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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน : ปีการศึกษา 2560 

1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
จากโรงเรียนเกษตรกรรมสู่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลน่าน 73 ปี สถาบนัแห่งการเรียนรู้ 

โรงเรียนเกษตรกรรมน่าน ก่อตั้ งเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2481 ซ่ึงในขณะนั้นนโยบาย
การศึกษาของรัฐบาลในสมยันั้นไดก้ าหนดให้มีการศึกษาวชิาชีพซ่ึงจดัใหเ้หมาะสมกบัภูมิประเภท เช่น 
กสิกรรม หัตถกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ส าหรับประกอบการเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ต่าง ๆ 

ต่อมาเม่ือระบบการศึกษามีการพฒันาข้ึนทั้งบุคลากร ครู เคร่ืองมือ อุปกรณ์ อาคารสถานท่ี ใน
ปี พุทธศกัราช 2517 โรงเรียนเกษตรกรรมน่านจึงได้รับการยกฐานะให้เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรม 
พุทธศักราช 2518 วิทยาลัยเกษตรกรรม ได้แยกตัวจากกรมอาชีวศึกษา และจัดตั้ งเป็นวิทยาลัย
เทคโนโลยี และอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรน่าน ตามพระราชบญัญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา” พ.ศ. 2518 

ตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา วิทยาเขตเกษตรน่านไดก้า้วพฒันาการศึกษาทางดา้นอาชีพท่ีมีคุณภาพ
ทั้งระดบัต ่ากวา่ปริญญา และ ระดบัปริญญา ตลอดจน การวิจยั ส่งเสริมการศึกษาทางดา้นวิชาชีพ และ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม จนในปี พุทธศกัราช 2531 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลย
เดชทรงพระกรุณาโปรดเกลา้กระหม่อม พระราชทานนามใหม่วา่ “สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล” 

กระทัง่ในปี พุทธศกัราช 2548 จากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การบริหารจดัการสู่สถานบนัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐบาลด าเนินการโดยอิสระและมีความคล่องตวัในการบริหารจดัการ สถาบนั
เทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคล ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2548 สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนาน่าน วทิยาเขตน่าน จึงไดรั้บการสถาปนาเป็น “มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาน่าน” 

 
       ปรัชญำ 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน  มุ่งจดัการศึกษา เพื่อพฒันาก าลงัคนให้มีความรู้
คู่คุณธรรม สามารถปฏิบติังานไดจ้ริงบนพื้นฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
  วสัิยทศัน์ 
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นผูน้ าด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้าน
วิชาชีพเพื่อพฒันาคุณภาพก าลังคนสู่มาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบและย ัง่ยืน  บนพื้นฐานความรู้ 
ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขนัและพฒันาเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เพื่อคุณภาพชีวติท่ีดีของสังคม 



2 
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน : ปีการศึกษา 2560 

 
  เป้ำหมำย 
 1) ผลิตบุคลากรระดับต ่ากว่าปริญญา : ปริญญาตรี ในสัดส่วน 30 : 70 โดยให้มีสัดส่วน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีต่อสังคมศาสตร์ 70 : 30 
 2) จ านวนผลงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์และนวตักรรมท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้จ  านวนไม่
นอ้ยกวา่ 10 เร่ืองต่อปี 
 3) ให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพและเทคโนโลยี แก่ชุมชนจ านวนไม่น้อยกว่า 60 คร้ังต่อปี 
 4) พฒันาบุคลากรขององคก์รใหมี้ศกัยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้มีความรู้ความช านาญ
ในง าน ท่ี รับผิ ดชอบ  โดย มีก า ร เ ข้ า สู่ ต า แห น่ งท า ง วิ ช าก า ร ไม่ น้ อ ยก ว่ า ร้ อ ยละ  5  ต่ อ ปี 
 5) พฒันาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล  
 6) จัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ด้านศาสนศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
ส่ิงแวดลอ้ม ไม่นอ้ยกวา่ 1 องคค์วามรู้ต่อปี 
 
 แผนยุทธศำสตร์ 
 1) การพฒันาการศึกษาเพื่อผลิตก าลงัคน นกัปฏิบติั (Hands - On)  
 2) การพฒันามหาวทิยาลยัเพื่อการเติบโตร่วมกบัการพฒันาประเทศ 
 3) การพฒันาการบริหารจดัการและการสร้างฐานวฒันธรรมองคก์ร 
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ตำรำงกำรวเิครำะห์ผลกำรประเมินระดับสถำบัน   

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

จ ำนวน 
ตวับ่งช้ี 

คะแนนกำรประเมนิเฉลีย่ 
ผลกำร
ประเมนิ I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 4 3.04 2.00 - 2.52 พอใช ้
2. การวจิยั 3 3.33 3.00 3.44 3.26 พอใช ้
3. การบริการวชิาการ 1 - 4.00 - 4.00 ดี 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1 - 2.00 - 2.00 ตอ้งปรับปรุง 
5. การบริหารจดัการ 2 - 1.50 - 1.50 ตอ้งปรับปรุง

เร่งด่วน 
เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ีของ 

ทุกองค์ประกอบ 
11 3.13 2.29 3.44 2.62 พอใช้ 

ผลกำรประเมนิ พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 
พอใช้ 

  

 
 

 ผลการด าเนินการของ มทร.ล้านนา น่าน ในภาพรวมพบว่า  คะแนนเฉล่ียในภาพรวม ได้
คะแนนเฉล่ีย 2.62 อยูใ่นระดบัพอใช ้โดยมีคะแนนในรายองคป์ระกอบ ดงัน้ี องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิต
บณัฑิต ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.52 อยูใ่นระดบัพอใช ้ ทั้งน้ีไม่นบัรวมการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตร 
ท่ีเปิดสอนใน มทร.ล้านนา น่าน องค์ประกอบท่ี 2 การวิจยั ได้คะแนนเฉล่ีย 3.26 อยู่ในระดบัพอใช้  
องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.00 อยูร่ะดบัดี  องคป์ระกอบท่ี 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรม ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.00 ตอ้งปรับปรุง  และองคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ ได้
คะแนนเฉล่ีย 1.50 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน   
 ถา้พิจารณาจากปัจจยัน าเขา้ ไดค้ะแนนเฉล่ีย  3.13 อยู่ในระดบัพอใช้  กระบวนการด าเนินการ 
ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.29 ตอ้งปรับปรุง  และผลลพัธ์ ไดค้ะแนน 3.44  อยูใ่นระดบัพอใช ้ 
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2.62

2.40

5.00

2.00

2.00

2.52
3.26

4.00

2.00

1.50

1. กำรผลติบัณฑิต

2. กำรวจิยั

3. กำรบริกำรวชิำกำร
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วฒันธรรม

5. กำรบริหำรจดักำร

ผลกำรประเมนิปี 2559 ผลกำรประเมนิปี 2560

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรประเมินปีกำรศึกษำ 2559 และปีกำรศึกษำ 2560 
 

องค์ประกอบคุณภำพ ผลกำรประเมนิปี 2559 ผลกำรประเมนิปี 2560 

องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 2.62 2.52 

องคป์ระกอบท่ี 2 การวจิยั 2.40 3.26 

องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวชิาการ 5.00 4.00 

องคป์ระกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 2.00 2.00 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 2.00 1.50 

คะแนนรวม 2.61 2.62 
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ข้อเสนอแนะในภำพรวม 
 1) มทร.ลา้นนา น่าน ควรมีการบริหารงานใหมี้ความต่อเน่ือง โดยมีการจดัระบบการท างานให้
เป็นระบบ ท่ีสะท้อนผลลัพธ์ของการท างาน มีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรท่ีท าหน้าท่ี
รับผิดชอบในภารกิจส าคญั มีการติดตามผลการด าเนินการและช่วยเหลือสนบัสนุนให้มีการด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายหรือตวับ่งช้ีความส าเร็จ และมีการประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง 
 2) การด าเนินงานในภารกิจต่าง ๆ เกือบทุกภาพส่วนภายใน มทร.ล้านนา น่าน ยงัขาดการ
ก าหนดเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม และน าไปสู่การก าหนดระบบและกลไกในการปฏิบติังาน หลงัจาก
นั้นมีการก ากบัติดตามผลลพัธ์ หากพบปัญหา ประเมินกระบวนการและก ากบัติดตามกระบวนการนั้น 
ตามหลกัการปฏิบติัการแบบ PDCA ในการปฏิงานปกติ 
 3) ส่ิงท่ีผูบ้ริหารใน มทร.ลา้นนา น่าน ควรจะระมดัระวงัคือการปรับเปล่ียนผูป้ฏิบติังาน และ
ควรให้มีการวางแผนในการจดัเก็บข้อมูลของแต่ละกิจกรรมให้เป็นระบบ และยงัคงเป็นขอ้มูลของ
หน่วยงานนั้น แต่ในการปฏิบติังานขาดความเช่ือมโยงของผูป้ฏิบติังานรายเก่าและรายใหม่ เพราะองค์
ความรู้ของแต่ละกิจกรรมจะขาดหายไประหว่างรอยต่อของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหารควรหาวิธีการจดัเก็บ
ความรู้ และไม่วา่จะมีการเปล่ียนแปลงบุคลากรอยา่งไร งานท่ีปฏิบติัยงัคงต่อเน่ืองและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั หลงัจากเสร็จส้ินการประเมินแลว้ 
 4) ผูท่ี้รับผิดชอบในแต่ละภาคส่วน ควารน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินการ
ประกนัคุณภาพภายในไปประชุมร่วมกนัเพื่อน าขอ้เสนอแนะไปวิเคราะห์วางแผนปรับปรุง น าไปสู่การ
ปฏิบติั และน าไปสู่การจดัท าแผนในปีต่อไป มีผลลพัธ์การด าเนินการ ประเมินคุณภาพการด าเนินงานให้
ได ้มีส่วนช่วยในการพฒันาหน่วยงานใหมี้คุณภาพเกิดข้ึน 
 5) การบริหารจดัการของ มทร.ล้านนา น่าน ผูบ้ริหารควรจะประชุมเพื่อหาแนวทางการ
ด าเนินการให้เกิดการบูรณาการในทุกภาคส่วน เพื่อจะได้ก ากับติดตามผลลพัธ์เป็นองค์รวม แต่ถ้า
บุคลากรมีการปฏิบติังานแยกส่วนเท่าท่ีรับผิดชอบ โดยมีกลุ่มเป้าหมายการท างานท่ีแตกต่างกนั ถึงแมว้า่
ทุกกลุ่มท างานบรรลุเป้าหมาย แต่ไม่สามารถท าใหง้านขององคก์รโดยรวมบรรลุเป้าหมายได ้
 6) นกัศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาดา้นการกูเ้งิน กยศ. ท าใหน้กัศึกษาบางส่วนไม่สามารถเขา้ศึกษา
ต่อใน มทร.ล้านนา น่าน ได้ และนักศึกษาปัจจุบนัมีปัญหาด้านการเงินสูง ประกอบกับสภาวะการ
แข่งขนั การจดัหาผูเ้รียนรุนแรงมากยิง่ข้ึน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการจดัการศึกษา มทร.ลา้นนา น่าน ใน
ปัจจุบนัและอนาคตอนัใกล ้
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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 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน  มีหลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
จ านวน 12 หลกัสูตร แบ่งเป็นระดบัปริญญาตรี  11 หลกัสูตร ปริญญาโท 1 หลกัสูตร ประกอบดว้ย 

1) คณะบริหำรธุรกจิและศิลปศำสตร์ ปริญญาตรี จ านวน 5 หลกัสูตร คือ 
(1) บธ.บ.การจดัการ 
(2) บธ.บ.การตลาด 
(3) บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
(4) บช.บ.การบญัชี 
(5) ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 

2) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร  ปริญญาตรี จ านวน 4 หลกัสูตร ปริญญาโท 1 
หลกัสูตรคือ 

(1) วท.บ.เกษตรศาสตร์ 
(2) วท.บ.วทิยาการคอมพิวเตอร์ 
(3) วท.บ.เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(4) วท.บ.วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
(5) วท.ม.เทคโนโลยกีารเกษตร 

3) คณะวศิวกรรมศำสตร์ ปริญญาตรี จ านวน 2 หลกัสูตร คือ 
(1) วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า 
(2) วศ.บ.วศิวกรรมเกษตรและชีวภาพ 

 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder2$TreeView1','sAssessor')
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       ในปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีนกัศึกษาจ านวนทั้งส้ิน 1,215  คน 
เป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง จ  านวน  99  คน ระดบัปริญญาตรี จ านวน 1,113 คน ระดบั
ปริญญาโท จ านวน 3  คน 
  มีจ  านวนอาจารยท์ั้งส้ิน  114  คน  เป็นขา้ราชการพลเรือน 52 คน  พนกังานมหาวิทยาลยั 41 คน 
พนกังานราชการ 1 คน  พนกังานตามพนัธกิจและลูกจา้งชัว่คราว  20  คน  
 
 สถำนทีจั่ดกำรเรียนกำรสอน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน  59 หมู่ 13 ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวดั
น่าน 
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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 
 
 
 
 
 



9 
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน : ปีการศึกษา 2560 

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 3 คะแนน 2.74 3.07  
1.3  อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 3 คะแนน 2.72 3.00  
1.4  การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 6 ขอ้ 3.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้  ขอ้ 1, 3 
1.5  กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 6 ขอ้ 2.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้  ขอ้ 2, 3 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  1 2.62 2.52  

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 2.75 3.33  
2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 3 คะแนน 1.46 3.44  

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  2 2.40 3.07  

องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำร 
3.1  การบริการวชิาการแก่สังคม 6 ขอ้ 5.00 4.00 ขอ้ท่ีท าได ้   

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

องค์ประกอบที่ 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 6 ขอ้ 2.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 1, 6 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  4 2.00 2.00  

องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร 
5.1  การบริหารของสถาบนัเพ่ือการก ากบัติดตาม
 ผลลพัธ์ ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์
 ของสถาบนั 

4 ขอ้ 2.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 4, 7 

5.2  ผลการบริหารของคณะ - - - - ไม่ประเมิน - 
5.3  ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะ 5 ขอ้ 2.00 1.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 2 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  5 2.00 1.50  

คะแนนเฉลีย่ (11 ตัวบ่งช้ี) 2.61 2.62  

ระดบัคุณภำพ พอใช้ พอใช้ 
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 5.2 ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

จ ำนวน 
ตวับ่งช้ี 

คะแนนกำรประเมนิเฉลีย่ 
ผลกำร
ประเมนิ I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 4 3.04 2.00 - 2.52 พอใช ้
2. การวจิยั 3 3.33 3.00 3.44 3.26 พอใช ้
3. การบริการวชิาการ 1 - 4.00 - 4.00 ดี 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1 - 2.00 - 2.00 ตอ้งปรับปรุง 
5. การบริหารจดัการ 2 - 1.50 - 1.50 ตอ้งปรับปรุง

เร่งด่วน 
เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ีของ 

ทุกองค์ประกอบ 
11 3.13 2.29 3.44 2.62 พอใช้ 

ผลกำรประเมนิ พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 
พอใช้ 

  

 
 
 5.3 ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ 
 
องค์ประกอบที ่1 :  กำรผลติบัณฑิต 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 1) ถึงแมว้า่คณะจะมีการแต่งตั้งรองคณบดีมาช่วยบริหาร แต่ยงัไม่พบความเช่ือมโยงของการ
บริหารหลกัสูตรของคณะและพื้นท่ี ส่งผลใหไ้ม่พบผลลพัธ์การด าเนินงานดา้นการผลิตบณัฑิตของพื้นท่ี
ชดัเจน 
 2) มทร.ลา้นนา น่าน ยงัขาดความต่อเน่ืองในการปรับปรุงการบริการนกัศึกษาอยา่งเป็นระบบ 
ท าใหไ้ม่สามารถแสดงผลลพัธ์การด าเนินการและการปรับปรุงไดอ้ยา่งชดัเจน 
 3) การให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าขาดความชัดเจน ไม่แสดงผลการ
ด าเนินงาน 
 4) การจดัท าแผนพฒันาและกิจกรรมนักศึกษา ขาดความชัดเจนและไม่เช่ือมโยงตั้งแต่การ
ก าหนดวตัถุประสงค ์การก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนและกิจกรรม ไม่สะทอ้น
การเสริมสร้างบณัฑิตพึงประสงค ์อีกทั้งไม่สามารถน าผลการประเมินความส าเร็จมาปรับปรุงแผนและ
กิจกรรมพฒันานกัศึกษา 
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 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
 1) มทร.ลา้นนา น่าน ควรน ารายงานผลการด าเนินงานระดบัหลกัสูตร (มคอ.7) ของเขตพื้นท่ี
มาบริหารหลกัสูตรร่วมกบัคณะ ให้เกิดการพฒันาคุณภาพบณัฑิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการก ากบั
มาตรฐาน การพฒันานกัศึกษา การส่งเสริมและพฒันาอาจารยแ์ละส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 
 2) มทร.ลา้นนา น่าน มีความจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญักบัการให้บริการนกัศึกษาอย่างเป็น
ระบบ เช่ือมโยงกนัทั้งการให้ค  าปรึกษาทางวิชาการ การใช้ชีวิต การให้ขอ้มูลหน่วยงานท่ีให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร ควรด าเนินการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวางแผน การด าเนินการ การ
ประเมินคุณภาพของกิจกรรมและการให้บริการ อีกทั้งน าผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการตรง
กลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งการปรับปรุงระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 3)  มทร.ลา้นนา น่าน ควรส ารวจหาความตอ้งการของศิษยเ์ก่าในการเพิ่มพูนความรู้ โดยอาจ
ด าเนินการผ่านช่องทางสมาคมศิษยเ์ก่า และด าเนินงานในภาพรวม โดยเฉพาะในประเด็นความรู้หรือ
เทคนิคสมยัใหม่ท่ีเสริมสร้างการประกอบอาชีพใหก้บัศิษยเ์ก่า 
 4) มทร.ลา้นนา น่าน ควรให้ความส าคญักบัการจดัท าแผนพฒันานกัศึกษา โดยเช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตร์ของพื้นท่ี มีการก าหนดเป้าประสงค์ จดัท าแผนกลยุทธ์และตวัช้ีวดัความส าเร็จของแผน  
ระยะยาว มาจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี และก าหนดโครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ท่ีท าให้เกิดผล
ต่อนกัศึกษาในหลาย ๆ ดา้น และมีการประเมินผลส าเร็จ น าผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรมและ
แผนพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 
องค์ประกอบที ่2 :  กำรวจัิย 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 1) มทร.ล้านนา น่าน ยงัขาดการน าระบบสารสนเทศมาบริหารจัดการงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์ท าใหไ้ม่สามารถก าหนดทิศทางงานวจิยั ความเขม้แขง็และความโดดเด่นของพื้นท่ี 
 2) การด าเนินงานวจิยัยงัไม่เห็นผลลพัธ์ทางดา้นการจดอนุสิทธิบตัรและสิทธิบตัร 

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
 1) มทร.ลา้นนา น่าน ควรน าระบบสารสนเทศมาบริหารจดัการเพื่อก าหนดทิศทางงานวิจยั 
การก ากบัติดตาม การด าเนินงาน การเผยแพร่ผลงาน 
 2) ควรสนบัสนุนช่วยเหลือส่งเสริมให้นกัวิจยัสามารถจดอนุสิทธิและสิทธิบตัร โดยอาจให้
ความรู้ กระตุน้ใหน้กัวจิยัส่งผลงาน และช่วยเหลือในกระบวนการจดอนุสิทธิบตัรและสิทธิบตัร 
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องค์ประกอบที่ 3 :  กำรบริกำรวชิำกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 มทร.ลา้นนา น่าน มีการบริการทางวิชาการท่ีให้ความส าคญักบัการยกระดบัชุมชนตามบริบท
ของมหาวิทยาลยั แต่ยงัไม่สามารถน าแผนกลยุทธ์ของเขตพื้นท่ีมาเป็นขอ้มูลหลกัในดา้นการให้บริการ
ทางวชิาการได ้จึงไม่สะทอ้นความส าเร็จของการบริการทางวชิาการตามแผน 

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
 ในการจดัท าแผนกลยุทธ์ของเขตพื้นท่ี ควรมีการก าหนดแผนกลยุทธ์ด้านการบริการทาง
วชิาการท่ีแสดงผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการบริการทางวชิาการให้ชดัเจน เช่น ตวับ่งช้ีความส าเร็จของแผนดา้น
การบริการทางวิชาการท่ีแสดงผลลพัธ์และน าตวับ่งช้ีความส าเร็จตามแผนท่ีก าหนด ไปด าเนินกิจกรรม
โครงการ เพื่อใหต้อบโจทยค์วามส าเร็จของแผนและโครงการ 
 
องค์ประกอบที ่4 :  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไม่ไดแ้สดงถึงความเขม้แข็งทางดา้นการท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรมท่ีแสดงผลลพัธ์กบันกัศึกษาและเขตพื้นท่ี ไม่ไดน้ าแผนกลยุทธ์ไปเป็นหลกัในการ
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานดา้นศิลปะและวฒันธรรม  
 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
 มทร.ล้านนา น่าน ควรวางระบบและกลไกในการบริหารงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม โดยน าผลลพัธ์จากแผนกลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษามาเป็นเป้าหมายในการด าเนินการ 
และก าหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ด้านการอนุรักษ์ศิลปะและวฒันธรรม ท่ีเช่ือมโยงระหว่าง
เป้าประสงค ์กลยุทธ์ แผนงานโครงการ เพื่อจะให้มีการก ากบัติดตามด าเนินงานตามแผน มีการประเมิน
กระบวนการและปรับปรุงกระบวนการ 
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องค์ประกอบที ่5 :  กำรบริหำรจัดกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 1) แผนกลยทุธ์ของ มทร.ลา้นนา น่าน ท่ีน าสู่การปฏิบติัยงัไม่สะทอ้นใหเ้ห็นทิศทางการพฒันา
เขตพื้นท่ีอยา่งชดัเจน การก าหนดตวับ่งช้ีบางส่วนไม่ใช่ตวับ่งช้ีท่ีแสดงผลลพัธ์ของการด าเนินงาน และ
ไม่เกิดประโยนช์ต่อการพฒันาหน่วยงาน นอกจากนั้นควรมีการจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีถูกตอ้ง 
เพื่อจดัสรรงบประมาณในการพฒันาแผนกลยทุธ์ 
 2) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย มทร.ล้านนา น่าน ได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย แต่
วธีิการค านวณตน้ทุนยงัไม่ชดัเจนและยงัไม่สามารถน าไปค านวณประสิทธิภาพประสิทธิผล และโอกาส
ทางการแข่งขนัของแต่ละหลกัสูตรได ้
 3) บุคลากรใน มทร.ล้านนา น่าน ยงัขาดความเข้าใจในการด าเนินการด้านการบริหาร                
ความเส่ียงและการจดัการความรู้ 
 4) มทร.ลา้นนา น่าน ยงัไม่ไดมี้การจดัท าแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล เพื่อจะไดท้ราบแนว
ทางการบริหารและการส่งเสริมบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้บุคลากรทุกรายให้เขตพื้นท่ีได้มี
โอกาสทราบความกา้วหนา้ในการพฒันาตนเอง 
 5) ผูรั้บผิดชอบงานวิชาการและหลกัสูตร ยงัขาดความเข้าใจในการด าเนินการเพื่อพฒันา
หลกัสูตรให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการก ากบัติดตามดูแลจดัสรรทรัพยากรให้หลกัสูตรด าเนินการ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
 1) มทร.ลา้นนา น่าน ควรจดัท าแผนกลยทุธ์โดยวเิคราะห์ SWOT โดยบุคลากรในหน่วยงานมี
ส่วนร่วม และน าขอ้มูลมาจากแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยั โดยก ากบัติดตามผลลพัธ์ท่ีตอ้งการตาม
วิสัยทศัน์ และในการจดัท าแผนกลยุทธ์ตอ้งเช่ือมโยงระหว่างเป้าประสงค์ กลยุทธ์ กิจกรรมโครงการ 
เพื่อสร้างความเช่ือมโยงในการจดัท าแผนกลยุทธ์ และเม่ือจดัท าแผนกลยุทธ์แลว้ ควรจดัท าแผนกลยทุธ์
ทางการเงิน เพื่อใหท้ราบวา่มีการจดัสรรงบประมาณเพียงพอในการจดัท าแผนหรือไม่ 
 2) ในการก าหนดตน้ทุนต่อหน่วยของหลกัสูตรพบวา่ ไดมี้การค านวณตน้ทุนต่อหน่วยของแต่
ละหลกัสูตรจากส่วนกลาง และไม่ได้น าเสนอตน้ทุนต่อหน่วยให้หลกัสูตรไปวิเคราะห์ว่า ตน้ทุนต่อ
หน่วยน้ีมาจากตน้ทุนใดบา้ง เช่น ตน้ทุนดา้นการจดัการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ การ
อนุรักษ์ศิลปะและวฒันธรรม การพฒันาอาจารย์ และต้นทุนด้านการพัฒนานักศึกษา เพื่อจะได้
เปรียบเทียบความคุม้ค่าของหลกัสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสทางการแข่งขนั 
 3)  มทร.ลา้นนา น่าน ควรให้ความรู้กบับุคลากรในดา้นการบริหารความเส่ียงให้มีความเขา้ใจ
วา่ อะไรคือปัญหา การควบคุมภายใน ความเส่ียง การวิเคราะห์โอกาสภยัคุกคาม การก าหนดปัจจยัเส่ียง 
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วิธีการบริหารความเส่ียง การก ากบัความเส่ียง และด าเนินการอย่างไรให้ความเส่ียงของมหาวิทยาลยั
ลดลง 
 4) มทร.ลา้นนา น่าน ควรสร้างความเขา้ใจให้บุคลากรภายในองค์กรให้เขา้ใจการจดัท าการ
จดัการความรู้ การบริหารจดัการความรู้ทั้งในระดบัคณะและหน่วยงานสนบัสนุน โดยมีการควบคุม 
ก ากบั ติดตาม ประเมินหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนในพื้นท่ี และกลวิธีในการส่งเสริมสนับสนุน 
ตลอดจนพฒันาการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในองค์กรให้ประสบ
ความส าเร็จ 
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ภำคผนวก 
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ภำพกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน   
มหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน 

วนัที ่ 2-3  กรกฏำคม  2561 
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