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1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  พิษณุโลก เป็นสถาบนัอุดมศึกษาสายอาชีพ  ไดรั้บ

การสถาปนาข้ึนโดยพระราชบญัญติัเม่ือวนัท่ี  27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2518 ในนามวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษา ต่อมาไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้
โปรดกระหม่อมพระราชทานช่ือ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล (Rajamangala Institute of Technology) 
เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2531 สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  เป็นนิติบุคคลมีฐานะเป็นกรมในสังกดั
กระทรวงศึกษาธิการมีอธิการบดีเป็นผูบ้งัคบับญัชา  และรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ
เช่นเดียวกบัอธิบดีของกรม  ต่าง ๆ การด าเนินงานของสถาบนัฯ อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของสภาสถาบนัฯ  
สถาบนัฯไดด้ าเนินการจดัตั้งศูนยก์ลางสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ข้ึนในปี พ.ศ. 2527 ในพื้นท่ีของ
กรมธนารักษ ์ จ  านวน 740 ไร่  ณ  ต าบลคลองหก  อ าเภอธญับุรี  จงัหวดัปทุมธานี  

วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2548  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าตรา
พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 9  แห่ง โดยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
เป็นมหาวิทยาลยัท่ีตั้งในภาคเหนือประกอบดว้ย 6 พื้นท่ี  และ 1 สถาบนัวิจยัและฝึกอบรมการเกษตร
ล าปาง  พื้นท่ี 6  แห่ง  คือ   1)  ภาคพายพั  2)  เชียงราย  3)  ล าปาง   4)  น่าน   5)  ตาก   6)  พิษณุโลก 

ในปี  พ.ศ. 2550 ไดแ้บ่งการบริหารงานของมหาวิทยาลยัเป็น 6 เขตพื้นท่ี 4 คณะ1 วทิยาลยั และ 
1 สถาบนั  ประกอบดว้ยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  
และ สถาบนัวจิยัเทคโนโลยกีารเกษตร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก มีรองอธิการบดีเขตพื้นท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชา
และรับผดิชอบ ปัจจุบนัคือ  รองศาสตราจารย ์ดร.คมสัน  อ านวยสิทธ์ิ 

ปณธิำน 
มหาวทิยาลยัแห่งการเรียนรู้ท่ีมีปัญญา มีความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน มีความบริสุทธ์ิและ

คุณงามความดีท่ีสามารถบูรณาการ ผสานการบริหารจดัการร่วมกบัเขตพื้นท่ีในการสร้างบณัฑิตนกั
ปฏิบติัท่ีถึงพร้อมดว้ยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ท่ีจะไปพฒันาสังคมและประเทศชาติ
ใหมี้ความเจริญรุ่งเรืองอยา่งย ัง่ยนื และด าเนินชีวติอยา่งเป็นสุข พึ่งพาตนเองได ้

 วสัิยทศัน์ 
 จดัการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ วิจยัและบริการสู่ชุมชน มุ่งสร้างคนดี มีคุณธรรม          
มีคุณภาพ สู้งาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี 
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 พนัธกจิ 
1) จดัการศึกษาดา้นวชิาชีพท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
2) สร้างงานวจิยัท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 
3) ใหบ้ริการและถ่ายทอดองคค์วมรู้แก่ชุมชนและผูป้ระกอบการ 
4) ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
5) พฒันาและสร้างองคค์วามรู้ดา้นเกษตรปลอดภยั 
6) พฒันาระบบและกลไกการบริหารจดัการ 

 
 
ตำรำงกำรวเิครำะห์ผลกำรประเมินระดับพืน้ที่ 

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ี 

คะแนนกำรประเมินเฉลีย่ 

ผลกำร
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 4 2.33 3.00 - 2.66 พอใช ้
2. การวจิยั 3 3.46 5.00 2.32 3.59 พอใช ้
3. การบริการวชิาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1 - 2.00 - 2.00 ตอ้งปรับปรุง 
5. การบริหารจดัการ 2 - 4.50 - 4.50 ดี 

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

11 2.70 3.86 2.32 3.40 พอใช้ 

ผลกำรประเมิน พอใช้ ดี ต้องปรับปรุง 
  

 
 ผลการด าเนินการของ มทร.ลา้นนา พิษณุโลก ในภาพรวมพบวา่  คะแนนเฉล่ียในภาพรวม ได้
คะแนนเฉล่ีย 3.40 อยูใ่นระดบัพอใช ้โดยมีคะแนนในรายองคป์ระกอบ ดงัน้ี องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิต
บณัฑิต ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.66 อยูใ่นระดบัพอใช ้องคป์ระกอบท่ี 2 การวิจยั ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.59 อยูใ่น
ระดบัพอใช ้ องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 5.00 อยูร่ะดบัดีมาก องคป์ระกอบท่ี 
4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.00  ตอ้งปรับปรุง และองค์ประกอบท่ี 5 การ
บริหารจดัการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.50 อยูใ่นระดบัดี 
 ถา้พิจารณาจากปัจจยัน าเขา้ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.70 อยูใ่นระดบัพอใช ้กระบวนการด าเนินการ ได้
คะแนนเฉล่ีย 3.86 อยูใ่นระดบัดี และผลลพัธ์ ไดค้ะแนน 2.32 ตอ้งปรับปรุง  
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1.94 

2.57 

5.00 

2.00 

4.00 

2.66 

3.59 

5.00 

2.00 

4.50 

1. กำรผลติบัณฑิต

2. กำรวจิัย

3. กำรบริกำรวชิำกำร
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วฒันธรรม

5. กำรบริหำรจัดกำร

ผลกำรประเมินปี 2559 ผลกำรประเมินปี 2560

ตำรำงเปรียบเทยีบผลกำรประเมินปีกำรศึกษำ 2559 และปีกำรศึกษำ 2560 
 

องค์ประกอบคุณภำพ ผลกำรประเมนิปี 2559 ผลกำรประเมนิปี 2560 

องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 1.94 2.66 

องคป์ระกอบท่ี 2 การวิจยั 2.57 3.59 

องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5.00 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 2.00 2.00 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 4.00 4.50 

คะแนนรวม 2.77 3.40 
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ข้อเสนอแนะในภำพรวม 
 1) แนวคิดในการพฒันา มทร.ล้านนา พิษณุโลก มีเป้าหมายในด้านเกษตรปลอดภัยและ
บณัฑิตท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน เป็นการก าหนดเป้าหมายท่ีดีแต่บุคลากรใน มทร.ล้านนา พิษณุโลก  
ควรน าส่ิงเหล่าน้ีไปเช่ือมโยงกบัแผนกลยุทธ์เพื่อจะส่งผลให้ส่ิงเหล่าน้ีให้ทุกคนไปเป็นแนวปฏิบติัท่ี
ปรากฏในแผนกลยุทธ์จะท าให้สถานศึกษาสามารถผลักดันจัดสรรงบประมาณ ก าหนดเป้าหมาย 
โครงการ เพื่อให้เป้าหมายท่ีก าหนดไวบ้รรลุตามผลลพัธ์ได ้ขณะเดียวกนักิจกรรมท่ีด าเนินการสามารถ
ส่งผลให้เป็นท่ียอมรับของพื้นท่ีและส่งผลให้พื้นท่ีไดรั้บการสนบัสนุนการพฒันาจากจงัหวดัในการตั้ง
ศูนยค์วามเป็นเลิศเกษตรปลอดภยั 
 2) มทร.ลา้นนา พิษณุโลก ควรวิเคราะห์สถานการณ์หลาย ๆ ดา้นโดยเฉพาะอยา่งยิ่งทางดา้น
การจดัการเรียนการสอน เช่น จ านวนนักศึกษาท่ีมีจ านวนน้อย หลกัสูตรท่ีหลากหลาย งบประมาณ
สนับสนุนการเรียนการสอน การเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ความทนัสมัยของหลักสูตร 
กระบวนการจดัการเรียนการสอน การเตรียมการพิจารณาหลกัสูตรใหม่ การจดัหาส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ ทั้งหมดน้ีผูบ้ริหารทุกฝ่ายไม่วา่จะเป็นฝ่ายวิชาการของ มทร.ลา้นนา พิษณุโลก และผูบ้ริหารของ
คณะ รวมทั้งประธานหลกัสูตร เพื่อวางแผนการจดัล าดบัความส าคญัของแต่ละประเด็น รวมทั้งก าหนด
ระบบและกลไกตลอดจนผลลพัธ์ท่ีต้องการในการด าเนินงานในแต่ละประเด็นจะท าให้การปฏิบติั 
มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน โดยความร่วมมือระหวา่งฝ่ายวชิาการและงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
 3) บุคลากรทั้งสหวิชาการและสายสนับสนุนมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาพื้นท่ีอย่างจริงจงั 
ส่งผลให้เห็นภาพการพฒันาเชิงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง สามารถรับนักศึกษาเพิ่มข้ึนอย่างชัดเจน 
ในปีการศึกษา 2561 อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลยั คณะ และพื้นท่ี ควรมีการดูแลสนับสนุนส่งเสริมให้
บุคคลอยู่อย่างมีความสุข มีความก้าวหน้าและมั่นคง ร่วมทั้ งให้ความส าคัญในการบ ารุงรักษา 
ส่ิงสนบัสนุนทั้งทางกายภาพใหมี้สภาพใชง้านได ้
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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 
 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มีหลักสูตรและสาขาวิชาท่ี                
เปิดสอน ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง จ านวน 8  หลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี จ านวน 10 หลกัสูตร 
ระดบัปริญญาโท จ านวน 1 หลกัสูตร ประกอบดว้ย  
 1) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร  มีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 5 
หลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี 4 หลกัสูตร และระดบัปริญญาโท 1 หลกัสูตร คือ 
 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (1) สาขาวชิาพืชศาสตร์ 
  (2) สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 
  (3) สาขาวชิาประมง 
  (4) สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร 
  (5) สาขาวชิาเทคโนโลยเีคร่ืองจกัรกลเกษตร 
 ระดบัปริญญาตรี (1) สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 
   (2) สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
   (3) สาขาวชิาเคร่ืองจกัรกลเกษตร 
   (4) สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ระดบัปริญญาโท (1) สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร  

2) คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ มีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 หลักสูตร 
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 3 หลกัสูตร คือ  
 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (1) สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  (2) สาขาวชิาการจดัการ 
 ระดบัปริญญาตรี (1) สาขาวชิาการจดัการธุรกิจ 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder2$TreeView1','sAssessor')
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   (2) สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
   (3) สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 
 3) คณะวิศวกรรมศำสตร์ มีระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 1 หลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี 
3 หลกัสูตร คือ  
 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (1) สาขาวชิาช่างยนต ์
 ระดบัปริญญาตรี (1) สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
   (2) สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
   (3) สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 
 

ในปีการศึกษา  2560 มีจ  านวนนัก ศึกษาทั้ ง ส้ิน  1,145  คน แบ่ ง เ ป็นนัก ศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 224 คน ระดบัปริญญาตรี 921 คน  

มีอาจารย์ทั้ งส้ิน 112 คน  จ าแนกตามต าแหน่ง เป็นอาจารย์ จ  านวน 84 คน ต าแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารย ์จ านวน 23 คน รองศาสตราจารย ์จ านวน 5 คน และมีบุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 93 
คน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณด าเนินการรวมทั้งส้ิน 186,348,655.97 
บาท โดยแบ่งออกเป็น เงินงบประมาณแผ่นดิน 117,717,177.65 บาท และเงินงบประมาณรายได้ 
68,631,478.32 บาท 

 
สถำนทีจั่ดกำรเรียนกำรสอน 
เลขท่ี 52 หมู่ท่ี 7 ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 12   

กิโลเมตร  ตามเส้นทางถนนสิงหวฒัน์  (พิษณุโลก-สุโขทยั) โดยตั้งอยู่ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ 3 
กิโลเมตร  
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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 2.56 2.52  
1.3  อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ 30 2.21 2.13  
1.4  การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 5 ขอ้ 2.00 4.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 1-5 
1.5  กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 5 ขอ้ 1.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้   ขอ้ 2, 3 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  1 1.94 2.66  

องค์ประกอบที่ 2 : กำรวิจัย 

2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิยั
 หรือ งานสร้างสรรค ์

6 ขอ้ 3.00 5.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 1-6 

2.2  เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ 3 คะแนน 2.99 3.46  
2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 3 คะแนน 1.71 2.32  

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  2 2.57 3.59  

องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำร 

3.1  การบริการวชิาการแก่สังคม 6 ขอ้ 5.00 5.00 ขอ้ท่ีท าได ้   ขอ้ 1-6 
คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  3 5.00 5.00  

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

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  4    

องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร 
5.1  การบริหารของสถาบนัเพ่ือการก ากบัติดตาม
 ผลลพัธ์ ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์
 ของสถาบนั 

7 ขอ้ 3.00 4.00 ขอ้ท่ีท าได ้  
ขอ้ 2, 3, 4, 5, 7 

5.2  ผลการบริหารของคณะ - - - - ไม่ประเมิน - 
5.3  ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะ 5 ขอ้ 5.00 5.00 ขอ้ท่ีท าได ้  ขอ้ 1-6 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  5 4.00 4.50  

คะแนนเฉลีย่ (11 ตัวบ่งช้ี) 2.77 3.40  

ระดบัคุณภำพ พอใช้ พอใช้ 
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 5.2 ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ี 

คะแนนกำรประเมินเฉลีย่ 

ผลกำร
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 4 2.33 3.00 - 2.66 พอใช ้
2. การวจิยั 3 3.46 5.00 2.32 3.59 พอใช ้
3. การบริการวชิาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1 - 2.00 - 2.00 ตอ้งปรับปรุง 
5. การบริหารจดัการ 2 - 4.50 - 4.50 ดี 

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

11 2.70 3.86 2.32 3.40 พอใช้ 

ผลกำรประเมิน พอใช้ ดี ต้องปรับปรุง 
  

 
 
 5.3 ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ 
 
องค์ประกอบที ่1 :  กำรผลติบัณฑิต 
 จุดทีค่วรพฒันำ 

1) ถึงแมว้า่อาจารย ์มทร.ลา้นนา พิษณุโลก จะมีความมุ่งมัน่ในการท างาน แต่ขาดการส่งเสริม
การพฒันาอยา่งเป็นระบบทางดา้นคุณวฒิุปริญญาเอก และต าแหน่งทางวชิาการ อีกทั้งคณาจารยอ์าวโุสท่ี
มีคุณวฒิุและต าแหน่งทางวชิาการใกลจ้ะเกษียณอายจุ  านวนมาก 

2) ถึงแมว้า่ มทร.ลา้นนา พิษณุโลกจะมีหลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐานตามเกณฑม์าตรฐานอุดมศึกษา 
แต่การปรับปรุงหลกัสูตรมีการเปล่ียนแปลงช่ือหลกัสูตรจากเดิม และขาดการติดตามรับทราบจาก สกอ. 
ส่งผลใหน้กัศึกษาไม่สามารถกูย้มืเงิน กยศ. ได ้ซ่ึงจะส่งผลต่อจ านวนนกัศึกษาท่ีจะเขา้เรียนในอนาคต 

3) การให้ขอ้มูลและความรู้ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อศิษยเ์ก่าขาดความชดัเจน ไม่สะทอ้นผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมของเขตพื้นท่ี 

4) แผนพฒันาและกิจกรรมนกัศึกษายงัขาดความชดัเจน ตั้งแต่การก าหนดวตัถุประสงค์ของ
แผนตวัช้ีวดัและการประเมินความส าเร็จ ท าให้ไม่สะทอ้นการส่งเสริมสร้างบณัฑิตพึงประสงค์ และ
ทกัษะ Soft Skill ส่งผลใหไ้ม่สามารถน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงพฒันานกัศึกษาได ้
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 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ 
1) สถาบนั คณะ และพื้นท่ี ควรให้ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากรอยา่งจริงจงั โดยเฉพาะ

การวางกรอบอตัราก าลังท่ีสมดุลกับหลักสูตรท่ีเปิดสอนในปัจจุบัน มีการก าหนดนโยบายในการ
ส่งเสริมพฒันาคณาจารยท่ี์ชดัเจน ก าหนดแผนพฒันาเป็นรายบุคคล (IDP) มาสู่การปฏิบติัในระดบัพื้นท่ี
เช่ือโยงทั้งคณะ ตั้งแต่ระดบัหลกัสูตร โดยเฉพาะการศึกษาต่อ การส่งเสริมการเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ 
โดยใหค้วามช่วยเหลือจดัล าดบัความส าคญัเป็นรายบุคคล มีการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุน 

2) สถาบนั คณะ และพื้นท่ี ควรมีการติดตามการปรับปรุงหลกัสูตรให้ สกอ. รับทราบ และมี
รหัสหลกัสูตร เพื่อให้นกัศึกษาสามารถกูย้ืม กยศ. ได ้รวมทั้งหาแนวทางช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีมีปัญหา
ดา้นการเงิน นอกจากน้ีควรมีการวเิคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียของการรวมสาขาวชิาเป็นแขนงวชิาในทุกพื้นท่ี 

3) สถาบนั คณะ และพื้นท่ีพิษณุโลก ควรมีการส ารวจความตอ้งการ การเพิ่มพูนความรู้จาก
ศิษยเ์ก่า ซ่ึงอาจด าเนินการผ่านสมาคมศิษยเ์ก่า และมีการด าเนินการในภาพรวม โดยเฉพาะประเด็น
ความรู้ เทคโนโลย ีหรือนโยบายเขตภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพการประกอบอาชีพของศิษยเ์ก่า 

4) มทร.ล้านนา พิษณุโลก จ าเป็นตอ้งให้ความส าคญัของการจดัท าแผนพฒันานักศึกษา ท่ี
เช่ือมโยงกบัแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั เขตพื้นท่ีและหลกัสูตร มีการก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จ
ของแผนและกิจกรรม โดยเน้นความส าเร็จด้านผลลัพธ์ท่ีเกิดกับนักศึกษา ทั้งทางด้านบณัฑิตท่ีพึง
ประสงค์ (การท างาน ความรู้ ทกัษะทางสังคม คุณธรรมจริยธรรม) และทกัษะศตวรรษท่ี 21 มีการ
ประเมินผลส าเร็จเพื่อน ามาปรับปรุงกิจกรรมและแผนพฒันาอย่างต่อเน่ือง จนสามารถเป็นบณัฑิตท่ี
สามารถประกอบอาชีพไดใ้นอนาคต 

 
องค์ประกอบที ่2 :  กำรวจัิย 
 จุดเด่น 
 มทร.ล้านนา พิษณุโลก มีศักยภาพด้านงานวิจัย เป็นท่ียอมรับในพื้นท่ี ส่งผลให้ได้รับ
งบประมาณสนบัสนุนจากจงัหวดั โดยเฉพาะดา้นการผลิตพืชอินทรียแ์ละอาหารปลอดภยั 

 
 จุดทีค่วรพฒันำ 
 ผลงานเผยแพร่ของงานวจิยัยงัอยูใ่นระดบัการประชุมวชิาการระดบัชาติ 

 
 ข้อเสนอแนะ  
 ควรส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจยัมาเผยแพร่ในวารสารระดบัชาติและนานาชาติให้มากข้ึน 
โดยให้นกัวิจยัอาวุโสช่วยเหลือ มีการท างานวิจยัเป็นทีม และมีการเผยแพร่เพื่อให้เกิดการใชป้ระโยชน์
จากงานวจิยัไปต่อในเชิงพาณิชย ์รวมทั้งการขอจดสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัร 
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องค์ประกอบที่ 3 :  กำรบริกำรวชิำกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 ในการบริการทางวชิาการของ มทร.ลา้นนา พิษณุโลก ไดมี้การด าเนินการอยา่งเป็นระบบตั้งแต่
การก าหนดแผนกลยทุธ์การบริการท่ีก าหนดวา่ชุมชนเขม้แข็ง น าไปสู่การปฏิบติัในพื้นท่ีท่ีชุมชนมีส่วน
ร่วม มีกรพฒันาอยา่งเป็นระบบจนเกิดความเขม้แขง็และเกิดความย ัง่ยนืท่ีมีหลกัฐานก าหนดอยา่งชดัเจน 

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
 มทร.ลา้นนา พิษณุโลก มีการก าหนดตวับ่งช้ีในแผนกลยทุธ์ใน 3 ประเด็นคือ  
 1) มูลค่าท่ีเกิดจากผลของการผลิตงาน บริการวิชาการ ความร่วมมือกบั เครือข่ายภายนอก ใน
การพฒันาพื้นท่ี เป้าหมายใหมี้ความมัน่คง และย ัง่ยนื  
 2) จ านวนชุมชนท่ีได้รับการพัฒนา  ภายใต้โครงการหลวง/โครงการอัน เน่ืองมาจาก
พระราชด าริศาสตร์พระราชา  
 3) มูลค่าจากความร่วมมือหน่วยธุรกิจ ระหว่างมหาวิทยาลยัร่วมกบัภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม สถาบนัการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ดา้นการบริการวชิาการ   
 ควรน าตวับ่งช้ีทุกตวัด้านการบริการทางวิชาการทั้ง 3 ประเด็นมาเป็นเป้าหมายหลกัในการ
ปฏิบติังาน เพราะในการบริการทางวชิาการสถานศึกษาจะตอ้งจดัท าแผนกลยทุธ์ของบริการทางวิชาการ 
เพื่อให้ตอบโจทยต์ามแผนกลยุทธ์ท่ีเก่ียวกบับริการทางวิชาการทุกตวับ่งช้ี จึงจะท าให้การบริการทาง
วชิาการประสบความส าเร็จและตวับ่งช้ีทุกตวัจะสามารถบรรลุเป้าหมายได ้
 
องค์ประกอบที ่4 :  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 แผลกลยุทธ์ด้านศิลปะและวฒันธรรมของ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ตวับ่งช้ีของแผนกลยุทธ์
มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรม 1 องค์ความรู้ท่ีไม่สามารถก าหนดคิดตวับ่งช้ีเก่ียวกับ
นกัศึกษาในดา้นศิลปะและวฒันธรรมได ้แต่เม่ือน าไปสู่การประชุม มทร.ลา้นนา พิษณุโลก กลบัจดัท า
โครงการให้กบักลุ่มนกัศึกษาท าให้โครงการโดยสามารถประเมินความส าเร็จท่ีสร้างประโยชน์ให้กบั
นกัศึกษาได ้

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
 ควรปรับแผนกลยุทธ์ของ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ในการก าหนดตัวบ่งช้ีด้านศิลปะและ
วฒันธรรม โดยให้ตวับ่งช้ีเป็นตวับ่งช้ีของผลลพัธ์ในส่ิงท่ี มทร.ลา้นนา พิษณุโลก ไม่ใช่เป็นตวับ่งช้ีท่ี
ตอบภารกิจหลกัของการพฒันานักศึกษา ดงันั้นควรมีการน าภารกิจหลกัท่ีตอบสนองนักศึกษาเป็น 
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ตวับ่งช้ีของการจดัท าแผนเพื่อน าไปสู่การปฏิบติักิจกรรมโครงการด้านศิลปวฒันธรรม รวมทั้งการ
ประเมินความส าเร็จของกิจกรรมต่าง ๆ ดงักล่าว 

 
องค์ประกอบที ่5 :  กำรบริหำรจัดกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ 

1) ในการจดัท าแผนกลยทุธ์ของผูรั้บผดิชอบงานแผนของมทร.ลา้นนา พิษณุโลกมีความมุ่งมัน่
ท่ีจะปรับปรุงตวับ่งช้ีหลายตวัท่ีไม่น าไปสู่การพฒันาผลลพัธ์ แต่ในการปฏิบติัยงัไม่สามารถตวับ่งช้ีของ
แผนกลยุทธให้มีความเข้มแข็งท่ีสามารถน าไปเป็นเป้าหมายของการพฒันาถึงการพฒันากิจกรรม
โครงการในแต่ละดา้นได ้นอกจากนั้นแผลกลยทุธทางการงานยงัไม่สมบูรณ์ 

2) การจดัท าแผนพฒันาบุคลากรยงัไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลความสามารถในการพฒันา
บุคลากรและไม่สามารถจดัท าแผนพฒันาบุคลากรภายใน 

3) แมว้า่ มทร.ลา้นนา พิษณุโลก ยงัมีการบริหารหลกัสูตรในภาพรวม โดยมีกรรมการท่ีมาจาก
ประเด็นหลัก ท าให้มีกรรมการหลักในภาพของพื้นท่ี แต่ขณะเดียวกันผูรั้บผิดชอบหลักและกอง
การศึกษายงัขาดความชดัเจนก ากบัติดตามในแต่ละองคป์ระกอบของหลกัสูตร 
 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ 

1) มทร.ลา้นนา พิษณุโลก ควรมีการทบทวนแผนกลยุทธโดยบุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
น าเอาขอ้มูลของแผลกลยุทธของ มทร.ลา้นนา และแผนพฒันาจงัหวดัพิษณุโลก หรือแผนพฒันาเขต
ภาคเหนือมาเป็นขอ้มูลในการปรับแผนกลยุทธ โดยในแผนกลยุทธมีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค ์กลยุทธ ตวับ่งช้ี โครงการ กิจกรรม โดยมีการก าหนดความเช่ือมโยงของงานทุกล าดบั ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และควรจดัท าแผนกลยุทธทางการเงิน 5 ปี เพื่อจะไดท้ราบวา่แผนกลยุทธจะ
ด าเนินไปไดมี้การจดัหาและจดัสรร งบประมาณ ใชจ่้ายในแต่ละกิจกรรม เพียงพอท่ีจะท าให้เป้าหมาย
บรรลุผลส าเร็จหรือไม่ 

2) ในดา้นการจดัท าแผนการบริหารและการพฒันาบุคลากร หลกัสูตร ควรเสนอให้บุคลากร
ทุกคนเขียนข้อมูลด้านความต้องการในการพฒันาบุคลากรและน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์จดัท า
แผนพฒันาบุคลากร 5 ปี และน าด าเนินงานและก ากบัติดตามในกิจกรรมต่างๆ ท่ีด าเนินในแต่ละปี
ด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้หากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ให้สรุปผลลพัธ์ท่ีได ้แลว้
ควรมีการประเมินกระบวนการว่าประเด็นใดไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้น าขอ้มูลมาประชุมแกไ้ขและ
พฒันาใหดี้ยิง่ข้ึนในปีต่อๆไป 

3) คณะกรรมการประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตรควรน าผลการประเมินแต่ละหลกัสูตรและแต่
ละองค์ประกอบมาวิเคราะห์ปัญหาข้ึนในส่วนท่ีคลา้ยคลึงและแตกต่างกนั แล้วน ามาวางแผนเพื่อหา
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แนวทางปรับปรุงและพฒันาร่วมโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในองค์ประกอบท่ีดีมาปรับปรุงร่วมกัน
มากกวา่การแยกท าเป็นรายหลกัสูตรและควรมีการก ากบัติดตามอยา่งใกลชิ้ด 
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ภำคผนวก 
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ภำพกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน   
มหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ พษิณุโลก 

วนัที ่ 18-19  กรกฏำคม  2561 
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