาต่อยอด เพิ่มคุณค่าของผลงานท่ีมี
เอกลกัษณ์ ทนัสมยั และสร้างการเขา้ถึงการรับรู้ในผลิตภณัฑก์บัส่ือ สังคมออนไลน์   
 
 
องค์ประกอบที ่4 :  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 จุดทีค่วรพฒันำ :  
 ในการด าเนินการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมท่ีมหาวิทยาลยัด าเนินการ แผนกลยุทธ์                 
ยงัไม่สะทอ้นความส าเร็จและผลลพัธ์ของการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ส่งผลให้การจดัแผนและ
โครงการบางส่วนขาดการประเมินความส าเร็จ ยงัไม่น าไปสู่การปรับปรุงและพฒันา  
   
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ :  
 มหาวิทยาลยัควรก าหนดตวับ่งช้ีผลลพัธ์ของแผนกลยุทธ์ดา้นศิลปะและวฒันธรรมให้ชดัเจน 
โดยเน้นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัคือนักศึกษา ผูป้ฏิบติัควรน าตวับ่งช้ีของแผนกลยุทธ์เป็นตวับ่งช้ีหลกัในการ
พฒันางานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม เช่น การน าตวับ่งช้ีแผนกลยุทธ์มาสู่การจดัท าโครงการ 
การก าหนดเป้าหมายโครงการ การก ากับติดตาม ประเมินความส าเร็จของโครงการ ตวัอย่าง เช่น 
วตัถุประสงคข์องโครงการมุ่งเนน้นกัศึกษามีความเขา้ใจในศิลปวฒันธรรมไทย เม่ือมหาวิทยาลยัน าไป
จดัท าโครงการควรก าหนดตวับ่งช้ี เป็นร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีความเขา้ใจในศิลปะและวฒันธรรมไทย 
วธีิการประเมินควรมีการประเมินก่อนและหลงัการอบรมและพิจารณาวา่ผลท่ีไดจ้ากการจดัท าโครงการ
มีผลลพัธ์ท่ีดีข้ึนกวา่เดิมตามตวับ่งช้ีท่ีก าหนดหลงัจากนั้นน าผลลพัธ์ของตวับ่งช้ีทุกโครงการไปเช่ือมโยง
กบัตวับ่งช้ีของแผนและเกิดผลลพัธ์ตามตวับ่งช้ีท่ีแผนก าหนด   
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องค์ประกอบที ่5 :  กำรบริหำรจัดกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 1)  การจดัท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยั ไดจ้ดัท าแผนกลยุทธ์แต่ตวับ่งช้ีมีจ  านวนมากและไม่
สะทอ้นความส าเร็จของผลลพัธ์ตามแผนได ้ประกอบกบัการด าเนินการดา้นการจดัท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินไม่ชดัเจน 
 2) มหาวิทยาลยัมีการด าเนินการด้านความเส่ียง แต่ยงัขาดความเข้าใจของประเด็น ท่ีเป็น
ปัญหา การควบคุมภายใน และความเส่ียง ท าใหก้ารเลือกประเด็นความเส่ียงไม่ชดัเจน และยงัไม่สามารถ
น าไปสู่การวเิคราะห์โอกาส ผลกระทบ รวมทั้งแผนบริหารความเส่ียง ส่งผลใหก้ารด าเนินการดา้นความ
เส่ียงไม่สมบูรณ์ 
 3)  มหาวิทยาลัยมีปัญหาด้านธรรมาภิบาลในปี 2560 ซ่ึงเป็นปัญหาด้านการบริหารจดัการ
ระดบัมหาวทิยาลยั จึงส่งผลใหก้ารด าเนินงานในบางช่วงเวลาไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 4) มหาวิทยาลยัยงัขาดการสร้างความเขา้ใจดา้นการจดัการความรู้ให้ทุกหน่วยงานไดป้ฏิบติั 
ท าใหบ้างหน่วยงานยงัขาดความเขา้ใจเร่ืองการจดัการความรู้และไม่สามารถน าสู่การปฏิบติัได ้
 5) มหาวิทยาลัยยงัขาดการจดัท าแผนบริหารบุคลากรและแผนพฒันาบุคลากร และก ากบั
ติดตามผลลพัธ์ของแผน ซ่ึงในปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการจดัท าแผนพฒันาใหม่แต่ยงัไม่เสร็จ
สมบูรณ์ 
 6)  มหาวิทยาลยัขาดการก ากบัดูแล การบริหารหลกัสูตรในทุกระดบั  ไม่มีการวางแผนแกไ้ข
ปัญหาไดท้นัเวลาส่งผลให้หลกัสูตรไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพหลกัสูตรและมี มีหลกัสูตรตก 2  ปี
ซอ้นจ านวน 2 หลกัสูตร ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกูเ้งิน กยศ. ของนกัศึกษา 
 7)   ไม่ปรากฏหลกัฐานว่ามีการจดัสรรงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อการ
พฒันาคุณภาพตามองคป์ระกอบ ไม่พบการน าเสนอแนวทางการพฒันาคุณภาพตามขอ้เสนอแนะอย่าง
ชดัเจนต่อท่ีประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลยั โครงการท่ีบรรจุในแผนจึงขาดความสอดคลอ้งกบัแนว
ทางการพฒันาหลกัสูตร คณะ และมหาวทิยาลยั อีกทั้งการรายงานต่อสภามหาวทิยาลยัขาดความชดัเจน 

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ :  
 1)  มหาวิทยาลยัควรมีการปรับแผนกลยุทธ์ให้มีเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธ์ศาสตร์ กลยุทธ์
และตวับ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ โครงการกิจกรรมท่ีมีตวับ่งช้ีวดัความส าเร็จของการปฏิบติั และพฒันา              
ตวับ่งช้ีเพื่อตอบผลลพัธ์ของการปฏิบติังาน ขณะเดียวกนัในการทบทวนแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลยัควร
ก าหนดตวับ่งช้ีท่ีเป็นตัวบ่งช้ีหลักของผลลัพธ์ (OKR : Objective Key Results) ท่ีมีจ  านวนตัวบ่งช้ีท่ี         
ไม่มากและด าเนินการเฉพาะตวับ่งช้ีหลกัท่ีตอบแผนกลยทุธ์และทิศทางการพฒันามหาวทิยาลยั หลงัจาก
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นั้นถ่ายทอดตวับ่งช้ีไปยงัเขตพื้นท่ีและคณะ เพื่อใหห้น่วยงานสามารถเพิ่มตวับ่งช้ีท่ีมุ่งสู่การสร้างจุดแข็ง
ใหห้น่วยงานได ้
 2)  การค านวณตน้ทุนต่อหน่วยของมหาวทิยาลยั ผูป้ฏิบติัไดใ้ชค้วามพยายามอยา่งมาก แต่ตอ้ง
น าตน้ทุนต่อหน่วยไปเสนอต่อคณะและหลกัสูตร เพื่อให้หลกัสูตรน าไปวิเคราะห์ตน้ทุนของหลกัสูตร 
ความคุม้ค่า ประสิทธิภาพประสิทธิผล และโอกาสทางการแข่งขนั  
 3)  มหาวทิยาลยัควรเลือกประเด็นความเส่ียงมาด าเนินการจดัท าการบริหารความเส่ียง และควร
สร้างความเขา้ใจในกระบวนการจดัท าความเส่ียงให้ผูป้ฏิบติังานระดบัมหาวิทยาลยัและคณะเพื่อน าไป
ปฏิบติัและด าเนินการดา้นความเส่ียงท่ีแต่ละกลุ่มรับผิดชอบ และคน้หาวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน
บริหารความเส่ียงใหดี้ยิง่ข้ึน เพื่อใหป้ระเด็นความเส่ียงไดล้ดลงจากเดิม 
 4) มหาวิทยาลยัควรก าหนดแนวทางในประเด็นธรรมาภิบาล 10 ประการ และบริหารให้ทุก
กิจกรรมเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีก าหนด 
 5) มหาวทิยาลยัควรสร้างความเขา้ใจดา้นการจดัการความรู้ใหก้บับุคลากรทุกภาคส่วน โดยท า
หน้าท่ีส่งเสริมสนบัสนุน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุกภาคส่วนสามารถท าการจดัการความรู้ใน
ส่วนท่ีรับผิดชอบ โดยมีการน าองค์ความรู้ท่ีอยู่ในตัวคนในมหาวิทยาลัย (Tacit Knowledge) มา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ท่ีชดัเจนและน ามาถอดบทเรียนในรูปแบบเอกสาร CD 
วดีิโอเทป ฯลฯ เพื่อเป็นความรู้ท่ีมีคุณค่าของหน่วยงาน 
 6) มหาวิทยาลยัควรมีการวิเคราะห์ความตอ้งการในการพฒันาของบุคลากรทุกระดบัทั้งสาย
วิชาการและสายสนบัสนุน น ามาจดัท าแผนพฒันาบุคลากรในแผน 5 ปี และน ามาจดัท าเป็นแผนพฒันา
บุคลากรรายบุคคล ตั้งแต่การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ การศึกษาต่อ การพฒันาความรู้เชิงวิชาชีพ 
พฒันาเพื่อลดช่องว่างตามสมรรถนะ พฒันาบุคลากรตามทิศทางท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด มีการก ากบั
ติดตามผลลพัธ์ในแต่ละปี นอกจากนั้นควรจดัท าแผนบริหารบุคลากรของมหาวทิยาลยัดว้ย  
  7)  ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัทุกระดบัควรใหค้วามส าคญักบัการบริหารหลกัสูตรและคณะ เม่ือพบ
ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพการจดัการศึกษา ควรหามาตรการและวธีิการป้องกนัโดยเร่งด่วน เพราะ
ประเด็นเหล่าน้ีเป็นประเด็นท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพการผลิตบณัฑิตของมหาวทิยาลยั 
  8)  การรายงานการประเมินตนเองควรแสดงถึงการจดัสรรงบประมาณในการสนบัสนุนการ
ด าเนินงาน อีกทั้งควรรายงานในรูปแบบบทสรุปผูบ้ริหารโดยการเตรียมเน้ือหาท่ีกระชบั ตรงประเด็น 
พร้อมขอ้มูลทางสถิติ และการบนัทึกรายงานท่ีท าให้การส่ือสารระหว่างสภามหาวิทยาลยักบัผูน้ าไป
ปฏิบติัเกิดประสิทธิผล ให้สภามหาวิทยาลยัไดรั้บทราบและให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ น าสู่การ
ปรับปรุงและพฒันา  
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ภำคผนวก 
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ภำพกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน  
วนัที ่15 กนัยำยน 2561 

พธีิเปิด 
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ลงพืน้ทีดู่งำนบริกำรวชิำกำรของมหำวิทยำลยั ต.เมืองเลน็ อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 
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สัมภำษณ์คณบดี สัมภำษณ์บุคลำกร 

  

สัมภำษณ์อำจำรย์ 

  
สัมภำษณ์ผู้ประกอบกำร 
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ภำพกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน  
วนัที ่17 กนัยำยน 2561 

 

  

สัมภำษณ์นักศึกษำและศิษย์เก่ำ 

 

 
 

ภำพกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน  
วนัที ่17 กนัยำยน 2561 
สรุปผลกำรประเมิน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา : ปีการศึกษา 2560 

ภำพโครงกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน  
วนัที ่17 กนัยำยน 2561 
สรุปผลกำรประเมิน 
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