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1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เดิมรัฐบาลได้จดัตั้ งโรงเรียนประถมอาชีพ             

ช่างไมข้ึ้น เม่ือ พ.ศ. 2481  
พ.ศ.  2484  ไดย้า้ยสถานท่ีไปตั้งท่ี บริเวณวดัเวฬุวนั (วดัไผ่ลอ้ม)  ถนนมหาดไทยบ ารุง   ต.ระแหง             

อ.เมือง จ.ตาก  ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของโรงเรียนเทศบาล 1 (กิตติขจร) กรมอาชีวศึกษาอนุมติัให้โรงเรียน
การช่างตาก ปรับปรุงและขยายการศึกษาใหสู้งข้ึน ยกฐานะเป็น โรงเรียนการช่างตาก 

พ.ศ. 2501 ยา้ยสถานท่ีตั้งโรงเรียนการช่างตาก  มาอยูท่ี่บา้นหนองกะโห้ ต าบลไมง้าม ติดถนน
พหลโยธิน มีเน้ือท่ีประมาณ 200 ไร่ ซ่ึงเป็นท่ีตั้ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ใน
ปัจจุบนั  

พ.ศ. 2504 เปิดสอนวิชาช่างอุตสาหกรรม ประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง (หรือประกาศนียบตัร
วชิาชีพ-ปวช. ในปัจจุบนั)  

พ.ศ. 2509 กรมอาชีวศึกษาไดท้  าการยุบโรงเรียนการช่างสตรีตากให้โอนเขา้มาอยูก่บัโรงเรียน
การช่างตาก เพื่อจะยกระดบัเป็นวทิยาลยัเทคนิคต่อไป  

พ.ศ. 2510 กรมอาชีวศึกษา ยกฐานะโรงเรียนการช่างตากเป็น วิทยาลยัเทคนิคตาก โดยมี การ
สอนในระดบัประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง (ประกาศนียบตัรวิชาชีพ-ปวช.) และประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)  

พ.ศ. 2520 ไดโ้อนกิจการของวิทยาลยัเทคนิคตากรวมกบัวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เป็น วทิยาเขตเทคนิคตาก 

พ.ศ. 2531 ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรง
โปรดเกล้าฯ พระราชทานช่ือ "สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล" ตามหนังสือส านักราชการเลขาธิการ
พระบรมมหาราชวงั ท่ี รล 0003/16942 ลงวนัท่ี 15 กนัยายน 2531 และเปล่ียนช่ือวิทยาเขตเทคนิคตาก
เป็น วทิยาเขตตาก ยงัคงจดัการศึกษาระดบั ปวช. และ ปวส. 

พ.ศ. 2534 สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล อนุมติัให้วิทยาเขตตากเปิดการเรียนการสอนระดบั
ปริญญาตรี  

พ.ศ. 2541 ได้ยกเลิกการจัดการเรียนการสอนระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงเหลือการจดัการศึกษา ระดบั ปวส. และระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ.  2548 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   โดยให้มี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล รวม 9 มหาวิทยาลยั วิทยาเขตตาก เป็นสถานศึกษาใน มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
2548 
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 ปรัชญำ 
 “รากฐานของความช านาญอยูท่ี่การฝึกฝน” 

 ปณธิำน 
 “มหาวทิยาลยันวตักรรมเพื่อชุมชน” 

 วสัิยทศัน์ 
  “มุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติัท่ีมีความเช่ียวชาญ ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม    
เพื่อพฒันาชุมชน โดยมีการบริหารจดัการตามหลกัธรรมภิบาล” 
 
ตำรำงกำรวเิครำะห์ผลกำรประเมินระดับพืน้ที่ 

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

จ ำนวน 
ตัวบ่งช้ี 

คะแนนกำรประเมินเฉลีย่ 

ผลกำร
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 4 2.29 3.00 - 2.64 พอใช ้
2. การวจิยั 3 2.91 3.00 1.97 2.63 พอใช ้
3. การบริการวชิาการ 1 - 4.00 - 4.00 ดี 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1 - 3.00 - 3.00 พอใช ้
5. การบริหารจดัการ 2 - 3.50 - 3.50 พอใช ้

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

11 2.49 3.29 1.97 2.95 พอใช้ 

ผลกำรประเมิน 
ต้อง 

ปรับปรุง 
พอใช้ 

ต้อง 
ปรับปรุง 

  

 
 ผลการด าเนินการของ มทร.ล้านนา ตาก ในภาพรวมพบว่า  คะแนนเฉล่ียในภาพรวม  
ได้คะแนนเฉล่ีย 2.95  อยู่ในระดับพอใช้ โดยมีคะแนนในรายองค์ประกอบ ดังน้ี องค์ประกอบท่ี 1  
การผลิตบณัฑิต ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.64 อยูใ่นระดบัพอใช ้องคป์ระกอบท่ี 2 การวจิยั ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.63
อยูใ่นระดบัพอใช ้องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวชิาการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.00 อยูร่ะดบัดี  องคป์ระกอบท่ี 
4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  ได้คะแนนเฉล่ีย 3.00 อยู่ในระดบัพอใช้ และองค์ประกอบท่ี 5  
การบริหารจดัการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.50 อยูใ่นระดบัพอใช ้  
 ถา้พิจารณาจากปัจจยัน าเขา้ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.49  ตอ้งปรับปรุง ดา้นกระบวนการด าเนินการ ได้
คะแนนเฉล่ีย 3.29 อยูใ่นระดบัพอใช ้และดา้นผลลพัธ์ ไดค้ะแนน 1.97 ตอ้งปรับปรุง 
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2.06 

2.00 

3.00 

2.00 

3.00 

2.64 

2.63 

4.00 

3.00 

3.50 

1. กำรผลติบัณฑิต

2. กำรวจิัย

3. กำรบริกำรวชิำกำร
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วฒันธรรม

5. กำรบริหำรจัดกำร

ผลกำรประเมินปี 2559 ผลกำรประเมินปี 2560

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรประเมินปีกำรศึกษำ 2559 และปีกำรศึกษำ 2560 

องค์ประกอบคุณภำพ ผลกำรประเมนิปี 2559 ผลกำรประเมนิปี 2560 

องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 2.06 2.64 

องคป์ระกอบท่ี 2 การวิจยั 2.00 2.63 

องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 3.00 4.00 

องคป์ระกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 2.00 3.00 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 3.00 3.50 

คะแนนรวม 2.35 2.95 
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ข้อเสนอแนะในภำพรวม 
1) ในรอบปีท่ีผ่านมาขอช่ืนชมฝ่ายบริหารและผูป้ฏิบติังานทุกคน ท่ีพยายามท าขอ้เสนอแนะ

จาก คณะกรรมการประเมินคุณภาพไปประชุมและพฒันาและให้เวลา ความส าคญักบัการแกปั้ญหาท า
ให้ผลการด าเนินงานหลายภาคส่วนมีการพฒันาให้ดีข้ึนอยา่งชดัเจน  แต่อยา่งไรก็ตามผูบ้ริหารอาจตอ้ง
พิจารณาปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการท างาน สร้างขวญั ก าลงัใจ และ
มีผลตอบแทนดา้นสวสัดิการ อตัราเงินเดือนท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อภาระหนา้ท่ีของบุคลากร  

2) มทร.ล้านนา ตาก ควรก าหนดจุดเน้นของ มทร.ล้านนา ตาก ว่าเป็นเน้นจะพฒันาไปใน
ทิศทางไหน เช่น จะน า มทร.ลา้นนา ตาก ไปช่วยพฒันาเศรษฐกิจพิเศษทางดา้นใด เพื่อทุกคนในองคก์ร
จะได้มีเป้าหมายการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และควรก าหนดสมรรถนะหลักของแต่ละ
หลกัสูตรเพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหเ้พิ่มข้ึน 

3) หลงัจากการตรวจประเมินเสร็จส้ินลงผูบ้ริหารควรจดัประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยน าขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมินในแต่ละประเด็น น ามาสรุปผลและก าหนดแนวทาง
ปรับปรุงแกไ้ข แลว้น ามาก าหนดเป็นเป้าหมายในการพฒันาในแต่ละประเด็นในปีถดัไป หลงัจากนั้น
ผูบ้ริหารท่ีก ากบัติดตามให้ทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนั้นควรน าเป้าหมายมาก าหนดการ
ออกแบบระบบและกลไกในการปฏิบติังาน  เม่ือด าเนินการแลว้เสร็จในแต่ละกิจกรรมมีการประเมิน
กระบวนการ น ามาสู่การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
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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 
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก  มีหลกัสูตรและสาขาวชิาท่ี

เปิดสอน ระดบัปริญญาตรี  จ  านวน 18 หลกัสูตร ประกอบดว้ย 
1) คณะบริหำรธุรกจิและศิลปศำสตร์ ปริญญาตรี จ านวน 6 หลกัสูตร คือ 

(1) บธ.บ.การจดัการ 
(2) บธ.บ.การตลาด 
(3) บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
(4) บช.บ.การบญัชี 
(5) ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 
(6) ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

2) คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรเกษตร ปริญญาตรี จ านวน 2 หลกัสูตร คือ 
(1) วท.บ.เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(2) วศ.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 

3) คณะวศิวกรรมศำสตร์ ปริญญาตรี จ านวน 9 หลกัสูตร คือ 
(1) คอ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า 
(2) คอ.บ.วศิวกรรมเคร่ืองกล 
(3) คอ.บ.วศิวกรรมอุตสาหการ 
(4) วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า 
(5) วศ.บ.วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(6) วศ.บ.วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
(7) วศ.บ.วศิวกรรมอุตสาหการ 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder2$TreeView1','sAssessor')
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(8) วศ.บ.วศิวกรรมโยธา 
(9) วศ.บ.วศิวกรรมเคร่ืองกล 

4) คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ ปริญญาตรี จ านวน 1 หลกัสูตร คือ ศป.บ.ออก
แบบอุตสาหกรรม 
 

ปีการศึกษา 2560 มีจ  านวนนกัศึกษาทั้งส้ิน 3,674 คน จ านวนอาจารยท์ั้งส้ิน 188.5 คน  จ าแนก
ตามต าแหน่งอาจารย ์จ  านวน 142.5 คน ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์จ  านวน 46 คน และมีบุคลากร             
สายสนบัสนุน จ านวน 131 คน 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณด าเนินการรวมทั้งส้ิน 264,908,196 บาท 
โดยแบ่งออกเป็น เงินงบประมาณแผ่นดิน 201,386,998 บาท และเงินงบประมาณรายได้ 63,521,198 
บาท  

 
 สถำนทีจั่ดกำรเรียนกำรสอน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก ตั้งอยู ่เลขท่ี  41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ต าบล
ไมง้าม อ าเภอเมือง จงัหวดัตาก 63000 
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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 16 2.36 2.49  
1.3  อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ 30 1.88 2.08  
1.4  การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 5 ขอ้ 2.00 4.00 ขอ้ท่ีท าได ้ 

ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5  
1.5  กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 5 ขอ้ 2.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้  ขอ้ 2, 3 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  1 2.06 2.64  

องค์ประกอบที่ 2 : กำรวิจัย 
2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิยั
 หรือ งานสร้างสรรค ์

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

2.2  เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ 3 คะแนน 2.71 2.91  
2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 3 คะแนน 0.94 1.97  

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  2 2.22 2.63  

องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำร 

3.1  การบริการวชิาการแก่สังคม 6 ขอ้ 3.00 4.00 ขอ้ท่ีท าได ้   
ขอ้ 1, 2, 3 , 5, 6 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  3 3.00 4.00  

องค์ประกอบที่ 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 4 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 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 4, 7 

5.2  ผลการบริหารของคณะ - - - - ไม่ประเมิน - 
5.3  ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะ 6 ขอ้ 4.00 5.00 ขอ้ท่ีท าได ้  

ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5, 6 
คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  5 3.00 3.50  

คะแนนเฉลีย่ (11 ตัวบ่งช้ี) 2.35 2.95  

ระดบัคุณภำพ ต้องปรับปรุง พอใช้ 
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 5.2 ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ี 

คะแนนกำรประเมินเฉลีย่ 

ผลกำร
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 4 2.29 3.00  2.64 พอใช ้
2. การวจิยั 3 2.91 3.00 1.97 2.63 พอใช ้
3. การบริการวชิาการ 1 - 4.00 - 4.00 ดี 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1 - 3.00 - 3.00 พอใช ้
5. การบริหารจดัการ 2 - 3.50 - 3.50 พอใช ้

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

11 2.49 3.29 1.97 2.95 พอใช้ 

ผลกำรประเมิน 
ต้อง 

ปรับปรุง 
พอใช้ 

ต้อง 
ปรับปรุง 

  

 
 
 5.3 ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ 
 
องค์ประกอบที ่1 :  กำรผลติบัณฑิต 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 

1) มหาวิทยาลยั คณะ เขตพื้นท่ี และหลกัสูตร ยงัขาดการติดตามการรับทราบประเด็นจาก 
สกอ. ในการปรับปรุงหลกัสูตรโดยเฉพาะการปรับปรุงท่ีมีการเปล่ียนช่ือหลกัสูตร ส่งผลใหน้กัศึกษาไม่
สามารถกูเ้งิน กยศ. ได ้ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อจ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนในอนาคต 

2) คณาจารยมี์คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการจ านวนนอ้ย ขาดการสนบัสนุนและการพฒันา
ศักยภาพอย่างเป็นระบบและชัดเจน ทั้ งทางด้านคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการและการเสริมสร้าง
สมรรถนะทางวชิาการและวชิาชีพ 

3) การให้ขอ้มูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษยเ์ก่ายงัขาดความชดัเจนไม่สะทอ้นผลการ
ด าเนินการในภาพรวมของ มทร.ลา้นนา ตาก 

4) การจัดท าแผนพัฒนาและกิจกรรมนักศึกษายงัขาดความชัดเจนทั้ งด้านการก าหนด
วัต ถุประสงค์และตัว ช้ี ว ัดความส า เ ร็ จ  ท า ให้ ไม่ส ามารถสะท้อนการ เส ริมส ร้ า งบัณฑิต 
พึงประสงค ์อีกทั้ง การประเมินผลส าเร็จเป็นเพียงการประเมินปัจจยัน าเขา้ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรม ท า
ใหไ้ม่สามารถน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนและกิจกรรมพฒันานกัศึกษาได ้
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 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
1) คณะ เขตพื้นท่ี และหลกัสูตร ควรมีการติดตาม การปรับปรุงหลกัสูตรให้ สกอ. รับทราบ 

และมีรหัสหลกัสูตร เพื่อให้นกัศึกษาสามารถกูย้ืม กยศ.ได ้รวมทั้งหาแนวทางช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีมี
ปัญหาด้านการเงิน นอกจากน้ีควรมีการวิเคราะห์ขอ้ดีและขอ้เสียของการปรับปรุงหลกัสูตรการรวม
สาขาวชิาเป็นแขนงวชิาและเขตพื้นท่ี 

2) สถาบนั คณะ และเขตพื้นท่ี ควรให้ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากรอยา่งชดัเจน ทั้งการ
วางกรอบอตัราก าลงั มีการก าหนดนโยบายและมีแผนพฒันาเป็นรายบุคคล (IDP) ท่ีเช่ือมโยงตั้งแต่ระดบั
หลกัสูตร คณะ และเขตพื้นท่ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่การศึกษาต่อ การส่งเสริมเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ โดย
มีการจดัล าดบัความส าคญัและใหค้วามช่วยเหลือเป็นรายบุคคล มีการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุน  

3) มทร.ล้านนา ตาก ควรจดัให้มีการให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษยเ์ก่า โดยอาจมีการ
ส ารวจความต้องการ โดยเฉพาะประเด็นความรู้เทคโนโลยีหรือนโยบายเขตพื้นท่ี เพื่อเสริมสร้าง
ศกัยภาพการประกอบอาชีพของศิษยเ์ก่า 

4) มทร.ล้านนา ตาก ควรมีการทบทวนการจดัท าแผนพฒันานักศึกษาท่ีเช่ือมโยงกบัแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั และเขตพื้นท่ี มีการก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จของแผนและกิจกรรม โดย
เนน้ความส าเร็จดา้นผลลพัธ์ท่ีเกิดกบันกัศึกษา ทั้งทางดา้นบณัฑิตพึงประสงค ์(ทกัษะการท างาน ความรู้ 
ทกัษะทางสังคม และคุณธรรมและจริยธรรม) และทกัษะในศตวรรษท่ี 21 มีการประเมินผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์ ของแผนและกิจกรรมเพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรมและแผนพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองจนสามารถเป็นบณัฑิตท่ีสามารถประกอบอาชีพในอนาคต    

 
องค์ประกอบที ่2 :  กำรวจัิย 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 

1) มทร.ล้านนา ตาก ยงัขาดการก าหนดทิศทางงานวิจยัท่ีชัดเจน อีกทั้งผลงานวิจยัยงัไม่
สะท้อนความโดดเด่นและศักยภาพของคณาจารย์ ทั้ งทางด้านการเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม  
การจดสิทธิบตัร และอนุสิทธิบตัร 

2) ผลงานวจิยัท่ีเผยแพร่ยงัอยูใ่นระดบัการประชุมวชิาการระดบัชาติ 
 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
1) มทร.ล้านนา ตาก ควรมีการก าหนดทิศทางและแผนงานวิจัยท่ีสะท้อนศักยภาพของ

คณาจารยส์ามารถตอบสนองความตอ้งการของพื้นท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายพื้นท่ีเป็นเขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษตาก และจดัท าเป็นชุดโครงการวจิยัท่ีมีความร่วมมือของคณาจารยจ์ากหลากหลายสาขา 
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2) มทร.ล้านนา ตาก ควรให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์น า
ผลงานวิจัยไปเผยแพร่ในระดับท่ีสูงกว่าการประชุมวิชาการหรือการจดอนุสิทธิบัตร เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนและเขตพื้นท่ี โดยตอ้งมีนกัวิจยัอาวุโสช่วยเหลือ หรือการท างานร่วมกบันกัวิชาการ
ท่ีอาวโุส 

 
องค์ประกอบที่ 3 :  กำรบริกำรวชิำกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 มทร.ลา้นนา ตาก มีแผนกลยุทธ์ ดา้นบริการวิชาการท่ีชดัเจนโดยก าหนดเป้าประสงค ์ตวับ่งช้ี
ของแผนกลยุทธ์ท่ีเน้นชุมชนเขม้แข็ง 1 ชุมชน และน าตวับ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ไปสู่กิจกรรมโครงการ
ด้านบริการวิชาการ และได้ด าเนินการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ แต่ยงัขาดการด าเนินการท่ี
ก่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืในดา้นบริการวชิาการ  

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
 มทร.ล้านนา ตาก มีการจัดท างานบริการวิชาการท่ีน่าสนใจและมองเห็นผลลัพธ์จากการ
ด าเนินงานค่อนข้างสูงทั้ งด้านพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีบ้านปูแป้ อ.แม่สอด และบ้านสันเก้ากอบ  
อ.แม่ละมาด ท่ีมีแนวทางการพฒันาอย่างเป็นระบบ มทร.ลา้นนา ตาก ควรจดัให้การด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองและมีการจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ และท าให้ในปีการศึกษาต่อไปสามารถตอบสนองความ
ย ัง่ยืนของชุมชนได ้ประกอบกบั มทร.ลา้นนา ตาก ควรให้ความส าคญัถึงการท างานร่วมจงัหวดัในการ
จดัหาแหล่งทุนและเครือข่ายมาพฒันาชุมชนร่วม เพื่อสร้างความเขม้แขง็และย ัง่ยืนให้กบัจงัหวดัและน า
ผลลพัธ์สู่ มทร.ลา้นนา ตาก  
 
องค์ประกอบที ่4 :  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 มทร.ลา้นนา ตาก ก าหนดแผนกลยุทธ์ดา้นศิลปวฒันธรรม โดยเป็นตวับ่งช้ีวดัความส าเร็จตาม
แผน คือ มทร.ลา้นนา ตาก จะมีองค์ความรู้ ดา้นศิลปวฒันธรรม 1 องค์ความรู้ ซ่ึงการก าหนดตวับ่งช้ี
ความส าเร็จไม่สามารถสร้างหรือพฒันาใหส้อดคลอ้งการใหค้วามรู้แก่นกัศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรมได ้ 

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
 การก าหนดตวับ่งช้ีหาก มทร.ลา้นนา ตาก ควรก าหนดตวับ่งช้ีให้ตอบโจทยเ์ร่ืองมีองค์ความรู้
ด้านศิลปวฒันธรรม มทร.ล้านนา ตาก นอกจากนั้ นควรเพิ่มตัวบ่งช้ีท่ีพัฒนาหรือให้ความรู้ด้าน
ศิลปวฒันธรรม เพื่อจะเป็นไปตามภารกิจอุดมศึกษา แต่ในการก าหนดในกลยุทธ์ของ มทร.ลา้นนา ตาก 
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ได้ก าหนดตัวบ่งช้ีไม่ชัดเจนจะท าให้การพัฒนากิจกรรมโครงการ ด้วยการพัฒนานักศึกษาของ
ศิลปวฒันธรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
องค์ประกอบที ่5 :  กำรบริหำรจัดกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 

1) ในดา้นการก าหนดแผนกลยุทธ์ การจดัท าแผนพฒันาการมีส่วนร่วมของในการจดัท าแผน 
มทร.ลา้นนา ตาก เม่ือพิจารณาจากแผนกลยุทธ์พบว่ากลยุทธ์ยงัไม่เขม้แข็งท่ีจะน าภารกิจของประเด็น
ยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมายได้ นอกจากนั้นหลักสูตรยงัไม่ได้วิเคราะห์แผนกลยุทธ์ ว่าจะสามารถ
ด าเนินการในแต่ละปีให้แผนกลยุทธ์บรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ เน่ืองจากยงัไม่ไดมี้การจดัท ากลยุทธ์
ทางการเงิน 

2) มทร.ลา้นนา ตาก ไดพ้ยายามจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แต่ยงัขาดการวิเคราะห์ในบาง
ประเด็นท่ีถูกตอ้ง ท าให้ส่งผลต่อตน้ทุนต่อหน่วยผลิตของหลกัสูตรมีความคลาดเคล่ือนยงัไม่สามารถ
น ามาค านวณเป็นตน้ทุนต่อหน่วยของการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมได ้ 

3) มทร.ลา้นนา ตาก ยงัไม่ไดมี้การด าเนินการดา้นการบริหารความเส่ียง การจดัการความรู้ 
การวางแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคลอยา่งเป็นระบบ  

4) ถึงแมว้่า มทร.ลา้นนา ตาก จะมีคณะกรรมการวิชาการ ท าหน้าท่ีก ากบัติดตามการบริหาร
หลกัสูตรในระดบัพื้นท่ี เพื่อให้เขา้ไป ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา แต่ยงัไม่สามารถ
สะทอ้นผลลพัธ์ของคุณภาพการผลิตของ มทร.ลา้นนา ตาก  

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 

1) ในการพฒันาแผนกลยทุธ์ มทร.ลา้นนา ตาก ไดพ้ยายามปรับเปล่ียนตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์
เพื่อให้ตอบโจทยแ์ต่การด าเนินงานเช่นน้ีจะท าไดอ้ยา่ง เพราะไม่ไดมี้การวิเคราะห์และประมวลผลของ
การด าเนินงานตลอดทั้งกระบวนการ ทาง มทร.ลา้นนา ตาก น่าจะมีการปรับปรุงหรือทบทวนการจดัท า
แผนกลยุทธ์ เพื่อแสดงความเป็นตวัตนของ มทร.ลา้นนา ตาก ให้ชดัเจนและมีทิศทางท่ีจะท าให้แผนกล
ยทุธ์น าไปสู่วสิัยทศัน์ท่ีตอ้งการได ้

2) มทร.ลา้นนา ตาก ตอ้งวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยให้ถูกตอ้ง และค่อยน าไปวิเคราะห์ความ
คุม้ค่าของหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตร น าหลกัสูตรท่ีคลา้ยคลึงมาเปรียบเทียบกบัประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และโอกาสทางการแข่งขนั 

3) การบริหารความเส่ียง มทร.ล้านนา ตาก ควรท าความเข้าใจในประเด็นท่ีน ามาจดัการ  
ความเส่ียงโดยวิเคราะห์วา่ประเด็นนั้นเป็นปัญหาหรือการควบคุมภายในหรือความเส่ียง แลว้น าประเด็น
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ความเส่ียงมาวิเคราะห์โอกาสและความรุนแรงของความเส่ียงนั้น เพื่อหาแนวทางไปบริหารความเส่ียง
อยา่งเป็นระบบ ชดัเจน และสุดทา้ยตอ้งสามารถแสดงผลลพัธ์ท่ีดีข้ึนจากการบริหารความเส่ียงใหช้ดัเจน 

4) มทร.ล้านนา ตาก ควรมีระบบการบริหารจดัการด้านการจดัการความรู้อย่างเป็นระบบ  
โดยมีการใหค้วามรู้ดา้นการจดัการความรู้ การส่งเสริมสนบัสนุนติดตามผล เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานไดเ้ขา้ใจ
แนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน และน ามาสู่การปฏิบติัและติดตามผลลพัธ์องค์ความรู้ท่ีน ามาใช้ประโยชน์ใน
หน่วยงาน  

5) มทร.ลา้นนา ตาก ควรจดัท าแผนพฒันาบุคลากรท่ีเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์
ท่ีไดก้  าหนดไว ้ในการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร ไดมี้การจดัท าแผนในระดบัหลกัสูตร คณะ เรียบร้อย
แล้ว สามรถน ามารวมกันและบูรณาการเป็นแผนพฒันาบุคลากรใน มทร.ล้านนา ตาก ท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และควรมีการก ากบัผลลพัธ์ของแผนในแต่ละปีอยา่งเป็นระบบชดัเจน และควรน าผลการ
ด าเนินงานในแต่ละปีมาสรุปร่วมกบัแผนกลยทุธ์ หากมีปัญหาควรก าหนดแนวทางแกไ้ข 

6) คณะกรรมการวิชาการของ มทร.ล้านนา ตาก ควรน ารายงานผลการด าเนินงาน (SAR) 
ระดบัพื้นท่ีและผลการประเมินจากคณะกรรมการ (CAR) มาพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบและตวับ่งช้ี
เพื่อให้แต่ละหลกัสูตรในพื้นท่ี น าผลมาจดัท าแผนและด าเนินการปรับปรุงเพื่อให้การบริหารหลกัสูตร
ไดมี้การพฒันาปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัได ้
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