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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา : ปีการศึกษา 2561 

1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา (RMUTL) เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นเขตภาคเหนือ
ตอนบน สถาปนามาจากวิทยาลยัเทคโนโนยแีละอาชีวศึกษา ทางมหาวทิยาลยัมุ่งผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั ให้มี
ความเช่ียวชาญทางดา้นวิชาชีพ ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน พฒันาห้องปฏิบติัการพื้นฐาน 
และศูนย์ความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านวิชาชีพ และการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนกับการ
ปฏิบติังานจริง 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นผูน้ าในการจดัการศึกษา บนฐานความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology-Based) บูรณาการ การเรียนการสอน กับการ
ปฏิบัติงานจริง (Work Integrated Learning : WIL) เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นผู ้มี คุณธรรม 
จริยธรรมและจิตสาธารณะไดรั้บการสถาปนาข้ึนตามพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล เม่ือ
วนัท่ี 18 มกราคม 2548 ประกอบดว้ย 6 พื้นท่ี กบั 1 สถาบนั คือ พื้นท่ีเชียงราย พื้นท่ีตาก พื้นท่ีน่าน พื้นท่ี
พิษณุโลก พื้นท่ีภาคพายพั เชียงใหม่ พื้นท่ีล าปาง และสถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลยัเป็นผูน้ า มี
ความเลิศในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ท่ีมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional) สู่การเป็น
มหาวทิยาลยันวตักรรมเพื่อชุมชน 
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เป็นมหาวิทยาลยักลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
มุ่งเนน้การจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จึงจดัอยูใ่นกลุ่ม ค.2 

 
ตำรำงกำรวเิครำะห์ผลกำรประเมินระดับสถำบัน           

องค์ประกอบคุณภำพ ตวับ่งช้ี 
คะแนนกำรประเมนิเฉลีย่ 

ผลกำรประเมนิ 
I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 5 2.59 3.50 2.83 3.00 พอใช้ 
2. การวิจยั 3 5.00 3.00 3.56 3.85 ด ี
3. การบริการวิชาการ 1  - 5.00  - 5.00 ดมีำก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1  - 4.00  - 4.00 ด ี
5. การบริหารจดัการ 3  - 3.00 3.88 3.29 พอใช้ 

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 13 3.39 3.57 3.42 3.50 พอใช้ 

ผลกำรประเมนิ พอใช้ ด ี พอใช้   
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 ผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในภาพรวมพบว่า   ผลการ
ด าเนินการในภาพรวม ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.50 อยูใ่นระดบัพอใช ้ขณะเดียวกนัเม่ือพิจารณาตามองคป์ระกอบ
พบวา่  องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.00 อยูใ่นระดบัพอใช ้องคป์ระกอบท่ี 2 การวิจยั 
ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.85 อยูใ่นระดบัดี องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 5.00 อยูใ่นระดบัดี
มาก  องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ได้คะแนนเฉล่ีย 4.00 อยู่ในระดบัดี องค์ประกอบ
ท่ี 5 การบริหารจดัการ ได้คะแนนเฉล่ีย  3.29 อยู่ในระดับพอใช้  เม่ือพิจารณาเชิงระบบ  ปัจจยัน าเขา้ได้
คะแนนเฉล่ีย 3.39 อยูใ่นระดบัพอใช ้ ดา้นกระบวนการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.57 อยูใ่นระดบัดี และดา้นผลลพัธ์
ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.42 อยูใ่นระดบัพอใช ้

 
ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรประเมินปีกำรศึกษำ 2560 และปีกำรศึกษำ 2561 

องค์ประกอบคุณภำพ 
ผลกำรประเมินปี 

2560 
ผลกำรประเมินปี 

2561 
องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 2.63 3.00 
องคป์ระกอบท่ี 2 การวจิยั 4.32 3.85 

องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวชิาการ 4.00 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 3.00 4.00 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 2.40 3.29 

คะแนนรวม 3.10 3.50 

 
 

2. รำยนำมคณะผู้ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 

ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง รหัส 

รองศาสตราจารย ์ดร.บุญวฒัน์    อตัชู ประธานฯ U580008 
รองศาสตราจารย ์จนัทนี     เพชรานนท ์ กรรมการ U570121 
รองศาสตราจารย ์พิษณุ   เจียวคุณ กรรมการ U570017 
ดร.ปิยวรรณ    สิริประเสริฐศิลป์ กรรมการ U570621 
ผูช่้วยศาสตราจารย.์ดร.ณฏัฐ์พชัร์   เถียรวรกานต ์ กรรมการ U570444 
นางสาวปาณิสรา    ธรรมเรือง เลขานุการ - 
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3. บทน ำ 
 3.1 สรุปข้อมูลพืน้ฐำนของหน่วยงำน 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา (RMUTL) เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นเขตภาคเหนือ
ตอนบน สถาปนามาจากวิทยาลยัเทคโนโนยแีละอาชีวศึกษา ทางมหาวทิยาลยัมุ่งผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั ให้มี
ความเช่ียวชาญทางดา้นวิชาชีพ ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน พฒันาห้องปฏิบติัการพื้นฐาน 
และศูนย์ความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านวิชาชีพ และการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนกับการ
ปฏิบติังานจริง 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นผูน้ าในการจดัการศึกษา บนฐานความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology-Based) บูรณาการ การเรียนการสอน กับการ
ปฏิบัติงานจริง (Work Integrated Learning ; WIL) เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นผู ้มี คุณธรรม 
จริยธรรมและจิตสาธารณะไดรั้บการสถาปนาข้ึนตามพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล เม่ือ
วนัท่ี 18 มกราคม 2548 ประกอบด้วย 6 พื้นท่ี กบั 1 สถาบนั คือ พื้นท่ีเชียงราย พื้นท่ีตาก พื้นท่ีน่าน พื้นท่ี
พิษณุโลก พื้นท่ีภาคพายพั เชียงใหม่ พื้นท่ีล าปาง และสถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลยัเป็นผูน้ า มี
ความเลิศในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ท่ีมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional) สู่การเป็น
มหาวทิยาลยันวตักรรมเพื่อชุมชน 
 

ปรัชญำ  “นวตักรรมเพื่อชุมชน” 
 

วสัิยทศัน์ 
  “มหาวิทยาลยัชั้นน าดา้นวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั เพื่อยกระดบัคุณภาพ
ชีวติของสังคม ชุมชน ทอ้งถ่ิน อยา่งย ัง่ยนื” 

 
พนัธกจิ 

1) จดัการศึกษาดา้นวชิาชีพและเทคโนโลย ีและผลิตครูวชิาชีพ ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ โดย
มุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม พึ่งพาตนเองได ้และเป็นท่ีพึ่งทางวิชาการ
ใหก้บัประเทศ ภูมิภาค และชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน 

2) ผลิตผลงานวจิยัท่ีเป็นการสร้าง และประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ สร้างสรรคน์วตักรรม หรือทรัพยสิ์น
ทางปัญญาท่ีตอบสนองยทุธศาสตร์ชาติ ความตอ้งการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และ
ประเทศ  
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3) ให้บริการวิชาการท่ีมุ่งเนน้การถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทมหาวิทยาลยัด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และตอบสนองความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน ชุมชนและสังคม 

4) จดัการเรียนรู้ วิจยัหรือบริการวิชาการซ่ึงน าไปสู่การสืบสานศิลปวฒันธรรม และความเป็นไทย 
หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มใหก้บัผูเ้รียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

5) บริหารจดัการพนัธกิจ และวิสัยทศัน์ตามหลกัธรรมาภิบาล มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
ท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยดืหยุน่ คล่องตวัโปร่งใส และตรวจสอบได ้
 

อตัลกัษณ์  “บณัฑิตนกัปฏิบติัมืออาชีพท่ีใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน” 
 
เอกลกัษณ์ 
  ภาพลกัษณ์ท่ีดีเป็นส่ิงส าคญัของทุกองค์กร การก าหนดเอกลกัษณ์ท่ีชดัเจน สามารถใช้เป็นกรอบ
ส าหรับการพฒันามหาวิทยาลยั เอกลกัษณ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ประกอบดว้ย เกษตร
อุตสาหกรรม เกษตรปลอดภยั ความหลากหลายทางชีวภาพ ความมัน่คงทางนวตักรรมเกษตร อาหารลา้นนา 
เทคโนโลยีและการจดัการเพื่อชุมชน โครงข่ายคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ การคา้ชายแดนและ
บริการจดัการเทคโนโลยี วฒันธรรมทอ้งถ่ินและนวตักรรม อาหารสุขภาพและพนัธุกรรมพืช เป็นกลไก
ส าคญัในการขบัเคล่ือนและสร้างความเขา้ใจ ให้มีเป้าหมายเดียวกนั สู่การเป็น “มหาวิทยาลยันวตักรรมเพื่อ
ชุมชน” 
 
หลกัสูตรและสำขำวชิำทีเ่ปิดสอน : 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีหลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน จ านวน 42หลกัสูตร 
แบ่งเป็นระดบัปริญญาตรี 36 หลกัสูตร และระดบัปริญญาโท 6 หลกัสูตร  ประกอบดว้ย   

 คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ จ  านวน 9 หลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี 8 หลกัสูตร 
ระดบัปริญญาโท 1 หลกัสูตร 

 คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ  านวน 16 หลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี 14 หลกัสูตร ระดบัปริญญาโท 2 
หลกัสูตร  

 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร  จ  านวน 8 หลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี 6 หลกัสูตร 
ระดบัปริญญาโท 2 หลกัสูตร 

 คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์  จ  านวน 7 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 6  หลักสูตร                 
ระดบัปริญญาโท 1 หลกัสูตร 

 วทิยำลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยำกำร ระดบัปริญญาตรีจ านวน 2 หลกัสูตร  
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 ปีการศึกษา 2561 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา มีจ านวนนกัศึกษาทั้งหมด 17,593 คน มี
จ านวนอาจารยท์ั้งส้ิน 1,220 คน เป็นขา้ราชการพลเรือน 480.5 คน พนกังานมหาวิทยาลยั 503 คน พนกังาน
ราชการ 1 คน ลูกจา้งชัว่คราว 196.5 คน ปฏิบติังานจริง  1,130 คน ลาศึกษาต่อ 51 คน  ทั้งน้ีมีต าแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารย์ 275.50 คน รองศาสตราจารย์ 34 คน มีบุคลากรสายสนับสนุนทั้ งหมด  919คน  ได้รับ
งบประมาณในการด า เนินการทั้ งหมด โดยเป็นงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561  จ านวน 
1,471,129,409.40 บาท ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 1,066,706,273.30 บาท  และเป็นงบประมาณรายไดข้อง
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561 จ านวน  518,394 ,060.04 บาท และปีงบประมาณ 2562 จ านวน 
257,555,144.42 บาท  
 
 
สถำนทีจั่ดกำรเรียนกำรสอน : 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีสถานท่ีตามพื้นท่ีด าเนินงาน 6 พื้นท่ี 1 สถาบนั 1 
วทิยาลยั คือ 
 1)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ตั้ งอยู่เลขท่ี 128 ถนนห้วยแก้ว ต าบล
ชา้งเผือก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีพื้นท่ีทั้งหมด 1,628 ไร่ แยกพื้นท่ีเป็น 4 แปลง คือ พื้นท่ีเจ็ดลิน มี
พื้นท่ี 116 ไร่ พื้นท่ี เจด็ยอด มีพื้นท่ี 10 ไร่ พื้นท่ีดอยสะเก็ด มีพื้นท่ี 912 ไร่ พื้นท่ีจอมทอง มีพื้นท่ี 590ไร่ 
 2)   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เชียงราย ตั้งอยูเ่ลขท่ี 99 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ต าบล
ทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 5,000 ไร่  
 3)  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ตั้งอยู่เลขท่ี 41 ถนนพหลโยธิน ต าบลไมง้าม 
อ าเภอเมือง จงัหวดัตาก มีพื้นท่ี 230 ไร่  
 4)  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน ตั้งอยู่เลขท่ี 59 หมู่ 13 ต  าบลฝายแกว้ อ าเภอภู
เพียง จงัหวดัน่าน มีพื้นท่ี 864 ไร่  
 5)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ตั้งอยูเ่ลขท่ี 52 หมู่ 7 ต  าบลบา้นกร่าง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัพิษณุโลก มีพื้นท่ี 572 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา  
 6)   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง ตั้งอยู่ท่ี 200 หมู่ 17 ต าบลพิชยั อ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง มีพื้นท่ี 1,800 ไร่  
 7)  สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งอยูเ่ลขท่ี 202 หมู่ท่ี 17 ถนนพหลโยธิน ต าบลพิชยั อ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง โดยใชพ้ื้นท่ีร่วมกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง  
 8)  วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ตั้งอยูท่ี่ 98 หมู่ 8 ต  าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั
เชียงใหม่ มีพื้นท่ี 300ไร่ 
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4. วธิีประเมนิ 

 4.1  กำรวำงแผนและกำรประเมิน (ก่อน ระหว่ำง และหลงักำรตรวจเยีย่ม) 
 1)  กำรวำงแผนก่อนกำรประเมิน 
             ประธานคณะกรรมการไดเ้ชิญผูป้ระเมินมาประชุมปรึกษาหารือโดยมอบหมายให้   ผูป้ระเมิน
แต่ละท่านให้อ่านแบบรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  และ
ประมาณการคะแนนขั้นตน้จากผลประเมินก่อนเขา้ประชุมและกรรมการไดป้รึกษาหารือสรุป   ผลลพัธ์จาก
การอ่านเอกสารแบบรายงานการประเมินตนเอง และขอเอกสารบางส่วนเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลยั เช่น สุ่ม
ขอรายงานผลการตรวจประเมินระดบัหลกัสูตร หลงัจากนั้นไดมี้การจดัท าโปรแกรมการตรวจประเมินใน
ระยะเวลา 2 วนั เสนอใหก้รรมการของพื้นท่ีเพื่อพิจารณา 
 2)  ระหว่ำงกำรประเมิน 
             คณะกรรมการประเมินไดเ้ร่ิมตรวจสอบเอกสารเชิงปริมาณเพื่อเป็นการทวนสอบความถูกตอ้ง
ของตวับ่งช้ีท่ีระบุขอ้มูลเชิงปริมาณทั้งหมด หลงัจากนั้นคณะกรรมการได้มีการประเมินในตวับ่งช้ีของ
องค์ประกอบทีเก่ียวกบัขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยใช้หลกัพิชญพิจารณ์  มีการประเมินร่วมกนั ปรึกษาหารือ 
สรุปผลร่วมกนัในแต่ละตวับ่งช้ีในรายองค์ประกอบ และสรุปจุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา ขอ้เสนอแนะ ในราย
องคป์ระกอบ รวมทั้งขอ้เสนอแนะในภาพรวม ท่ีเสนอใหก้บัคณะด าเนินการ 
 3)  หลงักำรตรวจเยีย่ม 
             คณะกรรมการประเมิน ไดส้รุปผลขอ้มูลจากการประเมินทั้งหมดให้กบัผูบ้ริหาร อาจารย ์ไดรั้บ
ทราบ และตอบขอ้สงสัย รวมทั้งให้แนวทางในการแกปั้ญหา ท าให้ผูรั้บการประเมินมีความพึงพอใจและมี
ขอ้มูลเพื่อท่ีจะน าไปปรับปรุงในปีต่อไป 
 
 4.2  วธีิกำรตรวจสอบและควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูล 
 การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล มีการขอดูเอกสารหลกัฐานบางส่วนท่ีเป็นหลกัฐานส าคญัใน
การติดตามผลลพัธ์ มีการสัมภาษณ์ผูใ้ช้บณัฑิต ชุมชน ศิษยเ์ก่า ผูบ้ริหาร อาจารย ์เจา้หน้าท่ีสายสนบัสนุน 
รวมทั้งนกัศึกษาปัจจุบนั เพื่อยืนยนัการปฏิบติังานจากผูรั้บบริการจริงและผูป้ฏิบติั และ  ท าให้ขอ้มูลท่ีไดรั้บ
รวมทั้งการตดัสินผลมีความถูกตอ้งแม่นย  ายิง่ข้ึน 
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5. ผลกำรประเมิน 
 5.1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งช้ีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 
เป้ำหมำย
ก ำหนดไว้ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมิน
กรรมกำร 

หมำยเหตุ 

องค์ประกอบที ่1 : กำรผลติบัณฑิต  
1.1  ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม 3.01 คะแนน 2.83 2.83  
1.2  อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวฒิุ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 22 3.00 3.00 
 

1.3  อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

ร้อยละ 36 2.18 2.18 
 

1.4  การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
6 ขอ้ 5.00 4.00 

ขอ้ท่ีท าได ้
ขอ้ 1, 2, 3, 4, 6 

1.5  กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
6 ขอ้ 5.00 3.00 

ขอ้ท่ีท าได ้
ขอ้ 1, 2, 3 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที ่ 1 3.60 3.00  

องค์ประกอบที ่2 : กำรวจัิย 
2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพฒันา
งานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ขอ้ 5.00 3.00 
ขอ้ท่ีท าได ้
ขอ้ 1, 3, 4, 6 

2.2  เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงาน
สร้างสรรค ์

วทิยฯ์ =60,000 
สงัคม =25,000 

5.00 5.00  

2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ า
และนกัวจิยั 

4 คะแนน 3.56 3.56 
 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที ่ 2 4.52 3.85  

องค์ประกอบที ่3 : กำรบริกำรวชิำกำร 
3.1  การบริการวชิาการแก่สังคม 6 ขอ้ 5.00 5.00 ขอ้ท่ีท าได ้ 

ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5, 6 
คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที ่ 3 5.00 5.00  
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 
เป้ำหมำย
ก ำหนดไว้ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมิน
กรรมกำร 

หมำยเหตุ 

องค์ประกอบที ่4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม 

6 ขอ้ 5.00 4.00 ขอ้ท่ีท าได ้ 
 ขอ้ 1, 2, 3, 4, 6 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที ่ 4 5.00 4.00  

องค์ประกอบที ่5 : กำรบริหำรจัดกำร 
5.1  การบริหารของสถาบนัเพื่อการก ากบั
ติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนั
และเอกลกัษณ์ของสถาบนั 

7 ขอ้ 5.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้ 
ขอ้ 1, 2,7 

5.2  ผลการบริหารของคณะ 4 คะแนน 3.88 3.88  
5.3  ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพ
หลกัสูตรและคณะ 

6 ขอ้ 4.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้  
ขอ้ 1, 3, 4, 5 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  5 4.29 3.29  
คะแนนเฉลีย่ (13 ตัวบ่งช้ี) 4.19 3.50  

ระดับคุณภำพ ดี พอใช้ 
 
 5.2 ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ประกอบคุณภำพ ตวับ่งช้ี 
คะแนนกำรประเมนิเฉลีย่ 

ผลกำรประเมนิ 
I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 5 2.59 3.50 2.83 3.00 พอใช้ 
2. การวิจยั 3 5.00 3.00 3.56 3.85 ด ี
3. การบริการวิชาการ 1  - 5.00  - 5.00 ดมีำก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1  - 4.00  - 4.00 ด ี
5. การบริหารจดัการ 3  - 3.00 3.88 3.29 พอใช้ 

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 13 3.39 3.57 3.42 3.50 พอใช้ 

ผลกำรประเมนิ พอใช้ ด ี พอใช้   
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5.3   ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ 
 

องค์ประกอบที ่1 :  กำรผลติบัณฑิต 
  

ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
1. การก ากบัติดตามผลการด าเนินงานของหลกัสูตรในทุกพื้นท่ีให้มีมาตรฐานของผลลพัธ์การเรียนรู้

ใหเ้ท่าเทียมกนั 
2. ควรมีระบบและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการก ากบัหลกัสูตรใหผ้า่นเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 
3. ควรมีระบบและกลไก การก ากบัติดตามท่ีชดัเจนและน าไปปฏิบติัอยา่งทัว่ถึงทุกคณะในการพฒันา

อาจารยใ์หมี้ต าแหน่งทางวชิาการใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์
4. ควรมีการก าหนดเป้าหมาย และตวัช้ีวดัความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ในการให้บริการแก่นกัศึกษา

ให้สอดคล้องกบัยุทธ์ศาสตร์การพฒันาการศึกษาเพื่อผลิตก าลงัคนนักปฏิบติั และมีการประเมิน
คุณภาพของการจดักิจกรรมและการจดับริการใหค้รบทุกกิจกรรม 

5. ควรมีการประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องกิจกรรมพฒันานกัศึกษาและน าผลมาปรับปรุง
กิจกรรมพฒันานกัศึกษาใหมี้คุณภาพสูงข้ึนตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

6. ควรมีการทบทวนช่องทางในการส่ือสารกบันกัศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ตลอดจนการประเมินความพึง
พอใจและความไม่พึงพอใจของนกัศึกษาเพื่อน ามาใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการท่ีดี
ข้ึน 
 

 
องค์ประกอบที ่2 :  กำรวจัิย 

  
ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 

1. ควรมีการวิเคราะห์ถึงค่าน ้ าหนักของผลงานวิจยัท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่และก าหนดสัดส่วนของ
ผลงานท่ีเผยแพร่ในระดบันานาชาติให้มากข้ึนและเป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์วิจยัเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ 

2. ควรมีการใชฐ้านขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการงานวิจยัไดต้ามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนด 
ทั้งในด้านการบูรณาการงานวิจยั การสร้างนวตักรรมเพื่อชุมชน การสร้างองค์ความรู้เพื่อพฒันา
นกัศึกษา  

3. ควรมีการวเิคราะห์ก าลงัคนในการท าวจิยั งบประมาณสนบัสนุน การแสวงหาทุน เพื่อน าไปก าหนด
แนวทางในการส่งเสริมงานวจิยั งานสร้างสรรค ์อยา่งเป็นระบบในทุกคณะ 
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4. ควรมีการทบทวนระบบและกลไกในการสนบัสนุนการท าวิจยัและการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยั
และวชิาการท่ีเอ้ือใหก้บัเกณฑภ์าระงานของบุคลากรประเภทต่างๆ รวมถึงการบริการจากหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีสามารถท าใหอ้าจารยแ์ละนกัวจิยัสามารถด าเนินการงานวจิยัไดอ้ยา่งคล่องตวั 
 

องค์ประกอบที่ 3 :  กำรบริกำรวชิำกำร 
   

ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
1. ควรมีการวเิคราะห์ผลการใหบ้ริการวชิาการชุมชนท่ีสามารถสร้างความเขม้แขง็และพฒันาตนเองได้

อยา่งต่อเน่ือง เพื่อน าไปก าหนดแผนการบริการวชิาการของมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งชดัเจน และมีระบบ
และกลไกในการปฏิบติัดา้นการมีส่วนร่วมของทุกคณะ 

2. ควรมีการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานวิจยัและการบริการวิชาการ การสร้างนวตักรรม
เพื่อชุมชน การสร้างรายไดข้องมหาวิทยาลยัและผลกระทบของการให้บริการวิชาการเพื่อใหชุ้มชน
สามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื รวมถึงการพฒันานกัศึกษาและบุคลากรในมหาวทิยาลยั 
 

 
องค์ประกอบที ่4 :  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 

   
ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 

1. ควรน าผลการประเมินการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมมาวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อให้สะทอ้น
ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของกิจกรรมและแผนยุทธ์ศาสตร์ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม 

 
 

องค์ประกอบที ่5 :  กำรบริหำรจัดกำร 
   

ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
1. ควรด าเนินการดา้นการจดัการความรู้ท่ีตอบวิสัยทศัน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั โดยมีการ

รวบรวมความรู้ ท่ีมีอยูใ่นมหาวิทยาลยั (Tacit Knowledge) ถ่ายทอดไปสู่บุคลากรและน าไปปฏิบติั
อยา่งเป็นระบบ (Explicit Knowledge) จนเกิดเป็นแนวปฏิบติัท่ีดี  

2. ควรมีการวิเคราะห์ประเด็นความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกให้ชดัเจน และจดัล าดบัความส าคญั
ในการบริหารจดัการความเส่ียงในแต่ละประเด็น 
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3. ควรมีการส่ือสารระบบการบริหารแบบธรรมภิบาลให้เป็นท่ีเขา้ใจแก่บุคลากรทุกภาคส่วนไดรั้บ
ทราบ มีวิธีการประเมินระบบธรรมาภิบาลท่ีมีกรอบและแนวทางในการประเมินผลท่ีชดัเจนน าสู่
การปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานของ
พนัธกิจอยา่งทัว่ถึงและชดัเจน ท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์และวสิัยทศัน์ 

4. ควรทบทวนแผนการบริหารและพฒันาบุคลากร โดยค านึงถึงสถานภาพ สมรรถนะ คุณสมบติัของ
บุคลากรท่ีมีความแตกต่างกนัในแต่ละประเภท (อตัราจา้ง พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานราชการ 
ข้าราชการ ฯลฯ) ด้วยวิธีการบริหารจัดการท่ีเน้นประสิทธิภาพท่ีสอดคล้องกับภาระงานและ
สวสัดิการท่ีเหมาะสมตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม 

5. ควรมีการก ากบัติดตามการบริหารหลกัสูตรใหผ้า่นเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรทุกหลกัสูตร  
 

 
ข้อเสนอแนะในภำพรวม  

 
1. การบริหารจดัการท่ีเนน้การมีส่วนร่วมอย่างทัว่ถึงและชดัเจน ดว้ยระบบการส่ือสารองคก์รจากบน

ลงสู่ล่างอย่างเป็นระบบและมีกลไกในการน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
กระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วน เพื่อให้การบริหาร
จดัการมหาวิทยาลยัในภาพรวมทุกพื้นท่ีบรรลุตามวิสัยทศัน์และเป้าหมายท่ีก าหนดทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 

2. การสร้างความเขา้ใจในระบบประกนัคุณภาพตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั คณะ หลกัสูตร และ
บุคลากรทุกภาคส่วน เพื่อน าไปปฏิบติัให้เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการและงานประจ า 
รวมถึงต้องมีระบบก ากับติดตาม กลั่นกรอง วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
สารสนเทศในการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ 

3. ควรมีระบบและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรัพยากร ส่ิงอ านวยความสะดวก และ
สภาพแวดลอ้ม โดยค านึงถึงสวสัดิภาพและคุณภาพชีวติของนกัศึกษาและบุคลากร 

4. ควรมีระบบการประเมินการบริการของหน่วยงานสนบัสนุนทั้งหมด ทั้งในส่วนของการเรียนการ
สอน การวิจยั การบริการวิชาการ และภารกิจอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลยั ทุกพื้นท่ี เพื่อจะได้ข้อมูลท่ี
น ามาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการบริการใหมี้คุณภาพและมีความรวดเร็วข้ึน 
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ภำคผนวก 
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ภำพกำรตรวจประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
วนัที ่12 – 13  กนัยำยน 2562 

 

  

  

  
สัมภำษณ์ผู้บริหำรและตรวจเอกสำรรำยองค์ประกอบ 
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สัมภำษณ์อำจำรย์ สัมภำษณ์อำจำรย์ 

  

สัมภำษณ์บุคลำกร สัมภำษณ์ผู้ประกอบกำร/ศิษย์เก่ำ 

  

สัมภำษณ์นักศึกษำ สัมภำษณ์นักศึกษำ 



15 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา : ปีการศึกษา 2561 

ภำพกำรตรวจประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
วนัที ่12 – 13  กนัยำยน 2562 

  

  

  
สรุปผลกำรประเมินฯ ด้วยวำจำ 
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