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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทัว่ไปของหน่วยงาน 
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1.  ประวตัิความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 
ในอดีตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มีการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพด้าน               

ช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม  และเกษตรกรรม ในพื้นท่ีภาคเหนือ              
มานานกวา่ 70 ปี โดยมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2518 ตามพระราชบญัญติั 
“วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  พุทธศักราช  2518” ใช้ช่ือว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา” มีฐานะเป็นกรม  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย  มี
วตัถุประสงค์เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดบัปริญญาตรี  จดัการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาในระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ระดบัอนุปริญญาตรี และระดบัปริญญาตรี ท าการวิจยัส่งเสริมการศึกษา           
ทางดา้นวิชาชีพ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานนามใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” มีความหมายว่า 
“สถาบันอันเป็นมงคลแห่งพระราชา” ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2532 
ดว้ยความมุ่งมัน่ในการพฒันา และจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบายแห่งชาติและความตอ้งการ
ของตลาดแรงงานในการสร้างบณัฑิตนกัปฏิบติัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบนัเทคโนโลยี
ราชมงคลจึงไดป้รับปรุงแกไ้ขพระราชบญัญติัฉบบัเดิม และยกร่างเป็นพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2548            
มีผลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็น มหาวิทยาลัย  9 แห่ง ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี           
ราชมงคลลา้นนา เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลยั ตามพระราชบญัญติัดงักล่าว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา ประกอบดว้ยศูนยก์ลางท่ีจงัหวดัเชียงใหม่และเขตพื้นท่ี ในจงัหวดัเชียงราย ตาก 
น่าน พิษณุโลก ล าปาง และเชียงใหม่  โดยมีวตัถุประสงคส่์งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงท่ีเน้น
การปฏิบัติ ท าการสอน การวิจยั ผลิตครูวิชาชีพให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแก่สังคม จดัการศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซ่ึงแต่ละเขตพื้นท่ีจะมีลกัษณะเด่นท่ีส่งเสริมการบริหาร
จดัการในภารกิจทุกด้าน ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ  สร้างบณัฑิตนัก
ปฏิบติั มีทกัษะทางวชิาชีพ ถึงพร้อมดว้ย คุณธรรม จริยธรรม 
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2.  ปณธิาน/วสัิยทศัน์/พนัธกจิ/วตัถุประสงค์/อตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ 
 
 ปณธิาน 
 มหาวทิยาลยัแห่งการเรียนรู้ท่ีมีปัญญา มีความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน มีความบริสุทธ์ิ 
และคุณงาม ความดี ท่ีสามารถบูรณาการ ผสานการบริหารจดัการร่วมกับเขตพื้นท่ีในการสร้าง
บณัฑิตนกัปฏิบติัท่ีถึงพร้อมดว้ยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ท่ีจะไปพฒันาสังคม
และประเทศชาติใหมี้ความเจริญรุ่งเรือง อยา่งย ัง่ยนื และด าเนินชีวติอยา่งเป็นสุขพึ่งพาตนเองได ้
  
 วสัิยทศัน์ 
 เป็นผูน้ าทางการจดัการศึกษาดา้นวิชาชีพ งานวิจยัและบริการอยา่งมีคุณภาพมาตรฐานและ
น าไปสู่การปฏิบติัได้อย่างเป็นเลิศ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีสามารถขบัเคล่ือน
ยทุธศาสตร์ของชาติและของพื้นท่ีไดอ้ยา่งสมดุลย ัง่ยืน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มดว้ย
การบริหารจดัการท่ีทนัสมยั 
 
 พนัธกจิ 

1.  จดัการศึกษาดา้นวชิาชีพท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล 
2.  สร้างงานวจิยัท่ีมีคุณค่า 
3.  ใหบ้ริการ และถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่ชุมชน และผูป้ระกอบการในพื้นท่ี 
4.  ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
5.  พฒันาและยกระดบัองคค์วามรู้ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6.  น าการบริหารจดัการท่ีทนัสมยัมาใช ้

 
 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อพฒันาคุณภาพก าลงัคนสู่มาตรฐานสากล อยา่งเป็นระบบและย ัง่ยนื 

2. เพื่อต่อยอดภูมิปัญญา และสู่สากล 

3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ 

4. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน  และถ่ายทอดภูมิปัญญาทางด้านศิลปวฒันธรรม และอนุรักษ ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

5. เพื่อใหส้ามารถขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ของชาติและของพื้นท่ีไดอ้ยา่งสมดุลย ัง่ยนืทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
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 อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลัย  :  บณัฑิตนกัปฏิบติัมืออาชีพท่ีใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน 
 เอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  : มหาวทิยาลยันวตักรรมเพื่อชุมชน 
 

3.   โครงสร้างการบริหารงาน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ไดจ้ดัตั้งตามกฎกระทรวง การตั้งส่วนราชการ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ลงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2549 ตามความในมาตรา 6 และ
มาตรา 9 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพุทธศกัราช 2548 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงให้จัดตั้ งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คือ ส านักงานอธิการบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ คณะ            
วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีก ารเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสต ร์  คณะศิลปกรรมและ                            
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ            
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ส านักงานบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นท่ีเชียงราย ส านักงานบริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นท่ีตาก ส านักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                 
ลา้นนาเขตพื้นท่ีน่าน ส านกังานบริหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาเขตพื้นท่ีพิษณุโลก 
และส านกังานบริหารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาเขตพื้นท่ีล าปาง 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี             
ราชมงคลล้านนา 2550 ลงวนัท่ี 24 เมษายน 2550 ตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พุทธศักราช  2548 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศไว ้ดงัน้ี 

1) การแบ่งส่วนราชการในส านกังานอธิการบดี ประกอบดว้ย กองกลาง กองบริหารงาน
บุคคล กองคลงั กองพฒันานกัศึกษา และกองนโยบายและแผน 

2) การแบ่งส่วนราชการในส านักงานบริหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
เชียงราย ประกอบดว้ย กองการศึกษาเชียงราย และกองบริหารทรัพยากรเชียงราย 

3) การแบ่งส่วนราชการในส านักงานบริหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ตากประกอบดว้ย กองการศึกษาตาก และกองบริหารทรัพยากรตาก 

4) การแบ่งส่วนราชการในส านักงานบริหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
น่าน ประกอบดว้ย กองการศึกษาน่าน และกองบริหารทรัพยากรน่าน 

5) การแบ่งส่วนราชการในส านักงานบริหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   
พิษณุโลก ประกอบดว้ย กองการศึกษาพิษณุโลก และกองบริหารทรัพยากรพิษณุโลก 
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6) การแบ่งส่วนราชการในส านักงานบริหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ล าปาง ประกอบดว้ย กองการศึกษาล าปาง และกองบริหารทรัพยากรล าปาง 

7) การแบ่งส่วนราชการในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เป็นส านกังานคณบดี 

8) การแบ่งส่วนราชการในสถาบันวิจยัและพฒันา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็น 
ส านกังานผูอ้  านวยการ 
 เพื่อให้การบริหารงานของมหาวทิยาลยั ภายใตน้โยบายการกระจายอ านาจความรับผิดชอบ
การบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จ  มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ให้เกิดกับทุกเขตพื้นท่ี  
และการกา้วสู่มหาวิทยาลยัเสมือน ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้จึงไดเ้สนอต่อสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี        
ราชมงคลลา้นนา ขอตั้งหน่วยงานภายในโดยประกาศของมหาวทิยาลยัเพิ่มเติม ดงัน้ี 
 กองประชาสัมพนัธ์ กองพฒันาอาคารสถานท่ี  ส านักงานทรัพยสิ์นและสิทธิประโยชน์ 
ส านกังานตรวจสอบภายใน ส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา สถาบนัวิจยั
เทคโนโลยเีกษตร และสถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชน 
 ตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  พุทธศกัราช 2548 วรรคท่ี 2 มาตรา 
15 ก าหนดให้มหาวิทยาลยัแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลยั มีอ านาจหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการทัว่ไป
ของมหาวิทยาลยั ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญัติให้มีอ านาจและหน้าท่ีในการร่างนโยบาย 
ระเบียบก ากบัติดตาม พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง และถอดถอนผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั ในรูปของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีได้มาตามก าหนด ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลยั กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก อธิการบดี ประธานสภาคณาจารยต์วัแทนผูบ้ริหาร และคณาจารย ์
รวม 29 คน เป็นกรรมการสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
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โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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4.  คณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน 
 
คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
1) ดร.กฤษณพงศ ์   กีรติกร นายกสภามหาวทิยาลยั  
2) ศ.ดร.พงษศ์กัด์ิ   องักสิทธ์ิ กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
    /อุปนายกสภามหาวทิยาลยั    
3) รศ.ดร.พินิติ   รตะนานุกลู กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
4) ดร.พนัธ์ศกัด์ิ   ศิริรัชตพงษ ์ กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
5) รศ.สุทศัน์   จุลศรีไกวลั กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
6) นายเสริมชยั   กิตติรัตนไพบูลย ์ กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
7) นายเจน    น าชยัศิริ กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ  
8) ศ.ดร.ทรงศกัด์ิ   ศรีบุญจิตต ์ กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ  
9) นายเทอดทรงชยั   พุทธิศรี กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
10) นางสาวสุพตัรา   สังขม์งคล กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
11) นายศิโรตม ์  สวสัด์ิพาณิชย ์ กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ  
12) นายอุดม   มณีขติัย ์ กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ  
13) รศ.อศันีย ์  ชูอรุณ กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ  
14) ดร.เอนก   เพิ่มวงศเ์สนีย ์ กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
15) นายโอภาส   เขียววชิยั กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
16) รศ.ดร.น ายทุธ   สงคธ์นาพิทกัษ ์ กรรมการสภามหาวทิยาลยั  
17) ดร.บรรเจิด   แสงจนัทร์ กรรมการสภามหาวทิยาลยั  
18) ดร.ทินกร   ทาตระกลู กรรมการสภามหาวทิยาลยั  
19) ผศ.อวยพร   บวัใบ กรรมการสภามหาวทิยาลยั 
20) ผศ.สนิท   พิพิธสมบติั กรรมการสภามหาวทิยาลยั  
21) ผศ.อุดม    สุธาค า กรรมการสภามหาวทิยาลยั 
22) นายภฤศพงศ ์  เพชรบุล กรรมการสภามหาวทิยาลยั 
23) ดร.กิจจา   ไชยทนุ กรรมการสภามหาวทิยาลยั  
24) นายประสิทธ์ิ   อินทร์จนัทร์ กรรมการสภามหาวทิยาลยั  
25) ผศ.ดร.วนัไชย   ค าเสน กรรมการสภามหาวทิยาลยั 
26) นายวทิูรย ์  ส่องแสง กรรมการสภามหาวทิยาลยั   
27) นายบุญฤทธ์ิ   สโมสร กรรมการสภามหาวทิยาลยั 
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28) ดร.นิติศกัด์ิ   เจริญรูป กรรมการสภามหาวทิยาลยั 
29) ผศ.ดร.พิชยั   สุรพรไพบูลย ์ กรรมการสภามหาวทิยาลยั 
 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2558 
1) รศ.ดร.น ายทุธ    สงคธ์นาพิทกัษ ์ อธิการบดี 
2) ผศ.สนิท   พิพิธสมบติั รองอธิการบดีดา้นวชิาการ 
3) ดร.ภาสวรรธน์   วชัรด ารงคศ์กัด์ิ รองอธิการบดีดา้นวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
4) ผศ.อวยพร บวัใบ รองอธิการบดีดา้นกิจการพิเศษ 
5) ผศ.อุดม    สุธาค า รองอธิการบดีดา้นยทุธศาสตร์และแผนพฒันา/ 
    รองอธิการบดี มทร.ลา้นนา เชียงราย 
6) ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีดา้นกิจการนกัศึกษา/ 
    รองอธิการบดี มทร.ลา้นนา ล าปาง 
7) รศ.ดร.คมสัน อ านวยสิทธ์ิ รองอธิการบดี มทร.ลา้นนา น่าน 
8) ดร.ทินกร ทาตระกลู รองอธิการบดี มทร.ลา้นนา พิษณุโลก 
9) ผศ.ประพฒัน์ เช้ือไทย รองอธิการบดี มทร.ลา้นนา ตาก 
10) ดร.ศิรประภา ชยัเนตร ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี/ 
    ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี 
11) ดร.ยพุเยาว ์ ดรุณ ผูช่้วยอธิการบดี 
12) นายภฤศพงศ ์  เพชรบุล ผูช่้วยอธิการบดี/ 
    ผูอ้  านวยการสถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชน 
13) ผศ.ชนิตา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
14) ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
15) ผศ.ถาวร  ฝ้ันชมพ ู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
16) ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
17) ผศ.ดร.นิวตัร มูลปา ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 
18) ผศ.สมเกียรติ วงษพ์านิช ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
19) นายอนนัท ์ ทบัเกิด ผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
20) ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตร 
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5.  หลกัสูตรและสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน 
ในปีการศึกษา 2558 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนามีจ านวนหลกัสูตรท่ีเปิดสอน

ทั้งส้ิน 73  หลกัสูตร จ าแนกเป็น  
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ จ านวน  3  หลกัสูตร 
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง จ านวน  16 หลกัสูตร 
ระดบัปริญญาตรี จ านวน  48  หลกัสูตร 
ระดบัปริญญาโท จ านวน  5 หลกัสูตร 

 
ตารางแสดงหลกัสูตรและสาขาวชิาทีเ่ปิดสอนจ าแนกตามคณะ ปีการศึกษา 2558 

คณะ/ระดบั
การศึกษา 

ปริญญา หลกัสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนปี 

ของหลักสูตร 

1.  คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ (จ านวน 12  หลกัสูตร)  

ประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง 

 สาขาวิชาการบญัชี 2548 
สาขาวิชาการตลาด 2548 
สาขาวิชาการจดัการ 2548 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2548 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด  2555 
สาขาวิชาการจดัการ 2555 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2555 
สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ 2555 
International Business Management 2555 

ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 2555 
สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 2555 

บญัชีบณัฑิต การบญัชี 2555 
2. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร (จ านวน 15 หลกัสูตร) 
ประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง 

 สาขาวิชาเทคโนโลยเีคร่ืองจกัรกลเกษตร 2548 
สาขาวิชาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ 2548 

ปริญญาตรี เทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ 2555 
คหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 2555 

 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 2555 
สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 2555 

สาขาวิชาประมง 2555 
สาขาวิชาเคร่ืองจกัรกลเกษตร  2555 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 2555 
สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร 2555 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2555 
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คณะ/ระดบั
การศึกษา 

ปริญญา หลกัสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนปี 

ของหลักสูตร 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2555 
สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 2555 

ปริญญาโท วิทยาศาสตมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตสตัว ์ 2555 
สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร 2555 

3. คณะวศิวกรรมศาสตร์  (จ านวน 32 หลกัสูตร) 
ประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง 

 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 2548 
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 2548 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2548 
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 2548 
สาขาวิชาช่างโลหะ 2548 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 2548 
สาขาวิชาช่างยนต ์ 2548 
สาขาวิชาช่างกลเกษตร 2548 
สาขาวิชาช่างจกัรกลหนกั 2548 
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 2548 

ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยเีคร่ืองกล (ต่อเน่ือง) 2555 
สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า (ต่อเน่ือง) 2555 
สาขาวิชาเทคโนโลยโีทรคมนาคม (ต่อเน่ือง) 2555 
สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหการ  (ต่อเน่ือง) 2555 

 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 2555 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  2555 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2555 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม   2555 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2555 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   2554 
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2554 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2555 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 2555 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 2555 
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 2555 
สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ ์ 2555 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2555 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2555 
สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 2555 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2555 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 2555 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2555 
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คณะ/ระดบั
การศึกษา 

ปริญญา หลกัสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนปี 

ของหลักสูตร 

4. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  (จ านวน 8 หลกัสูตร)   

ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม   2555 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน   2555 

ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ 2555 
เทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ 2555 

สาขาวิชาเซรามิก   2555 
ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบส่ือสาร 2555 

สาขาวิชาออกแบบส่ิงทอและเคร่ืองประดบั 2555 
สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม 2555 

5. วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ  (จ านวน 4 หลกัสูตร) 

ประกาศนียบตัร
วิชาชีพ 

 สาขาวิชาเตรียมบริหารธุรกิจ 2551 
สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2551 
สาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2553 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร   2555 
6. สถาบันวจิัยเทคโนโลยเีกษตร  (จ านวน 1 หลกัสูตร) 
ปริญญาโท วิทยาศาสตมหาบณัฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 2555 
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6.  จ านวนนักศึกษา    
 ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีจ านวนนักศึกษาทั้งส้ิน 
22,005 คน จ าแนกตามระดบัการศึกษารายคณะวชิา ดงัน้ี 
 
ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาปัจจุบันจ าแนกตามระดับการศึกษารายคณะวชิา  

คณะ 
จ านวนนักศึกษา (คน) รวม 

(คน) ปริญญาตรี ปริญญาโท 
1.  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 9,673 0 9,673 
2.  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 7,939 29 7,968 
3.  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีกษตร 2,170 30 2,200 
4.  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2,068 0 2,068 
5.  วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 93 0 93 
6.  สถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตร 0 3 3 

รวมทั้งส้ิน 21,943 62 22,005 

 
 

7.   จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 7.1  จ านวนอาจารย์ 
  ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีจ านวนอาจารยท์ั้งส้ิน 
1,288 คน เป็นขา้ราชการพลเรือน 535 คน พนักงานมหาวิทยาลยั 494 คน พนักงานราชการ 1 คน 
พนกังานตามพนัธกิจ  218 คน และเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปริญญาโท 40 คน 
  ทั้งน้ี เม่ือนับตามเกณฑ์ของ สกอ. มีจ านวนอาจารยท์ั้งส้ิน 1,230 คน ปฏิบติังานจริง 
1,155 คน ลาศึกษาต่อ 75 คน 
 

ตารางแสดงจ านวนอาจารย์จ าแนกประเภท (ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ล าดบั ประเภท 
จ านวนรวม 

(คน) 
ลาศึกษาต่อ 

(คน) 
ปฏิบัติงานจริง 

(คน) 
1 ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาต าแหน่งวชิาการ   534 13 521 
2 พนกังานมหาวทิยาลยั   467 62 405 
3 พนกังานราชการ    1 0 1 
4 ลูกจา้งชัว่คราว   188 0 188 
5 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปริญญาโท/เอก    40 0 40 

รวมอาจารย์ประจ า  1230 75 1155 

ข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล  เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2559 
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ตารางแสดงจ านวนอาจารย์จ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวชิาการ (ตามเกณฑ์ สกอ.)  

คณะ/วิทยาลัย 
ต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่ง ผศ. ต าแหน่ง รศ. ต าแหน่ง ศ. 

รวม 
ลาศึกษา
ต่อ 

ปฏิบัติ 
งานจริง ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 34 221 48.5 2 49 22 0 1 1 0 0 1 379.5 22 357.5 

คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ 

17 267 31.5 2 51 9 0 2 2 0 0 0 381.5 30 351.5 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

10 130 41 4 53 21 0 6 11 0 0 0 276 18 258 

คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

11 92 5 5 16 1 0 2 2 0 0 0 134 5 129 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
สหวิทยาการ 

2 14 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 21 0 21 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร 

 4 8  14 10 0 0 2 0 0 0 38 0 38 

รวม 74 728 137 13 183 64 0 11 19 0 0 1 1,230 75 1,155 

ข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล เม่ือวนัท่ี  16 สิงหาคม 2559 

 
ตารางแสดงอตัราส่วนจ านวนอาจารย์จ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวชิาการ  

จ านวนอาจารย์ประจ า 
อตัราส่วนวุฒิ   อตัราส่วน ต าแหน่งทางวิชาการ 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 
1,230 คน 223.00 920.00 87.00 938.00 260.00 31.00 1.00 
ร้อยละ 18.13 74.79 7.07 76.26 21.13 2.52 0.08 

 
 7.2  บุคลากรสายสนับสนุน       
 

ตารางแสดงจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ประเภท 
วุฒิการศึกษา (คน) รวม 

(คน) ต ่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ขา้ราชการ 0 27 26 0 53 
พนกังานมหาวทิยาลยั 0 332 39 0 371 
พนกังานราชการ 42 36 1 0 79 
ลูกจา้งประจ า 103 4 0 0 107 
ลูกจา้งชัว่คราว 151 185 0 0 336 

รวมบุคลากรท้ังส้ิน 296 584 66 0 946 
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8. ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบังบประมาณและอาคารสถานที ่ 
8.1  งบประมาณ  
 1)   งบประมาณประจ าปี   
 ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับงบประมาณ

ประจ าปีจ าแนกตามประเภทรายจ่าย ดงัน้ี 
 
ตารางแสดงจ านวนงบประมาณทีไ่ด้รับจ าแนกตามประเภทรายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 
(ปีที่แล้ว) 

พ.ศ. 2559  (ปีปัจจุบัน ข้อมูล ณ 30 กย. 59 ) 
จัดสรร เบิกจ่าย 

งบบุคลากร 372,255,750.53 471,998,700.00 380,677,312.59 
งบด าเนินงาน 184,306,431.22 199,547,869.88 199,545,763.19 
งบลงทุน 296,506,205.00 499,157,562.12 499,120,134.21 
รายจ่ายอ่ืน  348,552,900.00 206,552,810.23 206,552,810.23 
งบเงินอุดหนุน  86,468,154.46 385,460,057.77 385,460,057.77 

รวมทั้งส้ิน 1,288,089,441.21 1,762,717,000.00 1,671,356,077.99 
ค่าเส่ือมราคา 100,232,204.66 100,232,204.66 100,232,204.66 

รวมค่าเส่ือมราคา 1,388,321,645.87 1,862,949,204.66 1,771,588,282.65 

งบด าเนินการทั้งส้ิน  (หักงบลงทุน) 991,583,236.21 1,263,559,437.88 1,172,235,943.78 

ข้อมูลจาก : กองคลงั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559     

หมายเหต ุ:  ยอดจดัสรรเป็นยอดท่ีไดรั้บจริงจากส านกังบประมาณ  
 (รวมจดัสรรเพ่ิมระหวา่งปีและเป็นรายการท่ีมีการโอนเปล่ียนแปลงแลว้) 

          
2) งบประมาณเงินรายได้  
 เป็นงบประมาณท่ีมหาวิทยาลยั จดัสรรให้กบัหน่วยงานในสังกดั โดยเบิกจ่ายตาม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามประเภทรายจ่าย ดงัน้ี 
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ตารางแสดงจ านวนงบประมาณเงินรายได้ทีจั่ดสรรจ าแนกตามประเภทรายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 
(ปีที่แล้ว) 

พ.ศ. 2559  (ปีปัจจุบัน ข้อมูล ณ 30 กย. 2559) 

จัดสรร เบิกจ่าย 
งบบุคลากร 146,242,242.29 153,328,798.79 145,268,363.50 
งบด าเนินงาน 199,893,560.02 48,461,508.59 51,350,997.71 
งบลงทุน - 35,854,247.00 31,773,572.38 
รายจ่ายอ่ืน  58,651,750.67 10,316,180.00 8,632,664.21 
งบเงินอุดหนุน  476,060.00 2,432,800.00 2,423,676.00 
งบกลาง 12,908,260.07 9,562,939.75 8,189,902.75 
เงินสมทบสถาบนั - 15,285,000.00 15,283,627.90 

รวมทั้งส้ิน 418,171,873.05 275,241,474.13 262,922,804.45 

ค่าเส่ือมราคา 28,917,020.47 25,508,904.10 25,508,904.10 

รวมค่าเส่ือมราคา 447,088,893.52 300,750,378.23 288,431,708.55 

งบด าเนินการทั้งส้ิน  (หักงบลงทุน) 418,171,873.05 239,387,227.13 231,149,232.07 
  

ข้อมูลจาก :  กองคลงั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559        
                   ** ขอ้มูลปีงบประมาณ 2559 เป็นงบประมาณรายไดเ้ฉพาะส่วนกลาง ไม่รวมพ้ืนท่ี ** 

 
 8.2 อาคารสถานที่ 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีสถานท่ีตามพ้ืนท่ีด าเนินงาน 6 พ้ืนท่ี 1 สถาบนั 1
วิทยาลยั คือ 

 1)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงใหม่ ตั้ งอยู่เลขท่ี 128  ถนนห้วยแก้ว 
ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ มีพ้ืนท่ี 105 ไร่  

 2)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย  ตั้ งอยู่เลขท่ี  99 หมู่  10 ถนน
พหลโยธิน ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย มีพ้ืนท่ีทั้งหมดประมาณ 5,000 ไร่  
 3)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ตั้งอยู่เลขท่ี 41 ถนนพหลโยธิน ต าบล            
ไมง้าม อ าเภอเมือง จงัหวดัตาก มีพ้ืนท่ี 230 ไร่  
 4)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ตั้งอยู่เลขท่ี 59 หมู่ 13 ต าบลฝายแก้ว  
อ  าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน มีพ้ืนท่ี 864 ไร่  
 5)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา พษิณุโลก ตั้งอยูเ่ลขท่ี 52 หมู่ 7 ต าบลบา้นกร่าง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก มีพ้ืนท่ี 572 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา  
 6)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ล าปาง ตั้ งอยู่ท่ี  200 หมู่  17 ต าบลพิชัย                
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง มีพ้ืนท่ี 1,800 ไร่  
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 7)   สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งอยู่เลขท่ี 202 หมู่ท่ี 17 ถนนพหลโยธิน ต าบลพิชยั 
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง โดยใชพ้ื้นท่ีร่วมกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง  
 8)  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ตั้งอยู่ท่ี 98 หมู่ 8 ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด       
จงัหวดัเชียงใหม่  มีพ้ืนท่ี 300 ไร่ 

 
9. สรุปผลการด าเนินงานปรับปรุงและพฒันาตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินในปีที่ผ่านมา 

การด าเนินงานปรับปรุงและพฒันาตามข้อเสนอแนะของผลการประเมนิในปีทีผ่่านมา 

ข้อเสนอแนะข้อที่ 1.  ควรเร่งทบทวนและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ซ่ึงเปิดสอนในหลายเขตพ้ืนที 
และปรับปรุงกระบวนการบริหารจดัการหลกัสูตรให้มีระดบัคุณภาพสูงข้ึน ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร และ
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

การด าเนินการ/โครงการ/กจิกรรม - 

ผลการด าเนินการ/หลกัฐาน - 

ผู้รับผิดชอบ ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2559 

ข้อเสนอแนะข้อที่ 2. ควรมีการประชุมเพ่ือก ากบังานประจ าระดบัมหาวิทยาลยัท่ีเช่ือมโยงกบัการประชุมของสภาวชิาการ
และสภามหาวทิยาลยั  ท  าใหเ้กิดการขบัเคล่ือนการปฏิบติังานตามพนัธกิจอุดมศึกษา (โดยเฉพาะหลักสูตร) เพื่อใหส้อด
รับกบัการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา 
การด าเนินการ/โครงการ/กจิกรรม - 

ผลการด าเนินการ/หลกัฐาน - 

ผู้รับผิดชอบ ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2559 

ข้อเสนอแนะข้อที่ 3. ควรก าหนดเป้าหมายเชิงรุกและตวัช้ีวดัความส าเร็จในการพฒันาคุณวุฒิของอาจารยร์ะดบัปริญญา
เอก และการเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ 
การด าเนินการ/โครงการ/กจิกรรม 1. การพฒันาคุณวุฒิของอาจารย์ระดบัปริญญาเอก :  

 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเก่ียวกบับุคลากรลาศึกษาต่อประจ า
มหาวทิยาลยั 
2. การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ : 
 -  โครงการส่งเสริมการจดัท าผลงานทางวชิาการ 
 -  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
 -  ประชุมคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
 - ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวทิยาลยั 

ผลการด าเนินการ/หลกัฐาน  ในปีการศึกษา 2558 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา มีอาจารยท่ี์มี
คุณวฒิุปริญญาเอก และอาจารยท่ี์ด ารงต าแหน่งทางวชิาการเพ่ิมสูงข้ึน 

ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานบุคคล 

ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2559 
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การด าเนินงานปรับปรุงและพฒันาตามข้อเสนอแนะของผลการประเมนิในปีทีผ่่านมา 

ข้อเสนอแนะข้อที่ 4. ควรเช่ือมโยงขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวกับการบริหารจดัการการประกันคุณภาพการศึกษาให้
เป็นระบบเดียวกนัทั้งองคก์ร 

การด าเนินการ/โครงการ/กจิกรรม - 

ผลการด าเนินการ/หลกัฐาน - 

ผู้รับผิดชอบ - 

ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2559 

ข้อเสนอแนะข้อที่ 5.  ควรเพ่ิมศกัยภาพใหก้บันกัวจิยัรุ่นใหม่ในการขอทุนวจิยัตลอดจนการตีพิมพเ์ผยแพร่ในฐานขอ้มลูท่ี
มีค่าน ้าหนกัเป็นท่ียอมรับ 

การด าเนินการ/โครงการ/กจิกรรม สถาบนัวจิยัและพฒันา ไดมี้การให้ความรู้ความเขา้ใจใหก้บันกัวจิยัรุ่นใหม่ 
1. โครงการ ประชุมฝึกอบรมการใชร้ะบบการจดัการวารสารออนไลน์ไทย 
 Thai Journal Online (ThaiJo) 
2.  โครงการอบรมเชิงพฒันาเพื่อพฒันาโครงการวจิยั วช. ประจ าปีงบประมาณ  
 2561 

ผลการด าเนินการ/หลกัฐาน 1.  ไดติ้ดตั้งระบบปฏิบติัการ ThaiJO ใหก้บัวารสารของมหาวทิยาลยัทั้ง 5 เล่ม 
ไดแ้ก่ วารสารเทคโนโลยแีละนวตักรรม โดย สถาบนัวจิยัและพฒันา, 
วารสารวศิวกรรมศาสตร์ มทร.ลา้นนา โดย คณะวศิวกรรมศาสตร์, วารสาร
ราชมงคลลา้นนา โดย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, วารคณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์, วารสารคณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารเกษตร เพ่ือการบริหารจดัการในการจดัท าเล่มวารสาร 

2.  ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี มีความเขา้ใจในระบบการจดัการวารสารออนไลน์ 
Thai JO  สามารถใชป้ระโยชน์จากระบบเพื่อบริหารจดัการวารสารของตน 

3.  อาจารยแ์ละบุคลากรไดเ้ผยแพร่ผลงานทางวชิาการ มีการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในเชิงวชิาการ รวมถึงการสร้างองคค์วามรู้เพื่อใหเ้ห็นถึงศกัยภาพ
ของคณาจารยใ์นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ผา่นวารสารของ
มหาวทิยาลยัทั้ง 5 เล่ม 

ผู้รับผิดชอบ สถาบนัวจิยัและพฒันา 

ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2559 
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ส่วนที่ 2 
การประกนัคุณภาพการศึกษา 

ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
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การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั 
  
 
 
กรอบแนวคิดการด าเนินงานระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ตามท่ีคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา ของส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)  ไดก้ารพฒันาตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษารอบใหม่ พ.ศ. 
2557 ท่ีให้ความส าคญัผลิตบณัฑิตให้มีคุณภาพ โดยก าหนดกรอบแนวทางการพฒันาระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษาซ่ึงพิจารณาเพิ่มเติมในสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบักรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา เกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548  รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552  โดยก าหนดใหมี้การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดบั  คือ ระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะ 
และระดบัสถาบนั   

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร ประกอบดว้ย 6 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
องคป์ระกอบท่ี 4  อาจารย ์องคป์ระกอบท่ี 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน และ
องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ซ่ึงโดยรวมแล้วการประกันคุณภาพน้ีมีตัวบ่งช้ีท่ี
ครอบคลุมเร่ืองการส่งเสริม การพฒันานกัศึกษา ผลงานทางวิชาการ ทั้งของนกัศึกษา ของอาจารย ์
ตลอดจนการพิจารณาภาวะการมีงานท าของนกัศึกษา เป็นตน้ 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่  
องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต องคป์ระกอบท่ี 2 การวิจยั องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และองค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจดัการ ซ่ึงการ
ประกนัคุณภาพระดบัคณะน้ี เพื่อพิจารณาการด าเนินงานคณะท่ีสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน
ของแต่ละหลกัสูตรท่ีคณะดูแล ตลอดจนการบริการนักศึกษา การบริการวิชาการ การวิจยั การ
บริหารจดัการและการประกนัคุณภาพ 

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบนั ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่  
องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต องคป์ระกอบท่ี 2 การวิจยั องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และองค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจดัการ ซ่ึงการ
ประกนัระดบัสถาบนัน้ี เพื่อพิจารณาการด าเนินงานของสถาบนัท่ีสนบัสนุนการจดัการเรียนการ
สอนของแต่ละคณะโดยครอบคลุมดา้นกายภาพ และภารกิจของสถาบนัรวมถึงการประกนัคุณภาพ
ในภาพรวม 
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้น าแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดบัอุดมศึกษารอบใหม่ (2557-2561) ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
มาจดัท าระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย                   
เขตพื้นท่ี คณะ และหน่วยงานในสังกดัและมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 

1. ก าหนดนโยบายประกนัคุณภาพ 
2. จดัตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพ 
3. ก าหนดตวับ่งช้ี เป้าหมายตวับ่งช้ีและถ่ายทอดค่าเป้าหมาย 
4. วางระบบและกลไกการด าเนินงานประกนัคุณภาพ 
5. ด าเนินงานตามแผนงานประกนัคุณภาพ 
6. จดัท ารายงานการประเมินตนเองทุกระดบั 
7. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในทุกระดบั 
8. รายงานผลการประเมินใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
9. น าผลการประเมินมาปรับปรุงพฒันา 

 
ขั้นตอนที ่1 : ก าหนดนโยบายประกนัคุณภาพ 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ไดก้ าหนดนโยบายท่ีมุ่งให้ความส าคญัในด้าน
การจดัการศึกษาท่ีเนน้คุณภาพหลกัสูตร คุณภาพอาจารย ์คุณภาพการจดัการเรียนการสอน คุณภาพ
นกัศึกษา โดยจดัท ายุทธศาสตร์การประกนัคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2557-2561) โดยมี
เป้าหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกดัมีระบบและกลไกการควบคุม การตรวจสอบ การติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานท่ีเป็นมาตรฐานและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลยัมีวฒันธรรม
การท างานท่ีเน้นคุณภาพ มีจิตส านึกและรับผิดชอบต่อหน้าท่ีรักษาและเพิ่มพูนมาตรฐานการจดั
การศึกษาของมหาวทิยาลยัใหดี้ยิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 
ขั้นตอนที ่2 : การจัดตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพ 
 มหาวิทยาลัยได้จดัตั้ งส านักงานประกนัคุณภาพการศึกษาข้ึนโดยเป็นหน่วยงานสังกดั
ส านกังานอธิการบดี มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการสนบัสนุน ส่งเสริม การประกนัคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ประสานการด าเนินงานประกันคุณภาพสู่การปฏิบติัในระดับเขตพื้นท่ี คณะ 
หลกัสูตร และหน่วยงานสนบัสนุน ใหเ้ช่ือมโยงกนั  
 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ายุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา ก ากับดูแล               
ตัวบ่งช้ีและจัดเก็บข้อมูลรายงานตามเป้าหมายคุณภาพ ท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย ทบทวน              
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แผนยุทธศาสตร์การประกนัคุณภาพการศึกษา พิจารณาจดัท าแผนยุทธศาสตร์การประกนัคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลยั ก ากบัดูแลตวับ่งช้ีและวางแผนการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ตวับ่งช้ี 
 มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ท าหนา้ท่ีในการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา 
จัดท าแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
มหาวทิยาลยั เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาสู่หน่วยงาน ติดตาม 
ประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเสนอต่อ
กรรมการบริหารมหาวทิยาลยั 
 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา ประกอบดว้ยคณะกรรมการอ านวยการ ท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายและเป้าหมาย
การประกนัคุณภาพการศึกษา ก ากบัดูแลและสนบัสนุนการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพ
ภายใน พฒันาให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารงานสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการศึกษา
ของมหาวทิยาลยั และมีคณะกรรมการด าเนินงานท าหนา้ท่ีจดัท าแผนการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ให้เป็นไปตามนโยบายการประกนัคุณภาพ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
ต่างๆ วิเคราะห์ผลประเมินตามเกณฑ์ตวับ่งช้ีและเป้าหมายรวมทั้งเสนอแนวทางเพื่อการปรับปรุง
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง  
 นอกจากน้ีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัเขต
พื้นท่ี ระดบัคณะและกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนบัสนุนทุกหน่วยงาน 
 
ขั้นตอนที ่3 : ก าหนดตัวบ่งช้ี เป้าหมายตัวบ่งช้ีและถ่ายทอดเป้าหมาย 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั มีการประชุมทบทวนตวับ่งช้ี เป้าหมาย ตวับ่งช้ี ประกนั
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลยั ประจ าทุกปีการศึกษา และไดถ่้ายทอดเป้าหมายไปยงัเขตพื้นท่ี/
คณะ รวมทั้ งหน่วยงานสนับสนุนระดับกอง, สถาบัน, ส านัก, ศูนย์ โดยในปีการศึกษา 2557 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดค่าเป้าหมายระดับสถาบันและเขตพื้นท่ี ตามตัวบ่งช้ี สกอ. จ  านวน 5 
องคป์ระกอบ 13 ตวับ่งช้ี และตามตวับ่งช้ี ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จ านวน 6 ตวับ่งช้ี 
 ก าหนดค่าเป้าหมายระดบัคณะตามตวับ่งช้ี สกอ. จ  านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตวับ่งช้ี และ
ตามตวับ่งช้ี ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 4 ตวับ่งช้ี ส าหรับค่าเป้าหมายระดบัหลกัสูตร 
จ านวน 6 องค์ประกอบ 13 ตวับ่งช้ี ให้คณะกรรมการบริหารคณะและอาจารยป์ระจ าหลักสูตร
ร่วมกนัพิจารณาก าหนดเป้าหมาย 
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ขั้นตอนที ่4 : วางระบบและกลไกการด าเนินงานประกนัคุณภาพ 
 การด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ยกิจกรรม 
การควบคุม การก ากับติดตาม การตรวจสอบและการประเมิน ซ่ึงส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นผูจ้ดัท าแผนการด าเนินงานในระดบัมหาวทิยาลยั โดยมีรองอธิการบดีแต่ละดา้นเป็นผู ้
ก  ากับดูแล และมีผูบ้ริหารระดับผู ้อ  านวยการกอง/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์ เป็นผูรั้บผิดชอบการ
ด าเนินงานรายตวับ่งช้ี ส าหรับระดบัเขตพื้นท่ี/คณะและหน่วยงานน าแผนการด าเนินงานปฏิทิน
โครงการของมหาวิทยาลยัไปพิจารณาแนวทางในการจดัท าแผนงานโครงการดา้นประกนัคุณภาพ
ให้มีความสอดคล้องกับส่วนกลางโดยมีการแต่งตั้ งผู ้ก  ากับและผู ้รับผิดชอบการด าเนินงาน
เช่นเดียวกนั 
 
ขั้นตอนที ่5 : ด าเนินงานตามแผนงานประกนัคุณภาพ 
 มหาวิทยาลยั/เขตพื้นท่ี/คณะ/และหน่วยงาน ขออนุมติังบประมาณด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมประกันคุณภาพ ประจ าปีตามท่ีก าหนด มีการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานใหผู้ก้  ากบัตวับ่งช้ีโดยรายงานในท่ีประชุมผูบ้ริหารเป็นระยะตามท่ีก าหนด 
 
ขั้นตอนที ่6 : จัดท ารายงานการประเมินตนเองทุกระดับ 
 ในแต่ละเขตพื้นท่ี กรรมการประจ าหลกัสูตร ทุกหลกัสูตรท่ีเปิดสอนในเขตพื้นท่ี จดัท า
รายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 กรรมการประกนัคุณภาพของคณะในเขต
พื้นท่ี จดัท ารายงานการประเมินตนเองของคณะในเขตพื้นท่ีตามตวับ่งช้ีระดบัคณะ และกรรมการ
ประกนัคุณภาพของเขตพื้นท่ี รายงานการประเมินตนเองของเขตพื้นท่ีตามตวับ่งช้ีระดบัสถาบนั 
 ในระดบัคณะท่ีส่วนกลางก าหนดให้มีการรวบรวมขอ้มูลและผลการด าเนินงานตามแบบ 
มคอ.7 ของหลกัสูตรรหสัเดียวกนัจากทุกเขตพื้นท่ี มาจดัท ารายงานผลการด าเนินงานฉบบัรวมและ
น าเขา้สู่ระบบ CHE QA Online ของ สกอ. มีการน าขอ้มูลของคณะในเขตพื้นท่ีมารวบรวมจดัท า
เป็นรายงานการประเมินตนเองของคณะส่วนกลางและน าเขา้สู่ระบบ CHE QA Online ของ สกอ. 

ในระดบัมหาวิทยาลยั มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ ติดตามขบัเคล่ือนระบบและ
กลไกและตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ สกอ. ประจ าปีการศึกษา เพื่อ
ติดตามการด าเนินการจดัเก็บข้อมูลแต่ละตวับ่งช้ี ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อจัดท า
รายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลยั โดยผูก้  ากบัและผูรั้บผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ/ตวั
บ่งช้ี รวบรวมขอ้มูลผลการด าเนินงานจากทุกคณะและหน่วยงานในสังกดัมาจดัท ารายงานการ
ประเมินตนเองระดบัมหาวทิยาลยัและน าเขา้สู่ระบบ CHE QA Online ของ สกอ. 
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ขั้นตอนที ่7 : ด าเนินการประเมินคุณภาพทุกระดับ 
 มหาวิทยาลยัก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะและ
ระดบัสถาบนั โดยแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด 
ดงัน้ี 
 1.  ระดบัหลกัสูตร มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ อยา่งนอ้ย 3 คน โดยประธานตอ้งเป็น
บุคคลภายนอกและกรรมการเป็นบุคคลภายนอก 1 คน อีก 1 คนเป็นบุคคลภายในได ้โดยตอ้งมีผูท่ี้มี
คุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีประเมินอย่างน้อย 1 คน และทุกคนตอ้งผา่นการอบรมและข้ึนทะเบียน
เป็นผูป้ระเมิน 
 2.  ระดบัคณะวชิา มีคณะกรรมการประเมินอยา่งนอ้ย 3 คน โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารคดัเลือก
และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเช่นเดียวกบัในระดบัหลกัสูตร 
 3.  ระดบัสถาบนั มีคณะกรรมการประเมินอยา่งนอ้ย 5 คน เป็นผูท้รงคุณวฒิุภายนอกอย่าง
นอ้ยร้อยละ 50 ประธานและกรรมการเป็นผูผ้า่นการอบรมและข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระเมิน 
 ส าหรับในเขตพื้นท่ี จดัให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดบัหลกัสูตรท่ีเปิดสอนใน
พื้นท่ี ระดบัคณะในเขตพื้นท่ีและระดบัเขตพื้นท่ี โดยแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตรวจ
ประเมินตามเกณฑท่ี์ สกอ. ก าหนดเช่นเดียวกนั 
 
ขั้นตอนที ่8 : รายงานผลการประเมินให้หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 ภายหลงัการตรวจประเมิน มีการจัดท ารายงานผลการตรวจประเมินโดยในเขตพื้นท่ีให้
รายงานผลการประเมินระดบัหลกัสูตรในเขตพื้นท่ี และระดบัเขตพื้นท่ีต่อคณะกรรมการบริหารเขต
พื้นท่ี ส าหรับคณะในส่วนกลางให้จดัท ารายงานผลการประเมินระดบัหลกัสูตรและระดบัคณะต่อ
คณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อพิจารณาใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงพฒันาในปีการศึกษาถดัไป 
ในระดบัสถาบนัให้มีการรายงานผลการประเมินระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะ ระดบัเขตพื้นท่ี และ
ระดับสถาบัน ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ให้
ค  าแนะน าขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาในปีการศึกษาต่อไป รวมทั้งมีการน ารายงานผลการ
ตรวจประเมินระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั เสนอต่อ สกอ. ซ่ึงเป็นหน่วยงานตน้
สังกดั ผา่นระบบ CHEQA Online ภายใน 120 วนั นบัแต่ส้ินปีการศึกษา ตามท่ี สกอ. ก าหนด 
 
ขั้นตอนที ่9 : น าผลการประเมินมาปรับปรุงพฒันา 

มีการแจง้ผลการประเมินรวมทั้งขอ้เสนอแนะให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ มีการประชุมกรรมการ
ประจ าหลกัสูตร กรรมการบริหารคณะ และผูบ้ริหารทุกหน่วยงาน น าผลการประเมินคุณภาพทุก
หลกัสูตรและทุกคณะ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัและสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา
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และน าขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษารวมทั้งขอ้เสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวทิยาลยัและจากสภามหาวทิยาลยัมาจดัท าแผนปรับปรุงพฒันาการด าเนินงาน
และแผนปฏิบติังานประจ าปี ในปีการศึกษาถดัไป 

 
มหาวทิยาลยัด าเนินการประกนัคุณภาพอย่างต่อเน่ืองด้วยระบบและกลไก ซ่ึงประกอบดว้ย 

1.  การควบคุมคุณภาพ มหาวิทยาลยัควบคุมคุณภาพโดยก าหนดมาตรฐานตวับ่งช้ีและ
เกณฑ์การประเมินท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการอุดมศึกษา และองค์ประกอบการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในของ สกอ. ประกอบดว้ย 

 1) องค์ประกอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ จ านวน 13                 
ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 
 

ระดบัหลกัสูตร 
องค์ประกอบที ่1 การก ากบัมาตรฐาน 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.1  การบริหารจดัหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานท่ีหลกัสูตรก าหนด  
องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.2  การไดง้านท าหรือผลงานวจิยัของผูส้ าเร็จการศึกษา 
องค์ประกอบที ่3 นักศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.1  การรับนกัศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.2  การส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.3  ผลท่ีเกิดกบันกัศึกษา 
องค์ประกอบที ่4 อาจารย์ 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.1  การบริหารและพฒันาอาจารย ์
ตวับ่งช้ีท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย ์
ตวับ่งช้ีท่ี 4.3  ผลท่ีเกิดกบัอาจารย ์
องค์ประกอบที ่5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.1  สาระของรายวชิาในหลกัสูตร 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.3  การประเมินผูเ้รียน 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.4  ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
องค์ประกอบที ่6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตวับ่งช้ีท่ี 6.1  ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 
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2) องค์ประกอบการประกันคุณภาพระดับคณะ 5 องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งช้ี 
ได้แก่ 

 
ระดบัคณะ 

องค์ประกอบที ่1 การผลติบณัฑิต 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.1  ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.2  อาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีวฒิุปริญญาเอก 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.3  อาจารยป์ระจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.4  จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.5  การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.6  กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
องค์ประกอบที ่2 การวจิยั 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์
ตวับ่งช้ีท่ี 2.2  เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์
ตวับ่งช้ีท่ี 2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 
องค์ประกอบที ่3 การบริการวชิาการ 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.1  การบริการวชิาการแก่สงัคม 
องค์ประกอบที ่4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
องค์ประกอบที ่5 การบริหารจดัการ 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากบัติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกิจกลุ่มสถาบนั และเอกลกัษณ์ของ
 คณะ 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.2  ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
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3) องค์ประกอบการประกนัคุณภาพระดับสถาบัน 5 องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งช้ี 
ได้แก่ 

ระดบัสถาบัน 
องค์ประกอบที ่1 การผลติบณัฑิต 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.1  ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.2  อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีวฒิุปริญญาเอก 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.3  อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.4  การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.5  กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
องค์ประกอบที ่2 การวจิยั 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์
ตวับ่งช้ีท่ี 2.2  เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์
ตวับ่งช้ีท่ี 2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 
องค์ประกอบที ่3 การบริการวชิาการ 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.1  การบริการวชิาการแก่สงัคม 
องค์ประกอบที ่4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
องค์ประกอบที ่5 การบริหารจดัการ 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.1  การบริหารของสถาบนัเพื่อการก ากบัติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกิจกลุ่มสถาบนั และเอกลกัษณ์
 ของสถาบนั 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.2  ผลการบริหารงานของคณะ 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.3  ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะ 

 
 โดยก าหนดให้ทุกเขตพื้นท่ี มีองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพและตวับ่งช้ีระดบัหลกัสูตร 
ระดบัคณะและระดบัสถาบนั เช่นเดียวกบัมหาวิทยาลยั มีการควบคุมคุณภาพด้วยการจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบติัราชการประจ าปี และแผนงานต่างๆ ถ่ายทอดสู่ผูป้ฏิบติังานทุกหน่วย มีการ
แต่งตั้งผูก้  ากบัการด าเนินงานตามนโยบาย เป้าหมายและมาตรฐานท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 
 2.  การตรวจสอบคุณภาพ  เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัและทุกหน่วยงานในสังกดั พร้อมทั้งแสดงผลของการตรวจสอบดว้ยการจดัท ารายงาน 
ผลการด าเนินงานตามแผน และเป้าหมายตวับ่งช้ีคุณภาพประจ าปี ในรูปของรายงานการประเมิน
ตนเอง โดยคณะกรรมการท่ีแต่งตั้ ง ข้ึนจัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ 
คณะกรรมการบริหารเขตพื้นท่ีและคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั 
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 3.  การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพโดยมหาวิทยาลยัทุกปีการศึกษา โดย
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นหน่วยงานตน้สังกดัอยา่งนอ้ย 1 คร้ังในทุก 3 ปี และ
โดยส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง
ในทุก 5 ปี ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
 1) การประเมินคุณภาพภายใน  เป็นการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยโดย
คณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัแต่งตั้ง ประกอบดว้ย  

(1) การประเมินคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตร 
(2) การประเมินคุณภาพภายในระดบัคณะ 
(3) การประเมินคุณภาพภายในระดบัหน่วยงานสนบัสนุน 
(4) การประเมินคุณภาพภายในระดบัสถาบนั 

 โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลยัแต่งตั้งส าหรับในเขตพื้นท่ี ให้มีการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรในเขตพื้นท่ี ระดับคณะในเขตพื้นท่ีและระดับเขตพื้นท่ี โดย
คณะกรรมการท่ีเขตพื้นท่ีแต่งตั้ง  
  2) การประเมินคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพระดบั
คณะและระดบัสถาบนั โดยส านกัรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) 
 
 การประเมินคุณภาพภายในระดับหลกัสูตร 
 กรรมการประจ าหลกัสูตร จดัท ารายงานการประเมินตนเองระดบัหลกัสูตร ผา่นระบบ 
CHE QA Online จดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา ตามองคป์ระกอบเกณฑ์ตวั
บ่งช้ีระดบัหลกัสูตรและใหจ้ดัท ารายงานผลการประเมินเขา้ระบบ CHE QA Online 
 
 การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
 คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า น าผลการด าเนินงานและผลการประเมินระดบัหลกัสูตร
มาจดัท ารายงานการประเมินตนเอง ระดบัคณะ เข้าระบบ CHE QA Online จดัให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในประจ าปีการศึกษาตามองคป์ระกอบ เกณฑ์ตวับ่งช้ีระดบัคณะท่ีก าหนด และให้คณะ
จดัท ารายงานผลการประเมินเขา้ระบบ CHE QA Online 

 
 การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน  
 มหาวิทยาลยัน าผลการด าเนินงาน และผลการประเมินระดบัคณะมาจดัท ารายงานการ
ประเมินตนเองระดับสถาบัน เข้าระบบ CHE QA Online จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ประจ าปีการศึกษา ตามองค์ประกอบเกณฑ์ตวับ่งช้ีระดับสถาบนัท่ีก าหนด โดยคณะกรรมการ
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ประเมินท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้ งจัดท ารายงานผลการประเมินและยืนยนัผลการประเมินระดับ
หลกัสูตร ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั ผ่านระบบ CHE QA Online ทั้งน้ี ให้มีการประเมินและ
ส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทราบผ่านระบบ CHE QA Online 
ภายใน 120 วนั นบัจากส้ินปีการศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. 
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องค์ประกอบที ่1  การผลติบัณฑิต 
 
ตัวบ่งช้ีที ่1.1 : ผลการบริหารจัดการหลกัสูตรโดยรวม   
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลพัธ์ 
เกณฑ์การประเมิน : ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินทุกหลกัสูตรท่ีสถาบนัรับผดิชอบ 
 
สูตรการค านวณ : 

คะแนนท่ีได ้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลกัสูตร 
จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดท่ีสถาบนัรับผดิชอบ 

 
 หมายเหตุ  :  หลักสูตรท่ีได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ตอ้งน าคะแนนการประเมินของหลกัสูตรนั้นมาค านวณ
ในตวับ่งช้ีน้ี แต่ตอ้งรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตวับ่งช้ีน้ีใหค้รบถว้น 
 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาท่ีท าการเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2558 รวมทั้ งส้ิน 53 หลักสูตร จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 48 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 5 
หลกัสูตร โดยมีผลการประเมิน โดยมีคะแนนเท่ากบั 2.47 ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

ล าดบั รายช่ือหลักสูตร สาขา 
การก ากบั
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ผลการ
ประเมินหลกัสูตร 

คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์   

1 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  สาขาวิชาการบญัชี  ผา่น 3.09 
2 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการตลาด ผา่น 2.53 
3 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการ ผา่น 2.17 
4 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   ผา่น 2.52 
5 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ ผา่น 2.47 
6 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม ผา่น 1.90 
7 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ผา่น 1.82 
8 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ (IBM) ผา่น 2.06 

รวมค่าเฉลีย่     18.56/8 2.32 
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ล าดบั รายช่ือหลักสูตร สาขา 
การก ากบั
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ผลการ
ประเมินหลกัสูตร 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 

1 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ผา่น 3.04 
2 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ผา่น 2.94 
3 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประมง ผา่น 2.40 
4 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคร่ืองจกัรกลเกษตร ผา่น 2.73 
5 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ผา่น 2.82 
6 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร ผา่น 1.56 
7 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ผา่น 2.62 
8 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ผา่น 2.37 
9 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยภูีมิทศัน์    ผา่น 1.60 

10 หลกัสูตรคหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผา่น 2.19 
11 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ  ผา่น 2.03 
12 หลกัสูตรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร          ผา่น 2.83 

13 หลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตสตัว ์       ผา่น 1.55 

รวมค่าเฉลีย่     30.68/13 2.36 

คณะวศิวกรรมศาสตร์  
1 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผา่น 2.25 
2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ผา่น 2.45 
3 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผา่น 2.57 
4 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ผา่น 2.03 
5 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ  ผา่น 2.67 
6 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ ผา่น 1.95 
7 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ ์ ผา่น 3.27 
8 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ผา่น 2.71 
9 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผา่น 2.44 

10 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ผา่น 2.83 

11 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผา่น 2.53 

12 หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บณัฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยเีคร่ืองกล ผา่น 1.97 

13 หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บณัฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า ผา่น 2.11 

14 หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บณัฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยโีทรคมนาคม ผา่น 2.34 

15 หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บณัฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหการ ผา่น 2.44 
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ล าดบั รายช่ือหลักสูตร สาขา 
การก ากบั
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ผลการ
ประเมินหลกัสูตร 

16 หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ผา่น 2.55 

17 หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผา่น 2.72 

18 หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ผา่น 2.06 

19 หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ผา่น 2.81 

20 หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ผา่น 2.65 

21 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบณัฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ผา่น 2.20 

22 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบณัฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผา่น 2.92 

รวมค่าเฉลีย่  54.47/22 2.48 
 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์    

1 หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์  ผา่น 2.87 

2 
หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บณัฑิต  

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  ผา่น 3.02 

3 
หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บณัฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  ผา่น 2.18 

4 หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตร
บณัฑิต  

สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม   ผา่น 3.13 

5 หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตร
บณัฑิต  

สาขาวิชาส่ิงทอและเคร่ืองประดบั  ผา่น 3.03 

6 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวิชาเซรามิก ผา่น 2.98 
7 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ ผา่น 2.50 
8 หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตร

บณัฑิต  
สาขาวิชาออกแบบส่ือสาร ผา่น 2.08 

รวมค่าเฉลีย่   21.79/8 2.72 

วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ   
1 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ผา่น 3.14 

สถาบันวจิัยและเทคโนโลยีการเกษตร 
1 หลกัสูตรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต  
สาขาวิชาพืชศาสตร์  ผา่น 2.51 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลกัสูตร 131.15 

จ านวนหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีและปริญญาโททั้งหมด 53 

ค่าคะแนนที่ได้ 2.47 
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การค านวณ : 

= 
131.15 

= 2.47 
53 

 คะแนนท่ีได ้ =  2.47 
 
หมายเหตุ  :  หลักสูตรท่ีได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายในระดบัอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ตอ้งน าคะแนนการประเมินของหลกัสูตรนั้นมา
ค านวณในตวับ่งช้ีน้ี แต่ตอ้งรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตวับ่งช้ีน้ีให้
ครบถว้น 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตวับ่งช้ี 1.1 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนทีไ่ด้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการบริหารจดัการหลกัสูตร
โดยรวม   

3 คะแนน 2.47 2.47  

 
รายการเอกสารอ้างองิ : 

รหัสเอกสาร รายการ 
1.1-1-01 รายงานสรุปการประเมินระดบัหลกัสูตรของคณะ  

 
 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี ผศ.สนิท  พิพิธสมบติั 

รองอธิการบดีดา้นวชิาการและกิจการนกัศึกษา 
โทร : 081-7460151 

ผู้รับผดิชอบ ผศ.สมเกียรติ  วงษพ์านิช 
ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

โทร : 089-6315400 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน น.ส.ประทุมพร ป๋ามี โทร : 081-1791395 
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รายงานการประเมินตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปีการศึกษา 2558  - ส่วนท่ี 3 - 

ตัวบ่งช้ี 1.2 : อาจารย์ประจ าสถาบันทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจยัน าเขา้  
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกเป็น
คะแนนระหวา่ง 0 - 5 
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบัน (กลุ่ม ค2) 

ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนน เต็ม 5 
= ร้อยละ 40 ข้ึนไป  

 
สูตรการค านวณ : 

1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีวฒิุปริญญาเอกตามสูตร 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 
 100 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัทั้งหมด 

 2.  แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 
   

คะแนนท่ีได ้ =   
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 

 5 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกท่ี 

ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

 
หมายเหตุ :  
  1.  คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดบัคุณวุฒิท่ีไดรั้บหรือเทียบเท่าตามหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลกัฐานการส าเร็จ
การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งน้ี อาจใชวุ้ฒิอ่ืนหรือเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกไดส้ าหรับ
กรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา่และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
  2.  การนบัจ านวนอาจารยป์ระจ า ให้นบัตามปีการศึกษาและนบัทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและ 
ลาศึกษาต่อ ในกรณีท่ีมีอาจารยบ์รรจุใหม่ให้ค  านวณตามเกณฑ์อาจารยป์ระจ าท่ีระบุในค าช้ีแจง
เก่ียวกบัการนบัจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 
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รายงานการประเมินตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปีการศึกษา 2558  - ส่วนท่ี 3 - 

ข้อมูลการด าเนินงาน : 
 ในปีการศึกษา 2558 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2558 
(1 ส.ค. 58 - 31 ก.ค. 59) 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 1,230 
- ปฏิบติังานจริง   1,155 
- ลาศึกษาต่อ 75 
จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 220 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันทีม่คุีณวุฒิปริญญาเอก 17.89 

 
สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีวฒิุปริญญาเอก 

 

= 
จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 

 100 = 
220 

 100 = 17.89 
จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัทั้งหมด 1,230 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

 
 
 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตวับ่งช้ีที ่1.2 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนทีไ่ด้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวฒิุ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 16 17.89 2.24  

 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :   

1. ส่งเสริมใหอ้าจารยศึ์กษาต่อใหม้ากข้ึน 
2. สรรหาทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอกใหแ้ก่บุคลากรสายวชิาการ 

 

= 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 

 5 = 
17.89 

 5 = 2.24 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 40 

 ท่ีก าหนดใหค้ะแนนเตม็ 5         
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รายงานการประเมินตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปีการศึกษา 2558  - ส่วนท่ี 3 - 

จุดทีค่วรพฒันา : 
 1. เพิ่มคุณวฒิุอาจารยใ์หสู้งข้ึน ใหไ้ดต้ามมาตรฐาน  โดย 
 - ส่งเสริมใหอ้าจารยศึ์กษาต่อ 
 - จดัหาแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก 
 - สรรหาบุคลากรภายนอกท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 
     2. จดัสรรุทนมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นทุนการศึกษาใหม้ากข้ึน 
 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : - 
 
รายการเอกสารอ้างองิ : 

รหัสเอกสาร รายการ 
1.2-1-01 ตารางจ านวนบุคลากร(สายวชิาการ) มิติภาพรวม 

 
 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี ผศ.สนิท  พิพิธสมบติั 

รองอธิการบดีดา้นวชิาการและกิจการนกัศึกษา 
โทร : 081-7460151 

ผู้รับผดิชอบ ผศ.สมเกียรติ  วงษพ์านิช 
ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

โทร : 089-6315400 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน นางจิตติมา   ทองเลก็ โทร : 082-1802759 
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รายงานการประเมินตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปีการศึกษา 2558  - ส่วนท่ี 3 - 

ตัวบ่งช้ี 1.3 : อาจารย์ประจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจยัน าเขา้  
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ
เป็นคะแนนระหวา่ง 0 - 5 
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบัน (กลุ่ม ค2) 

ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์
และศาสตราจารยร์วมกนั ท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป  

 
สูตรการค านวณ : 

1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการตามสูตร 
 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 100 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัทั้งหมด 

 
 2.  แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 
 
 
 
 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 
 ในปีการศึกษา 2558 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2558 
(1 ส.ค. 58 - 31 ก.ค. 59) 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 1,230 
- ปฏิบติังานจริง   1,155 
- ลาศึกษาต่อ 75 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 939.5 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 259.0 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 31.0 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 1.0 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 23.66 

คะแนนท่ีได ้ = 

 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 5 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการท่ี
ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 
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รายงานการประเมินตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปีการศึกษา 2558  - ส่วนท่ี 3 - 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

= 
จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

 100 = 
291 

 100 = 23.66 
จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัทั้งหมด 1,230 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตวับ่งช้ีที ่1.3 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนทีไ่ด้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการ 

ร้อยละ 30 23.66 1.98  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :   

1. ส่งเสริมใหอ้าจารยท์  าผลงานทางวชิาการใหม้ากข้ึน 
2. ใหมี้การอบรมท าผลงานทางวชิาการ 
3. ใหมี้รางวลั หรือส่ิงจูงใจให้อาจารยท์  าผลงาน 

 
จุดทีค่วรพฒันา : 

1. จดัใหมี้โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาผลงานทางวชิาการ 
2. จดัประชุมผูบ้ริหารทุกคณะ เพื่อจดัหาแนวทางปฏิบติัในการแกปั้ญหา และส่งเสริม

สนบัสนุนใหบุ้คลากรในคณะเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการเพิ่มข้ึน 
 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : - 
 
 
 

= 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

 5 = 
23.66 

 5 = 1.98 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 60 

 ท่ีก าหนดใหค้ะแนนเตม็ 5         
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รายงานการประเมินตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปีการศึกษา 2558  - ส่วนท่ี 3 - 

รายการเอกสารอ้างองิ : 
รหัสเอกสาร รายการ 

1.2-1-01 ตารางจ านวนบุคลากร(สายวชิาการ) มิติภาพรวม 

 
 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี ผศ.สนิท  พิพิธสมบติั 

รองอธิการบดีดา้นวชิาการและกิจการนกัศึกษา 
โทร : 081-7460151 

ผู้รับผดิชอบ ผศ.สมเกียรติ  วงษพ์านิช 
ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

โทร : 089-6315400 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน นางจิตติมา   ทองเลก็ โทร : 082-1802759 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

           มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 40 

 

รายงานการประเมินตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปีการศึกษา 2558  - ส่วนท่ี 3 - 

ตัวบ่งช้ีที ่1.4 : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ  
 
เกณฑ์การประเมิน :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

 1 ขอ้  
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้  
มีการด าเนินการ  

3-4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ  

5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

6 ขอ้ 

 
ข้อมูลด าเนินงาน : 

  1.  จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวติและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยกองพฒันานักศึกษา  มีการให้บริการให้
ค  าปรึกษาทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาการและไม่เก่ียวขอ้งกบัวิชาการโดยมีให้ค  าปรึกษาโดยผูมี้ความรู้
และประสบการณ์ในการใหค้  าปรึกษาไดด้ าเนินการจดับริการใหค้  าปรึกษาแนะแนวการใชชี้วิตและ
กา้วสู่อาชีพแก่นกัศึกษาในสถาบนัโดยงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มีนกัแนะแนว  ท่ีมีความรู้
ความรู้ความสามารถท าหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาและแนะแนวตามขั้นตอนและกลไกการให้บริการ
ค าปรึกษาดา้นการเรียน การปรับตวั การใชชี้วิต และการเลือกอาชีพ ตลอดจนจดัหางาน จดัหาทุน
เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษา (1.4-1-01) 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  มีนกัจิตวิทยาคอยให้ค  าปรึกษาแก่นกัศึกษา เม่ือ
นกัศึกษาไม่สบายใจ วิตกกงัวล ดา้นการเรียน  การปรับตวั การใช้ชีวิต เพื่อน ครอบครัว ความรัก 
อ่ืนๆ โดยการรับฟัง การสนับสนุนให้ก าลงัใจในการแก้ไขปัญหา การให้ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นแก่ผูม้า
ขอรับค าปรึกษา ตอ้งการความช่วยเหลือ รวมทั้งการส่งต่อผูม้าขอรับค าปรึกษา และความช่วยเหลือ
แก่ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้าน ซ่ึงสามารถขอค าปรึกษาไดห้ลายช่องทาง เช่น  facebook  เพจงานแนะ
แนว หรือโทรศพัท์ โดยขอ้มูลจะปกปิดเป็นความลับ   โดยนักจิตวิทยา ติดต่อกลบัภายหลังจาก        
นดัหมายเรียบร้อยแลว้ภายในระยะเวลา 1–2 วนั (1.4-1-02) 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีคู่มือนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ให้แก่
นกัศึกษาใหม่ในวนัปฐมนิเทศเพื่อให้นกัศึกษาไดรั้บขอ้มูลด้านการศึกษา การใช้บริการต่าง ๆใน
มหาวิทยาลยั กฎระเบียบขอ้บงัคบั และแนวทางในการประพฤติปฏิบติัตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาใน
มหาวิทยาลัย อันส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ของนักศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตใน
มหาวทิยาลยัอยา่งมีความสุขประสบความส าเร็จ โดยกองพฒันานกัศึกษา ไดจ้ดัโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คณะ            
ต่าง ๆไดจ้ดัโครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ช่วงบ่ายในวนัท่ี  7  สิงหาคม  2558 นอกจากน้ีไดมี้
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การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อให้ค  าปรึกษาด้านการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยั
ให้กบันกัศึกษา ตลอดจนให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัดา้นกิจกรรมนกัศึกษานอกห้องเรียน เพื่อช่วยพฒันา
นกัศึกษาและแนะน าให้นกัศึกษาท ากิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์อง
มหาวทิยาลยั (1.4-1-03) 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ไดมี้บริการเพื่อการเขา้สู่อาชีพแก่นกัศึกษาใน
มหาวทิยาลยั ดงัน้ี 
            -  ได้จดัท าคู่มือปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ให้แก่นักศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษาเพื่อให้บณัฑิตได้ทราบข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
นกัศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษา เช่นเส้นทางสู่อาชีพ วิธีการสรรหา/คดัเลือกพนกังาน การสมคัรงาน
ออนไลน์ ทักษะท่ีต้องเตรียมให้พร้อมก่อนการท างาน รายช่ือสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับ
บณัฑิตศึกษา การเตรียมตวัสมคัรงาน และท่ีอยูส่ านกังานจดัหางานต่างๆ เป็นตน้ (1.4-1-04) 
          -  โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2558 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้แก่นักศึกษาผูส้ าเร็จการศึกษาในการก้าวสู่โลกอาชีพอย่างมัน่ใจ และเป็นการกระตุ้นให้แก่
ผูส้ าเร็จการศึกษามีจิตส านึกท่ีดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและพร้อมท่ีจะรับใช้
สังคม ซ่ึงมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาชีพ การรับสมคัรงาน การสัมภาษณ์เขา้ท างาน  ( 1.4-1-05) 
และแต่ละคณะแยกจดั ดงัน้ี 
               คณะวิศวกรรมศาสตร์ จดัโครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษาใหม่ วนัท่ี 26 มีนาคม 2559  
ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตสัปางสวนแกว้ จ.เชียงใหม่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  จดั
โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษาใหม่ วนัท่ี 29  เมษายน  2559  ณ หอ้งแกรนดภู์ค า โรงแรมเชียงใหม่ภู
ค  า  เชียงใหม่     และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จดัโครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา
ใหม่ วนัท่ี 17 เมษายน 2559 ณ ห้องบรรยายรวม สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนา 
          -  โครงการมหกรรมแนะแนวการท างานและศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา  2558 Job & 
Education Fair วันท่ี  18-19 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซ่ึงมีสถาน
ประกอบการท่ีร่วมงานจ านวน 89 แห่งมีต าแหน่งงานท่ีระบุไว ้492 ต าแหน่ง เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้แก่นกัศึกษาผูส้ าเร็จการศึกษาในการกา้วสู่โลกอาชีพอยา่งมัน่ใจ และเป็นการกระตุน้
ใหแ้ก่ผูส้ าเร็จการศึกษามีจิตส านึกท่ีดีต่อการประกอบอาชีพอยา่งมีจรรยาบรรณและพร้อมท่ีจะรับใช้
สังคม ซ่ึงมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาชีพ การรับสมคัรงาน การสัมภาษณ์เขา้ท างาน หลงัจาก
นกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวแลว้มีหน่วยงาน บริษทั ติดต่อกลบัมายงังานแนะแนวฯ เพื่อส่งใบ
สมคัรงานมารับสมคัรนักศึกษา มหาวิทยาลยัฯ ตามคุณสมบติัตามต าแหน่งงานท่ีเปิดรับสมคัร 
นอกจากน้ี นกัศึกษามหาวิทยาลยัฯ ไดรั้บขอ้มูลบริการเก่ียวกบัการรับสมคัรงานจากหน่วยงานท่ี
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เปิดรับสมัครตามช่องทางท่ีงานแนะแนวได้เผยแพร่ เช่น เฟสบุ๊ค เพจงานแนะแนว บอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ (1.4-1-06) 
 
  2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานทีใ่ห้บริการกจิกรรมพิเศษนอกหลกัสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลา

และนอกเวลาแก่นักศึกษา 
 2.1  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีการให้ขอ้มูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตรจากหน่วยงานภายนอกจากหน่วยงานภายนอก ท่ีแจง้เร่ืองราวผ่าน
มหาวิทยาลยัและ มหาวิทยาลยัไดส่้งเร่ืองผ่านไปยงัคณะ และกองพฒันานักศึกษา  ในการน้ีกอง
พฒันานกัศึกษาไดป้ระชาสัมพนัธ์ผา่นหน่วยงานภายในกองฯ คือ งานแนะแนว ซ่ึงงานแนะแนวมี
ช่องทางส่ือสารกบันกัศึกษาหลากหลาย เช่น เพจงานแนะแนว ติดบอร์ดประชาสัมพนัธ์  ดงัตวัอยา่ง 
โครงการ/กิจกรรม ดงัน้ี 
  -   โครงการส่งเสริมนกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการแข่งขนักรุงไทยตน้กลา้สีขาว ประจ าปี 
2558 ร่วมกบัคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (1.4-2-01)  
  อีกทั้งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ยงัมีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร  
(1.4-2-03) 
             1)  โครงการกีฬามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา "ซอมพอเกมส์” คร้ังท่ี 32 
ณ มทร.ลา้นนา  ล าปาง  ด าเนินโครงการระหว่างวนัท่ี  18-23 มกราคม  2559 ณ.สนามกีฬา มทร.
ลา้นนา ล าปาง  
            2)  โครงการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย “กนัเกราเกมส์” คร้ังท่ี 43 ณ. 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี   ระหว่างวนัท่ี 9-18 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬากลาง
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 
            3)  โครงการสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี 32 “สุวรรณภูมิเกมส์” ด าเนินโครงการระหวา่งวนัท่ี  7-13  กุมภาพนัธ์ 2559  ณส
นามกีฬาเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
            4) โครงการสัมมนาองค์การนักศึกษา ปี 2558 ณ รอยลัปิง การ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท 
อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 14-16 มิถุนายน 2558 โดยมีคณะกรรมการสโมสรนกัศึกษา 
สภานกัศึกษา ทั้ง 5 พื้นท่ี และส่วนกลาง ร่วมสัมมนา  
            5) โครงการจัดสรรงบประมาณองค์การนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
(เชียงใหม่) 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 5-6 กรกฎาคม 2558 พิจารณางบประมาณด าเนินงานกิจกรรม
องคก์ารนกัศึกษา  คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 9-10 สิงหาคม 2558 พิจารณางบประมาณด าเนินงานกิจกรรมกีฬา
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องคก์ารนกัศึกษา โดยมีประธานสภานกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา และนายก
สโมสรนกัศึกษา 5 พื้นท่ีและผูบ้ริหาร อาจารยท่ี์ปรึกษา เขา้ร่วมพิจารณาร่วมกนั  
            6) โครงการมหกรรมแนะแนวการท างานและศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา  2558 Job 
& Education Fair วนัท่ี 18-19 มีนาคม 2559 ณ หอ้งประชุมมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
           7) โครงการพิธีไหวค้รูประจ าปีการศึกษา 2558  วนัท่ี 27 สิงหาคม 2558 ณ อาคาร
เรียนรวม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
           8) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2558  เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2558 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  และทุกคณะไดจ้ดัโครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ช่วงบ่ายใน
วนัท่ี  7  สิงหาคม  2558 
          2.2  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา มีการประชาสัมพนัธ์แหล่งงานทั้งเตม็เวลา
และนอกเวลาแก่นกัศึกษา โดยการท าบนัทึกแจง้ไปยงัคณะใหป้ระชาสัมพนัธ์นกัศึกษาไดท้ราบ 
ประชาสัมพนัธ์ผา่นเฟสบุค๊ เพจงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (1.4-2-04) ขอ้มูลสถาน
ประกอบการ และขอ้มูลสกิจศึกษา ผา่นเวปไซด ์http://coop.rmutl.ac.th/ (1.4-2-05) 
               1) แหล่งงานเต็มเวลา จ านวน 15 บริษทั เช่น  บริษทั น ้าตาลราชบุรี จ  ากดั บริษทั ไนซ์ 
เอน็ไวร์พาวเวอร์ เมเนจเมน้ท ์จ ากดั บริษทัดบัเบิ้ล เอ (1991) จ  ากดั (มหาชน) บริษทั ไวส์ เอนเตอร์
ไพรส์  จ  ากดั บริบทั วงิสแปน เซอร์วสิเซส จ ากดั โรงแรม ดิเอม็เพรส เชียงใหม่ บริษทั เอม็เค เรสโต
รองต ์ กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) บริษทัแซฟไฟร์ รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลล็อปเมน้ท ์ จ  ากดั บริษทั บางกอก
แอร์เวยส์ บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) วิทยาลยัการอาชีพฝาง มูลนิธิโซเอ  อินเตอร์
เนชัน่แนล ส านกังานธนารักษพ์ื้นท่ีเชียงใหม่ (1.4-2-06) 
               2)  แหล่งงานนอกเวลา 3 บริษัท เช่น บริษทัเดอะพิซซ่า คอมปะนี บริษทัแซฟไฟร์ รี
เสิร์ช แอนด ์ดีเวลล็อปเมน้ท ์ จ  ากดั และTesco lotus Express (1.4-2-07) 
             นกัศึกษามหาวทิยาลยัฯ ไดรั้บขอ้มูลบริการช่องทางเก่ียวกบัการรับสมคัรงานจากหน่วยงาน
ท่ีเปิดรับสมคัรตามช่องทางท่ีงานแนะแนวไดเ้ผยแพร่ เช่น เฟสบุ๊ค และเพจงานแนะแนว จ านวน 
620 คน   
 
  3.  จัดกจิกรรมเตรียมความพร้อมเพือ่การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา โดยกองพฒันานกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรม/โครงการ 
เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาให้กบันกัศึกษา ในการเขา้สู่โลกอาชีพ
อยา่งมัน่ใจ 
            3.1  โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้แก่นักศึกษาผูส้ าเร็จการศึกษาในการก้าวสู่โลกอาชีพอย่างมัน่ใจ และเป็นการกระตุ้นให้แก่

http://coop.rmutl.ac.th/
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ผูส้ าเร็จการศึกษามีจิตส านึกท่ีดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและพร้อมท่ีจะรับใช้
สังคม ซ่ึงมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาชีพ การรับสมคัรงาน การสัมภาษณ์เขา้ท างาน (1.4-3-01) 
คณะยกตวัอยา่งเช่น  
               คณะวศิวกรรมศาสตร์ จดัโครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา วนัท่ี 26 มีนาคม 2559  ณ หอ้ง
ป่าสักหลวง โรงแรมโลตสัปางสวนแกว้ จ.เชียงใหม่ 
               คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  จดัโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาใหม่ วนัท่ี 20 
เมษายน  2559 ณ หอ้งแกรนด ์ภูค า โรงแรมเชียงใหม่ภูค  า  เชียงใหม่ 
               คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จดัโครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา วนัท่ี 17 
เมษายน 2559 ณ หอ้งบรรยายรวม สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
           3.2 โครงการมหกรรมแนะแนวการท างานและศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา  2559  Job & 
Education Fair วันท่ี  18-19  มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงมีสถาน
ประกอบการท่ีร่วมงานจ านวน 89 แห่งมีต าแหน่งงานท่ีระบุไว ้492 ต าแหน่ง เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้แก่นกัศึกษาผูส้ าเร็จการศึกษาในการกา้วสู่โลกอาชีพอยา่งมัน่ใจ และเป็นการกระตุน้
ใหแ้ก่ผูส้ าเร็จการศึกษามีจิตส านึกท่ีดีต่อการประกอบอาชีพอยา่งมีจรรยาบรรณและพร้อมท่ีจะรับใช้
สังคม ซ่ึงมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาชีพ การรับสมคัรงาน การสัมภาษณ์เขา้ท างาน (1.4-3-02) 
 
  4.  ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต ่ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
 มหาวิทยาลยัมีการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการการจดักิจกรรม
และการจัดบริการในข้อ 1-3 โดยมีผลการประเมินเฉล่ียทั้ง 3 ข้อ จากจ านวนนักศึกษาท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 4,524 คน ดงัน้ี  
   1) มีการจดัให้บริการให้ค  าปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิตแก่นกัศึกษาในสถาบนัมีค่า
ประเมินเฉล่ีย 3.59 
 2) มีการให้ขอ้มูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นกัศึกษา เพื่อพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา และเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ 
ศตวรรษท่ี 21 ในสถาบนัมีค่าประเมินเฉล่ีย 3.85 
 3) มีการจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเพื่อส าเร็จการศึกษาแก่นกัศึกษาใน
สถาบนัมีค่าประเมินเฉล่ีย 3.58 (1.4-4-01) 
            ทั้งน้ีกองพฒันานกัศึกษา ร่วมกบัส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งน าผลการประเมินไปพฒันาต่อ ตาม
ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
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- ควรปรับปรุงให้มีห้องส าหรับการให้บริการให้ค  าปรึกษาท่ีเป็นส่วนตวัเพื่อให้ผูม้ารับ

บริการใหค้  าปรึกษารู้สึกเป็นส่วนตวั  จากขอ้เสนอแนะดงักล่าวงานให้ค  าปรึกษาไดป้รับปรุงห้องให้

มีห้องส าหรับการให้ค  าปรึกษาท่ีเป็นส่วนตวัมากข้ึนกวา่เดิม ผลจากการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ

เพือ่ใหผู้ม้ารับบริการใหค้  าปรึกษา รู้สึกไวว้างใจต่อกระบวนการใหค้  าปรึกษาท าใหก้ระบวนการให้

ค  าปรึกษาเกิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนกวา่เดิม 

- ควรแจง้ขอ้มูลข่าวสารและประชาสัมพนัธ์ผา่นระบบออนไลน์เพื่อให้ความสะดวกต่อ

การติดต่อนกัศึกษาสามารถรับขอ้มูลข่าวสารไดทุ้กคนจากขอ้เสนอแนะดงักล่าวกองพฒันาพฒันา

นกัศึกษาไดเ้พิ่มช่องทางผ่านระบบออนไลน์เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เช่น เฟสบุ๊ค เพจคณะ เพจ                

เขตพื้นท่ี สโมสรนกัศึกษา application มหาวิทยาลยั ผลจากการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ ท าให้

นกัศึกษาไดรั้บขอ้มูลการบริการหลากหลายช่องทาง สะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึนมหาวิทยาลยั (1.4-4-

01) 

 
  5.  น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพฒันาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพือ่ส่งให้ผล

การประเมินสูงขึน้หรือเป็นไปตามความคาดหวงัของนักศึกษา 
 มหาวิทยาลยัไดน้ าผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม 
เสนอต่อท่ีประชุมรายงานการประชุมงานกิจการนกัศึกษาแบบส่ือสารทางไกล 6 พื้นท่ี คร้ังท่ี  1 / 
2559 วนัพฤหัสบดีท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2559  เวลา 09.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร
อ านวยการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และห้องประชุมพื้นท่ีทุกพื้นท่ี วาระท่ี 6 
รายงานผลการประเมินการใหบ้ริการนกัศึกษา (1.4-5-01) ดงัน้ี 
            5.1  การจดับริการให้ค  าปรึกษาแนะแนวการใช้ชีวิต และการเขา้สู่อาชีพแก่นักศึกษาใน
สถาบนัมีขอ้เสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการแกไ้ขดงัน้ี 
  - ควรจดัสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงห้องเพื่อให้ค  าปรึกษาท่ีเป็น
ส่วนตวั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใหค้  าปรึกษา 
 5.2 การให้ขอ้มูลของหน่วยงานท่ีให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นกัศึกษา มีขอ้เสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรค แนวทางในการแกไ้ข ตามมติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคร้ังท่ี 8/2558  ท่ีประชุมได้ให้
ขอ้เสนอแนะ (1.4-5-02)  ดงัน้ี 
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1) ควรมีการวางแผนการด าเนินโครงการและควรมีการหารือร่วมกนักบักองคลงัและ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพือ่หารือเก่ียวกบัระเบียบการเบิกจ่ายในการด าเนินโครงการ รวมถึงตอ้งมีกระบวนการ
ตรวจสอบใหเ้กิดความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

2) ควรปรับกิจกรรมในชมรมให้มีความเหมาะสมตามการเปล่ียนแปลงของ
สภาวการณ์ในปัจจุบนัสอดคลอ้งกบัทกัษะการท างานศตวรรษท่ี 21 เช่น เน้นความคิดสร้างสรรค์ 
และการสร้างนวตักรรมใหม่ เป็นตน้ 

3) ควรให้คณะมีบทบาทส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารยแ์ละนักศึกษา เพื่อให้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

4) ควรจดักิจกรรมใหค้วามรู้และทกัษะดา้นประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

5) ควรมีการส่งเสริมการบูรณาการระหว่างกิจกรรมท่ี เป็นงานประจ าของ
มหาวิทยาลยัหรือคณะให้สอดคลอ้งกบักิจกรรมของนกัศึกษาเช่น โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิต
ของหมู่บา้นชุมชนอยา่งมีส่วนร่วม เป็นตน้เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้ห็นบริบทของชุมชนจริง 

6) ควรมีการรายงานผลจากจ านวนนักศึกษา ซ่ึงจะสอดคล้องกับต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 

7) ควรใหค้วามส าคญักบัผลลพัธ์ของโครงการท่ีนกัศึกษาจะไดรั้บผลประโยชน์อย่าง
แทจ้ริง และควรจะมีการประเมินผลทั้งก่อนและหลงัการด าเนินโครงการ 

               โดยไดน้ าขอ้เสนอแนะดงักล่าวเขา้สู่กระบวนการวางแผนกิจกรรมนกัศึกษาตั้งแต่การ
น าข้อเสนอแนะจากผูบ้ริหาร ปี 2557 เข้าสู่กระบวนการสัมมนาองค์การนักศึกษา ปี 2558 ณ  
รอยลัปิง การ์เดน้ แอนด ์รีสอร์ทอ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 14-16 มิถุนายน 2558 โดย
มีคณะกรรมการสโมสรนกัศึกษา สภานกัศึกษา ทั้ง 5 พื้นท่ี และส่วนกลาง ร่วมสัมมนา หลงัจากนั้น
ไดมี้การจดัสรรงบประมาณองคก์ารนกัศึกษา ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลย(ีเชียงใหม่) 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 
เม่ือวนัท่ี 5-6 กรกฎาคม 2558 พิจารณางบประมาณด าเนินงานกิจกรรมองค์การนกัศึกษา คร้ังท่ี 2 
วนัท่ี 9-10 สิงหาคม 2558 พิจารณางบประมาณด าเนินงานกิจกรรมกีฬาองค์การนักศึกษา โดยมี
ประธานสภานกัศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา และนายกสโมสรนกัศึกษา 5 พื้นท่ี
และผูบ้ริหาร อาจารยท่ี์ปรึกษา เขา้ร่วมพิจารณาร่วมกนั เม่ือไดแ้ผนกิจกรรมและงบประมาณแลว้ 
องค์การนกัศึกษาไดน้ าแผนกิจกรรม น าเสนอต่อ กองพฒันานกัศึกษาเพื่อด าเนินการน าเขา้สู่การ
อนุมติัจากมหาวิทยาลยัฯ เม่ือมหาวิทยาลยัไดอ้นุมติัแผนกิจกรรมดงักล่าวแลว้  องคก์ารนกัศึกษาก็
ไดด้ าเนินงานจนเสร็จส้ินตามแผนกิจกรรม  และไดมี้การสรุปตวัช้ีวดัตามวตัถุประสงค์ โครงการ
ต่างๆ  และรายงานให้กองพฒันานกัศึกษาทราบโดยกองพฒันานกัศึกษาได้น าเขา้รายงานผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมขององค์การนักศึกษา ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวาระเพื่อ
พิจารณา หลงัจากไดรั้บการพิจารณาและขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารฯแลว้  กองพฒันา
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นกัศึกษาไดน้ าขอ้เสนอแนะดงักล่าว เขา้สู่การสัมมนาองคก์ารนกัศึกษา ปีการศึกษา 2559  ณ หอพกั 
สนามกีฬาเชียงใหม่สมโภช 700 ปี อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 22-24 พฤษภาคม 2559 
เพื่อให้องค์การนักศึกษา ปรับปรุงแผนกิจกรรมในปีต่อไป ตามข้อเสนอแนะดังกล่าว และเม่ือ
องคก์ารนกัศึกษาไดมี้การปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะแลว้ องคก์ารนกัศึกษาไดร้ายงานใหก้องพฒันา
นกัศึกษาทราบและกองพฒันานกัศึกษาจะได้น าเสนอต่อมหาวิทยาลยัในวาระต่อไป เพื่อให้ครบ
กระบวนการ PDCA 
 5.3 การจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา มี
ขอ้เสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ตามมติท่ีประชุมรายงานการประชุมงาน
กิจการนกัศึกษาแบบส่ือสารทางไกล 6 พื้นท่ี คร้ังท่ี  1/2559 วนัพฤหสับดีท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2559  
เวลา 09.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา และหอ้งประชุมพื้นท่ีทุกพื้นท่ี ท่ีประชุมไดใ้หข้อ้เสนอแนะ (1.4-5-01)  ดงัน้ี 
  -   ควรสนบัสนุนช่องทางการส่งเสริมทกัษะการเตรียมการเขา้สู่อาชีพให้นกัศึกษา
และศิษยเ์ก่า เพิ่มข้ึน        
 
 6.  ให้ข้อมูลและความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
             มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีการแจง้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษยเ์ก่าผ่าน
เวบ็ไซด์ มหาวิทยาลยั และเวบ็ไซด์ของสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
http://www.alumni.rmutl.ac.th/  ( 1.4-6-01) และ  Application สมาคมศิษย์เก่า ( 1.4-6-02) และ
วารสารสมาคมศิษยเ์ก่า ( 1.4-6-03) เพื่อเป็นแหล่งขอ้มูลแลกเปล่ียนข่าวสารและประชาสัมพนัธ์ 
เก่ียวกบักิจกรรมของสมาคมศิษยเ์ก่า และเป็นแหล่งเช่ือมโยงแลกเปล่ียนความรู้ของสมาคมศิษยเ์ก่า 
ไดจ้ดัโครงการ/กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษยเ์ก่า โดยใหข้อ้มูลผา่นช่องทาง อินเตอร์เนต เฟสบุ๊ค 
ติดประกาศประชาสัมพนัธ์ ดงัน้ี 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการแจง้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษยเ์ก่า
ผ่านเว็ปไซด์ มหาวิทยาลัย และเว็ปไซด์ของสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  http://www.alumni.rmutl.ac.th/   (1.4-6-01) และ Application สมาคมศิษยเ์ก่า (1.4-6-02) 
และวารสารสมาคมศิษยเ์ก่า (1.4-6-03) เพื่อเป็นแหล่งขอ้มูลแลกเปล่ียนข่าวสารและประชาสัมพนัธ์ 
เก่ียวกบักิจกรรมของสมาคมศิษยเ์ก่า และเป็นแหล่งเช่ือมโยงแลกเปล่ียนความรู้ของสมาคมศิษยเ์ก่า 
ไดจ้ดัโครงการ/กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษยเ์ก่า โดยใหข้อ้มูลผา่นช่องทาง อินเตอร์เนต เฟสบุ๊ค 
ติดประกาศประชาสัมพนัธ์ ตวัอยา่ง เช่น 
             1) โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบความรู้ส าหรับผูท่ี้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  วนัท่ี 24 ตุลาคม 2558 ของสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน และวนัท่ี 

http://www.alumni.rmutl.ac.th/
http://www.alumni.rmutl.ac.th/
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14 พฤศจิกายน 2558 ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางและเน้ือหาในการทดสอบความรู้ส าหรับผูข้อใบอนุญาตเป็น
ผูป้ระกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เพิ่มพนูความรู้ดา้นการออกแบบ กฎหมาย และเทคโนโลยี
อาคารท่ีทนัสมยัใหแ้ก่บณัฑิตและศิษยเ์ก่าในการเตรียมความพร้อมทดสอบความรู้เพื่อเพิ่มสัดส่วนผู ้
ผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพในการตรวจรับรองปริญญาของสภา
สถาปนิก ท าให้ศิษย์เก่าได้รับความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพควบคุม ได้รับรายได้หรือ
ค่าตอบแทนมากข้ึน และมีโอกาสในการเป็นผูป้ระกอบการในงานวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได ้
(1.4-6-04) 
           2) โครงการอบรมการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางบญัชีของผูจ้ดัท าบญัชีของผูจ้ดัท าบญัชี 
(CPA CPD TA) เพื่อฝึกอบรมทกัษะวิชาชีพให้กบันกัศึกษาและศิษยเ์ก่าคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ศิษยเ์ก่าได้รับความรู้ ความเขา้ใจน าความรู้มาประยุกต์ใช้เพิ่ม
ศกัยภาพใหไ้ดรั้บความรู้ใหม่ๆ จากวทิยากรผูท้รงคุณวุฒิและมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นและเรียนรู้
เทคนิคในการท างานท่ีถูกตอ้งเพื่อให้ไดง้านท่ีมีคุณภาพยิง่ข้ึน สร้างเครือข่ายความร่วมมือโครงการ
ในอนาคตร่วมกนั (1.4-6-05) 
 4) โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการการเขียนโปรแกรมชนเวบ็ไซต์ ดว้ย CMS WordPress 
และ Mgento คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร   โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าองคค์วามรู้ท่ีได้
จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางดา้นการเขียนโปรแกรมเวบ็ไปส่งเสริมการเรียนรู้ทางดา้นวิชาชีพให้
ตนเองในอนาคต สามารถน าองค์ความรู้ไปพฒันาการจดัการเรียนทางดา้นการพฒันาเวบ็ไซต์ใน
วชิาชีพและฝึกงานในสถานประกอบการ (1.4-6-06)              
 5) โครงการวารสารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จดั
กิจกรรมโครงการเผยแพร่เร่ืองราวข่าวสารของมหาวิทยาลยั คณาจารยน์กัศึกษาปัจจุบนั และศิษย์
เก่าไปยงัสมาชิกศิษยเ์ก่าให้ไดรั้บทราบเก่ียวกบัข่าวความเคล่ือนไหวของมหาวิทยาลยั อีกทั้งยงัเป็น
การประกาศช่ือเสียง คุณความดีของนกัศึกษา บุคลากร ศิษยเ์ก่าของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนา ให้ศิษยเ์ก่าไดภ้าคภูมิใจในสถาบนั นอกจากน้ีภายในเล่มยงัมีเน้ือหาอ่ืนๆท่ีน่าสนใจ 
ซ่ึงอาจจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งศิษยเ์ก่า และบุคคลทัว่ไป (1.4-6-07) 
 6) โครงการจดัท าบตัรประจ าตวัส าหรับศิษยเ์ก่าท่ีจบการศึกษา เพื่อใช้แสดงตนเขา้รับ
บริการเสริมจากสมาคมฯ/มหาวิทยาลยัฯ จดัไวบ้ริการ เช่น ส่วนลดร้านคา้ ร้านอาหาร ท่ีพกั และ
อ่ืนๆ  (1.4-6-08) 
           หลงัจากการให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษยเ์ก่า กองพฒันานักศึกษา ได้น าเอาผลการ
ประเมินโครงการไปพฒันาในปีการศึกษาต่อไป ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต  หลงัจากการให้
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ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษยเ์ก่า กองพฒันานกัศึกษา ไดน้ าเอาผลการประเมินโครงการไปพฒันา
ในปีการศึกษาต่อไป ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตวับ่งช้ี 1.4 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนทีไ่ด้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

การบริการนกัศึกษาระดบั 
ปริญญาตรี 

5 ขอ้ 6  ขอ้ 5  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม : 
 มีการน าระบบสารสนเทศกิจกรรมนกัศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นกัศึกษามีส่วนร่วมในการเขา้
กิจกรรมของมหาวทิยาลยั และคณะ 
 
จุดทีค่วรพฒันา : 
           ควรมีหอ้งใหค้  าปรึกษาท่ีเป็นส่วนตวั เพื่อใหก้ารใหค้  าปรึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 
  ปรับปรุงใหมี้ห้องส าหรับการให้บริการใหค้  าปรึกษาท่ีเป็นส่วนตวัเพื่อให้ผูม้ารับบริการให้
ค  าปรึกษารู้สึกเป็นส่วนตวั 
 
รายการเอกสารอ้างองิ : 

รหัสเอกสาร รายการ 
1.4-1-01 กลไกการบริการใหค้  าปรึกษาทางวชิาการและการใชชี้วติใหน้กัศึกษา 

1.4-1-02 ช่องทางการใหบ้ริการใหค้  าปรึกษา เฟสบุ๊ค /เพจ/บอร์ด/หอ้ง 
1.4-1-03 คู่มือนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
1.4-1-04 คู่มือปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2558 
1.4-1-05 โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา ปีการศึกษา 2558 
1.4-1-06 โครงการมหากรรมแนะแนวการท างานและศึกษาต่อ Job & Education Fair 
1.4-2-01 โครงการส่งเสริมนกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการแขง่ขนักรุงไทยตน้กลา้สีขาว ประจ าปี 2558 

ร่วมกบัคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
1.4-2-02 โครงการ เยาวชนไทย คอร์รัปชนั Youth 2020 
1.4-2-03 สรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร 



 

           มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 50 

 

รายงานการประเมินตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปีการศึกษา 2558  - ส่วนท่ี 3 - 

รหัสเอกสาร รายการ 
1.4-2-04 หนงัสือแจง้ประชาสมัพนัธ์ /เฟสบุ๊ค /เพจงานแนะแนว 
1.4-2-05 ขอ้มูลสกิจศึกษา ผา่นเวปไซด ์http://coop.rmutl.ac.th/ 
1.4-2-06 สรุปแหล่งงานเตม็เวลา 
1.4-2-07 สรุปแหล่งงานนอกเวลา 
1.4-3-01 โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา ปีการศึกษา 2558 
1.4-3-02 โครงการมหากรรมแนะแนวการท างานและศึกษาต่อ Job & Education Fair 
1.4-4-01 สรุปคะแนนเฉล่ียการการใหบ้ริการ ทั้ง 3 ดา้น  
1.4-5-01 รายงานการประชุมรายงานผลการประเมินการใหบ้ริการนกัศึกษาต่อสถาบนั 
1.4-5-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัคร้ังท่ี 8/2558 เร่ืองพิจารณาผลการ

ประเมินกิจกรรมนกัศึกษา 
1.4-6-01 ตวัอยา่งหนา้เวบ็ไซดส์มาคมศิษยเ์ก่า  http://www.alumni.rmutl.ac.th/ 
1.4-6-02 ตวัอยา่งหนา้ Application สมาคมศิษยเ์ก่า 
1.4-6-03 วารสารสมาคมศิษยเ์ก่า 
1.4-6-04 โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบความรู้ส าหรับประกอบวชิาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
1.4-6-05 โครงการฝึกอบรมทกัษะวชิาชีพดา้นไอทีใหก้บันกัศึกษาและศิษยเ์ก่าคณะบริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์ 
1.4-6-06 โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการการเขียนโปรแกรมชนเวบ็ไซต ์ดว้ย CMS WordPress 

และ Mgento คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีกษตร 
1.4-6-07 โครงการวารสารสมาคมศิษยเ์ก่า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
1.4-6-08 โครงการจดัท าบตัรประจ าตวัส าหรับศิษยเ์ก่าท่ีจบการศึกษา เพ่ือใชแ้สดงตนเขา้รับ

บริการเสริมจากสมาคมฯ/มหาวทิยาลยั 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี ผศ.สนิท  พิพิธสมบติั 

รองอธิการบดีดา้นวชิาการและกิจการนกัศึกษา 
โทร : 081-7460151 

ผู้รับผดิชอบ ผศ.สมเกียรติ  วงษพ์านิช 
ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

โทร : 089-6315400 

ผศ.พีระ  จูนอ้ยสุวรรณ 
ผูอ้  านวยการกองพฒันานกัศึกษา 

โทร : 081-8814177 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน นางจิตติมา   ทองเลก็ โทร : 082-1802759 
นางวณิชชา   เฉลิมวรรณ โทร : 083-2929129 

 
 

http://coop.rmutl.ac.th/
http://www.alumni.rmutl.ac.th/


 

           มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 51 

 

รายงานการประเมินตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปีการศึกษา 2558  - ส่วนท่ี 3 - 

ตัวบ่งช้ีที ่1.5 : กจิกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ  
 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

 2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

 3-4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ  

5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ  

6 ขอ้ 

 
ข้อมูลด าเนินงาน : 

  1.  จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกจิกรรม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยกองพฒันานักศึกษา ร่วมกับองค์การ
นกัศึกษา มีกระบวนการวางแผนกิจกรรมนกัศึกษาตั้งแต่การน าขอ้เสนอแนะจากผูบ้ริหาร (1.5-1-
01)  2557 เขา้สู่กระบวนการวางแผนกิจกรรมนกัศึกษาตั้งแต่การน าขอ้เสนอแนะจากผูบ้ริหาร ปี 
2557 เขา้สู่กระบวนการสัมมนาองคก์ารนกัศึกษา ปี 2558 ณ  รอยลัปิง การ์เดน้ แอนด ์รีสอร์ทอ าเภอ
แม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 14-16 มิถุนายน 2558 โดยมีคณะกรรมการสโมสรนกัศึกษา สภา
นกัศึกษา ทั้ง 5 พื้นท่ี และส่วนกลาง ร่วมสัมมนา หลงัจากนั้นไดมี้การจดัสรรงบประมาณองค์การ
นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี(เชียงใหม่) 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 5-6 กรกฎาคม 2558 
พิจารณางบประมาณด าเนินงานกิจกรรมองค์การนักศึกษา คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 9-10 สิงหาคม 2558 
พิจารณางบประมาณด าเนินงานกิจกรรมกีฬาองค์การนักศึกษา โดยมีประธานสภานักศึกษา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา และนายกสโมสรนกัศึกษา 5 พื้นท่ีและผูบ้ริหาร อาจารยท่ี์
ปรึกษา เขา้ร่วมพิจารณาร่วมกนั เม่ือไดแ้ผนกิจกรรมและงบประมาณแลว้ องคก์ารนกัศึกษาได้น า
แผนกิจกรรม น าเสนอต่อ กองพฒันานกัศึกษาเพื่อด าเนินการน าเขา้สู่การอนุมติัจากมหาวิทยาลยัฯ 
เม่ือมหาวิทยาลยัไดอ้นุมติัแผนกิจกรรมดงักล่าวแลว้  องคก์ารนกัศึกษาก็ไดด้ าเนินงานจนเสร็จส้ิน
ตามแผนกิจกรรม  และไดมี้การสรุปตวัช้ีวดัตามวตัถุประสงค ์โครงการต่างๆ  และรายงานให้กอง
พฒันานักศึกษาทราบโดยกองพฒันานักศึกษาได้น าเขา้รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมของ
องค์การนกัศึกษา ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัในวาระเพื่อพิจารณา หลงัจากไดรั้บการ
พิจารณาและขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารฯแลว้  กองพฒันานกัศึกษาไดน้ าข้อเสนอแนะ
ดงักล่าว เขา้สู่การสัมมนาองคก์ารนกัศึกษา ปีการศึกษา 2559  ณ หอพกั สนามกีฬาเชียงใหม่สมโภช 
700 ปี อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 22-24 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้องค์การนักศึกษา 
ปรับปรุงแผนกิจกรรมในปีต่อไป ตามขอ้เสนอแนะดงักล่าว และเม่ือองค์การนักศึกษาได้มีการ
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ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะแลว้ องค์การนกัศึกษาไดร้ายงานให้กองพฒันานกัศึกษาทราบและกอง
พฒันานกัศึกษาจะไดน้ าเสนอต่อมหาวทิยาลยัในวาระต่อไป เพื่อใหค้รบกระบวนการ PDCA 
 
  2.  ในแผนกจิกรรมนักศึกษาให้ด าเนินกจิกรรมในประเภทต่อไปนีใ้ห้ครบถ้วน 

 กจิกรรมวชิาการทีส่่งเสริมคุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ทีก่ าหนดโดยสถาบัน 
 กจิกรรมกฬีาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
 กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม 
 กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 กจิกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

 2.1  กจิกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ทีก่ าหนดโดยสถาบัน 
  กองพฒันานกัศึกษา ด าเนินการจดัโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิต
พึงประสงคต์ามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดคุณลกัษณะของมหาวิทยาลยัทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ดา้นความรู้
ความสามารถ 2.ดา้นเจตคติ 3.ดา้นบุคลิกภาพ 4.ดา้นคุณธรรมจริยธรรม) (1.5-2-01) ไดแ้ก่ 
กองพฒันานกัศึกษา ด าเนินการจดัโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตพึงประสงค์
ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดคุณลกัษณะของมหาวทิยาลยัทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ดา้นความรู้ความสามารถ 
2.ดา้นเจตคติ 3.ดา้นบุคลิกภาพ 4.ดา้นคุณธรรมจริยธรรม) (1.5-2-01) ไดแ้ก่ 
           1) ด้านความรู้ความสามารถ  ไดแ้ก่ 
                (1) โครงการพฒันาศกัยภาพความเป็นผูน้ าองคก์ารนกัศึกษา  ตุลาคม  2558 
                (2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการ สภานกัศึกษา องค์การนกัศึกษา ปีการศึกษา 
2558 พฤษภาคม 2559 
                จากการด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบณัฑิตพึง
ประสงคต์ามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดคุณลกัษณะของมหาวิทยาลยั ดงักล่าว กิจกรรมนกัศึกษาถือวา่มี
ส่วนช่วยในการส่งเสริมดา้นความรู้แก่ผูน้ านกัศึกษา นกัศึกษา ไดอ้ย่างดีอีกช่องทางหน่ึงนอกจาก
ความรู้ท่ีไดรั้บในหอ้งเรียน 
  2) ด้านเจตคติ  ไดแ้ก่        
            (1) โครงการราชมงคลอาสา (รากแกว้) ธนัวาคม 2558 
                       เจตคติ ถือว่าเป็นส่ิงส าคญัต่อทุกส่ิง เช่นเจตคติต่อตนเอง เจตคติต่อสังคมความ 
และต่อโลก มหาวทิยาลยัมีบทบาทส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมเจตคติ ในมิติต่าง ๆ ผา่นกิจกรรมดงักล่าว 
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  3) ด้านบุคลกิภาพ  ไดแ้ก่ 
             (1) โครงการเปิดโลกใหม่ในมหาวิทยาลยั มหกรรมรับน้อง NO-S No-L คร้ังท่ี 6 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
            (2) โครงการพฒันาความรู้กา้วสู่ความเป็นผูน้ า ตุลาคม  2558 
            (3) โครงการเปิดโลกทศัน์ผูน้ านกัศึกษา พฤศจิกายน 2558 
            (4) โครงการราชมงคลลา้นนาเกมส์ คร้ังท่ี 3 วนัท่ี 2 มกราคม 2559 
            (5) โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่ง
ประเทศไทย  กุมภาพนัธ์ 2559 
          จากการด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบณัฑิตพึง
ประสงคต์ามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดคุณลกัษณะของมหาวิทยาลยั ดา้นบุคลิกภาพ จะช่วยเสริมสร้าง
บุคลิกภาพแก่นักศึกษา เกิดความเช่ือมั่นในตนเอง มีมุมมองใหม่ๆต่อสังคม ซ่ึงจะส่งผลถึง
บุคลิกภาพโดยตรงของนกัศึกษา 
 4) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ไดแ้ก่ 
             (1) โครงการนมสัการครูบาศรีวชิยั   ประจ าปีการศึกษา 2558 สิงหาคม 2558 
             (2) โครงการถวายเทียนเขา้พรรษา ประจ าปีการศึกษา 2558 กรกฎาคม 2558 
             (3) โครงการพิธีไหวค้รู ปีการศึกษา 2558 
             (4) โครงการสืบสานวฒันธรรม 9 ราชมงคล   กนัยายน 2558 
             (5) โครงการไหวค้รูสภานกัศึกษา องคก์ารนกัศึกษา ตุลาคม 2558 
             (6) โครงการรดน ้าด าหวัคณาจารย ์ประจ าปีการศึกษา 2558 
             (7) โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2558 
              จากการด าเนินการจดัโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตพึงประสงค์
ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดคุณลกัษณะของมหาวิทยาลยั ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดว้ยการปลูกฝัง 
สร้างสรรค์คุณธรรม จริยธรรมผ่านกิจกรรม ให้กบันักศึกษาทุกคน เน่ืองด้วยสภาพวิกฤตปัญหา
ต่างๆ ในสังคมปัจจุบนัมีสาเหตุมาจากคนใน สังคมขาดศีลธรรม ขาดคุณธรรม จริยธรรม  ในการอยู่
ร่วมกนั เป็นส าคญั ดงันั้นจึงเป็นหน้าท่ีของสถาบนัฯท่ีตอ้งจดักิจกรรมดงักล่าวเพื่อช่วยสร้างเสริม
ส านึกดา้นคุณธรรม จริยธรรมใหแ้กนกัศึกษา 
 
 2.2  กจิกรรมกฬีา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
  กองพฒันานกัศึกษา ด าเนินการจดัโครงการและกิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
จ านวน 4 โครงการ ไดแ้ก่ 
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             (1)  โครงการกีฬามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา "ซอมพอเกมส์” คร้ังท่ี 32 
ณ มทร.ลา้นนา  ล าปาง  ด าเนินโครงการระหว่างวนัท่ี  18-23 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬา มทร.
ลา้นนา ล าปาง  
            (2)  โครงการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย “กนัเกราเกมส์” คร้ังท่ี 43 ณ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี   ระหว่างวนัท่ี 9-18 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬากลาง
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 
            (3) โครงการสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี 32 “สุวรรณภูมิเกมส์” ด าเนินโครงการระหวา่งวนัท่ี  7-13 กุมภาพนัธ์ 2559  ณ 
สนามกีฬาเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
             จากการด าเนินการจดัโครงการและกิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อมีทกัษะ
ด้านกีฬา รู้แพรู้้ชนะ รู้รักสามคัคีเป็น เพื่อแบบอย่างในการพฒันาสุขภาวะ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
สงัคม สู่การเป็นมหาวทิยาลยัท่ีผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้และมีสุขภาพกายท่ีแขง็แรงอีกดว้ย 
 
 2.3  กจิกรรมเพญ็ประโยชน์ หรือรักษาส่ิงแวดล้อม 
  กองพฒันานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือ
ส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 5 โครงการ 
              (1) โครงการราชมงคลสานฝันจิตอาสา (รากแกว้) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา ธนัวาคม 2558 
 จากการด าเนินการจดัโครงการกิจกรรมเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาส่ิงแวดล้อม ผ่าน
กิจกรรมนกัศึกษา จะช่วยปลูกฝังจิตส านึกต่อส่วนรวม ต่อสังคม การเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมดงักล่าว จะเป็นกระบวนการส าคญัต่อการหล่อหลอมแนวคิด ต่อการท าตนให้
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้น เกิดความมัน่ในและภูมิใจในตนเองในการไดมี้ส่วนร่วมกิจกรรม
ดงักล่าว 

 
 2.4  กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม 
  กองพฒันานกัศึกษา ด าเนินการจดัโครงการและกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
จ านวน 13 โครงการ 
             (1) โครงการยกย่องเชิดชูคนดี “เพชรราชมงคลล้านนา” มอบรางวลัเชิดชูเกียรติแก่
นกัศึกษาดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2558 ด าเนินโครงการระหว่างวนัท่ี 18 มกราคม 2558  ณ ศาลา
ราชมงคลลา้นนา  
            (2) โครงการไหวค้รูสภานกัศึกษา องคก์ารนกัศึกษา สิงหาคม 2558           
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            (3)  โครงการรดน ้าด าหวัอาจารย ์เมษายน 2559 
            (4)  โครงการวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2558 
            (5)  โครงการพิธีไหวค้รู ปีการศึกษา 2558 
            (6)  โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนกัศึกษา ปี 2559 ธนัวาคม 2558 
            (7)  โครงการถวายเทียนเขา้พรรษา ประจ าปี 2558 กรกฎาคม 2558 
             (8)  โครงการเปิดโลกใหม่ในมหาวิทยาลัย มหกรรมรับน้อง NO-S No-L คร้ังท่ี 6 
ประจ าปี 2558 สิงหาคม 2558 
            (9) โครงการถวายเทียนเขา้พรรษา ประจ าปี 2558 กรกฎาคม 2558 
            (10)  โครงการจุดเทียนชยัถวายพระพรเน่ืองในวนัพอ่แห่งชาติ ธนัวาคม 2558 
            (11) โครงการจุดเทียนชยัถวายพระพรเน่ืองในวนัแม่แห่งชาติ สิงหาคม 2558 
              มหาวิทยาลยัฯ เป็นอีกองค์กรหน่ึงในสังคม ท่ีตอ้งช่วยเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่นักศึกษา โดยอาศยัตวักลางคือกิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัข้ึนให้แก่นักศึกษาได้มีส่วนร่วม ถึงแม้
คุณลกัษณะดา้นคุณธรรม จริยธรรม จะเป็นส่ิงท่ีเป็นนามธรรมสูงมาก แต่ดว้ยความเช่ือหรือปรัชญา
ท่ีวา่ หากมหาวทิยาลยัเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดท้  า ไดร่้วมกิจกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม บ่อยๆ 
ถ่ีๆ ยอ่มเกิดผลต่อความคิด ความตระหนกัในตนเอง แก่นกัศึกษาโดยไม่รู้ตวั เปรียบเสมือนส่ิงท่ีบิดา 
มารดา พร ่ าสอนเม่ือคร้ังยงัเยาวว์ยั เราจะเขา้ใจและนึกไดก้็ต่อเม่ือเราเติบโต และมีวฒิุภาวะถึงพร้อม
แลว้ฉนันั้น  
 
 2.5  กจิกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 
  กองพฒันานักศึกษา ด าเนินการจดัโครงการและกิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 
จ านวน 5 โครงการ เช่น  
            (1) โครงการสืบสานวฒันธรรม 9 ราชมงคล  เมษายน 2559 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสืบ
สานวฒันาอาณาจกัรลา้นนา ให้เป็นท่ีรู้จกั แสดงความร่วมมือระหวา่งองค์การนกัศึกษาทั้ง 9 แห่ง
และสานสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ านกัศึกษา ซ่ึงให้แต่ละ มทร. หมุนเวียนกนัเป็นเจา้ภาพ ซ่ึงปีการศึกษา 
2558  มทร.สุวรรณภูมิเป็นเจา้ภาพ 
            (2)  โครงการสืบสานวฒันธรรมราชมงคลลา้นนา  เมษายน 2559 โดยมีวตัถุประสงค์
ของโครงการเพื่อสืบสานวฒันธรรมคงอยู่ สานสัมพนัธ์ระหว่าง อาจารยแ์ต่ละเขตพื้นท่ีได้สาน
สัมพนัธ์ร่วมกนั ซ่ึง มทร.ลา้นนา ล าปาง เป็นสถานท่ีจดักิจกรรมงานสืบสานวฒันธรรม พร้อมทั้งมี
การจดัแสดงวฒันธรรมทุกเขตพื้นท่ี ทั้งน้ีโครงการท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ดงัน้ี 
            (3)  โครงการนมสัการครูบาศรีวชิยั ประจ าปี 2558 สิงหาคม 2558 
           (4)  โครงการถวายเทียนพรรษา ประจ าปี 2558 กรกฎาคม 2558 
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            (5) โครงการเปิดโลกกิจกรรม  กนัยายน 2558 
             จากการด าเนินการจดัโครงการกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม เพื่อ
ส่งเสริมให้นกัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นศิลปะและวฒันธรรมท่ีมหาวิทยาลยัและชุมชน จดั
ข้ึน และยงัตอบสนองต่อภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยั ดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมของชาติ
และของทอ้งถ่ินโดยเฉพาะอยา่งยิ่งศิลปะและวฒันธรรมของภาคเหนือ เผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จกัในวง
กวา้งต่อไป 
 
  3.  จัดกจิกรรมให้ความรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
           กองพฒันานักศึกษาได้ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้ความรู้และทักษะการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา จ านวน 3 โครงการไดแ้ก่ 
 (1) โครงการสัมมนาองคก์ารนกัศึกษา ปี 2558 ณ  รอยลัปิง การ์เดน้ แอนด์ รีสอร์ทอ าเภอ
แม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 14-16 มิถุนายน 2558 โดยมีคณะกรรมการสโมสรนกัศึกษา สภา
นักศึกษา ทั้ ง 5 พื้นท่ี และส่วนกลาง ร่วมสัมมนา โดยมีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา สภา
นกัศึกษา ทั้ง 5 พื้นท่ี และส่วนกลาง ร่วมสัมมนา (1.5-3-01) 
 (2) โครงการจดัสรรงบประมาณองค์การนกัศึกษา ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
(เชียงใหม่) ปีการศึกษา 2558  เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2558 พิจารณางบประมาณด าเนินงานกิจกรรม
องค์การนักศึกษา และพิจารณางบประมาณด าเนินงานกิจกรรมกีฬาองค์การนักศึกษา โดยมี
ประธานสภานกัศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา และนายกสโมสรนกัศึกษา 5 พื้นท่ี
และผูบ้ริหาร อาจารยท่ี์ปรึกษา เขา้ร่วมพิจารณาร่วมกนั (1.5-3-02) 
              จากการให้ความรู้ดงักล่าวแก่นกัศึกษา ผูน้ าองคก์รนกัศึกษา ท าให้กระบวนการด าเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษา มีเป้าหมายท่ีชัดเจน มีหลักยึด และนักศึกษาเข้าใจถึงบทบาทของตนเองต่อ
กระบวนการคุณภาพ (PDCA) และตวัช้ีวดัตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงจะส่งผล
โดยตรงถึงภาพรวมของคุณภาพนกัศึกษาและคุณภาพของมหาวทิยาลยั 
 
  4.  ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ

น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานคร้ังต่อไป 
 กองพัฒนานักศึกษา น าผลการประเมินเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (1.5-6-01) เพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558  หลงัจากไดรั้บการพิจารณาและขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารฯ
แลว้ กองพฒันานกัศึกษาไดน้ าขอ้เสนอแนะดงักล่าว เขา้สู่การสัมมนาองคก์ารนกัศึกษา ปีการศึกษา 
2559  ณ หอพกั สนามกีฬาเชียงใหม่สมโภช 700 ปี อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 22-24 
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พฤษภาคม 2559 เพื่อให้องคก์ารนกัศึกษา ปรับปรุงแผนกิจกรรมในปีต่อไป  ตามขอ้เสนอแนะ เม่ือ
องค์การนกัศึกษาไดมี้การปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะแลว้ ไดร้ายงานให้กองพฒันานกัศึกษาทราบ
และกองพฒันานักศึกษาจะได้น าเสนอต่อมหาวิทยาลยัในวาระต่อไป เพื่อให้ครบกระบวนการ 
PDCAและตวัช้ีวดัตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษา 
 
  5.  ประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนการจัดกจิกรรมพฒันานักศึกษา 
 กองพฒันานกัศึกษา มีการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมและสรุปผลประเมิน
ความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 รวม
ทุกโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 80 จากเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ร้อยละ 80 (1.5-5-01) 
 
  6.  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกจิกรรมเพือ่พฒันานักศึกษา 
 กองพฒันานกัศึกษา มีการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมและสรุปผลประเมิน
ความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 รวม
ทุกโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 80 จากเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ร้อยละ 80 (1.5-6-01) 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตวับ่งช้ี 1.5 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนทีไ่ด้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

กิจกรรมนกัศึกษาระดบั 
ปริญญาตรี 

5 ขอ้ 6 ขอ้ 5  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม : 
 มีการน าระบบสารสนเทศกิจกรรมนกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มา
ใช้ในปีการศึกษา 2558 เพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาตามคุณลกัษณะบณัฑิตพึงประสงค์ และ
ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
 
จุดทีค่วรพฒันา :  
 ควรมีการติดตามผลการด าเนินโครงการอยา่งต่อเน่ือง  
 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง :  
 ติดตามผลการด าเนินโครงการอยา่งต่อเน่ือง  
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รายการเอกสารอ้างองิ : 
รหัสเอกสาร รายการ 

1.5-1-01 รายงานการประชุมขอ้เสนอแนะผูบ้ริหาร 
1.5-1-02 โครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการองคก์ารนกัศึกษา ปี 2558 ณ  รอยลัปิง การ์เดน้ แอนด ์รี

สอร์ทอ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 14-16 มิถุนายน 2558 
1.5-1-03 รายงานการประชุมจดัสรรงบประมาณกิจกรรมและกิจกรรมกีฬา องคก์ารนกัศึกษา คร้ังท่ี 

1 วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2558 
1.5-1-04 รายงานการประชุมจดัสรรงบประมาณกิจกรรมและกิจกรรมกีฬา องคก์ารนกัศึกษา คร้ังท่ี 

2 วนัท่ี 1 สิงหาคม  2558 
1.5-1-05 เอกสารน าเสนอแผนกิจกรรมใหก้องพฒันานกัศึกษา 
1.5-1-06 เอกสารน าเสนอการอนุมติัจากมหาวทิยาลยั 
1.5-1-07 สรุปประเมินผลการจดัโครงการ/กิจกรรมพฒันานกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558ให้

เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 
1.5-1-08 รายงานผลการด าเนินกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 
1.5-1-09 รายงานการประชุมคณะกรรมการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา คร้ังท่ี 

8/2558 
1.5-2-01 รายงานผลตามแผนพฒันากิจกรรมปีการศึกษา 2558 
1.5-3-01 โครงการการสมัมนาองคก์ารนกัศึกษา ปี 2558 รอยลัปิง การ์เดน้ แอนด ์รีสอร์ทอ าเภอแม่

แตง จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 14-16 มิถุนายน 2558 
1.5-3-02 โครงการจดัสรรงบประมาณองคก์ารนกัศึกษา คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 5 ก.ค. 2558 
1.5-3-03 โครงการจดัสรรงบประมาณองคก์ารนกัศึกษา คร้ังท่ี 2  วนัท่ี 9 ส.ค. 2558 
1.5-4-01 สรุปประเมินผลความส าเร็จของการจดัโครงการ/กิจกรรมพฒันานกัศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2557 
1.5-4-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา คร้ังท่ี 

8/2558 วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2558 
1.5-5-01 สรุปประเมินผลการจดัโครงการ/กิจกรรมพฒันานกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 ให้

เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 
1.5-5-02 สรุปประเมินผลความส าเร็จของการจดัโครงการ/กิจกรรมพฒันานกัศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2558 
1.5-6-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา คร้ังท่ี 

8/2558 วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2558 
1.5-6-02 รายงานการประชุมการท าแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา คร้ังท่ี 2/2558 วนัท่ี 3 

กรกฎาคม 2558 

 



 

           มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 59 

 

รายงานการประเมินตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปีการศึกษา 2558  - ส่วนท่ี 3 - 

ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี ผศ.สนิท  พิพิธสมบติั 
รองอธิการบดีดา้นวชิาการและกิจการนกัศึกษา 

โทร : 081-7460151 

ผู้รับผดิชอบ ผศ.พีระ  จูนอ้ยสุวรรณ 
ผูอ้  านวยการกองพฒันานกัศึกษา 

โทร : 081-8814177 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน นางวณิชชา   เฉลิมวรรณ โทร : 083-2929129 
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องค์ประกอบที ่2 : การวจัิย 
 

ตัวบ่งช้ีที ่2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ขอ้  
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้  
มีการด าเนินการ  

 3-4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

6 ขอ้  

 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

  1.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวจัิยและงานสร้างสรรค์ 
สถาบนัวิจยัและพฒันาไดรั้บมอบหมายให้ผลกัดนังานวิจยัของมหาวิทยาลยัให้มีคุณภาพ 

ด าเนินงานขบัเคล่ือนนโยบายและยทุธศาสตร์การวิจยั มีการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจยัโดยการจดัประชุมวางแผนการวิจยัร่วมกบัคณะกรรมการด าเนินงานของสถาบนัวิจยัและ
พฒันา เพื่อจดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจยัโดยมีการก าหนดผูรั้บผิดชอบดูแลงาน
สารสนเทศ ในรูปแบบเวบ็ไซตอ์อนไลน์ ดงัน้ี  

1) http://hrd.rmutl.ac.th/rms/reports/dss.php (2.1-1-01) ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  (1) ขอ้มูลดา้นแหล่งทุนวจิยัและงานสร้างสรรคท์ั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
  (2) ขอ้มูลด้านการวิจยัและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยทั้งผลงานปัจจุบนัและ
ผลงานท่ีผา่นมา 
  (3) ขอ้มูลดา้นแหล่งเผยแพร่ตีพิมพ ์เผยแพร่ผลงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ทั้งวารสาร
และการประชุมวิชาการ การจดัแสดงงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูลการสนับสนุนของ
มหาวทิยาลยั ในการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์
  เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหารตดัสินใจในการบริหารงานวิจยั  ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์
 2) www.rdi.rmutl.ac.th  (2.1-1-02)   เวบ็ไซท์สถาบนัวิจยัและพฒันา ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ สามารถติดตามขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั การ
ประชาสัมพนัธ์แหล่งทุนวจิยั การจดัสรรทุนวจิยั สนบัสนุน และส่งเสริมนกัวจิยัให้สร้างองคค์วามรู้

http://www.rdi.rmutl.ac.th/
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และ ตลอดจนขอ้มูลเก่ียวกบัระเบียบ หลกัเกณฑ์และแนวปฎิบติัอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการวจิยัและงานสร้างสรรค ์   
 3) www.hrd.rmutl.ac.th (2.1-1-03) เป็นระบบในการติดตามและประเมินผลข้อเสนอ
โครงการวจิยัท่ีไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินงานโครงการวจิยั 
 4) http://jitrdi.com/   เป็นระบบบริหารจดัการวารสารออนไลน์ของ สวพ. ,บริหารจดัการ
งานวิจยั การติดตามผลการด าเนินงานของโครงการวิจยัท่ีได้รับการสนับสนุนทุนวิจยั , บริหาร
จดัการด้านวิชาการ ในส่วนของบทความวิจยัภาค Oral และโปสเตอร์ การประเมินผลบทความ
ออนไลน์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดังานประชุมวิชาการระดบัชาติ   และประชาสัมพนัธ์งานประชุมทุน
วจิยั หรือกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัของมหาวทิยาลยั (2.1-1-04) 
 

  2.  สนับสนุนพนัธกจิด้านการวจัิยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี ้
 ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือศูนย์

เคร่ืองมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวจัิย 
 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวจัิย 
 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  เช่น การจัดประชุมวิชาการ 

การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับ
เชิญ (visiting professor) 

 
 2.1  สถาบนัวิจยัและพฒันา จดัใหมี้หอ้งปฏิบติัการวิจยั หรืองานสร้างสรรค ์หรือหน่วยวจิยั 
หรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนยเ์คร่ืองมือ หรือศูนยใ์ห้ค  าปรึกษาและสนับสนุนการวิจยั (2.1-2-01) 
ดงัน้ี 
  คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ 
  1) ศูนยภ์าษา  
  2) ศูนยบ์ริการวชิาชีพ  
  3) ศูนยจ์ดัการขอ้มูลเพื่อการวจิยัและพฒันาศกัยภาพชุมชน  
  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
  1) ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นภยัพิบติั/แผน่ดินไหว (เชียงราย) 
  2) ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นความเป็นเลิศดา้นวสัดุศาสตร์ 

http://www.hrd.rmutl.ac.th/
http://jitrdi.com/


  

           มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 62 

 

รายงานการประเมินตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปีการศึกษา 2558  - ส่วนท่ี 3 - 

  3) ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นระบบรถราง 
  4) ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นพลงังานสะอาด 
  5) RMUTL High Voltage Plasma Application Research Center for Advanced for 
Advanced Agriculture 
  6) ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้น Robotic & Mechatronics 
  7) ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นรถ Formula 1 
   8) ศูนยป์ฏิบติัการท าความเยน็และปรับอากาศ 
  9) ศูนยว์ทิยาการหุ่นยนตแ์ละเคร่ืองกล 
  10) ศูนยนิ์วแมติกส์ และไฮดรอลิกส์ 
  11) ศูนยป์ฏิบติัการระบบการผลิตอตัโนมติั 
  12) ศูนยว์จิยัพลงังานแสงอาทิตยแ์ละไฟฟ้าพลงังานน ้าตก 
  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีกษตร 
  1) ศูนยอ์าหารและโภชนาการ (ตาก) 
  2) ศูนยน์วตักรรมความหลากหลายทางชีวภาพ (น่าน) 
  3)  ศูนยเ์ทคโนโลยเีกษตรปลอดภยั (พิษณุโลก) 
  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  1) ศูนยเ์ซรามิก 
  2) ศูนยอ์ญัมณี 
  สถาบันวจัิยเทคโนโลยเีกษตร 
  1) ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นพนัธุกรรมพืช 
  2) ศูนยน์วตักรรมอาหาร 
  3) ศูนยพ์ฒันาเทคโนโลยกีารผลิตพืช 
  4) ศูนยบ์ริหารศตัรูพืชและวถีิชีวภาพ 
  วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 
  1) ส านกัวชิาการเรียนรู้ร่วมการท างาน (WiL.A) 
 2.2 มีหอ้งสมุดหรือแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลสนบัสนุนการวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์หนงัสือ
วารสารทั้งในรูปแบบเอกสาร และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผา่นช่องทาง
http://kaewpanya.rmutl.ac.th/kb/KLibrary/?mod=research#research  (2.1-2-02) 
 2.3  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภยัใน
การวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ สถาบนัวิจยัและพฒันาได้สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
รักษาความปลอดภยัในห้องปฏิบัติการวิจยั   http://hrd.rmutl.ac.th/rms/reports/dss.php (2.1-2-03) 

http://hrd.rmutl.ac.th/rms/reports/dss.php
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โดยการจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูลของแต่ละระดบัเพื่อความปลอดภยัของการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนตวัของ
นกัวจิยั โดยตอ้งลงทะเบียนเขา้ใชบ้ริการเท่านั้นท่ีสามารถเขา้ดูขอ้มูลได ้ 
 2.4  กิจกรรมวชิาการท่ีส่งเสริมงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์เช่น การจดัประชุมวชิาการ การ
จดัแสดงงานสร้างสรรค์ การจดัให้มีศาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรือศาสตราจารยรั์บเชิญ (visiting 
professor)  
  1)  มีการสนบัสนุนการจดัประชุมวิชาการโดยความร่วมมือของเครือข่าย 9 ราชมงคล
ซ่ึงเป็นการสนับสนุนการจดัการประชุมวิชาการระดบัชาติและระดบันานาชาติอย่างต่อเน่ืองทุกปี  
(2.1-2-04) 
  2) มีการน าเสนอผลงานวิจัย และจัดนิทรรศการการน าเสนอผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา งานวจิยัแห่งชาติประจ าปี 2558 (Thailand Research Expo 
2015)” ระหว่างว ัน ท่ี  14-21 สิ งหาคม 2558 ณ  ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่น เซ็น เตอร์                 
เซนทรัลเวร์ิล ราชประสงค ์กรุงเทพมหานคร (2.1-2-05) 
   3) จดัให้มีศาสตราจารยอ์าคนัตุกะ หรือศาสตราจารยรั์บเชิญ (visiting professor) โดย
เชิญอาจารยช์าวต่างชาติ Prof. Dr. Kiyoshi Yoshikawa จากมหาวิทยาลยั Kyoto University  (2.1-2-
06) โดยเป็นท่ีปรึกษาในด้านการบริหารงานวิจยั เป็นท่ีปรึกษาการจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศ มทร.
ลา้นนา (Center of Excellence RMUTL) 
  4) เชิญผู ้ทรงคุณวุฒิ เพื่ อ เป็นวิทยากรให้องค์ความ รู้ วิ ธีการด า เนินการวิจัย 
กระบวนการวิเคราะห์พิจารณาประเมินผลโครงการวิจยัประจ าปีงบประมาณ 2561 (2.1-2-07)  แก่
บุคลากร มทร.ลา้นนา  ระหวา่งวนัท่ี 1- 6 สิงหาคม 2559    และ วนัท่ี 17 สิงหาคม  2559 จ านวน 5 
พื้นท่ี 4 คณะ 1 วทิยาลยั 
  5) สถาบนัวิจยัและพฒันาจดักิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์
เช่น การจดัประชุมวชิาการ การจดัแสดงงานสร้างสรรค ์โดยไดรั้บรางวลั ดงัน้ี  (2.1-2-08) 
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รางวัล ช่ือ สังกดั ช่ือบทความ น าเสนอในด้าน

อนัดับที ่1 เหรียญทอง ดร.วาณิช หลิมวานิช มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ลา้นนา เชียงใหม่

แบบจ าลองอนัดบัเอน็ส าหรับการท านาย

ประสิทธิภาพของซิงค(์II) คลอไรดใ์นการ

สงัเคราะห์ พอลิ(เอปไซลอน-คาโพร์แลกโทน)

ดา้นวิทยาศาสตร์กายภาพ และ

สุขภาพ

อนัดับที ่2 เหรียญเงิน อาจารยก์รรณิการ์    ใจมา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ลา้นนา ล าปาง

ตน้ทนุและผลตอบแทนของการปลูกและการแปร

รูปเมลด็กาแฟสายพนัธุ์อาราบิกา้  กรณีศึกษา กลุ่ม

เกษตรกาแฟ ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแมล่าน้อย  

จงัหวดัแมฮ่่องสอน

ดา้นบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

อนัดับที ่3 เหรียญทองแดง ดร.พชัทิชา กลุสุวรรณ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม การจดัการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์กบั

ทรัพยากรน ้าและ เศรษฐศาสตร์กบัทรัพยากรท่ีดิน

 ส าหรับนิสิตปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม

ดา้นผลกระทบต่อชุมชน สงัคม 

ศาสนา และวฒันธรรม

ประกาศผลรางวัลการน าเสนอบทความวิจัย ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

งานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที ่3 

ล าดับ ช่ือ-นามสกลุ สังกดั ช่ือผลงาน

อนัดับที ่1 เหรียญทอง ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล มหาวิทยาลยัแม่โจ้ เชียงใหม่ แทมมารีนไฮเดรด้ิงเอสเซนส์

อนัดับที ่2 เหรียญเงนิ นายนพพร พชัรประกิติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 

เชียงราย

เคร่ืองผลิตน ้าด่ืมจากอากาศดว้ยวิธีควบแน่นจาก

คอมเพรสเซอร์กระแสตรงพลงังานแสงอาทิตย์

อนัดับที ่3 เหรียญทองแดง นายกิตตินนั สระสวย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 

เชียงใหม่

พฒันาเคร่ืองกระตุน้กลา้มเน้ือดว้ยไฟฟ้า

ประกาศผลรางวัลการน าเสนอผลงานส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

งานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที ่3 

รางวัล ช่ือ สังกดั ช่ือบทความ น าเสนอในด้าน

โลห์รางวัลพิเศษ Special 

Award

พระวิสิทธ์ิ ตวิสิทฺโธ,ดร. (วงคใ์ส) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

วิทยาเขตเชียงใหม่

การสร้างคูมื่อการสอนศีลธรรมจากพระไตรปิฎก งานวิจยัท่ีมีผลกระทบต่อสงัคม ชุมชน ศาสนา 

และหน่วยงาน

รางวัล ช่ือ สังกดั ช่ือบทความ น าเสนอในด้าน

โลห์รางวัลพิเศษ  Special

 Award

อาจาย์ชวลิต ขอดศิริ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ Pinkish Model การพฒันามหาวิทยาลยัสงฆ์สู่

ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้

นวตักรรม

ประกาศผลรางวัลการน าเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย (Oral Presentation) Special ในด้านศิลปวัฒนธรรม ชุมชนและท านุบ ารุงศาสนา

ประกาศผลรางวัลการน าเสนอส่ิงประดิษฐ์  นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์  Special ในด้านศิลปวัฒนธรรม ชุมชนและศาสนา

รางวัล ช่ือ สังกดั ช่ือบทความ น าเสนอในด้าน

อนัดับที ่1 เหรียญทอง ภาคภูมิ ภคัวิภาส มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 

เชียงใหม่

พฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจของนกัทอ่งเท่ียวในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑส่ิ์งทอจากภูมิ

ปัญญาชนเผา่ลา้นนา เผา่ปกาเกอะญอ  

ดา้นบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

อนัดับที ่2 เหรียญเงนิ กมลลกัษณ์ ชยัดี, ภทัราพร สมเสมอ,

 รัตติยากร ถ่ินแสง, วราภรณ์ เมือง

หลา้ และ ศภุฤกษ ์วงคเ์ทพ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 

เชียงราย

ระบบวิเคราะห์จุดคุม้ทนุและผลตอบแทนการลงทนุในการเล้ียง

ปลา กรณีศึกษา : การเล้ียงปลาหมอ มานพฟาร์ม อ.แม่ลาว จ.

เชียงราย

ดา้นบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

อนัดับที ่3 เหรียญทองแดง สุภทัรา ปานสุวรรณจิตร์1, รัฐนนัท ์ 

พงศวิ์ริทธ์ิธร2* ธีราวิชย  ์ ทองนิล3 

และ และกฤติยา วงศเ์ทววิมาน4

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ลา้นนา พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายทอมือ เพ่ือการ

พฒันาส่วนประสมทางการตลาดตามความตอ้งการของผูซ้ื้อ ใน

เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่

ดา้นบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ประกาศผลรางวัลการน าเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย (Oral Presentation)

งานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที ่3 
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  6) สถาบันวิจัยและพัฒนาได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกเพื่อด าเนินการดา้นงานวจิยัร่วมกนั ดงัน้ี 

 ไดมี้การบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือดา้นการวิจยัและพฒันา ดา้นการพฒันา
บุคลากร และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ
ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ วนัท่ี 30 มีนาคม 2559 (2.1-2-09) 

 ได้มีการบันทึกลงนามความร่วมมือ “การด าเนินงานเครือข่ายโปรแกรม
สนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม” (Innovation and Technology Assistance Program : 
ITAP ระหวา่ง ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กบั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา  วนัองัคารท่ี  26  เมษายน 2559  (2.1-2-10) 
 
  3.  จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพือ่เป็นทุนวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดสรรงบประมาณโครงการวิจยัเพื่อเป็นทุนวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์โดยไดจ้ดัสรรงบประมาณ ผา่นโครงการ ดงัน้ี  

 1) ตารางแสดงจ านวนทุนและงบประมาณโครงการวิจยั วช. ประจ าปี 2559  (มิติพื้นท่ี
และคณะ) 

ล าดบั 
มิต ิ

เขตพืน้ที่ 
มิติคณะ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
คณะ 

งบประมาณ
พืน้ที่ 

1 เชียงราย   
  

566,700 

  
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 1 264,200 

 

  
บริหารธุรกิจและศิลปกรรมศาสตร์ 0 - 

 
  

วศิวกรรมศาสตร์ 1 302,500 
 2 น่าน   

 
 

2,032,800 

  
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 5 2,032,800 

 
  

บริหารธุรกิจและศิลปกรรมศาสตร์ 0 - 
 

  
วศิวกรรมศาสตร์ 0 - 

 3 ล าปาง   
 

 
301,500 

  
บริหารธุรกิจและศิลปกรรมศาสตร์ 1 139,700 

 
  

วศิวกรรมศาสตร์ 0 - 
 

  
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 1 161,800 

 4 พิษณุโลก   
 

 
868,000 

  
บริหารธุรกิจและศิลปกรรมศาสตร์ 0 - 

 
  

วศิวกรรมศาสตร์ 1 79,800 
 

  
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 3 788,200 
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 2) โครงการพฒันาเพื่อสนบัสนุนใหเ้ป็นไปตามนโยบายของมหาวทิยาลยั ดงัน้ี (2.1-3-01) 
 
  4.  จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

 ในปีงบประมาณ 2559  มหาวิทยาลยั มีการจดัสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรือ
นานาชาติโดยใช้ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
อตัราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเขียนบทความวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพ์หรือสร้างสรรค์งานวิจยั 
พ.ศ. 2555  (2.1-4-01)  ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั มิติเขตพืน้ที่ มิติคณะ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
คณะ 

งบประมาณ
พืน้ที่ 

5 มทร.ลา้นนา   
 

 
5,425,000 

  
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12 3,505,900 

 
  

วศิวกรรมศาสตร์ 3 810,400 
 

  
บริหารธุรกิจและศิลปกรรมศาสตร์ 5 1,108,700 

 
  

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 0 - 
 6 ตาก   

 
 

1,226,600 

  
บริหารธุรกิจและศิลปกรรมศาสตร์ 1 125,600 

 
  

วศิวกรรมศาสตร์ 3 578,500 
 

  
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 2 522,500 

 7 สวก.   
 

 
6,526,400 

  
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 12 6,526,400 

 8 วทิยาลยัฯ วศิวกรรมศาสตร์ 1 403,000 403,000 
รวม 52 17,350,000 17,350,000 
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ที่ คณะ 
จ านวนงานวจิัย 

รวม (เร่ือง) รวมค่าน า้หนัก 
0.2      0.4 0.6 0.8 1 

1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 147 15 5 7 11 185 55.00 
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 49 7 5 21 21 103 53.40 
3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 50 13 4 25 7 99 44.60 
4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์        

- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 49 6 5 5 5 70 24.20 
- สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 0 18 0 0 16 34 23.20 

5 วิทยาลยัเทคโนโลยแีละสหวิทยาการ 1 7 0 7 0 15 8.60 
6 สถาบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร 10 1 4 17 0 32 18.40 

รวม 159 69 18 59 49 250 166.40 

 
 สรุปการสนบัสนุนงบประมาณ (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมพิจารณาบทความ 1/2559 13 
กนัยายน 2559) 

คณะ บทความ จ านวนเงนิ (บาท) 
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 30,000 
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 1 30,000  
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีกษตร 16 280,000  
สถาบนัวจิยัและเทคโนโลยเีกษตร 9 115,000  
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 17 196,000  
วศิวกรรมศาสตร์ 21 311,000  
บทความโครงการส่งเสริมฯ 10 104,000  
บทความค่า impact สูงสุด 3 80,000  
อนุสิทธิบตัร 4 20,000  

รวม 84 1,166,000 

 
  5.  มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง

อาจารย์และนักวจัิยทีม่ีผลงานวจัิยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 1) สถาบนัวจิยัและพฒันาไดมี้การพฒันาสมรรถนะอาจารยแ์ละนกัวจิยั ดงัน้ี 

 พฒันานกัวจิยัในการจดัอบรมการประชุมฝึกอบรมการใชร้ะบบการจดัการวารสาร
ออนไลน์ไทย Thai Journal Online (ThaiJo)  ระหวา่งวนัท่ี 28-30 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปฏิบติัการ 
Virtual Desktop Lab 2  จ านวน 4 คณะ 5 พื้นท่ี   
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 โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the 
trainers) รุ่นท่ี 9 ระหว่างวนัท่ี 24-28 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวดั
เชียงใหม่  
 2) สถาบนัวิจยัและพฒันาได้มีการสร้างขวญัและก าลงัใจตลอดจนยกย่องอาจารยแ์ละ
นกัวจิยัท่ีมีผลงานวจิยัและงานสร้างสรรคดี์เด่น ดงัน้ี 

 ได้รับรางวลั  1 เหรียญทอง 1  เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง  4 Special Award 1 
Semi Grand Award ในงาน Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE) ประเทศ
เกหลีใต ้

 ช่ือรางวลั เหรียญเงิน จ านวน 4 ผลงาน “งานประชุมวิชาการระดบันานาชาติ 27th 
International Invention & Innovation Exhibition (ITEX’16)” ประเทศมาเลเซีย  

 รางวลั Gold Award  Research Expo  “มหกรรมงานวิจยัแห่งชาติ 2559” หรืองาน 
“Thailand Research Expo 2016”   

 ร า ง ว ั ล  Special Award  ง า น  International Warsaw Invention Show (IWIS) 
ประเทศโปแลนด ์ 

 ร า ง ว ัล  Gold madal ง าน  TIIIA Outstanding Diploma for Excellent Invention 
2016 Korea International Women's Invention Exposition  ประเทศไตห้วนั  

 รางวลัการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ และผลการประกวดรางวลั
ส่ิงประดิษฐ์และผลงานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการวิจยัและนวตักรรมสร้างสรรค์ คร้ังท่ี 3 
“…สู่วิจยัรับใช้สังคมอุตสาหกรรมและนวตักรรมทอ้งถ่ิน” The3 nd Conference on Research and 
Creative Innovations :CRCI 2016 เม่ือวนัท่ี  ระหว่างวนัท่ี 15 – 16 กันยายน 2559 ณ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 56 พรรษา  มทร.ลา้นนา (2.1-5-01) 
 3) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมให้ความรู้เร่ือง “แนวทางการพัฒนานักวิจัยฝ่าย
วิชาการและฝ่ายอุตสาหกรรมทอ้งถ่ิน” ในการประชุมวิชาการวิจยัและนวตักรรมสร้างสรรค ์คร้ังท่ี 
3 “…สู่วิจยัรับใช้สังคมอุตสาหกรรมและนวตักรรมทอ้งถ่ิน” The3nd Conference on Research and 
Creative Innovations: CRCI 2016 ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา โดย
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดไดท่ี้ www.w3conference.org  
 4) สนบัสนุนบุคลากรเขา้ร่วมอบรมดา้นการวจิยักบัหน่วยงานภายนอก ดงัน้ี 
  (1) ส่งบุคลากรของสถาบนัวิจยัและพฒันาเขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบติัการการใช้
งานระบบ NRMS เม่ือวนัท่ี 26 พ.ค 2559 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง จงัหวดัล าปาง และวนัท่ี 1 
กรกฎาคม 2559 ณ มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงราย   
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  (2) ส่งบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมอบรมร่วมกับ สวทช.หัวข้อ 
Ontology วนัท่ี 30 สิงหาคม 2559 
 5)  มีการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจยัและจรรณยาบรรณท่ี
เก่ียวขอ้งแก่อาจารยแ์ละนักวิจยัผ่านเว็บไซต์ www.rdi.rmutl.ac.th เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติั 
และตระหนกัถึงจรรยาบรรณในการท าวจิยัของนกัวจิยั มทร.ลา้นนา  

  
  6.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์และด าเนินการตามทีร่ะบบก าหนด 
 1) ไดมี้การจดัท าและประชาสัมพนัธ์ขั้นตอนกระบวนการการด าเนินการยื่นขอรับความ
คุม้ครองสิทธิในงานทรัพยสิ์นทางปัญญา (สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร และลิขสิทธ์ิ) ในรูปแบบส่ือ
เอกสาร “คู่มือการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา” (2.1-6-01) รูปแบบส่ืออิเลคทรอนิคส์   
http://site.rmutl.ac.th/asset/ และ  มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่าง
ชดัเจนตามโครงสร้างการบริหารงานของมหาวทิยาลยั ซ่ึงก าหนดใหส้ านกังานบริหารทรัพยสิ์นและ
สิทธิประโยชน์ เป็นหน่วยงานด าเนินการดูแลคุ้มครองสิทธ์ิในงานทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี
สถาบนัวิจยัและพฒันา เป็นหน่วยงานร่วมด าเนินการ  (2.1-6-02) และไดจ้ดัท าระเบียบทรัพยสิ์น
ทางปัญญาข้ึน เพื่อบริหารจดัการดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวิทยาลยั ส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้น าผลงานวิจยั ส่ิงประดิษฐแ์ละผลิตภณัฑ์ของมหาวิทยาลยัเขา้สู่กระบวนการเชิงพาณิชยม์ากข้ึน 
โดยส านกังานบริหารทรัพยสิ์นและสิทธิประโยชน์   
 2) ได้มีการน าเสนอเทคโนโลยีในงาน Thailand Tech Show วนัท่ี  16  สิงหาคม 2559 ณ 
ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต ์เพื่อเช่ือมโยงให้เอกชนสามารถเขา้ถึงและน าผลงานวิจยั เทคโนโลย ี
และนวตักรรมท่ีพฒันาจากมหาวิทยาลยัสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชยไ์ด้อย่างเป็นรูปธรรม 
ประสานจุดแข็งของภาคธุรกิจเขา้กบันักวิจยั เพื่อน าทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีไปต่อยอดเป็นธุรกิจ
เทคโนโลยี โดยมหาวิทยาลัยจ านวนทั้ งส้ิน 5 เทคโนโลยี  (2.1-6-03)   และในปี 2559 มีการน า
ผลงานวิจยั ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย ์นักวิจยั มทร.ล้านนา ขอยื่นจดทะเบียนความคุม้ครอง
ตามกระบวนการ ซ่ึงปัจจุบนัมหาวทิยาลยัไดรั้บอนุสิทธิบตัร จ านวน 5 ผลงาน  (2.1-6-04) 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  : 

ตวับ่งช้ี 2.1 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนทีไ่ด้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ระบบและกลไกการบริหารและ
พฒันางานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์

6 ขอ้ 6 ขอ้ 5  

http://www.rdi.rmutl.ac.th/
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม :   
 มหาวิทยาลยัสนับสนุนงบประมาณการพฒันางานวิจยัและสร้างสรรค์อย่างต่อเน่ืองทุกปี 
เช่น การสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานวิจัย  การสนับสนุนงบประมาณส าหรับการตีพิมพ์
เผยแพร่  ทั้ งในวารสารสนับสนุนงบประมาณส าหรับการน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้ งใน
ระดบัชาติและนานาชาติ 
 
จุดทีค่วรพฒันา :  
 งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ท่ีมีการสร้างสรรค์ท่ีมีการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญามี
จ านวนน้อยมากรวมถึงผลงานท่ีไดรั้บการตีพิมพท์ั้งในระดบัชาติและนานาชาติมีปริมาณน้อยเม่ือ
เทียบกบัจ านวนโครงการวจิยัท่ีมหาวทิยาลยัสนบัสนุนงบประมาณ 
 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง :  
 สถาบนัวิจยัและพฒันาการวางแผนให้ความรู้กบันักวิจยั และมหาวิทยาลยัมีการจดัสรร
งบประมาณใหก้บันกัวจิยั 
 
รายการเอกสารอ้างองิ : 
รหัสเอกสาร รายการ 

2.1-1-01 http://hrd.rmutl.ac.th/rms/reports/dss.php 
2.1-1-02 www.rdi.rmutl.ac.th 
2.1-1-03 www.hrd.rmutl.ac.th 
2.1-1-04 http://jitrdi.com/ 
2.1-2-01 สรุปศูนยป์ฎิบติับติัการงานวจิยั 
2.1-2-02 http://kaewpanya.rmutl.ac.th/kb/KLibrary/?mod=research#research     
2.1-2-03 http://hrd.rmutl.ac.th/rms/reports/dss.php  
2.1-2-04 เอกสารประกอบการสนบัสนุนการจดัประชุมวชิาการโดยความร่วมมือของเครือข่าย 9  

ราชมงคล 
2.1-2-05 มีการน าเสนอผลงานวิจัย และจัดนิทรรศการการน าเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา งานวจิยัแห่งชาติประจ าปี ๒๕๕๘ 
2.1-2-06 เอกสารศาสตราจารยรั์บเชิญ (visiting professor) 
2.1-2-07 หนงัสือเชิญผูท้รงคุณวฒิุ 
2.1-2-08 รายละเอียดรางวลัท่ีไดรั้บทั้งหมด 
2.1-2-09 บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือดา้นการวิจยัและพฒันาดา้นการพฒันาบุคลากร และการถ่ายทอด

เทคโนโลย ีระหวา่งมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนากบัส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์

http://www.rdi.rmutl.ac.th/
http://hrd.rmutl.ac.th/rms/reports/dss.php
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รหัสเอกสาร รายการ 
และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

2.1-2-10 บันทึกลงนามความร่วมมือ “การด าเนินงานเครือข่ายโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวตักรรม (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP ระหว่าง 
ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กบั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา   

2.1-3-01 รายละเอียดโครงการพฒันาเพื่อสนบัสนุนใหเ้ป็นไปตามนโยบายของมหาวทิยาลยั 
2.1-4-01 ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เร่ือง หลกัเกณฑ ์วธีิการ และอตัราค่าใชจ่้าย

ในการสนบัสนุนการเขียนบทความวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือสร้างสรรคง์านวจิยั พ.ศ. 2555 
2.1-5-01 รายละเอียดรางวลัการน าเสนอบทความวิจยั ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) , รางวลัการ

น าเสนอผลงานส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม และผลงานสร้างสรรค์ ,รางวลัการน าเสนอบทความ
วิจัย ภาคบรรยาย (Oral Presentation) Special ในด้านศิลปวฒันธรรม ชุมชนและท านุบ ารุง
ศาสนา ,รางวลัการน าเสนอบทความวจิยั ภาคบรรยาย (Oral Presentation) งานประชุมวชิาการ
วจิยัและนวตักรรมสร้างสรรค ์คร้ังท่ี 3 

2.1-6-01 “คู่มือการยื่นจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา” ขั้นตอนการด าเนินการยื่นขอรับความคุม้ครอง
สิทธิในงานทรัพยสิ์นทางปัญญา (สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร และลิขสิทธ์ิ) และส่ืออิเลคทรอนิคส์ 
เวบ็ไซต ์ส านกังานบริหารทรัพยสิ์นและสิทธิประโยชน์ http://site.rmutl.ac.th/asset/    

2.1-6-02 โครงสร้างการบริหารงานส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

2.1-6-03 รายละเอียดการเขา้ร่วมงาน งาน Thailand Tech Show วนัท่ี  16  สิงหาคม 2559 ณ ศูนยก์าร
ประชุมแห่งชาติสิริกิต ์

2.1-6-04 ผลการยืน่จดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 
 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี ดร.ภาสวรรธน์  วชัรด ารงคศ์กัด์ิ 

รองอธิการบดีดา้นวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
โทร : 081-8811793 

ผู้รับผดิชอบ ดร.กญัญณชั  ศิริธญัญา 
ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 

โทร : 081-4847661 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน น.ส.สุคนธ์  วงศห์าญ โทร : 081-5686931 
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รายงานการประเมินตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปีการศึกษา 2558  - ส่วนท่ี 3 - 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 : เงินสนับสนุนงานวจัิยและงานสร้างสรรค์  

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจยัน าเขา้ 

เกณฑ์การประเมิน : 
 คะแนนท่ีไดใ้นระดบัสถาบนั เป็นค่าเฉล่ียของคะแนนผลประเมิน (เงินสนบัสนุนงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนั) ของทุกคณะและหน่วยงานวจิยัในสถาบนั 

สูตรการค านวณ : 

คะแนนท่ีได ้= 
ผลรวมของการประเมินเงินสนบัสนุนงานวจิยัของทุกคณะและหน่วยงานวจิยั 

จ านวนคณะและหน่วยงานวจิยัทั้งหมดของสถาบนั 

 
ผลการด าเนินงาน :  

ในปีงบประมาณ 2559 อาจารยป์ระจ า มทร.ล้านนา ทุกพื้นท่ี จ  านวนทั้งหมด 1,230 คน 
ปฏิบติังานจริง จานวน 1,173 คน ลาศึกษาต่อจ านวน 75 คน ได้รับเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานวิจยั ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบนั เป็นจ านวนทั้งส้ิน 52,954,704.70 บาท (ห้าสิบ
สองล้านเก้าแสนห้าหม่ืนส่ีพนัเจ็ดร้อยส่ีบาทเจ็ดสิบสตางค์) คิดเฉล่ียเป็นจานวนเงินสนับสนุน
งานวจิยัจากภายในและภายนอก สถาบนัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 642,058.21 
บาทต่อคน (หกแสนส่ีหม่ืนสองพันห้าสิบแปดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) คะแนนท่ีได้ในระดับ
มหาวทิยาลยัมี ค่าเท่ากบั 4.23  คะแนน โดยมีผลการด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 
 

ล าดบั 
คณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ 

จ านวนเงนิ
ภายใน 

จ านวนเงนิ
ภายนอก 

รวมเงนิ 
จ านวน 

อาจารย์ประจ า
ปฏิบัติงานจริง 

สัดส่วน 
จ านวนเงนิ
สนับสนุนต่อ
จ านวนอาจารย์ 

คะแนน 

1 วิศวกรรมศาสตร์ 4,637,300.00 12,848,614.00 17,485,914.00 357.50 48,911.65 4.08 
2 วิทยาศาสตร์ฯ 4,429,172.35 2,954,036.35 7,383,208.70 276.00 26,750.76 2.23 
3 บริหารธุรกิจฯ 3,164,300.00 4,028,932.00 7,193,232.00 351.50 20,464.39 4.09 
4 ศิลปกรรมฯ 4,049,300.00 3,187,600.00 7,236,900.00 129.00 86,295.58 5.00 

สาขาวิทยาศาสตร์ฯ 3,532,500.00 3,187,600.00 6,720,100.00 107.00 62,804.67 5.23 
สาขามนุษยศาสตร์ฯ 516,800.00 - 516,800.00 22.00 23,490.91 4.70 

5 วิทยาลยัเทคฯ 265,000.00 4,442,350.00 4,707,350.00 21.00 224,159.52 5.00 
6 สถาบนัวิจยัฯ 6,526,400.00 2,421,700.00 8,948,100.00 38.00 235,476.32 5.00 

รวม 23,071,472.35 29,883,232.35 52,954,704.70 1,173.00 642,058.21 25.40 
4 คณะ 1 วทิยาลยั 1 สถาบัน      6 

 
     4.23 
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รายงานการประเมินตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปีการศึกษา 2558  - ส่วนท่ี 3 - 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตวับ่งช้ี 2.2 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนทีไ่ด้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ 4 4.23 4.23  
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  

อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยมีความเช่ียวชาญและมีเครือข่ายท่ีเข้มแข็งสามารถ
ด าเนินงานร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
จุดทีค่วรพฒันา :  

บุคลากรของ มทร.ลา้นนา เสนอของบประมาณวิจยัจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลยัยงัมี
จ  านวนนอ้ยเม่ือเทียบกบังบประมาณทั้งหมด 
 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 

มหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะห์ร่วมกับคณะเพื่อหากลยุทธ์ในการส่งเสริม สนับสนุน
อาจารยใ์ห้ไดรั้บการสนบัสนุนโครงการวิจยัจากแหล่งทุนภายนอก  สนบัสนุนงานวิจยัระดบัคณะ
ในลกัษณะ  Matching Fund และสนบัสนุนอาจารยไ์ดมี้โครงการวจิยัอยา่งต่อเน่ือง 
 
รายการเอกสารอ้างองิ : 

รหัสเอกสาร รายการ 
2.2-1-01  ตารางสรุปงบประมาณสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์

2.2-1-02  ตารางสรุปจ านวนบุคลากร (สายวชิาการ) มิติภาพรวม มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลลา้นนา (นบัตามเกณฑ ์) ใชต้รวจ SAR ปีการศึกษา 2558 (รอบ 12 เดือน) 
ระหวา่งวนัท่ี 17 สิงหาคม 58 ถึง 16 สิงหาคม 59 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี ดร.ภาสวรรธน์  วชัรด ารงคศ์กัด์ิ 

รองอธิการบดีดา้นวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
โทร : 081-8811793 

ผู้รับผดิชอบ ดร.กญัญณชั  ศิริธญัญา 
ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 

โทร : 081-4847661 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน น.ส.สุคนธ์  วงศห์าญ โทร : 081-5686931 
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รายงานการประเมินตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปีการศึกษา 2558  - ส่วนท่ี 3 - 

ตัวบ่งช้ีที ่2.3 : ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวจัิย  
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลพัธ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 คะแนนท่ีไดใ้นระดบัสถาบนั เป็นค่าเฉล่ียของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
ของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัของทุกคณะและหน่วยงานวจิยัในสถาบนั 
 
สูตรค านวณ : 
 

คะแนนท่ีได ้= 
ผลรวมของคะแนนผลการประเมินทางวชิาการของทุกคณะและหน่วยงานวจิยั 

จ านวนคณะและหน่วยงานวิจยัทั้งหมดในสถาบนั 
 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

ผลการด าเนินงานการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ผลงานวิจยัประจ าปี 2558 ของอาจารยป์ระจ า
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา มีจ านวนอาจารยป์ระจาและนกัวจิยัทั้งหมด  1,230 คน ซ่ึง
มีผลงานตีพิมพใ์นงานประชุมวิชาการระดบัชาติ จ านวน 159  เร่ือง ตีพิมพใ์นงานประชุมวิชาการ
ระดบันานาชาติ เป็นวารสารท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูลจ านวน 69 เร่ือง ผลงานตีพิมพท่ี์จดัอยูใ่นกลุ่ม TCI 
กลุ่มท่ี 2 จ านวน 18  เร่ือง ผลงานตีพิมพท่ี์จดัอยูใ่นกลุ่ม TCI กลุ่มท่ี 1 จ านวน 33  เร่ืองและผลงาน
ตีพิมพใ์นวารสารในระดบันานาชาติจานวน 73 เร่ือง รวมผลงานตีพิมพใ์นวารสารทั้งส้ิน  250  เร่ือง
คิดเป็นค่าถ่วงน้าหนกัของผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ ามีค่า คิดเป็นร้อยละเท่ากบั 43.83 มีค่า
คะแนนเท่ากบั 4.74  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ระดับคุณภาพงานวจัิย 

ที่ คณะ 
จ านวนงานวจิัย 

รวม (เร่ือง) รวมค่าน า้หนัก 
0.2 0.4 0.6 0.8 1 

1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 147 15 5 7 11 185 55.00 
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 49 7 5 21 21 103 53.40 
3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 50 13 4 25 7 99 44.60 
4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์        

- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 49 6 5 5 5 70 24.20 
- สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 0 18 0 0 16 34 23.20 

5 วิทยาลยัเทคโนโลยแีละสหวิทยาการ 1 7 0 7 0 15 8.60 
6 สถาบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร 10 1 4 17 0 32 18.40 

รวม 159 69 18 59 49 250 166.40 
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รายงานการประเมินตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปีการศึกษา 2558  - ส่วนท่ี 3 - 

ผลการด าเนินงาน 

ที่ คณะ 
ผลรวมถ่วง
น า้หนัก 

จ านวนอาจารย์ ร้อยละผลงาน คะแนน 

1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 55.00 379.50 14.49 2.42 
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 53.40 276.00 19.35 3.22 
3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 44.60 381.50 11.69 2.92 
4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์     
 - สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 24.20 107.00 22.62 3.77 
 - สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 23.20 22.00 105.45 26.36 
5 วิทยาลยัเทคโนโลยแีละสหวิทยาการ 8.60 21.00 40.95 6.83 
6 สถาบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร 18.40 38.00 48.42 8.07 

ค านวณจากค่าคะแนนเฉลีย่ 227.40 1,225 
 28.46 
 6 

    4.74 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  : 

ตวับ่งช้ี 2.3 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนทีไ่ด้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลงานทางวชิาการของอาจารย์
ประจ าและนกัวจิยั 

4 คะแนน 4.74 4.74  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  

มหาวิทยาลยัมีนโยบาย และสนบัสนุนงบประมาณในการการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจยั
และงานสร้างสรรคข์องบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง   
 
จุดทีค่วรพฒันา :  
 จ านวนบทความวิจยั และ บทความวิชาการระดบัชาติและระดบันานาชาติมีน้อย บุคลากร
ขาดทกัษะการท าผลงานวชิาการรับใชส้ังคมและการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง :   
 ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเผยแพร่ผลงานวจิยัของอาจารยใ์หม้ากข้ึน 
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รายการเอกสารอ้างองิ : 
รหัสเอกสาร รายการ 

2.3-1-01 ตารางสรุปจ านวนผลงานทางวชิาการ  
2.3-1-02 ตารางสรุปจ านวนบุคลากร (สายวชิาการ) มิติภาพรวม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ลา้นนา (นบัตามเกณฑ)์ ใชต้รวจ SAR ปีการศึกษา 2558 (รอบ 12 เดือน) ระหวา่งวนัท่ี 
17 สิงหาคม 58 ถึง 16 สิงหาคม 59 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี ดร.ภาสวรรธน์  วชัรด ารงคศ์กัด์ิ 

รองอธิการบดีดา้นวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
โทร : 081-8811793 

ผู้รับผดิชอบ ดร.กญัญณชั  ศิริธญัญา 
ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 

โทร : 081-4847661 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน น.ส.สุคนธ์  วงศห์าญ โทร : 081-5686931 
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริการทางวชิาการ 
 

ตัวบ่งช้ีที ่3.1 : การบริการทางวชิาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ขอ้  
มีการด าเนินการ 

 2 ขอ้  
มีการด าเนินการ  

3-4  ขอ้ 
มีการด าเนินการ  

5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

6 ขอ้ 

 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

  1.  ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความ
ร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ก าหนดให้หน่วยงานในระดบั คณะ เขตพื้นท่ี 
สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร และส านกังานอธิการบดี ด าเนินงานโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิต
ของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม (3.1-1-01 ค  าสั่ง มทร.ลา้นนา ท่ี  568/2559 การก าหนดพื้นท่ี
ด าเนินงานโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตฯ) มหาวิทยาลยัฯ จดัประชุมท าแผนงานบริการวิชาการ
ร่วมกบัคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อสร้างความเขา้ใจแผนงานบริการวิชาการร่วมกบั คณะ เขต
พื้นท่ี สถาบันวิจยัเทคโนโลยีเกษตร และส านักงานอธิการบดี (3.1-1-02 ค  าสั่ง มทร. ล้านนา ท่ี 
758/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ) พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและ
รายงานการประชุมเพื่อขบัเคล่ือน “โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วน
ร่วม วนัท่ี 22 ตุลาคม 2559 ตามรายงานการประชุม (3.1-1-03 รายงานการประชุม) ให้ด าเนินงาน
บริการวิชาการแก่สังคม ผ่านกลไกโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้นชุมชน แบบมีส่วน
ร่วมร่วมกบัเครือข่ายตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดให ้และถือเป็นแนวปฏิบติัเดียวกนั  ดงัน้ี 

1) มทร.ลา้นนา ล าปาง : โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วน
ร่วม กรณี บา้นวอแกว้ หมู่ท่ี 3 ต าบลวอแกว้  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง 

2) มทร.ล้านนา พิษณุโลก :  โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน แบบมี
ส่วนร่วม กรณี บา้นคลองตาล  ต าบลหนองแขม  อ าเภอพรหมพิราม  จงัหวดัพิษณุโลก 

3) มทร.ลา้นนา น่าน : โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 
กรณี บา้นหาดผาขน ต าบลเมืองจงั  อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน 
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4) มทร. ลา้นนา ตาก : โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 
กรณี บา้นอยูดี่ ต  าบลวงัจนัทร์ อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก 

5) มทร.ลา้นนา เชียงราย : โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตหมู่บา้นชุมชน แบบมีส่วนร่วม 
กรณี บา้นท่าดีหมี หมู่ 18 ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 

6) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ : โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติหมู่บา้นชุมชน แบบ
มีส่วนร่วม กรณี บา้นแม่สายป่าเม่ียง  หมู่ท่ี 7 ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ 

7) คณะวศิวกรรมศาสตร์ : โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติของหมู่บา้น  ชุมชน แบบมีส่วน
ร่วม กรณี บา้นหลวง หมู่ท่ี  6  ต าบลโหล่งขอด  อ าเภอพร้าว  จงัหวดัเชียงใหม่  

8) คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ : โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติของหมู่บา้น  
ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี บา้นขามสุ่มเวยีง หมู่ 2 ต าบลเวยีง อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ 

9) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร : โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตหมู่บา้น
ชุมชน แบบมีส่วนร่วม  กรณี บา้นแม่แพง ต าบลแม่ป๋ัง อ าเภอพร้าว  จงัหวดัเชียงใหม่ 

10) สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร : โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น  ชุมชน 
แบบมีส่วนร่วม กรณี บา้นใหม่นาแขม หมู่ 7 ต าบลแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง 

11) ส านกังานอธิการบดี : โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วน
ร่วม กรณี บา้นแม่กาษา หมู่ท่ี 2 ต าบลแม่กาษา  อ าเภอแม่สอด    จงัหวดัตาก 
 
  2.  จัดท าแผนบริการวชิาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายทีก่ าหนดในข้อ 1 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมาและจดัท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559  (3.1-2-01 แผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปี มทร.ล้านนา 2559)  และให้สถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนท่ีรับผิดชอบงานด้าน
บริการวิชาการ ลงพื้นท่ีท าแผนงานบริการวชิาการร่วมกบัชุมชนในพื้นท่ีเป้าหมายโดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมและให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชนสังคม  ในการด าเนินงานไดมี้การบูรณา
การร่วมกันระหว่าง ชุมชน เครือข่ายภาคีองค์กรส่วนท้องถ่ิน และมหาวิทยาลัยฯ  ตามหลกัการ
ด าเนินงาน “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม”  ให้มุ่งเน้น
เป้าหมายเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน  ดงันั้นคณาจารยทุ์กคณะลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจประเด็น
ปัญหาท่ีแทจ้ริงของหมู่บา้น ดว้ยการจดัประชุมประชาคมร่วมกบัผูน้ าชุมชน หน่วยงานทอ้งถ่ินและ
ชาวบา้น  เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและหาวิธีการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ในเร่ืองท่ีตอ้งการพฒันา
เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดว้ยการน าความรู้เชิงวิชาการสมยัใหม่จากการวิจยัไป
สานต่อองค์ความรู้เดิมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการส่งเสริมอาชีพให้กบัคนในชุมชน ให้มีความรู้ มี
อาชีพ มีงานท า มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความมัน่คงและย ัง่ยืน ทั้ งน้ีเพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่าง
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ศาสตร์ของมหาวิทยาลยัฯ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน พร้อมเกิดกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ระหวา่ง คณาจารย ์บุคลากร นกัศึกษา  และภาคประชาชน มหาวิทยาลยัฯ  จึงให้
จดัท าโครงการตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1) โครงการบริการวชิาการตอ้งมีคณะท างานและบูรณาการศาสตร์ทั้ง 4 คณะ 
2) ตอ้งเป็นโครงการท่ีมีความสอดคล้องกบังานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างความ

เขม้แข็งให้แก่ หมู่บา้น ชุมชน คือ (1) ตอ้งวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและจดัท าแผนบริการวิชาการ
ร่วมกบัหมู่บ้าน ชุมชน  เน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่วมเพื่อบ่งช้ีให้เห็นปัญหาของชุมชนอย่าง
แทจ้ริง เช่น การท าประชาคมร่วมกับหมู่บา้น ชุมชน และหน่วยงานทอ้งถ่ิน  (2) ตอ้งมีแผนงาน
บริการวิชาการจากประเด็นปัญหาท่ีร่วมกนัวิเคราะห์โดยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมของหมู่บา้น 
ชุมชน (3) โครงการตอ้งมีรูปแบบและวิธีการ ท่ีชัดเจนในการท ากิจกรรมและพฒันาให้หมู่บ้าน  
ชุมชน มีความเขม้แขง็มากข้ึน เกิดความย ัง่ยืน โดยมีหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ เช่น การสร้างอาชีพ การ
สร้างรายได ้การลดรายจ่าย  (4) หมู่บา้น ชุมชน และคณะท างานตอ้งด าเนินโครงการอยา่งต่อเน่ือง 
ไม่น้อยกว่า 3 ปี  (5) ตอ้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกในการพฒันาหมู่บา้น 
ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย  ด้วยการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถ่ินหรือ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย  

3) ตอ้งมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม โดยเปิดโอกาสและเชิญชวนคณาจารย ์บุคลากร 
นกัศึกษา เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามโครงการ เพื่อน าองคค์วามรู้ นวตักรรม เทคโนโลยี
และประสบการณ์ตามความเช่ียวชาญไปบริการวชิาการ ตรงตามความตอ้งการของ หมู่บา้น ชุมชน 
เช่น มีกิจกรรมท่ีพร้อมถ่ายทอดองคค์วามรู้หรือเทคโนโลยใีหม่ ให้กบัหมู่บา้น ชุมชน  มีการด าเนิน
โครงการให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ มีกระบวนการท่ีส่งเสริมการจดัตั้งกลุ่มอาชีพ 
หรือ กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเพื่อน าไปสู่ความย ัง่ยนืและพึ่งพาตนเองได ้ 

4) มีแนวทางการบูรณาการงานบริการวิชาการกบังานวิจยัและการเรียนการสอน ตอ้งน า
ความรู้และประสบการณ์ดา้นวิชาการจากการจดัท าโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตฯ มาพฒันาการ
เรียนการสอนและต่อยอดเป็นผลงานวชิาการดา้นต่างๆ ได ้เช่น งานวจิยั การเรียนการสอน  

5) เป็นโครงการท่ีได้รับความร่วมมือจากคณาจารย ์บุคลากร และนักศึกษาเป็นอย่างดี   
เช่น มีคณาจารย ์บุคลากร เป็นผูร่้วมโครงการ ไม่นอ้ยกวา่ 45 คนต่อโครงการ 

6) ระบุตวัช้ีวดัดา้นปริมาณและคุณภาพใหช้ดัเจนและสามารถวดัได ้
          

 ซ่ึงคณะท างานไดจ้ดัท าแผนบริการวชิาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองคก์ารเป้าหมาย
ท่ีก าหนด  จากการลงพื้นท่ีไปท าแผนงานบริการวิชาการร่วมกบัชุมชนตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ท่ี
มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด ดว้ยการเขา้ไปศึกษาขอ้มูลพื้นฐานร่วมกบักลุ่มเป้าหมาย นั้นไดด้ าเนินการ
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จดัประชุมประชาคมร่วมกับชุมชน ผูน้ าชุมชน หน่วยงานท้องถ่ิน  แล้วน าข้อมูลจากชุมชนมา
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมกนัระหวา่ง 4 คณะ แลว้น าร่างแผนงานบริการวิชาการไปสรุปร่วมกบั
ชุมชน เพื่อให้ได้แผนงานบริการวิชาการของหมู่บา้น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
(3.1-2-02 แผนงานบริการวิชาการ สถช.) ยกตวัอยา่งการด าเนินงานโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิต
หมู่บา้นชุมชน แบบมีส่วนร่วม จ านวน 3 โครงการ คือ (1) โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตหมู่บา้น
ชุมชน แบบมีส่วนร่วมกรณีบา้นวอแกว้ หมู่ท่ี 3 ต าบลวอแกว้ อ าเภอห้างฉตัร จงัหวดัล าปาง    (3.1-
2-03 แผนงานโครงการฯ บา้นวอแก้ว)  (2) โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชน แบบมี
ส่วนร่วม กรณีหมู่บา้นคลองตาล หมู่ 8 ต าบลหนองแขม  อ าเภอพรหมพิราม จงัหวดัพิษณุโลก (3.1-
2-04 แผนงานโครงการฯ บา้นคลองตาล)  (3) โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตหมู่บา้นชุมชน แบบมี
ส่วนร่วม กรณี หมู่บา้นแม่กาษา หมู่ 2 ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก (3.1-2-05 แผนงาน
โครงการฯ บา้นแม่กาษา)   และอนุมติัให้ด าเนินงานตามแผนงานการบริการวิชาการแก่สังคม (3.1-
2-06 อนุมติัใหด้ าเนินงานบริการวชิาการ) 
 
  3.  ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏ

ชัดเจน 
   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินงานตามแผนงานโครงการยกระดบั
คุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม เป็นผลให้ หมู่บา้น ชุมชน ไดรั้บการพฒันา ด้วยการจดัอบรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีมหาวิทยาลัยฯ มีองค์ความรู้แบบบูรณาการเข้ากบัการเรียนการสอน และ
งานวิจยั เพื่อตอบโจทยแ์ละแก้ปัญหา ตามความตอ้งการของชุมชนเพื่อให้เกิดความเขม้แข็งและ
ไดรั้บการพฒันาดา้นอาชีพ ยกตวัอยา่ง 
             โครงการท่ี 1 โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตหมู่บา้นชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีบา้นวอ
แก้ว หมู่ท่ี 3 ต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จงัหวดัล าปาง ผลจากการด าเนินงานโครงการบริการ
วิชาการ สมาชิกมีทักษะในการเพาะเห็ดครบวงจรและมีจ านวนโรงเรือนเห็ดเพิ่มข้ึนจากเดิมมี
โรงเรือนเพาะเห็ดเพียงแค่ 1 โรง ในปี 2558 พฒันาเพิ่มข้ึน 5 โรง  รวมจ านวนทั้งหมด 6  โรง ส่งผล
ใหส้มาชิกมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได ้ลดค่าใชจ่้ายให้กบัครัวเรือน ดงัจะเห็นไดจ้ากในปี 2558 มีรายได้
จากการขายผลผลิต จากอาชีพเพาะเห็ดครบวงจร จ านวน3 โรงเรือนๆละ 2,000 กอ้น ไดเ้งิน 32,000 
บาท อีกทั้งยงัมีการส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากการเพาะเห็ด  โดยไดมี้การพฒันา
ผลิตภณัฑ์จากเห็ดนางฟ้า จ านวน 3 ผลิตภณัฑ์ ดงัน้ี ขา้วพริกแกงทอดไส้อัว่เห็ดนางฟ้า,ไส้อัว่เห็ด
นางฟ้า,เห็ดนางฟ้าแดดเดียว จากการด าเนินงานดงักล่าว ส่งผลให้เกิด ปราชญใ์นชุมชน ซ่ึงสามารถ
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ดา้นการผลิตเห็ดครบวงจร คือ นางศิริพร สุวรรณสุระ ,นางบวัซอน 
เมืองมา ,นางองัศนา สุทะปา ,นางจนัสวย ทิพนสั ,นายศรีวไิล ยืนชีวิต ,นางเหรียญ วงศสิ์งขนั  (3.3-
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3-01 รายงานสรุปผลโครงการฯบ้านวอแก้ว) และ  (3.3-3-02 รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ             
บา้นวอแกว้) และ (3.3-3-03 รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการยกระดบัฯบา้นวอแกว้) 
           โครงการท่ี 2 โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติหมู่บา้นชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีบา้นคลอง
ตาล หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองแขม  อ าเภอพรหมพิราม  จงัหวดัพิษณุโลก ผลการด าเนินงานจากการ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้การผลิตขา้วปลอดภยัครบวงจร เร่ิมตั้งแต่การผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วในระดบัชุมชน 
มีสมาชิกเขา้ร่วมกลุ่มกวา่ 30 ครัวเรือน (1) สามารถลดตน้ทุนการผลิตจากการลดปริมาณการใชปุ๋้ย
เพราะมีการวิเคราะห์ดินก่อนแลว้ค่อนใช้ปุ๋ยตรงกบัความตอ้งการของพืช ลดการใช้สารเคมีก าจดั
วชัพืช ลดการใช้สารเคมีฆ่าแมลงโดยใช้สารชีวภณัฑ์แทน ลดปริมาณเมล็ดพนัธ์ุขา้วดว้ยการปลูก
ขา้วแบบนาโยนตน้กลา้  (2)  การบริหารจดัการกลุ่มการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชน   ท าให้น าไปสู่
ความย ัง่ยืน “เกิดโรงสีขา้วขา้วชุมชน” (3)  สมาชิกกลุ่มมีรายไดเ้พิ่มจากการจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
การประกอบอาชีพเสริม มีรายไดเ้พิ่ม  จากเดิมมีรายได้เฉล่ียครัวเรือนละ 20,000 บาทต่อเดือน มี
รายไดเ้พิ่มเฉล่ียครัวเรือนละ 47,868 บาทต่อเดือน (3.3-3-04 รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการยกระดบั
ฯบา้นคลองตาล 2559)  และ (3.3-3-05 เอกสารสรุปโครงการยกระดบัฯบา้นคลองตาล 3ปี) 
          โครงการท่ี 3 โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้นชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณี บา้น
แม่กาษา หมู่ 2 ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ผลการด าเนินงานเกิดผลสัมฤทธ์ิกบัชุมชน
กวา่ 60 กวา่ครัวเรือน  คือ   
           (1) มีการสร้างรายไดเ้พิ่มจากการพฒันาอาชีพเสริมดา้นหตักรรม โดยใชว้สัดุธรรมชาติท่ีมี
อยูใ่นชุมชน ท าให้ลดปริมาณขยะ แลว้ต่อยอดไปสู่พาณิชยมี์รายไดเ้พิ่มจากเดิม ร้อยละ 20 ดว้ยการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ และน าไปสู่ความย ัง่ยืน โดยการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน และมีการ
บริหารจดัการกลุ่มอยา่งเป็นระบบ              
           (2) สร้างรายได้จากการปลูกขา้ว ด้วยพฒันาการปลูกข้าวจากเดิมเป็นการปลูกข้าวแบบ
อินทรีย ์จากเดิมขายข้าวเปลือกราคาตนัละ 5,000 บาท แต่พฒันาเป็นขา้วสารแบบอินทรียข์ายได้
ราคาตนัละ 25,000 บาท 
           (3) ลดรายจ่าย จากการผลิตเคร่ืองกรองน ้ าด่ืมจากเดิมซ้ือน ้ าด่ืมครัวเรือนละ 300 บาท  ลด
รายจ่ายเหลือเดือนละ 100  บาท  
         ทั้งน้ีผลท่ีเกิดข้ึนกบัหมู่บา้นเกิดกลุ่มสมาชิกท่ีเขม้แข็ง มีกิจกรรมลดรายจ่ายเพิ่มรายไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง  (3.3-3-06 รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการยกระดบัฯบา้นแม่กาษา 2559) และ (3.3-3-07 
เอกสารสรุปโครงการยกระดบัฯบา้นแม่กาษา 3ปี) 
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  4.  ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีโครงการสนับสนุนการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลยักบัหมู่บา้น ชุมชน เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วน
ร่วม โดยมีเป้าหมายเพื่อพฒันาชุมชนในท้องถ่ินให้มีความพร้อมในการด ารงชีพ ยืนหยดัได้ด้วย
ตนเอง  ยกตวัอยา่ง 
 กรณีโครงการที่ 1 โดยไดเ้ร่ิมด าเนินโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้นชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม บ้านวอแก้ว  ต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร  จงัหวดัล าปาง ในปีงบประมาณ 2557 - 
ปีงบประมาณ 2559 ดงัน้ี 
            ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาปีท่ี 1 ได้จดัท าโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตชุมชนพอเพียง 
บา้นวอแกว้ ต าบลวอแกว้  อ าเภอห้างฉัตร  จงัหวดัล าปาง และผลด าเนินการแลว้เสร็จเกิดผลตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการ  คือ ชุมชนกวา่ 30 ครัวเรือน ไดรั้บความรู้ดา้นอาชีพการท าเช้ือเห็ดและ
การเพาะเห็ด การปลูกผกัปลอดสารพิษ ระบบการใหน้ ้ าผกั การเล้ียงไส้เดือน การเล้ียงปลาดุกในบ่อ
ซีเมนต์  การเล้ียงกบในกระชงั การเล้ียงไก่พื้นเมือง  การผลิตปุ๋ยจากใบไมแ้ห้ง  และความรู้เร่ือง
การตลาด จากบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ชุมชนตาม
กลุ่มเป้าหมายน าความรู้ไปปฏิบติัก่อให้เกิดรายไดใ้นระดบัพอมีพอกิน และมีเงินออม เกิดศูนยก์าร
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในชุมชน 1 แห่ง  เพื่อเป็นศูนยเ์รียนรู้ในการท ากิจกรรมดา้นอาชีพคือ  
การท าเช้ือและการเพาะเห็ด  การปลูกผกัปลอดสารพิษ ระบบการให้น ้ าผกั การเล้ียงไส้เดือน การ
เล้ียงปลาดุกในบ่อซีเมนต์  การเล้ียงกบในกระชงั การเล้ียงไก่พื้นเมือง  และการผลิตปุ๋ยจากใบไม้
แหง้ 
           ปีท่ี 2 ไดด้ าเนินโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้นชุมชนแบบมีส่วนร่วม ของปี 
2558  โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีเช่ือมโยงต่อเน่ืองจากปีท่ี 1 คือการพฒันาทกัษะและส่งเสริมอาชีพแก่
กลุ่มสมาชิกศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 30 ครัวเรือน ด้วยการถ่ายทอดความรู้ต่อ
ยอดจากกิจกรรมอาชีพในปี 2557 พร้อมกับเพิ่มการถ่ายทอดความรู้กิจกรรมอาชีพใหม่ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่มสมาชิก  พฒันาฐานกิจกรรมอาชีพศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นฐาน
ทรัพยากรขยายสู่ครัวเรือน แหล่งเรียนรู้ ฝึกอบรม และเป็นตน้แบบส าหรับบุคคลและชุมชนอ่ืนท่ี
สนใจ ด้วยการขยายฐานกิจกรรมอาชีพเดิม และเพิ่มกิจกรรมอาชีพใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม
สมาชิก โดยการบูรณาการแต่ละกิจกรรมอาชีพให้เช่ือมโยง เก้ือกูลกนัตามแนวความคิดการเกษตร
แบบผสมผสาน ยกระดบัคุณภาพชีวิตของสมาชิกศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม 
และบูรณาการบริการวิชาการเขา้กบัการเรียนการสอนและการวิจยั  ผลจากการด าเนินโครงการ  
พบว่า มีกิจกรรมอาชีพท่ีสามารถสร้างเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และมีเงินเก็บออม 
ให้กับกลุ่มสมาชิกศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงได้ ดังน้ี  การผลิตเห็ดครบวงจร  การเพาะ
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ขยายพนัธ์ุและการเล้ียงกบ แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต  และการเพาะเล้ียงไส้เดือน  ซ่ึงกิจกรรม
เหล่าน้ีบูรณาการให้เกิดประโยชน์เก้ือกูลกนัได ้ โดยเร่ิมจากวสัดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ด น ามา
เป็นส่วนผสมในการเล้ียงไส้เดือน ผลผลิตจากไส้เดือน เช่น ตวัไส้เดือน น ามาเป็นอาหารกบ ซ่ึงจะ
ช่วยกระตุน้ใหก้บกินอาหารไดดี้ เจริญเติบโตเร็ว และลดตน้ทุนในการเล้ียงกบ มูลและปัสสาวะของ
ไส้เดือน น ามาเป็นปุ๋ยส าหรับเป็นผลิตภณัฑ์ไวจ้  าหน่ายสร้างรายไดใ้ห้กบักลุ่มสมาชิก  ส่วนผลผลิต
ของเห็ดและกบ สามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์เพิ่มมูลค่า เกิดผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากผลผลิตจาก
เห็ด จ านวน 3 ผลิตภณัฑ์  ได้แก่  ขา้วพริกแกงทอดไส้อัว่เห็ดนางฟ้า ไส้อัว่เห็ดนางฟ้า และเห็ด
นางฟ้าแดดเดียว (3.3-4-01 รายงานสรุปผลโครงการฯบา้นวอแก้ว ปี 2558) และเอกสารการถอด
บทเรียนการด าเนินงานโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตฯ บา้นวอแกว้ (3.3-4-02, 3.3-4-03 เอกสาร
การถอดบทเรียน)  
            ปีท่ี 3 พฒันาต่อยอดจากปี 2558 มีการพฒันากลุ่มสมาชิกเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ไดรั้บ
การจดทะเบียนและมีสมาชิกเพิ่มมากข้ึน 60 ครัวเรือน มีผลท่ีท าให้เกิดความย ัง่ยืนในชุมชนและ 
เป็นศูนยเ์รียนรู้ท่ีให้กบัหน่วยงานต่างๆ  เกิดปราชญ์ชาวบา้นเป็นวิทยากรในชุมชนถ่ายทอดองค์
ความรู้เร่ืองการจดัท าผลิตภณัฑ์จากเห็ดและกบและสร้างรายไดใ้ห้กบัสมาชิก โดยสมาชิกมีรายได้
เพิ่มตามล าดบัตลอดระยะเวลา 3 ปี คือ ปี พ.ศ. 2557  สมาชิกมีรายได ้6,000 บาทต่อเดือน ปี พ.ศ. 
2558 บาท มีรายไดเ้พิ่มข้ึนเป็น 48,490 บาทต่อเดือน  ปี พ.ศ. 2559 มีรายไดเ้พิ่มข้ึนเป็น 76,133 บาท
ต่อเดือน  (3.3-4-04 รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการยกระดบัฯบา้นวอแกว้) 
            ส าหรับกรณีโครงการที่ 2 การเร่ิมด าเนินงานโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตหมู่บา้นชุมชน 
แบบมีส่วนร่วม กรณีบา้นคลองตาล หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองแขม  อ าเภอพรหมพิราม  จงัหวดัพิษณุโลก 
ผลการด าเนินงานตลอดระยะเวลา 3 ปี (ปี 2557-2559) มีผลสัมฤทธ์ิเกิดข้ึนดงัน้ี 
          ปีท่ี 1  ไดถ่้ายทอดองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วในระดบัชุมชน โดยการ 
 ถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วและการบริหารจดัการศตัรูขา้วเพื่อการผลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้ว จึงท าให้สมาชิกลดตน้ทุนการผลิตไดโ้ดยการวิเคราะห์ดินและใชปุ๋้ยตรงกบัความตอ้งการ
ของพืชสามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ย ลดการใชส้ารเคมีก าจดัวชัพืช ลดการใชส้ารเคมีฆ่าแมลงดว้ย
การผลิตสารชีวภณัฑไ์ล่แมลงศตัรูขา้ว ลดปริมาณเมล็ดพนัธ์ุขา้วดว้ยการปลูกขา้วแบบโยนตน้กลา้ 
ผลท่ีเกิดข้ึนท าให้ชุมชนมีความตะหนกัถึงการผลิตขา้วปลอดภยัเพื่อการบริโภคชุมชนจ านวนไม่
น้อยกว่า 15 ครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมลดการใช้สารเคมีและเขา้ใจเร่ืองการผลิตเมล็ดพนัธ์ุแบบ
ปลอดภยั 
      ปีท่ี 2 ด าเนินงานโครงการต่อเน่ืองจากปีท่ี 1  ดว้ยการพฒันามาตรฐานการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้ว เพื่อใชใ้นนาขา้วและจ าหน่าย การบริหารจดัการศตัรูขา้ว เพื่อความย ัง่ยนืจึงสนบัสนุนเร่ืองการ
บริหารจดัการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการจดัการตลาด ซ่ึงผลการด าเนินงานมีสมาชิกมากข้ึนเป็น 
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30 ครัวเรือน ท่ีมีการผลิตขา้วปลอดภยั และการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ส าหรับใชภ้ายในครัวเรือนและ
จ าหน่าย เกิดเครือข่ายการผลิตข้าวปลอดภัยและการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว  ระหว่างชุมชน และ
หน่วยงานภายนอก  เช่น ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วพิษณุโลก  ส านกังานเกษตรอ าเภอพรหมพิราม ศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 2 เพื่อให้ครบวงจรการผลิตขา้วปลอดภยัและเพิ่มมูลค่าให้กบัสินคา้
ชุมชนมีการจดัตั้งกลุ่มบริหารจดัการโรงสีขา้วและจดัตั้งโรงสีขา้วระดบัชุมชน  จ านวน  1  โรง เพื่อ
สีขา้วเปลือกจ าหน่ายขา้วสาร    
            การผลิตขา้วปลอดภยัครบวงจรไดรั้บการรับรอง โดยการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกคา้งใน
เมล็ดขา้ว โดย ห้องปฏิบติัการกลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต  ส านกังานวิจยัและ
พัฒนาการเกษตร  เขตท่ี  2  อ.วงัทอง  จ.พิษณุโลก และเป็นกิจกรรมท่ีท าต่อเน่ืองเพื่อสร้าง
มาตรฐาน    ผลการรายงานผลการทดสอบสารพิษตกคา้ง  “ไม่พบสารพิษตกคา้ง” ท าให้ชุมชนมี
รายไดเ้พิ่มข้ึนในปี 2558  เฉล่ียครัวเรือนละ 4.19  ตนั เม่ือคิดเป็นมูลค่า  33,520  บาท ต่อครัวเรือน 
ในรอบการปลูก (พฤษภาคม - ธันวาคม 2558)  ราคาขาย 8,000  บาท/ตนั ผลผลิตท่ีไดมี้การรับซ้ือ
จากกลุ่มโรงสีขา้วชุมชนต าบลหนองแขม  เป็นแหล่งรองรับผลิตท่ีไดจ้ากการผลิตขา้วแบบปลอดภยั  
เพื่อการบริโภคในชุมชน  และน าไปสู่การจ าหน่ายแก่ชุมชนใกล้เคียง  และตลาดภายนอกชุมชน  
(มูลค่าเพิ่มข้ึนจากการขายตลาดทัว่ไป 1,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 14.28 อา้งอิงขอ้มูลผลผลิตปี 2558 
และราคาขา้ว ปี 2558)  รวมทั้งเกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตแปรรูปขา้วปลอดภยับา้นคลองตาล หมู่ 
8 จ  านวน 1 กลุ่ม   นอกจากน้ีชุมชนยงัได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ประกอบอาชีพเสริมท่ี
สอดคลอ้งกบัอาชีพหลกัการท านาคือ การเล้ียงไก่พื้นเมือง การเล้ียงสุกร การท าไร่นาสวนผสม ท า
ใหมี้รายไดเ้พิ่มจากอาชีพหลกัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 ต่อเดือน 
      ปีท่ี 3  ต่อเน่ืองจากการด าเนินงานปีท่ี 1 และ 2  ดว้ยการจดัท ามาตรฐานการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วคุณภาพดี ถ่ายทอดกระบวนการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ดา้นเทคโนโลยีหลงัการ
เก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุขา้ว  และมาตรฐานบรรจุภณัฑ์ ตลอดจนการสร้างความย ัง่ยืนดว้ยพฒันากลุ่ม
หรือความเขม้แข็งให้กบักลุ่มโดย การพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชน  
การบริหารจดัการทางการตลาดการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนกบัชุมชนมีการ
บริหารจดัการโรงสีขา้วชุมชนอยา่งย ัง่ยืน มีผลิตภณัฑ์ขา้วปลอดภยัจากสารพิษส าหรับการบริโภค
และจ าหน่าย เกิดศูนยเ์รียนรู้การผลิตข้าวปลอดภยัและผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าว  พฒันากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบา้นคลองตาลเพื่อผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วและพฒันาต่อยอดไดอ้ย่างย ัง่ยืน จากการถ่ายทอดองค์
ความรู้การผลิตขา้วปลอดภยัครบวงจร เร่ิมตั้งแต่การผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วในระดบัชุมชน มีสมาชิกเขา้
ร่วมกลุ่มกวา่ 30 ครัวเรือน 1) สามารถลดตน้ทุนการผลิตดว้ยการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเพราะมีการ
วเิคราะห์ดินก่อนแลว้ค่อนใชปุ๋้ยตรงกบัความตอ้งการของพืช ลดการใชส้ารเคมีก าจดัวชัพืช ลดการ
ใชส้ารเคมีฆ่าแมลงโดยใชส้ารชีวภณัฑ์แทน ลดปริมาณเมล็ดพนัธ์ุขา้วดว้ยการปลูกขา้วแบบนาโยน
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ตน้กล้า  2)  การบริหารจดัการกลุ่มการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชน   ท าให้น าไปสู่ความย ัง่ยืน “เกิด
โรงสีขา้วขา้วชุมชน” 3)  สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มจากการจ าหน่ายพนัธ์ุขา้ว การประกอบอาชีพ
เสริม มีรายได้เพิ่ม  จากเดิมมีรายได้เฉล่ียครัวเรือน 20,000 บาท มีรายได้เพิ่มเฉล่ียครัวเรือนละ 
47,868 บาทต่อเดือน (3.3-4-05 รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการยกระดบัฯบา้นคลองตาล 2559)  และ 
(3.3-4-06 เอกสารสรุปโครงการยกระดบัฯบา้นคลองตาล 3ปี) 
 
  5.  สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพฒันาชุมชนหรือ

องค์การเป้าหมาย 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ก าหนดให้การด าเนินงานโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวติของหมู่บา้น ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ตอ้งมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ภายนอกในการพฒันาหมู่บา้น ชุมชนหรือองคก์รเป้าหมายและภาคีเครือข่าย โดยการด าเนินงานแต่
ละโครงการจะสร้างความร่วมมือบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัในการให้บริการวิชาการกบัหน่วยงาน
ทอ้งถ่ิน  อาทิเช่น 

มทร.ล้านนา ภาคเีครือข่าย 
โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติของ
หมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม บา้น
วอแกว้  ต าบลวอแกว้  อ าเภอหา้งฉตัร  
จงัหวดัล าปาง 
 

1. ศูนยก์ารศึกษานอกระบบการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอหา้งฉตัร  
2. ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอหา้งฉตัร  
3. ส านกังานเกษตรอ าเภอหา้งฉตัร  
4. องคก์ารบริหารส่วนต าบลวอแกว้  
5. ต าบลวอแกว้  

โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติ
หมู่บา้นชุมชน แบบมีส่วนร่วม บา้น
คลองตาล หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองแขม  
อ าเภอพรหมพิราม  จงัหวดัพิษณุโลก 

1. นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแขม 
2. ผูใ้หญ่บา้นบา้นคลองตาล 
3. ศูนยเ์มลด็พนัธ์ุขา้วพิษณุโลก   
4. ส านกังานเกษตรอ าเภอพรหมพิราม  
5. ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 2  
6. ส านกังานวจิยัและพฒันาการเกษตร  เขตท่ี  2 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
หมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วมบ้าน
ขามสุ่มเวียง หมู่ท่ี 2 ต าบลเวยีง อ าเภอ
พร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

1. เทศบาลต าบลเวยีงพร้าว  
2. โรงพยาบาลพร้าว 
3. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพร้าว จ ากดั 
4. ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอพร้าว 
5. ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอพร้าว 
6. ส านกังานเกษตรอ าเภอพร้าว 
7. ประมงอ าเภอพร้าว 
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มทร.ล้านนา ภาคเีครือข่าย 
โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติของ
หมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม บา้น
หลวง หมู่ท่ี  6  ต าบลโหล่งขอด  
อ าเภอพร้าว  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

1. ท่ีวา่การอ าเภอพร้าว  
2. นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโหล่งขอด  
3. สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากดั 
4. ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่   
5. พฒันาการอ าเภอพร้าว  
6. ผูใ้หญ่บา้นบา้นหลวง  
7. ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอพร้าว   
8. ประมงอ าเภอพร้าว  
9. เกษตรอ าเภอพร้าว   
10. ปศุสตัวอ์  าเภอพร้าว  
11. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหลวง  
12. เจา้คณะต าบลโหล่งขอด    
13. ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหลวง   
14. ก านนัต าบลโหล่งขอด 

(3.1-5-01 ขอ้ตกลงความร่วมมือโครงการยกระดบัคุณภาพชีวติฯ บา้นวอแกว้) 
(3.1-5-02 ขอ้ตกลงความร่วมมือโครงการยกระดบัคุณภาพชีวติฯ บา้นขามสุ่มเวยีง) 
(3.1-5-03 ขอ้ตกลงความร่วมมือโครงการยกระดบัคุณภาพชีวติฯ บา้นหลวง) 
 
  6.  ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตาม

ข้อ 2 โดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน 
ทั้งนีต้้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  เชิญชวนให้คณาจารย ์นกัศึกษาและบุคลากรเขา้

ร่วมงานบริการวิชาการ ให้ครบทุกคณะ โดยมีจ านวนอาจารยท่ี์ด าเนินโครงการ ทั้งหมด 465 คน  
จากอาจารยท์ั้งหมด 1,290 คิดเป็นร้อยละ 36.046   ดงัน้ี 
 - คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร   จ านวน  118 คน 
 - คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   จ านวน  154 คน 
 - คณะวศิวกรรมศาสตร์   จ านวน  105 คน 
 - ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ านวน  43 คน 
 - วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวิทยาการ   จ านวน  2 คน 
 - สถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตร    จ านวน  43 คน 
 - นกัศึกษาเขา้ร่วมการด าเนินงานโครงการ  จ านวนประมาณ 600 คน 
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(3.1-6-01 รายช่ืออาจารยด์ าเนินงานบริการวชิาการ) 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตวับ่งช้ี 3.1 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนทีไ่ด้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

การบริการวชิาการแก่สงัคม 6 ขอ้ 6 ขอ้ 5  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  

1. มทร.ลา้นนา เป็นตน้แบบท่ีดีในการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต
ของชุมชนโดยมีกลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจนด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและเห็นผลเป็น
รูปธรรม 

2. มีกลไกการพฒันาศกัยภาพบุคลากร มทร.ล้านนา ให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
หมู่บา้น ชุมชน ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

3. บุคลากรของ มทร.ล้านนา มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านบริการวิชาการและมีการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

4. มทร.ลา้นนาไดรั้บการยอมรับงานดา้นบริการวชิาการแก่สังคม  อาทิ การสนองงานอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ  งานโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้นชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม  โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรการเรียนรู้ในชุมชน 

5. มีการบูรณาการร่วมกบัหมู่บา้น ชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
จุดทีค่วรพฒันา : - 

 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : - 
 
รายการเอกสารอ้างองิ : 
รหัสเอกสาร รายการ 
3.1-1-01 ค าสัง่ มทร.ลา้นนา ท่ี  568/2559 การก าหนดพ้ืนท่ีด าเนินงานโครงการยกระดบัคุณภาพชีวติฯ 
3.1-1-02 ค าสัง่ มทร. ลา้นนา ท่ี 758/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 
3.1-1-03 รายงานการประชุม 
3.1-2-01 แผนปฏิบติัราชการประจ าปี มทร.ลา้นนา 2559 
3.1-2-02 แผนงานบริการวชิาการ สถช. 
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รหัสเอกสาร รายการ 
3.1-2-03 แผนงานโครงการฯบา้นวอแกว้ 
3.1-2-04 แผนงานโครงการฯ บา้นคลองตาล 
3.1-2-05 แผนงานโครงการฯ บา้นแม่กาษา 
3.1-2-06 อนุมติัใหด้ าเนินงานบริการวชิาการ 
3.3-3-01 รายงานสรุปผลโครงการฯบา้นวอแกว้ 
3.3-3-02 รายงานความกา้วหนา้โครงการฯบา้นวอแกว้ 
3.3-3-03 รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการยกระดบัฯบา้นวอแกว้ 2559 
3.3-3-04 รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการยกระดบัฯบา้นคลองตาล 2559 
3.3-3-05 เอกสารสรุปโครงการยกระดบัฯบา้นคลองตาล 3ปี 
3.3-3-06 รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการยกระดบัฯบา้นแม่กาษา 2559 
3.3-3-07 เอกสารสรุปโครงการยกระดบัฯบา้นแม่กาษา 3 ปี 
3.3-4-01 รายงานสรุปผลโครงการฯบา้นวอแกว้ ปี 2558  
3.3-4-02 เอกสารการถอดบทเรียน 
3.3-4-03 เอกสารการถอดบทเรียน 
3.3-4-04 รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการยกระดบัฯบา้นวอแกว้ 2559 
3.3-4-05 รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการยกระดบัฯบา้นคลองตาล 2559 
3.3-4-06 เอกสารสรุปโครงการยกระดบัฯบา้นคลองตาล 3 ปี 
3.1-5-01 ขอ้ตกลงความร่วมมือโครงการยกระดบัคุณภาพชีวติฯบา้นวอแกว้ 
3.1-5-02 ขอ้ตกลงความร่วมมือโครงการยกระดบัคุณภาพชีวติฯบา้นขามสุ่มเวยีง 
3.1-5-03 ขอ้ตกลงความร่วมมือโครงการยกระดบัคุณภาพชีวติฯบา้นหลวง 
3.1-6-01 รายช่ืออาจารยด์ าเนินงานบริการวชิาการ 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี ดร.ภาสวรรธน์  วชัรด ารงคศ์กัด์ิ 

รองอธิการบดีดา้นวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
โทร : 081-8811793 

ผู้รับผดิชอบ นายภฤศพงศ ์ เพชรบุล 
ผูอ้  านวยการสถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชน 

โทร : 084-8855903 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน น.ส.เสง่ียม  คืนดี โทร : 081-9933354 
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องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 

ตัวบ่งช้ีที ่4.1 : ระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ขอ้  
มีการด าเนินการ 

 2 ขอ้  
มีการด าเนินการ  

3-4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ  

5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

6-7 ขอ้ 

 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

  1.  ก าหนดผู้รับผดิชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
         มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนามีการแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวฒัน- 
ธรรมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เป็นผูรั้บผิดชอบการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ประกอบดว้ย 5 พื้นท่ี 
และศูนยว์ฒันธรรมศึกษา (4.1-1-01) เพื่อร่วมกนัสนับสนุนด าเนินการ จดัโครงการ/กิจกรรม ให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีก าหนดไว ้ภายใตก้ารบริหารงานของ ส านกังานอธิการบดี (4.1-1-02), 
(4.1-1-03) โดยมีการก าหนดนโยบาย ปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ อตัลกัษณ์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ท่ี
ชัดเจนและปฏิบติัได้ ตามยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2557–2561) (4.1-1-04) 
 
  2.  จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตาม

วตัถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพือ่ให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนามีการส่งเสริมและด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลป-
วฒันธรรมอยา่งต่อเน่ือง โดยมีแผนงานและแนวทางในการบริหารงานของมหาวิทยาลยัฯ ท่ีมีความ 
สอดคลอ้ง และเป็นไปในทิศทางท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีแผนการ
ด าเนินงาน ท่ีมีความเช่ือมโยงกบันโยบายการพฒันามหาวิทยาลยั คือ แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยี ราชมงคลลา้นนา (อา้งอิง : แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี  ราชมงคลลา้นนา ปี          
พ.ศ.2557 - 2561 หน้า 34) (4.1-2-01) ไดมี้การก าหนดนโยบาย การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและ 
รักษา ส่ิงแวดลอ้ม (Good Culture Bring Better Life) มีแผนพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ลา้นนา กรอบระยะเวลา 15 ปี (อา้งอิง : แผนพฒันามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา กรอบ
ระยะเวลา 15 ปี พ.ศ.2552-2566 หนา้ 26) (4.1-2-02) ท่ีไดก้  าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ ดา้นการท านุ
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บ ารุงศิลปวฒันธรรมและรักษาส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งมีการจัดท าแผนการด าเนินด้านท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม (4.1-2-03) เพื่อเป็นแนวทางของระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของศูนยว์ฒันธรรมศึกษาส่วนกลาง และ 5 พื้นท่ี โดยมี
การจดัสรรงบประมาณด าเนินงานให้หน่วยงานท่ีด าเนินงานด้านศิลปวฒันธรรมอย่างเหมาะสม 
(4.1-2-04) 
 
  3.  ก ากบัติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน 
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบ (4.1-3-01) 
ประกอบดว้ย กองนโยบายและแผนก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม ดา้นท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของศูนยว์ฒันธรรมศึกษา และ 4 คณะ เพื่อสรุปขอ้มูล
รายงานผลการด าเนินงานต่อผูบ้ริหาร (4.1-3-02) หน่วยงาน ศูนยว์ฒันธรรมศึกษาก ากบัติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ทั้ง 5 
พื้นท่ี เพื่อสรุปขอ้มูลรายงานต่อกองนโยบายและแผน (4.1-3-03) 
 
 4.  ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวฒันธรรม 
          จากการสรุปประเมินผลขอ้มูล ผลการด าเนินงานโครงการดา้นท านุบ ารุงและรายงานต่อ            
ผูบ้ริหารในปีงบประมาณ 2558 นั้น ไดรั้บขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงฯ 
ในปีงบประมาณ 2559 ดงัน้ี  
 1)  ควรประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการจดักิจกรรมให้บุคลากรและนกัศึกษาทราบล่วงหน้า 
เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรและนกัศึกษาร่วมกิจกรรมมากยิง่ข้ึน  
 2)  ควรก าหนดใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้การจดักิจกรรมของแต่ละพื้นท่ี เพื่อน ามาใชเ้ป็น
แนวทางในการจดักิจกรรมร่วมกนัทั้งมหาวทิยาลยั 
 จากขอ้เสนอแนะดงักล่าว จึงไดจ้ดักิจกรรมโครงการประชุมถ่ายทอดแผนฯ ติดตามผลสรุป
ประเมินผลการด าเนินงานของแผนปฏิบติัการประจ าปี 2559 และทบทวนแนวทางการบริหาร เพื่อ
ปรับปรุงขอ้บกพร่องและหาแนวทางแกไ้ข ปี 2560 (4.1-4-01) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมิน
ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
 โดยหน่วยงานศูนย์วฒันธรรมศึกษา ภายใต้การบริหารงานของส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดท าแผนการก ากับและติดตามการด าเนินงาน
โครงการดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา (4.1-4-02) เพื่อใช้
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เป็นแนวทางในการติดตาม สรุปและประเมินผลขอ้มูลการด าเนินงานโครงการฯ โดยขอ้มูลท่ีไดรั้บ
จากการติดตามประเมินผลจะด าเนินการสรุปและรวบรวมเป็น รายงานผลการด าเนินกิจกรรมด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม มทร.ล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2559                
(4.1-4-03) เพื่อน าเสนอผูบ้ริหารรับทราบและใหข้อ้เสนอแนะต่อไป 
 
  5.  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกจิกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
         จากการรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการน า
ข้อเสนอแนะของการประเมินผลการด าเนินงานฯ (4.1-5-01) โดยจดักิจกรรมโครงการประชุม
ถ่ายทอดแผนฯ ติดตามผลสรุปประเมินผลการด าเนินงานของแผนปฏิบติัการประจ าปี 2559 และ
ทบทวนแนวทางการบริหาร เพื่อปรับปรุงขอ้บกพร่องและหาแนวทางแกไ้ข ปี 2560 (4.1-5-02) ตาม
ขอ้เสนอแนะจากมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อน า ไป
ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนและเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรมดา้นท านุบ ารุงฯ  
 
  6.  เผยแพร่กจิกรรมหรือการบริการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 
         มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการดา้น ท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรมต่อสาธารณชน ในช่องทางต่างๆ ดงัน้ี วารสารข่าวสารราชมงคลลา้นนา (4.1-6-
01) เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา (www.rmutl.ac.th) เวบ็ไซต ์ศูนยว์ฒันธรรม
ศึกษา (www.rmutlculture@rmutl.ac.th) Facebook Fanpage ศูนย์ว ัฒนธรรมศึกษา มทร .ล้านนา 
(www.facebook.com/rmutlculture) ช่ อ ง  Youtube ก อ ง ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  ม ท ร .ล้ า น น า 
(www.youtube.com/channel/UC9_rWOotEx YiLILWm9_cwKw) ช่อง Youtube ศูนย์ว ัฒนธรรม
ศึกษา มทร .ล้านนา (www.youtube.com/user/rmutlculture) (4.1-6-02) และมีการจัดท าวารสาร
ทางดา้นศิลปวฒันธรรม ราย 6 เดือน ในช่ือวารสาร “เวียงเจ็ดลิน” ฉบบัท่ี 1-5 สามารถอ่านวารสาร
ในรูปแบบออนไลน์และดาวน์โหลดเก็บไวไ้ด ้(http://issuu.com/rmutlculture) (4.1-6-03) 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตวับ่งช้ี 4.1 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนทีไ่ด้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ระบบและกลไกในการท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

6 ขอ้ 6 ขอ้ 5  
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม :   
1. มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
2. ก าหนดเป็นนโยบายของมหาวทิยาลยัฯ 
3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถดา้นศิลปวฒันธรรมท่ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการ

ปฏิบติังานดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4. มีการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากมหาวทิยาลยัฯ อยา่งต่อเน่ือง 
5. มีการพฒันางานดา้นสารสนเทศเพื่อเก็บขอ้มูลทางวฒันธรรม ส าหรับการบริหาร

ความรู้ทางวฒันธรรมและเป็นฐานเผยแพร่ขอ้มูลใหก้บัชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ 
6. มีศูนยว์ฒันธรรมศึกษา และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ท่ีมีความพร้อม

ในการสนบัสนุนดา้นบุคลากร 
7. มีการศึกษาวจิยัทางวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 

จุดทีค่วรพฒันา : 
1. ควรมีการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมในระดบันานาชาติ 
2. ควรใหก้ารสนบัสนุนและจดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันาบุคลากร ในการศึกษาต่อใน

ระดบัท่ีสูงข้ึน และมีการดูงานดา้นศิลปวฒันธรรม เพื่อน ามาพฒันาขีดความสามารถใน
การปฏิบติังานของ ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา 

3. ควรก าหนดเป้าหมายของมหาวทิยาลยัฯ ใหเ้ป็นผูน้ าดา้นวฒันธรรมลา้นนาในระดบั
สากลและเป็นผูก้  าหนดมาตรฐานดา้นศิลปะและวฒันธรรม 

แนวทางการพฒันาปรับปรุง :  
1. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวฒันธรรมกบัหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลยั 

และหน่วยงาน อ่ืนๆ ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 
2. ควรมีการเผยแพร่และบริการวิชาการด้านศิลปวฒันธรรมในระดับชาติ ประชาคม

อาเซียนและนานาชาติ 
 
รายการเอกสารอ้างองิ : 
รหัสเอกสาร รายการ 

4.1-1-01 เอกสารการจดัตั้งศูนยว์ฒันธรรมศึกษา มทร.ลา้นนา 
4.1-1-02 - ค าสัง่แต่งตั้งผูรั้กษาราชการแทนผูอ้  านวยการศูนยว์ฒันธรรมศึกษา  

- ค าสัง่แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม มทร.ลา้นนา 

http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/1Qlc7hxVelqlzMd
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/YgcYymAjOC9FMoW
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/2i2TBkfPd1aoUuF
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รหัสเอกสาร รายการ 
4.1-1-03 โครงสร้างการบริหารงานของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา, โครงสร้างการ

บริหารงานของศูนยว์ฒันธรรมศึกษา 
4.1-1-04 แผนกลยทุธ์ มทร.ลา้นนา ปี พ.ศ. 2557 - 2561 
4.1-2-01 แผนกลยทุธ์ มทร.ลา้นนา ปี พ.ศ. 2557 - 2561 
4.1-2-02 แผนพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา กรอบระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2552 - 2566 
4.1-2-03 แผนการจดักิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ประจ าปีงบประมาณ 

2559 
4.1-2-04 เอกสารการจดัสรรงบประมาณดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใหก้บั

ผูรั้บผดิชอบหลกัของ มทร.ลา้นนา ทุกพ้ืนท่ี 
4.1-3-01 แผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 
4.1-3-02 หนงัสือขออนุเคราะห์ขอ้มูลรายงานผลการด าเนินงานจากกองนโยบายและแผน 
4.1-3-03 หนงัสือขออนุเคราะห์ขอ้มูลรายงานผลการด าเนินงานจากทุกพ้ืนท่ี, หนงัสือรายงานผลการ

ด าเนินงานต่อกองนโยบายและแผน 
4.1-4-01 โครงการประชุมถ่ายทอดแผนฯติดตามผลสรุปประเมินผลการด าเนินงานของแผนปฏิบติัการ

ประจ าปี 2559 และทบทวนแนวทางการบริหาร เพ่ือปรับปรุงขอ้บกพร่องและหาแนวทางแกไ้ข ปี 
2560 

4.1-4-02 แผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 
4.1-4-03 รายงานผลการด าเนินกิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม มทร.ลา้นนา 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
4.1-5-01 ขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร มทร.ลา้นนา  
4.1-5-02 โครงการประชุมถ่ายทอดแผนฯติดตามผลสรุปประเมินผลการด าเนินงานของแผนปฏิบติัการ

ประจ าปี 2559 และทบทวนแนวทางการบริหาร เพ่ือปรับปรุงขอ้บกพร่องและหาแนวทางแกไ้ข ปี 
2560 

4.1-6-01 วารสารข่าวสารราชมงคลลา้นนา 
4.1-6-02 เวบ็ไซต ์มทร.ลา้นนา, เวบ็ไซตศู์นยว์ฒันธรรมศึกษา, Facebook Fanpage ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา, 

ช่อง Youtube กองประชาสมัพนัธ์ มทร.ลา้นนา, ช่อง Youtube ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา มทร.ลา้นนา 
4.1-6-03 วารสาร “เวยีงเจ็ดลิน” (http://issuu.com/rmutlculture) 

 
 

ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี ผศ.มนูญ   เมฆอรุณกมล 
รองอธิการบดีดา้นบริหาร 

โทร : 081-9733265 

ผู้รับผดิชอบ นายชยัปฐมพร  ธนพฒันปวงวนั 
ผูอ้  านวยการศูนยว์ฒันธรรมศึกษา 

โทร : 087-9068183 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน น.ส.อุไรพร   ดาวเมฆลบั โทร : 086-9202858 
 

http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/EeAES74lQ7inHvw
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/EeAES74lQ7inHvw
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/x4u2fGzlfxXLKJd
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/AeQz4G7DIDyjaYt
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/CvtlDW6L0UwcJvP
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/Km7a8x2lPSzz0aF
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/Km7a8x2lPSzz0aF
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/p7KkYzNFkVrnRC9
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/p7KkYzNFkVrnRC9
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/1krC7RcjM425iVv
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/x1zJMgjS97HVSS2
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/CgZf25s7ONrQ8pS
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/fbTjEamOEKByL9r
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/fbTjEamOEKByL9r
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/zoJ7LaeRjPWKEjR
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/zoJ7LaeRjPWKEjR
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/zoJ7LaeRjPWKEjR
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/3Ac3rqkaKbNyvuK
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/xJc3NBVWiaUcauY
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/xJc3NBVWiaUcauY
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/GyoNO72n9dNqOqM
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/aKCTuWaJX4HAd8O
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/aKCTuWaJX4HAd8O
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/aKCTuWaJX4HAd8O
https://issuu.com/mookaiaoun/docs/_____________________59____________
http://www.rmutl.ac.th/
http://www.rmutlculture.rmutl.ac.th/
https://www.facebook.com/rmutlculture/
https://www.youtube.com/channel/UC9_rWOotExYiLILWm9_cwKw
https://www.youtube.com/user/rmutlculture
https://issuu.com/rmutlculture
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งช้ีที ่5.1 : การบริหารของสถาบันเพือ่การก ากบัติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกจิกลุ่มสถาบัน 
 และเอกลกัษณ์ของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ขอ้  
มีการด าเนินการ 

 2 ขอ้  
มีการด าเนินการ  

3-4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

7 ขอ้ 

 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

  1.  พฒันาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT กบัวิสัยทัศน์ของสถาบันและพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพือ่ให้บรรลุตามตัวบ่งช้ีและ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลยั จดัท าแผนกลยุทธ์ เพื่อใช้เป็นแผนพฒันามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ประจ าปี พ.ศ. 2557 - 2561 (5.1-1-01) และพฒันาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อให้
สามารถบริหารจดัการงบประมาณทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ (5.1-1-02) และเม่ือ
วนัท่ี 14 พ.ค. 2558 ไดมี้การประชุมทบทวนค่าเป้าหมายแผนยทุธ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คร้ังท่ี 3/2558 (5.1-1-03) และได้น าไปสู่การปฏิบัติแปลงเป็น
แผนปฏิบติัราชการประจ าปี ตลอดจนมีการก ากบัติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน โดยมี
การด าเนินงานดงัน้ี 
 มหาวิทยาลัย ได้น าแผนกลยุทธ์ มาแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2559 โดยมีผูบ้ริหาร บุคลากรเขา้ร่วมการประชุมจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  คร้ังท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 10 ก.ค. 2558 ในการประชุมไดรั้บการช้ีแจงจาก รองอธิการบดี
ดา้นยุทธศาสตร์และแผนพฒันา เร่ืองการจดัท าแผนปฏิบติัราชการและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การจดัท าจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559 จะผลักดัน         
การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปี และให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลยั และส านกังบประมาณก าหนด และในมติท่ีประชุมให้ทุกหน่วยงานกรอกขอ้มูลและ 
ส่งขอ้มูลกลบัมายงักองนโยบายและแผน (5.1-1-04) และประชุมคร้ังท่ี 5/2558  เม่ือวนัท่ี 28 ส.ค. 
2558 รองอธิการบดีดา้นยุทธศาสตร์และแผนพฒันา รายงานผลการหารือ เร่ืองแผนปฏิบติัราชการ
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยท่ีผ่านมาว่า 
มหาวิทยาลัยจะเน้นการใช้งานด้านแผนงาน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ งานประจ า และงานพัฒนา              
(มิติส านกังบประมาณ) (5.1-1-05) 
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา ยึดหลกัปรัชญา “บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจและหลกัธรรมาภิบาล” โดยมี
เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตวับ่งช้ี KPI 59 ตวัช้ีวดั และได้
ก าหนดผูรั้บผดิชอบท่ีชดัเจน (5.1-1-06) 
 ในเดือนธันวาคม 2558 มหาวิทยาลยัได้น าร่างแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 เขา้ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั และมติสภาไดพ้ิจารณาอนุมติัแผนปฏิบติัราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ในการประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 89(10/2558) วนัท่ี 4 ธันวาคม 2558 
(5.1-1-07)  
 มหาวิทยาลัย ได้ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการไปสู่หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ           
โดยจดัส่งเล่มแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณ
ผา่นบนัทึกขอ้ความท่ี ศธ.0583.17/ว1 ลงวนัท่ี 4 มกราคม 2559 เร่ือง ขอส่งเล่มแผนปฏิบติัราชการ 
มทร.ลา้นนา พ.ศ. 2559 และรายละเอียดงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใหก้บัทุกหน่วยงาน ในสังกดั มทร.
ลา้นนา (5.1-1-08) 
 การก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
มหาวทิยาลยั ไดก้ าหนดให้หน่วยงานผูรั้บผดิชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยส่งบนัทึกขอ้ความท่ี ศธ.0583.17/181 ลงวนัท่ี 7 กนัยายน 2559
เร่ือง ติดตามผลการด าเนินงาน และตวับ่งช้ี KPI 59 ตวัช้ีวดั ประจ าปีงบประมาณ 2559 (5.1-1-09) 
 หน่วยงานผูรั้บผิดชอบ ได้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 และกองนโยบายและแผน เป็นผูร้วบรวมสรุปในภาพรวมของมหาวทิยาลยั 
 รายงานผลการด าเนินงานตวับ่งช้ี KPI 59 ตวัช้ีวดั ตามประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย            
กองนโยบายและแผน ได้เป็นผู ้รวบรวมสรุปในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และจากผลการ
ด าเนินงานเป้าหมายตวับ่งช้ี KPI 59 ตวัช้ีวดั บรรลุ 38 ตวัช้ีวดั คิดเป็นร้อยละ 64.41 ไม่บรรลุ 21
ตวัช้ีวดั คิดเป็นร้อยละ 35.59  (5.1-1-10) และไดร้ายงานต่อสภามหาวิทยาลยั ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ประจ าเดือนตุลาคม 2559 คร้ังท่ี 98(9/2559) 
วนัท่ี 7 ต.ค. 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา (ดอย
สะเก็ด) (รอมติจากสภามหาวทิยาลยั อยูร่ะหวา่งรอรับรองรายงานการประชุม) 
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รายการเอกสารอ้างองิ : 
รหัสเอกสาร รายการ 

5.1-1-01 แผนกลยทุธ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปี พ.ศ. 2557-2561 
5.1-1-02 แผนกลยทุธ์ทางการเงิน มหาวทิยาลยัวเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปี พ.ศ. 2557-2561 
5.1-1-03 รายงานการประชุมทบทวนค่าเป้าหมายแผนยทุธศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี                 

ราชมงคลลา้นนา คร้ังท่ี 3/2558 วนัท่ี 14 พ.ค. 2558 
5.1-1-04 รายงานการประชุมการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คร้ังท่ี 

4/2558 วนัท่ี 10 ก.ค. 2558 
5.1-1-05 รายงานการประชุมการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คร้ังท่ี 

5/2558 วนัท่ี 28 ส.ค. 2558 
5.1-1-06 แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ลา้นนา 
5.1-1-07 มติสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 89(10/2558) วนัท่ี 4 ธ.ค. 2558          

อนุมติัแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
5.1-1-08 บนัทึกขอ้ความท่ี ศธ.0583.17/ว1 ลงวนัท่ี 4 มกราคม 2559 เร่ือง ขอส่งเล่มแผนปฏิบติั

ราชการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พ.ศ. 2559 และรายละเอียดงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  

5.1-1-09 บนัทึกขอ้ความท่ี ศธ.0583.17/ว181 ลงวนัท่ี 7 ก.ย. 2559 เร่ือง ติดตามผลการด าเนินงาน
และตวับ่งช้ี KPI 59 ตวัช้ีวดั ประจ าปีงบประมาณ 2559                                   

5.1-1-10 รายงานผลการด าเนินงานตวับ่งช้ี KPI 59 ตวัช้ีวดั ตามประเดน็ยทุธศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนนา ตามแผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

5.1-1-11 มติสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา คร้ังท่ี 98(9/2559) วนัท่ี 7 ตุลาคม 2559 
(อยูร่ะหวา่งรอรับรองรายงานการประชุม) 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี ผศ.มนูญ   เมฆอรุณกมล 

รองอธิการบดีดา้นบริหาร 
โทร : 081-9733265 

 ผศ.อุดม  สุธาค า 
รองอธิการบดีดา้นยทุธศาสตร์และแผนพฒันา 

โทร : 081-9502529 

ผู้รับผดิชอบ ผศ.พรรณี   นุกลูคาม 
ผูอ้  านวยการกองคลงั 

โทร : 081-8826744 

 นายสมศกัด์ิ  วรรณชยั 
ผูอ้  านวยการกองนโยบายและแผน 

โทร : 081-8845903 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน น.ส.อโณทยั   วิชยัสืบ โทร : 089-1596415 
 น.ส.ยพุเรศ   บุญมา โทร : 089-7001521 
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  2.  การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสใน
การแข่งขัน 
การบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัของมหาวิทยาลยันั้น มีการจดัท าแผนกลุยทธ์ทาง

การเงินของมหาวิทยาลยั ท่ีมีความสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ของมหาวิทยาลยั ในทุกพนัธกิจ โดยมีการ
ก าหนดแนวทางในการจดัหาทรัพยากรดา้นการเงิน แหล่งเงิน และวิธีไดม้าของแหล่งเงิน รวมถึง
แผนการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพตรวจสอบได้ โปร่งใส มีการเช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบติัราชการของมหาวิทยาลยั มีการก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จทางดา้นการเงิน มียทุธศาสตร์ 
เป้าประสงค ์กลยทุธ์ และมาตรการในการบริหารจดัการดา้นการเงินอยา่งชดัเจน และในการค านวณ
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรในแต่ละ
มหาวิทยาลยัเพื่อประเมินประสิทธิภาพ และเสริมสร้างประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิตและโอกาส
ในการแข่งขนั เป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการดา้นการเงินและเป็น
หน่ึงในตวัช้ีวดักลยทุธ์ทางการเงินในเร่ืองการจ่ายเงินอยา่งมีประสิทธิภาพ (5.1-2-01)  
 มหาวิทยาลยัไดมี้ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพฒันาการจดัท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ซ่ึงประกอบไปด้วยกรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอก และผูมี้ความรู้ความสามารถภายใน โดย
คณะกรรมการมีหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาแนะน าให้การบริหารจดัการการจดัท าฐานขอ้มูลตน้ทุนต่อ
หน่วยผลผลิตเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยรวมถึง และท าหนา้ท่ีจดัท าตน้ทุนผลผลิตต่อหน่วย จนถึง
ร่วมกนัวิเคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนผลผลิตต่อหน่วยตามกลุ่มสาขาวิชา และหลกัสูตร โดยคณะกรรมการ
ได้มีการจดัประชุมการจดัท าระบบฐานขอ้มูลการจดัท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต (Unit Cost) เป็น
ประจ าทุกปีงบประมาณ (5.1-2-02) 
 มหาวิทยาลัยโดยกองคลังได้ด าเนินการจดัการประชุมเพื่อด าเนินการวางแผนและหา
แนวทาง วิธีการ การสร้างเคร่ืองมือในการจดัเก็บข้อมูลตน้ทุนต่อหน่วย เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
แข่งขนั ซ่ึงเป็นการกระตุน้ในคณะให้คณะเห็นความส าคญัของการใช้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการค านวน
ตน้ทุนผลผลิตเพื่อพฒันานกัศึกษา อาจารย ์บุคลากร การจดัการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง เม่ือได้
บทสรุปไดน้ าเขา้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการการพฒันาการจดัท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต และ
คณะกรรมการการพฒันาการจดัท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต และคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพยสิ์นมหาวทิยาลยัเพื่อส่งเสริมใหค้ณะอ่ืน ๆ ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป (5.1-2-03) 
 จากผลการด าเนินในปีงบประมาณ 2558 พบว่ามหาวิทยาลัยมีต้นทุนรวมจ านวน 
1,801,201,020.32 บาท มีจ านวนนกัศึกษา 25,304 บาท และค านวณเป็นตน้ทุนผลผลิตต่อหน่วย 4 
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คณะ 1 วิทยาลัย ดังน้ี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 63,083,0795.27 บาท คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 172,008,648.81 บาท คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 710,529,891.58 
บาท คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 630,830,795.27 บาท วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวทิยาการ 
31,581,264.63 บาท และเพื่อตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้มีการด าเนินการวิจัยเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 29,323,165.24 บาท ด าเนินการวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ 33,170,853.82 บาท 
โครงการเผยแพร่ความรู้และให้บริการทางวิชาการ 43,073,558.13 บาท โครงการท านุบ ารุงศิลป
และวฒันธรรม 13,764,488.03 บาท (5.1-2-03) 
 
รายการเอกสารอ้างองิ : 

รหัสเอกสาร รายการ 
5.1.2-01 แผนกลยทุธ์ทางการเงินมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปี พ.ศ. 2557-2561 
5.1.2-02 ค าสัง่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาท่ี 1436/2558 
5.1.2-03 รายงานตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี ผศ.มนูญ   เมฆอรุณกมล 

รองอธิการบดีดา้นบริหาร 
โทร : 081-9733265 

 ผศ.อุดม  สุธาค า 
รองอธิการบดีดา้นยทุธศาสตร์และแผนพฒันา 

โทร : 081-9502529 

ผู้รับผดิชอบ ผศ.พรรณี   นุกลูคาม 
ผูอ้  านวยการกองคลงั 

โทร : 081-8826744 

 นายสมศกัด์ิ  วรรณชยั 
ผูอ้  านวยการกองนโยบายและแผน 

โทร : 081-8845903 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน น.ส.อโณทยั   วิชยัสืบ โทร : 089-1596415 
 น.ส.ยพุเรศ   บุญมา โทร : 089-7001521 

 
 
 
 
 
 

http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/umKBG37JELClPzz
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  3.  ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธ
กจิของสถาบันและให้ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ไดมี้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทั้งในระดบั

กรรมการระดบัสูงของมหาวิทยาลยั (5.1-3-01) และคณะกรรมการท างานระบบการบริหารความ
เส่ียง (5.1-3-02) ได้ท าการวิเคราะห์ความเส่ียงระดับมหาวิทยาลัยมีตัวแทนบุคลากรจากทุก
หน่วยงานเพื่อท่ีจะสะทอ้นให้เห็นการด าเนินงานในหลายมิติทั้งในส่วนของส่วนกลาง คณะ และ
พื้นท่ี ตลอดจนน าผลการวิเคราะห์ประเด็นความเส่ียงจากแนวทางโดยเน้น การวิเคราะห์จาก
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัทั้ง 6 ประเด็น พนัธกิจ 4 ดา้น ของสถาบนัการอุดมศึกษา คือ         
การเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุ งศิลปวฒันธรรม ตลอดจนน า
ประเด็นความเส่ียงท่ีคงเหลือจากปีท่ีผา่นมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ (5.1-3-03) เสนอประเด็น
ความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัและมีการมอบหมายหน่วยงาน
ผูรั้บผิดชอบด าเนินการควบคุมความเส่ียง เพื่อลดโอกาสและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนสร้างความ
เส่ียงหายต่อมหาวทิยาลยั ทั้งท่ีเกิดจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก โดยในปีงบประมาณ 2559 มี
ประเด็นความเส่ียงจ านวน 7 ประเด็น ดงัต่อไปน้ี (5.1-3-04) 

1) คุณภาพของบณัฑิตไม่เป็นไปตามกรอบ TQF 

2) ขอ้กฏหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั บางส่วนไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

3) นกัศึกษาตวัป้อนของมหาวทิยาลยัลดลง 

4) ระบบสารสนเทศ ลา้สมยั หรือขดัขอ้งท าให้ระบบงานต่าง ๆ ไม่สามารถด าเนินการได้

และท าใหฐ้านขอ้มูลเสียหายหรือไม่เป็นปัจจุบนั 

5) งานวจิยัท่ี ตีพิมพ ์เผยแพร่ หรือน าไปใชป้ระโยชน์ไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

6) บุคลากรและนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัขาดความพร้อมทางดา้นภาษาและคอมพิวเตอร์

เพื่อการแข่งขนัในระดบันานาชาติ 

7) มหาวทิยาลยัไดรั้บความเสียหายจากภยัพิบติัทางธรรมชาติ 

 และทางมหาวิทยาลยัไดมี้การมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละประเด็น
ความเส่ียงด าเนินการควบคุมความเส่ียงในประเด็นท่ีหน่วยงานเก่ียวขอ้ง โดยมีผลการด าเนินงาน
การบริหารความเส่ียงในปีงบประมาณ 2559 ดงัต่อไปน้ี (5.1-3-05) 
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จากผลการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงในปีงบประมาณ 2559 จะเห็นไดว้่า มีผลการ

ด าเนินงานครบทั้ง 7 ประเด็นความเส่ียงโดยทุกประเด็นความเส่ียงมีความเส่ียงท่ีลดลงทั้ง 7 ประเด็น
ความเส่ียง ดงัน้ี 

1) ประเด็นความเส่ียงระดบัท่ีสูงมาก จ านวน 3 ประเด็น 
 ลดลงมาอยูใ่นระดบัความเส่ียงสูง จ านวน 3 ประเด็น 
2) ประเด็นความเส่ียงระดบัท่ีสูง จ านวน 4 ประเด็น  
 ลดลงมาอยูใ่นระดบัความเส่ียงปานกลาง   จ านวน 4 ประเด็น 

 และรายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงประจ าปีงบประมาณ 2559 ต่อ

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัเพื่อทราบและพิจารณาให้ขอ้เสนอแนะในการน ามาเป็นแนวทาง

ในการวางแผนการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัในปีงบประมาณ 2560 ต่อไป  

( 5.1-3-06)  

 
รายการเอกสารอ้างองิ : 

รหัสเอกสาร รายการ 
5.1-3-01 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเส่ียง มทร.ลา้นนา ท่ี 704/2558 
5.1-3-02 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการท างานระบบการบริหารความเส่ียง มทร.ลา้นนา ท่ี 113/2559 
5.1-3-03 บนัทึกการประชุมคณะกรรมการท างานระบบการบริหารความเส่ียง มทร.ลา้นนา   

วนัท่ี 4 มีนาคม 2559 
5.1-3-04 แผนการบริหารความเส่ียง มทร.ลา้นนา ประจ าปีงบประมาณ 2559 
5.1-3-05 รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงประจ าปีงบประมาณ 2559 
5.1-3-06 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  

คร้ังท่ี 14/2559  วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 

 

ผลสรุปการด าเนิน เป้าหมาย ผลทีไ่ด้ คดิเป็นร้อยละ 

การรายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นความเส่ียง 7 ประเด็น ด าเนินงาน  
7 ประเด็น 

100 

การลดลงของความเส่ียงในแต่ละประเด็น 7 ประเด็น ลดลง  
7 ประเด็น 

100 

ประเด็นความเส่ียงท่ีสูงมากและสูง 7 ประเด็น คงเหลือ  
3 ประเด็น 

42.85 
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ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี ผศ.อุดม  สุธาค า 
รองอธิการบดีดา้นยทุธศาสตร์และแผนพฒันา 

โทร : 081-9502529 

ผู้รับผดิชอบ นายสมศกัด์ิ  วรรณชยั 
ผูอ้  านวยการกองนโยบายและแผน 

โทร : 081-8845903 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน น.ส.ยพุเรศ   บุญมา โทร : 089-7001521 

 
  4.  บริหารงานด้วยหลักธรรมภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประมาณที่อธิบายการด าเนินงาน

อย่างชัดเจน 
 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 
และพระรากฤษฎีกาวา่ดว้ยเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยมุ่งเน้นการ
พฒันาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งน้ีเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอนัจะท าให้ประชาชนเกิดความมัน่ใจศรัทธาและไวว้างใจในการ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา จึงไดจ้ดัท านโยบาย
การก ากบัดูแลองค์กรท่ีดีซ่ึงประกอบดว้ยนโยบายหลกัและแนวทางปฏิบติัตามนโยบายการก ากบั
ดูแลองค์กรท่ีดีด้านต่าง ๆ ทั้งน้ีเพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบติั รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วม
ส าหรับองค์กรและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติัควบคู่กบักฏ ขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ อยา่ง
ทั่วถึง (5.1-4-01) และได้มีการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมตาม
นโยบายการก ากบัดูแลองคก์รท่ีดี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ประจ าปี พ.ศ. 2557 ได้
ก าหนดรูปแบบการรายงานเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิติท่ี 1 หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้ง
เมืองท่ีดี ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ซ่ึง
ประกอบดว้ย 10 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) การ
ตอบสนอง (Responsiveness) ภาระรับผิดชอบ (Accountability) ความโปร่งใส (Transparency) การ
มีส่วนร่วม (Participation) การกระจายอ านาจ (Decentralization) นิติธรรม (Rule of Law) ความ
เสมอภาค (Equity) และมุ่ งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented) มิ ติ ท่ี  2 การรายงานผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมตามนโยบายการก ากบัดูแลองคก์รท่ีดี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา (5.1-4-02) 
 
รายการเอกสารอ้างองิ : 

รหัสเอกสาร รายการ 
5.1-4-01 นโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดีโดยหลกัธรรมาภิบาล 58 
5.1-4-02 รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมตามนโยบายการก ากบัดูแลองคก์าร

ท่ีดี 58 

http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/lmN76LYAqdi7DlL
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/TFAp7PBOezYGwLn
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/TFAp7PBOezYGwLn
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ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี ผศ.มนูญ   เมฆอรุณกมล 

รองอธิการบดีดา้นบริหาร 
โทร : 081-9733265 

ผู้รับผดิชอบ ผศ.สุภทัรา  ปานสุวรรณจิตร์ 
ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี 

โทร : 081-8812580 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน นายอาริต นาควโิรจน ์ โทร : 089-6322280 

 
 
  5.  การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการ

ความรู้ตามระบบ 
           มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการประชุมคณะกรรมการ จดัการความรู้ใน
องคก์ร เพื่อก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์นโยบาย เป้าหมาย วตัถุประสงค ์มาตรการ องค์
ความรู้ท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติัราชการและแผนการจดัการความรู้ 2559 เพื่อใชใ้นก ากบัติดตามผลการ
ด าเนินงาน (5.1-5-01)   
           ในการส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินการจดัการความรู้ ไดใ้หคู้่มือการจดัการความรู้ ในการ
ส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรมีความรู้ในการจดัการความรู้และจดัท าแผนในหน่วยงาน  (5.1-5-02)  
ถ่ายทอดในรูปแบบเอกสารและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
www.kaewpanya.com/km  เพื่อสร้างวฒันธรรมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงใช้เป็นส่ือกลางของ
ขอ้มูลองคค์วามรู้ใหเ้ป็นระบบ  (5.1-5-03)   
          มหาวิทยาลยัฯ ไดเ้ป็นเจา้ภาพหลกัในการจดัโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจดัการ
ความรู้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล สถาบนัการพลศึกษาและสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ คร้ังท่ี 
9 ระหว่างวนัท่ี 2-5 กุมภาพนัธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จงัหวดัเชียงใหม่ (5.1-5-04)  
และไดส่้งเสริมใหอ้าจารย/์บุคลากร นกัศึกษาเขา้ร่วมรับฟังความรู้จากวทิยากร และเขา้ร่วมกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่มชุมชนนักปฏิบติั 7 (CoP) ได้แก่ ด้านการเรียนการสอนเพื่อพฒันาบณัฑิต 
ดา้นการวิจยั ดา้นบริการวิชาการ ดา้นการบ ารุงศิลปวฒันธรรม ดา้นบริหารจดัการ ดา้นการประกนั
คุณภาพ ด้านพฒันานักศึกษา  และส่งผลงานแนวปฏิบัติท่ีดีเข้าร่วมประกวดและน าเสนอภาค
บรรยายและโปสเตอร์ โดยไดรั้บรางวลัดีเด่นเหรียญทองแดง (ประเภทอาจารย ์บุคลากร) (5.1-5-05)  
รางวลัดีเด่น (ประเภท นกัศึกษา) (5.1-5-06)  และบทความดีเด่น ประเภทอาจารย ์บุคลากร (5.1-5-
07)  และหลังเสร็จส้ินงาน ได้มีการจัดประชุมเพื่อทบทวน AAR และสรุปประเมินผลการ
ด าเนินงาน เพื่อท่ีจะไดท้  ารูปเล่มรายงาน เพื่อน าเสนอต่อมหาวทิยาลยั (5.1-5-08)   
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          และมีการประชุมติดตามการด าเนินงานการจดัการความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/วิทยาลัย (5.1-5-09) ในวนัท่ี 22 มิถุนายน 2559 และการ
ประชุมของคณะกรรมการการจดัการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน และจดัฝึกอบรมการใช้ Blog เพื่อการแบ่งปัน เผยแพร่ แลกเปล่ียน
เรียนรู้ผา่นระบบสารสนเทศ ตามวาระการประชุม เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 (5.1-5-10)   
 
รายการเอกสารอ้างองิ : 

รหัสเอกสาร รายการ 
5.1-5-01 แผนการจดัการความรู้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
5.1-5-02 คู่มือการจดัการความรู้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  
5.1-5-03 เวบ็ไซต ์การจดัการความรู้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

www.kaewpanya.com/km 
5.1-5-04 เอกสารโครงการประชุมสมัมนาเครือข่ายการจดัการความรู้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคล สถาบนัการพลศึกษาและสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ คร้ังท่ี 9 
5.1-5-05 รายช่ือผูไ้ดรั้บรางวลัดีเด่นเหรียญทองแดง (ประเภทอาจารย ์บุคลากร) 
5.1-5-06 รายช่ือผูไ้ดรั้บรางวลัดีเด่น (ประเภท นกัศึกษา) 
5.1-5-07 รายช่ือผูไ้ดรั้บรางวลับทความดีเด่น (ประเภทอาจารย ์บุคลากร) 
5.1-5-08 รายงานการประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการฯ 
5.1-5-09 ระเบียบวาระการประชุมติดตามการด าเนินงานการจดัการความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ของผูรั้บผดิชอบระดบัคณะ วนัท่ี 22 มิถุนายน 2559 
5.1-5-10 ระเบียบวาระการประชุมติดตามการด าเนินงานการจดัการความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ของ คณะกรรมการฯ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี ดร.ภาสวรรธน์  วชัรด ารงคศ์กัด์ิ 

รองอธิการบดีดา้นวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
โทร : 081-8811793 

ผู้รับผดิชอบ นายภฤศพงศ ์ เพชรบุล 
ผูอ้  านวยการสถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชน 

โทร : 084-8855903 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน น.ส.เสง่ียม  คืนดี โทร : 081-9933354 
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 6.  การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วชิาการและสายสนับสนุน 

 6.1  แผนการบริหารจัดการบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุนมีกระบวนการ ดังนี้ 
          1)  แผนการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับพนักงานตามพันธกิจและลูกจ้างช่ัวคราว 
ส าหรับพนักงานตามพนัธกจิและลูกจ้างช่ัวคราวทีส้ิ่นสุดสัญญาจ้าง ณ 30 กนัยายน 2558  
           ก ากับติดตามโดยการนัดประชุมหารือเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนกังานตามพนัธกิจและลูกจา้งชัว่คราวท่ีส้ินสุดสัญญาจา้ง ณ 30 กนัยายน 2558 เพื่อหาแนวทาง
และหลกัเกณฑก์ารจา้งลูกจา้งชัว่คราว เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2558 (5.1-6-01) 
            -  ท าหนังสือแจ้งทุกเขตพื้นท่ีทุกหน่วยงานทราบหลักเกณฑ์การจา้งชั่วคราว 
โดยสายวิชาการ ให้จา้งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559 สายสนับสนุนบริหารให้จา้ง
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558 และสายสนบัสนุนบริการให้จา้งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 
- 30กนัยายน 2559 โดยใหไ้ดรั้บค่าจา้งเดิม ณ 30 กนัยายน2558 (5.1-6-02) 
             -  กรณีสายวิชาการ ท่ีส้ินสุดสัญญาจา้ง ณ 31 พฤษภาคม 2559 กองบริหารงาน
บุคคลไดจ้ดัท าหนงัสือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลยั (CEO) เสนอเพื่อพิจารณา
การขยายการต่อสัญญาจา้ง (5.1-6-03) 
             -  คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลยั (CEO) มีมติเห็นชอบให้ขยายสัญญา
จา้งลูกจา้งชั่วคราว สายวิชาการ ต่อไปอีกถึงส้ินปีงบประมาณ 2559 (ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน - 30 
กนัยายน 2559) (5.1-6-04) 
             -  ท าหนงัสือแจง้พื้นท่ีจดัท าค าสั่งจา้งลูกจา้งชัว่คราว และติดตามทวงถามส าเนา
ค าสั่งจา้งลูกจา้งชัว่คราว เพื่อน าขอ้มูลมาปรับฐานขอ้มูล (5.1-6-05) 
             ทั้งน้ี พนกังานตามพนัธกิจ/ลูกจา้งชัว่คราวท่ีส้ินสุดสัญญาจา้ง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2559 ทุกราย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ไดมี้นโยบายปรับปรุงระบบการบริหารงาน
บุคคลส าหรับพนกังานตามพนัธกิจ/ลูกจา้งชัว่คราวใหมี้ความเหมาะสม ตามระยะเวลาดงัน้ี 

(1) พนักงานตามพนัธกิจ/ลูกจา้งชั่วคราวสายวิชาการ (สอน) ให้ด าเนินการจา้ง
ตั้ งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง วนัท่ี 30 กันยายน 2560 โดยให้ได้รับค่าจ้างตามบัญชีแนบท้าย
ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัฯ วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลส าหรับลูกจา้งชัว่คราวงบประมาณเงินรายได ้
พ.ศ. 2557 

(2) ลูกจา้งชัว่คราวสายสนบัสนุนบริหารและสายสนบัสนุนวชิาการ ให้ด าเนินการ
จา้งตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยให้ไดรั้บอตัราค่าจา้งตามบญัชีแนบ
ทา้ยขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับลูกจา้งชั่วคราวงบประมาณเงิน
รายได ้พ.ศ. 2557 
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(3)  ลูกจ้างชั่วคราวสายสนับส นุนบ ริการ ให้ ด า เนินการจ้างคราวละ 1 
ปีงบประมาณ โดยไดรั้บค่าจา้งเท่ากบัอตัราท่ีไดรั้บ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 หากมีการเกษียณอายุ
ราชการ หรือลาออกจะไม่มีการจา้งทดแทน แต่หากมีความจ าเป็น มหาวิทยาลยัจะพิจารณาจา้งเป็น
บุคลากรประเภทจา้งเหมาตามมติท่ีประชุมเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานตามพนัธ
กิจท่ีส้ินสุดสัญญาจา้งในวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
         2)  แผนการติดตามหลังจากการบรรจุแต่งตั้ งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วชิาการและสายสนับสนุน โดยด าเนินการดังนี ้ 
             ช่วงทดลองงาน  
             -  พนักงานท่ีได้รับการบรรจุตอ้งทดลองงาน 4 เดือน และตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข
ของมหาวิทยาลัย โดยตอ้งผ่านการฝึกอบรมภาษาองักฤษ และด้านคอมพิวเตอร์ (ICT) โดยกอง
บริหารงานบุคคลแจง้รายช่ือให้ศูนยภ์าษาของแต่ละเขตพื้นท่ีและส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศด าเนินการจดัฝึกอบรมให้พนกังานเขา้รับการฝึกอบรม ทั้งน้ี ติดตามสายวิชาการให้น า
ผลภาษาองักฤษมายืน่ตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนดเท่านั้น  
             -  ให้ศูนยภ์าษาทุกเขตพื้นท่ีและส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจง้ผล
การผ่านการฝึกอบรมให้กองบริหารงานบุคคลทราบภายใน 4 เดือน เพื่อด าเนินการต่อสัญญาจา้ง
ต่อไป  
              ช่วงหลงัทดลองงาน 
             -  กองบริหารงานบุคคลไดด้ าเนินการก ากบัติดตามในเร่ืองของผลภาษาองักฤษและ
ผลฝึกอบรมสรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์ (ICT) จากทางศูนยภ์าษาและทางส านักวิทยบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยน าผลสรุปผูผ้า่นการฝึกอบรมเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาการต่อสัญญา
จา้ง โดยผลสรุปจะมีผูผ้า่นและไม่ผา่นการฝึกอบรม กองบริหารงานบุคคลไดด้ าเนินการติดตามดงัน้ี 

(1) สรุปขอ้มูลจ านวนพนกังานท่ีไดรั้บการบรรจุท่ีมีผลภาษาและไม่มีผลภาษาน าเขา้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาการการขยายต่อสัญญาจา้ง
และใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมใหม่กบัทางศูนยภ์าษาของมหาวทิยาลยั (5.1-6-06) 

(2) มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลยั เห็นชอบให้ด าเนินการ
ส าหรับพนกังานท่ียงัไม่มีผลภาษาองักฤษเขา้รับการฝึกอบรมกบัทางศูนยภ์าษามหาวทิยาลยั ไม่นอ้ย
กวา่ 60 ชัว่โมง  (5.1-6-07) 

(3) กองบ ริหารงานบุคคลแจ้งให้ทางคณะพื้ น ท่ีด า เนินการส รุปรายงานผล
ความกา้วหนา้ดา้นภาษาของพนกังานแจง้กองบริหารงานบุคคลทราบ (5.1-6-08) 

(4) กองบริหารงานบุคคลด าเนินการสรุปขอ้มูลคะแนนผลภาษาท่ีพนกังานแต่ละท่าน
ท่ีไปทดสอบวดัสมรรถนะด้านภาษาแล้วน ามายื่นให้กองบริหารงานบุคคลทราบว่าได้คะแนน



 

           มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 106 

 

รายงานการประเมินตนเองระดบัสถาบนั ประจ าปีการศึกษา 2558  - ส่วนท่ี 3 - 

เท่าไหร่จากเง่ือนไขมหาวิทยาลยัได้ก าหนดไว ้TOEIC 500 ให้ทางศูนยภ์าษามหาวิทยาลยัทราบ 
(5.1-6-09) 

(5) กองบริหารงานบุคคลสรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากคณะแจง้ให้ศูนยภ์าษามหาวทิยาลยัทราบ
จ านวนผูท่ี้จะเขา้ฝึกอบรม (5.1-6-10) 

(6) ศูนยภ์าษาของมหาวทิยาลยัและส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดส่้ง
รายช่ือผูผ้า่นและไม่ผา่นการฝึกอบรมกองบริหารงานบุคคลทราบ เพื่อด าเนินการต่อสัญญาจา้งและ
ขยายการทดลองงานต่อไป (5.1-6-11) 

(7) กองบริหารงานบุคคลรายงานผลสมรรถนะดา้นภาษาองักฤษและทกัษะทางดา้น 
ICT ของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาทดลองงานและ
ต่อสัญญาจา้งพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาท่ียงัไม่ผา่นสมรรถนะดา้นภาษาองักฤษและทกัษะดา้น 
ICT อีก 4 เดือน (5.1-6-12) 
      6.2  แผนพฒันาบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุนมีกระบวนการ ดังนี ้
             1)  มีการจดัท าแผนการบริหารและแผนพฒันาบุคลากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2561) 
(5.1-6-13) และแผนการบริหารและแผนพฒันาบุคลากร ประจ าปี 2559 (5.1-6-14) ท่ีสอดคลอ้งกบั
แผนกลยุทธ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ปี 2557-2561 (5.1-6-15) แผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปี ระยะ 4 ปี 2555-2558 (5.1-6-16) และแผนปฏิบติัราชการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (5.1-6-17) 
http://site.rmutl.ac.th/plan/ดาวน์โหลดเอกสาร  
            2)  มีการก ากบัติดตามให้หน่วยงานด าเนินการและรายงานผลตามแผนฯ ท่ีก าหนดไว ้
เช่น      
   (1) การก ากบัและติดตามการด าเนินงานเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็น
ระบบอย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (ฝังตวั) ในสถานประกอบการ Practice 
School ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ  โดยจดัท าบนัทึกเพื่อแจ้งเวียนให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
รายงานผลการด าเนินงาน (5.1-6-18) 
                (2) การก ากบัและติดตามการด าเนินการเก่ียวกบัการลาศึกษาต่อ 
                     -  มีการก ากับติดตามผูรั้บทุนมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวมถึง
บุคคลภายนอกท่ีรับทุนของมหาวิทยาลยัท่ีศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ กรณีท่ีขยาย
เวลาศึกษาต่อ ให้มีการเขา้พบรองอธิการบดีดา้นวชิาการเพื่อช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นในการขอ
ขยาย เพื่อป้องกนัปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษา และเร่งส าเร็จการศึกษาโดยเร็ว 

http://site.rmutl.ac.th/plan/ดาวน์โหลดเอกสาร%20มีการทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา%20พ.ศ
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                     - มีการติดตามบุคลากรลาศึกษาต่อท่ีครบก าหนดลาศึกษาต่อ โดยไดจ้ดัท าหนงัสือ
ติดตามและให้ปฏิบติัตามประกาศของมหาวิทยาลยั โดยการยื่นขอขยายเวลาภายในระยะท่ีก าหนด
ในประกาศ พร้อมกบัจดัส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหท้ราบและถือปฏิบติั 
                     - มีการติดตามผลส าเร็จการศึกษา กรณีท่ีผูรั้บทุนรายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติัราชการ
ตามเดิม และยงัไม่รายงานผลส าเร็จการศึกษา หรือไดล่้วงเลยระยะเวลาเป็นเวลานาน จะมีหนงัสือ
ติดตามผลส าเร็จการศึกษาเป็นระยะๆ 
                     - มีการด าเนินการแจง้ให้ส่งรายงานผลการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลยัและ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ผูล้าศึกษาต่อตอ้งรายงานผลการศึกษาให้มหาวิทยาลยัทราบทุกภาค
เรียน โดยทางกองฯ ไดจ้ดัท าบญัชีควบคุมกรณีท่ีไม่จดัส่งรายงานผลการศึกษา จะมีหนงัสือทวงถาม 
และแจง้ใหป้ฏิบติัตามระเบียบราชการ 
                     - มีการซกัซอ้มความเขา้ใจ การเตรียมความพร้อมในการลาศึกษาต่อและการก ากบั
ดูแลผูรั้บทุนเพื่อป้องกนัปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษา ดว้ยการนดัประชุมผูล้าศึกษาต่อและรับทุน
มหาวทิยาลยัก่อนท่ีจะเดินทางไปศึกษาต่อ โดยให้เขา้พบกบัผูบ้ริหารระดบัรองอธิการบดี และระดบั
คณบดี พร้อมกบัให้ผูรั้บทุนเสนอหวัขอ้วิทยานิพนธ์ท่ีจะไปศึกษาให้กบัคณะผูบ้ริหาร และผูรั้บทุน
ให้ค  ามัน่สัญญาในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ส าเร็จการศึกษาและกลบัมาพฒันามหาวิทยาลยัให้
บรรลุตามแผนยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 
                     - มีการซักซ้อมความเขา้ใจส าหรับผูท่ี้เดินทางไปฝึกอบรม ปฏิบติังานวิจยัและ ดู
งาน ณ ต่างประเทศ โดยไดจ้ดัส่งหนงัสือเก่ียวกบัแนวปฏิบติัทั้งก่อนเดินทางและภายหลงัจากท่ีได้
เดินทางกลบัเขา้ปฏิบติัราชการตามเดิมแลว้ เพื่อก ากบัดูแลใหผู้เ้ดินทางปฏิบติัตามระเบียบราชการ 
                 (3)  การก ากับและติดตามการด าเนินการเก่ียวกับการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วชิาการ 
                      - มีการก ากับติดตามการเพิ่มจ านวนผู ้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยการจัด
โครงการส่งเสริมการจดัท าผลงานทางวิชาการ เพื่อใชใ้นการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างต่อเน่ือง โดยมีการจดัอบรมโครงการส่งเสริมการจดัท าผลงานทางวิชาการประจ าปี 2559 ใน
วนัท่ี 22-24 มิถุนายน 2559 และ วนัท่ี 13-15 กรกฎาคม 2559 (5.1-6-19) 
                     - มีการสร้างมาตรการแรงจูงใจในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดย
มหาวิทยาลยัฯ จ่ายค่าตอบแทนพิเศษกรณีท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ. 
20,000 บาท/ราย, รศ. 40,000 บาท/ราย, ศ. 100,000 บาท/ราย) (5.1-6-20) 
                  (4) การก ากบัและติดตามการด าเนินการเก่ียวกบัการก าหนดต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของ
บุคลากรสายสนบัสนุน 
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                      - มีการจดัอบรมโครงก าหนดต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนบัสนุน เพื่อใช้
ในการวิเคราะห์กรอบอตัราต าแหน่ง เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2559 และวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 โดย
กองบริหารงานบุคคลรวบรวมขอ้มูลและสรุปน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวทิยาลยัต่อไป (5.1-6-21) 
             (5) มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั (KPI) ซ่ึงก าหนดไวใ้นแผน ซ่ึง
สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไวใ้นแผนการบริหารและแผนพฒันาบุคลากร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา และรายงานผลการประเมินผลการด าเนินงานของแผนการบริหารและ
แผนพฒันาบุคลากร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พ.ศ. 2559 เสนอต่อผูบ้ริหาร (5.1-6-
22) 
 
รายการเอกสารอ้างองิ : 
รหัสเอกสาร รายการ 

5.1-6-01 การประชุมหารือเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานตามพนัธกิจและลูกจา้งชัว่คราว
ท่ีส้ินสุดสญัญาจา้ง ณ 30 กนัยายน 2558 เพ่ือหาแนวทางและหลกัเกณฑก์ารจา้งลูกจา้งชัว่คราว 
เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2558 

5.1-6-02 หนงัสือแจง้ทุกเขตพ้ืนท่ีทุกหน่วยงานทราบหลกัเกณฑก์ารจา้งชัว่คราว โดยสายวชิาการใหจ้า้ง
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559 สายสนบัสนุนบริหารใหจ้า้งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 
30 พฤศจิกายน 2558 และสายสนบัสนุนบริหารใหจ้า้งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กนัยายน 
2559 โดยใหไ้ดรั้บค่าจา้งเดิม ณ 30 กนัยายน 2558 

5.1-6-03 หนงัสือแจง้พ้ืนท่ีจดัท าค าสัง่จา้งลูกจา้งชัว่คราว และติดตามทวงถามส าเนาค าสัง่จา้งลูกจา้ง
ชัว่คราว เพ่ือน าขอ้มูลมาปรับฐานขอ้มูล 

5.1-6-04 การประชุมคณะกรรมการด าเนินการสรรหา เพ่ือก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหาให้
เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาวา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  

5.1-6-05 จดัท าหนงัสือแจง้เวยีนทุกเขตพ้ืนท่ีทุกหน่วยงานท่ีไดรั้บการจดัสรรกรอบอตัรา เพ่ือก าหนดช่ือ 
ต าแหน่ง และคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งท่ีจะเปิดสอบส่งมากองบริหารงานบุคคลตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด เพ่ือน ามาจดัท าประกาศรับสมคัรตามระเบียบ 

5.1-6-06 รายงานสรุปขอ้มูลจ านวนพนกังานท่ีไดรั้บการบรรจุท่ีมีผลภาษาและไม่มีผลภาษาน าเขา้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาการการขยายต่อสญัญา
จา้งและใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมใหม่กบัทางศูนยภ์าษาของมหาวทิยาลยั   

5.1-6-07 มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวทิยาลยั เห็นชอบใหด้ าเนินการส าหรับพนกังาน
ท่ียงัไม่มีผลภาษาองักฤษเขา้รับการฝึกอบรมกบัทางศูนยภ์าษามหาวทิยาลยั ไม่นอ้ยกวา่ 60 
ชัว่โมง 
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รหัสเอกสาร รายการ 
5.1-6-08 หนงัสือติดตามผลสมรรถนะดา้นภาษาองักฤษของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ประเภท

วชิาการ 
5.1-6-09 หนงัสือเเจง้รายช่ือพนกังานเขา้รับการอบรมสมรรถนะดา้นภาษาองักฤษไปยงัศูนยภ์าษา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
5.1-6-10 หนงัสือเเจง้รายช่ือพนกังานเขา้รับการอบรมสมรรถนะดา้นภาษาองักฤษไปยงัศูนยภ์าษาทุก

พ้ืนท่ี 
5.1-6-11 ศูนยภ์าษามหาวทิยาลยัและส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดส่้งรายช่ือผูผ้า่นและ

ไม่ผา่นการฝึกอบรมใหก้องบริหารทราบเพ่ือจะไดด้ าเนินการต่อสญัญาจา้งและขยายการ
ทดลองงานต่อไป 

5.1-6-12 กองบริหารงานบุคคลรายงานผลสมรรถนะดา้นภาษาองักฤษและทกัษะทางดา้น ICT ของ
พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาขยายระยะเวลาทดลองงานและต่อ
สญัญาจา้งพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาท่ียงัไม่ผา่นสมรรถนะดา้นภาษาองักฤษและทกัษะดา้น 
ICT อีก 4 เดือน 

5.1-6-13 แผนการบริหารและแผนพฒันาบุคลากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2561)      
5.1-6-14 แผนการบริหารและแผนพฒันาบุคลากร ประจ าปี 2559 
5.1-6-15 แผนกลยทุธ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปี 2557-2561 
5.1-6-16 แผนปฏิบติัราชการประจ าปี ระยะ 4 ปี 2555-2558 
5.1-6-17 แผนปฏิบติัราชการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
5.1-6-18 บนัทึกเพ่ือแจง้เวยีนใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรายงานผลการด าเนินงานเก่ียวกบัการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเป็นระบบอยา่งมีประสิทธิภาพเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (ฝังตวั) ในสถาน
ประกอบการ Practice School ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

5.1-6-19 จดัอบรมโครงการส่งเสริมการจดัท าผลงานทางวชิาการประจ าปี 2559 ในวนัท่ี 22-24 มิถุนายน 
2559 และวนัท่ี 13-15 กรกฎาคม 2559  

5.1-6-20 มาตรการแรงจูงใจในการขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 
5.1-6-21 จดัอบรมโครงก าหนดต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนบัสนุนเพ่ือใชใ้นการวเิคราะห์กรอบ

อตัราต าแหน่ง เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2559 และวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 
5.1-6-22 รายงานผลการประเมินผลการด าเนินงานของแผนการบริหารและแผนพฒันาบุคลากร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พ.ศ. 2559 เสนอต่อผูบ้ริหาร 
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ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี ผศ.สนิท  พิพิธสมบติั 
รองอธิการบดีดา้นวชิาการและกิจการนกัศึกษา 

โทร : 081-7460151 

ผศ.มนูญ   เมฆอรุณกมล 
รองอธิการบดีดา้นบริหาร 

โทร : 081-9733265 

ผู้รับผดิชอบ ผศ.สมเกียรติ  วงษพ์านิช 
ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

โทร : 089-6315400 

ผศ.สุภทัรา ปานสุวรรณจิตร์ 
ผูอ้  านวยการกองบริหารงานบุคคล 

โทร : 081-8812580 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน นางจิตติมา   ทองเลก็ โทร : 082-1802759 
นายพร้อมพงศ ์โสภาวรรณ์ โทร : 081-1658088 

 
 
  7.  การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วยการควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยได้น ากรอบแนวทางการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา ของ   มาวางระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวทิยาลยัโดยมีส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีดูแลสนบัสนุน
ส่งเสริมประสานงานเพื่อน าระบบการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยัสู่การปฏิบติัท่ีเช่ือมโยงกนั
ทั้งในเขตพื้นท่ี คณะ หลกัสูตร และหน่วยงานสนับสนุน มีการด าเนินงานประกนัคุณภาพระดบั
หลกัสูตร ระดบัคณะและระดบัสถาบนัตามระบบและกลไกท่ีก าหนด ซ่ึงประกอบดว้ยการควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ ดงัน้ี 
        1)  การควบคุมคุณภาพ มีการด าเนินงานดงัน้ี 
          - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาท าหน้าท่ีพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์และแผนพฒันามหาวิทยาลยัสร้างเสริมความเข้าใจระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาสู่หน่วยงานและผูป้ฏิบติัติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก
การประกนัคุณภาพการศึกษาซ่ึงในปีการศึกษา 2558  ท่ีประชุมมีมติให้น าระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา   มาใช้เป็นระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัและมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
ประกอบด้วยคณะกรรมการอ านวยการโดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผูอ้  านวยการ
วิทยาลัย ท าหน้าท่ีก าหนดเป้าหมายตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา ผู ้ก  ากับดูแลและ
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ผูรั้บผิดชอบการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับแนวทางการจดั
การศึกษาของมหาวิทยาลยั และคณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพในระดบัมหาวิทยาลยั 
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผูอ้  านวยการหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วย และหัวหน้างาน
ประกนัคุณภาพการศึกษาทุกเขตพื้นท่ี ท าหนา้ท่ีจดัท าแผนการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภายในของ
มหาวทิยาลยั เขตพื้นท่ี คณะและหน่วยงาน (5.1-7-01) 

 -  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อรับรองและพิจารณาการ
ด าเนินงานตามกรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 และให้ทุกเขตพื้นท่ี ทุกคณะ รวมทั้งหน่วยงานสนับสนุนจดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการ
ประจ าปีเสนอต่ออธิการบดีและจดัท าค าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาและ
เตรียมความพร้อมในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในตั้งแต่ระดบัหลกัสูตรระดบัคณะและ
ระดบัสถาบนั (5.1-7-02) 
         - มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อก าหนดเป้าหมายการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
ประจ าปีการศึกษา 2558 ตามตวับ่งช้ี   และตวัช้ีวดั ก.พ.ร. ก าหนดผูก้  ากบัดูแลและผูรั้บผิดชอบราย
ตัวบ่งช้ี โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู ้บริหาร ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และมีการถ่ายทอดนโยบายและเป้าหมายสู่ระดับพื้นท่ีและระดับคณะรวมทั้ ง
หน่วยงานในสังกัดทราบเพื่อน าไปจดัท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและแผนการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพให้สอดคล้องกบัเป้าหมายท่ีก าหนดและมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีและคณะเพื่อก าหนดเป้าหมายตวับ่งช้ีและผูก้  ากบัตวับ่งช้ี
ประกนัคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 (5.1-7-03) 

 - มีการจดัโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 3 รุ่น ระดับ
คณะ/สถาบนั 1 รุ่นให้แก่คณาจารยทุ์กคณะ ทุกเขตพื้นท่ี โดยมีผูเ้ขา้ร่วมการอบรมทั้งหมด 4 รุ่น 
จ านวน 205 คน (5.1-7-04) 

  ระดบัหลกัสูตร คร้ังท่ี 1  วนัท่ี 7-10 มกราคม 2559 ท่ี มทร.ลา้นนาพิษณุโลก 
  ระดบัหลกัสูตร คร้ังท่ี 2  วนัท่ี 1-3  เมษายน 2559 ท่ี มทร.ลา้นนาเชียงใหม่ 
  ระดบัหลกัสูตร คร้ังท่ี 3  วนัท่ี 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559  ท่ีมทร.ลา้นนาน่าน 

   ระดบัคณะ/สถาบนั  1 คร้ัง วนัท่ี 13-14 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีเชียงใหม่   
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        2)  การตรวจสอบคุณภาพ มีการด าเนินงานดงัน้ี 
         - มหาวิทยาลยัโดยส านักงานประกนัคุณภาพการศึกษาจดัท าแผนการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัและมอบให้เขตพื้นท่ีและคณะน าไปจดัท าแผนการ
ด าเนินงานและแต่งตั้ งผู ้ก  ากับ ตัวบ่งช้ีและผู ้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีให้มีความสอดคล้องกับของ
มหาวทิยาลยั 
         - ผูรั้บผดิชอบแต่ละตวับ่งช้ีรายงานผลการด าเนินงานให้ผูก้  ากบัตวับ่งช้ีและผูบ้ริหาร
ในแต่ละระดบัทราบโดยหน่วยงานประกนัคุณภาพของคณะเขตพื้นท่ีและส านกังานประกนัคุณภาพ
การศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา เสนอต่อผูบ้ริหาร 
ในปีการศึกษา 2558ไดมี้การประชุมผูอ้  านวยการกอง/สถาบนั/ส านกัเพื่อร่วมกนัพิจารณาปรับปรุง
การติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยัและมีการ
ประชุมคณบดีและผูอ้  านวยการวทิยาลยั เร่ืองการก ากบัติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีประกนั
คุณภาพระดบัหลกัสูตรและระดบัคณะ 
         -  มีการพฒันาระบบรายงานผลการด าเนินงานและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษาของหลกัสูตร/คณะ/เขตพื้นท่ี/มหาวิทยาลยั ผา่นระบบ Google Drive โดย
ใหมี้การจดัท ารายงาน SAR และมีการประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2558 ในรอบ 6 
เดือน 10 เดือน และ 12 เดือน ผา่นระบบดงักล่าว เพื่อให้ผูบ้ริหารสามารถก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ 
เร่งรัด การด าเนินงานของหน่วยงาน/ผูรั้บผดิชอบ ไดเ้ป็นระยะก่อนส้ินปีการศึกษา 
        3) การประเมินคุณภาพ มีการด าเนินงานดงัน้ี 
         มหาวิทยาลยัมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ/ติดตามและตรวจสอบรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์  ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558 เพื่อติดตาม 
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลเพื่อจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของมหาวทิยาลยั 
         ในแต่ละเขตพื้นท่ีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ารายงานการประเมินตนเองระดบั
หลกัสูตรในเขตพื้นท่ี ระดบัคณะในเขตพื้นท่ี และรายงานการประเมินตนเองของเขตพื้นท่ี จากนั้น
ก าหนดแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะ และระดบัเขตพื้นท่ี โดยมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
         ในแต่ละคณะมีการรวบรวมขอ้มูลและผลการด าเนินงานของหลกัสูตรในเขตพื้นท่ี มา
จดัท า (มคอ.7 ฉบบัรวม) ของแต่ละหลกัสูตร และจดัให้มีการประเมินคุณภาพหลกัสูตรโดยคณะ
เป็นผู ้ก  าหนดแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรรวมทั้ งพิจารณารายช่ือ
คณะกรรมการตรวจประเมินหลกัสูตรตามเกณฑท่ี์ก าหนดเสนอมหาวทิยาลยัท าค าสั่งแต่งตั้ง 
         จากนั้ นมีการรวบรวมข้อมูลและผลการด าเนินงานของคณะในเขตพื้นท่ีมาจดัท า
รายงานการประเมินตนเองของคณะในภาพรวมและจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในของคณะ
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โดยคณะเป็นผูก้  าหนดแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดบัคณะรวมทั้งพิจารณารายช่ือ
กรรมการตรวจประเมินคณะ ตามเกณฑท่ี์ก าหนดเสนอมหาวทิยาลยัท าค าสั่งแต่งตั้ง 
         ระดบัมหาวิทยาลยั มีการรวบรวมขอ้มูลและผลการด าเนินงานของหลกัสูตร คณะและ
เขตพื้นท่ีมาจดัท ารายงานการประเมินตนเองของมหาวทิยาลยัและจดัให้มีการประเมินคุณภาพระดบั
สถาบนัโดยส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นผูก้  าหนดแผนการตรวจประเมินรวมทั้งพิจารณา
รายช่ือคณะกรรมการประเมินระดบัสถาบนัเสนอมหาวทิยาลยัพิจารณาท าค าสั่งแต่งตั้ง 
         มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อประเมินผลการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบนั/คณะกลาง/หลกัสูตรกลาง/เขตพื้นท่ี/คณะ
ในเขตพื้นท่ี/หลกัสูตรในเขตพื้นท่ี รอบ 6 เดือนและ 10 เดือน ประจ าปีการศึกษา 2558 (5.1-7-05) 
         ในปีการศึกษา 2558 มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตรในเขตพื้นท่ี 
คณะในเขตพื้นท่ีระดบัเขตพื้นท่ี ระดบัหลกัสูตรฉบบัรวมในเดือนสิงหาคม-กนัยายน 2559 มีการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดบัคณะส่วนกลางในเดือนตุลาคม 2559 และมีการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดบัมหาวทิยาลยัในเดือนพฤศจิกายน 2559 
 
รายการเอกสารอ้างองิ : 

รหัสเอกสาร รายการ 
5.1-7-01 ค าสัง่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาท่ี 844/2557 เร่ืองแตง่ตั้งคณะกรรมการ

จดัท ายทุธศาสตร์การประกนัคุณภาพการศึกษาก ากบัดูแลตวับ่งช้ีและจดัเก็บขอ้มูล
รายงานตามเป้าหมายคุณภาพเพื่อจดัท ารายงานการประเมินตนเอง(SAR) มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ประจ าปีการศึกษา 2558 

5.1-7-02 ค าสัง่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาท่ี 879/2557 เร่ืองแตง่ตั้งคณะกรรมการ
พฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

5.1-7-03 ค าสัง่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาท่ี880/2557เร่ืองการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

5.1-7-04 สรุปผลโครงการอบรมผูป้ระเมินคุณภาพภายใน 
5.1-7-05 ค าสัง่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาท่ี 490/2559 เร่ืองแตง่ตั้งคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ประจ าปี
การศึกษา 2558 รอบ 6 เดือนและ 10 เดือน 
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/kuMaJMebSrzASKk 
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/LFKLQQZWRPCX8YC 

 
 

http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/XOuDHhM73fyMHiU
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/XOuDHhM73fyMHiU
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/XOuDHhM73fyMHiU
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/XOuDHhM73fyMHiU
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/ggrIG2OeXvOAT0u
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/ggrIG2OeXvOAT0u
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/rwrurs1hbmEryJJ
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/rwrurs1hbmEryJJ
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/lqEP7KBYmgFoSW2
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/X3saD7Vm6O50Yw1
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/X3saD7Vm6O50Yw1
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/X3saD7Vm6O50Yw1
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/kuMaJMebSrzASKk
http://sar.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/LFKLQQZWRPCX8YC
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ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล 
รองอธิการบดีดา้นบริหาร 

โทร : 081-9733265 

ผู้รับผดิชอบ รศ.ดร.ปาริชาติ  บวัเจริญ 
ผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา 

โทร : 089-2626558 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน น.ส.ปาณิสรา  ธรรมเรือง โทร : 086-1952442 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตวับ่งช้ี 5.1 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนทีไ่ด้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

การบริหารของสถาบนัเพื่อการ
ก ากบัติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกิจ
กลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์ของ
สถาบนั 

7 ขอ้ 5 5  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :   
 ผูบ้ริหาร บุคลากร มีส่วนร่วมในการจดัท าแผน 
 
จุดทีค่วรพฒันา : 

1. ควรมีถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดบัสถาบนัไปสู่ทุกหน่วยงานภายในระดบัปฏิบติัการ 
เพื่อใหท้ราบทิศทางการด าเนินงาน 

2. มีการเปล่ียนแปลงหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร ท าให้กระบวนการการบริหาร        
ความเส่ียงไม่เกิดความต่อเน่ือง 

 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง :  

1. ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดบัสถาบนัไปสู่ทุกหน่วยงานภายในระดบัปฏิบติัการ เพื่อให้
ทราบการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

2. สร้างกระบวนการการบริหารความเส่ียงท่ีชดัเจนและขบัเคล่ือนอยา่งต่อเน่ือง 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.2 : ผลการบริหารงานของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลพัธ์ 
เกณฑ์การประเมิน  :  คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดบัคณะของทุกคณะ 
 

คะแนนที่ได้ : 
 

คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดบัคณะของทุกคณะ 
จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบนั 

 
หมายเหตุ : คณะท่ีได้ด าเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการประกนัคุณภาพ
ภายในระดบัอุดมศึกษาเห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดงักล่าว ไม่ตอ้งน าคะแนนผลการ
ประเมินของคณะนั้นมาค านวณในตวับ่งช้ีน้ี แต่ตอ้งรายงานผลในตวับ่งช้ีน้ีใหค้รบถว้น 
  
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

ผลการประเมินทุกคณะ  ในปีการศึกษา 2558 (16 ส.ค. 58 -17 ส.ค. 59)  
 

  คณะ 
คะแนนเฉลีย่ผลประเมนิ 

(เตม็ 5 คะแนน) 
ระดบัคุณภาพ 

1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4.02 ดี 
2. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 4.00 ดี 
3. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3.69 ดี 
4. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 4.04 ดี 
5. วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 3.92 ดี 
6. สถาบนัวจิยัเทคโนโลยกีารเกษตร ล าปาง 4.23 ดี 

ค่าเฉลีย่ทุกคณะของมหาวทิยาลยั 23.90/6 = 3.98 ด ี
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  :  

ตวับ่งช้ี 5.2 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนทีไ่ด้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการบริหารงานของคณะ  4.00 คะแนน 3.98 3.98  

 
รายการเอกสารอ้างองิ : 

รหัสเอกสาร  
5.2-1-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดบัคณะ  

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล 

รองอธิการบดีดา้นบริหาร 
โทร : 081-9733265 

ผู้รับผดิชอบ รศ.ดร.ปาริชาติ  บวัเจริญ 
ผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา 

โทร : 089-2626558 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน น.ส.ปาณิสรา  ธรรมเรือง โทร : 086-1952442 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.3 : ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
 

เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ขอ้  

มีการด าเนินการ  
2 ขอ้  

มีการด าเนินการ  
3-4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
6 ขอ้ 

 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

  1.  มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะ 

 ส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาก าหนดกลไก
ในการก ากบัติดตามการด าเนินการประกนัคุณภาพ โดยแนวทางการก าหนดระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพ ของมหาวทิยาลยั (5.3-1-01) ในแต่ละตวับ่งช้ี  เป้าหมายตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ปีการศึกษา 2558  (5.3-1-02) และ
แผนการติดตามผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 (5.3-1-03) โดยมีก าหนดการ
ติดตามผลการการด าเนินงานประกนัคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 (5.3-1-04) 
 
  2.  มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และ

รายงานผลการติดตามให้กรรมการระดับสถาบัน 
 คณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามระบบการประกัน คุณภาพระดับ
มหาวิทยาลยั ตามเป้าหมายคุณภาพปีการศึกษา 2558 ของส านักงานประกนัคุณภาพด าเนินการ 
ประกอบดว้ย 

1) ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ท่ี  1198/2558 เร่ือง แต่งตั้ งคณะ
กรรมกมารจดัท ายุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษาก ากับดุแลตวับ่งช้ีและจดัเก็บข้อมูล
รายงานตามเป้าหมายคุณภาพ เพื่อจดัท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลยัฯ ประจ าปี
การศึกษา 2558 (5.3-2-01) 

2) ค าสั่งมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ท่ี 480/2558 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ประจ าปีการศึกษา 2558
รอบ 6 เดือน และ 10  เดือน (5.3-2-02) 
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  3.  มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะ 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา จดัสรรทรัพยากรเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพของหลกัสูตรและคณะ ตลอดปีการศึกษา 2558  ประกอบดว้ย 

1) ดา้นนโยบายแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ปี พ.ศ. 2557-2561 
นโยบายท่ี 1: การพฒันาดา้นการจดัการศึกษา (5.3-3-01) 

2) ดา้นทรัพยากรบุคคลทั้งบุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุน (5.3-3-02) 
3) ด้านงบประมาณมหาวิทยาลัยได้จดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันาการด าเนินงานของ

หลกัสูตรและคณะ โดยมีการจดัสรรงบประมาณ แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ในพฒันาจดัการศึกษา (5.3-3-03) 

4) ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบงานภายในมหาวิทยาลยัฯ  จดัท าระบบฐานขอ้มูล
กลาง เช่ือมข้อมูล การประกันคุณภาพ นักศึกษา หลักสูตร บุคลากรในทุกพื้นท่ี ส าหรับการ
ใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศของมหาวทิยาลยั (5.3-3-04) 
 
  4.  น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลกัสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพจิารณาของกรรมการระดับ

สถาบันและเสนอสภาสถาบันเพือ่พจิารณา 
 1) สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตร รายตวับ่งช้ีตามเกณฑ์มาตรฐาน   
ประจ าปีการศึกษา 2558 

 สภาวชิาการ พิจารณาเม่ือคร้ังท่ี 106 (ต.ค.59) วนัท่ี 6 ตุลาคม 2559 (5.3-4-01) 
 สภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาเม่ือคร้ังท่ี 99 (10/2559) วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 

(5.3-4-02) 
 2) สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ รายตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์มาตรฐาน   
ประจ าปีการศึกษา 2558 

 สภาวชิาการ พิจารณาเม่ือคร้ังท่ี 106 (ต.ค.59) วนัท่ี 6 ตุลาคม 2559 (5.3-4-03) 
 สภามหาวทิยาลยัฯ  พิจารณาเม่ือคร้ังท่ี ........................................ 

 
 5.  น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการ

ด าเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีขึน้อย่างต่อเน่ือง 
  -  อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
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 6.  มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลกัสูตรผ่านองค์ประกอบที ่1 การก ากบัมาตรฐาน 
  -  อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตวับ่งช้ี 5.3 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนทีไ่ด้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ระบบก ากบัการประกันคุณภาพ
หลกัสูตร 

5 คะแนน 3 ขอ้ 3 คะแนน  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม :  
 มีกลไกการก ากบัติดตามการบริหารจดัการหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
หลกัสูตร และกรอบมาตรฐาน TQF  
 
จุดทีค่วรพฒันา : 

1. การประสานงานเพื่อใหเ้กิดการตอบสนองท่ีเร็วข้ึน 
2. ช่วงระยะเวลาในการจดัเก็บขอ้มูลและระยะเวลาในการตรวจประเมินระดบัหลกัสูตร 

ระดับคณะ เป็นระยะเวลาท่ีใกล้เคียงกัน จึงท าให้ การรายงานผลการด าเนินงาน
โดยรวมต่อสภาวชิาการ และสภามหาวทิยาลยัฯ ลา้ชา้ 

 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง : 
 การจดัประชุมเพื่อ ติดตามความกา้วหน้า สรุปปัญหา และหาแนวทางร่วมกนัเพื่อให้ไดรั้บ
ขอ้มูลท่ีรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
 
รายการเอกสารอ้างองิ : 

รหัสเอกสาร รายการ 
5.3-1-01 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ ของมหาวทิยาลยั 
5.3-1-02 เป้าหมายตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ลา้นนา ปีการศึกษา 2558 
5.3-1-03 แผนการติดตามผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 
5.3-1-04 ก าหนดการติดตามผลการการด าเนินงานประกนัคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 
5.3-2-01 ค าสัง่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ท่ี 1198/2558 เร่ือง แต่งตั้งคณะ

กรรมกมารจดัท ายทุธศาสตร์การประกนัคุณภาพการศึกษาก ากบัดุแลตวับ่งช้ีและจดัเก็บ
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รหัสเอกสาร รายการ 
ขอ้มูลรายงานตามเป้าหมายคุณภาพ เพื่อจดัท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) 
มหาวทิยาลยัฯ ประจ าปีการศึกษา 2558 

5.3-2-02 ค าสัง่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ท่ี 480 /2558 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ประจ าปี
การศึกษา 2558 รอบ 6 เดือน และ 10 เดือน 

  5.3-3-01 แผนกลยทุธ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปี พ.ศ. 2557 - 2561 นโยบายท่ี 1: 
การพฒันาดา้นการจดัการศึกษา 

5.3-3-02 ประกาศรับสมคัรบุคคลการปฏิบติังานดา้นประกนัคุณภาพ 
5.3-3-03 ระบบฐานขอ้มูลกลาง เช่ือมขอ้มูล การประกนัคุณภาพ นกัศึกษา หลกัสูตร บุคลากรใน

ทุกพ้ืนท่ี 
5.3.-4-01 มติสภาวชิาการ พิจารณาเม่ือคร้ังท่ี 106 (ต.ค.59) วนัท่ี 6 ตุลาคม 2559  ผลการประเมิน

คุณภาพภายในระดบัหลกัสูตร 
5.3.-4-02 มติสภามหาวทิยาลยัฯ  พิจารณาเม่ือคร้ังท่ี 99 (10/2559) วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 ผลการ

ประเมินคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตร 
5.3.-4-03 มติสภาวชิาการ พิจารณาเม่ือคร้ังท่ี 106 (ต.ค.59) วนัท่ี 6 ตุลาคม 2559  ผลการประเมิน

คุณภาพภายในระดบัคณะ 

  
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี ผศ.สนิท  พิพิธสมบติั 

รองอธิการบดีดา้นวชิาการและกิจการนกัศึกษา 
โทร : 081-7460151 

ผู้รับผดิชอบ ผศ.สมเกียรติ  วงษพ์านิช 
ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

โทร : 089-6315400 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน น.ส.ประทุมพร ป๋ามี โทร : 081-1791395 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการประเมนิตนเอง 
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ตารางแสดงผลการด าเนินงานผลการประเมินตนเองระดับสถาบัน   
รายตัวบ่งช้ี ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 

ประจ าปีการศึกษา 2558   
 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี เป้าหมาย 
ตวัตั้ง/
ตวัหาร 

ผล คะแนน 

องค์ประกอบที ่1 : การผลติบณัฑติ 
1.1 ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม  3 คะแนน 131.15/53 = 2.47 2.47 
1.2 อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก  ร้อยละ 16 17.89/100*5 = 2.24 2.24 
1.3 อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ  ร้อยละ 30 23.66/60*5 = 1.98 1.98 
1.4  การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  5 ขอ้ (4 คะแนน) 6 ขอ้ 5 
1.5  กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  5 ขอ้ (4 คะแนน) 6 ขอ้ 5 
เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที ่1 

 
16.69/5 = 3.33 

องค์ประกอบที ่2 : การวจิยั 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิยัหรือ
 งานสร้างสรรค ์

6 ขอ้ (5 คะแนน) 6 ขอ้ 5 

2.2 เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ 5 คะแนน 25.40/6  = 4.23 4.23 
2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั  3 คะแนน 28.466 = 4.74 4.74 
เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที ่2  13.97/3 = 4.65 

องค์ประกอบที ่3 : การบริการวชิาการ 
3.1  การบริการวชิาการแก่สงัคม  6 ขอ้ (5 คะแนน) 6 ขอ้ 5 
เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที ่3   5.00 

องค์ประกอบที ่4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 6 ขอ้ (4 คะแนน) 6 ขอ้ 5 
เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที ่4   5.00 

องค์ประกอบที ่5 : การบริหารจดัการ 
5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากบัติดตามผลลพัธ์
 ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์ของสถาบนั 

6 ขอ้ (5 คะแนน) 7 ขอ้ 5 

5.2  ผลการบริหารงานของคณะ  4 คะแนน 23.90/6 = 3.98 3.98 
5.3 ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะ 5 ขอ้ (5 คะแนน) 3 ขอ้ 3 
เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที ่5  11.98/3 =  3.99 

เฉลีย่รวมองค์ประกอบที ่1-5 52.65/13 = 4.05 
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ตารางสรุปผลและวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน   
ประจ าปีการศึกษา 2558   

 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการประเมิน 
I 

(1.2, 1.3, 2.2) 

P 
(1..4, 1.5, 2.1, 

3.1, 4.1,  
5.1, 5.3) 

O 
(1.1, 2.3, 5.2) คะแนน

เฉลีย่ 

0.00-1.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง 
2.51-3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
4.51-5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 

1. การผลิตบณัฑิต 2.11 5.00 2.47 3.34 พอใช้ 
2. การวจิยั 4.23 5.00 4.74 4.66 ดมีาก 
3. การบริการวชิาการ - 5.00 - 5.00 ดมีาก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะ
 และวฒันธรรม 

- 5.00 - 5.00 ดมีาก 

5. การบริหารจดัการ - 4.00 3.99 4.00 ดี 

รวม 2.82 4.71 3.73 4.05 ดี 

ผลการประเมิน พอใช้ ดมีาก ดี   

 
หมายเหต ุ: 
 ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดบัหลกัสูตรทุกหลกัสูตร   
 ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดบัคณะทุกคณะ 
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