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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา : ปีการศึกษา 2562 

1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ
ตอนบน สถาปนามาจากวิทยาลัยเทคโนโนยีและอาชีวศึกษา ทางมหาวิทยาลัยมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ให้มี
ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพ้ืนฐาน พัฒนาห้องปฏิบัติการพื้นฐาน และ
ศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาชีพ และการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นผู้น าในการจัดการศึกษา บนฐานความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology-Based) บูรณาการ การเรียนการสอน กับการ
ปฏิบัติงานจริง (Work Integrated Learning : WIL) เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตสาธารณะได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อ
วันที่ 18 มกราคม 2548 ประกอบด้วย 6 พ้ืนที่ กับ 1 สถาบัน คือ พ้ืนที่เชียงราย พ้ืนที่ตาก พ้ืนที่น่าน พ้ืนที่
พิษณุโลก พ้ืนที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ พ้ืนที่ล าปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเป็นผู้น า มี
ความเลิศในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ที่มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional) สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
มุ่งเน้นการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี จึงจัดอยู่ในกลุ่ม ค.2 

 
ตำรำงกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินระดับสถำบัน           

องค์ประกอบคุณภำพ ตัวบ่งชี้ 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

1. การผลิตบณัฑิต 5 2.91 3.50 3.06 3.18 พอใช ้
2. การวิจัย 3 4.83 5.00 3.73 4.52 ดีมำก 
3. การบริการวิชาการ 1  - 5.00  - 5.00 ดีมำก 
4. การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 1  - 4.00  - 4.00 ดี 
5. การบริหารจัดการ 3  - 3.50 3.00 3.33 พอใช ้

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองคป์ระกอบ 13 3.55 4.00 3.26 3.73 ดี 
ผลกำรประเมิน ดี ดี พอใช้   

 
 ผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในภาพรวมพบว่า  ผลการด าเนินการ
ในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ ย  3.73 อยู่ ในระดับ ดี  ขณะเดียวกัน เมื่ อ พิจารณาตามองค์ประกอบ
พบว่า  องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ได้คะแนนเฉลี่ย 3.18 อยู่ในระดับพอใช้ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับดีมาก  องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ใน
ระดับดีมาก องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับดี องค์ประกอบ
ที่ 5 การบริหารจัดการ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.33 อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเชิงระบบ  ปัจจัยน าเข้าได้คะแนน
เฉลี่ย 3.55 อยู่ในระดับดี  ด้านกระบวนการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับดี และด้านผลลัพธ์ได้คะแนน
เฉลี่ย 3.26 อยู่ในระดับพอใช้   
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1. การผลติบัณฑิต

2. การวจิยั

3. การบริการวชิาการ
4. การท านุบ ารุงศิลปะและ

วฒันธรรม

5. การบริหารจดัการ

ผลการประเมนิปี 2561 ผลการประเมนิปี 2562

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรประเมินปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562 
องค์ประกอบคุณภำพ ผลกำรประเมินปี 2561 ผลกำรประเมินปี 2562 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต 3.00 3.18 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 3.85 4.52 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 4.00 4.00 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 3.29 3.33 

คะแนนรวม 3.50 3.73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. รำยนำมคณะผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

รศ.ดร.อุษาพร     เสวกวิ    ประธานกรรมการ 
รศ.ดร.อภิชาต     แจ้งบ ารุง   กรรมการ 
รศ.ดร.จักรพงษ์    พวงงามชื่น   กรรมการ 
ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์    พลวัน    กรรมการ 
ผศ.โสภณ        ฟองเพชร   กรรมการ 
น.ส.ปาณิสรา      ธรรมเรือง   เลขานุการ 
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3. บทน ำ 
 3.1 สรุปข้อมูลพื้นฐำนของหน่วยงำน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ
ตอนบน สถาปนามาจากวิทยาลัยเทคโนโนยีและอาชีวศึกษา ทางมหาวิทยาลัยมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ให้มี
ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพ้ืนฐาน พัฒนาห้องปฏิบัติการพื้นฐาน และ
ศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาชีพ และการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นผู้น าในการจัดการศึกษา บนฐานความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology-Based) บูรณาการ การเรียนการสอน กับการ
ปฏิบัติงานจริง (Work Integrated Learning ; WIL) เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตสาธารณะได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อ
วันที่ 18 มกราคม 2548 ประกอบด้วย 6 พ้ืนที่ กับ 1 สถาบัน คือ พ้ืนที่เชียงราย พ้ืนที่ตาก พ้ืนที่น่าน พ้ืนที่
พิษณุโลก พ้ืนที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ พ้ืนที่ล าปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเป็นผู้น า มี
ความเลิศในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ที่มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional) สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 
 

ปรัชญำ  “นวัตกรรมเพ่ือชุมชน” 
 

วิสัยทัศน์ 
  “มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน” 

 
พันธกิจ 

1) จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดย
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พ่ึงพาตนเองได้ และเป็นที่พ่ึงทางวิชาการ
ให้กับประเทศ ภูมิภาค และชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน 

2) ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นการสร้าง และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และ
ประเทศ  

3) ให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่
สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น ชุมชนและสังคม 

4) จัดการเรียนรู้ วิจัยหรือบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

5) บริหารจัดการพันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามหลักธรรมาภิบาล มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลที่
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัวโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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อัตลักษณ์  “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน” 
 
เอกลักษณ์ 
  ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งส าคัญของทุกองค์กร การก าหนดเอกลักษณ์ที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นกรอบ
ส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย เกษตร
อุตสาหกรรม เกษตรปลอดภัย ความหลากหลายทางชีวภาพ ความมั่นคงทางนวัตกรรมเกษตร อาหารล้านนา 
เทคโนโลยีและการจัดการเพ่ือชุมชน โครงข่ายคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ การค้าชายแดนและบริการ
จัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรมท้องถิ่นและนวัตกรรม อาหารสุขภาพและพันธุกรรมพืช เป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใจ ให้มีเป้าหมายเดียวกัน สู่การเป็น “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือชุมชน” 
 
หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน : 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน 42หลักสูตร 
แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 36 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร  ประกอบด้วย   

 คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ จ านวน 9 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร 
ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร 

 คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ านวน 16 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 2 
หลักสูตร  

 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร จ านวน 8 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร 
ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร 

 คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์  จ านวน 7 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 6  หลักสูตร                 
ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร 

 วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร ระดับปริญญาตรีจ านวน 2 หลักสูตร  

 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 16,466 คน 
มีจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 1,144.5 คน เป็นข้าราชการพลเรือน 444 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 554 คน 
พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 145.5 คน ปฏิบัติงานจริง  1,108.5 คน ลาศึกษาต่อ 36 คน  ทั้งนี้มี
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 310 คน รองศาสตราจารย์ 32 คน มีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด  882 คน  
เป็นข้าราชการพลเรือน 44 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 369 คน พนักงานราชการ 78 คน ลูกจ้างประจ า 57 
คน ลูกจ้างชั่วคราว 334 คน ได้รับงบประมาณในการด าเนินการทั้งหมด โดยเป็นงบประมาณแผ่นดิน 
ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 959,636,490 บาท ปีงบประมาณ 2562 จ านวน  1,463,302,420.55 บาท  และ
เป็นงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 252,511,782.00 บาท และ
ปีงบประมาณ 2562 จ านวน  487,130,127.54 บาท  
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สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน : 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีสถานที่ตั้งใน 6 จังหวัดประกอบด้วย 

1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน)  

  เลขที่ 128  ถ.ห้วยแก้ว  ต.ช้างเผือก  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50300 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด)  

  เลขที่ 95 หมู่ 2 ถ.เชียงใหม่-ล าปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด)  

  เลขที่ 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด องเมือง จ.เชียงใหม่ 50220 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง)  

  เลขที่ 199 หมู่ 21 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 
2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  
 เลขที่ 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ล าปาง 52000 
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  
 เลขที่ 52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
 เลขที ่59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน  55000 
5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  
      เลขที่ 41/1 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม  อ.เมือง จ.ตาก  63000 
6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  
 เลขที่ 99 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย  57120 

 
 
4. วิธีประเมิน 

 4.1 กำรวำงแผนและกำรประเมิน (ก่อน ระหว่ำง และหลังกำรตรวจเยี่ยม) 
 1)  กำรวำงแผนก่อนกำรประเมิน 
             ประธานคณะกรรมการได้เชิญผู้ประเมินมาประชุมปรึกษาหารือโดยมอบหมายให้   ผู้ประเมิน            
แต่ละท่านให้อ่านแบบรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และประมาณ
การคะแนนขั้นต้นจากผลประเมินก่อนเข้าประชุมและกรรมการได้ปรึกษาหารือสรุป  ผลลัพธ์จากการอ่าน
เอกสารแบบรายงานการประเมินตนเอง และขอเอกสารบางส่วนเพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัย เช่น สุ่มขอรายงาน
ผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร หลังจากนั้นได้มีการจัดท าโปรแกรมการตรวจประเมินในระยะเวลา 2 วัน 
เสนอให้กรรมการของพ้ืนที่เพ่ือพิจารณา 
 2)  ระหว่ำงกำรประเมิน 
             คณะกรรมการประเมินได้เริ่มตรวจสอบเอกสารเชิงปริมาณเพ่ือเป็นการทวนสอบความถูกต้องของ
ตัวบ่งชี้ที่ระบุข้อมูลเชิงปริมาณท้ังหมด หลังจากนั้นคณะกรรมการได้มีการประเมินในตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบ
ทีเกี่ยวกับข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้หลักพิชญพิจารณ์  มีการประเมินร่วมกัน ปรึกษาหารือ สรุปผลร่วมกันใน
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แต่ละตัวบ่งชี้ในรายองค์ประกอบ และสรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ในรายองค์ประกอบ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะในภาพรวม ที่เสนอให้กับคณะด าเนินการ 
 3)  หลังกำรตรวจเยี่ยม 
             คณะกรรมการประเมิน ได้สรุปผลข้อมูลจากการประเมินทั้งหมดให้กับผู้บริหาร อาจารย์ ได้รับ
ทราบ และตอบข้อสงสัย รวมทั้งให้แนวทางในการแก้ปัญหา ท าให้ผู้รับการประเมินมีความพึงพอใจและมีข้อมูล
เพ่ือที่จะน าไปปรับปรุงในปีต่อไป 
 
 4.2 วิธีกำรตรวจสอบและควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล 
 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล มีการขอดูเอกสารหลักฐานบางส่วนที่เป็นหลักฐานส าคัญในการ
ติดตามผลลัพธ์ มีการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน รวมทั้ง
นักศึกษาปัจจุบัน เพื่อยืนยันการปฏิบัติงานจากผู้รับบริการจริงและผู้ปฏิบัตทิ าให้ข้อมูลที่ได้รับรวมทั้งการตัดสิน
ผลมีความถูกต้องแม่นย ายิ่งขึ้น 
 

 
5. ผลกำรประเมิน 
 5.1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
เป้ำหมำย
ก ำหนดไว้ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมิน
กรรมกำร 

หมำยเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 : กำรผลิตบัณฑิต  
1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.01 คะแนน 3.06 3.06  
1.2  อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิ
 ปริญญาเอก 

ร้อยละ 25 3.33 
3.33  

1.3  อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่ง
 ทางวิชาการ 

ร้อยละ 36 2.49 2.49  

1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 5.00 4.00 ข้อที่ท าได้ 
ข้อ 1, 2, 3, 4, 6 

1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 5.00 3.00 ข้อที่ท าได้ 
ข้อ 1, 3, 5 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี  1 3.78 3.18  
องค์ประกอบที่ 2 : กำรวิจัย 

2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 5.00 5.00 ข้อที่ท าได้ 
ข้อ 1-6 

2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 4 คะแนน 4.83 4.83  
2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
 และนักวิจัย 

4 คะแนน 3.73 3.73  

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี  2 4.52 4.52  
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
เป้ำหมำย
ก ำหนดไว้ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมิน
กรรมกำร 

หมำยเหตุ 

องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำร 
3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 5.00 5.00 ข้อที่ท าได้  

ข้อ 1-6 
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี  3 5.00 5.00  

องค์ประกอบที่ 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
 และวัฒนธรรม 

6 ข้อ 5.00 4.00 ข้อที่ท าได้  
 ข้อ 1, 2, 3, 4, 6 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี  4 5.00 4.00  
องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร 

5.1  การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับ
 ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
 สถาบันและ เอกลักษณ์ของสถาบัน 

7 ข้อ 5.00 3.00 ข้อที่ท าได้  
ข้อ 1, 2, 4, 7 

5.2  ผลการบริหารของคณะ 4 คะแนน 4.27 4.27  
5.3  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
และ คณะ 

6 ข้อ 4.00 3.00 ข้อที่ท าได้   
ข้อ 1, 2, 3, 4 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี  5 4.42 3.33  
คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งช้ี) 4.29 3.73  

ระดับคุณภำพ ดี ดี 
 
 

5.2 ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

ตำรำงกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินระดับสถำบัน 

องค์ประกอบคุณภำพ ตัวบ่งชี ้
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

1. การผลิตบัณฑิต 5 2.91 3.50 3.06 3.18 พอใช้ 
2. การวิจัย 3 4.83 5.00 3.73 4.52 ดีมำก 
3. การบริการวิชาการ 1  - 5.00  - 5.00 ดีมำก 
4. การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1  - 4.00  - 4.00 ดี 
5. การบริหารจัดการ 3  - 3.50 3.00 3.33 พอใช้ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 13 3.55 4.00 3.26 3.73 ดี 

ผลกำรประเมิน ด ี ดี พอใช้   
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ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบ 
 

 
องค์ประกอบที่ 1 :  กำรผลิตบัณฑิต 

  
จุดเด่น : 

มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหาและต้องการความข่วยเหลือ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ค าปรึกษาโดยนักจิตวิทยาส าหรับนักศึกษาที่เข้าข่ายซึมเศร้า หรือมีปัญหาด้านสุภาพ
จิต 

 
แนวทำงเสริมจุดเด่น :  
 ควรมีการจัดการข้อมูลการให้ค าปรึกษาและข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาที่เป็นระบบ และเป็น
ความลับ ซึ่งอาจจะช่วยพัฒนาการของผู้รับบริการให้ค าปรึกษารายบุคคล 
 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
 1. การก ากับมาตรฐานหลักสูตรยังไม่
สามารถด าเนินการให้ผ่านมาตรฐานได้อย่าง
ครบถ้วนทุกหลักสูตร 
 
 

 1.1  มหาวิทยาลัยควรมีการวางระบบและ
กลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อก าหนดมาตรการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานของทุกหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะ
การปรับปรุงทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 5 ปี 
 1.2  ควรมีระบบการก ากับติดตามคุณภาพ
หลักสูตร ตามประกาศเรื่องระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร พ.ศ.2561 อย่างชัดเจน ทุก
องค์ประกอบ 
 1.3  ควรมีการวิเคราะห์การบริหารหลักสูตร
อย่างรอบด้านที่มีการบูรณาการการบริการวิชาการ
ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบด้วยต้นทุนต่อหน่วย ความคุ้มค่า 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแต่ละหลักสูตร 
เพ่ือหาข้อสรุปในการพัฒนาหลักสูตรให้มีสภาพ
เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยและสภาพของ
เศรษฐกิจและสังคม 
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จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
 2.  ยังไม่สามารถน าผลการจัดบริการให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานได้ 

 
 

 2.  มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมให้บริการ
แก่นักศึกษาทั้ง 3 ด้าน คือ การให้ค าปรึกษา การให้
ข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงาน และการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการท างาน อย่างไรก็ตาม 
มหาวิทยาลัยควรมีการก าหนดวิธีการ และเครื่องมือ
ในการประเมินคุณภาพของการให้บริการ ที่ชัดเจน 
และวัดได้เป็นรูปธรรม เพ่ือสามารถน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่องและ
ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 

 3.  การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษายังไม่มีการบูรณาการเพ่ือพัฒนา
ตามวัตถุประสงค์ 

 
  

 3.1  ควรท าการวิเคราะห์คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์และการ
พัฒนากิจกรรมด้านต้างๆ ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อจัดท าแผนงาน
และโครงการพัฒนานักศึกษาแบบบูรณาการ 
โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนฯ รวมถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการภายใต้แผนฯ ทุกโครงการ
อย่างชัดเจน เพ่ือสามารถวัดความส าเร็จของแผนฯ 
และความส าเร็จของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
และน าผลการวัดความส าเร็จไปปรับปรุงแผนฯ และ
โครงการภายใต้แผนฯ ในรอบต่อไป 
 3.2  ควรท าความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการและการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเกี่ยวกับการก าหนด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จของแผนงาน 
วิธีการและเครื่องมือประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด (SMART) 

 4.  การให้ข้อมูลและความรู้แก่ศิษย์เก่ายัง
ไม่เหมาะสม 

 4.  ควรท าความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา เช่น การให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่
ศิษย์เก่า หมายถึงการเพ่ิมพูนความรู้ให้ศิษย์เก่า 
ไม่ได้หมายถึงการเชิญศิษย์เก่ามาเป็นวิทยากรและ
ให้รายงานผลการด าเนินงานตามวงรอบปีการศึกษา
ที่ประเมินคุณภาพการศึกษา 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา : ปีการศึกษา 2562 

องค์ประกอบที่ 2 :  กำรวิจัย 
  

จุดเด่น :  - 
 

จุดที่ควรพัฒนำ : ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ : 
 1.  มหาวิทยาลัยก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการด าเนินการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัยด้านวิจัยที่ยังไม่ชัดเจน ท าให้ได้
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยที่อาจจะยังไม่
ตอบสนองความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง และไม่
สามารถที่จะประเมินได้ว่าผลลัพธ์ของโครงการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยที่ มหาวิทยาลัย
ด าเนินการนั้นสามารถสร้างหรือพัฒนาอาจารย์และ
นักวิจัยได้ตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ 

 1.  มหาวิทยาลัย ควรก าหนดวัตถุประสงค์
ของการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย พร้อม
ทั้งมีตัวชี้วัดเพ่ือที่จะสามารถประเมินได้ว่าโครงการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยที่จัดให้นั้นบรรลุผล
ที่ตั้งไว้หรือไม่ อีกทั้งการสร้างโครงการพัฒนาควรมี
การส ารวจความต้องการของผู้ เกี่ยวข้องเพ่ือให้
โครงการพัฒนานั้นๆ ตอบความต้องการในการ
พัฒนาสมรรถนะของอาจารย์และนักวิจัยได้อย่าง
แท้จริง 

 2.  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และ
นักวิจัยยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้โดยเฉพาะ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 

 2.1  มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการส่งเสริมการ
ผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยที่
ตอบสนองความต้องการของอาจารย์และนักวิจัย
อย่ า งชั ด เจน  เหมาะสมกับสถานการณ์และ
งบประมาณที่จ ากัด เพ่ือสร้างความเข้าใจและจูงใจ
ให้อาจารย์และนักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
และยกระดับผลงานในระดับนานาชาติมากขึ้น อีก
ทั้งควรก ากับ ติดตามผลลัพธ์ของการส่งเสริมการ
ผลิตผลงานทางวิชาการโดยใช้ประโยชน์จากระบบ 
RIMS ที่ มหาวิทยาลั ย พัฒนาขึ้ น  เ พ่ือน าผลมา
ปรับปรุง พัฒนามาตรการส่งเสริมการผลิตผลงาน
ทางวิชาการส่งผลให้ผลลัพธ์บรรลุตามเป้าหมายที่
วางไว้ 
 2.2  ควรสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการ
จัดท าผลงานทางวิชาการในนามของตนเอง ที่
สามารถน าไปสู่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ได ้

 
 
 
 
 
 

  



11 
 

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา : ปีการศึกษา 2562 

องค์ประกอบที่ 3 :  กำรบริกำรวิชำกำร 
   

จุดเด่น : 
 มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการให้กับชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่การดูแลของมหาวิทยาลัย  และมีการ
ด าเนินการติดตามผลของการให้บริการวิชาการในทุกๆ ปี พร้อมทั้งมีการก าหนดชุมชนเป้าหมายใหม่ๆ ในการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

 
แนวทำงเสริมจุดเด่น :  
 ควรพิจารณาผลการบริการวิชาการท่ีประสบความส าเร็จ เพ่ือน ามาขยายผลการให้บริการวิชาการใน
เชิงพ้ืนที่กว้างขวางและครอบคลุมยิ่งขึ้น 

 
จุดที่ควรพัฒนำ : ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ : 

 1.  การก าหนดตัวชี้วัดของแผนบริการ
วิชาการ การวัดผลและประเมินผล ยังไม่สามารถ
ตอบความส าเร็จของแผนบริการวิชาการ และ
เป้าหมายความเข้มแข็งของชุมชนที่มหาวิทยาลัยวาง
ไว้อย่างชัดเจน 
 

 1.  มหาวิทยาลัยควรวางแผนบริการวิชาการ 
ที่มีวัตถุประสงค์ของแผนที่ชัดเจน มีการก าหนด
ตัวชี้วัดของแผนบริการวิชาการเพ่ือประเมินการ
บรรลุ ค ว ามส า เ ร็ จ ของแผน  ร วมถึ ง ก าหนด             
เป้าหมายความเข้มแข็งของชุมชนที่ชัดเจนเพ่ือที่
มหาวิทยาลัยจะได้สามารถประเมินและปรับปรุง
โครงการพัฒนาชุมชนเป้าหมายอย่างต่อเนื่องจน
ชุมชนเป้าหมายมีความเข้มแข็งตามที่มหาวิทยาลัย
ต้องการ 

 2.  แผนบริการวิชาการยังไม่ครอบคลุม
การบริการวิชาการที่ เป็นการสร้างรายได้ของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการประมาณการรายได้จาก
การบริการวิชาการ ซึ่งท าให้ทราบถึงศักยภาพในการ
หารายได้จากการบริการวิชาการของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย 
 

 2.  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาวางแผนหา
รายได้จากการวิชาการที่ชัดเจน จากศูนย์วิจัยและ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่างๆ อันเป็นการสร้างรายได้
จากศักยภาพของหน่วนงานและบุคลากรด้านการ
บริการวิชาการ เ พ่ือชดเชยรายได้ที่ ลดลงอัน
เนื่องมาจากงบประมาณที่ลดลง จ านวนนักศึกษาที่
ลดลง เพ่ือสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินของ
มหาวิทยาลัย 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา : ปีการศึกษา 2562 

องค์ประกอบที่ 4 :  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   

จุดเด่น : - 
 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
 1.  องค์ประกอบการจัดท าแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมยังไม่ครบองค์ประกอบ และแผนการ
ก ากับติดตามยังไม่สามารถสะท้อนผลการท างาน
ตามแผนฯ ได้ 

 1.1 มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงแผนการติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน อย่างไรก็ตามควรมีการก าหนด
องค์ประกอบของแผนให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แผนที่ชัดเจน นอกจากนี้ควรก าหนดระบบและกลไก
ที่สนับสนุนการติดตามการด าเนินงานตาม แผนฯ ที่
เชื่อมโยงกับแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือ
การด าเนินงาน และติดตามผลการด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 1.2 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินกิจกรรมเพื่อสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมหลายโครงการ อย่างไรก็ตาม
ควรมีการวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้นักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในบาง
โครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา : ปีการศึกษา 2562 

องค์ประกอบที่ 5 :  กำรบริหำรจัดกำร 
   

จุดเด่น :  - 
  

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
 1.  การด าเนินงานด้าน
การบริหารงานด้านการเงิน การ
บริหารความเสี่ยง การจัดการ
ความรู้และการบริหารงานบุคคล 
ยังมีกระบวนการไม่ครบถ้วน 

 1.1  วิเคราะห์ด้านการเงินที่ประกอบด้วยต้นทุนต่อ
หน่วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า ควรมีการ
วิเคราะห์ภาพรวมของทุกมิติ และสรุปเป็นแนวทางการปฏิบัติที่
ชัดเจน 
 1.2 การบริหารความเสี่ยง ควรเริ่มต้นจากการวิเคราะห์
หาประเด็นความเสี่ยงที่แท้จริง (ไม่ใช่ประเด็นปัญหา) แสดง
ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรม เพื่อควบคุมความเสี่ยงและกระบวนการ
ควบคุมภายในตลอดจนผลสรุปของการด าเนินงานที่ท าให้ความ
เสี่ยงแต่ละประเด็นลดลง 
 1.3  การจัดการความรู้ ควรจัดท าระบบสารสนเทศของ
การด าเนินงานของทุกหน่วยงานที่ประกอบด้วยกระบวนการ
ด าเนินงาน การเผยแพร่องค์ความรู้ วิธีการค้นหา แนวปฏิบัติที่ดี 
มีฐานข้อมูลองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งการส่งเสริมให้
น าแนวทางการปฏิบัติสู่การปฏิบัติที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
 1.4  การบริหารบุคคล ควรให้ความส าคัญกับเรื่องการ
ก ากับติดตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการก ากับและติดตาม
ที่มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การแก้ไขผลการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ ตามรอบเวลา 

 2. การด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ยังไม่ครบถ้วน
ทุกหน่วยงานในสังกัดของ
มหาวิทยาลัย 

 

 2.1 เพ่ิมระบบประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
สายสนับสนุนที่มีการวางระบบขึ้นโดยมหาวิทยาลัย มีการ
ด าเนินการตามระบบและการตรวจประเมิน 
 2.2 วางระบบการก ากับติดตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตรและคณะทุกไตรมาส มีฐานข้อมูลหรือ
สารสนเทศที่ประกอบการรายงานตามรอบเวลา ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไขอย่างครบถ้วนทุกหน่วยงาน ทุกพ้ืนที่ 
 2.3  ควรวิเคราะห์ผลและสรุปผลจากการประกัน
คุณภาพทุกระดับตั้งแต่หลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน ทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สู่การบริหารจัดการเพ่ือวางแผนใน
การพัฒนาและ/หรือปรับปรุงพันธกิจต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ทิศทางของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา : ปีการศึกษา 2562 

ข้อเสนอแนะในภำพรวม 
 

1. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารงาน รวมทั้งบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีการ
ท างานเป็นทีม มีความรักใคร่สามัคคี และมีความมุ่งมั่นในการท างานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

2. การจัดท าแผนงานเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ ควรด าเนินการให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ของแผนให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ และก าหนด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จอย่างเหมาะสมและวางแผนการประเมินความส าเร็จที่สามารถด าเนินการ
วัดผลได้จริง และควรแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่
แยกไปตามภาระกิจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย เช่น วิจัย บริการวิชาการ พัฒนาบุคคลากร พัฒนานักศึกษา 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น และต่อไปยังโครงการต่างๆ ของแต่ละแผน อีกทั้งมหาวิทยาลัยควรมีระบบ
การก ากับ ติดตาม การด าเนินการตามแผนต่างๆ ที่ชัดเจน เพ่ือที่จะสามารถประเมินผลการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัยในแต่ละปีที่ท าให้สามารถประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์และสามารถน าผลมาใช้ในการ
ปรับปรุง กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และโครงการ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายที่วาง
ไว้  

3. เป้าหมายส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา คือการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Improvement) มีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยการน าผลการตรวจประเมินผล
การด าเนินงานมาพัฒนาให้ผลการด าเนินงานสูงขึ้น ทั้งในระหว่างปีการศึกษาและตามรอบระยะเวลาทุกปี
การศึกษา  

4. ควรทบทวนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและเขตพ้ืนที่จัดการศึกษาที่ครบถ้วนในทุกพันธกิจ 
โดยอาจจะเริ่มจากการจัดท าฐานข้อมูล (DBS : Data Base System) ที่มีการวางแผนจัดเก็บข้อมูลที่ส่งออก
จากระบบกลาง ไปยังทุกหน่วยงานและทุกพ้ืนที่จัดการศึกษาและมีระบบและรอบเวลาการรายงานผลข้อมูล
ป้อนกลับเข้าสู่ระบบตามระยะเวลา มีการวิเคราะห์และก ากับติดตามเพ่ือให้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
 5. มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญของการสื่อสารองค์กรทั้งในด้านของการรับรู้เกี่ยวกับงบประมาณ 
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานประจ าปี เป็นต้น เพ่ือสร้างความเข้าใจในทิศทางการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัย และเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสพบผู้บริหาร และควรให้ความส าคัญกับการ
สนับสนุนการเรียนการสอน เพ่ือให้สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ระบบอินเตอร์เนต อุปกรณ์การเรียนการสอนและโครงสร้างพ้ืนฐานในบริเวณ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนการให้ความส าคัญกับการสภาพภูมิทัศน์โดยรอบเพ่ือให้เหมาะสมและส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนการสอน อีกทั้งควรปรับปรุงระบบการบริหารงาน เช่น ระบบการออกเกรด ระบบการ
ลงทะเบียน ระบบการเบิกจ่ายเงินเพื่องานวิจัย เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



16 
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ภำพกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
วันที่ 9 – 10 พฤศจิกำยน 2563 

 

  

  

  
สัมภำษณ์ผู้บริหำรและตรวจเอกสำรรำยองค์ประกอบ 
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ภำพกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
วันที่ 9 – 10 พฤศจิกำยน 2563 

  
ตรวจเอกสำรรำยองค์ประกอบ ตรวจเอกสำรรำยองค์ประกอบ 

  
ตรวจเอกสำรรำยองค์ประกอบ สัมภำษณ์อำจำรย์ 

  

สัมภำษณ์บุคลำกร สัมภำษณ์นักศึกษำ 
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สรุปผลกำรประเมินฯ ด้วยวำจำ 
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