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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงราย : ปีการศึกษา 2560 

1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย  เป็นสถานศึกษาในสังกดัมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 10  ถนนพหลโยธิน ต าบล
ทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 57120  มีพื้นท่ีจ  านวน 5,000  ไร่ โดยเป็นพื้นท่ีภูเขา จ านวน 3,500 
ไร่  และพื้นท่ีราบ  จ  านวน 1,500 ไร่  ปัจจุบนัมีพื้นท่ีใชส้อยจ านวนทั้งส้ิน 740 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา  มี
ประวติัสังเขป ดงัน้ี 

วนัท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2539  เร่ิมสถาปนา และวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างอาคารเรียนรวม ใน
พื้นท่ี “นิคมแม่ลาว” แปลงหมายเลขทะเบียนท่ี ชร.287 หนังสือส าคัญส าหรับท่ีทางหลวงฉบับท่ี 
2055/2508 อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 
 
 ปรัชญำ 
 "สร้างคนสู้งาน เช่ียวชาญเทคโนโลย"ี  
 
 วสัิยทัศน์ 
 “มหาวทิยาลยัผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั 
 บนฐาน...สร้างสรรค.์..นวตักรรม... 
 วจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี..เพื่อชุมชน...สู่สากล” 
 
 พนัธกจิ 
 1) จดัการศึกษาด้านวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านบริหารธุรกิจเพื่อผลิต
บณัฑิตนกัปฏิบติั (Hands-On) 
 2) สร้างงานวิจัยท่ีทรงคุณค่าและให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อยอดการประยุกต์ใช้
ประโยชน์สู่สังคม ชุมชน ทอ้งถ่ิน 
 3) บริหารจดัการตามหลกัธรรมภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได ้
 4) สร้างความตระหนกัในคุณค่า ศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 
 อตัลกัษณ์ 
 “การพฒันาทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหารจดัการธุรกิจ เพื่อรองรับการ
ขยายตวัดา้นการคา้และการบริการในพื้นท่ีแนวชายแดนในกรอบอนุภาคลุ่มน ้าโขง Tread and Service” 
 



2 
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงราย : ปีการศึกษา 2560 

 เป้ำหมำย 
 1)  มทร.ลา้นนา เชียงราย สามารถเพิ่มจ านวนนกัศึกษาไดต้ามเป้าหมาย 
 2)  มทร.ลา้นนา เชียงราย มีระบบกระบวนการและกลไกรองรับการพฒันาก าลงัคนนกัปฏิบติั
ทั้งกลุ่มในอุดมศึกษาและนอกอุดมศึกษา 
 3)  มทร.ลา้นนา เชียงราย ให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อยอดการประยุกต์งานวิจยัเพื่อใช้
ประโยชน์สู่สังคม ชุมชน ทอ้งถ่ิน และน ามาซ่ึงรายไดเ้ขา้มหาวทิยาลยัฯ 
 4)  มทร.ล้านนา เชียงราย เตรียมความพร้อมก่อนออกนอกระบบและสถานะการณ์การ
เปล่ียนแปลง 
 5)  มทร.ลา้นนา เชียงราย ตอบสนองต่อโครงการเกษตรอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ 
 6)  ส่งเสริมศกัยภาพสายสนบัสนุนใหเ้ติบโตในทิศทางท่ีควรเป็น 
 7)  มทร.ลา้นนา เชียงราย  มีการประเมินความดีความชอบอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้
 8)  มทร.ลา้นนา เชียงราย จดัตั้งศูนยส่์งเสริม คุณค่า ศิลปะวฒันธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 
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ตำรำงกำรวเิครำะห์ผลกำรประเมินระดับพืน้ที่ 

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

จ ำนวน 
ตัวบ่งช้ี 

คะแนนกำรประเมินเฉลีย่ 
ผลกำรประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 4 2.31 2.50 - 2.40 ตอ้งปรับปรุง 
2. การวจิยั 3 3.94 3.00 4.20 3.71 พอใช ้
3. การบริการวชิาการ 1 - 3.00 - 3.00 พอใช ้
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1 - 3.00 - 3.00 พอใช ้
5. การบริหารจดัการ 2 - 2.50 - 2.50 ตอ้งปรับปรุง 

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

11 2.85 2.71 4.20 2.89 พอใช้ 

ผลกำรประเมิน พอใช้ พอใช้ ดี   

 
 
 ผลการด าเนินการของ มทร.ลา้นนา เชียงราย ในภาพรวมพบว่า  คะแนนเฉล่ียในภาพรวม คือ  
2.89  อยู่ในระดบัพอใช้ โดยมีคะแนนในรายองค์ประกอบ ดงัน้ี องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต ได้
คะแนนเฉล่ีย 2.40 ตอ้งปรับปรุง องค์ประกอบท่ี 2 การวิจยั ได้คะแนนเฉล่ีย 3.71 อยู่ในระดบัพอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.00 อยู่ระดบัพอใช้ องค์ประกอบท่ี 4 การท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.00 อยูร่ะดบัพอใช ้และองคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 
ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.50 ตอ้งปรับปรุง 
 ถ้าพิจารณาจากปัจจัยน าเข้า ได้คะแนนเฉล่ีย  2.85  อยู่ในระดับพอใช้  ด้านกระบวนการ
ด าเนินการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.71 อยูใ่นระดบัพอใช ้ และผลลพัธ์ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.20  อยูใ่นระดบัดี 
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2.02

2.00

4.00

2.00

3.00

2.40 

3.71 

3.00 
3.00 

2.50 

1. กำรผลติบัณฑิต

2. กำรวิจัย

3. กำรบริกำรวิชำกำร
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

5. กำรบริหำรจัดกำร

ผลกำรประเมนิปี 2559 ผลกำรประเมนิปี 2560

ตำรำงเปรียบเทยีบผลกำรประเมินปีกำรศึกษำ 2559 และปีกำรศึกษำ 2560 

องค์ประกอบคุณภำพ 
ผลกำรประเมนิ 

ปี 2559 

ผลกำรประเมิน 
ปี 2560 

องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 2.02 2.40 

องคป์ระกอบท่ี 2 การวิจยั 2.00 3.71 

องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 4.00 3.00 

องคป์ระกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 2.00 3.00 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 3.00 2.50 

คะแนนรวม 2.37 2.89 
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ข้อเสนอแนะในภำพรวม 
 1) ถึงแมว้่า มทร.ลา้นนา เชียงราย จะมีรองคณบดีมาช่วยบริหาร แต่ยงัไม่พบความเช่ือมโยง
ของการบริหารหลักสูตรของคณะและพื้นท่ีท่ีชัดเจน ส่งผลให้ผลลัพธ์การด าเนินงานด้านการผลิต
บัณฑิตขาดความชัดเจน ดังนั้ น มทร.ล้านนา เชียงราย จึงควรน ารายงานผลการด าเนินงานระดับ
หลกัสูตร (มคอ.7) โดยเฉพาะประเด็นความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตมาปรับปรุงหลกัสูตร การจดัการ
เรียนการสอน และการส่งเสริมพฒันานกัศึกษา เพื่อให้เกิดการพฒันาคุณภาพบณัฑิต รวมทั้งการก ากบั
มาตรฐานใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานปี 2558 อยูต่ลอดเวลาของการผลิตบณัฑิต 
 2) แผนกลยทุธ์ท่ีก าหนดทิศทางในการพฒันา มทร.ลา้นนา เชียงราย ควรไดรั้บการทบทวนให้
มีกระบวนการจดัท าแผนท่ีถูกตอ้งและให้มีความเขม้แขง็ และมีการก าหนดวิสัยทศัน์ ตลอดจนมีทิศทาง
ในการปฏิบติัท่ีชัดเจน ด าเนินการอย่างมีเป้าหมาย จะท าให้กระบวนปฏิบติังานของ มทร.ล้านนา 
เชียงราย บรรลุเป้าหมายของการพฒันางานทั้งระบบอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3) มทร.ลา้นนา เชียงราย มีพื้นท่ีกวา้งขวาง มีอาคารขนาดใหญ่ ทรัพยากรในเขตพื้นท่ีมีจ  านวน
มาก แต่ยงัไม่ถูกน ามาใชป้ระโยชน์ให้เกิดความคุม้ค่า เน่ืองจากนกัศึกษามีจ านวนนอ้ย ผูบ้ริหารควรจะมี
ส่วนร่วมในการแกปั้ญหา และบุคลากรทุกคนควรร่วมกนัวางแผนพฒันาในกระบวนการรับนกัศึกษา 
การน าทรัพยากรไปใชป้ระโยชน์ดา้นการวจิยัและการจดับริการทางวชิาการท่ีใหเ้กิดรายได ้และกิจกรรม
อ่ืน ๆ เพื่อเกิดความคุม้ค่าเพิ่มข้ึน 
 4) ควรมีการส่ือสารท่ีดีระหว่าง มทร.ลา้นนา และ มทร.ลา้นนา เชียงราย ในการปฏิบติังาน
ร่วมกนั เน่ืองจากบุคลากรใน มทร.ลา้นนา เชียงราย ยงัขาดความเขา้ใจในการปฏิบติังานหลายประเด็น 
และไม่สามารถแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้ดงันั้นตอ้งวางแผนการส่ือสารท่ีดีระหวา่งกนั 
 5) สถานศึกษาควรสร้างความเขา้ใจในการปฏิบติังานของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ในทุก
พนัธกิจท่ีด าเนินการ โดยมีการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีเป็นปัจจยัน าเขา้ เพื่อตอบส านกังบประมาณและตอ้งมี
ผลลพัธ์ความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการแต่ละโครงการ ท่ีมีความเช่ือมโยงจากแผน เม่ือด าเนินการ
แลว้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีไดอ้ย่างไรบา้งและมีประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งอย่างไร ให้พยายามวิเคราะห์ให้เป็น
ระบบ 
 6) เน่ืองจาก มทร.ล้านนา เชียงราย มีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารบ่อยคร้ัง และส่งผลถึงการ
เปล่ียนแปลงการปฏิบติังานทั้งดา้นวชิาการและงานสนบัสนุน ส่งผลใหก้ารด าเนินงานขาดความต่อเน่ือง 
นอกจากนั้นนโยบายการบริหารขาดความชัดเจน นอกจากนั้นการจดัสรรงบประมาณ บุคลากร วสัดุ
อุปกรณ์ ไม่ตรงตามความจ าเป็นของพื้นท่ี ท าให้มีปัญหาในการปฏิบติั จึงมีผลกระทบต่อความร่วมมือ
และบรรยากาศในการท างาน ตลอดจนอิสระภาพเชิงวิชาการท่ีจะแกไ้ขปัญหาของหลกัสูตรและอ่ืน ๆ 
ในพื้นท่ี 
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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 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เชียงราย มีหลกัสูตรและสาขาวชิาท่ีเปิดสอน 
ในระดบัปริญญาตรี จ านวน 11 หลกัสูตร ประกอบดว้ย  

1) คณะบริหำรธุรกจิและศิลปศำสตร์ มีหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 4 หลกัสูตร คือ  
(1) บธ.บ.บริหารธุรกิจ 
(2) บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
(3) บช.บ.การบญัชี 
(4) ศศ.บ.การท่องเท่ียวและโรงแรม 

2) คณะวศิวกรรมศำสตร์ มีหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 6 หลกัสูตร คือ  
(1) วศ.บ.วศิวกรรมโยธา 
(2) วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า 
(3) วศ.บ.วศิวกรรมอุตสาหการ 
(4) วศ.บ.วศิวกรรม คอมพิวเตอร์ 
(5) วศ.บ.วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมอตัโนมติั 
(6) ค.อ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า 
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ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เชียงราย มีจ านวนนกัศึกษาทั้งส้ิน 
1,495 คน  มีจ  านวนอาจารยท์ั้งส้ิน 115 คน  จ าแนกตามต าแหน่ง อาจารย ์จ านวน 98 คน ต าแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารย ์จ านวน 15 คน รองศาสตราจารย ์จ านวน 2 คน (ลาศึกษาต่อ จ านวน 16 คน  ปฏิบติังานจริง 
จ านวน 99 คน) บุคลากรสายสนบัสนุน  จ านวน  76 คน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณด าเนินการรวมทั้งส้ิน 148,304,226.88
บาท โดยแบ่งออกเป็น เงินงบประมาณแผ่นดิน 88,924,199.70 บาท และเงินงบประมาณรายได้ 
59,380,027.18  บาท  

 
 สถำนทีจั่ดกำรเรียนกำรสอน 
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เชียงราย ตั้งอยู่ท่ีบริเวณ “นิคมแม่ลาว” กิโลเมตรท่ี 
799 เลขท่ี  99  หมู่ท่ี  10  ถนนพหลโยธิน  ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย รหสัไปรษณีย ์
57120 
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4. วธิีประเมนิ 

 4.1  กำรวำงแผนและกำรประเมิน (ก่อน ระหว่ำง และหลงักำรตรวจเยีย่ม) 
 1)  กำรวำงแผนก่อนกำรประเมิน 
             ประธานคณะกรรมการได้เชิญผูป้ระเมินมาประชุมปรึกษาหารือโดยมอบหมายให้ผู ้
ประเมินแต่ละท่านให้อ่านแบบรายงานการประเมินตนเองของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
ล าปาง  และประมาณการคะแนนขั้นตน้จากผลประเมินก่อนเขา้ประชุมและกรรมการไดป้รึกษาหารือ
สรุปผลลพัธ์จากการอ่านเอกสารแบบรายงานการประเมินตนเอง และขอเอกสารบางส่วนเพิ่มเติมจาก
คณะเช่น สุ่มขอรายงานผลการตรวจประเมินระดบัหลกัสูตร หลงัจากนั้นไดมี้การจดัท าโปรแกรมการ
ตรวจประเมินในระยะเวลา 2 วนั เสนอใหก้รรมการของพื้นท่ีเพื่อพิจารณา 
 2)  ระหว่ำงกำรประเมิน 
             คณะกรรมการประเมินได้เร่ิมตรวจสอบเอกสารเชิงปริมาณเพื่อเป็นการทวนสอบความ
ถูกตอ้งของตวับ่งช้ีท่ีระบุข้อมูลเชิงปริมาณทั้งหมด หลงัจากนั้นคณะกรรมการได้มีการประเมินใน                   
ตวับ่งช้ีขององค์ประกอบทีเก่ียวกบัขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยใช้หลกัพิชญพิจารณ์  มีการประเมินร่วมกนั 
ปรึกษาหารือ สรุปผลร่วมกนัในแต่ละตวับ่งช้ีในรายองค์ประกอบ และสรุปจุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา 
ขอ้เสนอแนะ ในรายองคป์ระกอบ รวมทั้งขอ้เสนอแนะในภาพรวม ท่ีเสนอใหก้บัหน่วยงานด าเนินการ 
 3)  หลงักำรตรวจเยีย่ม 
             คณะกรรมการประเมิน ไดส้รุปผลขอ้มูลจากการประเมินทั้งหมดให้กบัผูบ้ริหาร อาจารย ์
ได้รับทราบ และตอบข้อสงสัย รวมทั้งให้แนวทางในการแก้ปัญหา ท าให้ผูรั้บการประเมินมีความ                
พึงพอใจและมีขอ้มูลเพื่อท่ีจะน าไปปรับปรุงในปีต่อไป 
 
 4.2  วธีิกำรตรวจสอบและควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูล 
 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล มีการขอดูเอกสารหลกัฐานบางส่วนท่ีเป็นหลักฐาน
ส าคญัในการติดตามผลลพัธ์ มีการสัมภาษณ์ผูใ้ช้บณัฑิต ชุมชน ศิษยเ์ก่า ผูบ้ริหาร อาจารย ์เจา้หน้าท่ี            
สายสนบัสนุน รวมทั้งนกัศึกษาปัจจุบนั เพื่อยนืยนัการปฏิบติังานจากผูรั้บบริการจริงและผูป้ฏิบติั เพื่อท า
ใหข้อ้มูลท่ีไดรั้บรวมทั้งการตดัสินผลมีความถูกตอ้งแม่นย  ายิง่ข้ึน 
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5. ผลกำรประเมิน 
 
 5.1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งช้ีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 
เป้ำหมำย
ก ำหนดไว้ 

ผลกำรประเมิน 
ปี 2559 

ผลกำรประเมิน 
ปี 2560 

หมำยเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 : กำรผลติบัณฑิต  
1.1  ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม - - - - ไม่ประเมิน - 
1.2  อาจารยป์ระจ าสถาบนัที่มีคุณวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ 20 2.80 3.27  
1.3  อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ 30 1.29 1.31  
1.4  การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 6 ขอ้ 2.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 1, 2, 3 
1.5  กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 6 ขอ้ 2.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้  ขอ้ 2, 3 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  1 2.02 2.40  

องค์ประกอบที่ 2 : กำรวิจัย 

2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิยั
 หรือ งานสร้างสรรค ์

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

2.2  เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ 4 คะแนน 1.80 3.94  
2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 4 คะแนน 1.20 4.20  

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  2 2.00 3.71  

องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำร 

3.1  การบริการวชิาการแก่สังคม 6 ขอ้ 4.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้   
ขอ้ 1, 3, 5, 6 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  3 4.00 3.00  

องค์ประกอบที่ 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 6 ขอ้ 2.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้   

ขอ้ 1, 3, 6 
คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  4 2.00 3.00  

องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร 
5.1  การบริหารของสถาบนัเพ่ือการก ากบัติดตาม
 ผลลพัธ์ ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์
 ของสถาบนั 

7 ขอ้ 2.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้  
 ขอ้ 2, 4, 7 

5.2  ผลการบริหารของคณะ - - - - ไม่ประเมิน - 
5.3  ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะ 5 ขอ้ 4.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้  ขอ้ 1, 3 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  5 3.00 2.50  

คะแนนเฉลีย่ (11 ตัวบ่งช้ี) 2.37 2.89  

ระดบัคุณภำพ ต้องปรับปรุง พอใช้ 
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 5.2 ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

จ ำนวน 
ตัวบ่งช้ี 

คะแนนกำรประเมินเฉลีย่ 
ผลกำรประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 4 2.31 2.50 - 2.40 ตอ้งปรับปรุง 
2. การวจิยั 3 3.94 3.00 4.20 3.71 พอใช ้
3. การบริการวชิาการ 1 - 3.00 - 3.00 พอใช ้
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1 - 3.00 - 3.00 พอใช ้
5. การบริหารจดัการ 2 - 2.50 - 2.50 ตอ้งปรับปรุง 

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

11 2.85 2.71 4.20 2.89 พอใช้ 

ผลกำรประเมิน พอใช้ พอใช้ ดี   

 
 
 5.3 ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ 
 
 
องค์ประกอบที ่1 :  กำรผลติบัณฑิต 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 1) หลักสูตรของ มทร.ล้านนา เชียงราย ยงัมีหลักสูตรท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษา อีกทั้งการปรับปรุงหลักสูตรมีการเปล่ียนแปลงช่ือหลกัสูตรจากเดิม ส่งผลให้
นักศึกษาไม่สามารถกู้ยืมเงิน กยศ. ซ่ึงจะส่งผลต่อจ านวนนักศึกษาเข้าเรียนในอนาคตและคุณภาพ
หลกัสูตร 
 2) คณาจารย์ในพื้นท่ีมีศกัยภาพและมุ่งมัน่ในการท างาน แต่ขาดการส่งเสริมและพฒันา
อาจารยอ์ยา่งเป็นระบบ ทั้งทางดา้นคุณวฒิุและต าแหน่งทางวชิาการ 
 3) มทร.ลา้นนา เชียงราย ยงัขาดการประเมินผลการด าเนินงานการให้บริการนกัศึกษาอย่าง
เป็นระบบ ท าใหไ้ม่สามารถสะทอ้นผลลพัธ์ของการใหบ้ริการแก่นกัศึกษาได ้
 4) การให้ขอ้มูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษยเ์ก่าขาดความชัดเจน ไม่ไดแ้สดงผลการ
ด าเนินงาน 
 5) แผนพฒันานักศึกษาขาดความชัดเจนตั้ งแต่การก าหนดวตัถุประสงค์และตวัช้ีวดัทั้งใน
ระดบัแผนและกิจกรรมพฒันานกัศึกษา ท าให้ไม่สามารถพฒันานกัศึกษาตามบณัฑิตพึงประสงค์ของ
มทร.ลา้นนา เชียงราย อีกทั้งขาดความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 
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 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
 1) มทร.ลา้นนา เชียงราย และคณะ ควรมีการทบทวนการบริหารหลกัสูตรอยา่งเร่งด่วน เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานหลกัสูตรอุดมศึกษา ปี 2558 ควรมีการติดตามการปรับปรุงหลกัสูตรให้ สกอ. 
รับทราบ และมีรหสัหลกัสูตรเพื่อนกัศึกษาจะไดกู้ย้ืม กยศ. อีกทั้งควรมีการวเิคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียของการ
ปรับปรุงหลกัสูตรเป็นแขนงวชิา และทุกพื้นท่ี 
 2) มทร.ลา้นนา เชียงราย และคณะ ควรมีการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมพฒันาคณาจารย์
ท่ีชัดเจน ตั้ งแต่ระดับหลักสูตรและสาขา โดยเฉพาะการศึกษาต่อหรือการมีประสบการณ์ใน                
สถานประกอบการทางวิชาชีพ และมีอตัราก าลงัเพียงพอต่อการด าเนินการตามภาระกิจท่ีส าคญั รวมทั้ง
การลดภาระงานท่ีไม่จ  าเป็น เพื่อให้โอกาสและเวลาแก่คณาจารย์ในการพฒันาตนเอง ทั้งทางด้าน
วชิาการและวชิาชีพ 
 3) การประเมินผลการให้บริการ ควรให้ครอบคลุมภาระกิจการให้บริการ ทั้งด้านการให้
ค  าปรึกษา หน่วยงานท่ีให้บริการ และการเตรียมความพร้อม อีกทั้งการออกแบบประเมินควรออกแบบ
ใหส้ะทอ้นถึงกิจกรรมหรือกระบวนการใหบ้ริการ เพื่อจะไดน้ าผลการประเมินมาปรับปรุงการใหบ้ริการ 
และควรส ารวจใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายท่ีมารับบริการ 
 4) มทร.ลา้นนา เชียงราย ควรส ารวจหาความตอ้งการของศิษยเ์ก่าในการเพิ่มพูนความรู้ โดย
อาจด าเนินการผ่านช่องทางสมาคมศิษยเ์ก่า และด าเนินการในภาพรวม โดยเฉพาะในประเด็นความรู้
หรือนโยบายพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจเชียงราย เพื่อเสริมสร้างการประกอบอาชีพใหก้บัศิษยเ์ก่า 
 5) มทร.ล้านนา เชียงราย จ าเป็นต้องให้ความส าคญัของการจดัท าแผนพฒันานักศึกษาท่ี
เช่ือมโยงกบัแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั เขตพื้นท่ี และหลกัสูตร มีการก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จ
ของแผนและกิจกรรม โดยเน้นความส าเร็จดา้นผลลพัธ์ท่ีเกิดกบันกัศึกษา ทั้งดา้นบณัฑิตพึงประสงค์ 
(ทักษะการท างาน ความรู้ ทักษะทางสังคม คุณธรรมจริยธรรม) และทักษะศตวรรษท่ี 21  มีการ
ประเมินผลส าเร็จเพื่อน ามาปรับปรุงกิจกรรมและแผนพฒันาอย่างต่อเน่ือง จนสามารถเป็นบณัฑิตท่ี
สามารถประกอบอาชีพในอนาคตได ้

 
องค์ประกอบที ่2 :  กำรวจัิย 
 จุดเด่น : 
 คณาจารยมี์ศกัยภาพในการวจิยัและเผยแพร่ผลงานเพิ่มข้ึนอยา่งกา้วกระโดด 

 
 แนวทำงเสริม : 
 ควรส่งเสริมใหมี้การเผยแพร่ในวารสารระดบัชาติและนานาชาติให้เพิ่มข้ึน หรือส่งเสริมให้เกิด
การสร้างนวตักรรม การจดสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัร 



12 
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงราย : ปีการศึกษา 2560 

 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 ระบบสารสนเทศการบริหารงานและการสนับสนุนงานวิจยั รวมทั้งการจดสิทธิบตัรและ             
อนุสิทธิบตัรยงัขาดการพฒันาท่ีต่อเน่ือง 

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
 มทร.ล้านนา เชียงราย ควรให้ความส าคญัและสนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานวิจยัอย่าง
ต่อเน่ือง ตั้งแต่การก าหนดทิศทางงานวจิยัท่ีตอบสนองความตอ้งการของพื้นท่ีตามความเช่ียวชาญ อีกทั้ง
สนบัสนุนส่งเสริมการวิจยั เผยแพร่ผลงาน การจดสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัร เพื่อให้เกิดการน าไปใช้
ประโยชน์ อีกทั้งควรมีการยกยอ่งเชิดชูอาจารยผ์ูส้ร้างผลงาน 
 
องค์ประกอบที่ 3 :  กำรบริกำรวชิำกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 ในการด าเนินงานดา้นการบริการวิชาการ ผูป้ฏิบติัใหค้วามสนใจกบัการน าโครงการบริการทาง
วชิาการ มาปฏิบติัโดยไม่มีการก ากบัติดตามผลลพัธ์และขาดการน าแผนกลยุทธ์ด้านการบริการทาง
วิชาการมาเป็นเป้าหมายหลักในการพฒันางานบริการทางวิชาการ ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
เป้าหมายท่ี มทร.ลา้นนา เชียงราย ก าหนดไว ้

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
 การด าเนินการด้านการบริการวิชาการ มทร.ล้านนา เชียงราย ควรก ากับตั้งแต่งการจัดท า               
แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการทางวิชาการของ มทร.ลา้นนา เชียงราย และน าตวับ่งช้ีท่ีแสดงผลลพัธ์ด้าน
บริการวิชาการไปเป็นเป้าหมายในการก าหนดกิจกรรมดา้นบริการทางวิชาการ โดยให้ชุมชนเป้าหมาย            
มีส่วนร่วม และในการจดัท าโครงการบริการทางวิชาการนอกจากจะเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ท่ีก าหนด            
ไวแ้ลว้ การจดัท าโครงการบริการทางวชิาการควรก าหนดผลลพัธ์ของโครงการและผลลพัธ์ตอ้งสามารถ
สร้างความเขม้แขง็และย ัง่ยนืกบัชุมชนใหไ้ด ้
 
องค์ประกอบที ่4 :  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม มทร.ล้านนา เชียงราย ไม่ได้ก าหนด
เป้าประสงค์จากแผนกลยุทธ์มาสู่การปฏิบติังาน และก าหนดตวับ่งช้ียงัไม่เข้มแข็งและไม่สามารถ
ด าเนินการใหต้อบเป้าหมายของการปฏิบติังานไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
 การด าเนินงานด้านศิลปะและวฒันธรรมของ มทร.ล้านนา เชียงราย ควรจะพิจารณาตวับ่งช้ี  
ดา้นศิลปะและวฒันธรรมท่ีก าหนดโดยแผน และน าตวับ่งช้ีท่ีแสดงผลลพัธ์จากการท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรมมาเป็นปัจจยัหลกัท่ีเป็นเป้าหมายในการออกแบบการด าเนินงานดา้นศิลปะวฒันธรรม และ 
น าตวับ่งช้ีน้ีไปก าหนดกิจกรรมโครงการ โดยมีตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ หากไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย มีการประเมินกิจกรรมโครงการ และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานและก ากบั
ติดตามผลลพัธ์ จึงท าใหก้ลยทุธ์ดา้นศิลปะวฒันธรรมบรรลุเป้าหมาย 

 
องค์ประกอบที ่5 :  กำรบริหำรจัดกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 มทร.ลา้นนา เชียงราย ยงัขาดการจดัท าแผนกลยุทธ์ท่ีก าหนดการพฒันามหาวิทยาลยัอย่างเป็น
ระบบชัดเจน การจดัท าแผนกลยุทธ์ของ มทร.ล้านนา เชียงราย ท่ีบุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วม 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จในแต่ละพนัธกิจไม่เขม้แข็ง ไม่สามารถเป็นเป้าหมายท่ีจะท าให้วิสัยทศัน์ บรรลุ
เป้าหมายได ้และการจดัท าแผนกลยทุธ์ทางการเงินไม่ตอบโจทยต์ามการจดัท าแผนท่ีชดัเจน นอกจากนั้น 
มทร.ล้านนา เชียงราย ยงัขาดากรสร้างความเข้าใจและแนวปฏิบติัให้กับบุคลากรใน มทร.ล้านนา 
เชียงราย ทั้งทางดา้นการบริหารความเส่ียง การจดัการความรู้ การจดัท าแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล
และการพฒันาตนเอง 

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
 1) มทร.ล้านนา เชียงราย ควรทบทวนแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยั และควรตอบโจทยย์ุทธศาสตร์ของการพฒันาพื้นท่ีในเขตเชียงราย เพื่อคอยช่วยในการ
พฒันาจงัหวดัตามยุทธศาสตร์ท่ีตอ้งการ และก าหนดทิศทางการปฏิบติัตามแผนให้ชดัเจน โดยบุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วม มีการก าหนดตวับ่งช้ีท่ีแสดงผลลพัธ์และน าไปสู่การปฏิบติัในทุกกิจกรรม/โครงการ 
 2) มทร.ลา้นนา เชียงราย ควรสร้างความเขา้ใจใหก้บับุคลากรผูป้ระสานงานในการด าเนินงาน 
การบริหารความเส่ียง และบุคลากรภายใน มทร.ลา้นนา เชียงราย ไดเ้ขา้ใจแนวทางการปฏิบติัความเส่ียง 
โดยพิจารณาวา่อะไรคือปัญหาการควบคุมภายในและความเส่ียง เพื่อจะไดท้  ากิจกรรมท่ีท าให้เกิดความ
เส่ียงของสถานศึกษาไดรั้บการดูแลอยา่งเหมาะสม มีการบริหารความเส่ียง การก ากบัติดตามความเส่ียง
อยา่งสม ่าเสมอ และส่งผลใหค้วามเส่ียงในแต่ละประเด็นลดลง 
 3) มทร.ลา้นนา เชียงราย ควรสร้างความเขา้ใจและหาแนวทางในการจดัท าการจดัการความรู้
อย่างเป็นระบบ ทั้งดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการความรู้ในหน่วยงาน และการด าเนินงานดา้น
การจดัการความรู้ การก าหนดกระบวนการจดัท าการจดัการความรู้ท่ีชดัเจน 
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 4) บุคลากรผูป้ฏิบติัด้านบุคลากร ควรมีความเขา้ใจในการบริหารบุคลากรและการพฒันา
บุคลากรอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล และติดตามผลว่า บุคลากร
ได้รับการพัฒนาตามแผนหรือไม่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขตามหลัก PDCA ทั้ งสายวิชาการและ                              
สายสนับสนุน นอกจากนั้นควรมีการสรุปผลในแต่ละปีว่า กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีผลลพัธ์อย่างไร                
เพื่อหาแนวทาแกไ้ข 
 5) ผูรั้บผิดชอบงานวิชาการและหลกัสูตร ใน มทร.ลา้นนา เชียงราย ควรมีการประสานงาน
ร่วมกนัระหวา่งงาน   และผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบ เพื่อสร้างความเขา้ใจและช่วยเหลือกนั
ในการขบัเคล่ือนหลกัสูตรในบรรลุตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงราย : ปีการศึกษา 2560 

ภำพกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน   
มหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย 

วนัที ่ 14-15  กรกฏำคม  2561 
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ภำพกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน   
มหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย 
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