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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง : ปีการศึกษา 2560 

1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  ล าปาง ตั้งอยูกิ่โลเมตรท่ี  616 ถนนพหลโยธิน หมู่ท่ี 
17 ต าบลพิชยั อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ห่างจากตวัเมืองล าปางประมาณ  16  กิโลเมตร สภาพพื้นท่ีเดิม
ของสถานท่ีแห่งน้ี เป็นท่ีดอน เป็นป่าละเมาะ การบุกเบิกพื้นท่ีในระยะเร่ิมต้นนั้นใช้แรงงานของ
นกัศึกษาเป็นส่วนใหญ่  ตน้สังกดัเดิม  คือ  กรมอาชีวศึกษา ไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อบุกเบิกพื้นท่ีและ
สร้างอ่างเก็บน ้ า อาคารเรียน และอาคารบ้านพกัครู-อาจารย์ ตามงบประมาณท่ีได้รับ โดยเปิดรับ
นกัศึกษา เขา้เรียนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2515  เป็นตน้มา  พื้นท่ีล าปางมีพื้นท่ีทั้งหมด 1,800 ไร่  โดย
ใชป้ระโยชน์ร่วมกบัสถาบนัวจิยัและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง ซ่ึงเป็นหน่วยงานสังกดัในมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลเช่นเดียวกนั 

ปี พ.ศ. 2518 กระทรวงศึกษาธิการ ไดจ้ดัตั้งวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตามประกาศ
ราชกิจจานุเบกษาฉบบัพิเศษ  เล่ม  92  ตอนท่ี 1 หนา้ 1 ลงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2518 โดยมีฐานะเป็น
กรมหน่ึงในกระทรวงศึกษาธิการ และไดแ้บ่งสถานศึกษาจากกรมอาชีวศึกษา จ านวน  28 แห่งมาข้ึนต่อ
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา  ในการรวมหน่วยงานมาสังกดัวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาน้ี  
ได้รวมเอาโรงเรียนเกษตรกรรมล าปางมาด้วย และได้เปล่ียนช่ือใหม่เป็น “วิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา  วทิยาเขตเกษตรล าปาง” 

เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน  พ.ศ. 2531 วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  ไดรั้บพระราชทานนาม
ใหม่จากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 9 เป็น “สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล” และเม่ือวนัท่ี 8 
มกราคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่ ได้ทรงพระปรมาภิไธยพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล ซ่ึงมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัพุธท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้มา  ดงันั้นสถาบนัแห่ง
น้ีจึงไดรั้บพระราชทานนามใหม่วา่ “มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง”  จนถึงปัจจุบนัน้ี   

ปรัชญำ 
“บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจและหลกัธรรมาภิบาล” 

 วสัิยทศัน์ 
  “มหาวทิยาลยัชั้นน าดา้นการผลิต บณัฑิตนกัปฏิบติั บนฐาน สร้างสรรค ์นวตักรรม  
    วจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพื่อชุมชน สู่สากล” 

 ปณธิำน 
 มหาวทิยาลยัแห่งการเรียนรู้ท่ีมีปัญญา มีความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน มีความบริสุทธ์ิและ

คุณงามความดี ท่ีสามารถบูรณาการ ผสานการบริหารจดัการร่วมกับเขตพื้นท่ีในการสร้างบัณฑิต                   
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นักปฏิบัติท่ีถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ท่ีจะไปพฒันาสังคมและ
ประเทศชาติ  ใหเ้จริญรุ่งเรืองอยา่งย ัง่ยนืและด าเนินชีวติอยา่งเป็นสุข พึ่งพาตนเองได ้

 เป้ำหมำย 
 “มหาวทิยาลยั RMUTL Transform to Localization 5 Flagships” 
 1) มหำวิทยำลัยเพ่ือพัฒนำก ำลังคนฐำนรำก  ลดความเหล่ือมล ้ า สร้างความเขม้เข็งเพิ่มขีด
ความสามารถใหโ้อกาสทางการศึกษา เพื่อยกระดบัการพฒันาคุณภาพชีวติ โดยไม่คิดทิ้งใครไวข้า้งหลงั 
 2) มหำวทิยำลัยนักปฏิบัติ เรียนรู้ฝึกฝนวิชาชีพเฉพาะทาง อยูห่นา้งานเผชิญปัญหาประยุกตใ์ช้
ทกัษะเพิ่มปัญญา ดว้ยหลกัศีลธรรมจรรยา พฒันาสร้างนวตักรรม 
 3) มหำวิทยำลัยเกษตรกร ใช้หลกัวิชาการ องค์ความรู้เพื่อการพฒันา มุ่งมัน่ ทดลองแก้ไข
ปัญหาทาง  การเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดธุรกิจเพื่อการพฒันาประเทศ สร้างความภาคภูมิใจใน
อาชีพเกษตรกรไทย 
 4) มหำวิทยำลัยกำรขนส่ง ศูนยก์ลางขบัเคล่ือนการขนส่งบนเส้นทางระเบียงเศษฐกิจในการ
ผลิตก าลงัคนและพฒันาเทคโนโลย ีบนฐานการลงทุนความร่วมมือท่ีดีกบัภาคเอกชน 
 5) มหำวิทยำลัยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  พฒันากลุ่มธุรกิจ ฐานราก ให้มีคุณภาพ เพิ่มขีด
ความสามารถผลักดันสร้างค่านิยม ร่วมคิดค้น ผลักดันและยกระดับ  ร่วมกับนักวิชาการและผูมี้
ประสบการณ์ รองรับพื้นฐานการคา้ระหวา่งประเทศ 

 วตัถุประสงค์ 
1)   เพื่อพฒันาคุณภาพก าลงัคนสู่มาตรฐานสากลอยา่งเป็นระบบและย ัง่ยนื 
2) เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาและสู่สากล 
3) เพื่อสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
4) เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และถ่ายทอดภูมิปัญญาทางด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 
5) เพื่อให้สามารถขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของชาติและพื้นท่ีได้อย่างสมดุลย ัง่ยืนทั้ งทาง

เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 6) เพื่อความเป็นผูน้ าและความเป็นเลิศ 
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ตำรำงกำรวเิครำะห์ผลกำรประเมินระดับสถำบัน   

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

จ ำนวน 
ตัวบ่งช้ี 

คะแนนกำรประเมินเฉลีย่ 
ผลกำร
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 4 2.18 3.00 - 2.59 พอใช ้
2. การวจิยั 3 4.53 4.00 2.62 3.72 ดี 
3. การบริการวชิาการ 1 - 4.00 - 4.00 ดี 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1 - 4.00 - 4.00 ดี 
5. การบริหารจดัการ 2 - 2.50 - 2.50 ตอ้งปรับปรุง 

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

11 2.96 3.29 2.62 3.14 พอใช้ 

ผลกำรประเมิน พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
  

 
 

 ผลการด าเนินการของ มทร.ล้านนา ล าปาง ในภาพรวมพบว่า  คะแนนเฉล่ียในภาพรวม ได้
คะแนนเฉล่ีย 3.14  อยูใ่นระดบัพอใช ้โดยมีคะแนนในรายองคป์ระกอบ ดงัน้ี องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิต
บณัฑิต ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.59  อยูใ่นระดบัพอใช ้ องคป์ระกอบท่ี 2 การวิจยั ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.72 อยูใ่น
ระดบัดี  องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.00 อยู่ระดบัดี  องค์ประกอบท่ี 4 การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ได้คะแนนเฉล่ีย 4.00 อยู่ระดับดี และองค์ประกอบท่ี 5 การบริหาร
จดัการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.50 ตอ้งปรับปรุง 
 ถา้พิจารณาจากปัจจยัน าเข้า ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.96 อยู่ในระดบัพอใช้  กระบวนการด าเนินการ 
ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.29 อยูใ่นระดบัพอใช ้และผลลพัธ์ ไดค้ะแนน 2.62 อยูใ่นระดบัระดบัพอใช ้
 ดงันั้นจะเห็นได้ว่าผูบ้ริหาร มทร.ล้านนา ล าปาง ควรให้ความสนใจในการปรับกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรท่ีมีความส าคญัต่อภารกิจหลกัเป็นอนัดบัแรก เพราะเกิดผลกระทบต่อนกัศึกษา
โดยตรง 
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ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรประเมินปีกำรศึกษำ 2559 และปีกำรศึกษำ 2560 
 

องค์ประกอบคุณภำพ 
ผลกำรประเมนิ 

ปี 2559 
ผลกำรประเมิน 

ปี 2560 
องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 2.26 2.59 

องคป์ระกอบท่ี 2 การวิจยั 2.60 3.72 

องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 4.00 4.00 

องคป์ระกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 2.00 4.00 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 3.50 2.50 

คะแนนรวม 2.71 3.14 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.26

2.60

4.00

2.00

3.50

2.59 

3.72 

4.00 4.00 

2.50 

1. กำรผลติบัณฑิต

2. กำรวิจัย

3. กำรบริกำรวิชำกำร
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

5. กำรบริหำรจัดกำร

ผลกำรประเมนิปี 2559 ผลกำรประเมนิปี 2560
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ข้อเสนอแนะในภำพรวม 
 1) การด าเนินการดา้นการบริหารหลกัสูตรของ มทร.ลา้นนา ล าปาง ท่ีมีทั้งผูรั้บผิดชอบคณะ 
คือรองคณบดี และผูอ้  านวยการกองการศึกษา ท่ีรับผิดชอบดา้นการบริหารจดัการคุณภาพหลกัสูตร ใน
การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีแต่ละละภาคส่วนยงัไม่ชดัเจน และด าเนินการแบบต่างคนต่างท า จึงยงั
ไมส่ะทอ้นความส าเร็จของการบริหารหลกัสูตรได ้ท าใหห้ลกัสูตรเกือบทุกหลกัสูตรยงัขาดการแกไ้ขไป
ในแนวทางท่ีถูกตอ้ง จึงไม่สะทอ้นความส าเร็จของการบริหารหลกัสูตรใน มทร.ลา้นนา ล าปาง 
 2) บุคลากรและผูป้ฏิบติังานใน มทร.ลา้นนา ล าปาง มีความเขม้แข็งในการปฏิบติังานประจ า
ตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายให้ความส าคญั มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน 
โดยไม่น าความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนมาเป็นประเด็นท่ีจะท าให้การปฏิบัติงานมีปัญหา ในการ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ทั้งทางดา้นฝ่ายบริหารและผูป้ฏิบติัทุกคนยงัตั้งใจท าหนา้ท่ีอยา่งดีท่ีสุด หากบุคลากร
เหล่าน้ีไดรั้บขอ้เสนอแนะ ให้ความรู้ในแนวทางปฏิบติัต่าง ๆ ตามภารกิจท่ีเก่ียวขอ้ง จะส่งเสริมให้การ
ปฏิบติังานของ มทร.ลา้นนา ล าปาง มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว รวมทั้งควรมีการก ากบัติดตาม
การปฏิบติังานของผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบในกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น 
 3) มทร.ล้านนา ล าปาง ควรวิเคราะห์ศกัยภาพของตนเองว่า อาจารย์มีศกัยภาพในด้านใด 
จงัหวดัล าปางมียุทธศาสตร์จงัหวดัอยา่งไรท่ีก าลงัด าเนินการ ปัจจุบนัน่าจะเป็นดา้นเกษตรอุตสาหกรรม 
และควรน าศกัยภาพทั้งหมดของ มทร.ล้านนา ล าปาง มาวางแผนปฏิบติังานร่วมกนัในทุกหลกัสูตร              
ทุกคณะ เพื่อบูรณาการทั้งตน้น ้ า กลางน ้ า ปลายน ้ า ร่วมกนั รวมทั้งร่วมกนัวิเคราะห์หลกัสูตรท่ีมีปัญหา
ด้านผูเ้รียน จะต้องปรับปรุงหลักสูตรอย่างไรให้มีความทนัสมัย ตอบโจทย์บัณฑิตพนัธ์ุใหม่ของ                 
มทร.ลา้นนา ล าปาง เพื่อก าหนดวสิัยทศัน์ แนวทางปฏิบติัของบุคลากรในองคก์รไปในทิศทางเดียวกนั 
 4) มทร.ลา้นนา ล าปาง ควรสร้างความเขา้ใจในการปฏิบติังานของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ 
ในทุกพนัธกิจท่ีด าเนินการ โดยมีการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีเป็นปัจจยัน าเขา้ เพื่อตอบส านกังบประมาณและ
ต้องมีผลลัพธ์ความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการแต่ละโครงการ ด าเนินการแล้วเกิดผลลัพธ์ท่ีดีได้
อยา่งไรบา้งและมีประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งไร 
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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 ล าปาง จดัการเรียน การสอน
ทั้งส้ิน จ านวน 12 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จ  านวน 10 หลักสูตร ปริญญาโท จ านวน 2 
หลกัสูตร  
 1) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตรจดัการเรียนการสอนทั้งส้ิน จ านวน 4 หลกัสูตร 
แบ่งเป็น ระดบัปริญญาตรี จ านวน 2 หลกัสูตร ระดบัปริญญาโท จ านวน 2 หลกัสูตร ดงัน้ี 
 (1) วท.บ.วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
 (2) วท.บ.เกษตรศาสตร์ 
 (3) วท.ม.พืชศาสตร์ 
 (4) วท.ม.เทคโนโลยกีารเกษตร 
 2) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี จ  านวน 5 
หลกัสูตร ดงัน้ี 
 (1) บช.บ.การบญัชี 
 (2) บธ.บ.บริหารธุรกิจ 
 (3) บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 (4) ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 
 (5) ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ 
             3) คณะวศิวกรรมศาสตร์จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี จ านวน 3 หลกัสูตร ดงัน้ี 
 (1) วศ.บ.วศิวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
 (2) วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า 
 (3) วศ.บ.วศิวกรรมอุตสาหการ 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder2$TreeView1','sAssessor')
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ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง มีจ  านวนนกัศึกษาทั้งส้ิน 
1,581 คน แยกเป็นนกัศึกษาระดบั ป.ตรี จ านวน 1,559 คน ป.โท จ านวน 22 คน มีอาจารยท์ั้งส้ิน 126.5 
คน  จ าแนกตามต าแหน่งอาจารย ์จ  านวน 99.5 คน ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์จ  านวน 22 คน รอง
ศาสตราจารย ์จ านวน 5 คน และมีบุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 84 คน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณด าเนินการรวมทั้งส้ิน 113,953,318 บาท 
โดยแบ่งออกเป็น เงินงบประมาณแผน่ดิน 82,835,967 บาท และเงินงบประมาณรายได ้31,117,351 บาท 
 
 สถำนทีจั่ดกำรเรียนกำรสอน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง ตั้งอยู่กิโลเมตรท่ี 719 ถนนพหลโยธิน (ล าปาง-งาว) 
เลขท่ี 200 หมู่ 17  ต าบลพิชยั  อ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง  รหสัไปรษณีย ์ 52000   
 โทรศพัท ์  : 0-5434-2547-8   
 โทรสาร  : 0-5434-2549   
 เวบ็ไซต ์  : http://www.lpc.rmutl.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lpc.rmutl.ac.th/
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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 2.16 2.57  
1.3  อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ 30 1.88 1.78  
1.4  การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 5 ขอ้ 3.00 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 2.26 2.59  

องค์ประกอบที่ 2 : กำรวิจัย 
2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิยั
 หรือ งานสร้างสรรค ์

6 ขอ้ 3.00 4.00 ขอ้ท่ีท าได ้ 
ขอ้ 2, 3, 4, 5, 6 

2.2  เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ 5 คะแนน 1.71 4.53  
2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 3 คะแนน 3.09 2.62  

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  2 2.60 3.72  

องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำร 

3.1  การบริการวชิาการแก่สังคม 6 ขอ้ 4.00 4.00 ขอ้ท่ีท าได ้   
ขอ้ 1, 3, 4, 5, 6 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  3 4.00 4.00  

องค์ประกอบที่ 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 6 ขอ้ 2.00 4.00 ขอ้ท่ีท าได ้  

ขอ้ 1, 3, 4, 5, 6 
คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  4 2.00 4.00  

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 3 ขอ้ 5.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 1, 3 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  5 3.50 2.50  

คะแนนเฉลีย่ (11 ตัวบ่งช้ี) 2.71 3.14  

ระดบัคุณภำพ พอใช้ พอใช้ 
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 5.2 ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

จ ำนวน 
ตัวบ่งช้ี 

คะแนนกำรประเมินเฉลีย่ 
ผลกำร
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 4 2.18 3.00 - 2.59 พอใช ้
2. การวจิยั 3 4.53 4.00 2.62 3.72 ดี 
3. การบริการวชิาการ 1 - 4.00 - 4.00 ดี 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1 - 4.00 - 4.00 ดี 
5. การบริหารจดัการ 2 - 2.50 - 2.50 ตอ้งปรับปรุง 

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

11 2.96 3.29 2.62 3.14 พอใช้ 

ผลกำรประเมิน พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
  

 
 
 5.3 ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ 
 
องค์ประกอบที ่1 :  กำรผลติบัณฑิต 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 1) ถึงแมว้า่คณะมีการแต่งตั้งรองคณบดีมาช่วยบริหารทางวชิาการ แต่ยงัไม่เห็นความเช่ือมโยง
ของการบริหารหลกัสูตรของคณะและพื้นท่ี และมีหลกัสูตรท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรปี 
2558 อีกทั้งการปรับปรุงหลกัสูตรมีการเปล่ียนแปลงช่ือหลกัสูตรจากเดิม ส่งผลให้นกัศึกษาไม่สามารถ
กูย้มืเงิน กยศ. ซ่ึงจะส่งผลต่อจ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนและคุณภาพหลกัสูตรในอนาคต 
 2) คณาจารย์ มทร.ล้านนา ล าปาง ยงัขาดการพฒันาและส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทั้ ง
ทางดา้นคุณวฒิุ ต าแหน่งทางวชิาการ และสมรรถนะทางวชิาการและวชิาชีพ 
 3) การให้ขอ้มูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษยเ์ก่า ขาดความชดัเจน ไม่สะทอ้นผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมเขตพื้นท่ี 
 4) แผนพฒันานักศึกษาขาดความชัดเจนตั้งแต่การก าหนดวตัถุประสงค์และตัวช้ีวดัท่ีไม่
สะทอ้นความส าเร็จในการส่งเสริมพฒันานกัศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันาตามบณัฑิตพึงประสงค ์
การพฒันาทกัษะ self skill  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง : ปีการศึกษา 2560 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
 1) เขตพื้นท่ีและคณะ ควรประสานงานร่วมกนัในการบริหารหลกัสูตร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การ
ก ากบัมาตรฐานในองคป์ระกอบท่ี 1 และควรมีการติดตามการปรับปรุงหลกัสูตรให ้สกอ. รับทราบ และ
มีรหัสหลกัสูตรเพื่อนกัศึกษาจะไดกู้ย้ืมเงินได ้อีกทั้งควรมีการวิเคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียของการปรับปรุง
หลกัสูตรเป็นแขนววชิาและทุกพื้นท่ี 
 2) มทร.ลา้นนา ล าปาง และคณะ ควรใหค้วามส าคญัของการส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์โดยมี
การจดัท าแผนพฒันารายบุคคล (IDP) มาสู่การปฏิบติัในระดับพื้นท่ี เช่ือมโยงทั้งคณะ ตั้ งแต่ระดับ
หลกัสูตร โดยเฉพาะการศึกษาต่อหรือการมีประสบการณ์ในสถานประกอบการทางวิชาชีพ และมี
อตัราก าลงัเพียงพอ สมดุลยต่์อการด าเนินงานตามภาระกิจ การส่งเสริมเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ โดยให้
ความช่วยเหลือ จดัล าดบัความส าคญัเป็นรายบุคคล 
 3)  มทร.ล้านนา ล าปาง ควรมีการส ารวจความตอ้งการเพิ่มพูนความรู้จากศิษย์เก่า ซ่ึงอาจ
ด าเนินการผา่นสมาคมศิษยเ์ก่า และมีการด าเนินการในภาพรวมโดยเฉพาะในประเด็นความรู้เทคโนโลยี 
หรือนโยบายเชิงพื้นท่ี เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพการประกอบอาชีพของศิษยเ์ก่า 
 4) มทร.ลา้นนา ล าปาง ควรทบทวนการจดัท าแผนส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา และก าหนด
ตวัช้ีวดัความส าเร็จท่ีเช่ือมโยงกับผลลพัธ์ตามวตัถุประสงค์ การผลิตบณัฑิตพึงประสงค์ (มีความรู้               
มีเจตคติท่ีดี มีบุคลิกภาพเหมาะสม และมีคุณธรรมจริยธรรม) และทกัษะตามศตวรรษท่ี 21 และก าหนด
กิจกรรมท่ีท าให้เกิดผลลพัธ์ต่อนกัศึกษาในหลาย ๆ ดา้น อีกทั้งมีการประเมินผลความส าเร็จในผลลพัธ์
มากกวา่การประเมินผลการเขา้ร่วมหรือความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วม และน าผลการประเมินมาปรับปรุง
แผนงานและกิจกรรม อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพฒันานกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี
คณะและมหาวทิยาลยัควรสนบัสนุนงบประมาณเพื่อการพฒันา 

 
องค์ประกอบที ่2 :  กำรวจัิย 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 1) มทร.ลา้นนา ล าปาง ยงัขาดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการดา้นการวิจยั ท าให้ไม่
สามารถสะทอ้นความโดดเด่นและความเช่ียวชาญของเขตพื้นท่ี โดยเฉพาะดา้นการเกษตรอุตสาหกรรม
และการจดัการตามศกัยภาพของคณาจารย ์
 2) ผลงานเผยแพร่ของงานวจิยัยงัอยูใ่นระดบัการประชุมวชิาการระดบัชาติ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง : ปีการศึกษา 2560 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
1) มทร.ลา้นนา ล าปาง ควรให้ความส าคญักบัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจยั โดย

อาจเช่ือมโยงกบัฐานขอ้มูลงานวิจยัของสถาบนั และน ามาประมวลผลเพื่อการบริหารจดัการและการ
ก ากบัติดตาม และการก าหนดทิศทางงานวจิยัท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของพื้นท่ี 
 2) มทร.ลา้นนา ล าปาง ควรส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจยัมาเผยแพร่ในวารสารระดบัชาติ
และนานาชาติให้มากข้ึน โดยอาจให้นักวิจยัอาวุโสช่วยเหลือและมีการเผยแพร่ เพื่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากงานวจิยัไปต่อยอดในเชิงพานิช รวมทั้งการจดสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัร 

 
องค์ประกอบที่ 3 :  กำรบริกำรวชิำกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 การบริการทางวิชาการของ มทร.ลา้นนา ล าปาง มีการก าหนดพื้นท่ีให้บริการชดัเจนในดา้นการ
เลือกเขตพื้นท่ีในการให้บริการทางวิชาการ แต่การด าเนินการด้านการบริการทางวิชาการไม่มีการ
ก าหนดไวใ้นแผนกลยุทธ์ท่ีควรเนน้ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการพฒันาชุมชน โดยการบริการทางวิชาการของ
สถานศึกษาและควรก าหนดตวับ่งช้ีของเป้าประสงค์และตวัช้ีวดัของกลยุทธ์น าไปจดัท าแผนพฒันา
ชุมชนใหเ้ขม้แขง็และย ัง่ยนื 
 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
 ในการบริการทางวิชาการ มทร.ล้านนา ล าปาง ควรก าหนดแผนกลยุทธ์ในรอบ 5 ปี (2561-
2565) โดยมีการระบุถึงผลลพัธ์ในแผนดา้นบริการทางวิชาการวา่ สถานศึกษาไปบริการทางวิชาการแลว้
มีเป้าหมายอยา่งไร และในการด าเนินการจะมีระบบและกลไกอยา่งไรให้ทุกอยา่งเป็นไปตามเป้าหมาย
ของแผนกลยทุธ์ท่ีก าหนดไว ้และควรมีการก ากบัติดตามใหผ้ลลพัธ์บรรลุตามเป้าหมาย 
 
องค์ประกอบที ่4 :  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 ภาระกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ควรให้ความส าคัญกับการให้ความรู้กับ
นกัศึกษาให้ดา้นศิลปะและวฒันธรรมมากวา่การจดัเก็บองคค์วามรู้ดา้นศิลปะและวฒันธรรม เม่ือ มทร.
ลา้นนา ล าปาง ก าหนดแผนกลยทุธ์ดา้นศิลปวฒันธรรม จึงไม่สามารถน ามาเป็นแผนในการใหค้วามรู้กบั
นกัศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรมได ้จึงท าให้แผนกลยุทธ์ดา้นศิลปวฒันธรรมไม่เป็นไปตามภารกิจหลกัท่ี
ก าหนด 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง : ปีการศึกษา 2560 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
 มทร.ลา้นนา ล าปาง ควรทบทวนแผนกลยุทธ์ดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ควรก าหนด
แผนกลยุทธ์ทางดา้นการพฒันานกัศึกษาให้มีความเขา้ใจในดา้นศิลปวฒันธรรม โดยก าหนดผลลพัธ์ 
เช่น ดา้นการให้นกัศึกษามีเขา้ในในศิลปวฒันธรรม ก าหนดตวับ่งช้ีร้อยละเท่าไหร่ และน าขอ้มูลน้ีไป
จดัท ากิจกรรมโครงการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และก ากบัติดตามโครงการดงักล่าวให้บรรลุ
เป้าหมาย มีการประเมินความส าเร็จของโครงการ และสรุปผลการด าเนินการอยา่งเป็นระบบตามหลกั 
PDCA 

 
องค์ประกอบที ่5 :  กำรบริหำรจัดกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 1) การจดัท าแผนกลยุทธ์ของ มทร.ล้านนา ล าปาง ยงัไม่สะทอ้นถึงความเขม้แข็งของแผน            
กลยทุธ์ และน ามาสู่การปฏิบติังานตามภารกิจ ตวับ่งช้ีบางตวัไม่เขม้แขง็และไม่ไดถู้กน าไปเป็นปัจจยัใน
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของแผนกลยุทธ์ ท าให้ไม่สามารถน ามาเป็นหลกัในการปฏิบติังานได ้ส่งผล
ใหผ้ลลพัธ์ไม่ชดัเจนและยงัขาดการจด้ท าแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีถูกตอ้ง 
 2) มทร.ลา้นนา ล าปาง ยงัขาดความเช่ือมโยงการด าเนินการดา้นการบริหารความเส่ียง การ
จดัการความรู้ และการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร เพื่อก ากบัติดตามผลลพัธ์ของการปฏิบติังานใหช้ดัเจน 
 3) การด าเนินการก ากบัติดตามหลกัสูตรและการพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอน 
ถึงแมจ้ะมีการแต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน แต่บทบาทหน้าท่ีไม่ชดัเจน ในรายงานการประชุมลว้นเป็น
การประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบและไม่ได้พิจารณาร่วมกันในการก าหนดวิธีปฏิบติั การก ากับติดตาม
ผลลพัธ์ ดงันั้นการผลกัดนัให้หลกัสูตรมีการพฒันาหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนในพื้นท่ีจึงขาดการ
ด าเนินงานท่ีเขม้แขง็ในแต่ละหลกัสูตร 

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
 1) มทร.ลา้นนา ล าปาง ควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์อีกคร้ัง โดยน าแผนกลยุทธ์ของ มทร.
ลา้นนา กบัยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัล าปาง จุดเด่นของ มทร.ลา้นนา ล าปาง มาเป็นขอ้มูลในการ
จดัท าแผนกลยุทธ์ โดยวิเคราะห์ SWOT และน าไปสู่การจดัท าวิสัยทศัน์ ก าหนดวิธีการด าเนินการตาม
แผนกลยุทธ์ ทั้งตวับ่งช้ีของเป้าประสงค์ ตวับ่งช้ีของกลยุทธ์ มาก าหนดเป็นความส าเร็จของโครงการ/
กิจกรรม และควรน าแผนกลยุทธ์ท่ีเกิดข้ึนจากบุคลากรในพื้นท่ีมีส่วนร่วม มีการก าหนดตวับ่งช้ีชดัเจน
และพฒันางานใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเป็นระบบ 
 2) มทร.ลา้นนา ล าปาง ควรด าเนินการดา้นการจดัการความเส่ียง แต่ควรมีการวิเคราะห์โอกาส
และภยัคุกคามของการด าเนินการดา้นความเส่ียงให้ชดัเจน และควรมีการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่ง
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง : ปีการศึกษา 2560 

เป็นระบบ มีการจดัท าแผนความเส่ียง การติดตามผลลพัธ์ของความเส่ียง และผลลพัธ์ของการด าเนินการ
ของความเส่ียงวา่ลดลงหรือไม่ เพื่อท าใหก้ารบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพ และสามารถแกไ้ขปัญหา
ในพื้นท่ีได ้
 3) ในการด าเนินการด้านการจดัการความรู้ มทร.ล้านนา ล าปาง มีการด าเนินการบางส่วน  
ควรมีการทบทวนกระบวนการจดัการความรู้ท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนทั้งกระบวนการ โดยมีการจดัท าแผนการ
จดัการความรู้ ด าเนินการตามแผน มีการจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การจดัเก็บองคค์วามรู้
ท่ีองคก์รสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
 4) ดา้นการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร ควรพิจารณาแนวทางจดัท าแผนพฒันาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนในเชิงลึก เพื่อน าไปสู่การเตรียมบุคลากรด้านแผนอตัราก าลงั และเตรียม
บุคลากรให้มีศกัยภาพท่ีจะพฒันาไปตามท่ีทางท่ีมหาวิทยาลยัด าเนินการ และจะท าให้บุคลากรทุกคน
ของ มทร.ล้านนา ล าปาง สามารถรู้อนาคตของตนเองท่ีจะตอ้งพฒันาและจะท าให้บุคลากรทุกคนรู้
เป้าหมายตวัช้ีวดัการท างานของตนเอง และนอกจากนั้นควรเก็บข้อมูลผลลัพธ์จากแผนและน าไป
ปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเป็นระบบ 
 5) ควรมีการก าหนดระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะให้เขม้แขง็ โดย
คณะกรรมการควรมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดวิธีปฏิบติั ประเมินกระบวนการ และปรับปรุง
กระบวนการ ติดตามผลลพัธ์ หากพบปัญหาตอ้งร่วมมือกนัระหว่างคณะกรรมการ คณะ เขตพื้นท่ี และ
เร่งหาแนวทางแก้ไขร่วมกนัโดยเร่งด่วน ทั้งการจดัสรรงบประมาณ การจดัหาทรัพยากร การเตรียม
บุคลากร รวมทั้งแผนลดความเส่ียงของการบริหารหลกัสูตรใน มทร.ลา้นนา ล าปาง ดว้ย 
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