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ส่วนที่ 1 ส่วนน ำ 
 
1.  ช่ือหน่วยงำน ทีต่ั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
  
 1.1  ช่ือหน่วยงำน 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  
 
 1.2  ทีต่ั้ง 
  เลขท่ี  128  ถนนหว้ยแกว้  ต าบลชา้งเผอืก  อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50300 
  โทรศพัท ์: 0-5392-1444, โทรสาร : 0-5321-3183 
 
 1.3  ประวตัิควำมเป็นมำ 
   ในอดีตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีการจดัการศึกษาดา้นวิชาชีพดา้นช่าง
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และเกษตรกรรม ในพื้นท่ีภาคเหนือมานาน
กว่า 70 ปี โดยมีการพฒันา อย่างต่อเน่ือง ตั้ งแต่วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2518 ตามพระราชบัญญัติ 
“วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2518” ใช้ช่ือว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา” มีฐานะเป็นกรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย มี
วตัถุประสงค์เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดบัปริญญาตรี จดัการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาในระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ระดบัอนุปริญญาตรี และระดบัปริญญาตรี ท าการวิจยัส่งเสริมการศึกษา 
ทางดา้นวิชาชีพ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” มีความหมายว่า 
“สถาบนัอนัเป็นมงคลแห่งพระราชา” ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2532 
ดว้ยความมุ่งมัน่ในการพฒันา และจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบายแห่งชาติและความตอ้งการ
ของตลาดแรงงานในการสร้างบณัฑิตนกัปฏิบติัดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสถาบนัเทคโนโลยี
ราชมงคลจึงไดป้รับปรุงแกไ้ขพระราชบญัญติัฉบบัเดิม และยกร่างเป็นพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2548   มี
ผลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็น มหาวิทยาลัย 9 แห่ง ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลยั ตามพระราชบญัญติัดงักล่าว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ประกอบด้วยศูนย์กลางท่ีจงัหวดัเชียงใหม่และเขตพื้นท่ี ในจงัหวดัเชียงราย ตาก น่าน 
พิษณุโลก ล าปาง และเชียงใหม่  โดยมีวตัถุประสงค์ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงท่ีเน้นการ
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ปฏิบัติ ท าการสอน การวิจัย ผลิตครูวิชาชีพให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแก่สังคม จดัการศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซ่ึงแต่ละเขตพื้นท่ีจะมีลกัษณะเด่นท่ีส่งเสริมการบริหาร
จดัการในภารกิจทุกด้าน ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ สร้างบณัฑิตนัก
ปฏิบติั มีทกัษะทางวชิาชีพ ถึงพร้อมดว้ย คุณธรรม จริยธรรม 
 
2.  ปรัชญำ วสัิยทศัน์ เป้ำหมำย และแผนยุทธศำสตร์ 
  ปรัชญำ 
  “บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจและหลกัธรรมาภิบาล” 
  “Decentralization Participation and Good governance” 

 
  วสัิยทศัน์ 
  “มหาวิทยาลยัชั้นน าดา้นการผลิต…บณัฑิตนกัปฏิบติั บนฐาน สร้างสรรค์ นวตักรรม  วิจยั
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อชุมชน สู่สากล” 

 
  เป้ำหมำย 
  เป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าดา้นการผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั บนฐานสร้างสรรค์นวตักรรมวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชนอาเซียนและเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยท่ีีผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั (Hands-on)  
 
  แผนยุทธศำสตร์ 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1 : พฒันำและปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอน New Approach  
     to Education 
    กลยุทธ์ 1 : กำรผลติบัณฑิต Hands On 
    เป้าประสงค ์ 1.  มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ในรูปแบบ

นกัศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
    เป้าประสงค ์ 2. จดัตั้งวิทยาลยันานาชาติและพฒันาศูนยภ์าษาของมหาวิทยาลยั 

เพิ่มจ านวนหลักสูตรนานาชาติ จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาองักฤษ 

  เป้าประสงค ์ 3.  พฒันาหลกัสูตรบูรณาการศาสตร์ หรือหลกัสูตรขา้มศาสตร์ 
    กลยุทธ์ 2  :  กำรจัดกำรศึกษำตำมอธัยำศัย 
    เป้าประสงค ์ 4.  จดัตั้งบณัฑิตวทิยาลยั และหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
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    เป้าประสงค ์ 5.  หลกัสูตรฝึกอบรมวชิาชีพ (เทียบโอนหน่วยกิต) 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่2 : สร้ำงควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร วจัิย และนวตักรรม  
       Community Research and Innovation 
    กลยุทธ์ 3 :  กำรสร้ำงสวนนวตักรรม Innovation Park/COE 
    เป้าประสงค ์ 6.  จดัตั้งกองทุนวจิยั ส่งเสริมการท างานวจิยัเชิงนโยบายและการ 
       รวมกลุ่มวจิยัขา้มศาสตร์ (Research Cluster) พฒันาศูนยค์วาม 
       เป็นเลิศทางวชิาการ (COE) 
    เป้าประสงค ์ 7.  บ่มเพาะนกัวจิยั ส่งเสริมการเขา้ร่วม ประชุมวชิาการทั้งระดบัชาติ  
       และระดบันานาชาติ จดัท าวารสารงานวิจยั 
    เป้าประสงค ์ 8.  ทุนวจิยัจากภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
    เป้าประสงค ์ 9.  องคค์วามรู้ของงานวจิยัน าไปใชป้ระโยชน์และบูรณาการ 
      การเรียนการสอน และบริการวชิาการ 
    เป้าประสงค ์10. ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการงานบริการวชิาการ 
    กลยุทธ์ 4 : กำรสนองงำนอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริฯ 
    เป้าประสงค ์11. สนบัสนุนโครงการพระราชด าริโครงการหลวง และโครงการอนั 
       เน่ืองมาจากพระราชด าริ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3 : พฒันำศักยภำพบัณฑิตและบุคลำกรให้มีคุณลกัษณะที่ 
      พงึประสงค์และควำมสำมำรถเฉพำะทำง 
    กลยุทธ์ 5 : กำรพฒันำคุณภำพชีวติ 
    เป้าประสงค ์12. พฒันา ศูนยบ์ริการนกัศึกษา ครบวงจร (Student Service Center) 
    เป้าประสงค ์13. นกัศึกษามีคุณภาพชีวติท่ีดี  
    เป้าประสงค ์14. เครือข่ายความร่วมมือระหวา่งองคก์รนกัศึกษาทั้งในและ 
       ต่างประเทศ 
    กลยุทธ์ 6 : กำรพฒันำบุคลำกร 
    เป้าประสงค ์15. เพิ่มจ านวนบุคลากรใหมี้ต าแหน่งวชิาการสูงข้ึน 
    เป้าประสงค ์16. ส่งเสริมอาจารยใ์หมี้ศกัยภาพ เพื่อพฒันาความเช่ียวชาญทาง 
       วชิาชีพ 
    เป้าประสงค ์17. การพฒันาศกัยภาพ/ขีดความสามารถ ของบุคลากร 
    เป้าประสงค ์18. พฒันาบุคลากรใหต้รงกบัความตอ้งการของพนัธกิจ ทิศทาง และ

วฒันธรรมขององคก์ร 
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่4 : พฒันำระบบกำรบริหำรและธรรมำภิบำล (Good Governance) 
    กลยุทธ์ 7 : กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
    เป้าประสงค ์19. ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
    เป้าประสงค ์20. พฒันาระบบการจดัการทรัพยสิ์น 
    เป้าประสงค ์21. การบริหารตน้ทุน ทรัพยสิ์น และความเส่ียงในการด าเนินงาน 
    เป้าประสงค ์22. มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
    เป้าประสงค ์23. Green University (ปรับปรุงภูมิทศัน์ และการอนุรักษ์ 
       ทรัพยากรธรรมชาติ) 
    กลยุทธ์ 8 : กำรพฒันำวฒันธรรมองค์กร 
    เป้าประสงค ์24. ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม จดัตั้งหอศิลป์มหาวทิยาลยั 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่5 : กำรสร้ำงเครือข่ำยและพฒันำมหำวทิยำลัยสู่สำกล Networking  
      and Internationalization 
    กลยุทธ์ 9 : ควำมร่วมมือ Co Op 
    เป้าประสงค ์25. ความร่วมมือกบัภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตบณัฑิต  
       Hands-on เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
    กลยุทธ์ 10 : กำรยกระดับมหำวทิยำลยัสู่สำกล 
    เป้าประสงค ์26. การจดัตั้งกองทุนเพื่อพฒันานกัศึกษาต่างชาติ และจ านวน

นกัศึกษาต่างชาติและนกัศึกษาแลกเปล่ียน 
    เป้าประสงค ์27. เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือทางดา้นวชิาการ วิจยั และ

ศิลปวฒันธรรม กบัหน่วยงานอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่6 : พฒันำระบบสำรสนเทศเพือ่สนับสนุนพนัธกจิของมหำวิทยำลยั 
    กลยุทธ์ 11 : กำรพฒันำกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศเพือ่กำรบริหำรจัดกำร 
    เป้าประสงค ์28. พฒันาระบบขอ้มูลกลางของมหาวทิยาลยั 
    เป้าประสงค ์29. ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2559 
 

3.  โครงสร้ำงองค์กร 
 

สภำมหำวิทยำลัย

มหำวิทยำลัย

*ส ำนักงำนอธิกำรบดี *คณะ *สถำบัน/ส ำนัก *ส ำนักงำนบริหำร มทร.ล้ำนนำ

**กองกลำง

**กองคลัง

**กองบริหำรงำนบุคคล

**กองนโยบำยและแผน

**กองพัฒนำนักศึกษำ

***กองประชำสัมพันธ์

***กองพัฒนำอำคำรสถำนท่ี

***ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ

***ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน

***ส ำนักงำนบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

***ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ

*คณะวิศวกรรมศำสตร์

**สนง.คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์

*คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

**สนง.คณบดีคณะบริหำรธุรกิจฯ

*คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

**สนง.คณบดีคณะศิลปกรรมฯ

*คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร

**สนง.คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ

*วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวทิยำกำร

*สถำบันวิจัยและพัฒนำ

*ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน

*ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

**สถำบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

**สถำบันถ่ำยทอดเทคโนโลยี
สู่ชุมชน

*เชียงรำย

*ตำก

*น่ำน

*พิษณุโลก

**กองกำรศึกษำเชียงรำย

**กองบริหำรทรัพยำกรเชียงรำย

****ศูนย์สอบเทียบเคร่ืองมือวัดฯ

*ล ำปำง

**กองกำรศึกษำตำก

**กองบริหำรทรัพยำกรตำก

**กองกำรศึกษำน่ำน

**กองบริหำรทรัพยำกรน่ำน

**กองกำรศึกษำพิษณุโลก

**กองบริหำรทรัพยำกรพิษณุโลก

**กองกำรศึกษำล ำปำง

**กองบริหำรทรัพยำกรล ำปำง

หมำยเหตุ
*โครงสร้ำงตำมก กระทรวง ปี 2549
**โครงสร้ำงตำมประกำศกระทรวง ปี 2550
***โครงสร้ำงตำมมติสภำมหำวิทยำลัย 
****โครงสร้ำงตำมประกำศมหำวิทยำลัย

***ศูนย์กำรจัดกำรศึกษำพิเศษ (จอมทอง)

 
 

4.  รำยช่ือผู้บริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน  
 4.1 คณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ 
  1) ดร.กฤษณพงศ ์   กีรติกร นายกสภามหาวทิยาลยั  
  2) ศ.ดร.พงษศ์กัด์ิ   องักสิทธ์ิ อุปนายกสภามหาวทิยาลยั    
  3) ศ.ดร.ทรงศกัด์ิ   ศรีบุญจิตต ์ กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
  4) รศ.ดร.พินิติ   รตะนานุกลู กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
  5) ดร.พนัธ์ศกัด์ิ   ศิริรัชตพงษ ์ กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
  6) รศ.สุทศัน์   จุลศรีไกวลั กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
  7) นายเสริมชยั   กิตติรัตนไพบูลย ์ กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
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  8) นายเจน   น าชยัศิริ กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
  9) นายเทอดทรงชยั   พุทธิศรี กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
  10) นางสาวสุพตัรา   สังขม์งคล กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
  11) นายศิโรตม ์  สวสัด์ิพาณิชย ์ กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
  12) นายอุดม   มณีขติัย ์ กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
  13) รศ.อศันีย ์  ชูอรุณ กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
  14) ดร.เอนก   เพิ่มวงศเ์สนีย ์ กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
  15) นายโอภาส   เขียววชิยั กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
  16) รศ.ดร.น ายทุธ   สงคธ์นาพิทกัษ ์ กรรมการสภามหาวทิยาลยั  
  17) ดร.บรรเจิด   แสงจนัทร์ กรรมการสภามหาวทิยาลยั  
  18) ผศ.สนิท   พิพิธสมบติั กรรมการสภามหาวทิยาลยั  
  19) ผศ.อุดม   สุธาค า กรรมการสภามหาวทิยาลยั 
  20) ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล กรรมการสภามหาวทิยาลยั 
  21) ดร.ทินกร   ทาตระกลู กรรมการสภามหาวทิยาลยั  
  22) ดร.กิจจา   ไชยทนุ กรรมการสภามหาวทิยาลยั 
  23) นายภฤศพงศ ์  เพชรบุล กรรมการสภามหาวทิยาลยั 
  24) ผศ.เทอดทูล โตคีรี กรรมการสภามหาวทิยาลยั 
  25) ดร.นิติศกัด์ิ   เจริญรูป กรรมการสภามหาวทิยาลยั 
  26) นายบุญฤทธ์ิ   สโมสร กรรมการสภามหาวทิยาลยั  
  27) นายประสิทธ์ิ   อินทร์จนัทร์ กรรมการสภามหาวทิยาลยั  
  28) ผศ.ดร.พิชยั   สุรพรไพบูลย ์ กรรมการสภามหาวทิยาลยั 
  29) ผศ.ดร.วนัไชย   ค าเสน กรรมการสภามหาวทิยาลยั 
 
 4.2  คณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน/พืน้ที ่
  1)  รศ.ดร.น ายทุธ    สงคธ์นาพิทกัษ ์ อธิการบดี 
  2)  ผศ.สนิท  พิพิธสมบติั รองอธิการบดีดา้นวชิาการและกิจการนกัศึกษา 
  3)  ผศ.อุดม    สุธาค า รองอธิการบดีดา้นยทุธศาสตร์และแผนพฒันา/ 

    รองอธิการบดี มทร.ลา้นนา เชียงราย 
  4) ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีดา้นบริหาร/ 
     รองอธิการบดี มทร.ลา้นนา ล าปาง 
  5) ดร.ภาสวรรธน์   วชัรด ารงคศ์กัด์ิ รองอธิการบดีดา้นวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
  6)  ดร.ยพุเยาว ์ ดรุณ รองอธิการบดีดา้นวเิทศสัมพนัธ์ 
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  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)  ผศ.สุภทัรา ปานสุวรรณจิตร์ ผูช่้วยอธิการบดี/ผูอ้  านวยการกองบริหารงานบุคคล 
  11) ผศ.พรรณี นุกลูคาม ผูช่้วยอธิการบดี/ผูอ้  านวยการกองคลงั 
  12) นายสมศกัด์ิ วรรณชยั ผูช่้วยอธิการบดี/ผูอ้  านวยการกองนโยบายและแผน 
  13)  ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
  14)  ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
  15)  ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และ 
     เทคโนโลยกีารเกษตร 
  16)  ผศ.ถาวร ฝ้ันชมพ ู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  17)  ผศ.ดร.นิวตัร มูลปา ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 
  18)  ผศ.สมเกียรติ วงษพ์านิช ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  19)  นายอนนัท ์ ทบัเกิด ผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 
  20)  ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร 
  21)  ดร.กญัญณชั  ศิริธญัญา ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา 
  22) นายภฤศพงศ ์  เพชรบุล ผูอ้  านวยการสถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชน 
  23)  รศ.ดร.ปาริชาติ บวัเจริญ ผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา  
  24)  นายชาคริต ชูวฒุยากร  ผูอ้  านวยการกองพฒันาอาคารสถานท่ี 
  25)  ผศ.ธวชัชยั   พึ่งธรรม  ผูอ้  านวยการกองกลาง 
  26)  ผศ.ดร.พีระ   จูนอ้ยสุวรรณ  ผูอ้  านวยการกองพฒันานกัศึกษา 
 
  27)  นายประสิทธ์ิ  อินทร์จนัทร์  ผูอ้  านวยการส านกังานบริหารทรัพยสิ์นและ 
      สิทธิประโยชน์ 
  28)  นายชยัปฐมพร  ธนพฒัน์ปวงวนั  ผูอ้  านวยการศูนยว์ฒันธรรม 
  29)  ดร.โสภา   เภสัชพิพฒัน์กุล หวัหนา้ส านกังานตรวจสอบภายใน 
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5.  หลกัสูตรและสำขำวชิำทีเ่ปิดสอน 
ในปีการศึกษา 2559 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนามีจ านวนหลกัสูตรท่ีเปิดสอน

ทั้งส้ิน 55  หลกัสูตร จ าแนกเป็น  
 ระดบัปริญญาตรี จ านวน  48  หลกัสูตร 
 ระดบัปริญญาโท จ านวน   7  หลกัสูตร 

 

ระดบั
ปริญญำ 

ช่ือหลกัสูตร คุณวุฒิ 
ปีที่ 

ปรับปรุง
ล่ำสุด 

วนัที่สภำ
มหำวทิยำลยั
อนุมัติหลกัสูตร 

วนัที่ สกอ. ลง
นำมรับทรำบ
หลกัสูตร 

ปริญญาตรี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  สาขาวิชาการบญัชี  พ.ศ.2555 6 ม.ค. 2555 10 ส.ค. 2555 
ปริญญาตรี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการตลาด พ.ศ.2555 6 ม.ค. 2555 31 ก.ค.2555 
ปริญญาตรี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการ พ.ศ.2555 6 ม.ค. 2555 31 ก.ค.2555 
ปริญญาตรี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง

คอมพิวเตอร์   
พ.ศ.2555 6 ม.ค. 2555 27 ส.ค.2555 

ปริญญาตรี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ พ.ศ.2555 6 ม.ค. 2555 7 ก.ย.2555 
ปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการ

โรงแรม 
พ.ศ.2555 6 ม.ค. 2555 11 ก.ย.2555 

ปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการ
ส่ือสารสากล 

พ.ศ.2555 6 ม.ค. 2555 11 ก.ย.2555 

ปริญญาตรี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ  

พ.ศ.2555 3 มี.ค. 2555 11 ก.ย.2555 

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์   พ.ศ.2555 3 มี.ค. 2555 4 ต.ค.2555 
ปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์   พ.ศ.2555 3 มี.ค. 2555 4 ต.ค.2555 
ปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประมง   พ.ศ.2555 3 มี.ค. 2555 4 ต.ค.2555 
ปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคร่ืองจกัรกลเกษตร พ.ศ.2555 3 มี.ค. 2555 4 ต.ค.2555 
ปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร  
พ.ศ.2555 3 มี.ค. 2555 31 ต.ค.2555 

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร พ.ศ.2555 3 มี.ค. 2555 31 ต.ค.2555 
ปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  พ.ศ.2555 3 มี.ค. 2555 4 ต.ค.2555 
ปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  พ.ศ.2555 5 ก.ย.2557 8 เม.ย. 2558 
ปริญญาตรี หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยภูีมิทศัน์    พ.ศ.2555 3 มี.ค. 2555 31 ต.ค.2555 
ปริญญาตรี หลกัสูตรคหกรรมศาสตร

บณัฑิต   
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   พ.ศ.2555 3 มี.ค. 2555 31 ต.ค.2555 

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ  พ.ศ.2555 3 มี.ค. 2555 4 ต.ค.2555 
ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร

บณัฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ.2554 1 เม.ย. 2554 30 ก.ย. 2554 

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ พ.ศ.2554 26 ก.พ. 2554 4 พ.ย. 2554 

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.2555 

6 ม.ค. 2555 12 ต.ค. 2555 
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ระดบั
ปริญญำ 

ช่ือหลกัสูตร คุณวุฒิ 
ปีที่ 

ปรับปรุง
ล่ำสุด 

วนัที่สภำ
มหำวทิยำลยั
อนุมัติหลกัสูตร 

วนัที่ สกอ. ลง
นำมรับทรำบ
หลกัสูตร 

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
พ.ศ.2555 

6 ม.ค. 2555 11 ก.ย. 2555 

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและ
ชีวภาพ  

พ.ศ.2555 6 ม.ค. 2555 24 ก.ย. 2555 

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
พ.ศ.2555 

6 ม.ค. 2555 11 ก.ย. 2555 

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ ์
พ.ศ.2555 

6 ม.ค. 2555 24 ก.ย. 2555 

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
พ.ศ.2555 

6 ม.ค. 2555 11 ก.ย. 2555 

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ.2555 

6 ม.ค. 2555 12 ต.ค. 2555 

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
พ.ศ.2555 

6 ม.ค. 2555 12 ต.ค. 2555 

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
พ.ศ.2555 

6 ม.ค. 2555 4 ต.ค.2555 

ปริญญาตรี หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บณัฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยเีคร่ืองกล 
พ.ศ.2555 

3 มี.ค. 2555 7 ก.ย. 2555 

ปริญญาตรี หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บณัฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า 
พ.ศ.2555 

3 มี.ค. 2555 7 ก.ย. 2555 

ปริญญาตรี หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บณัฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยี
โทรคมนาคม 

พ.ศ.2555 3 มี.ค. 2555 7 ก.ย. 2555 

ปริญญาตรี หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บณัฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหการ พ.ศ.2555 3 มี.ค. 2555 19 ต.ค.2555 

ปริญญาตรี หลกัสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบณัฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
(5 ปี) 

พ.ศ.2555 3 มี.ค. 2555 4 ต.ค.2555 

ปริญญาตรี หลกัสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบณัฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (5 ปี) พ.ศ.2555 3 มี.ค. 2555 11 ก.ย. 2555 

ปริญญาตรี หลกัสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบณัฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (5 ปี) พ.ศ.2555 3 มี.ค. 2555 31 ต.ค.2555 

ปริญญาตรี หลกัสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบณัฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
(5 ปี) 

พ.ศ.2555 3 มี.ค. 2555 4 ต.ค.2555 

ปริญญาตรี หลกัสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบณัฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   
(5 ปี) 

พ.ศ.2555 3 มี.ค. 2555 11 ก.ย. 2555 

ปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชาทศันศิลป์  พ.ศ.2555 3 มี.ค. 2555 7 ก.ย. 2555 
ปริญญาตรี หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศา

สตรบณัฑิต  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) พ.ศ.2555 3 มี.ค. 2555 16 ม.ค.2556 
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ระดบั
ปริญญำ 

ช่ือหลกัสูตร คุณวุฒิ 
ปีที่ 

ปรับปรุง
ล่ำสุด 

วนัที่สภำ
มหำวทิยำลยั
อนุมัติหลกัสูตร 

วนัที่ สกอ. ลง
นำมรับทรำบ
หลกัสูตร 

ปริญญาตรี หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศา
สตรบณัฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  
(5 ปี) 

พ.ศ.2555 3 มี.ค. 2555 3 ธ.ค.2555 

ปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตร
บณัฑิต 

สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม   พ.ศ.2555 3 มี.ค. 2555 27 ส.ค.2555 

ปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตร
บณัฑิต 

สาขาวิชาส่ิงทอและเคร่ืองประดบั  พ.ศ.2555 3 มี.ค. 2555 7 ก.ย. 2555 

ปริญญาตรี หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวิชาเซรามิก  พ.ศ.2555 3 มี.ค. 2555 7 ก.ย. 2555 
ปริญญาตรี หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารพิมพ์

และบรรจุภณัฑ ์
พ.ศ.2555 3 มี.ค. 2555 7 ก.ย. 2555 

ปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตร
บณัฑิต  

สาขาวิชาออกแบบส่ือสาร พ.ศ.2555 3 มี.ค. 2555 27 ส.ค.2555 

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการ
อาหาร 

พ.ศ.2555 6 ม.ค. 2555 20 ส.ค.2555 

ปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต  

สาขาวิชาพืชศาสตร์  พ.ศ.2555 4 พ.ค. 2555 19 พ.ย. 2555 

ปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร          พ.ศ.2555 3 มี.ค. 2555 18 เม.ย. 2556 

ปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตสตัว ์       พ.ศ.2555 3 มี.ค. 2555 5 เม.ย. 2556 

ปริญญาโท หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบณัฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล พ.ศ.2555 3 มี.ค. 2555 8 ม.ค. 2556 

ปริญญาโท หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบณัฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ.2555 2-3 มี.ค. 2553 19 ธ.ค.2557 

ปริญญาโท หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรม
หาบณัฑิต  

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
สร้างสรรค ์

พ.ศ.2557 18 เม.ย. 2557 23 ก.ย. 2558 

ปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต  

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พ.ศ.2557 3 ม.ค. 2557 8 พ.ย. 2558 

 
 

6.  จ ำนวนนักศึกษำ 
ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีนกัศึกษาจ านวนทั้งส้ิน 

21,322 คน เป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ จ านวน 477 คน ระดบัประกาศนียบตัรวิชา
ชีพชั้นสูง จ  านวน 2,153  คน   ระดบัปริญญาตรี จ  านวน  18,948  คน  ระดบัปริญญาโท จ านวน  81  
คน  แบ่งตามรายคณะ / พื้นท่ี ดงัน้ี 
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ตำรำงแสดงจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมดของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ 

พืน้ที่ 
คณะ 

เชียงใหม่ เชียงรำย ล ำปำง ตำก น่ำน พษิณุโลก รวม 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4,735 771 1,365 1,293 688 382 9,234 
คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารเกษตร 

0 1 558 165 420 791 1,935 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 4,134 1,011 257 2,222 172 245 8,041 
คณะศิลปกรรมและ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1,839 0 0 101 0 0 1,940 

วทิยาลยัเทคโนโลยแีละ 
สหวทิยาการ 

449 0 0 60 0 0 509 

รวม 11,157 1,783 2,180 3,841 1,280 1,418 21,659 

 
ตำรำงแสดงจ ำนวนนักศึกษำแบ่งตำมรำยคณะ / พืน้ที ่ของนักศึกษำระดับปริญญำตรีและระดับ
ปริญญำโท 

           พืน้ที่ 
  คณะ 

เชียงใหม่ เชียงรำย ล ำปำง ตำก น่ำน พษิณุโลก 
รวม 
ป.ตรี 

รวม 
ป.โท 

รวม
ทั้งส้ิน 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

คณะบริหารธุรกิจฯ 4,615 24 771 0 1,147 0 1,175 0 688 0 395 0 8,691 24 8,715 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 0 0 1 0 492 11 165 0 380 6 611 2 1,649 19 1,668 
คณะวศิวกรรมฯ 3,597 32 1,011 0 157 0 1,607 0 67 0 167 0 6,606 32 6,638 
คณะศิลปกรรมฯ 1,839 6 0 0 0 0 101 0 0 0 0 0 1,934 6 1,940 
วิทยาลยัเทคโนโลยีฯ 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 68 

รวม 10,113 62 1,783 0 1,796 11 3,048 0 1,135 6 1,418 0 18,948 81 19,029 

 
 
7.  จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 
 7.1 จ ำนวนอำจำรย์ 
  ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีจ านวนอาจารย์ทั้ งส้ิน 
1,200.5 คน เป็นขา้ราชการพลเรือน 537.5 คน พนกังานมหาวิทยาลยั 472.5 คน พนกังานราชการ 1 
คน พนกังานตามพนัธกิจ 189.5 คน  
  ทั้งน้ี เม่ือนับตามเกณฑ์ของ สกอ. มีจ  านวนอาจารย์ทั้ งส้ิน 1,200.5 คน ปฏิบติังานจริง  
1,132.5 คน ลาศึกษาต่อ 68 คน 
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ตำรำงแสดงจ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกประเภท (ตำมเกณฑ์ สกอ.) 

ล ำดบั ประเภท 
จ ำนวนรวม 

(คน) 
ลำศึกษำต่อ 

(คน) 
ปฏิบัติงำนจริง 

(คน) 
1 ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาต าแหน่งวชิาการ   537.5 5 532.5 
2 พนกังานมหาวทิยาลยั   472.5 63 409.5 
3 พนกังานราชการ    1 - 1 
4 ลูกจา้งชัว่คราว   189.5 - 189.5 

รวมอำจำรย์ประจ ำ  1,200.5 68 1,132.5 

ข้อมูลจำก : กองบริหารงานบุคคล  เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม  2560 

 
ตำรำงแสดงจ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวชิำกำร (ตำมเกณฑ์ สกอ.)  

คณะ/วิทยำลัย 
ต ำแหน่งอำจำรย์ ต ำแหน่ง ผศ. ต ำแหน่ง รศ. ต ำแหน่ง ศ. 

รวม 
ลำศึกษำ
ต่อ 

ปฏิบัติ 
งำนจริง ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 25 215 46 1 54 26 0 1 2 0 0 1 371 23 348 

คณะบริหำรธุรกิจและ
ศิลปศำสตร์ 

28.5 254.5 35.5 2 49 12 0 2 2 0 0 0 385.5 24 361.5 

คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรเกษตร 

7 124.5 50 3 60 34 0 6 12 0 0 0 296.5 17 279.5 

คณะศิลปกรรมและ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ 

10 89.
5 

5 5 15 1 0 3 2 0 0 0 130.5 4 126.5 

วิทยำลัยเทคโนโลยีและ 
สหวิทยำกำร 

0 12 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 17 0 17 

รวม 70.5 695.5 139.5 11 178 74 0 12 19 0 0 1 1,200.5 68 1,132.5 

ข้อมูลจำก : กองบริหารงานบุคคล เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม  2560 

 
ตำรำงแสดงอตัรำส่วนจ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวชิำกำร  

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
อตัรำส่วนวุฒิ   อตัรำส่วน ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี อำจำรย์ ผศ. รศ. ศ. 
1,200.5  คน 233.5 885.5 81.5 905.5 263 31 1 
ร้อยละ 19.45 73.76 6.78 75.42 21.90 2.58 0.08 
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 7.2 บุคลำกรสำยสนับสนุน       

ตำรำงแสดงจ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน 

ประเภท 
วุฒิกำรศึกษำ (คน) รวม 

(คน) ต ่ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ขา้ราชการ - 27 26 - 53 
พนกังานมหาวทิยาลยั - 354 9 - 363 
พนกังานราชการ 44 35 - - 79 
ลูกจา้งประจ า 93 5 - - 98 
ลูกจา้งชัว่คราว/พนกังานตามพนัธกิจ 154 170 1 - 325 

รวมบุคลำกรท้ังส้ิน 291 591 36 - 918 

ข้อมูลจำก : กองบริหารงานบุคคล  เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม  2560 

 
8.  ข้อมูลด้ำนงบประมำณ และอำคำรสถำนที่ 
 8.1  งบประมำณ  
  1)  งบประมำณประจ ำปี   

 ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับงบประมาณ
ประจ าปีจ าแนกตามประเภทรายจ่าย ดงัน้ี 
 
ตำรำงแสดงจ ำนวนงบประมำณทีไ่ด้รับจ ำแนกตำมประเภทรำยจ่ำย 

ประเภทรำยจ่ำย 

ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2559 
(ปีที่แล้ว) 

พ.ศ. 2560  (ปีปัจจุบัน ข้อมูล ณ 30 มิย. 60 ) 

จัดสรร เบิกจ่ำย 
งบบุคลากร 380,677,312.59 417,885,600.00 283,016,435.39 
งบด าเนินงาน 199,545,763.19 168,394,293.00 103,992,859.61 
งบลงทุน 499,120,134.21 434,785,807.00 201,049,412.56 
รายจ่ายอ่ืน  206,552,810.23 137,141,000.00 26,462,145.31 
งบเงินอุดหนุน  385,460,057.77 389,702,500.00 261,722,991.93 

รวมทั้งส้ิน 1,671,356,077.99 1,547,909,200.00 876,243,844.80 
ค่าเส่ือมราคา 100,232,204.66 100,232,204.66 100,232,204.66 

รวมค่ำเส่ือมรำคำ 1,771,588,282.65 1,648,141,404.66 976,476,049.46 

งบด ำเนินกำรท้ังส้ิน  (หักงบลงทุน) 1,272,468,148.44 1,213,355,597.66 775,426,636.90 

ข้อมูลจำก : กองคลงั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
หมำยเหต ุ:  ยอดจดัสรรเป็นยอดท่ีไดรั้บจริงจากส านกังบประมาณ  
 (รวมจดัสรรเพ่ิมระหวา่งปีและเป็นรายการท่ีมีการโอนเปล่ียนแปลงแลว้) 
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 2) งบประมำณเงินรำยได้  
 เป็นงบประมาณท่ีมหาวิทยาลยั จดัสรรให้กับหน่วยงานในสังกดั โดยเบิกจ่ายตาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และพ.ศ. 2560 จ าแนกตามประเภทรายจ่าย ดงัน้ี 
 
ตำรำงแสดงจ ำนวนงบประมำณเงินรำยได้ทีจั่ดสรรจ ำแนกตำมประเภทรำยจ่ำย 

ประเภทรำยจ่ำย 

ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2559 
(ปีที่แล้ว) 

พ.ศ. 2560  (ปีปัจจุบัน ข้อมูล ณ 30 มิย. 2560) 

จัดสรร เบิกจ่ำย 
งบบุคลากร 145,268,363.50 108,015,210.00 26,699,707.53 
งบด าเนินงาน 51,350,997.71 170,921,428.00 65,405,636.42 
งบลงทุน 31,773,572.38 21,602,500.00 8,644,417.71 
รายจ่ายอ่ืน  8,632,664.21 106,712,402.00 7,740,877.03 
งบเงินอุดหนุน  2,423,676.00 8,616,626.00 3,147,846.66 
งบกลาง 8,189,902.75 6,128,926.00 702,929.55 
เงินสมทบสถาบนั 15,283,627.90 91,467,569.00 6,113,872.81 

รวมทั้งส้ิน 262,922,804.45 513,464,661.00 118,455,287.71 

ค่ำเส่ือมรำคำ 25,508,904.10 25,508,904.10 25,508,904.10 

รวมค่ำเส่ือมรำคำ 288,431,708.55 538,973,565.10 143,964,191.81 

งบด ำเนินกำรท้ังส้ิน  (หักงบลงทุน) 256,658,136.17 517,371,065.10 135,319,774.10 

ข้อมูลจำก : กองคลงั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
** ขอ้มูลปีงบประมาณ 2559 เป็นงบประมาณรายไดเ้ฉพาะส่วนกลาง ไม่รวมพ้ืนท่ี ** 
 

 8.2 อำคำรสถำนที ่
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีสถานท่ีตามพื้นท่ีด าเนินงาน 6 พื้นท่ี 1 สถาบนั 
1 วทิยาลยั คือ 
 1)  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขท่ี 128 ถนนห้วยแก้ว 
ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีพื้นท่ี 105 ไร่  
 2)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ตั้ งอยู่เลขท่ี 99 หมู่  10 ถนน
พหลโยธิน ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 5,000 ไร่  
 3)  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก ตั้งอยู่เลขท่ี 41 ถนนพหลโยธิน ต าบล 
ไมง้าม อ าเภอเมือง จงัหวดัตาก มีพื้นท่ี 230 ไร่  
 4)  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน ตั้งอยู่เลขท่ี 59 หมู่ 13 ต  าบลฝายแก้ว 
อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน มีพื้นท่ี 864 ไร่  
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 5)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ตั้ งอยู่เลขท่ี 52 หมู่ 7 ต าบล                 
บา้นกร่าง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก มีพื้นท่ี 572 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา  
 6)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง ตั้งอยูท่ี่ 200 หมู่ 17 ต าบลพิชยั อ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง มีพื้นท่ี 1,800 ไร่  
 7)  สถาบนัวจิยัเทคโนโลยกีารเกษตร ตั้งอยูเ่ลขท่ี 202 หมู่ท่ี 17 ถนนพหลโยธิน ต าบลพิชยั 
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง โดยใชพ้ื้นท่ีร่วมกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง  
 8)  วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ตั้งอยูท่ี่ 98 หมู่ 8 ต  าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีพื้นท่ี 300 ไร่ 
 
9.  เอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์หรือวฒันธรรมของสถำบัน 
 เอกลกัษณ์ 
  ภาพลกัษณ์ท่ีดีเป็นส่ิงส าคญัของทุกองคก์ร การก าหนดเอกลกัษณ์ท่ีชดัเจน สามารถใชเ้ป็น
กรอบส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ประกอบดว้ย อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรปลอดภยั ความหลากหลายทางชีวภาพและความมัน่คง
ทางอาหาร เทคโนโลยีและการจดัการเพื่อชุมชน การคา้และบริการจดัการเทคโนโลยี วฒันธรรม
ทอ้งถ่ินและนวตักรรม อาหารสุขภาพและพนัธุกรรมพืช เป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนและ
สร้างความเขา้ใจ ใหมี้เป้าหมายเดียวกนั สู่การเป็น “มหาวทิยาลยันวตักรรมเพื่อชุมชน” 
 
 อตัลกัษณ์ 
          “บณัฑิตนกัปฏิบติัมืออาชีพท่ีใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน” 
 -   บณัฑิตนกัปฏิบติั  (Hands - on) 
 -   ใชท้กัษะท่ีมีเทคโนโลยเีป็นฐาน (Technology - Based Learning) 
 -   สร้างความเช่ียวชาญวชิาชีพ (Professional Oriented) 
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10.  ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีทีผ่่ำนมำ 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะภำพรวม 
 1. ผูบ้ริหารระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และ
ระดบัหน่วยงาน ควรร่วมกนัท าความเขา้ใจในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนา ตาม
บทบาทหน้าท่ีส าคัญท่ีตนเองรับผิดชอบ และ
วางแผนการด าเนินงาน การจัดเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้มูล และก ากบัติดตาม อย่างเป็นระบบ
และจริงจงั เพื่อสามารถพฒันาคุณภาพการศึกษาใน
องค์รวมของมหาวิทยาลยัได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และผลักดันให้ขับ เค ล่ือนมหาวิทยาลัยตาม
วสัิยทศัน์ท่ีก าหนด  

 มหาวิทยาลยัโดยส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ไดจ้ดั
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพ
การศึกษาส าหรับผูบ้ริหาร เม่ือวนัท่ี 4 ก.พ. 2560  โดยมีเชิญ
วิทยากรจาก สกอ.  มาบรรยาย โดยมีผู ้เข้า ร่วมโครงการ 
ประกอบดว้ย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี และ
ผูบ้ริหารส านกั/สถาบนั เขา้ร่วมโครงการประมาณ 40 คน 

2.  ผูบ้ริหารระดับคณะและหน่วยงานควรสร้าง
ความเขา้ใจให้กบับุคลากรของตน ให้มีความเขา้ใจ
ในการท างานท่ีมุ่งสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้ง
ระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย และให้
เกิดผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน จนเป็นส่วนหน่ึง
ของการปฏิบติังานคุณภาพในชีวติประจ าวนั 

 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยได้จัดโครงการ
เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจระดบัหลกัสูตรปริญญาตรี เม่ือวนัท่ี 
8-9 ธ.ค. 2559 โดยมีคุณนุชนภา  ร่ืนอบเชย ผูอ้  านวยการส านัก
มาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา เป็นวิทยากร โดยมีผูเ้ข้าร่วม
โครงการ ประกอบดว้ยอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร จ านวน 150 คน  
และจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระดับหลักสูตร
ปริญญาโท เม่ือวนัท่ี 6-9 ม.ค. 2560 มี รศ.ดร.เอกชัย  แสงอินทร์  
คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นวิทยากร โดยมี
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ประกอบดว้ยอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรระดับ
ปริญญาโท และบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ของหลกัสูตร คณะ จ านวน 50 คน 

3.  เน่ืองจากมหาวิทยาลยัมีพ้ืนท่ีการจดัการศึกษา
อยู่ในหลายพ้ืนท่ีในภาคเหนือ มหาวิทยาลัยควร
วางแผนดา้นการส่ือสารและการรับรู้ภายในองคก์ร
ใหเ้กิดความเขา้ใจในทุกกิจกรรมและด าเนินการไป
ในทิศทางเดียวกนั 

 มหาวิทยาลัยโดยส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้
ด าเนินการจดัท าโครงการ  
 คร้ังท่ี 1 ด  าเนินการติดตามผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษา ทุกคณะและทุกพ้ืนท่ี ซ่ึงมี ผศ.ปรานี  พรรณวเิชียร เป็น
วิทยากรบรรยายเก่ียวกับตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ระดบัคณะ/สถาบนั  
 คร้ังท่ี 2 ด  าเนินการติดตามผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษา โดยให้พ้ืนท่ีด าเนินการติดตามระดบัหลกัสูตรท่ีไม่ได ้
Site visit ระหว่างวนัท่ี 1-10 มิ.ย. 2560 ส าหรับระดบั หลกัสูตรท่ี 
site visit จ านวน 8 หลกัสูตร ติดตามระหวา่งวนัท่ี 19-28 มิ.ย.2560 
ระดับพ้ืนท่ี ติดตามระหว่างวันท่ี 1-21 ก.ค. 2560 ระดับคณะ 
ระหวา่งวนัท่ี 24-27 ก.ค.2560 และระดบัสถาบนั ระหวา่งวนัท่ี 12-
13 ก.ย .2560 ซ่ึ งด า เ นินการโดยส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 
4.  มีกิจกรรมและผลการด าเนินงานตามพนัธกิจ
ต่างๆ จ านวนมาก หลากหลายกิจกรรมท่ีด าเนินการ
แลว้ประสบความส าเร็จแต่ระบบและกลไกในการ
ปฏิบัติงานไม่ชัดเจนและขาดการประเมินผลเชิง
คุณภาพอย่างเป็นระบบ จึงท าให้ไม่เห็นผลลพัธ์ท่ี
เป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามผล 
วเิคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ใน
การพฒันาพนัธกิจต่างๆ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ี
ก าหนดไว ้ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาไดด้  าเนินกิจกรรมตาม
วิสัยทศัน์ “มหาวิทยาลยัชั้นน าดา้นการผลิตบณัฑิตนักปฏิบติั บน
ฐานสร้างสรรค ์นวตักรรม วิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
ชุมชน สู่สากล” จึงไดมี้การวางยทุธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยั 
6 ประเดน็ยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาและปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน New Approach to Education 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างความเป็นเลิศทางดา้นวิชาการ 
วจิยั และนวตักรรม Community Research and Innovation  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาศกัยภาพบณัฑิตและบุคลากร
ใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
 ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 4 พฒันาระบบบริหารและธรรมาภิบาล 
(Good Governance) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  5 การสร้างเครือข่ายและพัฒนา
มหาวทิยาลยัสู่สากล(Networking and Internationalization) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี  6  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนบัสนุนพนัธกิจของมหาวทิยาลยั 
 อีกทั้งไดก้ าหนด ตวัช้ีวดัพร้อมค่าเป้าหมาย และมอบหมาย
ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการตามแผนงานท่ีวางไว ้โดยค านึงถึง
ปัจจัยและผลสัมฤท ธ์ิ เ ชิง คุณภาพท่ีจะน าไป สู่การพัฒนา
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย
ทบทวน 59 ผลสัมฤทธ์ิ ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ 9 นโยบาย โดยมี
คณะท า ง านขับ เค ล่ือนการทบทวนและพัฒนาศักยภาพ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิจารณาตาม 9 นโยบาย
หลกั ให้เหมาะสมสอดคลอ้ง โดยมีการปรับตวัช้ีวดัเหลือเพียง 29 
ตัวช้ีวดั เพ่ือให้เป็นทิศทางเดียวกันในการด าเนินงาน และอยู่
ระหว่างการพัฒนาการติดตามผลการด าเนินงานผ่านระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสามารถน าขอ้มูลผลการติดตามผลการ
ด าเนินงานมาประกอบการพิจารณาทบทวนข้อได้อย่างเป็น
ปัจจุบนัและตอบสนองตามพนัธกิจหลกัของมหาวทิยาลยั 

องค์ประกอบที่ 1 
1.  ควรเร่งให้มีการพฒันาคุณวุฒิของอาจารยใ์น
ระดบัปริญญาเอกและการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ โดยใช้กลไกของแผนพัฒนาบุคลากรท่ี
จัดท าข้ึนจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเป็น
ความต้องการการพัฒนารายบุคคล (IDP)  น ามา
สังเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือจดัหาทรัพยากรอย่างพอเพียง 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร 

การด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะ 
1. กำรศึกษำต่อ 
1)  คณะด าเนินการจดัท าแผนก าลงัคน 5 ปี เพื่อพฒันายกระดบั

วฒิุการศึกษาของสายวชิาการ 
2)  คณะก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร

สายวิชาการให้มีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก
ในดา้นภาษา สถานศึกษาและแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก 



18 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2559 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 
นอกจากน้ีควรจัดท าโครงการสนับสนุนให้
บุคลากรมีความพร้อม เพื่อการพัฒนาตนเองให้
สอดคลอ้งกบัระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันา
บุคลากร เช่น การเตรียมความพร้อมในการเลือก
สถานศึกษา การเสนอโครงงานวิจัย การเตรียม
ผลงานวชิาการและผลงานวจิยั เป็นตน้ 

3)  บุคลากรท่ีคณะก าหนดไวใ้นแผนการพฒันาเพ่ือยกระดบัวุฒิ
การศึกษาให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งมีภาระงาน
ดา้นการพฒันาตนเอง เพื่อใหไ้ดศึ้กษาในระดบัปริญญาเอก 

4)  มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรทุนตามสัดส่วนท่ีสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

5)  มหาวิทยาลยัด าเนินการสร้างความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัใน
ต่างประเทศในการพัฒนาสายวิชาการเพ่ือยกระดับวุฒิ
การศึกษาระดบัปริญญาเอก 

6)  มหาวิทยาลยัด าเนินการจดักลไกสนับสนุนเพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านความสามารถทางภาษาและอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อ
การศึกษาระดบัปริญญาเอก 

ผลการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  มีจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้ งหมด (นับรวมท่ีลาศึกษาต่อ) จ  านวน 1,200.5 คน มี
อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 233.5 คน  เม่ือ
ค านวณตามสูตร พบว่าค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก เท่ากบัร้อยละ 19.45 คะแนนท่ีไดเ้ท่ากบั 2.43 คะแนน 
 
2. กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
1)  จดัโครงการส่งเสริมการจดัท าผลงานทางวิชาการ (โรงเรียน 

ผศ.รศ. และ ศ.)  
2) มีมาตรการสร้างแรงจูงใจในการยื่นผลงานเพ่ือขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ ดว้ยการมีเงินรางวลัส าหรับผูไ้ดรั้บการ
แต่งตั้ งให้ด  ารงต าแหน่ง (ผศ. 20,000 บาท/ราย, รศ. 40,000 
บาท/ราย, ศ. 100,000 บาท/ราย) 

3) จดักิจกรรมส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวิชาการในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพ่ือมุ่งเนน้ในทางปฏิบติั 

4) มีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ท  าผลงานทาง
วิชาการโดยสนับสนุนงบประมาณในการสร้างแรงจูงใจ
ให้กับผูท่ี้มีการเผยแพร่ และตีพิมพ์ผลงานวิจัย และผลงาน
วชิาการท่ีสามารถน าไปใชใ้นการเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ 

ผลการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะ 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  มีจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้ งหมด (นับรวมท่ีลาศึกษาต่อ) จ  านวน 1,200.5 คน มี
จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีด  ารงต าแหน่งทางวชิาการจ านวน 295 คน  
เม่ือค านวณตามสูตรพบว่าค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ี
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ร้อยละ 24.57 คะแนนท่ีได้
เท่ากบั 2.05 คะแนน  
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 
      ตามท่ีจ านวนผู้ด  ารงต าแหน่งทางวิชาการ ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายของมหาวิทยาลยั และตามเกณฑ์ท่ี สกอ.ก าหนด ทาง
มหาวิทยาลัยฯ ได้น าผลการด าเนินงานเก่ียวกับการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2559 ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา คร้ังท่ี 101(1/2560) เม่ือ
วันท่ี 6 มกราคม 2560 เพื่อรายงานผลการด าเนินงานให้สภา
มหาวิทยาลยัรับทราบ และมอบหมายให้มหาวิทยาลยัด าเนินการ
อีก  4 เ ดือน  โดยให้น ากลับมาน า เสนอใน ท่ีประ ชุมสภา
มหาวิทยาลัยทราบอีกคร้ัง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คร้ังท่ี 105(5/2560) เม่ือวันท่ี 5 
พฤษภาคม 2560 

2.  มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีมุ่งเน้นบณัฑิตนักปฏิบติันอกจากจะพฒันา
หลกัสูตรไปสู่หลกัสูตรปฏิบติัการแลว้ควรส่งเสริม
พัฒนาอาจารย์ให้มีประสบการณ์ในการเข้า สู่   
สถานประกอบการจริง เพื่อน าองค์ความรู้มา
ถ่ายทอดให้นักศึกษา ให้มีการบูรณาการ วิชาการ 
กบัการปฏิบติังานจริงยิ่งข้ึน จะท าให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพมากข้ึนกวา่เดิม 

 มหาวิทยาลยัฯ มีนโยบาย ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 
2559  และมีความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรส าหรับการผลิตบณัฑิตระดบัอุดมศึกษาท่ีเหมาะสมกับ
พลวตัของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร พ.ศ. 2558 
 มหาวิทยาลัยฯ  สนับสนุนให้ บุคลากร เข้า รับการ ฝึก
ประสบการณ์ดา้นการปฏิบติั (ฝังตวั) ร่วมกบัสถานประกอบการ 
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาสมรรถนะ
อาจารย ์โดยให้อาจารยไ์ดมี้โอกาสเขา้ไปฝึกปฏิบติังานในสถาน
ประกอบการ ได้สัมผสักับเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรทันสมยั 
รวมทั้งการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ในบรรยากาศการแข่งขนัธุรกิจท่ี
ตอ้งไดรั้กษาคุณภาพและมาตรฐานของงาน ซ่ึงจะช่วยให้อาจารย์
ไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง สามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บมา
บูรณาการกับการจดัการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการ
วิชาการและได้น าองค์ความรู้ท่ีอาจารย์ได้รับจากการฝังตัวมา
บูรณาการกบัพนัธกิจของมหาวทิยาลยัฯ 

3.  ควรสร้างความเขา้ใจให้ผูรั้บผิดชอบงานด้าน
กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ท่ีต้องมีการจัดท า
โครงการพัฒนานักศึกษาทั้ งในระดับคณะและ
ระดบัมหาวิทยาลยั ให้เกิดการบูรณาการตั้งแต่การ
ก าหนดโครงการจนเกิดผลลพัธ์ความส าเร็จในตวั
นักศึกษา โดยสนับสนุนกิจกรรมในระดับคณะ/
หลกัสูตรท่ีมีวตัถุประสงค์เน้นให้เกิดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ตามท่ีคาดหวงั และการเป็นหน่วยงานหลกั
ในการจัดท าโครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีมี
วตัถุประสงค์มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิด อตัลกัษณ์
และคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ 

 มหาวิทยาลยัโดยองคก์ารนกัศึกษา ไดมี้กระบวนการวางแผน
กิจกรรมนักศึกษาตั้งแต่การน าขอ้เสนอแนะจากผูบ้ริหาร ปี 2558 
เข้าสู่กระบวนการสัมมนาองค์การนักศึกษา ปี 2559 ณ หอพกั 
สนามกีฬาเชียงใหม่สมโภช 700 ปี อ  าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
เม่ือวนัที่ 1-3 มิถุนายน 2559 โดยมีคณะกรรมการสโมสรนกัศึกษา 
สภานกัศึกษา ทั้ง 5 พ้ืนท่ี และส่วนกลาง ร่วมสัมมนา หลงัจากนั้น
ได้มีการจัดสรรงบประมาณองค์การนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี(เชียงใหม่) 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 5-6 กรกฎาคม 
2559 พิจารณางบประมาณด าเนินงานกิจกรรมองค์การนักศึกษา 
คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 9-10 สิงหาคม 2559 พิจารณางบประมาณด าเนินงาน
กิจกรรมกีฬาองค์การนักศึกษา โดยมีประธานสภานักศึกษา 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และนายกสโมสร
นักศึกษา 5 พ้ืนท่ีและผูบ้ริหาร อาจารยท่ี์ปรึกษา เขา้ร่วมพิจารณา
ร่วมกัน เ ม่ือได้แผนกิจกรรมและงบประมาณแล้ว องค์การ
นกัศึกษาไดน้ าแผนกิจกรรม น าเสนอต่อ กองพฒันานกัศึกษา เพื่อ
ด าเนินการน าเขา้สู่การอนุมติัจากมหาวิทยาลยัฯเม่ือมหาวิทยาลยั
ได้อนุมัติแผนกิจกรรมดังกล่าวแล้ว  องค์การนักศึกษาก็ได้
ด  าเนินงานจนเสร็จส้ินตามแผนกิจกรรม  และได้มีการสรุป
ตัวช้ีวดัตามวตัถุประสงค์ โครงการต่างๆ  และรายงานให้กอง
พฒันานักศึกษาทราบ โดยกองพฒันานักศึกษาไดน้ าเขา้รายงาน
ผลก า รด า เ นิ น ง าน กิ จกรรมของอ งค์ก า รนั ก ศึ กษ า  ต่ อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัในวาระเพื่อพิจารณา หลงัจาก
ไดรั้บการพิจารณาและขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารฯ
แลว้  กองพฒันานักศึกษาไดน้ าขอ้เสนอแนะดังกล่าว เขา้สู่การ
สัมมนาองคก์ารนกัศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ หอ้งประชุมสัมมนา 
โบทานิก รีสอร์ท อ  าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ือให้องค์การ
นักศึกษา ปรับปรุงแผนกิจกรรมในปีต่อไป ตามข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว และเ ม่ือองค์การนักศึกษาได้มีการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะแล้ว องค์การนักศึกษาได้รายงานให้กองพัฒนา
นักศึกษาทราบ (11) และกองพฒันานักศึกษาจะได้น าเสนอต่อ
มหาวทิยาลยัในวาระต่อไป เพื่อใหค้รบกระบวนการ PDCA 

4.  ควรมีการระบุช่องทางการใหบ้ริการของขอ้มูล
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการให้บริการในทุก
ระดบัของมหาวิทยาลยัใหส้ะดวก ง่ายต่อการเขา้ถึง
ข้อมูล และจัดท าระบบการติดตามผู้รับบริการ
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การบริการนั้นเกิดประโยชน์ต่อผูม้า
ใชบ้ริการจริง 

 มหาวทิยาลยัฯ มีช่องทางบริการขอ้มลูส าหรับบณัฑิตเพ่ือให้
บณัฑิตไดรั้บขอ้มลูข่าวสารท่ีรวดเร็วและสะดวกในการเขา้ถึง
ขอ้มลูโดยมีการใหบ้ริการช่องทางดงัน้ี  
1. การใหบ้ริการคน้หาส าหรับบณัฑิตผา่นเวบ็ไซต ์
 https://academic.rmutl.ac.th =>เมนูผูส้ าเร็จการศึกษา 
   คน้หาผูส้ าเร็จการศึกษา 
- สถิติผูส้ าเร็จการศึกษา 
- รายนามผูส้ าเร็จการศึกษา 
- วนัที่ส าเร็จการศึกษา 
- ประกาศสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เร่ือง 
 รายนามผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท และระดบัปริญญา
 ตรี 
2. บริการขอ้มลูส าหรับนกัศึกษา บุคลากรและหน่วยงานทัว่ไป 
- ขอ้มลูดา้นบุคลากร https://personal.rmutl.ac.th/ 
- ขอ้มลูดา้นงานทะเบียนhttps://academic.rmutl.ac.th 
- ขอ้มลูดา้นนกัศึกษา http://site.rmutl.ac.th/newsdsd/ 
- เวบไซตพ์ิธีพระราชทานปริญญาบตัร 
https://graduation.rmutl.ac.th/?fref=gc&dti=625677184136790 

http://site.rmutl.ac.th/newsdsd/
https://graduation.rmutl.ac.th/?fref=gc&dti=625677184136790
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 
- เพจกองพฒันานกัศึกษา มทร.ลา้นนา 
https://www.facebook.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%
B8%93%E0%B8% 
- เพจพิธีพระราชทานปริญญาบตัร บณัฑิตศึกษา มทร.ลา้นนา 
- เพจนกัศึกษาวชิาทหาร 
https://www.facebook.com/%E0%B8%99%E0%B8%B1% 
- เพจสโมสรนกัศึกษา 
https://www.facebook.com/groups/1639450033047151/?hc_loca
tion=ufi 
- เพจงานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ 
https://www.facebook.com/healthlanna 
- เพจเงินกู ้กยศ. มทร.ลา้นนา 
https://www.facebook.com/studentloan.rmutl.levelup/ 
- เพจงานประกนัอุบติัเหตุนกัศึกษา 
https://www.facebook.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0% 
- เพจงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
https://www.facebook.com/guidancermutlcm/ 
- เพจบริการใหค้  าปรึกษา จิตวทิยาน่าสนุก 
https://www.facebook.com/psyisfun?fref=gc&dti=62567718413
6790&hc_location=ufi 

5.  ควรมีการประเมินคุณภาพของการจัดบริการ
การให้ค  าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา การให้ข้อมูลหน่วยงานการให้บริการ 
ขอ้มูลต่างๆ และการจดักิจกรรมเตรียมความพร้อม
เพ่ือการท างานอย่างครบถว้น โดยการพฒันาแบบ
ประเมินให้มีค าถามท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค์ 
คุณภาพ และความพึงพอใจของการให้บริการ และ
เลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูรั้บบริการในเร่ืองนั้นๆ 
จริง เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงคุณภาพการ
ใหบ้ริการทุกดา้นในปีถดัไป 

 มหาวทิยาลยัโดยกองพฒันานกัศึกษา ไดด้  าเนินการ 
1. มีการจดัให้บริการให้ค  าปรึกษาแนะแนวดา้นการใช้ชีวิตแก่

นกัศึกษาในสถาบนัมีค่ำประเมินเฉลีย่ 4.51 อยู่ในระดบั ด ี   
2. มีการให้ขอ้มูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก

หลกัสูตร แหล่งงานทั้งเตม็เวลาและนอกเวลาแก่นกัศึกษา เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
ศตวรรษท่ี 21 ในสถาบนั มีค่ำประเมินเฉลี่ย 3.62 อยู่ในระดบั 
ด ี

3. มีการจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเพ่ือส าเร็จ
การศึกษาแก่นกัศึกษาในสถาบนั  

ในส่วนของโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มีค่ำประเมินเฉลี่ย  
4.089  และโครงการ Job Fair มีค่ำประเมินเฉลีย่ 3.51   

องค์ประกอบที่ 2 
1.  ควรท าความเขา้ใจให้อาจารยแ์ละบุคคลากรท่ี
รับผิดชอบงานวิจัยเ ก่ียวกับเกณฑ์ นิยามศัพท์ 
วิธีการจัดเก็บ และรายงานผลการน าผลงานวิจัย 
งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพ ์และการเผยแพร่ 
ตามเกณฑ์และระบบท่ี สกอ. ก าหนด และควรมี

มหาวทิยาลยัโดยสถาบนัวจิยัและพฒันา ไดด้  าเนินการ 
1. พฒันาระบบกลไกบริหารจดัการฐานขอ้มูลดา้นงานวิจัยเพื่อ

สนบัสนุนพนัธกิจดา้นวจิยัและงานสร้างสรรค ์
2. พัฒนากลไกการบริหารงานวิจัยและการประเมินผลผลิต

งานวจิยัสู่การใชป้ระโยชน์ 

https://www.facebook.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%25
https://www.facebook.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%25
https://www.facebook.com/%E0%B8%99%E0%B8%B1%25
https://www.facebook.com/groups/1639450033047151/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/groups/1639450033047151/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/healthlanna
https://www.facebook.com/studentloan.rmutl.levelup/
https://www.facebook.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%25
https://www.facebook.com/guidancermutlcm/
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 
การพิจารณาการน าเสนอผลงานในวารสารหรือ
การประชุมวชิาการท่ีไดรั้บความเช่ือถือและรับรอง
โดย สกอ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานในระดับ
นานาชาติ รวมทั้ งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาท า
หน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา และให้ขอ้มูลดา้นการเผยแพร่
การวจิยัตามเกณฑ ์สกอ.  

3.  จดัท าวารสารเทคโนโลยีและนวตักรรม โดยมีโครงการตาม
แนวทางการปรับปรุง ดงัน้ี 

1) โครงการการพัฒนาโปรแกรมระบบกลไกบริหารจัดการ
ฐานขอ้มลูดา้นงานวจิยัเพ่ือสนบัสนุนพนัธกิจดา้นงานวจิยัและ
งานสร้างสรรค ์

2) โครงการพฒันากลไกการบริหารงานวิจยัและการประเมินผล
ผลิตผลงานวจิยัสู่การใชป้ระโยชน์ 

3) โครงการน าเสนอผลงานวิจยัในงานประชุมวิชาการ ๙ มทร. 
ประจ าปี 2560 

ผลการด าเนินงาน 
1) โครงการ 1  และ 2  ด  าเนินแลว้ 95 % อยู่ระหว่างการประชุม

เพ่ือจดัท าเล่มคู่มือ 
2) โครงการจดัท าวารสารเสร็จส้ินแลว้ น าเสนอคณะกรรมการ

บริหาร มทร.ลา้นนาในการประชุมเดือนกรกฎาคม 2560 
3) โครงการน าเสนอผลงานวิจยัในงานประชุมวิชาการ 9 มทร. 

ประจ าปี  2560  เสร็จส้ิน 100  เปอร์เซ็นต์ มีนักวิจัยได้รับ
รางวลัยอดเยีย่ม 3 รางวลั 

2.  ควรมีคณะกรรมการส่งเสริม ก ากับ ติดตาม 
การด าเนินการดา้นการวิจยั โดยมีส่วนร่วมจากทุก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเพ่ิมผลงานวิจัย และ
ยกระดบัคุณภาพของผลงานวิจยัให้มีระดบัคุณภาพ
ท่ีสูงข้ึน 

มหาวทิยาลยัโดยสถาบนัวจิยัและพฒันา ไดด้  าเนินการ 
1.  แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือส่งเสริม ก ากบั ติดตามการ

ด าเนินงานดา้นวจิยัและยกระดบัคุณภาพงานวจิยัท่ีสูงข้ึน 
2.  ท าโครงการโครงการพฒันาศกัยภาพนกัวจิยั มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
3. โครงการพฒันาศกัยภาพงานวิจยั และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

สู่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 
ผลการด าเนินงาน 
1. ด าเนินการไดร้้อยละ 100  มีการประชุมไปแลว้อยา่งนอ้ย 2 

คร้ัง โดยคณะกรรมการดา้นวิจยัท่ีส่งเสริม ก ากบั ติดตามการ
ด าเนินงานดา้นวจิยัและยกระดบัคุณภาพงานวจิยัท่ีสูงข้ึน
ไดรั้บการแต่งตั้งเสร็จส้ินดงัน้ี 

-  ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวจิยั มทร.ลา้นนา ท่ี 
0175/2560 ลงวนัที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2560 

- คณะกรรมการจริยธรรมงานวจิยัในมนุษย ์มทร.ลา้นนา ค าส่ัง
ท่ี 413/2560 ลงวนัที่ 21 มีนาคม 2560 

- คณะกรรมการความปลอดภยัทางชีวภาพ มทร.ลา้นนา ค าส่ัง
ท่ี 460/2560 ลงวนัที่ 21 มีนาคม 2560 

- คณะกรรมการความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ ค าส่ังท่ี 
409/2560 ลงวนัที่ 21 มีนาคม 2560 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 
- คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการด าเนินต่อสัตวเ์พ่ืองาน

ทางวทิยาศาสตร์ (คกส.) มทร.ลา้นนา ค าส่ังท่ี 416/2560 ลง
วนัที่ 22 มีนาคม 2560 

2.  การด าเนินงานโครงการพฒันาศกัยภาพนกัวจิยั มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ด าเนินการร้อยละ 90  คงเหลือ
การจดัท ารูปเล่มสมบูรณ์ 

3. โครงการพฒันาศกัยภาพงานวิจยั และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่ชุมชนด าเนินการร้อยละ 90 คงเหลือการจดัท ารูปเล่ม
สมบูรณ์ 

3.  ควรมีการบริหารจดัการงานวิจยัเชิงบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์และระหว่างหน่วยงาน เ พ่ือ
สนับสนุนให้อาจารยทุ์กเขตพ้ืนท่ีไดร่้วมกนัพฒันา
ผลงานวจิยัท่ีมีประโยชน์และคุณค่ามากข้ึน 

มหาวทิยาลยัโดยสถาบนัวจิยัและพฒันา ไดด้  าเนินการ 
จดัท าโครงการบูรณาการระหวา่งศาสตร์อยา่งนอ้ย 2  โครงการ  
โดยมีโครงการตามแนวทางการปรับปรุง ดงัน้ี 
1. โครงการพฒันาศกัยภาพงานวิจยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

สู่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน  
2. โครงการชุด โครงการวจิยัและพฒันาการใชง้านไฟฟ้าแรงสูง 

พลาสม่าและนาโนบบัเบิลเพ่ือการเกษตรกรรม ประกอบดว้ย 
โครงการยอ่ย 15 โครงการ  

ผลการด าเนินงาน 
1. โครงการที่ 1 ด าเนินการไดร้้อยละ 90  คงเหลือการรายงาน

รูปเล่มสมบูรณ์ โดยมีนกัวิจยัจาก 5  พ้ืนท่ี จ  านวน 18  
โครงการเขา้ร่วมกิจกรรม  

2. โครงการที่ 2 ด าเนินการไดร้้อยละ 90  คงเหลือการรายงาน
รูปเล่มสมบูรณ์ โดยมีนกัวิจยัจาก 5  พ้ืนท่ี จ  านวน 15  
โครงการเขา้ร่วมกิจกรรม 

องค์ประกอบที่ 3 
 1. ควรมีการวิเคราะห์ผลและแผนการด าเนินงาน
ทั้ ง ในแผนและโครงการ  ให้สอดคล้อ งกับ
ยุทธศาสตร์โดยมีเป้าหมายในเชิงคุณภาพท่ีตอบ
โจทย์วิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
และมีการประเมินผลส าเร็จของวตัถุประสงคอ์ย่าง
เป็นระบบเชิงประจกัษแ์ละเชิงคุณภาพ 

 มหาวิทยาลัยฯ โดยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนได้
ด าเนินการ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 ให้มีความ
สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัฯ จึงมีการก าหนด
หลักเกณฑ์ เง่ือนไขการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการให้
เกิดผลการด าเนินงานผลผลิตท่ีเป็นรูปธรรม และวดัผลได ้ ทั้งน้ี
ผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ซ่ึงผลการด าเนินงาน 
เป็นไปตามแผนการด าเนินไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  อาทิ การพฒันา
ผลิตภณัฑใ์นชุมชนทอ้งถ่ินเพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมใหก้บัประชากรใน
หมู่บา้น ชุมชน ท่ีด าเนินงานบริการวชิาการเพ่ิมรายได ้ ลดรายจ่าย 
สร้างอาชีพเสริมในชุมชน 

2. ควรมีการรวบรวมองค์ความรู้ทางการบริการ
วิ ช า ก า ร ท่ี อ ยู่ ใ นห น่ วย ง าน  คณะวิ ช า  และ
มหาวิทยาลยั ท่ีด  าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือน า

 มหาวิทยาลัยฯโดยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนได้
ด าเนินการ สนบัสนุนใหถ้อดบทเรียน  โดยก าหนดหลกัเกณฑก์าร
สนับสนุนงานบริการวิชาการ  ผ่านกลไกโครงการยกระดับ
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 
ความรู้เหล่าน้ีมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นองค์
ความรู้ และน ามาต่อยอดการบูรณา การวิจัย การ
เรียนการสอน หรือการท านุบ า รุงศิลปะและ
วฒันธรรม 

คุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม   โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจดัการความรู้ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  ซ่ึงเป็นการถอดบทเรียนการเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินโครงการ  เกิดนวตักรรมใหม่  เกิดกระบวนการใหม่และ
การบริหารจดัการท่ีมีความยัง่ยืน ซ่ึงผลการด าเนินงานโครงการท่ี
ไดรั้บการสนบัสนุนไดด้  าเนินการไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 90  เช่น การ
เปล่ียนแปลงในชุมชน  การบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืน 
ต่อเน่ือง แนวปฏิบติัท่ีดีในการพฒันางาน 

องค์ประกอบที่ 4 
1. ควรมีการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการประจ าปี
ด้านการท า นุบ า รุ ง ศิลปะและวัฒนธรรมให้
สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ เพ่ือน าไปวางแผนการ
ด าเนินงานใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้งกบัการเรียน
การสอน การวิจัย  และการบริการวิชาการ ท่ี
สนับสนุนอัตลักษณ์และเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 
โดยมีเป้าหมายในการบรรลุความส าเร็จเชิงคุณภาพ
และมีผลกระทบเชิงบวกต่อการพฒันามหาวทิยาลยั 

 ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา ในฐานะผูรั้บผิดชอบภารกิจดา้นท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรมของมหาวิทยาลัย ได้มีการจัดท าแผนโดย
คณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ท่ีประกอบดว้ยตวัแทนของทุกเขตพ้ืนท่ี 
และทุกคณะ โดยน าผลการประเมินความส าเร็จของแผนประจ าปี
งบประมาณ 2559 ตลอดจนข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพมาใชป้รับปรุงและท าแผนของปีงบประมาณ 2560 
โดยก าหนดวตัถุประสงค์ และก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จในเชิง
คุณภ าพ ท่ี ชั ด เ จน วัด ไ ด้  แ ล ะ ส่ ง ผล ในก า รพัฒน า ด้ า น
ศิลปวฒันธรรมของมหาวิทยาลัย โดยมีการก ากับติตดามการ
ด าเนินงานจากผูรั้บผิดชอบโครงการเป็นรายไตรมาสโดยมีการ
ก าหนดแผนการติดตามชดัเจนและรับรู้ทัว่กนั 

องค์ประกอบที่ 5 
1. ควรทบทวนกระบวนการจดัท าแผนกลยุทธ์ท่ี
ย ังขาดความครบถ้วน โดยการมีส่วนร่วมจาก
บุคลากรภายใน ทั้งการให้ความรู้และความเขา้ใจ
ในกระบวนการจัดท าแผน ก าหนดตัวบ่งช้ีส าคญั
เ ชิง คุณภาพท่ีจะสามารถน าองค์กรให้บรรลุ
วิสัยทศัน์ท่ีก าหนด และการถ่ายทอดแผนไปสู่การ
ปฏิบติั ระดบัคณะเพื่อสร้างความเช่ือมโยงแผนของ
คณะกับมหาวิทยาลัย และการถ่ายทอดแผนของ
คณะไปสู่บุคลากรทุกกลุ่มทุกระดับ นอกจากนั้น
มหาวิทยาลยัควรมีการก ากบัติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนในแต่ละปี อยา่งเป็นระบบ และจดัท าแผน
กลยุท ธ์ ท า งก า ร เ งิ น เพื่ อ จัดหาและจัดสรร
งบประมาณให้เหมาะสมท่ีจะด าเนินงานตามแผน
กลยทุธ์ 

 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ได้ให้ข้อเสนอแนะควรปรับตัวช้ีว ัด โดยค านึงถึงปัจจัยและ
ผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณภาพท่ีจะน าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงได้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ในวนัท่ี 5 พ.ค. 
2559 ระเบียบวาระท่ี 5.1 เร่ือง ทบทวน 59 ผลสัมฤทธ์ิ ภายใต ้3 
ยุทธศาสตร์ 9 นโยบาย โดยมีคณะท างานขบัเคล่ือนการทบทวน
และพฒันาศักยภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พิจารณาตาม 9 นโยบายหลัก ให้เหมาะสมสอดคล้อง โดยมี
ความเห็นว่า  ควรปรับตัว ช้ีว ัด เหลือเ พียง  29 ตัว ช้ีว ัด  และ
มหาวิทยาลยัได้จัดท าแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนา ประจ าปี พ.ศ. 2557-2561 (ฉบบัปรับปรุง ปี 2560) 
เพ่ือใช้เป็นแผนพฒันามหาวิทยาลยัและพฒันาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี พ.ศ. 
2557-2561 (ฉบบัปรับปรุง ปี 2560) เพื่อใหส้ามารถบริหารจดัการ
งบประมาณทั้งภายในและภายนอกอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีไดมี้
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 
การน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติัแปลงเป็นแผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปี โดยมีการเน้นย  ้ าให้แผนต้องมีความเช่ือมโยงและ
สามารถน าไปสู่การพฒันามหาวิทยาลยัไดอ้ย่างต่อเน่ือง และใน
วนัที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ไดมี้การประชุมจดัท าแผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยการด า เนินการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2560 เน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลยั ท่ีไดร่้วมกนัระดมความคิดร่วมกนั
จดัท าแผนปฏิบติัราชการ ทั้งน้ีสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนาไดพิ้จารณาอนุมติั (ร่าง) แผนปฏิบติัราชการประจ าปี 
พ.ศ.2560 ในการประชุมคร้ังท่ี 98(9/2559) เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 
2559 ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกอบด้วยแผนงบประมาณแผ่นดิน เอกสารงบประมาณ
ผลประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และได้ถ่ายทอด
แผนปฏิบัติราชการไปสู่หน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ โดย
จดัส่งเล่มแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผน
งบประมาณแผ่นดิน เอกสารงบประมาณผลประโยชน์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 และช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัเพ่ือถ่ายทอดนโยบาย
ในการบริหารงานไปยงัหน่วยงานภายใตสั้งกัด และผ่านบนัทึก
ขอ้ความท่ี ศธ.0583.17/ว243 ลงวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง ขอ
ส่ง เ ล่มแผนปฏิบัติร าชการ มทร .ล้านนา  พ .ศ .  2560 และ
รายละเอียดงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้กบัทุกหน่วยงานในสังกัด 
มทร.ลา้นนาเพื่อด าเนินการตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2. มหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนบริหารและ
แผนพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบ ในแผนบริหาร
บุคลากรควรมีการจดัท าแผนอัตราก าลงัตามแผน
กลยุทธ์ เพ่ือเตรียมคนให้เพียงพอและเหมาะสมกบั
การปฏิบัติงาน และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
พัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : 
IDP) ทั้งสายวชิาการและสายสนบัสนุน 

1. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ไดด้  าเนินการจดัท า
แผนการบริหารและแผนพฒันาบุคลากร สายวชิาการและสาย
สนับสนุน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2557-2561) แผนการบริหารและ
แผนพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจ าปี 
2560 ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนา ระยะ 5 ปี 2557–2561 และแผนปฏิบติัราชการ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลล้านนา  ประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามนโยบายท่ี 6 การพฒันาบุคลากร
สายวชิาการและสายสนบัสนุน (Chang,Challenge, Chance & 
Care) คือ การพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ของมหาวิท ย าลัย ฯ  มุ่ ง เน้นก า รพัฒน า คุณภ าพและ
ประสิทธิภาพ และการพฒันาระบบการบริหารงานบุคคลให้
คล่องตวั ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นรูปธรรมและ
ชอบธรรม เร่งรัดการพฒันาบุคลากรทางด้านการศึกษาต่อ 
การฝึกอบรม การฝังตวั การปรับเพ่ิมคุณวุฒิทางวิชาการ การ
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 
เพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ และการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 
เพ่ือให้มีคุณสมบติัทดัเทียมกบัมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาศักยภาพ
บัณ ฑิ ตแล ะ บุ คล า ก ร ท่ี มี ค ว า มส าม า ร ถ เ ฉพ าะท า ง 
(Competency and Good Citizenship Humanization) เพื่อสร้าง
บณัฑิตและพฒันาบุคลากรใหมี้ความสมบูรณ์ และไดเ้ผยแพร่
ให้ทุกหน่วยงานในสังกดัมหาวิทยาลยัฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
ได้ท่ี  https://personal.rmutl.ac.th/ น าไปปฏิบัติและท าการ
ก ากบัติดตามอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง เพ่ือสรุปรวบรวมรายงาน
เสนอผูบ้ริหารต่อไป 

2. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ไดจ้ดัท าแผนพฒันา
บุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) โดย
น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (CEO) 
คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2560 เพ่ือพิจารณา
เห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยในสังกัดมหาวิทยาลัย
ด าเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคลดังกล่าว โดยมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานแผนพฒันาบุคลากร ( IDP) ของ
บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยน าเขา้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 8/2560 วนัท่ี 1 
สิงหาคม 2560  ยกตัวอย่างของคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ ใหเ้ป็นไปตามตวัช้ีวดั (KPI) ซ่ึงก าหนดไวใ้นแผน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไวใ้นแผนการบริหารและ
แผนพฒันาบุคลากร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
และรายงานผลการประเมินผลการด าเนินงานของแผนการ
บริหารและแผนพฒันาบุคลากร 

3.  มหาวิทยาลัยควรสร้างความเข้าใจให้กับ
บุคลากรดา้นการบริหารความเส่ียงโดยพิจารณาว่า 
อะไรคือปัญหา การควบคุมภายใน และความเส่ียง 
ควรเลือกประเด็นความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการไม่
บรรลุวิสัยทัศน์ เ พ่ือน ามาบริหารจัดการอย่าง
เหมาะสม โดยมีการวิเคราะห์โอกาสท่ีจะเกิดและ
ความรุนแรงของประเด็นความเส่ียง และก ากับ
ติดตามอย่างชัดเจน เพ่ือให้ความเส่ียงนั้ นมีการ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถท าให้
ความเส่ียงลดลงจากเดิม 

มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการการบริหารความเส่ียง
ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการ
ด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยั ทั้งน้ีในปี 
2560 คณะกรรมการไดก้ าหนดความเส่ียงใน ยอมรับไม่ได ้คือ สูง
และสูงมาก คณะกรรมการได้จัดล าดับความเส่ียงท่ีต้องรีบ
ด าเนินการซ่ึงอยู่ในระดบัท่ียอมรับไม่ได ้จ  านวน 4 ประเด็น เรียง
ตามล าดบัต่อไปน้ี 
1.  ความเ ส่ี ยงด้านนโยบาย  ยุทธศาสตร์  เ ป้ าหมายของ

มหาวทิยาลยั 
 ประเด็นคือ การไม่บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายของ
มหาวทิยาลยัและบณัฑิตไม่เป็นไปตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
คือ  "บณัฑิตนกัปฏิบติัมืออาชีพท่ีใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน"  
2.  ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 
 ประเด็นคือ พฤติกรรมของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเส่ียงต่อ
การเส่ือมเสียช่ือเสียงของมหาวทิยาลยั 
3.  ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ประเดน็คือ ระบบสารสนเทศและฐานขอ้มลูสารสนเทศไดรั้บ
ความเสียหายหรือสูญหาย 
4.  ความเส่ียงดา้นธรรมาภิบาล 
 ประเด็นคือ มหาวิทยาลัยไม่บรรลุเป้าหมายท่ีตั้ งไวเ้พราะ
บุคลากร ขาดการตระหนกัถึงหนา้ท่ีและการน าหลกัธรรมาภิบาล
มาใชใ้นการด าเนินงานและมอบหมายให้หน่วยงานผูรั้บผิดชอบ
ด าเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรมเพ่ือควมคุมโอกาสและ
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตามประเด็นดงักล่าว ตลอดจนติดตามผล
การด าเนินงานเป็นข้อมูลประกอบการประเมินความเส่ียงท่ี
คงเหลือและวางแผนในการพฒันาแนวทางการบริหารความเส่ียง
ของทางมหาวทิยาลยัเพื่อใหก้ารด าเนินงานตามวสัิยทศัน์และพนัธ
กิจใหบ้รรลุผลส าเร็จในรอบต่อไป 

4. มหาวิทยาลัยขาดการก ากับ คุณภาพของ
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ค ณ ะ  ยั ง ไ ม่ มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการกลั่นกรองการด าเนินงานของ
หลักสูตรและคณะ และการจัดหาทรัพยากรท่ี
เพียงพอให้กับคณะด าเนินงาน นอกจากนั้นการ
เตรียมการเพื่อเสนอผลการด าเนินงานหลักสูตร
และคณะขาดการกลั่นกรอง  ประสานจาก
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ท าให้ไม่สามารถน าผล
เ ส น อ ส ภ า มห า วิ ท ย า ลั ย พิ จ า ร ณ า เ พื่ อ ใ ห้
ขอ้เสนอแนะ และน าไปพฒันาในแต่ละปี 

 มหาวิทยาลยัโดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการก ากบั ติดตามการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพระดับหลักสูตรและคณะเ พ่ือท าหน้า ท่ีก ากับการ
ด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตรและคณะ โดย
มีการด าเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ และการพฒันาคุณภาพ การพฒันาตวับ่งช้ีและเกณฑก์าร
ประเมินจะมุ่งไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่า
การประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ
ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด โดยสะทอ้นการจดัการศึกษาอยา่ง
มีคุณภาพ ผลการด าเนินงาน 
1. มีการประชุมคณะกรรมการ   คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี  20 มิถุนายน 

2560 
2. มีการประชุมคณะกรรมการ  คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี  6 กันยายน 

2560 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตวับ่งช้ี  ปีการศึกษา 2559 

 

องค์ประกอบที ่1 : การผลติบัณฑิต 
 
ตัวบ่งช้ีที ่1.1   ผลการบริหารจัดการหลกัสูตรโดยรวม 
 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : ผศ.สนิท  พิพิธสมบติั  รองอธิการบดีดา้นวชิาการและกิจการนกัศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผศ.สมเกียรติ  วงษพ์านิช  ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางสาวประทุมพร  ป๋ามี และนายญาณกว ีขดัสีทะลี 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1103,1803 
E-mail :  curriculumrmutl@gmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ท่ีท าการเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 
เปิดสอนทั้งหมด จ านวน 55  หลกัสูตร และได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร                 
ทุกหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานท่ี สกอ. ก าหนด โดยมีผลการประเมินรายหลกัสูตรสรุปได ้ดงัน้ี  
 

ช่ือหลกัสูตร 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบ 

ที่ 1 

ผลรวมของค่าคะแนน
เฉลีย่องค์ประกอบที่ 2-6 

1) หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  สาขาวิชาการบญัชี  ผา่น 3.14 

2) หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการตลาด ผา่น 2.45 

3) หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการ ผา่น 3.04 

4) หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์   

ไม่ผา่น 1.60 

5) หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ ผา่น 1.91 

6) หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม ไม่ผา่น 2.31 

7) หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร
สากล 

ผา่น 1.37 

8) หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ  

ผา่น 2.79 

9) หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ไม่ผา่น 1.51 

10) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ผา่น 2.72 
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ช่ือหลกัสูตร 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบ 

ที่ 1 

ผลรวมของค่าคะแนน
เฉลีย่องค์ประกอบที่ 2-6 

11) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์ ผา่น 2.49 

12) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประมง ผา่น 2.67 

13) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคร่ืองจกัรกลเกษตร ผา่น 2.82 

14) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

ผา่น 3.43 

15) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร ผา่น 2.27 

16) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ผา่น 2.53 

17) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ผา่น 2.71 

18) หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยภูีมิทศัน์    ผา่น 0.96 

19) หลกัสูตรคหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผา่น 2.92 

20) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ  ผา่น 2.77 

21) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาพืชศาสตร์  ผา่น 2.18 

22) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร          ผา่น 2.94 

23) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตสตัว ์       ผา่น 1.15 

24) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผา่น 2.18 

25) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ผา่น 2.20 

26) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผา่น 2.25 

27) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ผา่น 2.78 

28) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ  ผา่น 2.33 

29) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ ผา่น 2.36 

30) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ ์ ผา่น 2.91 

31) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ผา่น 1.70 

32) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผา่น 2.99 

33) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ผา่น 2.86 

34) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผา่น 2.63 

35) หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยเีคร่ืองกล ผา่น 2.19 

36) หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า ผา่น 2.29 

37) หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยโีทรคมนาคม ผา่น 1.48 

38) หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหการ ผา่น 2.44 

39) หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ผา่น 2.73 

40) หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผา่น 2.65 

41) หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ผา่น 1.36 

42) หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม 

ผา่น 2.19 

43) หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ผา่น 1.73 

44) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ไม่ผา่น 0.50 

45) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผา่น 1.69 

46) หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์  ผา่น 2.49 
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ช่ือหลกัสูตร 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบ 

ที่ 1 

ผลรวมของค่าคะแนน
เฉลีย่องค์ประกอบที่ 2-6 

47) หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  ผา่น 2.29 

48) หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  ผา่น 2.62 

49) หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม   ผา่น 2.38 

50) หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาส่ิงทอและเคร่ืองประดบั  ผา่น 2.43 

51) หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวิชาเซรามิก ผา่น 3.08 

52) หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารพิมพแ์ละ 

บรรจุภณัฑ ์

ผา่น 2.44 

53) หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาออกแบบส่ือสาร ผา่น 3.68 

54) หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตร มหาบณัฑิต  สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
สร้างสรรค ์

ผา่น 2.09 

55) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ผา่น 3.06 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลกัสูตร  123.76 คะแนน 

จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดท่ีสถาบนั 55 หลกัสูตร 

คะแนนที่ได้ 2.25  คะแนน 

 
การค านวณ : 

= 
123.76 

 
55 

คะแนนทีไ่ด้   =  2.25  คะแนน 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2559 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน 2.25 คะแนน 2.25 คะแนน  

 

เอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.1-1-01 รายงานสรุปการประเมินระดบัหลกัสูตรของคณะ 
1.1-1-02 มติสภาวชิาการ สรุปผลการประเมินระดบัหลกัสูตรของคณะ  ปีการศึกษา 2559 
1.1-1-03 มติสภามหาวทิยาลยัฯ สรุปผลการประเมินระดบัหลกัสูตรของคณะ  ปีการศึกษา 2559 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.2   อาจารย์ประจ าสถาบันทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : ผศ.สนิท  พิพิธสมบติั  รองอธิการบดีดา้นวชิาการและกิจการนกัศึกษา 

ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล  รองอธิการบดีดา้นบริหาร 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผศ.สมเกียรติ  วงษพ์านิช  ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : ผศ.สุภทัรา  ปานสุวรรณจิตร์ ผูอ้  านวยการกองบริหารงานบุคคล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางจิตติมา  ทองเลก็   และนายพร้อมพงศ ์ โสภาวรรณ์ 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1102 / 1218 
E-mail :  dsd_rmutl@hotmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มีจ  านวนอาจารย์ประจ าทั้ งหมด (นับรวมท่ี               
ลาศึกษาต่อ) จ  านวน 1,200.50 คน มีอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 233.50  คน  เม่ือ
ค านวณตามสูตร พบว่าค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากบัร้อยละ 19.45 
คะแนนท่ีไดเ้ท่ากบั 2.43 คะแนน  
 

ที ่ คณะที่มีการเรียนการสอน 
อาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

รวมมหาวิทยาลยั 193.00 223.00 233.50 
1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 33.50 43.50 49.50 
2 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 81.00 84.00 96.00 
3 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 65.50 72.50 75.00 
4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7.00 8.00 8.00 
6 วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 6.00 5.00 5.00 

 
จากปัจจัยน าเข้าในด้านการผลิตบัณฑิต : อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกดว้ยขอ้มูล

ยอ้นหลงั 3 ปี ในภาพรวมของมหาวิทยาลยัมีจ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มข้ึน 
ทุกปี พบวา่เป็นผลมาจาก 3 ปัจจยั คือ 1) มหาวิทยาลยัมีนโยบายส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการพฒันา
คุณวุฒิของอาจารยใ์นระดบัปริญญาเอกเพิ่มข้ึน โดยไดจ้ดัสรรงบประมาณตามกลยุทธ์การพฒันา
บุคลากร ด าเนินการสร้างความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศในการพฒันาสายวิชาการเพื่อ
ยกระดบัคุณวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอก และด าเนินการจดักลไกสนับสนุนเพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านความสามารถทางภาษาและ อ่ืนๆ ท่ีจ  า เ ป็นต่อการศึกษาระดับป ริญญา เอก  
2) คณะ/วิทยาลยั ได้ด าเนินการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรเพื่อยกระดบัคุณวุฒิการศึกษาของสาย
วิชาการ พร้อมทั้งก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนบัสนุนบุคลากรสายวิชาการท่ีสอดคลอ้ง

http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MjExODIx&method=inline
http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTc0MTk2&method=inline
http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MjI3MTU4&method=inline
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กบักลยทุธ์ของมหาวทิยาลยัใหบุ้คลากรสายวชิาการมีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อระดบัปริญญาเอกใน
ด้านภาษา สถานศึกษา และแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก และ 3) อาจารยท่ี์ลาศึกษาต่อได้จบ
การศึกษาและกลบัมารายงานตวัเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ี 
 
ข้อมูลประกอบการพจิารณา : 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน 
1. จ  านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ) 1,200.5 
2. จ  านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ) ท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 233.5 

 
แสดงวธีิการค านวณ  : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีวฒิุปริญญาเอก 

 

= 
จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 

 100 = 
233.5 

 100 = 19.45 
จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัทั้งหมด 1,200.5 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

 

 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2559 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 16 ร้อยละ 19.45  2.43 คะแนน  

 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1.2-1-01 ตารางสรุปจ านวนอาจารยป์ระจ า ปีการศึกษา 2559 มิติภาพรวม 

 
 
 
 

= 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 

 5 = 
19.45 

 5 = 2.43 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 40 

 ท่ีก าหนดใหค้ะแนนเตม็ 5         
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ตัวบ่งช้ีที ่1.3   อาจารย์ประจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : ผศ.สนิท  พิพิธสมบติั  รองอธิการบดีดา้นวชิาการและกิจการนกัศึกษา 
ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล  รองอธิการบดีดา้นบริหาร 

หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผศ.สมเกียรติ  วงษพ์านิช  ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : ผศ.สุภทัรา  ปานสุวรรณจิตร์ ผูอ้  านวยการกองบริหารงานบุคคล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางจิตติมา  ทองเลก็   และนายพร้อมพงศ ์ โสภาวรรณ์ 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1102 / 1218 
E-mail :  dsd_rmutl@hotmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มีจ  านวนอาจารย์ประจ าทั้ งหมด (นับรวม 
ท่ีลาศึกษาต่อ) จ  านวน 1,200.5 คน มีจ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 295 
คน  เม่ือค านวณตามสูตรพบว่าค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เท่ากบั ร้อยละ 24.57 คะแนนท่ีไดเ้ท่ากบั 2.05 คะแนน  
 ตามท่ีจ านวนผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลยั และ
ตามเกณฑ์ท่ี สกอ.ก าหนด ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้น าผลการด าเนินงานเก่ียวกับการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ตั้ งแต่ปี พ.ศ.2556-2559 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลลา้นนา คร้ังท่ี 101(1/2560) เม่ือวนัท่ี 6  มกราคม 2560  เพื่อรายงานผลการด าเนินงานให้
สภามหาวิทยาลยัรับทราบ และมอบหมายให้มหาวิทยาลยัด าเนินการอีก 4 เดือน โดยให้น ากลบัมา
น าเสนอในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัทราบอีกคร้ัง ในการประชุมสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลลา้นนา คร้ังท่ี 105(5/2560) เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560 โดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1.   มหาวิทยาลัยควรน าแนวคิดการเชิญอาจารย์ ที่มีต าแหน่งทางวิชาการที่เกษียณอายุให้
มาเป็นอาจารย์สอนและให้อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ มีจ านวนช่ัวโมงการสอนเพิ่มขึน้เพื่อให้
อาจารย์รุ่นใหม่ได้มีเวลาในการท าวจัิย เพือ่เสนอขอต าแหน่งทางวชิาการ 
วธีิการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะ   
กรณีท่ี 1  การจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราว 
- ติดต่ออาจารยผ์ูเ้กษียณอายุราชการท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ มาช่วยสอนในรายวิชาของคณะ 

โดยใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของคณะ/หลกัสูตร 
- ก าหนดเวลาในการสอน อยา่งนอ้ย 6 คาบ/สัปดาห์ 
- ก าหนดค่าจา้งเป็นรายเดือน หรือรายคนให้เหมาะสมกบัภาระงาน ซ่ึงอาจจะไดค้่าตอบแทนไม่

เท่ากนั ข้ึนอยูก่บัต าแหน่งทางวชิาการ 
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กรณีท่ี 2  การจา้งเป็นพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา (เงินรายได)้  
 
 2. ควรสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัยและเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวชิาการ 
วธีิการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะ   
 เ ม่ื อด า เ นินการตามข้อ  1 อาจารย์ประจ าก็ จะ มีภาระงานสอนลดลง  สามารถ 
ขอต าแหน่งทางวิชาการได ้โดยคณะจะสนบัสนุนในเร่ือง ห้องพกั อาคาร สถานท่ี ส่ิงอ านวยความ
สะดวก การลดภาระงานสอนให้กบัอาจารยท่ี์เขา้โครงการ ผศ. รศ. เพื่อให้มีเวลาในการท าต าแหน่ง
ทางวชิาการ จดัใหมี้อาจารยท่ี์ปรึกษาการท าผลงานทางวชิาการ โดยอาจารยท่ี์มีความรู้ความสามารถ 
และมีประสบการณ์ ในการการท าผลงานทางวชิาการ 
 
 3. มหาวิทยาลัยควรปรับแก้กฎระเบียบเชิงบังคับและเอื้อต่อการให้พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการภายในกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด เช่น การปรับแก้ระยะเวลาในการเร่ิมขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ การมีมาตรการลงโทษ
กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ และการให้รางวัลกรณีด าเนินการได้เร็วกว่าระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อ
กระตุ้นให้เกดิงานวจัิยและเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการเพิม่มากขึน้ 
วธีิการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะ   
1)  มหาวทิยาลยัไดด้ าเนินการจดัท าประกาศเร่ือง หลกัเกณฑว์ธีิการ และเง่ือนไข การท าสัญญาจา้ง

และการต่อสัญญาจา้งของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา สังกดัมหาวิทยาลยัเทคโลยีราชมงคล
ลา้นนา พ.ศ. 2560 

2)  มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการขอต าแหน่งทาง
วชิาการ  

3)  การให้ค่าตอบแทนพิเศษกรณีได้รับต าแหน่งทางวิชาการ โดยได้มีการลงนามในบันทึก
ขอ้ตกลงในโครงการส่งเสริมทางวชิาการ  

4)  เร่งกระบวนการประเมินผลงานทางวิชาการ โดยการพยายามติดตามผลประเมินจาก
ผูท้รงคุณวุฒิ ท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง โดยจะเห็นว่ากระบวนการ
พิจารณาผลงานทางวชิาการมีความรวดเร็ว และสามารถทราบผลเร็วมากข้ึน 

 
 4. ควรก าหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่เหมาะสมกับประเภทของ
บุคลากรทั้งข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
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วธีิการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะ   
1) จดัท าขอ้บงัคบัว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผศ.  รศ.  และ ศ.  

พ.ศ.2557 โดยบงัคบัใชส้ าหรับขา้ราชการและพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงใชห้ลกัเกณฑ์
เดียวกนั  

2) จดัท าขอ้บงัคบัว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผศ.  รศ. และ ศ.  
พ.ศ.2557 หมวด 2 ข้อ 8 วรรคสุดท้ายส าหรับบุคลากรท่ีเคยเป็นพนักงานตามพนัธกิจหรือ
พนกังานราชการมาเป็นเวลาในการขอแต่งตั้งต าแหน่งทางวชิาการได ้

3) ผูข้อก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ สามารถยืน่ประเมินผลการสอนกบัคณะก่อนได ้ทั้งน้ีสามารถ
เก็บผลการประเมินการสอนไดภ้ายในเวลา 2 ปี 

4) กรณี ท่ีผู ้ขอได้ยื่ น เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  และผลงาน ช้ินใด  
ช้ินหน่ึงผา่นการประเมินก็สามารถเก็บผลการประเมินไวไ้ดแ้ละการยื่นขอก าหนดต าแหน่งคร้ัง
ต่อไป สามารถยื่นผลงานอีกเพียงหน่ึงประเภท ทั้งน้ีตอ้งยื่นในระดบั และต าแหน่งในสาขา
เดียวกนั 

5) ตารางสอนยอ้นหลงั 3 ปี อนุโลมใหใ้ชตารางสอนดงัน้ี 
- ตารางสอน แต่ละปีจะมีสาขาวชิาท่ีขอประเมินผลการสอนโดย 1 ปี จะมีเพียงภาคการศึกษา

เดียว หรือทั้งปีก็ได ้
- ตารางสอนไม่จ  าเป็นตอ้งมีภาระการสอนแต่ละปี ติดต่อกนั แต่น ามานบัรวมกนัได ้
- กรณีท่ีผูล้าศึกษาต่อ สามารถน าตารางสอนก่อนลาไปศึกษามานบัได ้2 ปี 

6) มหาวิทยาลยัได้ด าเนินการจดัท าโครงการส่งเสริมการจดัท าผลงานทางวิชาการเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้บุคลากร ของมหาวิทยาลยัฯ ด าเนินการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เพิ่ม
มากข้ึน 
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ข้อมูลประกอบการพจิารณา : 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
ปีการศึกษา 

2557 
ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา 

2559 

1.  จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ) 1,251.0 1,230.0 1,200.5 

2.  จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 966.5 939.0 905.5 
 - วฒิุปริญญาตรี 82.5 74 70.5 
 - วฒิุปริญญาโท 762.5 728 695.5 
 - วฒิุปริญญาเอก 121.5 137 139.5 
3.  จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 257.0 260.0 263.0 
 - วฒิุปริญญาตรี 16 13 11 
 - วฒิุปริญญาโท 188 183 178 
 - วฒิุปริญญาเอก 53 64 74 
4.  จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 27.0 30.0 31.0 
 - วฒิุปริญญาตรี 0 0 0 
 - วฒิุปริญญาโท 10 11 12 
 - วฒิุปริญญาเอก 17 19 19 
5.  จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 0.5 1.0 1.0 

 - วฒิุปริญญาตรี 0 0 0 
 - วฒิุปริญญาโท 0 0 0 
 - วฒิุปริญญาเอก 0.5 1 1 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 284.5 292 295 

 
 จากปัจจัยน าเข้าในด้านการผลิตบัณฑิต : อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการดว้ย
ข้อมูลยอ้นหลัง 3 ปี ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มข้ึนทุกปี พบวา่เป็นผลมาจาก 4 ปัจจยั คือ 1) มหาวิทยาลยัมีการส่งเสริมสนบัสนุนให้มี
การจดัโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการเขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ความรู้แก่
บุคลากรสายวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ การจดัโครงการส่งเสริมการ
จดัท าผลงานทางวิชาการ (โรงเรียน ผศ.รศ. และ ศ.)  2) มีมาตรการสร้างแรงจูงใจในการยื่นผลงาน
เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ ดว้ยการมีเงินรางวลัส าหรับผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
(ผศ. 20,000 บาท/ราย, รศ. 40,000 บาท/ราย, ศ. 100,000 บาท/ราย)  3) จดักิจกรรมส่งเสริมการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อมุ่งเน้นในทางปฏิบัติ  และ 4) มีมาตรการส่งเสริม
สนบัสนุนให้อาจารยท์  าผลงานทางวิชาการโดยสนบัสนุนงบประมาณในการสร้างแรงจูงใจใหก้บัผู ้
ท่ีมีการเผยแพร่ และตีพิมพผ์ลงานวิจยั และผลงานวิชาการท่ีสามารถน าไปใชใ้นการเขา้สู่ต าแหน่ง
ทางวชิาการ  
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แสดงวธีิการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

= 
จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

 100 = 
295 

 100 = 24.57 
จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัทั้งหมด 1,200.5 

 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2559 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 24.57 2.05 คะแนน  

 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.3-1-01 ตารางสรุปจ านวนอาจารยป์ระจ า ปีการศึกษา 2559 มิติภาพรวม 
1.3-1-02 ตารางแสดงจ านวนอาจารยจ์ าแนกตามคุณวฒิุและต าแหน่งทางวชิาการ (ตามเกณฑ ์สกอ.) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

= 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

 5 = 
24.57 

 5 = 2.05 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 60 

 ท่ีก าหนดใหค้ะแนนเตม็ 5         
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ตัวบ่งช้ีที ่1.4   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : ผศ.สนิท  พิพิธสมบติั  รองอธิการบดีดา้นวชิาการและ 

กิจการนกัศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผศ.ดร.พีระ จูนอ้ยสุวรรณ  ผูอ้  านวยการกองพฒันานกัศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : งานแนะแนวและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์ 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางวณิชชา  เฉลิมวรรณ 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1223 / 1401 
E-mail :  Peera_ju@hotmail.com wanitcha27@hotmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน :  
 
 ข้อ 1.  จัดบริการให้ค าปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวติ และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
 ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้วางระบบการบริการ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีผลการด าเนินงาน ครบ 6 ขอ้ ดงัน้ี 
 1.  มีการจดับริการให้ค  าปรึกษาแนะแนวดา้นการใช้ชีวิตและการเขา้สู่อาชีพแก่นกัศึกษา
ในสถาบนั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ไดม้อบหมายให้ งานแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ กองพฒันานักศึกษา ดูแลและช่วยเหลือนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพฒันา
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2559 ทั้งท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิชาการและไม่เก่ียวขอ้งกบัวิชาการ โดยมีนกัจิตวิทยาการปรึกษาท่ีจบการศึกษาจาก
สาขาจิตวทิยาเป็นผูใ้หบ้ริการแก่นกัศึกษาซ่ึงประกอบดว้ยบริการยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
 -  บริการให้ค  าปรึกษาปัญหาส่วนตวัรายบุคคล ในปีการศึกษา 2559 มีนกัศึกษาเขา้
รับบริการให้ค  าปรึกษารวมทั้งส้ิน 25 ราย ใชบ้ริการ 42 คร้ัง แยกเป็นภาคการศึกษาท่ี 1 จ  านวน 17 
ราย ใชบ้ริการ 25 คร้ัง และภาคการศึกษาท่ี 2 จ  านวน 8 ราย ใชบ้ริการ 17 คร้ัง โดยปัญหาน ามาท่ีพบ
มากท่ีสุด คือ ปัญหาการเรียน เช่น กงัวลเก่ียวกบัผลการเรียนของตนเอง รู้สึกไม่ชอบสาขาท่ีตนก าลงั
เรียนอยู่ อย่างไรก็ตาม ปัญหาส่วนใหญ่ของนกัศึกษาท่ีเขา้รับการปรึกษามกัมีสาเหตุเช่ือมโยงกบั
ปัญหาอ่ืนๆ ดว้ย เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาการเงิน ปัญหาความสัมพนัธ์กบัเพื่อนหรือแฟน ส่งผล
ให้นกัศึกษาไม่สามารถรับมือกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ตามล าพงั ก่อให้เกิดความรู้สึกตึงเครียด วิตก
กงัวล เศร้า ฯลฯ หากนกัศึกษาตอ้งเผชิญกบัสภาวะตึงเครียดตามล าพงัเป็นเวลานานท่ีเกินไปอาจ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนและการใช้ชีวิตประจ าวนัของนกัศึกษาได ้นอกจากนั้น สภาวะ
ตึงเครียดดงักล่าวอาจน าไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตในระดบัท่ีรุนแรงข้ึนได ้เช่น โรคซึมเศร้า หรือใน
นกัศึกษาท่ีมีอาการทางจิตเวชอยูแ่ลว้อาจมีอาการท่ีรุนแรงมากข้ึน (1.4-01-01) 

mailto:Peera_ju@hotmail.com
mailto:wanitcha27@hotmail.com
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    ตัวอย่างที่ 1 นักศึกษาเพศชาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีท่ี 5 มาปรึกษาด้วย
ปัญหาน ามา คือ ทะเลาะกบัแม่ กรณีน้ี นกัศึกษาเขา้รับการปรึกษารวมทั้งส้ิน 5 คร้ัง เฉล่ียคร้ังละ
ประมาณ 2 ชัว่โมง โดยคร้ังแรกๆ นกัศึกษาขอปรึกษาในสถานท่ีอ่ืนท่ีไม่ใช่หอ้งแนะแนว โดยเฉพาะ
ในคร้ังแรก ผูใ้ห้การปรึกษาใช้ห้องชมรมพุทธศาสนาเป็นสถานท่ีในการปรึกษา นักศึกษาจะมี
ท่าทางระมดัระวงัว่าผูอ่ื้นจะไดย้ินเร่ืองของตนหรือไม่ ขณะปรึกษามีท่าทางกระสับกระส่ายเกือบ
ตลอดเวลา เช่น ลุกข้ึนยืน ลุกเดินไปมา ลุกไปท่ีประตู และคร้ังต่อๆ มา นกัศึกษาขอใชท่ี้นัง่บริเวณ
ระเบียงชั้น 5 อาคารศึกษาทัว่ไปเป็นสถานท่ีการปรึกษา ส าหรับส่ิงส าคญัท่ีสุดในการปรึกษาเชิง
จิตวทิยาโดยเฉพาะในชัว่โมงแรกๆ คือ การสร้างสัมพนัธภาพกบันกัศึกษา และการท าใหบ้รรยากาศ
การปรึกษามีความปลอดภยั คือ เป็นสถานท่ีท่ีนกัศึกษารู้สึกไวว้างใจท่ีจะเปิดเผยปัญหาของตนใน
เชิงลึกและเกิดความมัน่ใจว่าปัญหาของตนจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลับ ดังนั้น ตามแนวคิดแบบ
ผูรั้บบริการเป็นศูนยก์ลาง ในกรณีน้ี นกัศึกษาไม่ตอ้งการปรึกษาในห้องแนะแนว ผูใ้ห้บริการจึงให้
นกัศึกษาเป็นผูต้ดัสินใจเลือกสถานท่ีในการปรึกษาเอง และในชัว่โมงแรกของการปรึกษาจะเน้น
การฟังอยา่งไม่ตดัสินเพื่อส ารวจปัญหาและสร้างบรรยากาศท่ีปลอดภยั และเม่ือเขา้สู่กระบวนการ
ปรึกษาแลว้ ผูใ้หบ้ริการจะใชเ้ทคนิคค าถามปลายเปิดแบบ downward arror เพื่อหาสาเหตุของปัญหา 
ส าหรับกรณีน้ี พบว่า ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมีความเช่ือมโยงกบัปัญหาการเรียน เน่ืองจากนกัศึกษาเรียน
เกินหลกัสูตรและยงัลงทะเบียนเรียนวิชาทางทฤษฎีไม่ครบท าให้ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชา
ฝึกงานได ้แต่นกัศึกษาบอกแม่ของตนวา่ลงครบแลว้ ท าให้แม่ของนกัศึกษาเกิดความสงสัยวา่ท าไม
จึงยงัไม่ฝึกงาน นกัศึกษาจึงเกิดความไม่สบายใจท่ีตอ้งปิดบงัความจริง เวลาท่ีแม่ของนกัศึกษาถาม
จึงมีการเถียงกนัอยู่บ่อยๆ รวมทั้งในภาคการศึกษาน้ีนกัศึกษาลงวิชาท่ีตนเคยติด F มาแลว้ซ่ึงเป็น
วิชาท่ีตนรู้สึกวา่ยากและกลวัว่าจะติด F อีกคร้ัง ท าให้นกัศึกษากลวัวา่แม่จะรู้ความจริงเม่ือตนตอ้ง
ไปขอค่าเทอมจากแม่ คร้ังน้ีผูใ้หบ้ริการจึงช้ีให้เห็นวา่ ความวติกกงัวลของนกัศึกษาเกิดข้ึนจากการท่ี
นกัศึกษาวิตกกงัวลกบัส่ิงท่ีไม่สามารถคาดเดาผลไดแ้ละเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต และใชค้  าถามท่ี
ใหน้กัศึกษาเกิดการตระหนกัรู้ในตนเองเพื่อใหก้ลบัมาอยูก่บัปัจจุบนั ส่วนในคร้ังท่ี 2-3 ปัญหาน ามา
ของนกัศึกษาเป็นเร่ืองเพื่อน คือ ไม่พอใจท่ีเพื่อนมาขอพกัอยูด่ว้ยแต่เพื่อนมีลกัษณะไม่เกรงใจ เช่น 
เปิดเพลงเสียงดงั ท าใหต้นไม่มีสมาธิในการทบทวนบทเรียน ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเช่ือมโยงกบัความวิตก
กงัวลวา่ตนจะเรียนไม่จบ ในคร้ังท่ี 2-3 ผูใ้หบ้ริการยงัไม่สามารถใชก้ระบวนการทางจิตวทิยาในการ
พาให้นกัศึกษาไปสู่ขั้นตอนการเปล่ียนแปลงตนเองได ้เน่ืองจากนกัศึกษายงัไม่พร้อมและพยายาม
เนน้กบัผูใ้ห้บริการวา่ตนตอ้งการเพียงพูดระบายเท่านั้น โดยในคร้ังท่ี 3 การปรึกษาเป็นไปอยา่งไม่
ราบร่ืนเน่ืองจากปรึกษาในห้องแนะแนว ท าให้นกัศึกษาไม่ไดพู้ดถึงประเด็นท่ีตนตอ้งการจะพูด
อยา่งแทจ้ริง ส่วนในคร้ังท่ี 4-5 พบวา่ นกัศึกษามีความคิดเก่ียวกบัการฆ่าตวัตาย (suicide idea) โดย
สาเหตุของความเครียดมาจากความคิดท่ีไม่สมเหตุสมผล เช่น รู้สึกว่ามีคนมากดดันตนเองอยู่
ตลอดเวลา แต่เม่ือสอบถามแลว้ไม่สามารถยกตวัอยา่งเหตุการณ์ได ้ผูใ้ห้บริการจึงให้ทางเลือกแก่
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นักศึกษาว่าหากไม่สามรรถขจดัความคิดเก่ียวกับการฆ่าตัวตายได้ ผูใ้ห้บริการจะช่วยแนะน า
ช่องทางในการพบจิตแพทยต่์อไป  ผลการให้ค  าปรึกษาตวัอยา่งท่ี 1 ติดตามล่าสุดวนัท่ี 16 สิงหาคม 
2560 ปัญหาการเรียนของนกัศึกษาคล่ีคลาย คือ นกัศึกษาไม่ไดติ้ด F อยา่งท่ีตนเคยวิตกกงัวล ท าให้
ปัญหากับแม่คล่ีคลายตามไปด้วย ปัจจุบันนักศึกษาก าลังอยู่ในช่วงฝึกงาน และยงัคงติดต่อผู ้
ให้บริการเป็นระยะๆ ซ่ึงโดยมากเป็นการสอบถามในเร่ืองทัว่ไป เช่น ห้องแนะแนวยา้ยไปหรือยงั 
เจา้หนา้ท่ีแนะแนวตอ้งยา้ยไปท่ีดอยสะเก็ดหรือไม่ เป็นตน้ (1.4-01-02) 
    ตัวอย่างที ่2 นกัศึกษาเพศหญิง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ชั้นปีท่ี 2 อาจารย์
ผูส้อนวิชาหน่ึงส่งตวัมาให้พบผูใ้ห้บริการด้วยปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม กรณีน้ีนักศึกษามี
ลกัษณะค่อนขา้งเปิดเผย และสะดวกรับการปรึกษาท่ีห้องแนะแนว ในชัว่โมงแรก กรณีน้ีนกัศึกษา
เขา้รับการปรึกษารวมทั้งส้ิน 7 คร้ัง และปรึกษาผ่านทางไลน์เป็นระยะๆ ในส่วนการให้ค  าปรึกษา              
ผูใ้ห้บริการให้นกัศึกษาประเมินอารมณ์ตนเองก่อนและหลงัการปรึกษา และปล่อยให้นกัศึกษาเล่า
ปัญหาของตนโดยยงัไม่แสดงความคิดเห็นหรือแสดงท่าทางตดัสินนกัศึกษา แต่จะใชค้  าถามกระตุน้
ให้นกัศึกษาเปิดเผยเร่ืองราวของตนเองให้มากท่ีสุดเพื่อให้เกิดความไวว้างใจและเพื่อส ารวจปัญหา
ในภาพรวม พบวา่ นกัศึกษาเติบโตจากครอบครัวหยา่ร้าง นกัศึกษาอาศยัอยูก่บัแม่และพอ่เล้ียง โดย
ตนเคยตั้งครรภไ์ม่พร้อมมาแลว้ 1 คร้ังเม่ืออยูช่ั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และไดเ้ลิกรากบัฝ่ายชายไปแลว้ 
ส่วนการตั้งครรภค์ร้ังน้ี ตนรู้จกัฝ่ายชายเพียงไม่นานก็ตั้งครรภ ์ท าให้ตนกงัวลวา่แม่ของตนจะโกรธ
ถึงขั้นตดัแม่ตดัลูก และกงัวลว่าฝ่ายชายจะไม่รับผิดชอบ ท าให้ตนเกิดความขดัแยง้ในใจตนเอง
ระหว่างความต้องการท่ีจะยุติการตั้ งครรภ์เพราะคิดว่าตนไม่สามารถเล้ียงดูลูกท่ีเกิดมาได้กับ
ความรู้สึกผิดท่ีตนคิดยุติการตั้งครรภ์ เม่ือนกัศึกษามีอารมณ์ท่ีสงบลงแลว้ ผูใ้ห้บริการให้นกัศึกษา
หาทางเลือกในการแกปั้ญหาของตนเองและเปรียบเทียบผลกระทบของแต่ละทางเลือกทั้งในส่วน
ความรู้สึกของตนเองและผลกระทบต่อบุคคลรอบขา้ง รวมถึงใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพกาย
ขณะตั้งครรภ์และการพบแพทย์เฉพาะทาง เน่ืองจากนักศึกษามีอาการแพท้้องค่อนข้างรุนแรง 
ในช่วงแรกนกัศึกษายืนยนัหนกัแน่นวา่ตอ้งการยุติการตั้งครรภ์เน่ืองจากช่วงแรกฝ่ายชายไม่แสดง
ความช่วยเหลือและตนไม่กลา้บอกแม่ ผูใ้ห้บริการจึงประสานงานกบัมูลนิธิสร้างความเขา้ใจเร่ือง
สุขภาพผูห้ญิง (สคส) เพื่อสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัการยุติการตั้งครรภ์และถ่ายทอดขอ้มูลให้แก่
นกัศึกษา และรับฟังนกัศึกษาโดยไม่ตดัสิน เคารพและสนบัสนุนในทางท่ีนกัศึกษาตดัสินใจเลือก 
และแนะน าใหน้กัศึกษาพูดคุยกบัอาจารยผ์ูส้อนเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงอาจารยผ์ูส้อนหลายท่าน
มีความเขา้ใจและใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเรียนแก่นกัศึกษาเป็นอยา่งดี รวมถึงแนะน าให้นกัศึกษา
บอกแม่ของตนเอง แต่นกัศึกษายนืยนัวา่จะไม่บอกแม่ ในการปรึกษาคร้ังท่ี 6 นกัศึกษาเล่าวา่ฝ่ายชาย
จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายขณะตั้งครรภ์ และฝ่ายชาย (แฟน) ไดไ้ปพูดคุยกบัแม่ของนกัศึกษา อีกทั้ง
สามารถเขา้กบัลูกคนแรกของนักศึกษาได้ดี ท าให้นักศึกษารู้สึกสบายใจมากข้ึน จึงเปล่ียนการ
ตดัสินใจวา่จะตั้งครรภต่์อไป และไดล้าพกัการศึกษาไวก่้อน หลงัจากคลอดลูกแลว้จะกลบัมาเรียน
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ต่อให้จบการศึกษา  ผลการให้ค  าปรึกษาตวัอยา่งท่ี 2 ติดตามล่าสุดวนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 ทางไลน์ 
นกัศึกษาแจง้วา่ฝ่ายชายดูแลรับผิดชอบดี แต่ยงัมีเร่ืองไม่สบายใจเกิดข้ึน จะขอโทรศพัทป์รึกษาอีก
คร้ัง (ปัจจุบนันกัศึกษาอาศยัอยูท่ี่จงัหวดักรุงเทพฯ) (1.4-01-03) 
 -  บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายกลุ่ม ผูใ้หบ้ริการจดัเป็นกิจกรรมในชั้นเรียนและ
สอดแทรกการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มในคาบกิจรรมวนัพุธ เวลา 15.00-16.00 น. โดยไดรั้บ
ความร่วมมือจาก สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจ ตอบรับการเขา้ร่วม 86 คน สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อ
การส่ือสารสากล ตอบรับการเขา้ร่วม 62 คน และสาขาวิชาการท่องเท่ียวและโรงแรม ตอบรับการ
เขา้ร่วม 43 คน (1.4-01-04) 
 -  บริการแบบทดสอบ ผูใ้ห้บริการใช้วิธีประสานงานไปยงัสาขาต่างๆ เพื่อจัด
กิจกรรมและสอดแทรกบริการแบบทดสอบ โดยไดรั้บการตอบรับจากสาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ
ซ่ึงอนุเคราะห์นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 จ  านวน 20 ราย เขา้ร่วมกิจกรรมและท าแบบประเมินความเครียด
ด้วยตนเอง จากการทดสอบ พบว่า คะแนนแบบประเมินความเครียดด้วยตนเองของนักศึกษา
ทั้งหมดจ านวน 19 คน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีระดบัความเครียดอยู่ในระดบัท่ี 3 (ระดบัสูง) 
รองลงมาระดับท่ี 2 (ระดับปานกลาง) ระดับท่ี 4 (ระดับรุนแรง) และระดับท่ี 1 (ระดับน้อย) 
ตามล าดบั ส่วนนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 และ 4 จ านวน 66 ราย ท าการทดสอบบุคลิกภาพ ผลการทดสอบ 
พบว่า นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 และ 4 ส่วนใหญ่มีรูปแบบการเรียนรู้ (learning style) แบบ NF learning 
style และไดแ้นบรายละเอียดการแปลผลแบบทดสอบพร้อมทั้งสรุปส่งใหแ้ก่สาขาวิชาภาษาองักฤษ
ธุรกิจเพื่อใหท้างสาขาสามารถแนะน านกัศึกษาเพิ่มเติมไดต่้อไป  (1.4-01-05) 
 -  บริการขอ้มูลสารสนเทศ ผูใ้ห้บริการเผยแพร่ขอ้มูลดา้นสุขภาพจิตและองคค์วามรู้
ทางจิตวิทยาผ่านทางบอร์ดประชาสัมพนัธ์บริเวณหน้าห้องแนะแนว และให้ข้อมูลผ่านทาง 
https://www.facebook.com/psyisfun  ซ่ึงข้อมูลบางส่วนเป็นการสรุปความรู้และให้ข้อมูลโดยผู ้
ให้บริการเป็นผูแ้ต่งเอง และบางส่วนน ามาจากผูแ้ต่งอ่ืน เช่น จิตแพทย์ นักจิตบ าบัด รวมถึง
สาระบนัเทิงทัว่ไป และผูใ้ห้บริการไดใ้ชเ้วปไซต ์Facebook เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสอบถาม
และนดัหมายการปรึกษากบันกัศึกษาอีกดว้ย จากการด าเนินงาน พบวา่ ผูติ้ดตามเวปไซต ์Facebook 
ในปัจจุบนัมีทั้งนักศึกษาและประชาชนทัว่ไป ทั้งน้ี ผูใ้ห้บริการยงัไม่เปิดให้บริการปรึกษาทาง
ออนไลน์ เน่ืองจากจ านวนของบุคลากรและระยะเวลาด าเนินการไม่เอ้ืออ านวยต่อการใหบ้ริการทาง
ออนไลน์ นอกจากนั้น งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ได้ท าการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลของ
หน่วยงานใหแ้ก่นกัศึกษาประกอบดว้ย แผน่พบังานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ แผน่พบัการใหบ้ริ
การใหค้  าปรึกษา และจุลสารแนะแนว เพื่อใหน้กัศึกษาทราบขอ้มูลและสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบั
บริการให้ค  าปรึกษาเชิงจิตวิทยามากยิ่งข้ึน โดยนกัศึกษาชั้นท่ี 1 ไดรั้บเอกสารดงักล่าวในโครงการ 
No S No L ซ่ึงเป็นโครงการรับน้องของมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประจ าทุกปี 

https://www.facebook.com/
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เพื่อให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้และสามารถปรับตวัเขา้กบัรูปแบบการเรียนการสอน การท ากิจกรรม เกิด
ความภาคภูมิใจในการเป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  (1.4-01-06) 
 
 ข้อ 2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานทีใ่ห้บริการ กจิกรรมพเิศษนอกหลกัสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม

เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนามีการให้บริการขอ้มูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ
กิจกรรมพิเศษ โดยมีการจดัท าส่ือส่ิงพิมพใ์ห้กบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 เช่น ส านกัส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ไดจ้ดัท าหนงัสือคู่มือนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา เพื่อเป็นคู่มือทางการศึกษา การท า
กิจกรรมและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยัการใชบ้ริการต่าง ๆในมหาวิทยาลยั กฎระเบียบขอ้บงัคบั 
และแนวทางในการประพฤติปฏิบติัตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวทิยาลยั อนัส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษา ของนกัศึกษา ตลอดจนการใชชี้วติในมหาวทิยาลยัอยา่งมีความสุขประสบความส าเร็จ 
รวมถึง ให้ข้อมูลส าคญัของหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย  โดยกองพฒันานักศึกษา ได้
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะท างานโครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา ปีการศึกษา 2559 เม่ือวนัท่ี 7
มิถุนายน 2559 เพื่อมอบหมายหนา้ท่ีใหก้บัคณะกรรมการในแต่ละดา้น ก่อนท่ีจะจดักิจกรรมในวนัท่ี 
3 สิงหาคม 2559  ณ ศูนยป์ระชุมและแสดงสินคา้นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1)  เพื่อให้นกัศึกษาใหม่  ไดรั้บทราบแนวทางการปฏิบติัตนตามกฎระเบียบ  
รู้หลกัสูตรและระบบการเรียนการสอน  ตลอดจนบริการต่างๆ ท่ีมหาวทิยาลยัฯ จดัไวใ้หน้กัศึกษา 2)  
เพื่อให้นกัศึกษาใหม่ไดท้  าความรู้จกัคณะผูบ้ริหาร  บุคลากร  และหน่วยงานต่างๆ ท่ีตอ้งติดต่อเพื่อ
ขอความช่วยเหลือในระหว่างท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัฯ 3)  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างนกัศึกษาใหม่กบันกัศึกษารุ่นพี่  ตลอดจนสโมสรนกัศึกษา และคณาจารย ์และ4)  เพื่อให้
นักศึกษาใหม่ได้เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกนั รู้จกัรับผิดชอบ รักพอ้งพวก รักสถาบนั และรู้จกั
เสียสละเพื่อส่วนรวม มีการพฒันาจิตใจด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต ในวนัท่ี  3  
สิงหาคม 2559 โดยในช่วงเชา้ เป็นการใหข้อ้มูลในภาพรวมของมหาวทิยาลยัช่วงบ่าย แต่ละคณะได้
จดัโครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ เพื่อให้ขอ้มูลในเชิงลึกของคณะ มีนกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการ
จ านวน 2,800 คน มีผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 1,445 คน วดัความส าเร็จของโครงการตาม
วตัถุประสงค ์ในภาพรวม ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเขา้รับการปฐมนิเทศ ก่อนเปิดการเรียนการ
สอน  เฉลี่ยทั้ง 4 คณะวิชา อยู่ในระดับ ดี ร้อยละ 3.89 นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการเขา้ร่วม
โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ในทุก ๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็น ดา้นการปรับตวัเขา้กบัสังคมใหม่ ดา้น
การเรียนการสอน  การใชชี้วิตในร้ัวมหาวิทยาลยั ในกรณีท่ีนกัศึกษามีปัญหา นกัศึกษาสามารถเขา้
พบอาจารยท่ี์ปรึกษาและขอรับบริการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้ตามช่องทางท่ีระบุไวใ้นคู่มือ
นกัศึกษา (1.4-02-01) นอกจากนั้น มหาวทิยาลยัมีเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั https://www.rmutl.ac.th/  
ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตข์องคณะและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลยัได ้เช่น เวบ็ไซต์

https://www.rmutl.ac.th/
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ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://academic.rmutl.ac.th/   มีข้อมูลแนะน าให้
นักศึกษาเขา้ระบบการเรียน การเลือกรายวิชา  ซ่ึงนักศึกษาสามารถเขา้ไปท าเอกสารต่าง ๆ ใน
เว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง  กองพัฒนานัก ศึกษา  http://site.rmutl.ac.th/newsdsd/  มีข้อมูลแนะน า
นกัศึกษาเก่ียวกบั การผอ่นผนัการเกณฑ์ทหาร การติดต่อหน่วยงานภายในกองพฒันานกัศึกษา เม่ือ
นกัศึกษาเขา้เวบ็ไซต์ก็จะสามารถรับรู้ว่า  หน่วยงานท่ีนกัศึกษาตอ้งการติดต่อส านกังานตั้งอยู่ ณ 
อาคารไหน  ทั้งน้ีทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลยัสามารถส่งข่าวประชาสัมพนัธ์ข่าวต่าง ๆ ไปยงั
นักศึกษา ซ่ึงจะปรากฏหน้าแรกในเว็บไซต์ในหัวข้อข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ โดยกอง
ประชาสัมพนัธ์เป็นผูดู้แลขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ  และนอกจากการให้ขอ้มูลของหน่วยงาน
ผา่นทางเวบ็ไซตแ์ลว้ หน่วยงานภายในของมหาวทิยาลยัยงัมี Facebook ในการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ต่าง ๆ ของหน่วยงานใหก้บันกัศึกษาไดท้ราบ (1.4-02-02)   
 นอกจากน้ี นักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ได้รับข้อมูลบริการเก่ียวกับการรับสมัครงานจาก
หน่วยงานท่ีเปิดรับสมคัรตามช่องทางท่ีงานแนะแนวไดเ้ผยแพร่ เช่น เฟสบุ๊ค เพจงานแนะแนว มี
นักศึกษาให้ความสนใจข้อมูลในการรับสมคัรงาน 721 คน บอร์ดประชาสัมพนัธ์พร้อมทั้งท า
หนงัสือแจง้ไปยงัคณะให้ประชาสัมพนัธ์นกัศึกษาไดท้ราบ ขอ้มูลสถานประกอบการ และขอ้มูล
สกิจศึกษา ผา่นเวปไซด ์http://coop.rmutl.ac.th/ โดยมีรายละเอียด คือ  (1.4-02-03)   
             1.  แหล่งงานเตม็เวลา  เช่น บริษทั เอเชียมอเตอร์ เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จ  ากดับริษทั สุขสวสัด์ิ 
จ  ากดั บริษทั หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จ  ากดั บริษทั เชียงใหม่ ทูบ เทรค  วอเตอร์พาร์ค จ ากดั  
และ บริษทั ทีพีเค เวลิดไ์วด ์โซลูชัน่ จ  ากดั (1.4-02-04)   
             2.  แหล่งงานนอกเวลา เช่น ร้านหนงัสือกาแฟ ในคณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
และ ร้านคาเฟ่ ลาเต ้(1.4-02-05)   
             การประชาสัมพนัธ์บริษทัรับสมคัรงาน มีนกัศึกษามาลงช่ือท างานนอกเวลาท่ีงานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ จ านวน 30 คน รวมถึงบริษทัส่งขอ้มูลมาเพื่อขอรับสมคัรงานทั้งนอกเวลาและ
ในเวลา มีนกัศึกษาสนใจสอบถามขอ้มูล จ านวน 20 คน (1.4-02-06)   
 
 ข้อ 3.  จัดกจิกรรมเตรียมความพร้อมเพือ่การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ไดมี้บริการเพื่อการเขา้สู่อาชีพแก่นกัศึกษาใน
มหาวทิยาลยั ดงัน้ี 
          -  มหาวิทยาลยัฯ ไดมี้การประชุมรองคณบดีของแต่ละคณะและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือ
วนัท่ี 19 มกราคม 2560 เพื่อวางแผนก าหนดวนั เวลา กิจกรรมใน โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 เม่ือไดว้นั เวลา เรียบร้อยแลว้ มหาวทิยาลยัฯ ไดม้อบหมายให ้งานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษาจัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ และจอง
หอประชุมเพื่อด าเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยมีวตัถุประสงค ์1) 

https://academic.rmutl.ac.th/
http://site.rmutl.ac.th/newsdsd/%20%20มี
http://coop.rmutl.ac.th/%20โดย
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เพื่อให้นักศึกษาท่ีก าลังจะจบการศึกษา  มีแนวทางการปฏิบัติตนให้พร้อมส าหรับการก้าวสู่
ตลาดแรงงาน  2)  เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจ  ในการเตรียมตวัศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
และ 3)  เพื่อสร้างจิตส านึกของการประพฤติ  ปฏิบติัตน  ในแบบของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  เชียงใหม่   ในกิจกรรมดงักล่าว มหาวิทยาลยั ไดจ้ดัท า
คู่มือปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  ในระบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  ใหแ้ก่นกัศึกษา
ท่ีส าเร็จการศึกษาเพื่อใหบ้ณัฑิตไดท้ราบขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
นกัศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษา เช่นเส้นทางสู่อาชีพ วิธีการสรรหา/คดัเลือกพนกังาน การสมคัรงาน
ออนไลน์ ทักษะท่ีต้องเตรียมให้พร้อมก่อนการท างาน รายช่ือสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับ
บณัฑิตศึกษา การเตรียมตวัสมคัรงาน และท่ีอยูส่ านกังานจดัหางานต่างๆ เป็นตน้   โดยมีนกัศึกษา
เขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน  3,004 คน  มีนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจใน
การเขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 2,556 คน  วดัความส าเร็จของการจดักิจกรรม ในดา้นการจดังาน  ใน
ภาพรวม นกัศึกษามีความพึงพอใจในสถานท่ี ระยะเวลา วิทยากร  การด าเนินกิจกรรม ในระดบั ดี 
โดยคิดเป็นร้อยละ  4.01  ความรู้และประโยชน์ท่ีไดรั้บ “การเตรียมความพร้อมสู่โลกการท างาน” 
ในภาพรวมของนกัศึกษา สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ในการเขา้สู่โลกการท างานและ
ศึกษาต่อในระดบั ปานกลาง โดยคิดเป็นร้อยละ  3.94  โดยสรุปนักศึกษาจ านวน 2,556 คน  มีความ
พงึพอใจในข้อมูลทีไ่ด้รับเพือ่เตรียมตัวก่อนจบการศึกษาอยู่ในระดับ ร้อยละ 4.089  (1.4–03–01)   
          -  โครงการ Job Fair ในวนัปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2560 ณ ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยการแจ้งการ
ประชาสัมพนัธ์ไปยงัคณะและสาขา รวมถึงแจง้งานประชาสัมพนัธ์เพื่อประกาศแจง้ข่าวสารให้กบั
นักศึกษาว่ามีการจดับูธรับสมคัรงานในวนัปัจฉิมนิเทศรวมถึงการติดป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์
พร้อมช่ือของบริษทัท่ีมารับสมคัรงาน ซ่ึงมีสถานประกอบการท่ีร่วมงานจ านวน 27 แห่ง  มีต าแหน่ง
งานท่ีระบุไว ้150 ต าแหน่ง เพื่อสร้างโอกาสในการไดง้านท าใหก้บันกัศึกษาทุกสาขาวชิา เสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านการท างานให้แก่นักศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาผูส้ าเร็จ
การศึกษาในการก้าวสู่โลกอาชีพอย่างมัน่ใจซ่ึงมุ่งเน้นให้นักศึกษามีโอกาสได้สัมภาษณ์งานกบั
บริษทัท่ีตอ้งการ ในขณะเดียวกนับริษทัก็สามารถคดัเลือกนกัศึกษาท่ีตอ้งตามความตอ้งการและ
ต าแหน่งงานไดเ้ลย  และเป็นการกระตุน้ใหแ้ก่ผูส้ าเร็จการศึกษามีจิตส านึกท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ
อยา่งมีจรรยาบรรณและพร้อมท่ีจะรับใชส้ังคม ซ่ึงมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาชีพ การรับสมคัร
งาน การสัมภาษณ์เขา้ท างาน หลงัจากนกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวแล้วมีหน่วยงาน บริษทั 
ติดต่อกลับมายงังานแนะแนวฯ เพื่อส่งใบสมคัรงานมารับสมคัรนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ตาม
คุณสมบติัตามต าแหน่งงานท่ีเปิดรับสมคัร ทั้งน้ี จ  านวนนกัศึกษาท่ีไดรั้บการพิจารณาคดัเลือกเขา้
ท างานกบับริษทั ไม่สามารถตรวจสอบได้ เน่ืองจากบริษทัไม่เปิดเผยข้อมูลให้กบัมหาวิทยาลัย  
(1.4–03–02)     
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 ข้อ 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต ่ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

 มหาวทิยาลยัไดมี้การปรับปรุงรูปแบบการประเมินผลใหส้อดคลอ้งตามจริงมากท่ีสุด มีการ
ประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการการจดักิจกรรมและการจดับริการในขอ้ 1-3
โดยมีผลการประเมินเฉล่ียทั้ง 3 ขอ้ ดงัน้ี  
           1.   มีการจดัให้บริการให้ค  าปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิตแก่นกัศึกษาในสถาบนัมีค่า
ประเมินเฉลีย่ 4.51 อยู่ในระดับ ดี    
         2.  มีการให้ขอ้มูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นกัศึกษา เพื่อพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา และเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ 
ศตวรรษท่ี 21 ในสถาบนั มีค่าประเมินเฉลีย่ 3.80 อยู่ในระดับ ดี 
           3.   มีการจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเพื่อส าเร็จการศึกษาแก่นกัศึกษาใน
สถาบนั ในส่วนของโครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา มีค่าประเมินเฉลีย่  4.15  และโครงการ Job Fair 
มีค่าประเมินเฉลีย่ 3.51  (1.4-04-01) 
 
 ข้อ 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพฒันาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพือ่ส่ง

ให้ผลการประเมินสูงขึน้หรือเป็นไปตามความคาดหวงัของนักศึกษา 
           มหาวิทยาลัยมีการน าผลการประเมินคุณภาพการให้บริการจากปีการศึกษา 2558 มา
พฒันาการบริการ โดยไดม้อบหมายใหง้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ รับผดิชอบในการน าผลดงั
ไปกล่าวไปพฒันาปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการในปี 2559 ท่ีผา่นมา ดงัน้ี  
 1. ดา้นการจดัให้ค  าปรึกษา แนะแนวดา้นการใช้ชีวิตและการเขา้สู่อาชีพแก่นกัศึกษาใน
สถาบนั จากขอ้เสนอแนะท่ีไดใ้ห้ไวว้า่ควรมีการประเมินคุณภาพของการจดับริการการใหค้  าปรึกษา
ทางวิชาการและการศึกษา โดยการพฒันาแบบประเมินให้มีค าถามท่ีครอบคลุมวตัถุประสงค ์ความ
พึงพอใจของการให้บริการ และเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูรั้บบริการในเร่ืองนั้น ๆ งานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ ไดป้รับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจในการเขา้รับค าปรึกษาให้สอดคล้อง
กบัความตอ้งการของผูรั้บบริการในปีการศึกษา 2559  รวมถึง ประชาสัมพนัธ์การบริการของงาน
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้เป็นท่ีรู้จกัเพิ่มมากข้ึน นอกเหนือจากการประชาสัมพนัธ์ใน
กิจกรรม NO S  NO L โดยเพิ่มช่องทางการประชาสัมพนัธ์บน Facebook เวบ็ไซต์ของกองพฒันา
นักศึกษา และแผ่นพบัของงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ท าให้นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวทิยาลยัไดเ้ขา้มาขอค าปรึกษาจากนกัจิตวทิยาเพิ่มมากข้ึน 
  ขอ้เสนอแนะในส่วนของห้องส าหรับการใหบ้ริการให้ค  าปรึกษาท่ีเป็นส่วนตวัเพื่อให้ผู ้
มารับบริการให้ค  าปรึกษารู้สึกเป็นส่วนตวั  จากขอ้เสนอแนะดงักล่าวงานให้ค  าปรึกษาไดป้รับปรุง
ห้องให้มีห้องส าหรับการให้ค  าปรึกษาท่ีเป็นส่วนตวัมากข้ึนกว่าเดิม ผลจากการปรับปรุงตาม
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ขอ้เสนอแนะเพื่อให้ผูม้ารับบริการให้ค  าปรึกษา รู้สึกไวว้างใจต่อกระบวนการให้ค  าปรึกษาท าให้
กระบวนการใหค้  าปรึกษาเกิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนกวา่เดิม (1.4-05-01)   
 2. มีการใหข้อ้มูลของหน่วยงานท่ีใหบ้ริการกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร แหล่งงานทั้งเตม็
เวลาและนอกเวลาแก่นกัศึกษา 
  จากขอ้เสนอแนะ ให้ระบุช่องทางการให้บริการของขอ้มูลหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง งาน
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพฒันานกัศึกษา ไดพ้ฒันาช่องทางการให้ขอ้มูลต่อนกัศึกษา ผา่น
ทางเครือข่ายนกัศึกษาทุน และเพิ่มข่าวสารประเภทงานพิเศษ part time ใหม้ากยิง่ข้ึน นอกเหนือจาก
ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พัน ธ์ โ ด ย ก า ร ติ ด บ อ ร์ ด  เ พิ่ ม ป ร ะ ช า สั ม พัน ธ์ ผ่ า น ท า ง  Facebook : 
https://www.facebook.com/guidancermutlcm อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปีมีโอกาสใน
การหารายไดพ้ิเศษระหวา่งเรียน และปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา (1.4-05-02) 
 จากการจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเพื่อส าเร็จการศึกษาแก่นกัศึกษาออก
จากมหาวทิยาลยั ในโครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา และโครงการ Job Fair   มหาวทิยาลยัไดติ้ดตาม
ผลการสมคัรงานของนักศึกษาตามบริษทัท่ีมารับสมคัรงานโดยการสอบถามจากเจา้หน้าท่ีของ
บริษทั พบว่า นักศึกษาท่ียื่นเอกสารสมคัรงานไว ้บริษทัเรียกเขา้รับการสัมภาษณ์และได้รับการ
บรรจุเป็นพนกังานของบริษทั ในต าแหน่ง พนกังานขายสินคา้ เช่น บริษทั TOA เป็นตน้ (ขอ้มูลได้
จากการสอบถามเป็นการส่วนตวั) 
 
 ข้อ 6. ให้ข้อมูลและความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
             มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการแจง้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษยเ์ก่า
ผ่านเว็ปไซด์ มหาวิทยาลัย และเว็ปไซด์ของสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  http://www.alumni.rmutl.ac.th/ (1.4-06-01)   และวารสารสมาคมศิษย์เ ก่า  เพื่ อ เ ป็น
แหล่งขอ้มูลแลกเปล่ียนข่าวสารและประชาสัมพนัธ์ เก่ียวกบักิจกรรมของสมาคมศิษยเ์ก่า และเป็น
แหล่งเช่ือมโยงแลกเปล่ียนความรู้ของสมาคมศิษยเ์ก่า ไดจ้ดัโครงการ/กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่
ศิษยเ์ก่า โดยใหข้อ้มูลผา่นช่องทาง อินเตอร์เนต เฟสบุค๊  ติดประกาศประชาสัมพนัธ์ ดงัน้ี 
             1.   โครงการวารสารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จดั
กิจกรรมโครงการเผยแพร่เร่ืองราวข่าวสารของมหาวิทยาลยั คณาจารยน์กัศึกษาปัจจุบนั และศิษย์
เก่าไปยงัสมาชิกศิษยเ์ก่าให้ไดรั้บทราบเก่ียวกบัข่าวความเคล่ือนไหวของมหาวิทยาลยั อีกทั้งยงัเป็น
การประกาศช่ือเสียง คุณความดีของนกัศึกษา บุคลากร ศิษยเ์ก่าของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนา ให้ศิษยเ์ก่าไดภ้าคภูมิใจในสถาบนั นอกจากน้ีภายในเล่มยงัมีเน้ือหาอ่ืนๆท่ีน่าสนใจ 
ซ่ึงอาจจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งศิษยเ์ก่า และบุคคลทัว่ไปและในปี 2559 ทางสมาคมได้สอบถาม
สมาชิกในการปรับปรุงวารสารให้ทนัสมยั ในจ านวน 3,100 คน มีความพึงพอใจในเน้ือหา  ดา้น

https://www.facebook.com/guidancermutlcm%20อย่าง
http://www.alumni.rmutl.ac.th/
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ประโยชน์ในการน าไปใช ้ อยูใ่นระดบั ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 2.50-3.49 ดา้นการออกแบบและ
จดัรูปเล่ม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบั มาก คิดเป็นร้อยละ 3.05-4.49 (1.4-06-02) 
            2.   โครงการบริการวิชาการแก่ศิษยเ์ก่า  วนัท่ี 21 มกราคม 2560 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางและเน้ือหาวชิาในการทดสอบความรู้ส าหรับผูข้อใบอนุญาต
เป็นผูป้ระกอบอาชีพเป็นผูต้รวจสอบบญัชี (1.4-06-03) 
 3.  โครงการอบรมให้ความรู้ในการสมัครงานและการท างานโดยศิษย์เก่าสาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล ช่างยนต์ เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2558 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้นกัศึกษาสาขา
วศิวกรรมเคร่ืองกล แผนกช่างยนตท่ี์ก าลงัจะจบการศึกษาไดรั้บขอ้มูลพื้นฐานก่อนเขา้สู่โลกของการ
ท างาน (1.4-06-04)   
 4. โครงการจดัท าบตัรประจ าตวัส าหรับศิษยเ์ก่าท่ีจบการศึกษา เพื่อใช้แสดงตนเขา้รับ
บริการเสริมจากสมาคมฯ/มหาวิทยาลยัฯ จดัไวบ้ริการ เช่น ส่วนลดร้านคา้ ร้านอาหาร ท่ีพกั และ          
อ่ืน ๆ (1.4-06-05) 
 หลงัจากการให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษยเ์ก่า กองพฒันานักศึกษา ได้น าเอาผลการ
ประเมินโครงการไปพฒันาในปีการศึกษาต่อไป ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2559 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

    5 ขอ้ 6  ขอ้ 5 คะแนน  

 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.4-01-01 กลไกการบริการใหค้  าปรึกษาทางวชิาการและการใชชี้วติใหน้กัศึกษา 
1.4-01-02 กรณีศึกษาท่ี 1 นกัศึกษาท่ีมารับบริการใหค้  าปรึกษา 
1.4-01-03 กรณีศึกษาท่ี 2 นกัศึกษาท่ีมารับบริการใหค้  าปรึกษา 
1.4-01-04 บริการใหก้ารปรึกษารายกลุ่ม 
1.4-01-05 บริการแบบทดสอบ 
1.4-01-06 บริการขอ้มูลสารสนเทศของการใหค้  าปรึกษา 
1.4-01-07 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
1.4-01-08 เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั https://www.rmutl.ac.th/ 
1.4-01-09 เวบ็ไซตข์องส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  https://academic.rmutl.ac.th/ 
1.4-01-10 เวบ็ไซตข์องกองพฒันานกัศึกษา http://site.rmutl.ac.th/newsdsd/ 
1.4-01-11 ช่องทางการรับสมคัรงาน 
1.4-01-12 สรุปแหล่งงานเตม็เวลา 

https://www.rmutl.ac.th/
https://academic.rmutl.ac.th/
http://site.rmutl.ac.th/newsdsd/
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1.4-01-13 สรุปแหล่งนอกเวลา 
1.4-01-14 เอกสารลงช่ือสมคัรงาน  
1.4-01-15 โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
1.4-01-16 โครงการ Job Fair 
1.4-01-17 ผลการด าเนินงานทั้ง 3 ขอ้ 
1.4-01-18 หอ้งใหค้  าปรึกษา 
1.4-01-19 เพจ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ www.facebook.com/guidancermutlcm 
1.4-01-20 เวบ็ไซตข์องสมาคมศิษยเ์ก่าฯ www.alumni.rmutl.ac.th 
1.4-01-21 วารสารสมาคมศิษยเ์ก่า 
1.4-01-22 โครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่าเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางและ

เน้ือหาวิชาในการทดสอบความรู้ส าหรับผูข้อใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบอาชีพเป็นผู ้
ตรวจสอบบญัชี 

1.4-01-23 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการสมัครงานและการท างานโดยศิษย์เก่าสาขาวิชา
วศิวกรรมเคร่ืองกล ช่างยนต ์เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2560 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหน้กัศึกษา
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล แผนกช่างยนตท่ี์ก าลงัจะจบการศึกษาไดรั้บขอ้มูลพ้ืนฐานก่อน
เขา้สู่โลกของการท างาน 

1.4-01-24 โครงการจดัท าบตัรประจ าตวัส าหรับศิษยเ์ก่าท่ีจบการศึกษา เพ่ือใชแ้สดงตนเขา้รับบริการ
เสริมจากสมาคมฯ/มหาวทิยาลยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/guidancermutlcm
http://www.alumni.rmutl.ac.th/
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ตัวบ่งช้ีที ่1.5 กจิกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ผู้ก ากบัดูแลตัวบ่งช้ี : ผศ.สนิท  พิพิธสมบติั   
รองอธิการบดีดา้นวชิาการและกิจการนกัศึกษา 

หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผศ.ดร.พีระ จูนอ้ยสุวรรณ  ผูอ้  านวยการกองพฒันานกัศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : งานพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางวณิชชา  เฉลิมวรรณ 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1223 / 1401 
E-mail :  Peera_ju@hotmail.com wanitcha27@hotmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 
 ข้อ 1. จัดท าแผนการจัดกจิกรรมพฒันานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วน

ร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกจิกรรม 
  องค์การนกัศึกษา ไดมี้กระบวนการวางแผนกิจกรรมนกัศึกษาตั้งแต่การน าขอ้เสนอแนะ
จากผูบ้ริหาร (1.5-0.0-00) ปี 2558 เขา้สู่กระบวนการสัมมนาองคก์ารนกัศึกษา ปี 2559 (1.5-3.0-01) 
ณ หอพกั สนามกีฬาเชียงใหม่สมโภช 700 ปี อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 1-3 มิถุนายน 
2559โดยมีคณะกรรมการสโมสรนกัศึกษา สภานกัศึกษา ทั้ง 5 พื้นท่ี และส่วนกลาง ร่วมสัมมนา 
หลงัจากนั้นไดมี้การจดัสรรงบประมาณองคก์ารนกัศึกษา ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี(เชียงใหม่) 2 
คร้ัง คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 5-6 กรกฎาคม 2559 พิจารณางบประมาณด าเนินงานกิจกรรมองค์การ
นกัศึกษา (1.5-2.1-03)  คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 9-10 สิงหาคม 2559 พิจารณางบประมาณด าเนินงานกิจกรรม
กีฬาองคก์ารนกัศึกษา โดยมีประธานสภานกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา และ
นายกสโมสรนักศึกษา 5 พื้ น ท่ีและผู ้บ ริหาร อาจารย์ท่ีปรึกษา เข้า ร่วมพิจารณาร่วมกัน  
(1.5-2.1-04)  เม่ือได้แผนกิจกรรมและงบประมาณแล้ว องค์การนักศึกษาได้น าแผนกิจกรรม 
น าเสนอต่อ กองพฒันานกัศึกษา  เพื่อด าเนินการน าเขา้สู่การอนุมติัจากมหาวิทยาลยัฯ (1.5-1-02) 
เม่ือมหาวิทยาลยัไดอ้นุมติัแผนกิจกรรมดงักล่าวแลว้  องคก์ารนกัศึกษาก็ไดด้ าเนินงานจนเสร็จส้ิน
ตามแผนกิจกรรม  และไดมี้การสรุปตวัช้ีวดัตามวตัถุประสงค ์โครงการต่างๆ  และรายงานให้กอง
พฒันานักศึกษาทราบ โดยกองพฒันานักศึกษาได้น าเขา้รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมของ
องค์การนกัศึกษา ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัในวาระเพื่อพิจารณา หลงัจากไดรั้บการ
พิจารณาและขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารฯแลว้ กองพฒันานกัศึกษาไดน้ าขอ้เสนอแนะ
ดังกล่าว เข้าสู่การสัมมนาองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมสัมมนาโบทานิก                  
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รีสอร์ท อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อให้องค์การนกัศึกษา ปรับปรุงแผนกิจกรรมในปีต่อไป 
(1.5-1-01) ตามขอ้เสนอแนะดงักล่าว และเม่ือองคก์ารนกัศึกษาไดมี้การปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ
แล้ว องค์การนักศึกษาได้รายงานให้กองพฒันานักศึกษาทราบ และกองพฒันานักศึกษาจะได้
น าเสนอต่อมหาวทิยาลยัในวาระต่อไป เพื่อใหค้รบกระบวนการ PDCA 
 
 ข้อ 2. ในแผนการจัดกจิกรรมพฒันานักศึกษา ให้ด าเนินกจิกรรมในประเภทต่อไปนีใ้ห้ครบถ้วน  

 กิจกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคท่ี์ก าหนดโดยสถาบนั 
 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
 กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยกองพฒันานักศึกษาได้จดัท าแผนพฒันา
นกัศึกษา ให้มีการด าเนินกิจกรรมพฒันานกัศึกษาระดบัปริญญาตรี พร้อมทั้งส่งเสริมให้องค์การ
นกัศึกษาด าเนินกิจกรรมครบทั้ง 5 ประเภท 
 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้จัดท าประกาศ เร่ือง คุณลักษณะบัณฑิตที่
พงึประสงค์ โดยมีการก าหนดคุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์เอาไว้ 4 ด้าน 
 โดยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ไดส่้งเสริมให้องค์กรนักศึกษาได้เป็น
ผูด้  าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาท่ีเป็นตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลยัฯ โดยสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ร่วมกบัสโมสรนักศึกษาแต่ละพื้นท่ี สโมสร
นกัศึกษาคณะแต่ละพื้นท่ี มีการร่วมกนัวางแผนการด าเนินกิจกรรม ก าหนดการประชุมวางแผนเร่ือง
งบประมาณในการด าเนินกิจกรรม ประชุมวางแผนเร่ืองงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมดา้นกีฬา 
มีการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน และร่วมหาแนวทางแกไ้ขปัญหาในการด าเนินการจดักิจกรรม
หรือโครงการต่างๆ และส่งเสริมให้องคก์รนกัศึกษาเป็นกระบอกเสียงให้นกัศึกษาทั้งมหาวิทยาลยั 
ในส่วนของการท่ีมีความตอ้งการพฒันาให้เร่ืองต่างๆ ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัศึกษาให้
เกิดประโยชน์แก่ตวันกัศึกษาเอง โดยด าเนินโครงการอาทิเช่น 
 

คุณลกัษณะ ช่ือโครงการ/กจิกรรม ผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนานักศึกษา 
ทกัษะการท างาน โครงการประชุมสมยัสามญัคร้ังท่ี 

1/2559 และจัดสรรงบประมาณใน
การด าเนินกิจกรรม สภานักศึกษา 
องค์การนักศึกษา จัดข้ึนในเดือน

1. สภานักศึกษา องคก์ารนกัศึกษา สโมสรนกัศึกษา 
(ส่วนกลาง) ได้มีการประชุมวางแผนเร่ืองการดเนิน
กิจกรรมและการจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ โดย
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะมาจากประธานสภานักศึกษา นายก
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คุณลกัษณะ ช่ือโครงการ/กจิกรรม ผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนานักศึกษา 
สิงหาคมก่อนการเปิดภาคเรียน
ประจ าปีการศึกษา 2559 

สโมสรนักศึกษาทุกพ้ืนท่ี เพ่ือจะไดน้ าการวางแผนการ
ด าเนินกิจกรรมและงบประมาณกลบัไปเผยแพร่ในส่วน
ของการท างานในพ้ืนท่ีตนเอง ส่งเสริมให้เกิดการ
ส่ือสารในการท างาน 

2. นักศึกษาท่ีเขา้ร่วมประชุมไดเ้รียนรู้ถึงการท างาน
อย่างคิดวิเคราะห์และเป็นระบบโดยการวางแผนการ
ท า ง านและก ารจัดก าร เ ร่ื อ งของกา รประมาณ
การงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมโดยมีหลกัเกณฑ์
ในการก าหนดงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมนั้นให้
เหมาะสม และหลงัจากการด าเนินกิจกรรมต่างเสร็จส้ิน
แล้วก็จะต้องมีการสรุปผลการดเนินกิจกรรม โดย
นักศึกษาจะตอ้งมีความรับผิดชอบในการด าเนินงาน มี
ความซ่ือสัตยใ์นส่วนของการด าเนินการทางการเงิน
หรืองบประมาณท่ีใชใ้นการดเนินกิจกรรม 

3. นักศึกษาสามารถใชค้วามคิดอย่างสร้างสรรค์ใน
การก าหนดกิจกรรมท่ีจะด าเนินการในรูปแบบท่ี
ตอบสนองต่อความตอ้งการขอิงนักศึกษาและสามารถ
พฒันานักศึกษาในด้านต่างในครบถ้วนและสมบรูณ์ 
ตลอดปีการศึกษา 

ทกัษะความรู้  1.โครงการบริการวิชาการแก่
นักศึกษาและศิษยเ์ก่า เม่ือวนัท่ี 21 
มกราคม 2560 
 2.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2559 

1. เสริมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางและ
เ น้ื อหาวิช า ในการทดสอบความ รู้ส าห รับผู้ขอ
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบอาชีพเป็นผูต้รวจสอบบัญชี
ในอนาคต 

2. เพ่ือให้นักศึกษาใหม่  ได้รับทราบแนวทางการ
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ  รู้หลักสูตรและระบบการ
เรียนการสอน  ตลอดจนบริการต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลยัฯ  
จดัไวใ้ห้นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ไดท้  าความรู้จกั
คณะผูบ้ริหาร  บุคลากร  และหน่วยงานต่างๆ ท่ีต้อง
ติดต่อเพ่ือขอความช่วยเหลือในระหว่างท่ีศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยฯ   เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างนักศึกษาใหม่กับนักศึกษารุ่นพ่ี  ตลอดจน
สโมสรนักศึกษา และคณาจารย ์และ เพื่อให้นักศึกษา
ใหม่ไดเ้ห็นคุณค่าของการอยูร่่วมกนั รู้จกัรับผดิชอบ รัก
พอ้งพวก รักสถาบนั และรู้จกัเสียสละเพ่ือส่วนรวม มี
การพัฒนาจิตใจด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ด ารงชีวติ 

ทกัษะทางสังคม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการ สภา
นกัศึกษา องคก์ารนกัศึกษา ประจ าปี

1. นกัศึกษาไดมี้การวเิคราะห์ความคิด และจะไดรั้บ
ฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างการนักศึกษาด้วยกัน และ
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คุณลกัษณะ ช่ือโครงการ/กจิกรรม ผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนานักศึกษา 
การศึกษา 2559 ในข้ึนในช่วงเดือน
พฤษภาคม เพื่อเป็นการวางแผนการ
ท างานในปีการศึกษาต่อไป  

สามารถยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นด้วยการใช้
หลักการและเหตุผล ซ่ึงเกิดจากกระบวนการวาง
แผนการท างานเพ่ือให้เกิดประโยชน์กบัการด าเนินการ
ดา้นงานกิจกรรมนกัศึกษาในปีการศึกษานั้น 

2. นัก ศึกษา เ กิดความเป็นภาวะผู้น า  โดยเ กิด
กระบวนการคัดเลือกประธานสภานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  นายกองค์การนักศึกษา และอุปนายก
องค์การนักศึกษา เพื่อจะไดบ้ริหารการท างานในส่วน
ของกิจกรรมนักศึกษา ในงานสภานักศึกษา และ
องคก์ารนกัศึกษา  

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความเสียสละในการ
ท างานเพ่ือส่วนร่วมและผู้อ่ิน โดยผ่านกิจกรรมใน
หลากหลายกิจกรรม 

ทกัษะดา้นคุณธรรม
และจริยธรรม 

โครงการปีน้ีท  าดีเพ่ือพ่อปีท่ี 6  1. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความศรัทธาในความดี 
และท าความดีเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและ
สังคม  

2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยะธรรมใน
การปฏิบติัตามแนวทางท่ีดี หรือปฏิบติัตามเพณีท่ีดีงาม
ท่ีปฏิบติักนัมาอยา่งยาวนาน 

 
 2. กจิกรรมกฬีา ส่งเสริมสุขภาพ อาทิเช่น  
 โครงการเขา้การแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 
33 จดัข้ึนในระหวา่งวนัท่ี 4-10 กุมภาพนัธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย
สภานกัศึกษาองคก์ารนกัศึกษาก่อนการจดัท าโครงการเขา้ร่วมการแข่งขนัดงักล่าว ไดน้ าการสรุปผล
การด าเนินโครงการของปีท่ีแลว้มาปรับปรุงแกไ้ขกบัปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินงาน
ของปีท่ีผา่นมา คือ การด าเนินด าการของบประมาณในการเขา้ร่วมการแข่งขนัลา้ชา้และงบประมาณ
ในการด าเนินงานไม่เพียงพอ โดยในปีน้ีคณะผูด้  าเนินโครงการก็ไดห้าวิธีและแนวทางแกไ้ขปัญหา
เพื่อไม่ใหเ้กิดข้ึนในการด าเนินงานปีน้ี โดยไดมี้การวางแผนการด าเนินโครงการเขา้ร่วมการแข่งขนั 
การขออนุมติังบประมาณในการเขา้ร่วมโครงการล่วงหน้าเป็นระยะเวลาพอสมควร และมีการ
วางแผนเร่ืองบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการให้ชัดเจนและเพียงพอต่อความตอ้งการ
ด าเนินกิจกรรม และการเดินทางเขา้ร่วมโคตรงการพร้อมด้วยตวัแทนนกักีฬา นกัศึกษา ร่วมการ
แข่งขนั การประกวดดาวเดือน การประกวดดนตรี และการแข่งขนัผูน้ าเชียร์ประเภทหลีดมือ และ
เม่ือเข้าร่วมการแข่งขนัดังกล่าวเสร็จส้ิน สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา หลังจากการเข้าร่วม
โครงการเสร็จส้ินแล้ว สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา คณะผูด้  าเนินการได้มีการสรุปผลการ
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ด าเนินงาน ในดา้นการด าเนินงาน ดา้นงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานและการ
เขา้ร่วมโครงการดงักล่าว เพื่อหาแนวทางแกไ้ขและสามารถน าไปปรับใชใ้นการด าเนินโครงการใน
ปีต่อ (1.5-2.2-02) 
 โดยการจดักิจกรรมหรือการด าเนินโครงการดงักล่าว มีวตัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
และพฒันาการแข่งขนักีฬา เพื่อสุขภาพพลานามยัและสมรรถภาพทางกายท่ีดี พฒันาจิตใจ พฒันา
อารมณ์ บุคลิกภาพ สังคม และสติปัญญา 
 
 3. กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ หรือรักษาส่ิงแวดล้อม อาทิเช่น  
 “โครงการข้ึนดอยปีน้ีท าดีเพื่อพ่อ ปีท่ี 6 จดัข้ึนในเทศการวนัวิสาขบูชา โดยจะเป็น
ประเพณีเดินข้ึนดอยของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ และประชาชนท่ีสนใจ โดยการเดินข้ึนดอย
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เล็งเห็นถึงความส าคัญของการช่วยรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม โดยให้สภานกัศึกษา องคก์ารนกัศึกษา สโมสรนกัศึกษา (ส่วนกลาง) สโมสรนกัศึกษา
คณะทุกคณะ ร่วมกนัท าโครงการข้ึนดอยปีน้ีท าดีเพื่อ ปีท่ี 6 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพนัธ์การงดทิ้ง
ขยะไม่เป็นท่ีเป็นทาง ตลอดเส้นทางการเดินข้ึนและลงดอยสุเทพ และยงัมีการน าถุงด าไปวางไวต้าม
จุดต่างๆๆท่ีจะเป็นการบริการให้เป็นท่ีทิ้งขยะ และมีการเดินถือถุงด าให้ผูท่ี้จะทิ้งขยะ ให้ทิ้งลงถงั
ขยะไม่ทิ้งเร่ียราด โดยการด าเนินโครงการไดน้ าสรุปผลการด าเนินโครงการของปีท่ีผา่นมาปรับปรุง
แกไ้ข ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และรวมถึงขอ้เสนอแนะต่างๆมาใชใ้นการด าเนินโครงการ
ในปีน้ี การแกไ้ขปั้ญหาจากปีท่ีแลว้ในเร่ืองของอุปกรณ์ในการท าความสะอาดและถุงด าส าหรับใช้
ทิ้งขยะมีจ านวนไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ในปีน้ีท่ีด าเนินโครงการ คณะผูด้  าเนินการไดมี้วิธีแนว
ทางแกไ้ขปัญหาโดยการประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้จดัเตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาดและ
ถุงด าเพื่อใหทิ้้งขยะใหมี้จ านวนมากพอส าหรับความตอ้งการ และหลงัจากการเขา้ร่วมโครงการเสร็จ
ส้ินแลว้ สภานกัศึกษา องค์การนกัศึกษา คณะผูด้  าเนินการไดมี้การสรุปผลการด าเนินงาน ในดา้น
การด าเนินงาน ดา้นงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานและการเขา้ร่วมโครงการ
ดงักล่าว เพื่อหาแนวทางแกไ้ขและสามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินโครงการในปีต่อ (1.5-2.3-
01) 
 “โครงการดอยสวยดว้ยพฤกษา จดัข้ึนในวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2560 ณ ตลอดเส้นทางข้ึน
วดัพระธาตุดอยสุเทพ เขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและฟ้ืนฟูผืนป่า สร้างภูมิทศัน์ตลอดเส้นทางข้ึนวดัพระบรมธาตุ
ดอยสุเทพ ในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  โดยสภาสนกัศึกษา องคก์ารนกัศึกษา พร้อม
ดว้ยตวัแทนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ ในนามของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ท า
กิจกรรมปลูกตน้ไมเ้พื่อสร้างภูมิทศัน์ท่ีดีและอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ในการด าเนินโครงการดงักล่าว
เป็นการด าเนินโครงการในปีแรก หลงัจากการเขา้ร่วมโครงการเสร็จส้ินแลว้ สภานกัศึกษา องคก์าร
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นกัศึกษา คณะผูด้  าเนินการไดมี้การสรุปผลการด าเนินงาน ในดา้นการด าเนินงาน ดา้นงบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานและการเขา้ร่วมโครงการดงักล่าว เพื่อหาแนวทางแกไ้ขและ
สามารถน าไปปรับใชใ้นการด าเนินโครงการในปีต่อ (1.5-2.3-02) 
 
 4. กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม อาทิเช่น 
 “โครงการไหวค้รูสภานกัศึกษา องคก์ารนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ด าเนินการ
ในเดือนสิงหาคม สัปดาห์ท่ี 2 ของการเปิดภาคเรียนแรก ณ บริเวณอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้นกัศึกษา ไดมี้โอกาสแสดงออกถึงความกตญัญู 
ระลึกถึงพระคุณครู เคารพต่อครูบาอาจารย ์และให้นกัศึกษาไดต้ระหนกัถึงหนา้ท่ีของตนเองในอนั
ท่ีจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน สร้างความประทบัใจอนัจะไดม้าซ่ึงก าลงัใจของครูบาอาจารยท่ี์ประสิทธิ
ประสาทวชิาความรู้ รวมทั้งเพื่อรักษาวฒันธรรมอนัดีงาม และสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้
เกิดข้ึนในมหาวิทยาลยั โดยมีตวัแทนสภานกัศึกษาทุกพื้นท่ี นายกสโมสรนกัศึกษาทุกพื้นท่ี นายก
สโมสรนักศึกษาทุกคณะ และตวัแทนนักศึกษาทุกคณะ ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา ซ่ึงตวัแทนนกัศึกษาไดจ้ดัเตรียมพานธูปเทียน พานดอกไมเ้พื่อเป็นสัญลกัษณ์ในการระลึก
และเคารพต่อพระคุณครู โดยสภานกัศึกษา องคก์ารนกัศึกษาไดมี้การน าเอาสรุปผลการด าเนินการ
ของปีท่ีผ่านมา เพื่อน าขอ้เสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินการของปีท่ีแลว้มาหา
แนวทางและวิธีแกไ้ขปัญหา มีการวางแผนก็การด าเนินโครงการ โดยวิธีแกไ้ขปัญหาโดยปีท่ีผา่น
ปัญหาท่ีพอคือการท่ีสภาพอากาศท่ีเราไม่สามารถควบคุมได้ และจ านวนนักศึกษาท่ีมีจ านวน
มากกว่าท่ีโครงการก าหนดจึงท าให้สถานท่ีในการด าเนินโครงการอาจจะไม่เพียงพอต่อการท า
กิจกรรม ในปีท่ีด าเนินกิจกรรมปีน้ี ทางคณะผูด้  าเนินการได้มีการน าวิธีแก้ไขปัญหา โดยจดัหา
สถานท่ีท่ีสามารถรองรับกบัจ านวนนกัศึกษาท่ีพอเพียง และสามารถปลอดภยัจากสภาพอากาศท่ีไม่
สามารถควบคุมได ้และหลงัจากการด าเนินโครงการเสร็จส้ินลงก็ไดมี้การสรุปผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขกบัปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน เพื่อ
น าไปปรับปรุงแกไ้ขในการด าเนินโครงการในปีต่อๆไป (1.5-2.4-01)    
 “โครงการรดน ้ าด าหัวผูบ้ริหาร อาจารย์ท่ีปรึกษา สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา 
สโมสรนกัศึกษาทุกพื้นท่ี สโมสรนกัศึกษาคณะทุกพื้นท่ี ด าเนินการในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี 
โดยมีตวัแทนสภานกัศึกษาทุกพื้นท่ี นายกสโมสรนกัศึกษาทุกพื้นท่ี นายกสโมสรนกัศึกษาทุกคณะ 
และตวัแทนนกัศึกษาทุกคณะ ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เพื่อแสดงออกถึงการ
ขอขมา ขออโหสิกรรมในการล่วงเกินต่อครูบาอาจารย ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นกัศึกษา ซ่ึงโครงการดงั
กว่างจะจดัพร้อมๆกบัช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยสภานกัศึกษา องค์การนกัศึกษา ร่วมกบัสโมสร
นกัศึกษา (ส่วนกลาง) สโมสรนกัศึกษาคณะทุกคณะ ไดน้ าสรุปผลการด าเนินโครงการของปีท่ีผา่น
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ศึกษาขอ้เสนอแนะ เพื่อน ามาวางแผนการด าเนินโครงการ และ
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การหาวิธีหรือแนวทางแกไ้ขปัญหาในการด าเนินการในปีปัจจุบนั โดยปัญหาและอุปสรรคในปีท่ี
ผ่านมาคือช่วงระยะเวลาในการด าเนินการเป็นช่วงท่ีเป็นการปิดภาคเรียนท าให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการน้อยและไม่ตรงตามท่ีเป้าหมายของโครงการก าหนดโดยในปีท่ี
ด าเนินการน้ีทางผูจ้ ัดท าได้มีวิธีในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินงานล่วงหน้าเป็นระยะเวลานานพอสมควรและประสานงานกบักลุ่มเป้าหมายท่ีโครงการ
ก าหนดใหช้ดัเจน มีการตอบรับการเขา้ร่วมของกลุ่มเป้าหมาย และหลงัจากการด าเนินโครงการเสร็จ
ส้ินลงก็ไดมี้การสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข
กบัปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขในการด าเนินโครงการในปีต่อๆไป (1.5-
2.4-02) 
 
 5. กจิกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม อาทิเช่น 
 “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพฒันาการประกันคุณภาพงานกิจกรรม และ                
สืบสานวฒันธรรมไทย 9 รางมงคล คร้ังท่ี 9” ด าเนินการในระหว่างวนัท่ี 6-10 เมษายน 2560 ณ      
มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วตัถุประสงคห์ลกัในการด าเนินโครงการเพื่อให้นกัศึกษา
ไดแ้สดงออกถึงการอรุรักษ์ศิลปวฒันธรรมโดยการน าการแสดงศิลปวฒันธรรมทางภาคเหนือไป
เผยแพร่ และในการจดักิจกรรมคร้ังน้ีมีกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการอนุรักษศิ์ลปะการร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งอีกดว้ย โดยสภานกัศึกษา องคก์ารนกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ไดน้ า
ตวัแทนผูน้ านกัศึกษา นกัแสดง เขา้ร่วมกิจกรรม ไดน้ าการแสดงศิลปวฒันธรรมของภาคเหนือซ่ึง
ถือวา่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินของดินแดนลา้นนา และส่งตวัแทนนกัศึกษาเขา้ร่วมการแข่งขนัการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพื่อส่งเสริมและพฒันาความสารถของนกัศึกษา และสร้างความตระหนกัใน
การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมไทยในด้านต่างๆ ให้กบันักศึกษาอีกด้วยโดยสภานักศึกษา 
องคก์ารนกัศึกษา ร่วมกบัสโมสรนกัศึกษา(ส่วนกลาง) สโมสรนกัศึกษาคณะทุกคณะ ไดน้ าสรุปผล
การด าเนินโครงการของปีท่ีผ่านศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ศึกษาขอ้เสนอแนะ เพื่อน ามา
วางแผนการด าเนินโครงการ และการหาวธีิหรือแนวทางแกไ้ขปัญหาในการด าเนินการในปีปัจจุบนั 
โดยปัญหาและอุปสรรคในปีท่ีผา่นมาคือช่วงระยะเวลาในการด าเนินการเป็นช่วงท่ีเป็นการปิดภาค
เรียนท าให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการน้อยและไม่ตรงตามท่ีเป้าหมายของ
โครงการก าหนดโดยในปีท่ีด าเนินการน้ีทางผูจ้ดัท าได้มีวิธีในการแก้ไขปัญหาดงักล่าวโดยการ
ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานล่วงหน้าเป็นระยะเวลานานพอสมควรและประสานงานกบั
กลุ่มเป้าหมายท่ีโครงการก าหนดให้ชดัเจน มีการตอบรับการเขา้ร่วมของกลุ่มเป้าหมาย โดหลงัจาก
การด าเนินโครงการเสร็จส้ินลงก็ไดมี้การสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขกบัปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขในการด าเนิน
โครงการในปีต่อๆไป (1.5-2.5-01) 
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 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีนโยบายท่ีชดัเจนในการพฒันานกัศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เป็น
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าของประเทศ เป่ียมดว้ยความรู้ ความสามารถในดา้นต่างๆ มีหลกัคิด และ
ทกัษะทางวิชาการและวิชาชีพ ท่ีเรียกวา่”เก่งและดี” เป่ียมดว้ยคุณลกัษณะท่ีพึงพร้อมดว้ยคุณธรรม 
จริยธรรม มีความพร้อมท่ีจะสามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองพร้อมสร้างสรรคส่ื์งท่ีดีงามและ
สามารถเผชิญกบัสภาพการณ์ในอนาคตท่ีเรียกว่า “มีความสุข” เพื่อให้นักศึกษาไปถึงจุดมุ่งหวงั
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จึงเตรียมองค์ความรู้ เตรียมโอกาสและสร้างประสบการณ์ทั้ งภายใน
ห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน เพื่อพฒันานกัศึกษาสู่การเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ ในส่วนของการ
จดัโอกาสและประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องนอกเรียน และมหาลยัยงัมีการจดัการส่งเสริมให้
นกัศึกษามีกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ซ่ึงเป็นส่วนช่วยส่งเสริมเติมเตม็คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์
ของนกัศึกษา ให้นกัศึกษาไดมี้การพฒันาตวัเองอยา่งเต็มศกัยภาพ ภายใตฐ้านความคิดท่ีเช่ือวา่ การ
เรียนรู้นอกห้องเรียนดว้ยการท ากิจกรรมจะเก้ือหนุนให้นกัศึกษาไดรั้บประสลการณ์ท่ีหลากหลาย
ในรูปแบบของ “ทกัษะชีวิต”  ซ่ึงจะเป็นประสลการณ์ท่ีมีความส าคญัต่อการใชชี้วิตในอนาคตภาย
หลงัจากการส าเร็จการศึกษา และการด าเนินชีวใินการท างานในอนาคตของนกัศึกษาทุกคน 
 
 ข้อ 3. จัดกจิกรรมให้ความรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพแก่นักศึกษา 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ไดมี้การส่งเสริมให้ผูน้  านกัศึกษา สภานกัศึกษา 
องคก์ารนกัศึกษา และนกัศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลยั ไดรั้บความรู้เร่ืองของการประกนัคุณภาพ
การศึกษา และมีการพฒันาคุณภาพกิจกรรมของนกัศึกษา โดยมีการพฒันากิจกรรมนกัศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ืองผ่านกระบวนการของการประกนัคุณภาพการศึกษา และจดัให้มีการให้ความรู้เร่ืองการ
ประกนัคุณภาพการศึกษากบังานกิจการนกัศึกษา ในโครงการต่าง ๆ  
 1. สภานักศึกษามหาวิทยาลัยฯ สภานักศึกษาทุกพื้นท่ี ต้องเข้ารับฟังความรู้เร่ืองการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา และสามารถน าไปใชใ้นการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได ้
 2. องคก์ารนกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตอ้งเขา้รับฟังความรู้เร่ือง
การประกนัคุณภาพการศึกษา และสามารถน าไปใชใ้นการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได ้
 3. สโมสรนกัศึกษาทุกพื้นท่ี สโมสรนกัศึกษาคณะทุกคณะ ทุกพื้นท่ี ตอ้งเขา้รับฟังความรู้
เร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษา และสามารถน าไปใชใ้นการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได ้
 4. ผูน้ านกัศึกษา นกัศึกษา ผ่านการรับความรู้เร่ืองของการประกนัคุณภาพการศึกษา ใน
การปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ของทุก ๆ ปี ในแต่ปีการศึกษานั้น  
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 โดยการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยองคก์รนกัศึกษาทุกระดบั จะไดน้ าความรู้เร่ืองของการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา ในส่วนของงานกิจการนกัศึกษา ซ่ึงมหาวิทยาลยัไดรั้บความร่วมมือจาก
ส านกังานการประกนัคุณภาพการศึกษา ใหค้วามรู้เร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษา กบังานกิจการ
นักศึกษา โดยให้ความรู้ท่ีจ  า เป็นต่อนักศึกษาทุกระดับในหลักส าคัญต่างๆ ประกอบด้วย 
กระบวนการวางแผน (Plan)  กระบวนการปฏิบัติตามแผน (DO) กระบวนการตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานในทุกๆกิจกรรมหรือโครงการท่ีด าเนินการ (Check)  กระบวนการ
ปรับปรุงแกไ้ข โดยการน าปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการของกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ มา
เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหา อีกทั้งยงัมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมหรือ
โครงการในคร้ังต่อๆ ไป (ACT)  ความรู้เร่ืองของการก าหนดวตัถุประสงค์ของกิจกรรมหรือ
โครงการท่ีจะด าเนินการ ความรู้เร่ืองของการก าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดัความส าเร็จ (KPI) ความรู้
เร่ืองของการประเมินผลกิจกรรมหรือโครงการ ผลส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละตวัช้ีวดั (KPI) 
  “โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา ในปีการศึกษานั้นๆ” ส านกังานประกนัคุณภาพ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา โดยผูอ้  านวยการให้ความรู้พื้นฐานของการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ใหก้บันกัศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ 
 “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการสภานกัศึกษา องคก์ารนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา” โดย
สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ร่วมด้วยผูน้ านักศึกษาในทุกระดบั เขา้ร่วมสัมมนาฯ และได้รับ
ความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อนกัศึกษาทุกระดบัในหลกัส าคญัต่างๆ ประกอบดว้ย กระบวนการวางแผน (Plan)  
กระบวนการปฏิบติัตามแผน (DO) กระบวนการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานในทุกๆ
กิจกรรมหรือโครงการท่ีด าเนินการ (Check)  กระบวนการปรับปรุงแก้ไข โดยการน าปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินการของกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ มาเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหา อีกทั้งยงั
มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการในคร้ังต่อๆ ไป (ACT)  
ความรู้เร่ืองของการก าหนดวตัถุประสงคข์องกิจกรรมหรือโครงการท่ีจะด าเนินการ ความรู้เร่ืองของ
การก าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดัความส าเร็จ (KPI) ความรู้เร่ืองของการประเมินผลกิจกรรมหรือ
โครงการ ผลส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละตวัช้ีวดั (KPI) (1.5-3.0-01) 
 
  ข้อ 4. ทุกกจิกรรมทีด่ าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของกจิกรรมและ

น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานคร้ังต่อไป 
 ตามท่ี สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการด าเนินการ
ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การนักศึกษาในการท ากิจกรรมในแต่ละโครงการตามแผน
กิจกรรมนกัศึกษา 2559 เม่ือองคก์ารนกัศึกษาไดด้ าเนินการครบถว้นตามแผนกิจกรรมนกัศึกษา ได้
มีการประเมินผลตามวตัถุประสงคข์องกิจกรรมนกัศึกษา ปีการศึกษา 2559 ผลการด าเนินการส าเร็จ
ตามกิจกรรมนกัศึกษา (1.5-4.0-01) และสภานกัศึกษา รายงานผลให้กองพฒันานกัศึกษาทราบ โดย
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การด าเนินโครงการขององคก์ารนกัศึกษา ส าเร็จตามแผนกิจกรรมนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559
กองพัฒนานักศึกษาได้น ารายงานผลการด า เ นินงานตามแผนกิจกรรมดังกล่าวต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวทิยาลยัฯเพื่อพิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
กิจกรรมองค์การนักศึกษา (1.5-4.0-01) และจะได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวทิยาลยัปรับปรุงแผนการด าเนินงานกิจกรรมนกัศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป (1.5-4.0-01) 
 
  ข้อ 5. ประเมินตัวช้ีวดัความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนการจัดกจิกรรมพฒันานักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการก าหนดให้ สภานักศึกษา องค์การ
นกัศึกษา ท่ีไดมี้การด าเนินการในส่วนของกิจกรรมนกัศึกษา เพื่อพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา โดยผา่น
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร และกิจกรรมท่ีตอบสนองต่อการสร้างคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลยัฯ และสามารถพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาภายนอกชั้นเรียน และในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ  เพื่อให้เกิดผลส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมและสามารถบรรลุตัวช้ีวดัความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์ของแผนกิจกรรม ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ของแผนกิจกรรม คือ พฒันานกัศึกษาโดยผ่าน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลยัและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาโดยสภานกัศึกษาไดมี้การติดตามผลการ
ด าเนินงานขององค์การนกัศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2559โดยประเมินผลตวัช้ีวดัความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์ของแผนกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ ว่าส าเร็จหรือไม่ และให้องค์การนักศึกษาท า
สรุปผลการประเมินตวัช้ีวดัความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆท่ีได้
ด าเนินการเสร็จส้ินไปแลว้นั้น เพื่อสภานกัศึกษาจะไดน้ าผลสรุปการประเมินตวัช้ีวดัความส าเร็จ
ตามวตัถุประสงค ์รายงานต่อกองพฒันานกัศึกษา และกองพฒันานกัศึกษาจะไดน้ าผลสรุปการเมิน 
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั (CEO) เพื่อจะไดน้ าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขใน
การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพฒันานกัศึกษาในปีการศึกษาต่อไป (1.5-5.0-01) 
 
 ข้อ 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกจิกรรมเพือ่พฒันานักศึกษา 

กองพฒันานักศึกษาได้น ารายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมขององค์การนักศึกษา ต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวาระเพื่อพิจารณา หลังจากได้รับการพิจารณาและ
ขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัแลว้นั้น ไดน้ าขอ้เสนอแนะดงักล่าว เขา้สู่การ
สัมมนาองคก์ารนกัศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมสัมมนา โบทานิก รีสอร์ท อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อใหอ้งคก์ารนกัศึกษา ปรับปรุงแผนกิจกรรม ตามขอ้เสนอแนะท่ีคณะกรรมการ
บริหารมหาวทิยาลยั ใหข้อ้เสนอแนะปีการศึกษาปีท่ีแลว้ไว ้ไดด้ าเนินการตามขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

1.  ควรจดักิจกรรมต่างๆของนกัศึกษา (ส่วนกลาง) รองอธิการบดีดา้นวิชาการและกิจการ
นกัศึกษา และคณบดี ควรมีส่วนร่วมในการให้นโยบายกบันกัศึกษา เพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งกบั
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คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องมหาวิทยาลยั ในส่วนของพื้นท่ีมอบรองอธิการบดีแต่ละพื้นท่ี
ก ากบัดูแล ในปี 2559 ได้ด าเนินการ โดยกองพฒันานักศึกษามีการวางแผนการก าหนดกิจกรรม 
พร้อมกบั สภานกัศึกษา องคก์ารนกัศึกษา สโมสรนกัศึกษา (ส่วนกลาง) สโมสรนกัศึกษาคณะ ซ่ึง
การก าหนดกิจกรรมจะต้องมีการวางแผนก่อนการด าเนินกิจกรรม องค์กรนักศึกษาจึงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งมีการก าหนดแผนกิจกรรม ก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการหรือกิจกรรม ก าหนดตวัช้ีวดั
ความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องกิจกรรมหรือโครงการ และมีการสรุปผลการด าเนินกิจกรรมหรือ
โครงการ มีการประเมินผลตวัช้ีวดัความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของกิจกรรมหรือโครงการทุก
โครงการท่ีไดด้ าเนินการเสร็จส้ินแลว้ เพื่อสามารถน าปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรม น ามาประชุมเพื่อหาวิธีและแนวทางแกไ้ขปัญหาหรืออุปสรรคนั้นๆๆ และ
สามารถน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป และการตอบสนองต่อนโยบาย
หรือ ตอบสนองต่อการพฒันานกัศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน TQF และตรงตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ี
พึงประสงคท่ี์มหาวทิยาลยัฯ ก าหนด 

2.  เน่ืองดว้ยแต่ละพื้นท่ีจะมีสโมสรของนกัศึกษาแต่ละพื้นท่ี สโมสรเหล่าน้ีจะมีสโมสร
คณะในก ากับและ สโมสรคณะสามารถมีชมรมต่างๆ ได้ นักศึกษาจะมีกิจกรรมของชมรมท่ี
ด าเนินการเป็นประจ า และมีกิจกรรมเดิม  ซ ้ า ๆ กนัทุกปี ดงันั้น อาจารยท่ี์ปรึกษาชมรมของทุกคณะ
ควรตระหนกัถึงความส าคญั ให้ความใส่ใจในการจดัหาชมรมใหม่ให้กบันกัศึกษา และควรเฟ้นหา
บุคลากรมาเป็นท่ีปรึกษาชมรม ให้กบันกัศึกษาเพื่อให้เกิดชมรมใหม่มีกิจกรรมทีสร้างสรรค์ ในปี
2559 ยงัไม่ไดด้ าเนินการในการจดัตั้งชมรมใหม่ ของนกัศึกษาปีการศึกษา 2559 
 3. ควรจดักิจกรรมทางด้านภาษา ด้าน Edutainment และด้านอ่ืนๆท่ีเสริมคุณลักษณะ
บณัฑิตของมหาวิทยาลยั ในปี 2559 ยงัไม่ได้ด าเนินการในการจดัตั้งชมรมใหม่ ของนักศึกษาปี
การศึกษา 2559 
 โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
(CEO) ในขอ้ 2และขอ้ 3 ทั้งน้ีกองพฒันานกัศึกษา ร่วมกบั สภานกัศึกษา องคก์ารนกัศึกษา สโมสร
นักศึกษา (ส่วนกลาง) สโมสรนักศึกษาทุกพื้นท่ี สโมสรนักศึกษาคณะทุกคณะ จะได้ประชุม
วางแผนและด าเนินการตามขอ้เสนอแนะในปีถดัไป 

เม่ือองค์การนักศึกษาได้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้ว องค์การนักศึกษา สภา
นักศึกษา ได้รายงานให้กองพฒันานักศึกษาทราบ และกองพฒันานักศึกษาจะได้น าเสนอต่อ
มหาวิทยาลยั ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัคร้ังท่ี 8/2560 วนัท่ี 2 สิงหาคม 
2560 วาระเพื่อพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมนักศึกษาดงักล่าว แก่คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลยั ให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานกิจกรรมองค์การนกัศึกษา
ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป ใหค้รบกระบวนการ PDCA  (1.5-6.0-01) 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2559 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 6 ขอ้ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
รายการหลกัฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.5-0.0-00 รายงานผลการด าเนินกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 ต่อ คณะกรรมการบริหาร
มหาวทิยาลยั 

1.5-1.0-01 สรุปรายงานการประชุมการวางแผนการด าเนินกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 
1.5-1.0-02 แผนกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2559 
1.5-2.0-00 ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เร่ือง คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พ.ศ.2559 
1.5-2.1-01 สรุปโครงการประชุมสมยัวสิามญัคร้ังท่ี 1/2559 
1.5-2.1-02 สรุปโครงการประชุมสมยัวสิามญัคร้ังท่ี 2/2559 
1.5-2.1-03 สรุปโครงการประชุมสมยัสามญัคร้ังท่ี 1/2559 และจดัสรรงบประมาณในการด าเนิน

กิจกรรม สภานกัศึกษา องคก์ารนกัศึกษา 
1.5-2.1-04 สรุปโครงการประชุมสมยัสามญัคร้ังท่ี 2/2559 และจดัสรรงบประมาณในการด าเนิน

กิจกรรมดา้มกีฬา 
1.5-2.1-05 สรุปโครงการประชุมสมยัสามญัคร้ังท่ี 3/2559 สรุปผลการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการท่ี

ผา่นมา 
1.5-2.1-06 สรุปโครงการประชุมสมยัสามญัคร้ังท่ี 4/2559 สรุปผลการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ

ตลอดทั้งปีการศึกษา 
1.5-2.2-01 สรุปโครงการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาเกมส์ คร้ัง

ท่ี 33 
1.5-2.2-02 สรุปโครงการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลแห่งประเทศไทย 

คร้ังท่ี 33 
1.5-2.3-01 สรุปโครงการข้ึนดอยปีน้ีท าดีเพ่ือพอ่ ปีท่ี 6 
1.5-2.3-02 สรุปโครงการดอยสวยดว้ยพฤกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
1.5-2.4-01 สรุปโครงการไหวค้รูสภานกัศึกษา องคก์ารนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
1.5-2.4-02 สรุปโครงการรดน ้ าด าหวัผูบ้ริหาร อาจารยท่ี์ปรึกษา สภานกัศึกษา องคก์ารนกัศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
1.5-2.5-01 สรุปโครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาการประกนัคุณภาพงานกิจกรรม และสืบ

สานวฒันธรรมไทย 9 ราชมงคล คร้ังท่ี 9 
1.5-3.0-01 สรุปโครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการสภานกัศึกษา องคก์ารนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2559 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1.5-4.0-01 รายงานผลการสรุปโครงการตามวตัถุประสงคข์องกิจกรรมนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2559 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั (CEO) 
1.5-5.0-01 สรุปผลตวัช้ีวดัความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องกิจกรรมนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2559  
1.5-6.0-01 ผลการน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั และไดมี้ขอ้เสนอแนะในการด าเนิน

กิจกรรมหรือโครงการในปีต่อไป 
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องค์ประกอบที ่2 การวจิัย 
 

ตัวบ่งช้ีที ่2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : ดร.ภาสวรรธน์  วชัรด ารงดศ์กัด์ิ  

รองอธิการบดีดา้นวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ดร.กญัญณชั  ศิริธญัญา      ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : น.ส.สุคนธ์  วงศห์าญ          
โทรศัพท์ : 081-4847661 / 081-5686931 
E-mail :   pattama1960@hotmail.com / wongharn@gmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 
 ข้อ 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร

งานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์  
 มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สถาบันวิจยัและพฒันา ด าเนินงานขบัเคล่ือนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัย (2.1-1-01) มีการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นเคร่ืองมือและช่องทางในการ
บริหารงานวิจยัและงานสร้างสรรค์มาอย่างต่อเน่ือง และเพื่อสนับสนุนการตดัสินใจ (Decision 
Support System) ส าหรับผูบ้ริหารในการวางยุทธศาสตร์ด้านงานวิจยัมหาวิทยาลยั โดย มีการจดั
ประชุมวางแผนงานร่วมกนัของคณะกรรมการประสานงานวิจยั 6 พื้นท่ี / 4 คณะ / 1 วิทยาลยั และ
ผูรั้บผิดชอบดูแลประจ างานสารสนเทศ บริหารจัดการและพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อเป็น
ศูนยก์ลางในการให้บริการ/เช่ือมโยงขอ้มูลกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั
ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน โดยจ าแนกระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจยัดงัน้ี 
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 1.1 ระเบียนนักวจัิย  
  https://hrd.rmutl.ac.th/rms/recres/main-academic-hr.php (2.1-1-02) 
  เป็นเคร่ืองมือและช่องทางส าหรับรายงานขอ้มูลจ านวนนกัวิจยัต่อบุคลากรสายวิชาการ 
มทร.ลา้นนา โดยจ าแนกมิติขอ้มูล ดงัน้ี 1) มิติต าแหน่งทางวชิาการ 2) มิติพื้นท่ี/สถาบนั 3) มิติคณะ/
วิทยาลยั ทั้งน้ีสามารถระบุรายละเอียดเฉพาะบุคคลถึงจ านวนโครงการวิจยั มิติงบประมาณภายใน
และภายนอก ในระยะ 3 ปียอ้นหลงั อีกทั้งผลงานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีมากกว่าระยะดงักล่าว (ถ้ามี) และ
แสดงผลในรูปแบบเอกสาร เพื่อเป็นโปรไฟล์รวบรวมผลงานวิจัยทั้งท่ีเป็นเจ้าของและผูร่้วม
โครงการ เม่ือมีการสั่งพิมพ ์(Print) 
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 1.2  ระบบรับข้อเสนอโครงการวจัิย  

https://hrd.rmutl.ac.th/hrd2/onsubmit/add_form.php (2.1-1-03)  
เป็นเคร่ืองมือและช่องทางส าหรับให้อาจารย ์นกัวิจยั และทุกหน่วยงาน มทร.ลา้นนา 

ในการส่งขอ้มูลขอ้เสนอโครงการวจิยั ประเภททุนภายใน โดยเลือกตามประเภททุนท่ีอยูใ่นช่วงการ
เปิดรับขอ้เสนอส่งมายงัสถาบนัวิจยัและพฒันาได้โดยตรงและอย่างเป็นระบบ เพื่อการพิจารณา
ข้อเสนอ พร้อมแจ้งผลให้ทราบทาง E-mail ถึงนักวิจัยและผู ้ดูแลระบบ นอกจากน้ีข้อเสนอ
โครงการวิจยัท่ีได้รับการสนับสนุนทุนผ่านระบบ NRMS วช. มาแล้วนั้น ได้น าเขา้สู่ระบบโดย
ผูดู้แลระบบของสถาบนัวจิยัและพฒันา เพื่อเขา้สู่กระบวนการของระบบติดตามโครงการวิจยัต่อไป 
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 1.3  ระบบติดตามโครงการวจัิย  
  https://hrd.rmutl.ac.th/hrd2/persons/ProgressHome.php (2.1-1-04) 
 เป็นเคร่ืองมือและช่องทางส าหรับให้หน่วยงานต่างๆ และนกัวิจยั มทร.ลา้นนา ในการ
รายงานความคืบหนา้ หรือการขยายเวลาด าเนินงานโครงการวจิยั ดงัน้ี 
 1)  การส่งขอ้มูลรายงานผลการด าเนินงานโครงการวิจยัท่ีไดรั้บอนุมติัทุนสนบัสนุน 
โดยใหก้รอกขอ้มูลตามเง่ือนไขท่ีสถาบนัวิจยัและพฒันาก าหนดไวใ้นระบบ เช่น ก าหนดส่งรายงาน
ผลการด าเนินงานในทุกเดือนตลอดระยะเวลาด าเนินงานโครงการวิจยั การแนบไฟล์รายงานฉบบั
สมบูรณ์เม่ือส้ินสุดการด าเนินงานโครงการ เพื่อใชแ้นบขออนุมติัปิดโครงการวิจยั เป็นตน้ 
 2)  การเรียกดูขอ้มูลการส่งโครงการวจิยั 
 3)  สรุปภาพรวมการรายงานความคืบหนา้โครงการวิจยัในรูปแบบแผนภูมิและตาราง
รายงาน 
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 1.4 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านงานวจัิย: DSS  
 http://hrd.rmutl.ac.th/rms/reports/dss.php (2.1-1-05) 

 เป็นเคร่ืองมือช่วยสร้างรายงานข้อมูลโดย
แสดงผลการรายงานในรูปแบบจ านวนตวัเลข แผนภูมิ
เปรียบเทียบ และรายการข้อมูล เพื่อสนับสนุนการ
ตดัสินใจดา้นงานวิจยัของผูบ้ริหารในการวางยุทธศาสตร์
ดา้นงานวจิยัมหาวทิยาลยั 
 

 
 1.5  ระบบสืบค้นด้านงานวจัิยและงานสร้างสรรค์ 
  https://hrd.rmutl.ac.th/searching (2.1-1-06) 

เป็นเคร่ืองมือและช่องทางส าหรับให้ทุกภาคส่วนสามารถสืบคน้ขอ้มูลผลงานวิจยัและ
งานสร้างสรรคข์อง มทร.ลา้นนา โดยแสดงจ านวนผลงานจ าแนกไดด้งัน้ี 1) คณะ/สถาบนั 2) พื้นท่ี 
3) ตามปีท่ีส าเร็จ และรายการผลงาน อีกทั้งแสดงขอ้มูลรายละเอียดแบบรายผลงาน เช่น ช่ือเร่ือง 
นกัวจิยั(เจา้ของ) ผูร่้วมงาน และบทคดัยอ่ เป็นตน้ นอกจากนั้นส่วนของผูดู้แลระบบสามารถส่งออก
ขอ้มูล (Export Data) ในรูปแบบ CSV เพื่อน าเขา้ขอ้มูล (Import Data) ผา่นเคร่ืองมือช่วยสร้างระบบ
เช่ือมโยงขอ้มูลวิจยั (IRDC) สู่การเช่ือมโยงฐานขอ้มูลคลงัขอ้มูลงานวิจยัไทย (TNRR) ของศูนย์
สารสนเทศการวิจยั วช. สอดรับกบัการเช่ือมโยงระบบ DSpace ของมหาวิทยาลยั เพิ่มช่องทางการ
สืบคน้และเขา้ถึงขอ้มูลงานวจิยัของมหาวทิยาลยัในระดบัชาติและนานาชาติ 



67 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2559 
 

 
  
 1.6. ระบบรับและประเมินบทความ  http://jitr.rmutl.ac.th/onlinesubmission (2.1-1-07) 
  เป็นเคร่ืองมือและช่องทางในการรับและประเมินบทความท่ีส่งเขา้ร่วมงานประชุม
วิชาการ CRCI ผา่นระบบออนไลน์ โดยจ าแนกเป็นประเภทบทความวิชาการ และบทความงานวจิยั 
ซ่ึงผูดู้แลระบบสามารถเลือกผูท้รงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาบทความผ่านในระบบ และแจ้งผลการ
พิจารณาไปยงันกัวจิยัไดท้นัทีดว้ยระบบอีเมลอตัโนมติั (Auto Email) 
 
 
 



68 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2559 
 

 1.7  ระบบรับผลงานเข้าประกวด http://w3conference.org/online-submission (2.1-1-08) 
  เป็นเคร่ืองมือและช่องทางในการรับผลงานเขา้ประกวดในงานประชุมวิชาการ CRCI 
ซ่ึงจ าแนกออกเป็นประเภทส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม และสร้างสรรค์ โดยผูใ้ช้งานและผูดู้แลระบบ
เขา้ถึงขอ้มูลการส่งผลงานเขา้ประกวดไดท้นัทีหลงัจากท่ีมีการส่งขอ้มูลเขา้ระบบแลว้ 
 1.8  เวบ็ไซต์สถาบันวจัิยและพฒันา RDI https://rdi.rmutl.ac.th (2.1-1-09) 
  เป็นเคร่ืองมือและช่องทางในการประชาสัมพนัธ์และเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารดา้นงานวจิยั
และงานสร้างสรรค์ รวมถึงข่าวสารอ่ืนๆ ตลอดจนข้อมูลระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง แหล่งทุน
สนบัสนุน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั 
 1.9  เวบ็ไซต์วารสารวจัิยเทคโนโลยนีวตักรรม JITR http://jitr.rmutl.ac.th (2.1-1-10) 
  เป็นเคร่ืองมือและช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางดา้นเทคโนโลยีและ
นวตักรรม ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา รวมทั้งสถาบนัและหน่วยงานอ่ืน ๆ ทัว่
ประเทศ ในรูปแบบดิจิตอลออนไลน์ 
 1.10 เวบ็ไซต์การประชุมวชิาการ CRCI http://www.w3conference.org (2.1-1-11) 
  เป็นเคร่ืองมือและช่องทางในการประชาสัมพนัธ์งานประชุมวิชาการและเผยแพร่
ผลงานวจิยัและนวตักรมสร้างสรรคใ์นระดบัชาติและนานาชาติ 
 
ภาพการเช่ือมโยงของระบบฐานข้อมูลงานวจัิย สถาบันวจัิยและพฒันา เพือ่การบริหารงานวจัิย 
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สายน า้การบริหารงานวจัิย สถาบันวจัิยและพฒันา 

 
 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1–1–01 เอกสารนโยบายและยทุธศาสตร์การวจิยั 
2.1–1–02 https://hrd.rmutl.ac.th/rms/recres/main-academic-hr.php 
2.1–1–03 https://hrd.rmutl.ac.th/hrd2/onsubmit/add_form.php 
2.1–1–04 https://hrd.rmutl.ac.th/hrd2/persons/ProgressHome.php 
2.1–1–05 http://hrd.rmutl.ac.th/rms/reports/dss.php 
2.1–1–06 https://hrd.rmutl.ac.th/searching 
2.1–1–07 http://jitr.rmutl.ac.th/onlinesubmission 
2.1–1–08 http://w3conference.org/online-submission 
2.1–1–09 https://rdi.rmutl.ac.th 
2.1–1–10 http://jitr.rmutl.ac.th 
2.1–1–11 http://www.w3conference.org 

 

 
 ข้อ 2.  สนับสนุนพนัธกจิด้านการวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี ้
 2.1  ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวจัิย หรือศูนย์เคร่ืองมือหรือ
ศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ 
  มหาวิทยาลยัมีห้องสมุดกลาง และห้องปฏิบติัการกลางในการด าเนินงานประสานและ
บริหารจดัการงานวิจยัของมหาวิทยาลยั ร่วมกบัสถาบนัวิจยัและพฒันา มทร.ลา้นนา รวมทั้งบริการ
ให้ค  าปรึกษาเก่ียวกับการท าวิจัยผ่านท่ีปรึกษาวิจัย โดยผูท้รงคุณวุฒิ/เช่ียวชาญแต่ละสาขาให้
ค  าปรึกษาขอ้แนะน าอาจารย ์นกัวิจยั ในการเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยั การวางแผนการทดลอง 
และการวิเคราะห์ทางสถิติ การเขียนผลงานวิจยัตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติ/นานาชาติ และการ
ตรวจสอบผลงานท่ีเสนอตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ตามประกาศสถาบนัวิจยัและพฒันา มทร.
ล้านนา (2.1-2-01) อีกทั้งในระดับคณะและวิทยาลัย มหาวิทยาลัยยงัมีอาคารปฎิบติัการ หน่วย
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งานวจิยั/ศูนยว์ิจยั หอ้งปฏิบติัการกลางและห้องปฏิบติัการท่ีมีทรัพยากรซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วจิยัอยูจ่  านวน 25 ศูนยว์จิยั และ 35 ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นต่างๆ (2.1-2-02) 
 

ภาพสถานทีต่ั้งของศูนย์วจัิยและศูนย์ความเป็นเลิศ มทร.ล้านนา 

 
 
             2.2  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ 
  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             
ราชมงคลล้านนา เป็นหน่วยงานส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการของเขตพื้นท่ี ทั้ งด้านการ
เรียนการสอน และการค้นควา้วิจยั ตลอดจนงาน
ดา้นบริการชุมชน และงานส่งเสริมท านุบ ารุงและ



71 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2559 
 

อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลยันั้น อีกทั้งเป็นท่ีรวบรวมแหล่งอ้างอิง
งานวิจยัจากหลากหลายฐานขอ้มูล ใน หมวดหมู่ E-REFERENCE DATABASE ท่ีมีให้บริการบน
เวบ็ไซตห์อ้งสมุดhttp://library.rmutl.ac.th/ (2.1-2-03) 
  นอกจากน้ีสถาบนัวิจยัและพฒันา มทร.ล้านนา มีระบบสืบคน้ด้านงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ https://hrd.rmutl.ac.th/searching  (2.1-2-04) ซ่ึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการสืบค้น
ผลงานของอาจารย์ นักวิจยั มทร.ล้านนา อีกทั้งมีการเช่ือมโยงข้อมูลงานวิจยัในระดับชาติกับ
ฐานขอ้มูลคลงัขอ้มูลงานวิจยัไทย TNRR ศูนยส์ารสนเทศการวิจยั วช. และระบบสืบคน้ Dspace 
ของมหาวทิยาลยัอีกดว้ย 
             2.3  ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์  เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
  มหาวิทยาลยัมีส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งพฒันาและให้บริการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนบัสนุนภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยั อีกทั้งส่งเสริมการพฒันา
ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพ โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุน
งานวจิยัร่วมกบัสถาบนัวจิยัและพฒันา ดงัน้ี 
  1)  บริการเวบ็ไซต์ของสถาบนัวิจยัและพฒันา https://rdi.rmutl.ac.th (2.1-2-05) เป็น
ช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารดา้นงานวจิยัและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2)  บริการเวบ็โฮสต้ิงและโดเมนเนม เพื่อระบบสารสนเทศงานวิจยัของสถาบนัวิจยั
และพฒันา https://hrd.rmutl.ac.th (2.1-2-06) 
  3)  ระบบบริการเช่ือมต่อขอ้มูลดว้ย Web API หรือ Web Service เพื่อเช่ือมต่อขอ้มูล
แบบศูนยก์ลาง Data Center ในด้านขอ้มูลบุคลากร มทร.ล้านนา ทั้งสายวิชาการและสนับสนุน 
สามารถช่วยลดความซ ้ าซ้อนของขอ้มูล และน าไปใชใ้นการพฒันาดา้นสารสนเทศอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

ภาพการเช่ือมต่อข้อมูลด้วย Web API 
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  4)  ระบบสารสนเทศงานวิจยั https://hrd.rmutl.ac.th/rms (2.1-2-07) ส าหรับบุคลากร 
มทร.ลา้นนา และผูดู้แลระบบ เพื่อการบริหารจดัการงานวิจยั ประกอบดว้ย 1) ระเบียนนกัวิจยั 2) 
ระบบรับขอ้เสนอโครงการวิจยั 3) ระบบติดตามโครงการวิจยั 4) ระบบสืบคน้ดา้นงานวิจยัและงาน
สร้าวสรรค์ 5) ระบบ DSS 6) โปรไฟล์นักวิจยั ซ่ึงระบบดงักล่าวมีการรักษาความปลอดภยัของ
ข้อมูลด้วยระบบ RMUTL Sign on ตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงข้อมูลก่อนเขา้ใช้งานระบบ และมี
ระบบส ารองข้อมูลในการป้องกันข้อมูลสูญหาย ทั้งในการส ารองข้อมูลบนเคร่ืองแม่ข่ายและ
หน่วยความจ าภายนอก 
 

 
  
 2.4  กิจรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การ
จัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 
 2.4.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดการประชุมวิชาการ และน าเสนอ
ผลงานวิจยัของมหาวิทยาลยั ภายใตก้ารด าเนินงานของสถาบนัวิจยัและพฒันา จ านวนทั้งส้ิน 3 คร้ัง 
ไดแ้ก่ 
  1)  มหาวิทยาลยัสนบัสนุนการจดัประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
เป็นประจ าทุกปีมีเครือข่ายความร่วมมือ การด าเนินงานร่วมกันทั้ง 9 แห่ง โดยมีการจดัประชุม
วิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ซ่ึงหมุนเวียนความรับผิดชอบในการเป็นเจา้ภาพในการ
จดัการประชุม และไดด้ าเนินการจดัการประชุมวชิาการไปแลว้ 7 คร้ัง ดงัน้ี 
   คร้ังท่ี 1 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
   คร้ังท่ี 2 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
   คร้ังท่ี 3 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
   คร้ังท่ี 4 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
   คร้ังท่ี 5 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
   คร้ังท่ี 6 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
   คร้ังท่ี 7 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
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   และในปี 2559 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพเป็นเจา้ภาพหลกั ร่วมกบั
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ทั้ง 8 แห่ง จดัการงานประชุมวชิาการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคล คร้ังท่ี 8 และงานประชุมวชิาการนานาชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 7 ระหวา่ง
วนัท่ี 24-26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร  (2.1-2-
08) 
  2)  มหาวิทยาลยัมีการเขา้ร่วมน าเสนอผลงานวิจยั และจดันิทรรศการการน าเสนอ
ผลงานวจัยัเด่นของมหาวิทยาลยั ในงานมหกรรมงานวิจยัแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2016) 
ระหว่างวนัพุธท่ี 17- วนัอาทิตย ์21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอน
เวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวลิด ์กรุงเทพฯ (2.1-2-09) 
  3)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ร่วมกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้มหาวิทยาลยั
ราชภฎัเชียงใหม่ และมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจา้ภาพ
จัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์  ค ร้ัง ท่ี  3  “ . . . สู่ วิจัย รับใช้สั งคม 
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม และนวตักรรมทอ้งถ่ิน...” (The 3rd Conference on Research and Creative 
Innovations: CRCI-2016) เพื่อเป็นเวทีให้เผยแพร่ผลงานการวิจยั นวตักรรมสู่สังคม ตลอดจนเกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เกิดเครือข่ายการวจิยัของนกัวจิยัจากหลากหลายสถาบนั (2.1-2-10) 
 2.4.2 การจดัให้มีศาสตรจารย์อาคนัตุกะ หรือศาสตราจารยรั์บเชิญ (Visiting Professor) 
มหาวิทยาลัยได้เชิญผูเ้ช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัยภายนอก จากประเทศญ่ีปุ่น 
Kyoto University : Prof. Dr. Kiyoshi Yoshikawa เป็นท่ีปรึกษาด้านการบริหาร
งานวิจยั และการจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นพลงังานไฟฟ้าแรงสูงพลาสมาและ
ไมโครนาโนบบัเบิลส าหรับเกษตรขั้นสูงของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา (2.1-2-11) 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-2-01 ประกาศ สวพ. มทร.ลา้นนา แต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิ/เช่ียวชาญ ให้ค  าปรึกษา/ขอ้เสนอแนะ
งานวจิยั 

2.1-2-02 25 ศูนยว์จิยั และ 35 ศูนยค์วามเป็นเลิศ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
-  ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นการพฒันารูปแบบการบริหารหน่วยวจิยัอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือ

บ่มเพาะผูป้ระกอบการ ของ มทร.ลา้นนา ล าปาง 
-  ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นบริหารธุรกิจ มทร.ลา้นนา เชียงใหม่ 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
-  ศูนยว์ิจยัการส่งเสริมและการอนุรักษป์ระเพณีตกับาตรเป็งปุ๊ดใสจงัหวดัเชียงราย มทร.

ลา้นนา เชียงราย 
-  ศูนยว์ิจยัการพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ

กลุ่มวสิาหกิจชุมชน มทร.ลา้นนา น่าน 
-  ศูนยว์จิยัการศึกษารูปแบบการจดัการความรู้การบริหารการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์

และวฒันธรรมแบบมีส่วนร่วมของประชาคมน่าน มทร.ลา้นนา น่าน 
-  ศูนยว์จิยัการตลาดและการคา้ชายแดนเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจ จงัหวดัตาก 
-  ศูนยว์จิยัทางบริหารจดัการ มทร.ลา้นนา พิษณุโลก 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
-  ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นการพฒันาศกัยภาพการวิจยัเพ่ือส่งเสริมความเช่ียวชาญเฉพาะ

ทางดา้นเกษตรอุตสาหกรรม มทร.ลา้นนา ล าปาง 
-  ศูนยค์วามเป็นเลิศด้านการเล้ียงไก่ไข่ปลอดภยัโดยค านึงถึงสวสัดิภาพสัตว์และใช้

วตัถุดิบอาหารสตัวต์ามธรรมชาติในทอ้งถ่ิน มทร.ลา้นนา พิษณุโลก 
-  ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นการเปรียบเทียบการใชป้ลายขา้วปลอดภยั (ไรซ์เบอร่ี ,ก ่า,ขาว) 

ในการเล้ียงไก่เน้ือสามสายบนกรงตบั มทร.ลา้นนา พิษณุโลก 
-  ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 

ตาก 
-  ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นวสัดุชีวภาพและสารผลิตภณัฑธ์รรมชาติ มทร.ลา้นนา เชียงใหม่ 
-  ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นการพฒันาการผลิตชาอินทรีย ์มทร.ลา้นนา เชียงใหม่ 
-  ศูนยค์วามเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีระบบการผลิตพืช สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

มทร.ลา้นนา ล าปาง 
-  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและพัฒนาการผลิตบุกผงและผลิตภัณฑ์จากบุกผง 

สถาบนัวจิยัเทคโนโยลีเกษตร มทร.ลา้นนา ล าปาง 
-  ศูนยว์จิยัทางสถิติ และประเมินผลการศึกษา มทร.ลา้นนา น่าน 
-  ศูนยว์จิยัชีวเคมีเพื่อการเกษตร  มทร.ลา้นนา ล าปาง 
-  ศูนยว์จิยัสารสนเทศนิเวศวทิยา มทร.ลา้นนา ล าปาง 
-  ศูนยว์จิยัการพฒันานวตักรรมโดยใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการเกษตร มทร.ลา้นนา ล าปาง 
-  ศูนยว์ิจยัการพฒันาเคร่ืองก าจดัแมลงในขา้วสารโดยใชค้วามร้อนจากรังสีอินฟาเรด 

มทร.ลา้นนา พิษณุโลก 
-  ศูนยว์จิยัการควบคุมความช้ืนในดินส าหรับโรงเรือนเมล่อน มทร.ลา้นนา พิษณุโลก 
-  ศูนยว์จิยัการผลิตชาอู่หลงคุณภาพสูง มทร.ลา้นนา เชียงใหม่ 
-  ศูนยว์จิยัการเพ่ิมผลผลิตชาอินทรีย ์มทร.ลา้นนา เชียงใหม่ 
-  ศูนยว์จิยัการพฒันาสารสกดัจากวา่นสาวหลง มทร.ลา้นนา เชียงใหม่ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
-  ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นลกัษณะสนามไฟฟ้าบนลูกถว้ยชนิดโพสไทพใ์นระบบจ าหน่าย 

22 กิโลโวลต ์ภายใตส้ภาวะเปรอะเป้ือนแบบไม่สม ่าเสมอ มทร.ลา้นนา เชียงราย 
-  ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นลกัษณะสนามไฟฟ้าในฉนวนน ้ ามนัหมอ้แปลงระหวา่งอิเลด็โท

รดต่างชนิดกนั มทร.ลา้นนา เชียงราย 
-  ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นเทคโนโลยพีลงังานชีวภาพและส่ิงแวดลอ้ม มทร.ลา้นนา น่าน 
-  ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นวจิยัและพฒันาระบบเกษตรอจัฉริยะ มทร.ลา้นนา น่าน 
-  ศูนยค์วามเป็นเลิศการตอบสนองความตอ้งการ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและเขต

พฒันาเศรษฐกิจพิเศษ มทร.ลา้นนา น่าน 
-  ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นวสัดุเซรามิกและคอมโพสิต มทร.ลา้นนา เชียงใหม่ 
-  ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นวสัดุและกระบวนการผลิต มทร.ลา้นนา เชียงใหม่ 
-  ศูนยว์จิยัการปรับปรุงกระบวนการควา้นเมลด็กระเจ๊ียบแดง มทร.ลา้นนา เชียงราย 
-  ศูนยว์ิจยัผลของความช้ืนท่ีมีต่อคุณลกัษณะเบรกดาวน์ของฉนวนอากาศ มทร.ลา้นนา 

เชียงราย 
-  ศูนยว์ิจยัการพฒันาการควบคุมเคร่ืองกะเทาะขา้วเปลือกโดยใชโ้ทรศพัท์มือถือ มทร.

ลา้นนา พิษณุโลก 
-  ศูนยว์จิยัดา้นการถ่ายเทความร้อนและพลงังานทดแทน มทร.ลา้นนา ตาก 
-  ศูนยว์จิยัทางดา้นวจิยัทางดา้นอิเลก็ทรอนิกส์ทางการแพทย ์มทร.ลา้นนา ตาก 
-  ศูนยว์จิยัการจดัการภยัพิบติัดา้นแผน่ดินไหว มทร.ลา้นนา เชียงใหม่ 
-  ศูนยว์จิยัประสิทธิภาพทรัพยากรและพลงังาน มทร.ลา้นนา เชียงใหม่ 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
-  ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นอญัมณีและโลหะในงานเคร่ืองประดบั มทร.ลา้นนา เชียงใหม่ 
-  ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นวสัดุศาสตร์ มทร.ลา้นนา เชียงใหม่ 
-  ศูนยว์จิยัวสัดุ มทร.ลา้นนา เชียงใหม่ 
-  ศูนยว์จิยัธรรมชาติ มทร.ลา้นนา เชียงใหม่ 
-  ศูนยว์จิยัดิจิตอลคอนเทนต ์มทร.ลา้นนา เชียงใหม่ 
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 
-  ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นสนามไฟฟ้าประยกุตใ์นงานดา้นพลงังานส่ิงแวดลอ้มและอาหาร 

วทิยาเขตดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 
-  ศูนยว์จิยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการบูรณาการ วทิยาเขตดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 

2.1-2-03 http://library.rmutl.ac.th/ 
2.1-2-04 https://hrd.rmutl.ac.th/searching 
2.1-2-05 https://rdi.rmutl.ac.th 
2.1-2-06 https://hrd.rmutl.ac.th 
2.1-2-07 https://hrd.rmutl.ac.th/rms 
2.1-2-08 เอกสารเขา้ร่วม 9 มทร.คร้ังท่ี 8 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
2.1-2-09 เอกสารเขา้ร่วม Thailand Research Expo 2016 
2.1-2-10 เอกสาร CRCI-2016 
2.1-2-11 หนงัสือเชิญ Prof. 

 
 ข้อ 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพือ่เป็นทุนวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ 
 มหาวิทยาลยัไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการพฒันางานวิจยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ใหส้ามารถผลิตผลงานวจิยัเพื่อการน าไปใชป้ระโยชน์สู่ชุมชน และสังคมไดอ้ยา่งแทจ้ริง จึงไดมี้การ
วางแผนการด าเนินงานวิจัยส าหรับโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้
โครงการวิจยัในสาขาวิชาการต่าง ๆ และจ าแนกตามประเภทโครงการพื้นฐาน ประยุกต์ และวิจยั
และพฒันา เพื่อสร้างองคค์วามรู้ทางวชิาการท่ีมีคุณภาพตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ/นานาชาติ และ
เป็นพื้นฐานความรู้น าไปสู่การวิจยัและพฒันา เพื่อประโยชน์อยา่งต่อเน่ือง โดยมีการด าเนินงานใน
การก ากบัแลและขบัเคล่ือนของสถาบนัวิจยัและพฒันา มทร.ลา้นนา ตามตวัช้ีวดังานวิจยั (2.1-3-01) 
ดงัน้ี 1) กลไกการบริหารงานวจิยั 2) ส่งเสริมงานวจิยั 3) เครือข่ายการวจิยั 4) วารสารวจิยั 5) กองทุน
วจิยั 
 
ตารางแสดงรายละเอยีดจ านวนโครงการวจัิยและงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรทุนอุดหนุนวจัิย 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2560 (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 

# 
มิต ิ

เขตพืน้ที่ 
มิต ิ

คณะ 

จ านวน
โครงการ 

พืน้ฐาน ประยุกต์ พฒันา 
งบประมาณ

คณะ 

งบประมาณ
พืน้ที่  

1 เชียงราย       329,000 
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 1 120,000   120,000  

  คณะบริหารธุรกิจฯ 1  209,000  209,000  

2 น่าน       3,807,540 
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 7 2,257,540 1,100,000  3,357,540  

  คณะบริหารธุรกิจฯ 2 100,000 350,000  450,000  

3 ล าปาง       374,430 
  คณะบริหารธุรกิจฯ 1   269,430 269,430  

  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 1 105,000   105,000  

4 พิษณุโลก       834,575 
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 6 118,650 232,425 483,500 834,575  

5 มทร.ลา้นนา       4,487,550 
  คณะศิลปกรรมฯ 10  812,180 2,686,990 3,499,170  

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2   248,880 248,880  

  คณะบริหารธุรกิจฯ 3 739,500   739,500  

6 ตาก       3,016,559 
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# 
มิต ิ

เขตพืน้ที่ 
มิต ิ

คณะ 

จ านวน
โครงการ 

พืน้ฐาน ประยุกต์ พฒันา 
งบประมาณ

คณะ 

งบประมาณ
พืน้ที่  

  คณะบริหารธุรกิจฯ 3  451,500 567,600 869,100  

  วิศวกรรมศาสตร์ 5 249,909  640,970 1,040,879  

  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 3 347,600  502,990 850,590  

  คณะศิลปกรรมฯ 1   255,990 255,990  

7 สวก.       6,371,600 
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 10 1,156,100 4,890,500 325,000 6,371,600  

รวม 56 5,194,299 8,045,605 5,981,350 19,221,254 19,221,254 

 
 นอกจากน้ี ในปีงบประมาณ 2559 มหาวทิยาลยัไดจ้ดัสรรเงินสนบัสนุนการจดักลุ่มวจิยัตาม
นโยบายเพื่อพฒันาศกัยภาพอาจารยโ์ดยส่งเสริมและสนบัสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ พฒันาสาขาวิชา
ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะเพื่อเช่ือมโยงการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
การท างานเป็นทีม และการรักษาองคค์วามรู้ เพื่อสร้างผลงานและสร้างช่ือเสียงใหก้ลุ่มวจิยัให้เป็นท่ี
รู้จกัในชุมชนและสังคม รวมทั้งสร้างผลงานหรือนวตักรมท่ีมีประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพทาง
วชิาการใหก้บัมหาวทิยาลยั 
 
ตารางแสดงรายละเอยีดการจัดสรรเงินสนับสนุนการจัดกลุ่มวจัิยประจ าปีงบประมาณ 2559 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

คณะ/วทิยาลยั เงนิทีไ่ด้รับจดัสรร จ านวนโครงการ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 150,000 บาท 5 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 270,000 บาท 9 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 210,000 บาท 7 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 90,000 บาท 3 
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 30,000 บาท 1 

รวม 750,000 บาท 25 

 
 โดยผลส าเร็จของการสนับสนุนทุนวิจยั จากโครงการวิจยัท่ีเสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 สรุปเป็นภาพรวม ดงัน้ี 
 1)  สร้างองค์ความรู้สาขาต่างๆ ท่ีเป็นการเสริมสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการ และเป็น
พื้นฐานในการแกปั้ญหา พฒันาประเทศ 
 2)  สร้างองค์ความรู้เชิงบูรณาการดา้นการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
สังคม และองคค์วามรู้ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และพลงังาน 
 3)  สร้างนวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ 
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 4)  สร้างผลงานวจิยัตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ 
 5)  สร้างผลงานวจิยัเพื่อขอจดสิทธิบตัรหรือรับความคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืนๆ 
 6)  พฒันาขีดความสามารถของนกัวจิยัและสร้างนกัวจิยัรุ่นใหม่ 
 7)  สร้างทีมวจิยัเช่ียวชาญเฉพาะและความเป็นเลิศทางการวจิยัเฉพาะเร่ือง/ดา้น 
 8)  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการมหาวทิยาลยั เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 9)  ก่อให้เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายการพฒันาและสร้างองค์ความรู้ร่วมกันระหว่าง
ศูนยว์ิจยัและสถานีวิจยัของมหาวิทยาลยั กบัชุมชนและหน่วยงานในพื้นท่ีเพื่อการพฒันาอาชีพ 
คุณภาพชีวติ และการผลิตทางอุตสาหกรรม 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-3-01   ตวัช้ีวดังานวจิยั 
 
 

 ข้อ 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 มหาวิทยาลยัและหน่วยงานตน้สังกดัของผูรั้บการสนบัสนุน (เขตพื้นท่ี / คณะ / สถาบนั /
สาขา /หลกัสูตร)ไดจ้ดัสรรงบประมาณการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการในสัดส่วน 50:50
ตามท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น (2.1-4-01) โดยไม่เกินจ านวนเงินต่อไปน้ี 
 
ล าดบั รายละเอยีด งบประมาณทีส่นบัสนุน (บาท) 

1 ประเทศสหรัฐอเมริกา  แคนาดา และ ประเทศอ่ืนในทวปียโุรป 120,000 
2 ทวปีออสเตรเลีย (ออสเตรเลียและนิวซีแลนด)์  

ทวปีเอเชีย (ประเทศญ่ีปุ่น เกาหลี จีน )  
80,000 

 
3 ทวปีเอเชียใตแ้ละตะวนัออกเฉียงใต ้ 50,000 

 
หมายเหตุ :   
1. ในกรณีไปน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการในประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมิไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ ล าดบั 1  

ล าดบั 2 และ ล าดบั 3  ใหค้ณะกรรมการวจิยัของมหาวทิยาลยั ฯ พิจารณาจ านวนเงินท่ีเหมาะสม
ทุกกรณีไป 
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2. ในกรณีท่ีผูน้ าเสนอผลงานน าเสนอจ านวนมากกวา่ 1 ผลงาน สนบัสนุนทุนจ านวนสองเท่าของ
วงเงินตามล าดบั 1 ล าดบั 2 และ ล าดบั 3   แลว้แต่กรณี 

3. กรณีท่ีนกัวิจยัมีการตั้งงบประมาณไปเสนอผลงานวิจยัในโครงการวิจยัแลว้ให้ใชง้บประมาณ
ดังกล่าวส าหรับการไปเสนอผลงานทางวิชาการ หากไม่มีการตั้ งงบประมาณไว้ให้ใช้
งบประมาณมหาวิทยาลยัและหน่วยงานตน้สังกดัของผูรั้บการสนบัสนุน ค่าใชจ่้ายในสัดส่วน 
50:50 ตามท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น  

 
 มหาวิทยาลยัได้มีการจดัสรรงบประมาณการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ 
สนับสนุนการขียนบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือสร้างสรรค์งานวิจัย (2.1-4-02) โดย
สนบัสนุนงบประมาณ ดงัน้ี 
 
ล าดบั รายละเอยีด งบประมาณสนบัสนุน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 วารสารระดบัชาติท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล TCI 10,000 ต่อ 1 บทความ  
2 วารสารระดบันานาชาติท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล ISI 

และ SCOPUS 
20,000 ต่อ 1 บทความ  

3 บทความท่ีมีความร่วมมือขา้มสาขาวชิา และ
คณะ  

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินสนบัสนุน
ตามล าดบั 1 และ 2 

 

4 บทความท่ีมีความร่วมมือขา้มมหาวทิยาลยั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 50 ของ
จ านวนเงินสนบัสนุน
ตามล าดบั 1 และ 2 

บุคลากรของมทร.
ลา้นนาตอ้งเป็น
ผูเ้ขียนหลกั 

5 บุคลากรหรือหน่วยงานท่ีสร้างสรรคง์านอนั
เป็น อนุสิทธิบตัร หรือ สิทธิบตัร หรือ
ส่ิงประดิษฐท่ี์ไดรั้บรางวลัระดบัชาติข้ึนไป 
 

5,000 ต่อ 1 เร่ือง หรือ ต่อ 
1 ช้ินงาน 

ตอ้งไดรั้บอนุมติั
เลขท่ีอนุสิทธิบตัร 
หรือ สิทธิบตัร หรือ
ส่ิงประดิษฐ์
เรียบร้อยแลว้ 

6 ค่าธรรมเนียมวารสารเรียกเก็บเพ่ือการตีพิมพ ์ 20,000 คร้ัง ผูรั้บการสนบัสนุน
ค่าธรรมเนียมจะตอ้ง
ไม่ขอรับเงิน
สนบัสนุนการเขียน
บทความอีก 

7 ค่ าตอบแทนผู ้เ ช่ี ยวชาญต่ างประเทศ เ พ่ือ
สนบัสนุนการผลิตบทความ 

30,000 ต่อ บทความ  
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รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-4-01   ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารสนบัสนุนทุนให้
บุคลากรในการน าเสนอผลงานวจิยัในการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ 

2.1-4-02 ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และ อตัรา
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือสร้างสรรค์
งานวจิยั พ.ศ.2555 

 
 
 ข้อ 5.  มีการพฒันาสมรรถนะอาจารย์และนักวจัิย มีการสร้างขวัญและก าลงัใจตลอดจนยกย่อง

อาจารย์และนักวจัิยทีม่ีผลงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น   
 สถาบนัวิจยัและพฒันา มทร.ล้านนา มีการสร้างขวญัและก าลงัใจ และยกย่องอาจารย/์
นักวิจยัท่ีมีผลงานวิจยัดีเด่นของมหาวิทยาลัย โดยการจดัท าเล่มวารสารผลงานวิจยัดีเด่น เพื่อ
รวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจยัท่ีได้รับรางวลัระดับชาติและนานาชาติ และยกย่องสร้างขวญั
ก าลงัใจแก่อาจารยแ์ละนกัวจิยัเจา้ของผลงาน ในงานประชุมวชิาการ CRCI 2016 (2.1-5-01) ดงัน้ี 
 1)  รางวลัเหรียญเงิน และรางวลัพิเศษ จาก “งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 27th 
International Invention & Innovation Exhibition (ITEX’16)” ระหวา่งวนัท่ี 11-15 พฤษภาคม 2559
ณ ประเทศมาเลเซีย เร่ือง เคร่ืองส่องไฟดว้ยหลอดแอลอีดีสีน ้ าเงินส าหรับรักษาภาวะตวัเหลืองใน
ทารกแรกเกิด โดยมี ดร.จกัรกฤษณ์ เคลือบวงั สังกดั คณะวศิวกรรมศาสตร์ (ตาก) 
 2)  รางว ัลเหรียญเงิน จาก “งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 27th International 
Invention & Innovation Exhibition (ITEX’16)” ระหวา่งวนัท่ี 11-15 พฤษภาคม 2559 
ณ ประเทศมาเลเซีย เร่ือง นวตักรรมเส้นใยไหมสีฟ้าธรรมชาติจากเมล็ดคอคอเด๊าะท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มต่อการออกแบบผลิตภณัฑข์องท่ีระลึก และแฟชัน่ในระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์โดย
มี รศ.ดร.รจนา ช่ืนศิริกุลชยั สังกดัคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เชียงใหม่) 
 3)  รางว ัลเหรียญเงิน จาก “งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 27th International 
Invention & Innovation Exhibition (ITEX’16)” ระหว่างวนัท่ี 11-15 พฤษภาคม 2559 ณ ประเทศ
มาเลเซีย เร่ือง การพฒันาระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ ศูนยผ์ลิตภณัฑผ์า้ทอมือพื้นเมือง (ฐาปนี ตีนจก 
ลา้นนา) บา้นสันติสุข อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมี อาจารยสุ์รีนาฎมะโนวงั และอาจารย์
ทศพร ไชยประคอง สังกดัคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ (เชียงใหม่) 
 4)  รางวลัเหรียญเงิน และ 2 รางวลั Special Award จากงาน Korea International Women’s 
Invention Exposition (KIWIE) ระหวา่งวนัท่ี 13-21 มิถุนายน 2559 ณ ประเทศเกาหลีใต ้ผลงานเร่ือง 
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D –DrinkTM : DNA Revitalizing Drink โดยมี ดร.กญัญณชั ศิริธญัญา สังกดัสถาบนัวจิยัเทคโนโลยี
เกษตร 
 5)  รางวลัเหรียญทอง และรางวลั Special award จากงาน Korea International Women’s 
Invention Exposition (KIWIE) ระหวา่งวนัท่ี 31-21 มิถุนายน 2559 ณ ประเทศเกาหลีใต ้ผลงานเร่ือง 
Pineapple to go: Pineapple power โดยมีอาจารย์ว ัชรี เทพโยธิน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารเกษตร (ล าปาง) 
 6) รางวลัเหรียญทองแดง , รางวลั Gold madal และรางวลั Semi Grand Award จากงาน 
Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE) ระหว่างวนัท่ี 13-21 มิถุนายน 2559 
ณ ประเทศเกาหลีใต ้ผลงานเร่ือง Folding Eco Stand โดยมี ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศกัด์ิ สังกดัคณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม (เชียงใหม่) 
 7)  รางวลัเหรียญเงิน และรางวลั Special award จากงาน Korea International Women’s 
Invention Exposition (KIWIE) ระหว่างวนัท่ี 13-21 มิถุนายน 2559 ณ ประเทศเกาหลีใต้ ผลงาน 
A_MA: application for ageing people โดยมี ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต สังกัดคณะวิทยาลัย
เทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 
 8)  รางวลั Gold Award จากงาน “มหกรรมงานวิจยัแห่งชาติ 2559” หรืองาน “Thailand 
Research Expo 2016” ระหวา่งวนัท่ี 17-21 สิงหาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมี ผศ.อมรชยั ลอ้
ทองค า สังกดั คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรผลงาน เร่ือง ความหลากหลายของปลา
ในลุ่มน ้าน่าน 
 10)  รางวลั silver award จากงาน “มหกรรมงานวิจยัแห่งชาติ 2558” หรืองาน “Thailand 
Research Expo 2015” ระหวา่งวนัท่ี 17-21 สิงหาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมี อาจารยศ์รีธร 
อุปค า สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ เร่ือง การศึกษาและพฒันาพลังงานทางเลือกระดับชุมชน 
กรณีศึกษา : โรงไฟฟ้าพลงังานน ้ า ก าลงัการผลิต 3 กิโลวตัต ์ณ บา้นขนุต่ืนนอ้ย ต าบลแม่ต่ืน อ าเภอ
อมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 11)  รางวลัเหรียญทอง และรางวลั Special Honor of Invention จากงาน “2016 Kaoshiung 
International Invention and Design Expo”(KIDE 2016) ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวนั ระหว่าง
วนัท่ี 9-11 ธนัวาคม 2559 โดยมี ผลงาน เร่ือง“แป้งขา้วดชันีน ้ าตาลต ่าและเส้นใยอาหารสูงจากขา้ว
พื้นเมือง” ของ ผศ.ดร.จิรภา พงษจ์นัตา สังกดัสถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตร 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-5-01   วารสารผลงานวจิยัดีเด่น Research Activities 2016 

 

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/07/20170731162215_45789.pdf
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 ข้อ 6. มีระบบและกลไกเพือ่ช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 

 มหาวิทยาลยัมีส านกังานบริหารทรัพยสิ์นและสิทธิประโยชน์ ท าหนา้ท่ีด าเนินการบริหาร
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งเป็นระบบ ตั้งแต่การใหบ้ริการดา้นการใหค้  าปรึกษาแนะน า การจดั
สัมมนาเชิงปฏิบติัการ การจดัท าเอกสารต่างๆ ในการยื่นขอรับความคุ้มครองนาไปยื่นต่อกรม
ทรัพยสิ์นทางปัญญา การติดตามแกไ้ขจนถึงขั้นตอนรับจดทะเบียน การด าเนินการในการรักษาสิทธิ
รายปีตลอดอายคุวามคุม้ครอง การเจรจาถ่ายทอดเทคโนโลย ีการท าบนัทึกขอ้ตกลง และการจดัการ
สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการถ่ายทอดเทคโนโลย ีภายใตร้ะเบียบของมหาวทิยาลยั 
 ทั้งน้ีสถาบนัวจิยัและพฒันา มทร.ลา้นนา จดัท าเล่มคู่มือ “คู่มือการยืน่จดทะเบียนทรัพยท์าง
ปัญญา” อธิบายถึง ขั้นตอน กระบวนการ การยื่นขอรับความคุม้ครองสิทธิในงานทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธ์ิ และประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์บนเวบ็ไซต ์https://rdi.rmutl.ac.th/page/เอกสารดาวน์โหลด/copyrightbook.zip (2.1-
6-01) และจัดท าระเบียบทรัพย์สินทางปัญญาข้ึนร่วมกับส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ มทร.ล้านนา เพื่อบริหารจดัการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหน้ าผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐแ์ละผลิตภณัฑเ์ขา้สู่กระบวนการเชิงพาณิชยใ์หม้ากข้ึน (2.1-
6-02)  
 ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลยัมีการนาผลงานวิจยัไปด าเนินการขอรับความคุม้ครอง 
(2.1-6-03) ดงัน้ี 
 -  ยืน่ขอรับความคุม้ครองสิทธิบตัร  จ านวน   1 ผลงาน 
 -  ยืน่ขอรับความคุม้ครองอนุสิทธิบตัร   จ านวน   3 ผลงาน 
 -  ไดรั้บจดทะเบียนสิทธิบตัร    จ านวน   0 ผลงาน 
 -  ไดรั้บจดทะเบียนอนุสิทธิบตัร   จ านวน   0 ผลงาน 
 -  น าไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์  จ านวน   0  ผลงาน 
 ในกรณีท่ีนักวิจยัถูกละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยจะมีส่วนในการ
สนบัสนุนบุคลากรท่ีเป็นนิติกรของมหาวิทยาลยั ร่วมกบัส านกังานทรัพยสิ์นและสิทธิประโยชน์
มทร.ลา้นนา  และเจา้ของผลงานวจิยัผูส้ร้างสรรค ์ช่วยสนบัสนุนขอ้มูลในชั้นศาล 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2559 
 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-6-01 https://rdi.rmutl.ac.th/page/เอกสารดาวน์โหลด/copyrightbook.zip 
2.1-6-02 ระเบียบทรัพยสิ์นทางปัญญา สวพ.ร่วมกบัส านกังานบริหารทรัพยสิ์นและสิทธิประโยชน์ 

มทร.ลา้นนา 
2.1-6-03 เอกสารการขอรับความคุม้ครอง 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2559 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้                6 ขอ้ 5   คะแนน  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2559 
 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2   เงินสนับสนุนงานวจัิยและงานสร้างสรรค์ 
 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : ดร.ภาสวรรธน์  วชัรด ารงดศ์กัด์ิ  

รองอธิการบดีดา้นวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ดร.กญัญณชั  ศิริธญัญา      ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : น.ส.สุคนธ์  วงศห์าญ          
โทรศัพท์ : 081-4847661 / 081-5686931 
E-mail :  pattama1960@hotmail.com / wongharn@gmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ 2559  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีเงินสนับสนุน
งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาท่ีได้รับงบประมาณทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั จ  านวนทั้งส้ิน 51,562,871.10 บาท โดยแบ่งเป็นประเภทแหล่งทุน 
ดงัน้ี 
1) เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรคภ์ายในมหาวทิยาลยั  จ  านวน  25,556,242.00 บาท  คิด

เป็นร้อยละ 49.56 
2) เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ภายนอกมหาวิทยาลยั  จ  านวน   26,006,629.10 บาท   

คิดเป็นร้อยละ 50.44  
 และ มีอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (ไม่นบัรวมผูศึ้กษาต่อ) จ  านวน 1,132.5 คน  
 
ข้อมูลประกอบการพจิารณา : 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยท้ังหมด 51,562,871.10 
1.  จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน 25,556,242.00 
 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 19,486,102.00 
 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6,071,040.00 
2.  จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน 26,006,629.10 
 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 20,572,940.10 
 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5,433,689.00 
3.  จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีปฏิบติังานจริง (ไม่นบัรวมผูล้าศึกษาต่อ) 1,132.5 
 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 798 
 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 385.5 
4. จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีลาศึกษาต่อ 68 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=156
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=612
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ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน 
 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 44 
 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 24 

 
วธีิการค านวณ : 

คณะ 
กลุ่ม
สาขา 

จ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์(บาท) 

จ านวนอาจารยแ์ละ
นกัวิจยัท่ีปฎิบติังาน

จริง (คน) 
คะแนนเฉล่ีย 

ภายใน ภายนอก รวม อาจารย ์ รวม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทย ์ 2,944,558 6,225,580.66 9,170,138.66 348 348 2.20 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ วิทย ์ 12,478,323 10,549,065 23,027,388 279.5 279.5 5 

คณะบริหารธุรกิฯ วิทย ์ 80,000 400,000 480,000 43  
361.5 

0.93 0.93+5 
    2 
= 3.43 

สงัคม 5,405,800 5,033,689 10,439,489 318.5 5 

คณะศิลปกรรมฯ วิทย ์ 3,756,721 2,344,094.44 6,100,815.44 105.5  
126.5 

4.81 4.81+5.00  
      2  
= 4.91 

สงัคม 584,340 -  584,340 21 5.00 

วิทยาลยัเทคโนโลยฯี วิทย ์ 306,500 1,454,200 1,760,700 17 17 5 

 
สูตรการค านวณ : 

จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ 
คะแนนท่ีได ้ =  ผลรวมของผลการประเมินเงินสนบัสนุนงานวิจยัของทุกคณะ            

                                                                            จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบนั 
 = 20.54 = 4.11   คะแนน   

                5 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2559 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
สงัคมฯ 25,000 บาท 
วทิยฯ์ 60,000 บาท 

สงัคมฯ   32,470      บาท 
วทิยฯ์    51,121.11   บาท  

4.11 คะแนน 
สงัคมฯ    
วทิยฯ์    

 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.2-1-01 ขอ้มูลการสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบนั 
2.2-1-02 ขอ้มูลการสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบนั 
2.2-1-03 ขอ้มูลจ านวนอาจารยข์อง มทร.ลา้นนา 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2559 
 

ตัวบ่งช้ีที ่2.3   ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวจัิย 
 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : ดร.ภาสวรรธน์  วชัรด ารงคศ์กัด์ิ  

รองอธิการบดีดา้นวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ดร.กญัญณชั  ศิริธญัญา      ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : น.ส.สุคนธ์  วงศห์าญ          
โทรศัพท์ : 081-4847661 / 081-5686931 
E-mail :  pattama1960@hotmail.com / wongharn@gmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนามีผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ า  จ  านวน 435
เร่ือง  โดยเป็นผลงานค่าน ้ าหนัก 0.20จ านวน จ านวน 255 เร่ือง ค่าน ้ าหนัก 0.40 จ  านวน 69 เร่ือง               
ค่าน ้ าหนกัค่าน ้ าหนกั 0.60 จ  านวน 38 เร่ือง 0.80 จ านวน 44 เร่ือง และ ค่าน ้ าหนกั 1.00 จ  านวน 29 
เร่ือง  ผลรวมค่าถ่วงน ้าหนกัของผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัเท่ากบั 167.85 
 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนามีผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนกัวจิยั ดงัน้ี 
 

ที ่ คณะ 
จ านวนงานวิจัย รวม 

)เร่ือง(  
รวมค่า
น ้าหนัก 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

1 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 64  20 2 8 5 99 33.4 
2 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 83 15 6 16 8 128 47 
3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 90 9 1 8 3 111 31.6 
4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์        

-  สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 14 3 29 5 7 58 32.4 
-  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 21  - 5 5 31 17.4 

5 วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 4 1  - 2 1 8 3.8 
รวม 255 69 44 44 29 435 165.6 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2559 
 

ที ่ คณะ 
ผลรวม 

ถ่วงน ้าหนัก 
จ านวน 
อาจารย์ 

ร้อยละผลงาน คะแนน 

1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  33.4  371 9.00  1.5 
2 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร  47  296.5  15.85 2.64 
3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  31.6  385.5  8.20 2.05 
4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์    = 4.93+5/2 

= 4.97  
-  สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 32.4   109.5  29.59  4.93  
-  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  17.4  21  82.86  5 

5 วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ  3.8  17  22.35  3.73 

ค านวณจากค่าคะแนนเฉลีย่ 165.60 1,200.5 
167.85 14.89 

5 5 
   33.57 2.98 

 
สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั

ตามสูตร  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกั  = 
ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั 

X 100 
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัทั้งหมด 

 
2. แปลงจ านวนเงินท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนท่ีได ้ = ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั X  5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัท่ีก าหนดให้

เป็นคะแนนเตม็ 5 

 
 การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2559 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

 วทิย ์ฯ ร้อยละ 30 
สงัคม ฯ ร้อยละ 20 

วทิย ์ฯ ร้อยละ  15.36 
 สงัคม ฯ ร้อยละ 45.53  

2.98 
วทิย ์ฯ   
สงัคม ฯ    

 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.3-1-01 ขอ้มูลผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั  
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องค์ประกอบที ่3 การบริการวชิาการ 
 
ตัวบ่งช้ีที ่3.1   การบริการวชิาการแก่สังคม   
 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : ดร.ภาสวรรธน์  วชันด ารงศกัด์ิ  

รองอธิการบดีดา้นวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : นายภฤศพงศ ์ เพชรบุล   ผูอ้  านวยการสถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชน 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางสาวเสง่ียม  คืนดี 
โทรศัพท์ : 081-993-3354 
E-mail :  tawan_rmutl@hotmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 
 ข้อ 1.  ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยมีความ

ร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มีนโยบายให้ด าเนินงานบริการวิชาการเพื่อ
ผลิตผลงานวิจยัท่ีตอบสนองความต้องการชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม  มหาวิทยาลัยฯ จึงมีการบริหารจดัการให้
หน่วยงานในระดบั คณะ เขตพื้นท่ี ด าเนินงานโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน 
แบบมีส่วนร่วม (3.1-1-01 ค  าสั่ง มทร.ลา้นนา ท่ี 747/2560 เร่ืองก าหนดพื้นท่ีด าเนินงานโครงการ
ยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้นชุมชนแบบมีส่วนร่วม) มหาวิทยาลยัฯ จดัประชุมท าแผนงาน
บริการวิชาการร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อสร้างความเข้าใจแผนงานบริการวิชาการ
ร่วมกบั คณะ เขตพื้นท่ี สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร และส านักงานอธิการบดี (3.1-1-02 ค าสั่ง 
มทร.ลา้นนา ท่ี 692/2560 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของ
หมู่บา้นชุมชนแบบมีส่วนร่วมพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและรายงานการประชุมเพื่อ
ขบัเคล่ือน “โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม วนัท่ี 31  สิงหาคม  
2559 ให้ด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม ผา่นกลไกโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น
ชุมชน แบบมีส่วนร่วมร่วมกับเครือข่ายตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดให้ และถือเป็นแนวปฏิบัติ
เดียวกนั  ดงัน้ี 
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 มหาวทิยาลยัฯ มีการด าเนินงานโดยบูรณาการศาสตร์ร่วมกนัระหวา่งคณะวิศวกรรมศาสตร์  
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ และคณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร คือ   

1)  โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี บา้นแม่กาษา 
หมู่ท่ี 2 ต าบลแม่กาษา  อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก  

2)  โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีบา้นแม่กาษา 
หมู่ 14  ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

3)  โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีต าบล เมือง
เล็น  อ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่ 

4)  โครงการพฒันาศกัยภาพชุมชนบา้นสองธาร ต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั
เชียงใหม่ ดว้ยวถีิเกษตรอินทรีย ์

5)  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีกลุ่มผู ้ปลูก
สับปะรดบา้นเสด็จ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

6)  โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บา้นแหลม
โพธ์ิ หมู่ 9 ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 

7) โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บา้นห้วย
หาด ต าบลอวน อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน 

8)  โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี  หมู่บา้น 
ชุมชน บา้นสันเกา้กอม ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก 

9)  โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี หมู่บา้นปูแป้ 
ต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

10)  โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีบา้นปางขอน หมู่
ท่ี 7 ต าบลหว้ยชมพ ูอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

11) โครงการสนบัสนุนความย ัง่ยืนโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตหมู่บา้น ชุมชน แบบมี
ส่วนร่วม หลงัส้ินสุดการด าเนินงานโครงการปีท่ี 3 กรณีหมู่บา้นคลองตาล หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองแขม 
อ าเภอพรหมพิราม จงัหวดัพิษณุโลก 

12) โครงการสนบัสนุนความย ัง่ยนืโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน แบบ
มีส่วนร่วม หลงัส้ินสุดการด าเนินงานโครงการปีท่ี 3 กรณีบา้นหาดผาขน ต าบลเมืองจงั อ าเภอภู
เพียง จงัหวดัน่าน 

ทั้งน้ีในการด าเนินงานไดม้อบหมายให้ผูรั้บผิดชอบเป็น Project Manager หลกั ข้ึนอยู่กบั
พื้นท่ีด าเนินงานของโครงการนั้นๆ เช่น หมู่บ้านห้วยหาด ต าบลอวน อ าเภอปัว จังหวดัน่าน 
ผูรั้บผดิชอบเป็น Project Manager หลกั มทร.ลา้นนา น่าน เป็นตน้  
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การน าแผนบริการวิชาการสู่การปฏิบติั มหาวิทยาลยัฯ มอบหมายให้คณะ เป็นผิดชอบใน
การด าเนินงานบริการวิชาการ โดยให้ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการยกระดบัคุณภาพชีวิตของ
หมู่บา้น ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ภายใตห้ลกัการใหมี้การบูรณาการระหวา่งศาสตร์ทั้ง 4 คณะ คือ 

1) โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตหมู่บา้น ชุมชน กรณีบา้นแม่สายป่าเม่ียง  หมู่ท่ี 7 ต าบล
โหล่งขอด อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ ผูรั้บผิดชอบเป็น Project Manager หลกั คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์  

2) โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น  ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี บา้นหลวง 
หมู่ท่ี  6  ต  าบลโหล่งขอด  อ าเภอพร้าว  จงัหวดัเชียงใหม่ ผูรั้บผิดชอบเป็น Project Manager หลกั 
คณะวศิวกรรมศาสตร์  

3) โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บา้นแม่
กาษาโพธ์ิทอง หมู่ท่ี 11 ต  าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ผูรั้บผดิชอบเป็น Project Manager 
หลกั คณะวศิวกรรมศาสตร์  

4) โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น  ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี บา้นขามสุ่ม
เวยีง หมู่ท่ี 2 ต าบลเวยีง อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่  ผูรั้บผดิชอบเป็น Project Manager หลกั คณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  

5) โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 
กรณี  หมู่บา้นหว้ยทราย หมู่ท่ี8 ต าบลแม่ป๋ัง อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่  ผูรั้บผดิชอบเป็น Project 
Manager หลกั คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร  

6) โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น  ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี บา้นใหม่นา
แขม หมู่ท่ี 7 ต  าบลแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง ผูรั้บผิดชอบเป็น Project Manager หลัก สถาบนัวิจยั
เทคโนโลยเีกษตร 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.1-1-01   ค าสัง่ มทร.ลา้นนา ท่ี 692/2560  เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการยกระดบั
คุณภาพชีวติของหมู่บา้นชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

3.1-1-02   ค าสัง่ มทร.ลา้นนา ท่ี 747/2560 เร่ืองก าหนดพ้ืนท่ีด าเนินงานโครงการยกระดบัคุณภาพ
ชีวติของหมู่บา้นชุมชนแบบมีส่วนร่วม  

3.1-1-013  รายงานการประชุม รายงานการประชุมพฒันาหลกัเกณฑก์ารสนบัสนุนและเง่ือนไขการ
ด าเนินงาน 
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 ข้อ 2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดใน  
ข้อ 1 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมาและคณาจารยทุ์กคณะลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจประเด็นปัญหาท่ีแทจ้ริงของหมู่บา้น 
ด้วยการจดัประชุมประชาคมร่วมกบัผูน้ าชุมชน หน่วยงานทอ้งถ่ินและชาวบ้าน (3.1-2-01 ภาพ
กิจกรรมการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมกบัชุมชน ) เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและหาวิธีการ
แกไ้ขปัญหาร่วมกนั ในเร่ืองท่ีตอ้งการพฒันาเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดว้ยการน า
ความรู้เชิงวชิาการสมยัใหม่จากการวิจยัไปสานต่อองคค์วามรู้เดิมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการส่งเสริม
อาชีพใหก้บัคนในชุมชน ใหมี้ความรู้ มีอาชีพ มีงานท า มีคุณภาพชีวติท่ีดี มีความมัน่คงและย ัง่ยนื ใน
วนัท่ี 26 ตุลาคม 2559 (3.1-2-02 รายงานผลการด าเนินงานปี 2559)  และจดัท าแผนงานบริการ
วิชาการ 2560 (3.1-2-03 แผนปฏิบติัราชการประจ าปี 2560)  และ(3.1-2-04 แผนกลยุทธ์บริการ
วชิาการ 2557-2561)   

 ทั้งน้ี การท าแผนงานบริการวิชาการร่วมกบัชุมชนในพื้นท่ีเป้าหมายเน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วมและใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของชุมชนสังคม  ในการด าเนินงานไดมี้การบูรณาการ
ร่วมกันระหว่าง ชุมชน เครือข่ายภาคีองค์กรส่วนท้องถ่ิน และมหาวิทยาลัยฯ  ตามหลักการ
ด าเนินงาน “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม”  ให้มุ่งเน้น
เป้าหมายเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติใหดี้ข้ึน โดยมหาวทิยาลยัฯ  ไดจ้ดัท าหลกัเกณฑก์ารสนบัสนุน การ
บริการวชิาการแบบมีส่วนร่วม ระหวา่ง คณาจารย ์บุคลากร นกัศึกษา  และภาคประชาชน อาทิ 

1) โครงการบริการวิชาการต้องมีคณะท างานและบูรณาการศาสตร์ทั้ ง 4 คณะ เป็น
โครงการท่ีไดรั้บความร่วมมือจากคณาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษาเป็นอยา่งดี   เพื่อน าองคค์วามรู้ 
นวตักรรม เทคโนโลยีและประสบการณ์ตามความเช่ียวชาญไปบริการวิชาการ ตรงตามความ
ตอ้งการของ หมู่บา้น ชุมชน เช่น มีกิจกรรมท่ีพร้อมถ่ายทอดองคค์วามรู้หรือเทคโนโลยใีหม่ ให้กบั
หมู่บา้น ชุมชน  มีการด าเนินโครงการให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ มีกระบวนการท่ี
ส่งเสริมการจดัตั้งกลุ่มอาชีพ หรือ กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเพื่อน าไปสู่ความย ัง่ยนืและพึ่งพาตนเองได ้ 

2) เป็นโครงการท่ีมีความสอดคล้องกับงานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างความ
เขม้แขง็ใหแ้ก่ หมู่บา้น ชุมชน  โดยจดัท าโครงการเรียนรู้ชุมชน(ฝังตวั) เพื่อวเิคราะห์ประเด็นปัญหา
และจดัท าแผนบริการวิชาการร่วมกับหมู่บ้าน ชุมชน  เน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่วมเพื่อบ่ง
ช้ีให้เห็นปัญหาของชุมชนอยา่งแทจ้ริง เช่น การท าประชาคมร่วมกบัหมู่บา้น ชุมชน และหน่วยงาน
ทอ้งถ่ิน  ซ่ึงให้ไดแ้ผนงานบริการวิชาการจากประเด็นปัญหาท่ีร่วมกนัวิเคราะห์โดยกระบวนการ
แบบมีส่วนร่วมของหมู่บา้น ชุมชน เพื่อน าไปสู่การสร้างความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื โดยมีหลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์ เช่น การสร้างอาชีพ การสร้างรายได ้การลดรายจ่าย  และคณะท างานตอ้งด าเนินโครงการ
อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกในการพฒันาหมู่บา้น 
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ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย  ด้วยการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถ่ินหรือ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย  

3) มีแนวทางการบูรณาการงานบริการวิชาการกบังานวิจยัและการเรียนการสอน ตอ้งน า
ความรู้และประสบการณ์ดา้นวิชาการจากการจดัท าโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตฯ มาพฒันาการ
เรียนการสอนและต่อยอดเป็นผลงานวชิาการดา้นต่างๆ ได ้เช่น งานวจิยั การเรียนการสอน  
          
           ซ่ึงคณะท างานไดจ้ดัท าแผนบริการวชิาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองคก์ารเป้าหมาย
ท่ีก าหนด ดว้ยการเขา้ไปวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและด าเนินการจดัประชุมประชาคมร่วมกบัชุมชน 
ผูน้ าชุมชน หน่วยงานทอ้งถ่ิน  แลว้น าขอ้มูลจากชุมชนมาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมกนัระหวา่ง 4 
คณะ แลว้น าร่างแผนงานบริการวิชาการไปสรุปร่วมกบัชุมชน เพื่อให้ไดแ้ผนงานบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (3.1-2-05 แผนงานบริการวิชาการ สถช.) และ
แผนการด าเนินงานโครงการในพื้นท่ี กรณีตวัอย่างการด าเนินงานโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิต
หมู่บา้นชุมชน แบบมีส่วนร่วม จ านวน 3 โครงการ คือ 1) โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตหมู่บา้น
ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี หมู่บา้นแม่กาษา หมู่ 2 ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก (3.1-
2-06 แผนงานโครงการฯ บา้นแม่กาษา)  2) โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน แบบ
มีส่วนร่วม กรณีต าบล เมืองเล็น  อ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่ (3.1-2-07 แผนงานโครงการฯ 
เมืองเล็น)  3) โครงการพฒันาศกัยภาพชุมชนบา้นสองธาร ต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั
เชียงใหม่ ด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ (3.1-2-08 แผนงานโครงการฯ บ้านสองธาร)  และอนุมัติให้
ด าเนินงานตามแผนงานการบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ. 3.1-2-09 อนุมติัให้ด าเนินงานบริการ
วชิาการ 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.1-2-01 ภาพกิจกรรมการวเิคราะห์ประเดน็ปัญหาร่วมกบัชุมชน 
3.1-2-02 รายงานผลการด าเนินงาน 2559 
3.1-2-03 แผนปฏิบติัราชการประจ าปี มทร.ลา้นนา 2560 
3.1-2-04 แผนกลยทุธ์บริการวชิาการ สถช. 2557-2561 
3.1-2-05 แผนงานบริการวชิาการ สถช. 2560 
3.1-2-06 แผนงานโครงการฯ บา้นแม่กาษา 
3.1-2-07 แผนงานโครงการฯ เมืองเลน็ 
3.1-2-08 แผนงานโครงการฯ บา้นสองธาร 
3.1-2-09 อนุมติัใหด้ าเนินงานบริการวชิาการ 
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 ข้อ 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏ
ชัดเจน 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ได้ด าเนินงานตามแผนงานโครงการยกระดบั
คุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม เป็นผลให้ หมู่บา้น ชุมชน ไดรั้บการพฒันา ดว้ยการจดัอบรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีมหาวิทยาลยัฯ มีองค์ความรู้แบบบูรณาการเขา้กบัการเรียนการสอน และ
งานวิจยั เพื่อตอบโจทยแ์ละแกปั้ญหา ตามความตอ้งการของชุมชนเพื่อให้เกิดความเขม้แข็งและ
ไดรั้บการพฒันาดา้นอาชีพ ยกตวัอย่าง  ผลการด าเนินงานโครงการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองมาในปี3 
และ 4 เช่น ผลการด าเนินงานโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
กรณีบา้นแม่กาษา หมู่ท่ี 2 ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก ดงัน้ี 
           1)  การลดรายจ่ายให้กบัประชาชนกวา่ 60 ครัวเรือน  โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิต
เคร่ืองกรองน ้ าด่ืมปลอดภยัเพื่อใชใ้นครัวเรือน จากเดิมซ้ือน ้ าด่ืมครัวเรือนละ 300 บาท  ลดรายจ่าย
เหลือเดือนละ 100  บาท  และในปี 2560 ไดจ้ดัตั้งโรงน ้ าด่ืมชุมชนได ้1 โรง  เพื่อเป็นแหล่งน ้ าด่ืม
ของหมู่บา้นและมีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ 

2)  การลดตน้ทุนให้กลุ่มอาชีพถกัสาน โดยพฒันารูปแบบตะกร้า ผลิตโครงตะกร้าไดเ้อง 
สามารถลดตน้ทุนการผลิตไดร้้อยละ 50  และไดด้ าเนินการจดทะเบียนรัฐวิสาหกิจชุมชนเรียบร้อย
แลว้  

3)  การสร้างรายไดเ้พิ่มจากการพฒันาอาชีพเสริมดา้นหัตกรรม โดยใชว้สัดุธรรมชาติท่ีมี
อยูใ่นชุมชน ไดแ้ก่เปลือกขา้วโพด  ท าให้ลดปริมาณขยะ แลว้ต่อยอดไปสู่พาณิชยมี์รายไดเ้พิ่มจาก
เดิม ร้อยละ 20 ดว้ยการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์และน าไปสู่ความย ัง่ยนื โดยการจดทะเบียนเป็นวสิาหกิจ
ชุมชน และมีการบริหารจดัการกลุ่มอยา่งเป็นระบบ ปัจจุบนัมีผลิตภณัฑ์เพื่อจ าหน่าย และเป็นของท่ี
ระลึก ไดแ้ก่ กระดาษเปลือกขา้วโพดเพื่อจดัท าเชือกแลว้น าไปท าเฟอร์นิเจอร์ โคมไฟ ดอกไมจ้าก
เปลือกขา้วโพด  กระเชา้เปลือกขา้วโพด     
           4)  สร้างรายได้จากการปลูกขา้ว ด้วยพฒันาการปลูกขา้วจากเดิมเป็นการปลูกขา้วแบบ
อินทรีย ์จากเดิมขายขา้วเปลือกราคาตนัละ 5,000 บาท แต่พฒันาเป็นขา้วสารแบบอินทรียข์ายได้
ราคาตนัละ 25,000 บาท พฒันาให้ได้รับมาตรฐานขา้วปลอดสารเคมี  เพิ่มช่องทางการตลาดใน
ชุมชนไดม้ากข้ึน  

5)   การลดรายจ่ายการน าเอาซงัขา้วโพดมาท าถ่านอดัแท่งเพื่อใชใ้นครัวเรือนท าให้สมาชิก
กวา่ 30 ครัวเรือน ลดค่าใชจ่้ายไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15  และลดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มจาการเผาชงั
ขา้วโพดอีกด้วย รวมถึงการน าไปสู่ความย ัง่ยืนได้จดัตั้งและจดทะเบียนกลุ่มท าถ่านอดัแท่งได้ 1 
กลุ่ม    

6)  การพฒันากลุ่มอาชีพการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ท าให้หมู่บา้นแม่กาษามีแหล่งท่องเท่ียว
ในชุมชน ท าใหเ้กิดรายไดเ้พิ่มใหก้บัชุมชน 
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กรณีผลการด าเนินงานโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 
กรณี บา้นคลองตาล ต าบลหนองแขม อ าเภอพรหมพิราม จงัหวดัพิษณุโลก ดงัน้ี เป็นหมู่บา้นท่ีมี
บริบทชุมชนและของมหาวิทยาลยัฯหลายประการ คือ เป็นชุมชนเกษตรกรรมท านาเป็นอาชีพหลกั 
มหาวิทยาลยัฯ จึงถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้น “เกษตรปลอดภยั” ให้กบัชุมชนเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ
และเนน้การใชเ้ทคโนโลยท่ีีปลอดภยัทุกขั้นตอนการผลิตไดแ้ก่ การลดการใชส้ารเคมีก าจดัวดัวชัพืช
ในนา การใชส้ารชีวภณัฑ์ในการควบคุมโรคและแมลงศตัรูพืช เป็นตน้   จากการสุ่มตวัอย่างกลุ่มผู ้
ปลูกขา้วปลอดภยั  จ  านวน 23 ราย  สุ่มมา จ านวน  8 ราย ตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกคา้งในเมล็ดขา้ว  
โดย  ห้องปฏิบติัการกลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต  ส านกังานวิจยัและพฒันาการ
เกษตร เขตท่ี  2ฯ ผลการรายงานผลการทดสอบสารพิศตกค้าง  “ไม่พบสารพิศตกคา้ง”  ท าให้
สุขภาพผูป้ลูกขา้วปลอดภยัดีข้ึน  

ทั้งน้ีเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มขีดความสามารถใหช้าวบา้นมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน
มุ่งเนน้ให้เกิดผลลพัธ์ : สร้างรายได ้ ลดรายจ่าย  พฒันาอาชีพเดิม  พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ใหก้บั
ชุมชน ผลการด าเนินงานจากการถ่ายทอดองคค์วามรู้การผลิตขา้วปลอดภยัครบวงจรเร่ิมตั้งแต่การ
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วในระดบัชุมชน มีสมาชิกเขา้ร่วมกลุ่มกวา่ 30 ครัวเรือน   

- สามารถลดตน้ทุนการผลิตจากการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเพราะมีการวิเคราะห์ดินก่อน
แล้วค่อนใช้ปุ๋ยตรงกบัความตอ้งการของพืช ลดการใช้สารเคมีก าจดัวชัพืช ลดการใช้สารเคมีฆ่า
แมลงโดยใชส้ารชีวภณัฑแ์ทน ลดปริมาณเมล็ดพนัธ์ุขา้วดว้ยการปลูกขา้วแบบนาโยนตน้กลา้   

- การบริหารจดัการกลุ่มการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชน   ท าให้น าไปสู่ความย ัง่ยืน “เกิด
โรงสีขา้วขา้วชุมชน”  

- สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มจากการจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุขา้ว การประกอบอาชีพเสริม มี
รายไดเ้พิ่ม  จากเดิมมีรายไดเ้ฉล่ียครัวเรือนละ 20,000 บาทต่อเดือน มีรายไดเ้พิ่มเฉล่ียครัวเรือนละ 
47,868 บาทต่อเดือน 

- การสนบัสนุนใหเ้กิดอาชีพเสริมในชุมชนเพื่อสร้างรายไดเ้พิ่ม 
         ทั้งน้ีผลท่ีเกิดข้ึนกบัหมู่บา้นเกิดกลุ่มสมาชิกท่ีเขม้แขง็ มีกิจกรรมลดรายจ่ายเพิ่มรายไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง รวมถึงการเผยแพร่ไปยงัชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ อีกดว้ย 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.3-3-01 รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการยกระดบัฯบา้นแม่กาษา และ รายงานสรุปโครงการยกระดบั
ฯ บา้นแม่กาษาฯ 

3.3-3-02 รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการยกระดบัฯบา้นคลองตาล  
3.3-3-03 รายงานสรุปสนบัสนุนความยัง่ยนืโครงการยกระดบัฯ บา้นคลองตาล 
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 ข้อ 4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีโครงการสนับสนุนการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมี                
ส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายเพื่อพฒันาชุมชนในทอ้งถ่ินใหมี้ความพร้อมในการด ารงชีพ ยนืหยดัไดด้ว้ย
ตนเอง  ยกตวัอยา่งกรณีหมู่บา้นท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองปี 3 และปีท่ี 4 ดงัน้ี  
 1)  โครงการยกระดับคุณภาพชีวติของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วมบ้านแม่กาษา หมู่ที ่2 
ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด  จังหวดัตาก 
       จากการลงวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและส่ิงท่ีตอ้งการพฒันาชุมชนร่วมกบัชาวบา้นในปี 
2558 คือตอ้งการแกไ้ขปัญหาน ้ าด่ืมในหมู่บา้นเพื่อลดรายจ่ายในการซ้ือน ้ าด่ืม ดว้ยการผลิตเคร่ือง
กรอกน ้ าด่ืมอย่างปลอดภยัท าให้ประชากร กว่า  60 ครัวเรือน  จากเดิมซ้ือน ้ าด่ืมครัวเรือนละ 300 
บาท  ลดรายจ่ายเหลือเดือนละ 100  บาท   การลดตน้ทุนในการพฒันาผลิตภณัฑ์เคร่ืองถกัสาน  โดย
ถ่ายทอดองคค์วามรู้อย่างบูรณาการทางดา้น การตลาด การออกแบบ และศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์
การเช่ือม การข้ึนโครงตะกร้า การดดัและเช่ือมลวด  ออกแบบลวดลายเป็นเอกลกัษณ์ การข้ึนโครง 
การดดัและเช่ือมลวด (ชุบสังกะสี)  ท  าให้สินคา้ไดเ้พิ่มคุณค่าและเป็นท่ีตอ้งการของตลาดมากข้ึน 
ซ่ึงประชากรกวา่ 30 ครัวเรือนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม จากเดิมจ่ายตน้ทุนค่าโครงตะกร้า จ  านวน 120 บาท 
สามารถลดตน้ทุนได ้จ านวน 60 บาท   และพฒันาผลิตขา้วปลอดภยั โดยการรวมกลุ่มสมาชิกเพื่อ
ท านาโยน (ขา้วไรซ์เบอร่ี) นาหว่าน และนาด า ปี 2558-2559  มีสมาชิกกว่า 30 ครัวเรือน สามารถ
ผลิตขา้ว (ปลอดภยั) ส าหรับรับประทานเองในครอบครัว และสามารถน าไปจ าหน่ายไดท้ั้งภายใน
และนอกชุมชน   ในงบประมาณ 2560 ไดพ้ฒันาการผลิตขา้วปลอดภยัอย่างต่อเน่ืองจนไดรั้บรอง
มาตรฐานขา้วปลอดสารเคมี และเพิ่มช่องทางการตลาดมากข้ึน 
  การด าเนินงานปี 2559 เป็นปีท่ี 2 ไดด้ าเนินการพฒันาต่อเน่ืองเร่ืองการท าเคร่ืองกรอง
น ้ าด่ืมในครัวเรือนเป็นการ พฒันากลุ่มอาชีพเคร่ืองกรองน ้ าครัวเรือน และจดัตั้งโรงน ้ าด่ืมชุมชน 
เพื่อใหมี้น ้าด่ืมอยา่งปลอดภยัและมีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ 
  - เกิดการพฒันากลุ่มอาชีพผลิตภณัฑ์ชุมชนดว้ยการน าวสัดุเหลือใชห้รือวสัดุท่ีมีใน
ชุมชนมาเป็นส่วนประกอบหลกัในการผลิตและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เป็นของท่ีระลึก  ซ่ึงเกิดผลเชิง
ประจกัษ์ คือ เชือกจากเปลือกขา้วโพดเพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์โคมไฟ   ดอกไมจ้ากกระดาษเปลือก
ขา้วโพด  กระเชา้เปลือกขา้วโพด ผลผลิตท่ีเกิดข้ึน ท าให้สร้างรายไดเ้พิ่มจากการพฒันาอาชีพเสริม
ดา้นหัตกรรม โดยใช้วสัดุธรรมชาติท่ีมีอยู่ในชุมชน ไดแ้ก่เปลือกขา้วโพด  ท าให้ลดปริมาณขยะ 
แลว้ต่อยอดไปสู่พาณิชยมี์รายไดเ้พิ่มจากเดิม ร้อยละ 20 ดว้ยการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ แต่เน่ืองจาก
กระบวนการผลิตต้องใช้แรงงาน  แรงใจ และระยะเวลามากพอสมควร  จึงได้เสนอขอรับการ
สนบัสนุนผูเ้ช่ียวชาญและแหล่งทุนส าหรับการสร้างชุดเคร่ืองมือส าหรับการผลิตกระดาษเปลือก
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ขา้วโพด กระทรวงวทิยาศาสตร์ (โครงการ ITAP)   ทั้งน้ีเพื่อน าไปสู่ความย ัง่ยนื จึงมีการจดทะเบียน
เป็นวสิาหกิจชุมชน และมีการบริหารจดัการกลุ่มอยา่งเป็นระบบ 
  - ความต่อเน่ืองของกลุ่มอาชีพขา้วปลอดภยั สามารถสร้างรายไดจ้ากการปลูกขา้ว 
ดว้ยพฒันาการปลูกขา้วจากเดิมเป็นการปลูกขา้วแบบอินทรีย ์จากเดิมขายขา้วเปลือกราคาตนัละ 
5,000 บาท แต่พฒันาเป็นข้าวสารแบบอินทรีย์ขายได้ราคาตันละ 25,000 บาท พฒันาให้ได้รับ
มาตรฐานขา้วปลอดสารเคมี  เพิ่มช่องทางการตลาดในชุมชนไดม้ากข้ึน  

 การด าเนินงานในปี 2560 เป็นปีท่ี 3  มีความต่อเน่ืองของการด าเนินงานปี 22558 และ 
2559 คือ เกิดการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ เพราะชุมชนมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญคือ 
“น ้ าตกแม่กาษา” คณาจารยจึ์งร่วมมือกบัชุมชนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวให้มีมาตรฐานและมีรูปแบบการบริหารจดัท่ีถูกตอ้ง เพื่อเป็นท่ีพกัผ่อน และ พฒันาเป็น
ศูนยจ์  าหน่ายผลิตภณัฑ์ของชุมชน  และสามารถเพิ่มรายไดใ้ห้กบัชุมชนจากการประกอบอาชีพใน
การบริหารจดัการสถานท่ีท่องเท่ียว ร้อยละ 20  ดว้ยพฒันาใหมี้มาตรฐานดา้นการท่องเท่ียวจึงไดจ้ด
ทะเบียน “จดัตั้งกลุ่มพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ”   และไดรั้บการพฒันาคุณภาพดา้นการ
บริหารจดัการกลุ่มท่องเท่ียว การส่ือสารกบัชาวต่างชาติ การส่งเสริมการประกอบอาชีพ พฒันาดา้น
การตลาด และส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียว อยา่งเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มศกัยภาพประชาชนในทอ้งถ่ิน
ใหมี้ความพร้อมในการด ารงชีพและมีอาชีพท่ีมัน่คง 

- การพฒันาการอย่างต่อเน่ือง ในการเพิ่มรายได้ อาทิกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “กลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพสตรีแม่กาษา” จ านวน 30 ครัวเรือน มีรายไดเ้ฉล่ียจากเดิมมีรายไดเ้ฉล่ีย  600 บาทต่อ
เดือน หรือ 7,200 บาทต่อปี ในปี 2560 มีรายได้เฉล่ียเพิ่มข้ึน 1,000 บาทต่อเดือนหรือเพิ่มข้ึนเป็น 
12,000 บาทต่อปี คิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 40 

- การพฒันาการต่อเน่ืองด้านการลดรายจ่าย โดยการจดัตั้งกลุ่มผลิตภณัฑ์ถ่านอดั
แท่ง จากซงัขา้วโพด มีสมาชิกกวา่ 30 ครัวเรือน จากเดิมมีรายจ่ายค่าแก๊สหุงตม้ปีละ 3,600 บาทต่อปี 
ในปี 2560 มีรายจ่ายจากการช้ือแก๊สหุงตม้ 2,400 บาทลดลงจากเดิม 1,200 บาท คิดเป็น 30% และ
เกิดผลกระทบในเชิงบวกดา้นมลภาวะส่ิงแวดลอ้มลดปัญหาเร่ือหมอกควนัส่งผลดีต่อสุขภาพ และ
ไดจ้ดทะเบียนการจดัตั้งกลุ่มผลิตภณัฑ์ถ่านอดัแท่งอย่างถูกตอ้งเพื่อให้มีการบริหารจดัการให้เกิด
ความย ัง่ยนื 
   - ผลกระทบทางด้านสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้านแม่กาษา ก่อนด าเนินงาน
โครงการดงักล่าวมีผูป่้วยด้วยโรคทางเดินอาหารหรือโรคน่ิว จ านวน 71 รายและในปี 2560 ไม่
ปรากฏจ านวนผูป่้วยเพิ่มเติม ซ่ึงกิจกรรมท่ีช่วยให้เกิดการลดลงของผูป่้วยไดแ้ก่ การท าเคร่ืองกรอง
น ้าครัวเรือน  การจดัตั้งโรงน ้าด่ืมชุมชน ท าใหมี้น ้าด่ืมท่ีสะอาดมากข้ึนกวา่เดิม 
     ทั้งน้ี การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ มีกระบวนการบริหารจดัการท่ีจะส่งผลให้เกิดความ
ย ัง่ยืนในชุมชนเร่ืองการเพิ่มรายไดแ้ละลดรายจ่ายในครัวเรือน อาทิ การจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ
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ชุมชน การไดรั้บการรับรองขา้วปลอดสารเคมีจากศูนยป์ฏิบติัการกลางแห่งประเทศไทยท าให้เป็นท่ี
ยอมรับ  มีการจดัตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติในชุมชน และความร่วมมือของ
ภาคีเครือข่าย เป็นตน้  
   
 2)  กรณโีครงการบ้านคลองตาล ต าบลหนองแขม อ าเภอพรหมพริาม จังหวดัพษิณุโลก  
 ผลการด าเนินงานในปี 2557 ชุมชนมีความตะหนักถึงการผลิตขา้วปลอดภยัเพื่อการ
บริโภค และเขา้ร่วมกิจรรมกลุ่มขา้วปลอดภยั ลดการสารเคมีในนาขา้ว  จ  านวน 30   ครัวเรือน  และ
ไดรั้บการถ่ายทอดองคค์วามรู้เร่ืองการผลิตขา้วเพื่อบริโภค  และการผลิตเมล็ดพนัธ์ุเพิ่มข้ึน   และให้
ความส าคญัคุณภาพชีวติดีข้ึน  ดา้นสุขภาพดา้นส่ิงแวดลอ้มดว้ยการลดใชส้ารเคมี  ผลจากปีแรก ได้
รูปแบบการบริหารจดัการผลิตขา้วปลอดภยั การก าจดัศตัรูขา้ว และการสร้างจิตใจส านึกในการผลิต
ขา้วปลอดภยั  ในปีท่ี 2 ปี 2558 เกิดการจดัตั้งสมาชิก (1) กลุ่มขา้วปลอดภยัมี มีสมาชิกในชุมชน 30
ครัวเรือน มีการผลิตขา้วปลอดภยัส าหรับการบริโภคและผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วใช้เอง  ทั้งน้ีเพื่อการ
จ าหน่ายสร้างรายไดใ้ห้กบัครัวเรือน (2) ชุมชนมีการจดัตั้งกลุ่มบริหารจดัการโรงสีขา้วและ จดัตั้ง
โรงสีขา้วระดบัชุมชน  จ านวน  1  โรง   และ (3) ชุมชนสามารถลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายไดจ้ากอาชีพ
เสริมไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของรายไดเ้ดิม ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการผลิตขา้วปลอดภยัและ
การผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วระหวา่งชุมชนและหน่วยงานภายนอก  
 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตข้าวปลอดภยัเฉล่ียครัวเรือนละ 4.19  ตนั เม่ือคิดเป็นมูลค่า  
33,520  บาท ต่อครัวเรือน ในรอบการปลูก (พฤษภาคม - ธนัวาคม 2558)  ราคาขาย 8,000 บาท/ตนั 
ลดปริมาณการใชส้ารเคมีตกคา้งในเมล็ดขา้ว รายงานผลการทดสอบสารพิษตกคา้ง  “ไม่พบสารพิษ
ตกคา้ง” จากการกลุ่มผูป้ลูกขา้วปลอดภยั  จ  านวน 23 ราย ตรวจวิเคราะห์ โดย ห้องปฏิบติัการกลุ่ม
พฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต  ส านกังานวจิยัและพฒันาการเกษตร  เขตท่ี  2ฯ 
 ผลการด าเนินงานปี 2559 เห็นเป็นรูปธรรมจากองค์ความรู้สู่การปฏิบติัจริงในชุมชน 
คือ การบริหารจดัการกลุ่มอยูเ่ป็นรูปธรรม การสร้างรายได ้ลดรายจ่าย มูลค่าท่ีเกิดข้ึนกบัมาชิกท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรมประมาณ 30 ครัวเรือน  คือ กลุ่มผูผ้ลิตขา้วปลอดภยั กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว บริหาร
จดัการโรงสีขา้วชุมชนต าบลหนองแขม และการจดัท าอาชีพเสริม (การปลูกตะไคร้  การเล้ียงไก่ 
การปลูกไผ่กิมซุง)  มีรายไดร้วมทุกกลุ่มทุกกิจกรรม  1,436,048.60  บาทต่อเดือนโดยเฉล่ียรายได ้
ครัวเรือนละ  47,868.28  บาทต่อเดือน  มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการมีรายได ้ ลดรายจ่าย ลดตน้ทุน  
โดยมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากเดิม  20,000 บาท   
  ในปี 2560 ไดส้นบัสนุนความย ัง่ยนืโครงการยกระดบัคุณภาพชีวติหมู่บา้น ชุมชน แบบ
มีส่วนร่วม เนน้ใหค้  าปรึกษาแนะน าการส่งเสริมพฒันาอาชีพเพื่อสร้างรายไดเ้พิ่มให้แก่เกษตรกรใน
พื้นท่ี และการสร้างองคค์วามรู้ดา้นการบริหารจดัการ การด าเนินธุรกิจให้แก่คนในชุมชน โดยคน
ในชุมชนได้มีโอกาสเข้ามาร่วมมือกันบริหารจัดการองค์การ มีการเรียนรู้และแลกเปล่ียน
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ประสบการณ์ในการท างานบริหารจัดการโรงสีข้าว การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การถ่ายทอด
เทคโนโลยดีา้นการเพิ่มผลผลิตขา้ว การพฒันาต่อยอดผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ากโรงสีขา้ว เป็นสินคา้ท่ี
สามารถเพิ่มมูลค่า คือ (1) การผลิตขา้วปลอดภยั เพื่อให้กลุ่มผูผ้ลิตขา้วปลอดภยัสามารถผลิตขา้ว
ตามมาตรฐานไดด้ว้ยตวัเอง (2)  ผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนขา้วตามมาตรฐาน GAP  (3) กลุ่มโรงสี
ขา้วชุมชนต าบลหนองแขม ให้มีการบริหารจดัการอย่างย ัง่ยืน โดยโรงสีขา้วชุมชน มีผลก าไรสุทธิ  
ในปี  2559 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559) จ  านวน  51,543  บาท มีการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี
อย่างเป็นระบบ  คณะกรรมการพิจารณาจดัสรรก าไรสุทธิ น าเสนอท่ีประชุมสมาชิก พิจารณาให้
ความเห็นชอบ  จดัสรรเป็นเงินปันผลตามหุ้น เงินเฉล่ียคืนส่วนธุรกิจตามมติของคณะกรรมการ        
เป็นตน้ 4) สนบัสนุนกลุ่มอาชีพเสริมให้เกิดการสร้างรายไดแ้ละทุนหมุนเวียนภายในชุมชน ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 ในการน้ีความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ ชุมชนไดน้ าองค์ความรู้
และภูมิปัญญาต่างๆภายในพื้นท่ีของตนเองมาประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กบัตนเองและ
ครอบครัว เช่น การตากขา้วโดยการใช้ผา้ล่ี  การใช้สมุนไพรส าหรับไก่พื้นเมืองและ ชุมชนมีการ
พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง คงอตัลกัษณ์และวฒันธรรมของชุมชนไว ้ตลอดจนการมีส่วนร่วมท่ี
สามารถรวมตวักนัและก่อตั้งกลุ่มอาชีพภายในชุมชนท าให้สร้างรายไดท่ี้ยกระดบัคุณภาพชีวิตได้
อยา่งย ัง่ยนื 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.1-4-01 รายงานผลการด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมี                   
ส่วนร่วมบา้นแม่กาษา หมู่ท่ี 2 ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก 

3.1-4-02 รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการยกระดบัฯบา้นคลองตาล  
3.1-4-03 รายงานสรุปสนบัสนุนความยัง่ยนืโครงการยกระดบัฯ บา้นคลองตาล 

 
 ข้อ 5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน

หรือองค์การเป้าหมาย 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ก าหนดให้การด าเนินงานโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวติของหมู่บา้น ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ตอ้งมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ภายนอกในการพฒันาหมู่บา้น ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายและภาคีเครือข่าย โดยการด าเนินงาน            
แต่ละโครงการจะสร้างความร่วมมือบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัในการให้บริการวิชาการกบัหน่วยงาน
ทอ้งถ่ิน  อาทิเช่น 
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มทร.ล้านนา ภาคเีครือข่าย 
1.  โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติของ

หมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม บา้นขาม
สุ่มเวยีง หมู่ท่ี 2 ต าบลเวยีง อ าเภอพร้าว 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

1.  เทศบาลต าบลเวยีงพร้าว  
2.  โรงพยาบาลพร้าว 
3.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพร้าว 

จ ากดั 
4.  ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอพร้าว 
5.  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

อ าเภอพร้าว 
6.  ส านกังานเกษตรอ าเภอพร้าว 
7.  ประมงอ าเภอพร้าว 

2. โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติของ
หมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม บา้น
หลวง หมู่ท่ี  6  ต าบลโหล่งขอด  อ าเภอ
พร้าว  จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

1. ท่ีวา่การอ าเภอพร้าว  
2. องคก์ารบริหารส่วนต าบลโหล่งขอด  
3.  สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากดั 
4.  ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่   
5.  พฒันาการอ าเภอพร้าว  
6.  ผูใ้หญ่บา้นบา้นหลวง  
7.  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

อ าเภอพร้าว   
8.  ประมงอ าเภอพร้าว  
9.  เกษตรอ าเภอพร้าว   
10.  ปศุสตัวอ์  าเภอพร้าว  
11.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหลวง  
12.  เจา้คณะต าบลโหล่งขอด    
13.  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหลวง   
14.  ก านนัต าบลโหล่งขอด 

3.  โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติของ
หมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี
หมู่บา้นแหลมโพธ์ิ หมู่ท่ี 9  ต.บา้นกร่าง  
อ าเภอเมือง  จงัหวดัพษิณุโลก 

 

1.  องคก์ารบริหารต าบลบา้นกร่าง 
2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นแหลมโพธ์ิ 
3.  วดับา้นแหลมโพธ์ิ 
4.  ส านกังานเกษตรอ าเภอเมืองพิษณุโลก 
5.  ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรพษิณุโลก 

4.  โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติของ
หมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี
หมู่บา้น ต าบลเมืองเลน็  อ าเภอสนัทราย  
จงัหวดัเชียงใหม่ 

1. รพ.สต.เมืองวะ 
2.  กศน.สนัทราย 
3.  เทศบาลต าบลเมืองเลน็ 
4.  ท่ีวา่การอ าเภอสนัทราย 

7.  โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติของ
หมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี

1.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ จงัหวดั
ล าปาง 
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มทร.ล้านนา ภาคเีครือข่าย 
หมู่บา้น หมู่บา้นใหม่นาแขม หมู่ 7 ต าบล
แม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง 

 

2.  ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าปาง 
3.  ส านกังานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยั จงัหวดัล าปาง 
4.  สถานีพฒันาท่ีดิน จงัหวดัล าปาง  
5.  เทศบาลต าบลแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง 
6.  ส านกังานสาธารณะสุขจงัหวดัล าปาง 
7.  ส านกังานเกษตรอ าเภอแม่เมาะ 
8.  ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรล าปาง 

8.  โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติของ
หมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม “โครงการ
พฒันาศกัยภาพชุมชนบา้นสองธาร ต าบล
บา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
ดว้ยวถีิเกษตรอินทรีย”์    

1.  มูลนิธินวตักรรมเกษตรอินทรียไ์ทย 
2.  ส านกังานอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
3.  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั

เชียงใหม่ 
4.  กรมป่าไม ้
5.  บริษทัเชียงใหม่วสิาหกิจเพ่ือสงัคม (Chiang Mai Social 

Enterprise : CSE) 
9.  โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติของ

หมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี
หมู่บา้นหว้ยหาด  ต าบลอวน  อ าเภอปัว  
จงัหวดัน่าน 

 

1. องคก์ารบริหารส่วนต าบลอวน 
2. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จงัหวดัน่าน 
3. เครือข่ายวจิยัเพ่ือการพฒันาเชิงพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 

ABC-UN สกว. 
4. มณฑลทหารบกท่ี 38 น่าน (ค่ายสุริยะพงษ)์ 
5. เข่ือนสิริกิต์ิ,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟภ. 

10.  โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติของ
หมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี
หมู่บา้นแม่กาษา หมู่ 2 ต าบลแม่กาษา 
อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

1.  หอการคา้จงัหวดัตาก  
2.  หน่วยทหารพฒันา 
3.  นิคมสหกรณ์ 
4.  โรงเรียนบา้นแม่กาษา 

11.  โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติของ
หมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี
หมู่บา้นหมู่บา้นเสด็จ ต าบลบา้นเสด็จ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

1.  สหกรณ์สบัปะรดจงัหวดัล าปาง 
2.  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสดจ็ 
3.  เกษตรอ าเภอเมืองจงัหวดัล าปาง 

12. โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติของ
หมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี
หมู่บา้นแม่กาษาโพธ์ิเงิน หมู่ 14 ต าบลแม่
กาษา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

1.  วดับา้นแม่กาษา 
2.  เกษตรอ าเภอ 
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รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.1-5-01   ขอ้ตกลงความร่วมมือโครงการยกระดบัคุณภาพชีวติฯบา้นขามสุ่มเวยีง 
3.1-5-02 ขอ้ตกลงความร่วมมือโครงการยกระดบัคุณภาพชีวติฯบา้นหลวง 
3.1-5-03   ขอ้ตกลงความร่วมมือโครงการยกระดบัคุณภาพชีวติฯ ต าบลเมืองเลน็   

 
 
 ข้อ 6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบัน

ตามข้อ 2 โดยมีอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน 
ทั้งนีต้้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  เชิญชวนให้คณาจารย ์นกัศึกษาและบุคลากรเขา้
ร่วมงานบริการวิชาการ ให้ครบทุกคณะ โดยมีจ านวนอาจารยท่ี์ด าเนินโครงการ ทั้งหมด 457 คน  
จากอาจารยท์ั้งหมด  1,200.5 คน คิดเป็นร้อยละ 38.07   ดงัน้ี 
 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร  จ านวน  156  คน 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  จ  านวน  120  คน 
 คณะวศิวกรรมศาสตร์  จ  านวน  157  คน 
 ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 24  คน 
 นกัศึกษาเขา้ร่วมการด าเนินงานโครงการ จ านวนประมาณ 600 คน 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.1-6-01 รายช่ืออาจารยด์ าเนินงานบริการวชิาการ 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2559 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้ 6 ขอ้ 5 คะแนน  
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สรุปผลการวเิคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพฒันา องค์ประกอบที ่3 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- แผนการด าเนินงาน “บริการวชิาการ” มีเป้าหมาย
ท่ีชดัเจนคือการยกระดบัคุณภาพชีวติของชุมชน
และสถานประกอบการ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจและสงัคมใหดี้ข้ึน 

- มีแผนการด าเนินงานต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี ต่อ 
1 ชุมชน 

- 

จุดทีค่วรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 

วธีิปฏบิัตทิีด่/ีนวตักรรม 
กระบวนการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ เนน้การบูรณาการภายในมหาวิทยาลยัฯ และ เครือข่ายภาคี
ภายนอก ท่ีเป็นหน่วยงานหรือองคก์รท่ีอยูก่บัชุมชนในระยะยาว 
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องค์ประกอบที ่4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 
ตัวบ่งช้ีที ่4.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล  รองอธิการบดีดา้นบริหาร 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : นายชยัปฐมพร   ธนพฒัน์ปวงวนั  ผูอ้  านวยการศูนยว์ฒันธรรมศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา มทร.ลา้นนา ทุกพ้ืนท่ี 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางสาวอุไรพร   ดาวเมฆลบั 
โทรศัพท์ : 086-9202858 
E-mail :  uraiporn_do@rmutl.ac.th 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 
 ข้อ 1. ก าหนดผู้รับผดิชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม   
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบหลกัในการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม คือ ศูนย์วฒันธรรมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา และ 5 พื้นท่ี 
ประกอบดว้ย พื้นท่ี พิษณุโลก น่าน ตาก เชียงราย และล าปาง (อา้งอิง 4.1-1-01 : เอกสารการจดัตั้ง
ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ) เพื่อร่วมกนัสนับสนุนด าเนินการ จดัโครงการ/กิจกรรม ให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีก าหนดไว ้ภายใตก้ารบริหารงานของ ส านกังานอธิการบดี (อา้งอิง 4.1-1-
02 : ค าสั่ งแต่งตั้ งผู ้รักษาราชการแทนผู้อ  านวยการ ศูนย์ว ัฒนธรรมศึกษา) และได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 (อา้งอิง 4.1-1-03 
: ค าสั่ง มทร.ลา้นนา ท่ี 404/2560 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559) โดยมีหนา้ท่ีดงัน้ี 
 1)  ก าหนดนโยบายดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 2) จัดท าแผนการด าเนินงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบในการ
ด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 3) ก ากับดูแลและสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 4) เผยแพร่กิจกรรมหรือบริการดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 5) ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านท านุบ า รุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 
 6) น าผลการประเมินเสนอต่อกรรมการคณะ เพื่อพิจารณาปรับปรุงการบูรณาการ 
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รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1-1-01 เอกสารการจดัตั้งศูนยว์ฒันธรรมศึกษา มทร.ลา้นนา  
4.1-1-02 ค าสัง่แต่งตั้งผูรั้กษาราชการแทนผูอ้  านวยการศูนยว์ฒันธรรมศึกษา 
4.1-1-03 ค าสัง่ มทร.ลา้นนา ท่ี 404/2560 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะ

และวฒันธรรมประจ าปีการศึกษา 2559 

 
 
 ข้อ 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตาม

วตัถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพือ่ให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีการส่งเสริมและด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม โดยมีแผนงานและแนวทางในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีมีความ
สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางท่ีก าหนดไว้ (อ้างอิง 4.1-2-01 : แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา) โดยกระบวนการจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนานั้น ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา ในฐานะผูรั้บผิดชอบภารกิจ      
ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของมหาวิทยาลยั ไดมี้การจดัท าแผนโดยคณะกรรมการด าเนินงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 ท่ีประกอบด้วยตวัแทนของทุกเขต
พื้นท่ี และทุกคณะ โดยน าผลการประเมินความส าเร็จของแผนประจ าปีงบประมาณ 2559 (อา้งอิง 
4.1-2-01 : รายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนประจ าปีงบประมาณ 2559) ตลอดจน
ขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการประกนัคุณภาพมาใชป้รับปรุงและท าแผนของปีงบประมาณ 2560 
(อา้งอิง 4.1-2-02 : แผนปฏิบติัราชการด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  ประจ าปีงบประมาณ 2560) 
โดยก าหนดวตัถุประสงค ์และก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จในเชิงคุณภาพท่ีชดัเจนวดัได ้และส่งผลใน
การพฒันาด้านศิลปวฒันธรรมของมหาวิทยาลัย โดยมีการก ากับติตดามการด าเนินงานจาก
ผูรั้บผิดชอบโครงการเป็นรายไตรมาสโดยมีการก าหนดแผนการติดตามชดัเจน (อา้งอิง 4.1-2-03 : 
แผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560) และรับรู้ทัว่กนั โดยแต่
ละพื้นท่ีไดก้ าหนดจดัท าโครงการดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมตามบริบทของทอ้งถ่ิน เช่น  

พื้นท่ีพิษณุโลก จัดโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  

พื้นท่ีน่าน จดักิจกรรมโครงการมองประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินผา่นผา้น่าน เพื่อสืบทอดเร่ืองราว
วถีิชีวติและส่งเสริมวฒันธรรมจงัหวดัน่าน ดว้ยนิทรรศการผา้ทอ 

พื้นท่ีตาก จดักิจกรรมโครงการกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง เพื่อสืบทอดประเพณียี่
เป็งของจงัหวดัตาก  
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พื้นท่ีเชียงราย จดัโครงการอนุรักษ์การแต่งกายด้วยผา้พื้นเมือง เพื่อสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีการแต่งกายของชาวลา้นนา   

พื้นท่ีล าปาง จดักิจกรรมโครงการราชมงคลร่วมใจสืบสานวถีิไทย เพื่อการสืบสาน ถ่ายทอด 
ศิลปวฒันธรรมใหก้บันกัศึกษา และบุคลากร  

ซ่ึงแผนการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมศึกษา มีความเช่ือมโยงกบันโยบายการ
พฒันามหาวิทยาลยั ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พฒันาระบบการบริหารและธรรมาภิบาล (Good 
Governance) กลยุทธ์  : การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เป้าประสงค์ท่ี  24 ส่งเสริมท านุบ า รุง
ศิลปวฒันธรรม (อ้างอิง 4.1-2-01 : แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)  ซ่ึง
สอดคล้องกบันโยบายการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและรักษาส่ิงแวดล้อม (Good Culture Bring 
Better Life) โดยมีการจดัสรรงบประมาณด าเนินงานให้หน่วยงานท่ีด าเนินงานดา้นศิลปวฒันธรรม
อยา่งเหมาะสม  
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1-2-01 รายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนประจ าปีงบประมาณ 2559 
4.1-2-02 แผนปฏิบติัราชการดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 
4.1-2-03 แผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
 
 ข้อ 3. ก ากบัติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

กระบวนการก ากับติดตามการด า เนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านท านุบ า รุง
ศิลปวฒันธรรมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา นั้น มีการก ากบั
ติดตามอยา่งเป็นระบบ ตามล าดบัสายงานการบริหาร ดงัน้ี  

จดัท าแผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ซ่ึงเกิด
จากการประชุมสัมมนา ภายใต้โครงการประชุมถ่ายทอดฯ ติดตาม ผลสรุปประเมินผลการ
ด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2559 และทบทวนแนวทางการบริหารเพื่อปรับปรุง
ขอ้บกพร่อง และหาแนวทางแกไ้ข ปี 2560 เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2559 (อา้งอิง 4.1-
3-01 : แผนการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ 2560)  

ด าเนินการติดตามประเมินผลทั้งหมด 4 คร้ัง เป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 1 คร้ัง ตาม
แผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยการจดัท าหนงัสือ
ราชการเพื่อติดตามประเมินผล (อา้งอิง 4.1-3-02 : เอกสารการก ากบัติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบติัราชการดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560) ซ่ึงมีขอ้ตกลงร่วมกนั
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ใหผู้รั้บผดิชอบโครงการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
ภายใน 15 วนั หลงัจากเสร็จส้ินไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 และไตรมาสท่ี 4 หากครบ 15
วนั แลว้ยงัไม่รายงานผล ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา มทร.ลา้นนา จะด าเนินการติดตามผ่านไปยงังาน
นโยบายและแผนทุกพื้นท่ี และรายงานผลการด าเนินงานภายใน 15 วนั หากยงัไม่ไดรั้บขอ้มูล ศูนย์
วฒันธรรมศึกษา มทร.ล้านนา จะติดตามขอ้มูลผ่านไปยงัส านักงานรองอธิการบดีทุกพื้นท่ี เพื่อ
ติดตามผลภายใน 15 วนั  
 ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลสรุปรายงานผลการด าเนินงานท่ีไดรั้บจากการติดตามประเมินผล 
รวบรวมขอ้มูลกรอกลงในแบบฟอร์มตามรูปแบบของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เพื่อ
รายงานผลการด าเนินงานต่อผูบ้ริหารรับทราบ (อา้งอิง 4.1-3-03 : รายงานผลการด าเนินงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560)  

อีกทั้ งได้น าประเด็นส าคัญน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาเพื่อรับหรือพิจารณาตามรูปแบบและบริบทของการด าเนินงานดา้นท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรมของมหาวิทยาลยั (4.1-3-04 : วาระการประชุมดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม) 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1-3-01 แผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
4.1-3-02 เอกสารการก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการดา้นท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 
4.1-3-03 รายงานผลการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 
4.1-3-04 วาระการประชุมดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

 
 
 ข้อ 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ

บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
จากการก ากบัติดตามผลการด าเนินงานตามแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม การ

ประชุมติดตามงานโครงการ/กิจกรรม และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบนั
ประจ าปีการศึกษา 2558 ไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวมาประเมินความส าเร็จตามตวับ่งช้ีวดัความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ในการประชุมร่วมกนัของคณะกรรมการ
ด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม เพื่อประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีว ัดด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในรอบปีงบประมาณ 2560 (อ้างอิง 4.1-4-01 :                 
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การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม วาระการประเมินความส าเร็จ
ตามตวับ่งช้ีด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม) และไดน้ าขอ้มูลผลการประเมินดงักล่าวมา
สรุปรายงานผลการประเมินความส าเร็จตามตวัช้ีวดั พร้อมทั้งร่วมกนัเสนอแนะแนวทาง วิธีการใน
การปรับปรุงการด าเนินงาน (อ้างอิง 4.1-4-02 : รายงานผลการประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามตวัช้ีวดัดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ในรอบปีงบประมาณ 2560) เพื่อสรุป
ข้อมูลความส าเร็จตามตัวช้ีวดัตามวตัถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1-4-01 การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม วาระการประเมิน
ความส าเร็จตามตวับ่งช้ีดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

4.1-4-02 ผลการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม ในรอบปีงบประมาณ 2560 

 
 
 ข้อ 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกจิกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 จากการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม ในรอบปีงบประมาณ 2560 ไดน้ าขอ้เสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 (อา้งอิง 4.1-5-01 : รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม วาระการประเมินความส าเร็จตามตวับ่งช้ี
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม) มาพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบติัราชการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 ร่วมกัน เพื่อให้การด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 เป็นไปในทิศทางเดียวกนั มีความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบั
แผนยทุธศาสตร์ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดกบันกัศึกษา และผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในงานศิลปวฒันธรรมของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา (4.1-5-02 : แผนปฏิบติั
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2561)  
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รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1-5-01 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม วาระการ
ประเมินความส าเร็จ  ตามตวับ่งช้ีดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

4.1-5-02 แผนปฏิบติัราชการดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 ข้อ 6. เผยแพร่กจิกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการดา้น ท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรมต่อสาธารณชน ในช่องทางต่างๆ ดังน้ี วารสารข่าวสารราชมงคลล้านนา 
(อา้งอิง 4.1-6-01 : วารสารข่าวสารราชมงคลลา้นนา) เว็บไซต์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ล้ า น น า  (https://www.rmutl.ac.th) เ ว็ บ ไ ซ ต์  ศู น ย์ ว ั ฒ น ธ ร ร ม ศึ ก ษ า 
(https://www.rmutlculture@rmutl.ac.th) หน้าแฟนเพจเฟสบุ๊ค ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา มทร.ลา้นนา 
(https:// www.facebook.com/rmutlculture) ช่องYoutube กองประชาสัมพนัธ์ มทร.ลา้นนา (https:// 
www.youtube.com/channel/UC9_rWOotEx YiLILWm9_cwKw) ช่อง Youtube ศูนย์ว ัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ลา้นนา (https://www.youtube.com/user/rmutlculture) (4.1-6-02 : เวบ็ไซต ์มทร.ลา้นนา
, ศูนยว์ฒันธรรม-ศึกษา) และมีการจดัท าวารสารทางดา้นศิลปวฒันธรรม ราย 6 เดือน ในช่ือวารสาร 
“เวียงเจ็ดลิน” ฉบบัท่ี 1 - 6 สามารถอ่านวารสารในรูปแบบออนไลน์และดาวน์โหลดเก็บไวไ้ด้ 
(https://issuu.com/rmutlculture) (อ้ า ง อิ ง  ส ก อ . 4.1-6-03 : ว า ร ส า ร  “เ วี ย ง เ จ็ ด ลิ น ” 
(http://issuu.com/rmutlculture))  

มีการเผยแพร่ข่าวสารผา่นช่องทางเครือข่ายสถานีวิทยกุระจายเสียงมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา เทคโนเรดิโอ FM 97.25 ในรายการ “ข่วงสะหลีเวียงแกว้เจ็ดลิน” ออกอากาศทุก
วนัจนัทร์ เวลา 11.00 - 12.00 น. สามารถรับฟังผา่นคล่ืนวิทยุ FM 97.25 MHz หรือรับฟังผา่นระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (อา้งอิง 4.1-6-04 : 
https://www.fm9725.rmutl.ac.th/)  

นอกจากนั้นยงัไดจ้ดันิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของเวียง
เจ็ดลิน ในงานวนัสถาปนาครบรอบ 12 ปี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เม่ือวนัท่ี 18 
มกราคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา ซ่ึงหลงัจากการรับชมนิทรรศการของคณาจารย ์
นกัศึกษา และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัฯ ไดส้รุปประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูเ้ขา้ร่วมชมนิทรรศการผา่นการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเขา้ใจและรับทราบขอ้เสนอแนะจากผู ้
รับชมนิทรรศการ (อา้งอิง 4.1-6-05 : ภาพถ่ายกิจกรรมการจดันิทรรศการ และวีดิโอสรุปผลการ
สัมภาษณ์เผยแพร่ผา่น youtube) 
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รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1-6-01 วารสารข่าวสารราชมงคลลา้นนา 
4.1-6-02 เวบ็ไซต ์มทร.ลา้นนา, เวบ็ไซตศู์นยว์ฒันธรรมศึกษา, หนา้แฟนเพจเฟสบุค๊ ศูนย์

วฒันธรรมศึกษา, ช่อง Youtube  กองประชาสมัพนัธ์ มทร.ลา้นนา, ช่อง Youtube ศูนย์
วฒันธรรมศึกษา มทร.ลา้นนา 

4.1-6-03 วารสาร “เวยีงเจ็ดลิน” (http://issuu.com/rmutlculture) 
4.1-6-04 สถานีวทิยกุระจายเสียงมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

(https://www.fm9725.rmutl.ac.th) 
4.1-6-05 ภาพถ่ายกิจกรรมการจดันิทรรศการ และวดิีโอสรุปผลการสมัภาษณ์เผยแพร่ผา่น Youtube) 

 
 
 ข้อ 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวฒันธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2559 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้ 6 ขอ้ 5 คะแนน  

 
 
สรุปผลการวเิคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพฒันา องค์ประกอบที ่4 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปะและ

วฒันธรรม 
-  ก าหนดใหก้ารท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมเป็น

พนัธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา 

-  บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น
ศิลปวฒันธรรม  ท่ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังาน ดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

-  ได้ รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจ าก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อย่าง
ต่อเน่ือง 

-  พฒันาแนวทางและกลไกการถอดความรู้จากครู
ภูมิปัญญาในแต่ละศาสตร์ทางดา้นศิลปวฒันธรรม 
ใหส้ามารถเขา้ถึงได ้เพื่อการสิบสาน
ศิลปวฒันธรรมท่ีถูกตอ้ง ตามรูปแบบ ประเพณี 
และเอกลกัษณ์ของของลา้นนา 
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  มีศูนยว์ฒันธรรมศึกษา 4 คณะ และ 1 วทิยาลยัฯ ท่ี

มีความพร้อมในการสนับสนุนด้านบุคลากร 
นกัศึกษา และวชิาการดา้นศิลปะและวฒันธรรม 

จุดทีค่วรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
-  ควรมีการ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมในระดับ

นานาชาติ 
-  ควรให้การสนบัสนุนและจดัสรรงบประมาณเพื่อ

พฒันาบุคลากร ในการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
และมีการดูงานด้านศิลปวฒันธรรม เพื่อน ามา
พฒันาขีดความสามารถ ในการปฏิบัติงานของ 
ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา 

-  ควรก าหนดเป้าหมายของมหาวิทยาลยัฯ ให้เป็น
ผูน้ าดา้นวฒันธรรมลา้นนาในระดบัสากลและเป็น
ผูก้  าหนดมาตรฐานดา้นศิลปะและวฒันธรรม 

-  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวฒันธรรมกับ
หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลยั และหน่วยงาน 
อ่ืนๆ ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ  

-  ควรมีการ เผยแพร่และบ ริการวิชาการด้าน
ศิลปวฒันธรรมในระดบัชาติ ประชาคมอาเซียน
และ นานาชาติ 
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องค์ประกอบที ่5  การบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งช้ีที ่5.1   การบริหารของสถาบันเพือ่การก ากบัติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกจิกลุ่มสถาบันและ
 เอกลกัษณ์ของสถาบัน   
 
 ข้อ 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบันและพัฒนาไปสู่

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัว
บ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : ผศ.อุดม  สุธาค า    รองอธิการบดีดา้นยทุธศาสตร์และแผนพฒันา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : นายสมศกัด์ิ  วรรณชยั   ผูอ้  านวยการกองนโยบายและแผน 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางสาวยพุเรศ  บุญมา 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1500, 1502 
E-mail :  tak_parad@hotmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน :  
 ตามท่ีมหาวิทยาลยัไดจ้ดัให้มีโครงการพฒันากรอบยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา ระยะท่ี 2 วนัท่ี 7-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมสวนบวัรีสอร์ท อ าเภอหาง
ดง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อใหก้ารจดัท าแผนพฒันากรอบยทุธศาสตร์ ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 (5.1-1-01) (5.1-1-02) เป็นมหาวิทยาลยัชั้นน า
ดา้นการผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั ภายใตก้ารบริหารจดัการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้น จึงให้
บุคลากรของมหาวิทยาลยัเขา้ร่วมประชุมและท าการ SWOT ส่ิงท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และน าไปสู่การก าหนดแผนกลยุทธ์ ซ่ึงประกอบไปด้วย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของมหาวิทยาลยั (55.1-1-03) ตลอดจนไดน้ าแผน        
กลยุทธ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 5 ปี พ.ศ. 2557-2561 เสนอต่อสภามหาวิทยาลยั 
คร้ังท่ี 69(11/2556) วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 มีมติอนุมติัแผนกลยทุธ์ ของมหาวทิยาลยั (5.1-1-04)  
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะควรปรับ
ตัวช้ีวดั โดยค านึงถึงปัจจัยและผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณภาพท่ีจะน าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงไดมี้การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
วาระพิเศษ ในวนัท่ี 5 พ.ค. 2559 ระเบียบวาระท่ี 5.1 เร่ือง ทบทวน 59 ผลสัมฤทธ์ิ ภายใต้ 3 
ยุทธศาสตร์ 9 นโยบาย โดยมีคณะท างานขบัเคล่ือนการทบทวนและพฒันาศกัยภาพ มหาวิทยาลยั
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เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิจารณาตาม 9 นโยบายหลกั ให้เหมาะสมสอดคลอ้ง โดยมีความเห็น
ว่า ควรปรับตัวช้ีวดัเหลือเพียง 29 ตัวช้ีวดั (5.1-1-05) และมหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนกลยุทธ์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ประจ าปี พ.ศ. 2557–2561 (ฉบบัปรับปรุง ปี 2560) เพื่อใช้
เป็นแผนพฒันามหาวิทยาลัย (5.1-1-06) และพฒันาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี พ.ศ. 2557-2561 (ฉบบัปรับปรุง ปี 2560) เพื่อให้สามารถบริหาร
จดัการงบประมาณทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ (5.1-1-07) และทั้งน้ี มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท าแผนและก าหนดเป้าหมายของ
แผนปฏิบติัราชการประจ าปี 2560 เพื่อให้การด าเนินการดงักล่าวเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและเกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์และนโยบายของมหาวิทยาลยั (5.1-1-08) และได้
มีการน าแผนกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติัแปลงเป็นแผนปฏิบติัราชการประจ าปี โดยมีการเนน้ย  ้าให้แผน
ตอ้งมีความเช่ือมโยงและสามารถน าไปสู่การพฒันามหาวิทยาลยัไดอ้ย่างต่อเน่ือง และในวนัท่ี 4-5 
สิงหาคม 2559 ไดมี้การประชุมจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการ
ด าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ. 2560 เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร
มหาวทิยาลยั ท่ีไดร่้วมกนัระดมความคิดร่วมกนัจดัท าแผนปฏิบติัราชการดงักล่าว (5.1-1-09) 
 เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยชั้ นน าด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐาน
สร้างสรรค์นวตักรรม วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อชุมชน สู่สากล” จึงได้มีการวาง
ยทุธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยั 6 ประเด็นยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : พฒันาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน New Approach 
to Education 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย  และนวัตกรรม 
Community Research and Innovation  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 : พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรให้มี คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค ์
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 : พฒันาระบบบริหารและธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 : การสร้างเครือข่ายและพฒันามหาวิทยาลยัสู่สากล(Networking 
and Internationalization) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 : พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนพนัธกิจของมหาวทิยาลยั 
 สภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาในการประชุมคร้ังท่ี 98(9/2559) เม่ือวนัท่ี 7
ตุลาคม 2559 ไดพ้ิจารณาอนุมติั (ร่าง) แผนปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ. 2560 (5.1-1-10)  
 มหาวทิยาลยั ไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงบประมาณ
แผ่นดิน เอกสารงบประมาณผลประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และได้ถ่ายทอด
แผนปฏิบติัราชการไปสู่หน่วยงาน เพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบติั โดยจดัส่งเล่มแผนปฏิบติัราชการประจ าปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงบประมาณแผ่นดิน เอกสารงบประมาณผลประโยชน์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณผ่านบนัทึกขอ้ความท่ี ศธ.0583.17/ว243            
ลงวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง ขอส่งเล่มแผนปฏิบัติราชการ มทร.ล้านนา พ.ศ. 2560 และ
รายละเอียดงบประมาณ พ.ศ. 2560ใหก้บัทุกหน่วยงานในสังกดั มทร.ลา้นนา (5.1-1-11) 
 ในวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2560 ไดมี้การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั วาระพิเศษ 
เพื่อทบทวนตวัช้ีวดัให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา มติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา วาระพิเศษ เห็นชอบ และมีขอ้เสนอแนะให้ผูรั้บผิดชอบ
ด าเนินการทบทวนค่าเป้าหมายท่ีส าคญัเชิงคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และการ
ประเมินความส าเร็จในแต่ละปี (5.1-1-12) (5.1-1-13) 
 ทั้งน้ีในส่วนของการก ากบัติดตามผลลพัธ์ โดยใชร้ะบบ ERP และ BPM ในการตรวจขอ้มูล               
การด าเนินงานตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยั โดยมีการประเมินแผนปฏิบติัราชการประจ าปี เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายของแผนกลยทุธ์นั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายของแผนฯ เสนอสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลยั เดือนตุลาคม 2560 (ผลการด าเนินงานยงัอยู่ระหว่างหน่วยงานผูรั้บผิดชอบรวบรวม
จดัส่งมายงักองนโยบายและแผน เพื่อสรุปรายงานผลการด าเนินงาน) และน าขอ้เสนอแนะจากสภา
มหาวทิยาลยัมาประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบติัราชการประจ าปี 2561 ต่อไป 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-1-01   ค าสัง่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ท่ี 1576/2556 เร่ืองใหบุคลากรเดินทางไป
ราชการเพ่ือเขา้ร่วมประชุมสมัมนา 

5.1-1-02 ภาพกิจกรรมโครงการพฒันากรอบยทุธศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
5.1-1-03   แผนกลยทุธ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ประจ าปี พ.ศ. 2557-2561  
5.1-1-04   2556 
5.1-1-05   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา วาระ

พิเศษ วนัท่ี 5 พ.ค. 2559 
5.1-1-06   แผนกลยทุธ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ประจ าปี พ.ศ. 2557–2561 (ฉบบั

ปรับปรุง ปี 2560) 
5.1-1-07   แผนกลยทุธ์ทางการเงิน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปี พ.ศ. 2557–2561 

(ฉบบัปรับปรุง ปี 2560) 
5.1-1-08   ค าสัง่ท่ี 1143/2559 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าและก าหนดเป้าหมายของ

แผนปฏิบติัราชการประจ าปี 2560 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
5.1-1-09   รายงานการประชุมการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา วนัท่ี 4-5 สิงหาคม 2559 
5.1-1-11   มติสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา คร้ังท่ี 98(9/2559) พิจารณาอนุมติั (ร่าง) 

แผนปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ. 2560 
5.1-1-12 หนงัสือบนัทึกขอ้ความท่ี ศธ.0583.17/ว243 ลงวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง ขอส่งเล่ม

แผนปฏิบติัราชการมทร.ลา้นนา พ.ศ. 2560 และรายละเอียดงบประมาณ พ.ศ. 2560ใหก้บั
ทุกหน่วยงานในสงักดั มทร.ลา้นนา 

5.1-1-13   หนงัสือบนัทึกขอ้ความท่ี ศธ 0583.01(สอ)/218 ลงวนัท่ี 7 มีนาคม 2560 เร่ือง ส่งมติ
คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา วาระพิเศษ 

5.1-1-14 แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา (ฉบบัปรับปรุง) 

 
 
 ข้อ 2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่

ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการ
แข่งขัน 

 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล  รองอธิการบดีดา้นบริหาร 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผศ.พรรณี  นุกลูคามผูอ้  านวยการกองคลงั 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางสาวอโณทยั   วิชยัสืบ 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1224 
E-mail :  - 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา จดัท าขอ้มูลตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของแต่ละ
หลกัสูตร เพื่อจดัส่งกรมบญัชีกลางเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ โดยให้แต่ละหน่วยเบิกจ่ายจดัท า
ขอ้มูลตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยตนเอง โดยกองคลงัเป็นหน่วย ก ากบั ติดตาม ส่งเสริมให้
แต่ละหน่วยเบิกจ่ายจดัท ารายงานขอ้มูลตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตตามคู่มือการจดัท าระบบฐานขอ้มูล
ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ฉบบัปรับปรุง  (พ.ศ. 2555) (5.1-
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2-01) แลว้น าขอ้มูลจากทุกหน่วยเบิกจ่ายมาตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล มีการแกไ้ขหากพบ
ขอ้ผดิพลาด ก่อนจะน าขอ้มูลมารวมกนั แลว้จดัท าเป็นขอ้มูลสรุปในภาพรวมของมหาวทิยาลยัฯ    
 และเพื่อส่งเสริมให้การจดัท ารายงานตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ในส่วนของคณะทั้ง 4 คณะและ 1 วิทยาลยัฯ ให้สามารถน าขอ้มูลทางการเงินจากการจดัท ารายงาน
ตน้ทุนต่อหน่วยในแต่ละหลกัสูตร มาวิเคราะห์ความคุม้ค่าของการบริหารหลกัสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิต และโอกาสในการแข่งขนัไดน้ั้น  กองคลงัไดจ้ดัประชุมช้ีแจงการ
จดัท ารายงานตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต (5.1-2-02)โดยเชิญตวัแทนของคณะทั้ง 4 คณะ และ 1 วทิยาลยั
ฯ มาช้ีแจงให้เกิดความเขา้ใจในการจดัท ารายงานตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตอย่างถูกตอ้ง และจะได้
ก ากบั ติดตามผลการจดัท ารายงานตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต โดยจดัการประชุมอย่างต่อเน่ืองเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไขปัญหาท่ีติดขดั ตามล าดับ เพื่อให้ข้อมูลจากการจัดท ารายงานฯ 
สามารถน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุวตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานฯได ้
 2.1 มหาวิทยาลยัไดมี้ค าส่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าระบบฐานขอ้มูลตน้ทุนต่อหน่วย
ผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ 2559  ตามค าสั่งท่ี  2125/2559  เม่ือวนัท่ี  30  ธันวาคม 2559  (5.1-2-
03)  ซ่ึงประกอบด้วยผูบ้ริหาร ผูมี้ความรู้ทางด้านบญัชี การเงิน ซ่ึงมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็น
ฐานขอ้มูล ไดแ้ก่ กองคลงั งานการเงินทุกพื้นท่ี ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีการ
จดัโครงการจดัท าระบบฐานขอ้มูลตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต (Unit Cost) ประจ าปีงบประมาณ 2559 
(5.1-2-04)  เพื่อจดัท าบญัชีตน้ทุนต่อหน่วยผลลิตของปีงบประมาณ 2559 ลงถึงทุกหลกัสูตร และมี
การเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
ปีงบประมาณ 2559 รวมถึงวเิคราะห์ถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงของขอ้มูลระหวา่งปีงบประมาณ  
  โดยในการจดัท าขอ้มูลตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต มหาวิทยาลยัไดจ้ดัท าเป็นประจ าทุก
ปีงบประมาณ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยมีวิธีการค านวณตน้ทุนผลผลิต 
ของกรมบญัชีกลาง ดงัน้ี 

1) วเิคราะห์และก าหนดผลผลิตยอ่ยและกิจกรรมยอ่ย พร้อมทั้งหน่วยนบั 
2) ก าหนดศูนยต์น้ทุนหลกัและศูนยต์น้ทุนสนบัสนุน 
3) ดึงขอ้มูลตน้ทุนจากระบบ GFMIS ตามศูนยต์น้ทุนและแหล่งของเงิน 
4) ค านวณหาตน้ทุนของศูนยต์น้ทุนหลกัและศูนยต์น้ทุนสนบัสนุน 
5) ค านวณหาตน้ทุนและตน้ทุนต่อหน่วยของกิจกรรมยอ่ย 
6) ค านวณหาตน้ทุนและตน้ทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลกั 
7) ค านวณหาตน้ทุนและตน้ทุนต่อหน่วยของผลผลิตยอ่ย 
8) ค านวณหาตน้ทุนและตน้ทุนต่อหน่วยของผลผลิตหลกั 
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 2.2 การรวมรวมขอ้มูล 
  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยของปีการศึกษา 2559 ใชข้อ้มูลค่าใชจ่้าย
ของปีงบประมาณ 2559 

1) ขอ้มูลค่าใชจ่้ายของปีงบประมาณ 2559 ใชข้อ้มูลจากกองคลงั ในระบบ GFMIS 
2) ขอ้มูล FTES ปีงบประมาณ 2559 (ตรงกบัปีการศึกษา 2558) ไดรั้บขอ้มูลจากส านกั

ส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 
 2.3 ผลการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (5.1-2-05) 
  ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาไดรั้บการ
จดัสรรงบประมาณ 1,801,201,020.32 บาท ซ่ึงมากกวา่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซ่ึงไดรั้บการจดัสรร
งบประมาณ 1,794,203,347.31 บาท  

1) กลุ่มสาขาวชิาเกษตรศาสตร์ ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต 
- ระดบั ป.ว.ส เท่ากบั 50,765.98 บาท 
- ระดบัปริญญาตรี เท่ากบั 60,425.17 บาท 
- ระดบับณัฑิตศึกษา   เท่ากบั  117,899.79 บาท 

2) กลุ่มสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์  ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต 
- ระดบั ป.ว.ช. เท่ากบั 55,676.31 บาท 
- ระดบั ป.ว.ส. เท่ากบั 77,762.87 บาท 

ตารางท่ี 13 
ตารางสรุปตารางท่ี 4 – 9 ระบุตามหน่วยงานยอ่ย 

ตารางท่ี 12 

แบบบนัทึกการกระจายค่าใชจ่้ายรายบุคคล (ตารางท่ี 2) 
ตามภาระงาน (ตารางท่ี 1) 

ตารางที่ 13 เฉพาะ 

กองศึกฯ และ กองทรัพยฯ 

ตารางที่ 15 
ตารางต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ตารางที่ 12 เฉพาะ             
งานบริหารงานทั่วไป 

ตารางที่ 4 
แบบบันทึกค่าใช้จ่ายหมวด

ค่าตอบแทน 

ตารางที่ 5 
แบบบันทึกค่าใช้จ่ายหมวด             

ค่าใช้สอย 

ตารางที่ 6 
แบบบันทึกค่าใช้จ่ายหมวด   

ค่าวสัดุ 

ตารางที่ 7  
แบบบันทึกค่าใช้จ่ายหมวด            

ค่าสาธารณูปโภค 

ตารางที่ 9 
แบบบันทึกค่าใช้จ่ายหมวด             

ค่าส่ิงก่อสร้าง 

ตารางที่ 8 
แบบบันทึกค่าใช้จ่ายหมวด

ค่าครุภัณฑ์ 

ตารางที่ 10 

ค่าใช้จ่ายหมวดเงนิอุดหนุน 
ตารางที่ 11 

ค่าใช้จ่ายหมวดรายจ่ายอื่น 

 

ตารางที่ 2 
แบบบันทึกค่าใช้จ่าย

รายบุคคล 

ตารางที่ 1 
แบบบันทึกภาระงาน 

แผนผงัแสดงความเช่ือมโยงของระบบฐานข้อมูลต่อการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ 

ตารางที่ 14 
ตารางกระจายค่าใชจ่้ายหน่วยงานยอ่ยเขา้สู่กิจกรรม 

ตารางท่ี 3 

แบบบนัทึกจ านวนนกัศึกษา FTES 
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- ระดบัปริญญาตรี  เท่ากบั 67,649.63 บาท  
- ระดบับณัฑิตศึกษา  เท่ากบั  98,463.33 บาท 

3) กลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต 
- ระดบัปริญญาตรี  เท่ากบั  64,358.26 บาท 
- ระดบั ป.ว.ส.       เท่ากบั 20,604.18 บาท 

4)  กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต 
- ระดบั ป.ว.ช. เท่ากบั 56,230.46 บาท 
- ระดบั ป.ว.ส. เท่ากบั              71,142.90 บาท 
- ระดบัปริญญาตรี เท่ากบั 75,453.03 บาท 

5) กลุ่มสาขาศิลปกรรมศาสตร์ ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต 
- ระดบัปริญญาตรี  เท่ากบั  56,391.41 บาท 

6) กลุ่มสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต 
- ระดบั ป.ว.ส.  เท่ากบั 35,322.13 บาท 
- ระดบัปริญญาตรี  เท่ากบั 32,482.98 บาท 

7) กลุ่มสาขามนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ ตน้ทุนต่อหน่วย 
- ระดบัปริญญาตรี  เท่ากบั 67,782.36 บาท 

   
 การวเิคราะห์สาเหตุของการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต   
 1) กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตรระดบัปริญญาโท มีตน้ทุนต่อหน่วยเพิ่มข้ึน 
เน่ืองจากในปีงบประมาณ 2559 มีการจดัสรรงบประมาณเพื่อด าเนินกิจกรรมในการจดัการเรียนการ
สอนเพิ่มข้ึน กอปรกบัทางคณะมีการพฒันาบุคลากรเพิ่มข้ึน   
 2) กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับปริญญา  มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มข้ึน 
เน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และเนน้ทกัษะของการปฏิบติังาน 
(Hands on) รวมทั้งมหาวิทยาลยัมีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซ่ียน กอปรกบัมีการพฒันา
บุคลากรเพิ่มมากข้ึน ส่งผลใหมี้ค่าใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึน     
 3) กิจกรรมการเรียนการสอนในระดับต ่ากว่าปริญญาตรี มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มข้ึน 
เน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ท าให้มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัวสัดุฝึก
ปฏิบติัเพิ่มข้ึน   
 
 2.4 แนวทางการวิเคราะห์จุดคุม้ทุน (5.1-2-06) 
 จุดคุม้ทุน (Breakeven Point : BP) คือ จุดท่ีรายรับรวมเท่ากบัตน้ทุนรวม หรือ มีก าไร
เท่ากบัศูนย ์ในการวเิคราะห์เร่ืองน้ีจะใชค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งก าาไร (Profit) ตน้ทุน (Cost)  ปริมาณ 
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(Quantity)  รายรับ (Revenue) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าหรับใช้ในการก าหนดนโยบาย วางแผน และ
ตดัสินใจทางเลือกต่างๆ ในการลงทุน   
 
วธีิวเิคราะห์จุดคุ้มทุนโดยใช้สตูร 
 ก าไร  =     รายรับรวม  -  ตน้ทุนรวม  
ณ  จุดคุม้ทุน    ก าไร  =     0  
นัน่คือ ณ จุดคุม้ทุน :  รายรับรวม (TR) =    ตน้ทุนรวม (TC)  

โดยท่ี      TR  =    P  x  Q 
  TC  =    ตน้ทุนคงท่ี (TFC)  +  ตน้ทุนผนแัปรรวม (TVC) 
  =    TFC  +  (AVC  x  Q)  
แทนค่า      P x Q  =   TFC  +  (AVC  x  Q) 
 (P  –  AVC)Q  =     TFC 
   Q  =         TFC   
  P  -  AVC  
เม่ือ   TR  =  รายรับรวม , TC  =  ตน้ทุนรวม , P  =  ราคาขาย , Q  =  ปริมาณ(หน่วย) 
TFC  =  ตน้ทุนคงท่ี , TVC  =  ตน้ทุนผนัแปรรวม , AVC  =  ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย 
 
 2.5  การวเิคราะห์โอกาสทางการแข่งขนั (5.1-2-07) 
 เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วย กับกลุ่มมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล คือ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

    
 การค านวณเปรียบเทียบ เป็นร้อยละของผลต่างระหว่างต้นทุนต่อหน่วยของ
มหาวทิยาลยัคู่เทียบหกัตน้ทุนต่อหน่วยของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  
 

= 
ตน้ทุนต่อหน่วยของมหาวทิยาลยัคู่เทียบ - ตน้ทุนต่อหน่วยของ มทร.ลา้นนา  

X 100 
100 

 
 หากมีค่าติดลบแสดงว่าต้นทุนของ มทร.ล้านนา  สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของ
มหาวทิยาลยัคู่เทียบ 
 เน่ืองจาก มทร.ธัญญบุรี ไม่ไดค้  านวณตน้ทุนต่อหน่วยผลิตลงถึงระดบัหลกัสูตร เม่ือ
น ามาเปรียบเทียบกบั มทร.ล้านนา ท าให้ผลการเปรียบเทียบไม่สามารถน ามาเป็นข้อมูลในการ
วเิคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัได ้
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รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-2-01 คู่มือการจดัท าระบบฐานขอ้มูลตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต มทร.ลา้นนา ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 
2555) 

5.1-2-02 ศธ 0583.16/435 เร่ือง ขออนุมติัด าเนินการประชุมช้ีแจงการจดัท ารายงานตน้ทุนต่อ            
 หน่วยผลผลิต 

5.1-2-03 ค าสัง่ มทร.ลา้นนา ท่ี 2125/2559 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 
5.1-2-04 โครงการจดัท าระบบฐานขอ้มูลตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต (Unit Cost) พ.ศ.2559 
5.1-2-05 ผลการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
5.1-2-06 ผลการวเิคราะห์ แนวทางวเิคราะห์จุดคุม้ทุน 
5.1-2-07 การวเิคราะห์โอกาสทางการแข่งขนั 

 

 ข้อ 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
พนัธกจิของสถาบันและให้ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม 

 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : ผศ.อุดม  สุธาค า    รองอธิการบดีดา้นยทุธศาสตร์และแผนพฒันา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : นายสมศกัด์ิ  วรรณชยั   ผูอ้  านวยการกองนโยบายและแผน 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นายประเสริฐ  อุประทอง 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1500, 1502 
E-mail :  - 

 
ผลการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลยัไดมี้การก าหนดประเด็นในการบริหารความเส่ียงเพื่อก าหนดทิศทางเป้าหมาย
ในการป้องกนัโอกาสและผลกระทบจากความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนและส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
พนัธกิจ วิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยั มุ่งเนน้การบริหารความเส่ียงท่ีส าคญัจ านวน 4 ดา้น คือ (5.1-3-
01)  

1) ความเส่ียงดา้นนโยบาย ยทุธศาสตร์ เป้าหมายของมหาวทิยาลยั 
2) ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน 
3) ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4) ความเส่ียงดา้นธรรมาภิบาล 
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มหาวิทยาลยัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเส่ียงระดบัมหาวิทยาลยั (5.1-3-
02) เพื่อก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยัมี
อธิการบดีเป็นประธานคณะกรรมการอ านวยการ รองอธิการบดีดา้นยทุธศาสตร์และแผนพฒันาเป็น
ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน โดยมีรองอธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี คณบดีผูอ้  านวยการวทิยาลยั 
ผูอ้  านวยการกองบริหารทรัพยากรทุกพื้นท่ี ผูอ้  านวยการกองบริหารทรัพยากรทุกพื้นท่ีและ
ผูอ้  านวยการจากทุกหน่วยงานภายในร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานการบริหารความเส่ียง โดย
คณะกรรมการมีหน้าท่ี พฒันาระบบการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยตามนโยบายและ
แนวทางท่ีคณะกรรมการอ านวยการก าหนดลงสู่การปฏิบติั ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการ
บริหารความเส่ียงลงสู่ทุกหน่วยงานเพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ควบคุมการด าเนินงานการ
บริหารความเส่ียงให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด ในปี 2560  ทั้ งน้ีการบริหารความเส่ียงของ
มหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการตามคู่มือการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา
เพือ่ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั (5.1-3-03)  

ระดับหน่วยงาน คณะกรรมการของหน่วยงานด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงระดับ
หน่วยงาน โดยมุ่งเนน้การพิจารณาตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัและบริบท
ของแต่ละหน่วยงาน เป็นแนวทางการก าหนดความเส่ียง ตวัช้ีวดัความเส่ียง ปัจจยัเส่ียง ประเมิน
โอกาสผลกระทบ จดัล าดบัความเส่ียง พร้อมทั้งระบุวธีิการจดัการความเส่ียง เพื่อจดัท าเป็นแผนการ
บริหารความเส่ียงของแต่ละหน่วยงาน อีกทั้งยงัระบุระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบการจดัการความเส่ียงใน
แต่ละประเด็น 

ระดบัมหาวิทยาลยั คณะกรรมการของมหาวิทยาลยัด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงระดบั
มหาวทิยาลยั โดยใชข้อ้มูลประกอบดงัต่อไปน้ี  
 -  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ลา้นนา 2559 
 -  ผลการด าเนินงานการประกนัคุณภาพระดบัมหาวทิยาลยั 2558 
 -  ผลการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงประจ าปี 2559 
 -  แผนการบริหารความเส่ียงระดบัหน่วยงาน 2560 
 -  ขอ้มูลสถานการณ์ปัจจุบนั 
 และมุ่งเนน้การพิจารณาตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัและเป็นแนว
ทางการก าหนดความเส่ียง ตวัช้ีวดัความเส่ียง ปัจจยัเส่ียง ประเมินโอกาสผลกระทบ พร้อมทั้งระบุ
วิธีการจดัการความเส่ียง เพื่อวิเคราะห์จดัท าเป็นแผนการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยั (5.1-3-
04) อีกทั้งมอบหมายหน่วยงานผูรั้บผิดชอบด าเนินการควบคุมโอกาสและป้องกนัผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึน คณะกรรมการไดก้ าหนดความเส่ียงในระดบัท่ียอมรับได ้คือ น้อยและปานกลาง ยอมรับ
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ไม่ได้ คือ สูงและสูงมาก ทางคณะกรรมการได้จดัล าดบัความเส่ียงท่ีตอ้งรีบด าเนินการซ่ึงอยู่ใน
ระดบัท่ียอมรับไม่ได ้จ  านวน 4 ประเด็น เรียงตามล าดบัต่อไปน้ี (5.1-3-05) 
 1) ความเส่ียงดา้นนโยบาย ยทุธศาสตร์ เป้าหมายของมหาวทิยาลยั 
  ประเด็นคือ การไม่บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายของมหาวิทยาลยัและบณัฑิตไม่
เป็นไปตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั คือ  "บณัฑิตนกัปฏิบติัมืออาชีพท่ีใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน"  
 2) ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน 
  ประเด็นคือ พฤติกรรมของบุคลากรและนกัศึกษาท่ีเส่ียงต่อการเส่ือมเสียช่ือเสียงของ
มหาวทิยาลยั 
 3) ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  ประเด็นคือ ระบบสารสนเทศและฐานขอ้มูลสารสนเทศไดรั้บความเสียหายหรือสูญ
หาย 
 4) ความเส่ียงดา้นธรรมาภิบาล 
  ประเด็นคือ มหาวิทยาลยัไม่บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวเ้พราะบุคลากรขาดการตระหนกัถึง
หนา้ท่ีและการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการด าเนินงาน 

ทั้งน้ีไดม้อบหมายให้หน่วยงานผูรั้บผิดชอบด าเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรมเพื่อควม
คุมโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตามประเด็นดงักล่าว 

 
มหาวิทยาลยัไดติ้ดตามและเร่งรัดการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีได้จาก

การวิเคราะห์ ตามหนงัสือเลขท่ี ศธ0583.17/ว151 เม่ือวนัท่ี 18 กรกฏาคม 2560 (5.1-3-06) เพื่อให้
หน่วยงานผูรั้บผิดชอบด าเนินการตามมาตรการกิจกรรมท่ีวางไว ้รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน
มายงัคณะกรรมการเพื่อรวบรวมสรุปผลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลยั และจากผลการ
ติดตามประเด็นความเส่ียง ทั้ง 4 ประเด็นหลกัของมหาวทิยาลยั มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 
 1) ความเส่ียงด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมายของมหาวทิยาลยั 
  ประเด็นคือ การไม่บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายของมหาวิทยาลยัและบณัฑิตไม่
เป็นไปตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั คือ  "บณัฑิตนกัปฏิบติัมืออาชีพท่ีใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน"  
  ผลการด าเนินงาน   

- มีการปรับปรุงตวัช้ีวดัตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของมหาวิทยาลยั เพื่อให้
ตอบสนองต่อวสิัยทศัน์ พนัะกิจของมหาวทิยาลยั 

-  Reprofile เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัอย่างต่อเน่ืองโดย
บุคลากรจากทุกภาคส่วนของมหาวทิยาลยั  

- มุ่งเนน้ความร่วมมือกบัสถานประกอบการ อาทิเช่น โครงการโรงเรียนโรงงาน มิ
ชลิน ซีพีออล ์
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- เนน้การสร้างเส้นทางการผลิตตวัป้อนป้องกนัการลดลงของจ านวนนกัศึกษาโดย
พัฒนาความ ร่วมมือกระบวนการจัดการ เ รียนการสอนวิชา ชีพ ร่วมกับ
สถาบนัการศึกษาเครือข่าย อาทิเช่นโครงการพฒันาศกัยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่
เล้ียง การแนะแนวนกัศึกษาตามสถาบนัการศึกษา การแบ่งพื้นท่ีดูแลและยกระดบั
คุณภาพชีวติความเป็นอยูชุ่มชนสร้างความสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อมหาวทิยาลยั  

- การพฒันาความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัในต่างประเทศเพื่อแลกเปล่ียนองคค์วามรู้
ในการพฒันาการเรียนการสอน 

- พฒันาการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้บณัฑิตเช่ียวชาญด้านวิชาชีพ ภาษาและ IT 
อาทิเช่น กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตรการเป็นผูป้ระกอบการ การสร้าง
มาตรฐานการวดัผลทาง ภาษาและIT โครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ระดบัมาตรฐานสากล (Digital Literacy) โครงการค่ายภาษา
และวฒันธรรมไทย “2017 RMUTL Thai Cultural Camp” 

 2) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน 
  ประเด็นคือ พฤติกรรมของบุคลากรและนกัศึกษาท่ีเส่ียงต่อการเส่ือมเสียช่ือเสียงของ
มหาวทิยาลยั 
  ผลการด าเนินงาน  
  มีการเชิญผู ้มีความรู้มาให้ข้อแนะน าและเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร อาทิเช่น 
โครงการ “สร้างกลไกในการขบัเคล่ือนวฒันธรรมองค์กร” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา 

- สร้างค่านิยมท่ีดี เร่ืองวฒันธรรมองค์กร โดยเน้นย  ้ าค่านิยมหลัก RMUTL อัน
ประกอบดว้ย R คือ Responsibility M คือ Morality U คือ Unity T คือ Technology 
L คือ Learning society   

 3) ความเส่ียงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  ประเด็นคือ ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลสารสนเทศได้รับความเสียหายหรือ                
สูญหาย 
  ผลการด าเนินงาน  

- มีการด าเนินงานเช่ือมโยงฐานขอ้มูลใหเ้ป็นฐานขอ้มูลกลางในการตดัสินใจ 
- พฒันาระบบการจดัการขอ้มูล 

 4) ความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล 
  ประเด็นคือ มหาวิทยาลยัไม่บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวเ้พราะบุคลากรขาดการตระหนกัถึง
หนา้ท่ีและการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการด าเนินงาน 
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  ผลการด าเนินงาน  
  -  มีการจดัท านโยบายการก ากบัดูแลองค์กรท่ีดีซ่ึงประกอบด้วยนโยบายหลกัและ

แนวทางการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลองค์กรท่ีดีดา้นต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อเป็น
มาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติรวมทั้ งเป็นค่านิยมร่วมทั้ งเป็นค่านิยมร่วม
ส าหรับองคก์รและบุคลากรทุกคนพึงยดึถือปฏิบติั  

  -  มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั 
  -  มีการปรับใชห้ลกัธรรมภิบาลในการบริหารมหาวทยาลยั 
  -  เน้นการให้ความรู้สร้างความเข้าใจการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแก่

บุคลากรทุกระดบัในหน่วยงาน โดยจดักิจกรรมการบรรยายพิเศษ เร่ืองการบริหาร
อุดมศึกษาด้วยหลกัธรรมาภิบาล โดยคุณศาสน์ชัย  ตณัฑพานิช อยัการอาวุโส 
ส านกังานอยัการสูงสุด ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2560 ณ หอ้งประชุม 3 มทร.ลา้นนา 

  ทั้ งน้ีมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานเป็นข้อมูล
ประกอบการประเมินความเส่ียงท่ีคงเหลือและวางแผนในการพฒันาแนวทางการบริหารความเส่ียง
ของทางมหาวิทยาลยัเพื่อให้การด าเนินงานตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจให้บรรลุผลส าเร็จในรอบ
ต่อไป 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-3-01 มติคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 4/2560 วนัท่ี 5 เมษายน 2560 
5.1-3-02 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเส่ียง มทร.ลา้นนา ท่ี 2083/2559 ลงวนัท่ี 26 

ธนัวาคม 2559 
5.1-3-03 คู่มือการบริหารความเส่ียง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  
5.1-3-04 แผนการบริหารความเส่ียงมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ประจ าปี 2560 
5.1-3-05 มติคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 7/2560 วนัท่ี 5 กรกฏาคม 2560 
5.1-3-06 หนงัสือติดตามการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยัประจ าปีงบประมาณ 

2560 เลขท่ี ศธ 0583.17/ว151  เม่ือวนัท่ี 18 กรกฏาคม 2560 
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 ข้อ 4.  บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10  ประการที่อธิบายการด าเนินงาน 
อย่างชัดเจน 

 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล     รองอธิการบดีดา้นบริหาร 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผศ.สุภทัรา ปานสุวรรณจิตร์    ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นายอาริต นาควโิรจน ์
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1800 
E-mail :  - 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ได้จดัท านโยบายการก ากบัดูแลองค์กรท่ีดีซ่ึง
ประกอบดว้ยนโยบายหลกัและแนวทางปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลองคก์รท่ีดีดา้นต่าง ๆ ทั้งน้ี
เพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบติั รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมส าหรับองคก์รและบุคลากรทุกคน 
พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติัควบคู่กบักฏ ขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ อย่างทัว่ถึง โดยมีการจดัท านโยบายการ
ก ากบัดูแลองคก์รท่ีดี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา (เอกสารอา้งอิง 5.1-4-01)   
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาไดใ้ห้ความส าคญัและก าหนดให้มีนโยบายก ากบั
ดูแลองค์กรท่ีดีในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั ทั้งในกรอบแผนระยะยาว พ.ศ. 2552-2566  
และแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2557-2561 และแผนปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ. 2559 และได้พิจารณา
ทบทวนค่านิยมหลกัของมหาวทิยาลยั พร้อมขอ้เสนอแนะดา้นนโยบายและแนวปฏิบติั เพื่อรวบรวม
จดัท าเป็นเอกสารนโยบายการก ากบัดูแลองค์กรท่ีดีและมาตรการและกิจกรรมตามนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์กรท่ีดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาซ่ึงได้มีการเผยแพร่ภายใน
มหาวทิยาลยัและหน่วยงานไดรั้บทราบ  
 มหาวิทยาลยัจึงด าเนินการจดัท ารายงานผลการด าเนินการ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ไดน้ าเสนอ
ขอ้มูลหลกั 2 มิติ คือ มิติท่ี 1 หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามแนวทางของ
ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาระบบราชการ (ส านกังาน ก.พ.ร.) และมิติท่ี 2 การรายงานผล
การด าเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมตามนโยบายการก ากบัดูแลองค์กรท่ีดีของมหาวิทยาลยั 
(เอกสารอา้งอิง 5.1-4-02) 
 มหาวทิยาลยัไดว้างแผนและด าเนินการท่ีเป็นรูปธรรมตามหลกัธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดี ส านกังาน ก.พ.ร. ดงัต่อไปน้ี 
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4.1 หลกัประสิทธิผล  
 มหาวิทยาลยัไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ แผนยุทธศาสตร์ตามกรอบแผนระยะยาว และ
แผนปฏิบติัราชการประจ าปี และแผนแม่บทมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา โดยมีการมี
การจดัท าและก าหนดวิสัยทศัน์เชิงยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัราชการ ตลอดจนมีระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและการบริหารจดัการสารสนเทศ สนองตอบต่อหลกัประสิทธิผล ดงัน้ี 
 1)  มีการจดัท าแผนแม่บทมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพ.ศ. 2552-2566 ให้
สนองตอบต่อวสิัยทศัน์และยทุธศาสตร์การบริหารมหาวทิยาลยั 
 2)  ก าหนดปรัชญา วสิัยทศัน์ พนัธกิจ แผนยทุธศาสตร์ โดยจดัท ากรอบแผนระยะยาว  (พ.ศ. 
2557-2561) 5 ปี และแผนปฏิบติัราชการประจ าปี 
 3)  มีระบบและกลไกก ากบั ติดตาม ประเมินผลแผนยทุธศาสตร์อยา่งชดัเจน 

 
4.2 หลกัประสิทธิภาพ  

มุ่งพฒันาตามประเด็นยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัวา่ดว้ย ระบบบริหารจดัการองคก์ร
ให้มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ระบบประเมิน
ผูป้ฏิบติังานประเมินผูบ้ริหาร การปรับปรุงโครงสร้างองค์และระบบงานในส านกังาน การพฒันา
ระบบบริหารมหาวิทยาลยัท่ีมีความคล่องตวัมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล รวมทั้งการบริหาร
จดัการมหาวิทยาลยัตามพนัธกิจให้เกิดความคุม้ค่า เช่น การจดัท าแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ 
การรายงานผลการปฏิบติังานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  จดัท ารายงาน PART และรายงาน
ตน้ทุนการผลิต การบริหารใหมี้ประสิทธิภาพโดยค านึงถึง 

1) จดัระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  โดยการจดัให้มีระบบประเมิน
ผูบ้ริหารในระดบัต่างๆ  ใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารจดัการลูกคา้และผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย การเพิ่มประสิทธิภาพการส่ือสารภายในและภายนอกองค์กรด้วยการพฒันาระบบการ
ส่ือสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและวิทยุกระจายเสียง  การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและ
ระบบงานในส านกังาน การพฒันาระบบบริหารให้มีความคล่องตวั  มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิ
บาล เป็นตน้  นอกจากน้ี ไดมี้การก าหนดกลยทุธ์การพฒันาการบริหารจดัการองคก์รท่ีส าคญั  ทั้งใน
เร่ืองเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีสามารถรองรับการเปล่ียนแปลง  มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพ 
ความสามารถในการปรับตวัรองรับการเปล่ียนแปลง  มีวฒันธรรมการอยูร่่วมกนัแบบเอ้ืออาทร  มี
ภูมิคุม้กนัโดยยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  มีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ใชใ้นการตดัสินใจและประเมิน
สถานการณ์เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง  มีสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวติท่ีดี  เป็นตน้ 
 2) บริหารจดัการตามพนัธกิจใหเ้กิดความคุม้ค่า  โดย 
  (1)  เช่ือมโยงกลยทุธ์การพฒันามหาวิทยาลยักบัแผนปฏิบติัราชการประจ าปี เพื่อจดัท า
แผนงบประมาณเชิงยทุธศาสตร์ ตามกรอบระบบงานงบประมาณท่ีเนน้ผลงานเชิงยทุธศาสตร์ 
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  (2)  มีการติดตามผลการปฏิบติังานและแผนการใช้งบประมาณ ประจ าเดือน ประจ า
ไตรมาสและประจ าปี 
  (3)  มีการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้
จ่ายงบประมาณ (PART) ท่ีสอดคลอ้งกบัระบบงานงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตามยุทธศาสตร์ 
โดยแสดงใหเ้ห็นวา่มหาวทิยาลยัสามารถปฏิบติัภารกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิด
ความคุม้ค่า 
  (4)  มีการจดัท ารายงานผลการค านวณค านวณรายจ่ายต่อผลผลิตหรือตน้ทุนผลผลิต
มหาวทิยาลยั ในส่วนการวเิคราะห์ตน้ทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท าใหไ้ดท้ราบตน้ทุนต่อ
ผลผลิตดา้นการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และการบริการ
สุขภาพ ซ่ึงเป็นขอ้มูลสารสนเทศส าคญัในการพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบติัและความคุม้ค่า
ของแผนงาน/โครงการต่างๆ เม่ือเปรียบเทียบกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ นอกจากน้ี จากขอ้มูลสารสนเทศ
จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท าให้มหาวิทยาลยัทราบสาเหตุการเปล่ียนแปลงของตน้ทุน และ
สามารถด าเนินการจดัท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพของการด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  (5)  มีขอ้มูลสารสนเทศท่ีได้จดัท าเพื่อติดตามการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิผล ทั้ง
รายงานแผนการใชจ่้ายงบประมาณ รายงานการวิเคราะห์ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงานจาก
การใชจ่้ายงบประมาณ (PART) รายงานตน้ทุนผลผลิตเป็นขอ้มูลและสารสนเทศส าคญัประกอบการ
ทบทวนผลการด าเนินงานในกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ การปรับปรุงกรอบการ
ประเมินผลมหาวิทยาลยั ทั้งระบบการจดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการภายในระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน 

 
4.3 หลกัการตอบสนอง  
 ด าเนินการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังาน ปรับปรุงกฎ ระเบียบต่างๆ และการพฒันา
ศกัยภาพผูป้ฏิบติังาน มีคณะกรรมการภาคประชาชนเพื่อพฒันาระบบกลไกการรับรู้ความคาดหวงั
ความตอ้งการของประชาชน การตอบสนองการให้บริการและขอ้ร้องเรียนผา่นช่องทางเปิดเผย สาย
ด่วนถึงอธิการบดี ผูบ้ริหารทุกระดบั ตูรั้บฟังความคิดเห็น การจดัประชุมท่ีเชิญประชาคมภายในและ
ภายนอก การส ารวจความพึงพอใจผูใ้ช้บณัฑิต มีหน่วยงานกองประชาสัมพนัธ์ประสานงานและ
จดัการเร่ืองร้องเรียนมหาวิทยาลัย จุดบริการในหน่วยงาน และหน่วยบริการ ตลอดจนการพฒันา
โดยใช้นวตักรรมเพื่อพฒันาคุณภาพการให้บริการ เช่น ระบบทะเบียนออนไลน์ ระบบสืบค้น
ทรัพยากรหอ้งสมุด ระบบสืบคน้ขอ้มูลสัญญาทางพสัดุแบบครบวงจร เป็นตน้ การพฒันาผูท้  าหนา้ท่ี
รับผิดชอบในการให้บริการท่ีมีความรู้ความสามารถและมีใจให้บริการ โดยมีการด าเนินงานตาม
แผนกลยทุธ์มหาวทิยาลยั 5 ปี และแผนปฏิบติัราชการประจ าปี เพื่อสนองตอบต่อความคาดหวงั และ
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ความตอ้งการท่ีหลากหลายและแตกต่างของนกัศึกษา บุคลากร ประชาชนผูรั้บบริการ หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสังคม และประเทศชาติ สร้างความเช่ือมัน่และความไวว้างใจจาก
ผูรั้บบริการ ดงัน้ี 

1) ให้ความส าคญักบัการพฒันาคุณภาพการให้บริการตามพนัธกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย โดย
ก าหนดใหทุ้กคณะ/หน่วยงาน ท่ีมุ่งคุณภาพการใหบ้ริการแก่ผูม้ารับบริการต่างๆ เป็นส าคญั โดยการ
ปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการ รักษาและและปรับปรุงมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ปรับปรุง
กฎระเบียบ ตลอดจนพฒันาศกัยภาพผูป้ฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

2) มีระบบและกลไกการรับรู้ความคาดหวงั/ความตอ้งการของประชาชนผูรั้บบริการและ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อก าหนดทิศทางในการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการ ใหต้รงกบัความตอ้งการ
ท่ีหลากหลายและแตกต่างของผูรั้บบริการ สอดคล้องเช่ือมโยงกบับริบทของ ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ  โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนเพื่อพฒันามหาวิทยาลยั เพื่อท าหน้าท่ี
เสนอแนะ ส่งเสริม และสนบัสนุนกระบวนการพฒันาระบบราชการ  การขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การ
พฒันามหาวิทยาลัยให้ประสบผลส าเร็จ ให้ค  าปรึกษาและให้ข้อคิดเห็นในการบริหารจัดการ
มหาวทิยาลยัใหบ้รรลุตามยทุธศาสตร์ท่ีก าหนด มีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล
เพื่อใหม้หาวทิยาลยัด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ แผนปฏิบติัการ และแผนต่างๆ ท่ีวางไว ้

3) การตอบสนองการใหบ้ริการและการแกไ้ขขอ้ร้องเรียน ไดแ้ก่ 
(1) มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผา่นช่องทางท่ีเปิดเผยและเป็นท่ีรับรู้

กนัโดยทัว่กนั เช่น ตูรั้บฟังความคิดเห็น www.rmutl.ac.th  จดหมายหรือไปรษณีย ์เป็นตน้ 
(2) การจดัประชุมประชาคมหาวิทยาลยัในทุกภาคส่วน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ 
พิจารณาตวัช้ีวดั/ค่าเป้าหมายและก าหนดกลยทุธ์หลกั แผนงาน/โครงการ ผลผลิต ผลลพัธ์ ทรัพยากร
ท่ีจะใช้ประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 5 ปี แผนปฏิบัติราชการประจ า ปี และ
แผนพฒันาอ่ืนๆ  

(3) การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ เช่น 1) การส ารวจความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้บณัฑิต เพื่อน าผลการส ารวจมาเป็นขอ้มูลในการจดัท าแผน/วางแผนการผลิตบณัฑิต พฒันา
กระบวนการผลิตบณัฑิต โดยการใหแ้สดงความคิดเห็นตามแบบส ารวจผา่นช่องทางไปรษณีย ์ และ
ทางเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน  2) การมีระบบการจดัการขอ้ร้องเรียน โดยการใช้ช่องทางทั้งท่ีติดต่อ
โดยตรงมายงัมหาวทิยาลยั หรือผูบ้ริหารทุกระดบั ส่งผา่นไปรษณีย ์หรือส่งดว้ยตนเองหรือผา่นทาง
ตูรั้บร้องเรียน การส่งขอ้ความผา่นระบบไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือการส่งขอ้ความผา่น 
Hot line บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย การแจ้งด้วยตนเองหรือทางโทรศพัท์ ผ่านส่วนราชการหรือ
ผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐ อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ผูว้า่ราชการจงัหวดั นายกสภามหาวิทยาลยั เป็นตน้ เพื่อให้การตอบสนองขอ้ร้องเรียน/

http://www.rmutl.ac.th/
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ร้องทุกข ์ท่ีมีมายงัมหาวิทยาลยัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผูร้้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ท่ีสมควรได้รับการแก้ไขหรือเยียวยาสามารถรายงานผลไปยงัส่วนราชการหรือผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของรัฐบาลไดท้นัตามก าหนด 

(4) การจดัให้มีช่องทาง/เครือข่ายการให้บริการท่ีมีความครบถว้นและมีประสิทธิผล 
มหาวทิยาลยัจดัใหมี้ช่องทางการใหบ้ริการแก่นกัศึกษาและประชาชนผูรั้บบริการ ตามช่องทางต่างๆ 
ไดแ้ก่ จุดบริการในคณะ/หน่วยงาน ศูนยบ์ริการประชาชน หน่วยงานบริการเคล่ือนท่ี นอกจากน้ียงั
มีการให้บริการทางอินเตอร์เน็ตท่ีครอบคลุมรอบดา้น เช่น ระบบทะเบียนและประมวลผล ระบบ
จัดการเรียนการสอน e-learning ระบบสารสนเทศการวิจัย บริการวิชาการ ระบบสารสนเทศ
บุคลากร การเงิน ระบบทะเบียนกิจกรรมนกัศึกษา ศูนยก์ลางขอ้มูลข่าวสารดา้นการแนะแนวและ
การประชาสัมพนัธ์ต าแหน่งงาน เป็นตน้ 

4) การน านวตักรรมมาพัฒนามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ  เช่น ระบบทะเบียน
ออนไลน์ ระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) ระบบตรวจสอบรายการยืมและยืมต่อ
ทรัพยากรห้องสมุด  ระบบบริหารจดัการเรียนการสอน (E-learning) ระบบบริหารจดัการทดสอบ
หลกัสูตรมาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (E-testing) ระบบสมคัรอบรมออนไลน์ 
(E-training) โปรแกรมบนัทึกการสอนของอาจารย ์หน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว หน่วยเคล่ือนท่ีของคณะ 
ระบบการสืบคน้ขอ้มูลสัญญาทางพสัดุแบบครบวงจร ระบบบริการขอ้มูลข่าวสารดา้นการคลงัผา่น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Service การพฒันาระบบขอ้มูลเพื่อพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(MIS) ให้สามารถเช่ือมโยงฐานข้อมูลต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงในทุกหน่วยงาน โดยในปัจจุบัน
มหาวิทยาลยัมีการจดัท าฐานขอ้มูลจ านวน 10 ฐาน ตามแนวทางของ สกอ. และเป็นตวัช้ีวดั ก.พ.ร. 
เช่น ฐานขอ้มูลบุคลากร (HRM)  ระบบฐานขอ้มูลนกัศึกษาเป็นตน้ 

การพฒันาทรัพยากรบุคคลเป็นภารกิจส าคญัท่ีมหาวทิยาลยัตอ้งจดัข้ึนเพื่อพฒันาทกัษะ
และความรู้ท่ีจ  าเป็นพฒันาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรเปิดโอกาสให้ได้รับ
ประสบการณ์ ความช านาญ และทศันคติใหม่ๆ เกิดความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ และเป็นการเตรียม
ความพร้อมส าหรับบุคลากรต่อการเปล่ียนแปลงในอนาคต การพฒันาทรัพยากรบุคคล เป็น
กระบวนการท่ีมุ่งพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบติังาน และเพิ่มสมรรถนะดา้นมีใจใหบ้ริการ (Service Mind)  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้มีแผนพฒันาบุคลกร โดยมีรูปแบบการพฒันาบุคลการท่ี
หลากหลายดงัน้ี   

(1)  การศึกษาต่อ   
(2)  การฝึกอบรม   
(3)  การศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และการไปเสนอผลงานวชิาการ   
(4)  การไปปฏิบติังานบริการวชิาการ   
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(5)  การไปเพิ่มพนูความรู้ทางวชิาการ   
(6)  การพฒันาโดยใชร้ะบบการบริหารจดัการเพื่อพฒันาผลการปฏิบติังาน   
(7)  การพฒันาโดยใชร้ะบบการบริหารจดัการเพื่อพฒันาผลการปฏิบติังาน   
(8)  การฝึกปฏิบติังานการท างาน (Training on the Job)   
(9)  การพฒันาในรูปแบบอ่ืนๆ  

  ซ่ึงเกิดประโยชน์ต่อการพฒันาบุคลากรและมหาวิทยาลัย  นอกจากน้ี ยงัมีการจัด
โครงการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลยัไดแ้สดงนวตักรรมท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนอีกดว้ย  

 
4.4 หลกัภาระความรับผดิชอบ  

ก าหนดให้มีการจดัท าค าบรรยายลกัษณะงาน (JD) ภาระงานและหนา้ท่ีความรับผิดชอบตาม
ต าแหน่งงานของมหาวทิยาลยั การถ่ายทอดตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมายองคก์รสู่ระดบับุคคลดว้ยระบบการ
จดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการ มีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบติังานท่ีเช่ือมโยงกับ
ระบบจูงใจและเงินรางวลั กิจกรรมยกย่องชมเชย การควบคุมภายในและระบบบริหารความเส่ียง 
การให้ความส าคญักบัการปฏิบติังานเพื่อตอบสนองชุมชน และสังคม มีการด าเนินการตามหลกั
ภาระรับผดิชอบ ดงัน้ี 

1) ก าหนดต าแหน่ง ค าบรรยายลกัษณะงาน ภาระงาน และหน้าท่ีความรับผิดชอบตาม
ต าแหน่งงานตามพนัธกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2) มีการถ่ายทอดตวัช้ีวดัและเป้าหมายของมหาวิทยาลยัไปยงัคณะ/หน่วยงานและระดบั
บุคคล โดยจดัใหมี้การจดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการและการปฏิบติังานเป็นประจ าทุกปี 

3)  มีระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบติัราชการ ตลอดจนมีการเช่ือมโยงกบัระบบ
แรงจูงใจและเงินรางวลั ตลอดจนกิจกรรมการยกย่องชมเชยในรูปแบบต่างๆ ทั้งในระดบัคณะ/
หน่วยงาน และระดบับุคคล 

4)  มีแนวทางการควบคุมภายในตามท่ีราชการส่วนกลางและสภามหาวทิยาลยัก าหนด/ใช้
ขอ้เสนอแนะ 

5)  มีแนวทางการบริหารความเส่ียงในองค์กรตามท่ีราชการส่วนกลางและสภา
มหาวทิยาลยัก าหนด/ใชข้อ้เสนอแนะ 

6)  มีกลไกและกระบวนการสนับสนุนให้คณะ/หน่วยงาน ตลอดจนบุคลากรให้
ความส าคญักบัสังคม ชุมชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเขตภาคเหนือ 
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4.5 หลกัความโปร่งใส  
มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแก่ภาคส่วนต่างๆ หลากหลายรูปแบบและหลากหลายช่องทาง 

เช่น เวบ็ไซต ์ข่าวประชาสัมพนัธ์ การติดประกาศ อินเตอร์เน็ต แผน่พบั จดหมายข่าว และการแถลง
ข่าวกบัส่ือมวลชน มีการด าเนินการตามกลไกการตรวจสอบภายใน มีการรายงานผลการควบคุม
ภายในต่อท่ีประชุมคณบดี ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั รายงานผลการตรวจสอบทางการเงินต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหาร และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย มีการด าเนินการตามหลักความ
โปร่งใส ดงัน้ี 

1) การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใหแ้ก่ภาคส่วนต่างๆ เช่น รายงานการจดัซ้ือจดัจา้ง ขอ้มูลการ
รับสมคัรงาน โดยใช้รูปแบบท่ีหลากหลายช่องทาง ไดแ้ก่ เวบ็ไซต์ ข่าวประชาสัมพนัธ์ประจ าวนั 
การติดประกาศทัว่ไป สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย (FM) สถานีโทรทศัน์อินเตอร์เน็ต
มหาวิทยาลยั (Channel) วารสารข่าวรายเดือน รายงานประจ าปีมหาวิทยาลยั รายงานทางการเงิน 
แผน่พบั จดหมายข่าว และการแถลงข่าวโดยตรงกบัส่ือมวลชน เป็นตน้ 

2)  มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน โดยก าหนดปฏิทินให้ส านกังานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อด าเนินการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะ/หน่วยงาน ตลอดจนมีระบบการ
รายงานต่อราชการส่วนกลางท่ีเก่ียวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการ
รายงานผลการตรวจสอบทางการเงินของคณะ/หน่วยงานต่อท่ีประชุมคณบดี การรายงานสถานภาพ
สินทรัพยแ์ละการลงทุนของมหาวิทยาลยัต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั และมีแผนในการบริหาร
ความเส่ียงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการด าเนินการเก่ียวกบักลไกในการ
ตรวจสอบภายใน คือ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลยั ตาม
ค าสั่งมหาวิทยาลยั ด าเนินการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง เพื่อ
พิจารณาแนวทางการจดัท าแผนการบริหารความเส่ียง  

3) มีระบบและกลไกการรายงานผล ไดแ้ก่ 
- รายงานการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหาร ท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยัและส านกังานคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 
- การรายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ของหน่วยงานต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหาร ซ่ึงมีมติให้ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน ให้ความส าคญักบัการบริหารจดั
การเงิน ระบบควบคุมภายใน และก ากับ ดูแล เร่งรัด ด าเนินการเร่ืองการช าระคืนเงินยืมตาม
ก าหนดเวลา 

- การรายงานการควบคุมภายใน ก าหนดให้เป็นตวัช้ีวดัตามค ารับรองการปฏิบติั
ราชการของมหาวิทยาลยัและคณะ/หน่วยงาน (ระหว่างอธิการบดี กบั คณบดี ผูอ้  านวยการศูนย ์
สถาบนั ส านกั และผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี) 
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4) มีระบบและกลไกการด าเนินการดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ไดแ้ก่ 
- มีการจัดอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็น

เคร่ืองมือในการส่ือสาร สร้างความรู้ ความเขา้ใจแก่ทุกหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ของหน่วยงาน 
การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่นร่วมกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองกบั
นโยบายรัฐบาลสอดคลอ้งกบับริหารราชการแผ่นดิน และยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
 
4.6 หลกัการมีส่วนร่วม  
 มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารมหาวทิยาลยัโดยใหบุ้คลากรภาคนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการ คณะท างานในระดบัต่างๆ การเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการประชุม สัมมนา 
ระดมความคิดเห็นต่างๆ มีการด าเนินการ ดงัน้ี 

1) การจดัระบบและกลไกการมีส่วนร่วม โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ให้
สอดคล้องกบัธรรมชาติและบริบทของมหาวิทยาลยั ท่ีเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของ หน่วยงาน เช่น การเปิดโอกาสให้เป็นคณะกรรมการ คณะท างาน ในระดบัต่างๆ 
โดยจดัองค์ประกอบให้เหมาะสม เช่น ผูบ้ริหาร คณาจารย ์ขา้ราชการ พนักงาน ผูป้ฏิบติังานใน
ระดบัต่างๆ นอกจากน้ียงัใช้รูปแบบการประชุม สัมมนา การระดมความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ 
เปิดโอกาสใหผู้ท่ี้สนใจเขา้ร่วมอยา่งเตม็ท่ี 

2) เผยแพร่ขอ้มูลการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั เช่น รายงานประจ าปี ผลการด าเนินงาน 
รายการประชุมของกรรมการชุดต่างๆ ให้แก่ ผู ้เ ก่ียวข้อง และผู ้สนใจทราบ ด้วยช่องทางท่ี
หลากหลายเป็นประจ า 

3) มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากบุคลากรของมหาวิทยาลยัและ
บุคคลภายนอก ในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นระยะ โดยใชก้ารส่ือสารท่ีหลากหลาย 
 
4.7 หลกัการกระจายอ านาจ  
 มีการมอบหมายและการกระจายอ านาจการตดัสินใจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น การมอบ
อ านาจจากอธิการบดีให้รองอธิการบดีปฏิบติัราชการแทน การมอบอ านาจในการอนุมติัการใช้
จ่ายเงินและอนุมติัการเบิกจ่ายเงินแทนอธิการบดี ให้แก่รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ และคณบดีต่างๆ 
การมอบอ านาจให้คณบดี ผูอ้  านวยการ และผูรั้บผิดชอบให้ปฏิบติัราชการแทน เป็นตน้ การมอบ
และการกระจายอ านาจการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีมีนโยบายท่ีจะมอบและ
กระจายอ านาจการตดัสินใจให้แก่รองอธิการบดีดา้นต่างๆ ภายใตร้ะเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
อยา่งเตม็ท่ี โดยจดัท าเป็นค าสั่งลายลกัษณ์อกัษร เช่น 
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1) มอบและกระจายอ านาจใหร้องอธิการบดี ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีในดา้นต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2) กระจายอ านาจการตัดสินใจในเร่ืองการบริหารจัดการภายในหน่วยงานเป็น
ผูรั้บผิดชอบ นอกจากน้ียงัมีการพิจารณาและทบทวนเพื่อก ากบัติดตามเร่ืองการมอบและกระจาย
อ านาจใหเ้หมาะสมและทนัเหตุการณ์เป็นประจ าทุกปี  

 
4.8 หลกันิติธรรม  
 มหาวิทยาลยัด าเนินการจดัท ากฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีเป็นธรรม และเป็นรูปธรรม
ชดัเจน ในการบริหารจดัการเพื่อเกิดความเท่าเทียมกนั มีกลไกการให้ความเป็นธรรมใกระบวนการ
สอบหาขอ้เท็จจริง การกล่าวโทษ การพิจารณาความผิด และกระบวนการอุทธรณ์ร้องทุกข์ท่ีให้
ความเป็นธรรม มีการด าเนินการตามหลกันิติธรรม โดย 

1) มีกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีรองรับอย่างชัดเจน เป็นธรรม และน ามาใช้ในการ
บริหารจัดการเพื่อให้เกิดความเท่า เทียมกัน เช่น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ  พ.ศ. 2551 

2) มีกลไกการให้ความเป็นธรรมโดยการจดัให้มีกระบวนการสอบหาข้อเท็จจริง การ
กล่าวโทษ การพิจารณาความผิด และกระบวนการอุทธรณ์ร้องทุกข์ท่ีให้ความเป็นธรรมแก่ผูถู้ก
กล่าวหา การเปิดโอกาสใหแ้สดงหลกัฐานและรับทราบสิทธิของตน การจดักระบวนการพิจารณาท่ี
เป็นกลางและเป็นธรรม ใหอิ้สระแก่กรรมการสอบสวนหรือผูว้นิิจฉยั 

3) มีกระบวนการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ มหาวิทยาลยั โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกขป์ระจ ามหาวิทยาลยั เพื่อให้การด าเนินการทางวินยั การออกจากราชการ การอุทธรณ์
และการร้องทุกข ์ของมหาวทิยาลยั ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม สอดรับ
กบัพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมอุทธรณ์และร้องทุกขป์ระจ า มหาวิทยาลยั เพื่อปฏิบติัหน้าท่ี
เป็นองค์กรกลางท าหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลยัในการรับและพิจารณาการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ของบุคลากรทุกประเภทในมหาวทิยาลยั 

 
4.9 หลกัความเสมอภาค  
 มีการกระจายโอกาสทางการศึกษาเพื่อความเสมอภาคผ่านระบบการคดัเลือกศึกษาต่อท่ี
หลากหลาย การให้ความเสมอภาคในการสอบคดัเลือก การสรรหาบุคลากรเขา้ปฏิบติังาน จดัระบบ
การให้บริการท่ีค านึงถึงความเสมอภาค เช่น การจดัระบบบตัรคิว จดัระบบบริการทางกายภาพ
ส าหรับผูพ้ิการและดอ้ยโอกาส มีการด าเนินการตามหลกัความเสมอภาค โดย 
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1) การกระจายโอกาสในการเขา้ท างาน เพื่อความเสมอภาค โดยจดัระบบการคดัเลือก 
อาทิเช่นการสอบรับเขา้จากขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานจากส่วนราชการต่างๆ 

2) การใชห้ลกัความเสมอภาคในการสรรหาผูบ้ริหารในระดบัต่างๆ การสอบคดัเลือกและ
สรรหาบุคคลเขา้ปฏิบติังาน ท่ีก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการอยา่งชดัเจนและมีกระบวนการท่ีโปร่งใส 

3) การใหค้วามเสมอภาคแก่บุคลากรของมหาวทิยาลยัในการเขา้สู่เส้นทางความกา้วหนา้ 
4) การจดัระบบการให้บริการแก่ผูรั้บบริการท่ีค านึงถึงความเสมอภาค เช่นการจดัระบบ

บตัรคิว และการนดัหมายตามล าดบั เป็นตน้ 
5) การจดัระบบการบริการทางกายภาพส าหรับผูพ้ิการและผูด้้อยโอกาส เช่น ปรับปรุง

อาคาร ทางเดินเทา้ และหอ้งน ้าส าหรับคนพิการ เป็นตน้  
 
4.10 หลกัมุ่งเน้นฉันทามติ 
 มีการหาขอ้ตกลงทัว่ไปภายในกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงท่ีเกิดจาก
การใชก้ระบวนการเพื่อหาขอ้คิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะ
กลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรง ซ่ึงตอ้งไม่มีการคดัคา้นท่ียุติไม่ไดใ้นประเด็นท่ีส าคญั โดยฉนัทามติ
ไม่จ  าเป็นตอ้งหมายความวา่เป็นความเห็นพอ้งโดยเอกฉนัท ์มีการด าเนินการตามหลกัมุ่งเนน้ฉนัทา
มติ โดย 

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อปฏิบติังานหาขอ้ตกลง
ทัว่ไป  ในการด าเนินงานตามนโยบายมหาวทิยาลยั 

2) มีการประชุมเพื่อหาขอ้คิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บประโยชน์และเสียประโยชน์แต่
ละงาน 

3) มีรายงานฉนัทามติท่ีบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในแต่ละงานท่ีตอ้งการหาฉนัทามติท่ี
เป็นความเห็นพอ้งโดยเอกฉนัท ์
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-4-01 รายงานนโยบายการก ากบัดูแลองคก์รท่ีดี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 2559 
5.1-4-02 รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการและกิจกรรมตามนโยบายการก ากบัดูแลองคก์าร          

ท่ีดี 2559 
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 ข้อ 5.  การก ากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ  

 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : นายภาสวรรธน์  วชัรด ารงคศ์กัด์ิ 

รองอธิการบดีดา้นวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : นายภฤศพงศ ์ เพชรบุล 

ผูอ้  านวยการสถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชน 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางสาวเสง่ียม  คืนดี 
โทรศัพท์ : 081-993-3354 
E-mail :  tawan_rmutl@hotmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 
          มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีนโยบายสนบัสนุนให้หน่วยงานภายในมีการ
จดัการความรู้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการท างานจึงสนบัสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลยัฯ คือ 
เขตพื้นท่ีทุกเขต  คณะทุกคณะ  วิทยาลยัฯ สถาบนัฯ ส านกัฯ กองฯ  และสนบัสนุนงบประมาณให้
ทุกหน่วยงานจดัท ากิจกรรมการจดัการความรู้ โดยมหาวิทยาลยัฯ มีระบบและกลไกการติดตาม
สนบัสนุนการจดัการความรู้  ดว้ยการประชุมคณะกรรมการจดัการความรู้ในองค์กร เพื่อก าหนด
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์นโยบาย เป้าหมาย วตัถุประสงค ์มาตรการ องคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นใน
การน าไปปฏิบติัของแต่ละหน่วยงาน  (5.1-5-01)   และไดจ้ดัท าแผนการจดัการความรู้ 2560 เพื่อใช้
ในก ากบัติดตามผลการด าเนินงานทุกหน่วย (5.1-5-02)    
          มีการส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินการจดัการความรู้ โดยจดัท าคู่มือการจดัการความรู้ เพื่อ
เป็นเคร่ืองมือให้หน่วยงานในการจัดการความรู้และจัดท าแผนในหน่วยงาน (5.1-5-03) และ
ถ่ายทอดในรูปแบบเอกสารและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
www.kaewpanya.com/km (5.1-5-04) เพื่อสร้างวฒันธรรมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้  และการจดัการ
ขอ้มูลองคค์วามรู้อยา่งเป็นเป็นระบบตามแผนการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยัฯ (5.1-5-05)    
        มหาวิทยาลยัฯ ด าเนินการก ากบั ติดตามประเมินผลการด าเนินงานการจดัการความรู้ของ
หน่วยงานต่างๆ โดยการประชุมคณะกรรมการราย 3 เดือน และไดจ้ดัการประชุมสัมมนาการจดัการ
ความรู้ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา (KM Day) ในวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 ณ สถาบนั
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้มี
โอกาสพบปะและมีส่วนร่วมในกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากร ท่ีมีความรู้
แนวทางปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัขั้นตอนวิธีการกระบวนการปฏิบติัไปเป็นแนวทางในการพฒันางานท่ี
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รับผดิชอบ และถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงาน อีกทั้งยงัเป็นการสร้างจิตส านึกของการมีส่วนร่วม
ในการพฒันามหาวทิยาลยัฯ    

รวมถึงการเข้าร่วมการจัดประชุมกับ 9 ราชมงคล + 2 สถาบัน จากการจัดโครงการ
ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจดัการความรู้ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล สถาบนัการพลศึกษา
และสถาบันบัณฑิตพฒันศิลป์ คร้ังท่ี 10 ระหว่างวนัท่ี  30 มกราคม ถึง 2 กุมภาพนัธ์  2560  ณ 
โรงแรม เอ-วนั เดอะ รอ รอยลัครูสพทัยา จงัหวดัชลบุรี (5.1-5-06) และได้ส่งเสริมให้อาจารย์/
บุคลากร นกัศึกษาเขา้ร่วมรับฟังความรู้จากวิทยากร และเขา้ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่ม
ชุมชนนกัปฏิบติั 7 (CoP) ไดแ้ก่ ดา้นการเรียนการสอนเพื่อพฒันาบณัฑิต ดา้นการวิจยั ดา้นบริการ
วิชาการ ด้านการบ ารุงศิลปวฒันธรรม ด้านบริหารจดัการ ด้านการประกันคุณภาพ ด้านพฒันา
นกัศึกษา  และส่งผลงานแนวปฏิบติัท่ีดีเขา้ร่วมประกวดและน าเสนอภาคบรรยายและโปสเตอร์ โดย
ไดรั้บรางวลัชมเชยบทความ ประเภทอาจารยแ์ละบุคลากร (5.1-5-07)  และไดมี้การติดตามผลการ
ด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อรวบรวมและจดัท าเป็นรูปเล่มรายงานแนวปฏิบติัท่ีดี เพื่อ
น าเสนอต่อมหาวทิยาลยั (5.1-5-08)  
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-5-01 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการจดัการความรู้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
5.1-5-02 แผนการจดัการความรู้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
5.1-5-03 คู่มือการจดัการความรู้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
5.1-5-04 เวบ็ไซต ์การจดัการความรู้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

www.kaewpanya.com/km 
5.1-5-05 เอกสารการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนใหแ้ต่ละหน่วยงาน 
5.1-5-06 เอกสารโครงการประชุมสมัมนาเครือข่ายการจดัการความรู้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคล สถาบนัการพลศึกษาและสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ คร้ังท่ี 10 
5.1-5-07 รายช่ือผูไ้ดรั้บรางวลับทความชมเชย (ประเภทอาจารย ์บุคลากร) 
5.1-5-08 เอกสารติดตามผลการด าเนินงาน 
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 ข้อ 6.  การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วชิาการและสายสนับสนุน 

 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล   รองอธิการบดีดา้นบริหาร 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผศ.สุภทัรา ปานสุวรรณจิตร์   ผูอ้  านวยการกองบริหารงานบุคคล 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นายพร้อมพงศ ์โสภาวรรณ์ 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1202 
E-mail :   

 
ผลการด าเนินงาน : 
 
6.1  แผนการบริหารจัดการบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุนมีกระบวนการ ดังนี้ 
        1)  การก ากบัติดตามแผนการบริหารบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน  
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินการจดัท าแผนการบริหารและ
แผนพฒันาบุคลากร สายวชิาการและสายสนบัสนุน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2557-2561) (5.1-6-01) แผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจ าปี 2560 (5.1-6-02) ท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ระยะ 5 ปี 2557-2561 (5.1-6-
03) และแผนปฏิบติัราชการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (5.1-6-04) ตามนโยบายท่ี 6 การพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (Chang, 
Challenge, Chance & Care) คือ การพฒันาบุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุนของมหาวทิยาลยั
ฯ มุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพ และการพฒันาระบบการบริหารงานบุคคลให้
คล่องตวั ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นรูปธรรมและชอบธรรม เร่งรัดการพฒันาบุคลากร
ทางดา้นการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การฝังตวั การปรับเพิ่มคุณวุฒิทางวชิาการ การเพิ่มต าแหน่งทาง
วชิาการ และการเขา้สู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน เพื่อใหมี้คุณสมบติัทดัเทียมกบัมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
สอดคล้องกบัประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาศกัยภาพบณัฑิตและบุคลากรท่ีมีความสามารถ
เฉพาะทาง (Competency and Good Citizenship Humanization) เพื่อสร้างบณัฑิตและพฒันาบุคลากร
ใหมี้ความสมบูรณ์ และไดเ้ผยแพร่ใหทุ้กหน่วยงานในสังกดัมหาวทิยาลยัฯ ดาวน์โหลดเอกสารไดท่ี้ 
https://personal.rmutl.ac.th/ น าไปปฏิบติัและท าการก ากบัติดตามอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง เพื่อสรุป
รวบรวมรายงานเสนอผูบ้ริหารต่อไป 
 
 

https://personal.rmutl.ac.th/
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 2)  การก ากบัติดตามด้านกรอบอตัราก าลงัของสายวชิาการและสายสนับสนุน 
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีกระบวนก ากบัติดตามการวางแผนการ
บริหารอตัราก าลงัระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) และในปี พ.ศ. 2560 มหาวทิยาลยัฯ มีการทบทวนและ
วเิคราะห์แผนอตัราก าลงัของสายวชิาการและสายสนบัสนุน ดงัน้ี 
  (1) การวิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ ไดด้ าเนินการวิเคราะห์ตามจ านวน
นกัศึกษาต่อจ านวนอาจารย ์โดยไดด้ าเนินการมอบหมายใหค้ณะทั้ง 4 คณะ และ 1 วทิยาลยั วเิคราะห์
กรอบตามหลกัการจดักรอบอตัราก าลงั  โดยด าเนินงานตามกลุ่มสายงาน และวิธีการค านวณกรอบ
อตัราก าลงั ค  านวณจากค่า FTES (จ  านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า) ต่ออาจารยต์ามเกณฑ์ สกอ. 
และบวกเพิ่มอีก 15% เพื่อใหเ้กิดความยดืหยุน่ตามการปฏิบติังานจริง ท่ีมีการเรียนการสอน ดงัน้ี 

 คณะวศิวกรรมศาสตร์  (20:1) 
 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร  (1:20) 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  (1:25) 
 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  (1:8) 
 วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวิทยาการ  (1:25) 

   ผลการวิเคราะห์ให้ได้มาซ่ึงการด าเนินงานสรรหาคดัเลือกบุคลากรสายวิชาการ 
มหาวทิยาลยัฯ ไดด้ าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการสรรหา และ
จดัสรรอตัราก าลงัพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาประเภทวิชาการ ประจ าปี 2560 ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลยั ตามประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เร่ือง หลกัเกณฑ์วิธีการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา สายวชิาการ จ านวน 32 อตัรา (5.1-
6-05) โดยแบ่งตามคณะดงัน้ี  

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จ  านวน 15 อตัรา 
  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีกษตร จ านวน 5 อตัรา 
  คณะวศิวกรรมศาสตร์ จ านวน 8 อตัรา 
  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 2 อตัรา 
  วทิยาลยัและเทคโนโลยสีหวทิยาการ จ านวน 2 อตัรา 

   ทั้ งน้ีในกระบวนการดังกล่าวข้างต้น รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการ
นกัศึกษา ซ่ึงเป็นผูก้  ากบัดูแลและรับผดิชอบการจดัท ากรอบอตัราก าลงัสายวชิาการไดท้  าการประชุม
กบัคณบดี 4 คณะ และผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เพื่อสรุปความตอ้งการ
อตัราก าลังของบุคลากรสายวิชาการมายงักองบริหารงานบุคคล โดยระบุช่ือหลักสูตร คุณวุฒิ 
คุณสมบติั ของบุคลากรทั้ง 4 คณะ และ 1 วิทยาลยั (5.1-6-06) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
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วิเคราะห์กรอบอตัราก าลงัพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา (สายวิชาการ) เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 
2560 (5.1-6-07)  
  (2) การวเิคราะห์อตัราก าลงับุคลากรสายสนับสนุน 
   การวิเคราะห์อตัราก าลงับุคลากรสายสนบัสนุน ไดด้ าเนินการวิเคราะห์จากสัดส่วนจ านวน
สายวชิาการ ต่อสายสนบัสนุน และวเิคราะห์ตามประเภทของบุคลากรสายสนบัสนุน ดงัน้ี 
   ก. สายสนับสนุนวชิาการ   
   - ค านวณจากชัว่โมงปฏิบติัการของนกัศึกษา  
   - ค านวณจากจ านวนหอ้ง Lab  

หมายเหตุ  เจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการเฉพาะทางท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอน 
   ข. สายสนับสนุนบริหาร  
   -   ค านวณจากงบประมาณ เช่น กลุ่มงานคลงัและพสัดุ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานนโยบายและแผน 
    -  ค านวณจากจ านวนนักศึกษา เช่น กลุ่มงานห้องสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียนและวดัผล กลุ่มงานแนะแนว กลุ่มงานประชาสัมพนัธ์ กลุ่มงานวิชา
การศึกษา 
   -   ค านวณจากจ านวนอาจารย ์เช่น กลุ่มงานจดัการวจิยั 
   -   ค านวณจากจ านวนบุคลากร เช่น กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป กลุ่มงานบุคลากร
และนิติการ 
   -   ค านวณจากจ านวนเขตพื้นท่ี  เช่น กลุ่มงานบริหารเครือข่าย ถ่ายทอดองค์
ความรู้ กลุ่มงานวเิทศสัมพนัธ์ 
   ค. สายสนับสนุนบริการ 
   -   ค านวณจากจ านวนเขตพื้นท่ีและพื้นท่ีท างาน เช่น กลุ่มงานวศิวกร 
   -   ค านวณจากพื้นท่ีในอาคาร เช่น กลุ่มงานอาคารสถานท่ีและซ่อมบ ารุง 
   -   ค านวณตามความเป็นจริง เช่น พนกังานขบัรถยนต ์
   -   ไม่ค  านวณรวมจา้งพนกังานรักษาความปลอดภยัและพนกังานท าความสะอาด 
   หมายเหตุ เจา้หนา้ท่ีท่ีดูแลอาคารสถานท่ีและการซ่อมบ ารุงต่างๆ 
   ง. จ้างเหมา 
    ณ ปัจจุบนัมีความทบัซ้อนของงานจา้งเหมากบังานประจ าในหลายภาระงาน 
ดงันั้น คาดการณ์วา่ในกรอบอตัราก าลงัใหม่จะไม่มีการวางแผนบุคลากรประเภทจา้งเหมา  
   ผลการวิเคราะห์ให้ไดม้าซ่ึงการด าเนินงานสรรหาคดัเลือกบุคลากรสายสนบัสนุน 
มหาวิทยาลยัฯ ไดด้ าเนินการตามหนงัสือบนัทึกขอ้ความท่ี ศธ 0583.18/1760 ลว 30 ธนัวาคม 2559
เร่ือง การพิจารณาโครงสร้างและภาระงานของบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายไปยงัรองอธิการบดีพื้นท่ี/
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คณบดี/ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั/กอง (5.1-6-08) ซ่ึงผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา มหาวทิยาลยัฯ ได้
ก ากบัติดตามตรวจสอบวิเคราะห์ภาระงานตามบทบาทและหน้าท่ีของหน่วยงานและภาระงาน
รายบุคคล โดยใช้มาตรฐานการปฏิบติังานของกระทรวงศึกษาธิการเป็นแนวทางในการพิจารณา
โดยไดต้รวจสอบบทบาทหน้าท่ีและภาระงานตามความเป็นจริง เพื่อร่วมกนัเสนอขอ้คิดเห็นและ
ขอ้สรุปเก่ียวกบัโครงสร้างและจ านวนอตัราก าลงัท่ีเหมาะสม ดงัน้ี 
   - บุคลากรสายสนบัสนุน งานบริหาร ภาพรวมของมหาวิทยาลยัไม่ควรเกิน 588
อตัรา โดยปัจจุบนัมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริหารทั้งหมด 607 คน โดยแบ่งเป็น
หน่วยงานส่วนกลางและพื้นท่ี ดงัน้ี 

 หน่วยงานส่วนกลาง ภาพรวมควรไม่เกิน 337 อตัรา แต่ปัจจุบนัมี 342 คน 
 หน่วยงานพื้นท่ี ภาพรวมควรไม่เกิน 251 อตัรา แต่ปัจจุบนัมี 265 คน 

   - จากการตรวจสอบ พบวา่ มีบุคลากรหลายคนท่ีปฏิบติังานไม่ตรงกบัต าแหน่ง 
เช่น 

 ด ารงต าแหน่งประเภทสายงานช่าง/สายงานบริการ แต่ไดรั้บมอบหมายให้
ปฏิบติังานธุรการ (พื้นท่ีเชียงราย 14 อตัรา พื้นท่ีน่าน 2 อตัรา และพื้นท่ี
พิษณุโลก 1 อตัรา) 

 ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ี ก.พ.อ. 
ก าหนด ซ่ึงตอ้งพิจารณาเปล่ียนต าแหน่งหรือเปล่ียนลกัษณะงานให้ตรง
ตามมาตรฐาน ซ่ึงอาจท าได ้2 แนวทาง คือ 1) เปล่ียนต าแหน่ง 2) ยา้ยไป
หน่วยงานอ่ืนท่ีขาดอตัราก าลงั ทั้งน้ีให้เป็นความประสงคแ์ละไดรั้บการ
ยนิยอมจากของเจา้ตวั 

 ไดป้รับปรุงโครงสร้างงานของแต่ละหน่วยงานให้สอดคลอ้งกบัภารกิจ
ปัจจุบนั พร้อมกบัก าหนดประเภทต าแหน่ง ระดบัต าแหน่ง และจ านวน
อตัราท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงาน 

   รายละเอียดผลการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ ไดน้ าเขา้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลยั (CEO) คร้ังท่ี 7/2560 วนัท่ี 5 กรกฎาคม2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลยั 
ส านกังานอธิการบดี มทร.ลา้นนา ดอยสะเก็ด (5.1-6-09) 
          3)  การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จดัท าแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล 
(Individual Development Plan : IDP) ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2559-2563) (5.1-6-10) และแผนพฒันา
บุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ปีการศึกษา 2559 (5.1-6-11) โดยน าเขา้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั (CEO) คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2560 (5.1-6-
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12) เพื่อพิจารณาเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยในสังกดัมหาวิทยาลยัด าเนินการตามแผนพฒันา
รายบุคคลดงักล่าว ทั้งน้ีไดก้  าหนดหวัขอ้ท่ีตอ้งการพฒันาของบุคลากรสายวชิาการ คือ 
  (1)   การขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 
  (2) การลาศึกษาต่อ 
  (3) การฝึกอบรม และพฒันาดา้นวชิาชีพ 
  (4) การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (ฝังตวั) ในสถานประกอบการ Practice School 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   
  และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ของสาย
สนบัสนุน โดยไดก้ าหนดสมรรถนะต าแหน่งงานไว ้3 สมรรถนะ คือ 
  (1) สมรรถนะหลกั 
  (2) สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 
  (3) สมรรถนะผูบ้ริหาร 

โดยมหาวทิยาลยัฯ มีการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development 
Plan : IDP) สายวิชาการและสายสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                 
ราชมงคลลา้นนา ไดรั้บการตรวจประกนัคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2558 ระหวา่งวนัท่ี 19-
20 พฤศจิกายน  2559 ท่ีผ่านมานั้ น ได้รับการเสนอแนะจากคณะกรรมการในภาพรวมของ
มหาวทิยาลยั เก่ียวกบัแผนพฒันาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดบัสถาบนั วงรอบปีการศึกษา 2558 (5.1-6-13) และน าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั (CEO) คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2560 เพื่อรับทราบและพิจารณาเห็นชอบ
แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) สายวชิาการและสายสนบัสนุน  
(5.1-6-14) 
  ทั้งน้ีมหาวิทยาลยัฯ ไดจ้ดัท าประกาศฯ เพื่อรองรับการพฒันาบุคลากรทั้งสายวิชาการ 
และสายสนบัสนุนดงัน้ี 
  (1) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินการก ากบัติดตามแผนการ
บริหารบุคลากรภายในมหาวทิยาลยั โดยไดจ้ดัท าประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข การท าสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษา สังกดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พ.ศ. 2560 โดยรับความเห็นชอบ
ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) ในการประชุมคร้ังท่ี 31 
(6/2559) เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขการท าสัญญาจา้ง
และการต่อสัญญาจา้งของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสาย
สนับสนุนไว ้โดยน าผลการประเมินการปฏิบติังานมาใช้ในการต่อสัญญาจ้างของพนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษาทั้งสายวชิาการและสายสนบัสนุน (5.1-6-15)    
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  (2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินการจัดท าร่างประกาศ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เร่ือง รายละเอียดภาระงานทางวชิาการของผูด้  ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 โดยได้ก าหนด
มาตรฐานภาระงานของผูด้  ารงต าแหน่งอาจารย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการทบทวนขอ้ตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา ไดด้ าเนินการร่างประกาศฯ ดงักล่าวข้ึนเพื่อใชป้ระกอบการทบทวนขอ้ตกลงและ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยได้น าเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั (CEO) คร้ังท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2560 (5.1-6-16)    
 
6.2  แผนพฒันาบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุนมีกระบวนการการก ากบัติดตาม ดังนี ้
             มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ได้ด าเนินการก ากบัติดตามโดยให้หน่วยงาน
ด าเนินการและรายงานผลตามแผนพฒันาบุคลากรท่ีก าหนดไว ้ดงัน้ี 
 1)  การก ากบัและติดตามการด าเนินงานเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นระบบ
อยา่งมีประสิทธิภาพเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (ฝังตวั) ในสถานประกอบการ Practice School ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ  โดยจดัท าบนัทึกเพื่อแจง้เวียนให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรายงานผลการ
ด าเนินงาน (5.1-6-17)  
 2)  การก ากบัและติดตามการด าเนินการเก่ียวกบัการลาศึกษาต่อ 
  (1) มีการก ากับติดตามผูรั้บทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวมถึง
บุคคลภายนอกท่ีรับทุนของมหาวิทยาลยัท่ีศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ กรณีท่ีขยาย
เวลาศึกษาต่อ ใหมี้การเขา้พบรองอธิการบดีดา้นวิชาการเพื่อช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นในการขอ
ขยาย เพื่อป้องกนัปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษา และเร่งส าเร็จการศึกษาโดยเร็ว ตวัอย่างเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง (5.1-6-18) 
  (2) มีการติดตามบุคลากรลาศึกษาต่อท่ีครบก าหนดลาศึกษาต่อ โดยไดจ้ดัท าหนงัสือ
ติดตามและให้ปฏิบติัตามประกาศของมหาวิทยาลยั โดยการยื่นขอขยายเวลาภายในระยะท่ีก าหนด
ในประกาศ พร้อมกบัจดัส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้ทราบและถือปฏิบติั ตวัอย่างเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
(5.1-6-19) 
  (3) มีการติดตามผลส าเร็จการศึกษา กรณีท่ีผูรั้บทุนรายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติัราชการ
ตามเดิม และยงัไม่รายงานผลส าเร็จการศึกษาหรือไดล่้วงเลยระยะเวลาเป็นเวลานาน จะมีหนงัสือ
ติดตามผลส าเร็จการศึกษาเป็นระยะๆ ตวัอยา่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (5.1-6-20) 
  (4) มีการด าเนินการแจง้ให้ส่งรายงานผลการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลยัและ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ผูล้าศึกษาต่อตอ้งรายงานผลการศึกษาให้มหาวิทยาลยัทราบทุกภาค
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เรียน โดยทางกองบริหารงานบุคคลไดจ้ดัท าบญัชีควบคุมกรณีท่ีไม่จดัส่งรายงานผลการศึกษาจะมี
หนงัสือทวงถามและแจง้ใหป้ฏิบติัตามระเบียบราชการ ตวัอยา่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (5.1-6-21) 
  (5) มีการซกัซ้อมความเขา้ใจ โดยจดัประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการลาศึกษาต่อ
และการก ากบัดูแลผูรั้บทุนเพื่อป้องกนัปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษา ดว้ยการนดัประชุมผูล้าศึกษา
ต่อและรับทุนมหาวิทยาลัยก่อนท่ีจะเดินทางไปศึกษาต่อ โดยให้เข้าพบกับผูบ้ริหารระดับรอง
อธิการบดีและระดบัคณบดี พร้อมกบัให้ผูรั้บทุนเสนอหัวขอ้วิทยานิพนธ์ท่ีจะไปศึกษาให้กบัคณะ
ผูบ้ริหาร และผูรั้บทุนให้ค  ามัน่สัญญาในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ส าเร็จการศึกษาและกลบัมา
พฒันามหาวทิยาลยัใหบ้รรลุตามแผนยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั (5.1-6-22) 
  (6) มีการซกัซอ้มความเขา้ใจส าหรับผูท่ี้เดินทางไปฝึกอบรม ปฏิบติังานวจิยัและ ดูงาน 
ณ ต่างประเทศ โดยได้จดัส่งหนังสือเก่ียวกับแนวปฏิบติัทั้งก่อนเดินทางและภายหลังจากท่ีได้
เดินทางกลบัเขา้ปฏิบติัราชการตามเดิมแลว้ เพื่อก ากบัดูแลให้ผูเ้ดินทางปฏิบติัตามระเบียบราชการ 
(5.1-6-23) 
 3)  การก ากบัและติดตามการด าเนินการเก่ียวกบัการขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 
  (1) มีการก ากบัติดตามการเพิ่มจ านวนผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการ โดยการจดัโครงการ
ส่งเสริมการจดัท าผลงานทางวิชาการ เพื่อใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีการจดัอบรมโครงการส่งเสริมการจดัท าผลงานทางวิชาการประจ าปี 2560ในวนัท่ี 7-
8 มีนาคม 2560 ณ สวนทวชีล รีสอร์ท  อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ (5.1-6-24) 
  (2) มีการสร้างมาตรการแรงจูงใจในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดย
มหาวิทยาลยัฯ จ่ายค่าตอบแทนพิเศษกรณีท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ. 
20,000 บาท/ราย, รศ. 40,000 บาท/ราย, ศ. 100,000 บาท/ราย) (5.1-6-25) 
  (3) มีการรายงานความกา้วหน้าผลการด าเนินงานเก่ียวกบัการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการต่อสภามหาวิทยาลยั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2559  ในการประชุมคร้ังท่ี 101 (1/2560 วนัท่ี 6 
มกราคม 2560 (5.1-6-26) 
  (4) มีการรายงานผลติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
(ดา้นการขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ) ในการประชุมสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 105(5/2560) วนัท่ี 
5 พฤษภาคม 2560 (5.1-6-27) 
 4)  การก ากบัและติดตามการด าเนินการเก่ียวกบัการก าหนดต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากร
สายสนบัสนุน 
     (1) มีการจดัอบรมโครงก าหนดต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนบัสนุน เพื่อใชใ้น
การวิเคราะห์กรอบอตัราต าแหน่ง เม่ือวนัท่ี 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมบูเกนวิลล่า สวน
สวรรค์รีสอร์ท เชียงใหม่ และวนัท่ี 10-11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม มทร.
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ลา้นนา เชียงใหม่ โดยกองบริหารงานบุคคลรวบรวมขอ้มูลและสรุปน าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวทิยาลยัต่อไป (5.1-6-28)  
 5)  มีการประเมินผลการด าเนินงานแผนพฒันาบุคลากร (IDP) ของบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนบัสนุน โดยน าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 8/2560 วนัท่ี 1 
สิงหาคม 2560 (5.1-6-29)   ยกตวัอยา่งของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (5.1-6-30) ให้เป็นไป
ตามตวัช้ีวดั (KPI) ซ่ึงก าหนดไวใ้นแผน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไวใ้นแผนการบริหาร
และแผนพฒันาบุคลากร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา และรายงานผลการประเมินผล
การด าเนินงานของแผนการบริหารและแผนพฒันาบุคลากร   
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-6-01 แผนการบริหารและแผนพฒันาบุคลากร สายวิชาการและสายสนบัสนุน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2557-2561) 

5.1-6-02 แผนการการบริหารและแผนพฒันาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน ประจ าปี 
2560 

5.1-6-03 แผนกลยทุธ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2557-2561) 
5.1-6-04 แผนปฏิบติัราชการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 
5.1-6-05 หนงัสือบนัทึกขอ้ความ ท่ี ศธ 0583.18/งส.036 ลว 18 กรกฎาคม 2560 เร่ือง ขออนุมติัสรร

หาพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาและพนกังานราชการ 
5.1-6-06 หนงัสือบนัทึกขอ้ความ ท่ี ศธ 0583.01(สอ.)/636 ลว 3 กรกฎาคม 2560 เร่ือง ขอส่งขอ้มูล

ความตอ้งการอตัราก าลงับุคลากรสายวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
5.1-6-07 รายง านการประ ชุมคณะกรรมการวิ เ ค ร าะ ห์กรอบอัตร าก าลังพนักง านใน

สถาบนัอุดมศึกษา (สายวิชาการ) เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร
อ านวยการ ชั้น 2 มทร.ลา้นนา 

5.1-6-08 หนงัสือบนัทึกขอ้ความ ท่ี ศธ 0583.18/1760 ลว 30 ธนัวาคม 2559 เร่ือง พิจารณาการแบ่ง
โครงสร้างและภาระงานของบุคลากรตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5.1-6-09 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา คร้ังท่ี 
7/2560 เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลยั ส านกังานอธิการบดี 
มทร.ลา้นนา ดอยสะเก็ด  

5.1-6-10 แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ระยะ 5 ปี  
(ปีการศึกษา2559–2563) 

5.1-6-11 แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ปีการศึกษา2559 
5.1-6-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั (CEO) คร้ังท่ี 2/2560  

เม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2560 ณ หอ้งประชุม 1 อาคารอ านวยการ ชั้น 2 มทร.ลา้นนา 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
5.1-6-13 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบนั วงรอบปีการศึกษา 2558 
5.1-6-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (CEO) คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 5 

กมุภาพนัธ์ 2560 ณ หอ้งประชุม 1 อาคารอ านวยการ ชั้น 2 มทร.ลา้นนา  
5.1-6-15 มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) ในการประชุมคร้ังท่ี 31 

(6/2559) เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอ านวยการ ชั้น 2 มทร.
ลา้นนา  

5.1-6-16 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั (CEO) คร้ังท่ี 6/2560  
เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2560 ณ หอ้งประชุม 1 อาคารอ านวยการ ชั้น 2 มทร.ลา้นนา     

5.1-6-17 บนัทึกแจง้บุคลากรรายงานตวักลบัจากการไปเพ่ิมพนูความรู้ทางวชิาชีพ (ฝังตวั)  
ท่ี ศธ0583.18/ว0046 ลว 11 มกราคม 2560   

5.1-6-18 เอกสารเก่ียวกบั การก ากบัติดตามผูรั้บทุน รวมถึงบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บทุนท่ีลาศึกษาต่อ 
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

5.1-6-19 เอกสารติดตามบุคลากรท่ีครบก าหนดลาศึกษาต่อ โดยท าบนัทึกให้ผูท่ี้ตอ้งการขยายเวลา
ศึกษาต่อใหป้ฏิบติัตามประกาศมหาวทิยาลยัอยา่งเคร่งครัด 

5.1-6-20 เอกสารติดตามผลการศึกษา กรณีผูรั้บทุนรายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติัราชการตามเดิม 
5.1-6-21 เอกสารแจ้งให้ส่งรายงานผลการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ และระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ 
5.1-6-22 เอกสารประชุมเพ่ือซักซ้อมความเขา้ใจ เพ่ือเตรียมความพร้อมลาศึกษาต่อ ก่อนท่ีจะ

เดินทางไปศึกษาต่อ 
5.1-6-23 หนังสือเก่ียวกบัแนวปฏิบติัทั้งก่อนเดินทางและภายหลงัจากท่ีไดเ้ดินทางกลบัเขา้ปฏิบตั

ราชการเพ่ือก ากบัดูแลใหผู้เ้ดินทางปฏิบติัตามระเบียบราชการ 
5.1-6-24 โครงการส่งเสริมการจดัท าผลงานวิชาการ ปี 2560 เพ่ือสนับสนุนการจดัท าผลงานทาง

วชิาการอยา่งต่อเน่ือง ระหวา่งวนัท่ี 7-8 มีนาคม 2560 ณ สวนทวชีล รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม่ 

5.1-6-25 ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เร่ือง การจ่ายเงินสนบัสนุนส าหรับผูซ่ึ้ง
ด ารงต าแหน่งวชิาการ 

5.1-6-26 รายงานความกา้วหนา้ผลการด าเนินงานเก่ียวกบัการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการต่อสภา
มหาวิทยาลัย ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2559  ในการประชุมคร้ังท่ี 101 (1/2560) วนัท่ี 6 
มกราคม 2560 

5.1-6-27 รายงานผลติดตามการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะของสภามหาวิทยาลยั (ด้านการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ) ในการประชุมสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 105 (5/2560) 

5.1-6-28 โครงการก าหนดต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนบัสนุน 
วนัท่ี 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ หอ้งประชุมบูเกนวลิล่า สวนสวรรครี์สอร์ท เชียงใหม่ 
วนัท่ี 10-11 สิงหาคม 2560 ณ หอ้งประชุม 3 อาคารเรียนรวม มทร.ลา้นนา เชียงใหม่ 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
5.1-6-29 รายงานผลการด าเนินงานแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP) เขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 8/2560  วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 
5.1-6-30 ตวัอยา่ง แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.

ลา้นนา 
   
   

  ข้อ 7. การก ากับติดตามส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล    รองอธิการบดีดา้นบริหาร 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : รศ.ปาริชาติ บวัเจริญ    ผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางสาวปาณิสรา ธรรมเรือง 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1121 
E-mail :  qarmutl_cm@hotmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ภายในเป็นส่วนหน่ึงของการ
บริหารงาน โดยการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามท่ีส านกังาน คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด ให้มีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดบัไดแ้ก่ ระดบัหลกัสูตร ระดบั
คณะ ระดบัสถาบนัหรือมหาวิทยาลยั โดยมีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ ตามองค์ประกอบคุณภาพ ตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประกนัคุณภาพตามคู่มือการ
ประกนั คุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลยัได้
การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 4 ระดบั ดงัน้ี  
 1)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุก
หลกัสูตรด าเนินการ ประกนัคุณภาพ 6 องคป์ระกอบคุณภาพ จ านวน 14 ตวับ่งช้ี โดยทุกหลกัสูตร
จดัท ารายงานผลการด าเนินงานหลกัสูตร มคอ.7 ในระบบ CHE QA Online เพื่อใชใ้นการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร ซ่ึงในปีการศึกษา 2559 มีหลกัสูตรรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน จ านวน 55 หลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี 48 หลกัสูตร ระดบัปริญญาโท 7 หลกัสูตร 
โดยใชคู้่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ.  เป็นแนวทางด าเนินการประกนัคุณภาพ
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การศึกษา และเม่ือไดรั้บผลการประเมินแลว้ ทุกหลกัสูตรตอ้งจดัท าแผนพฒันาปรับปรุงใน มคอ.7 
ส่งคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา และด าเนินการปรับปรุงใหเ้ห็นผลในรอบปีถดัไป  
 2)  การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ ก าหนดให้ทุกคณะด าเนินการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน ตามคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา ของส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ใน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานรอบปี
การศึกษา 2559 ในระบบ CHE QA Online เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ 
และเม่ือคณะไดรั้บรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในแลว้ตอ้งจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ และ
รายงานผลการด าเนินงานใหม้หาวทิยาลยัทราบ 

3)  การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัพื้นท่ีและมหาวิทยาลยั ด าเนินการประกนั
คุณภาพ ใน 5 องค์ประกอบ 13 ตวับ่งช้ี ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเม่ือพื้นท่ีและมหาวิทยาลยัไดรั้บรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในแล้วต้องจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ และรายงานผลการด าเนินงานต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั 

4)  การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนบัสนุน ไดแ้ก่ สถาบนั ส านกั กอง 
ต่างๆ จดัท ารายงานการประเมินตนเอง SAR ตามตวับ่งช้ีในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ส าหรับหน่วยงานสนบัสนุน  โดยปีการศึกษา 2558 นั้น มีหน่วยงานสนบัสนุนท่ีรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน จ านวน 15 หน่วยงาน ต่อมาปีการศึกษา 2559ไดมี้การปรับปรุง พฒันาตวั
บ่งช้ีของหน่วยงานสายสนับสนุนข้ึนใหม่ เพื่อให้ทนัสมยัและสอดคล้องกับภาระงานของแต่
หน่วยงาน และมีการรวมหน่วยงานสนบัสนุนซ่ึงอยู่ในสังกดัส านักงานอธิการบดีทั้งหมด เป็น 1 
หน่วยงาน จึงท าให้มีหน่วยงานสนับสนุนท่ีต้องรับการประเมินในทั้ งหมด 5 หน่วยงาน คือ
ส านกังานอธิการบดี ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านกัส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน สถาบนัวิจยัและพฒันา สถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และให้ด าเนินงานตามรอบ
ปีงบประมาณ และรับการตรวจประเมินในเดือน พฤศจิกายน เพื่อให้สอดคลอ้งกบังบประมาณและ
การบริหารของหน่วยงานสนบัสนุน และเม่ือหน่วยงานไดรั้บรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในแลว้ จะตอ้งท าแผนพฒันาคุณภาพ และรายงานผลการด าเนินงานให้มหาวิทยาลยั
ทราบ (5.1-7-01) 

ส าหรับกลไกก ากบัติดตามใหทุ้กหน่วยงานด าเนินการประกนัคุณภาพ นั้น มหาวทิยาลยั ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อท าหนา้ท่ีในการวาง
นโยบายและแผนงานการประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ให้
สอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยั และขอ้ก าหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5.1-7-01)   
รวมทั้งก าหนดแนวทางปฏิบติัการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย เสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2560  วนัท่ี 2 มีนาคม 2560  และคร้ังท่ี 5/2560 วนัท่ี 3 
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พฤษภาคม 2560 (5.1-7-01)  และด าเนินการจดัประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ี ระดบั
สถาบนั จ านวน 2 คร้ัง โดยคร้ังท่ี 1 วนัท่ี 7 มิ.ย. 60 และคร้ังท่ี 2 วนัท่ี 7 ส.ค. 60 และน าเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 6/2560 วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2560  (5.1-7-01)   

ส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานท าหนา้ท่ีเป็นกลไกในการส่งเสริมการ
ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดการพฒันาองค์ความรู้
ด้านการประกนัคุณภาพท่ีสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติั พร้อมทั้งมีการถ่ายทอด องค์
ความรู้สู่การปฏิบติัท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อทุกหน่วยงานน าความรู้ไปใช้ด าเนินงานประกนั
คุณภาพของส่วนงาน ซ่ึงส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษาได้น าผลสรุปจากการด าเนินงานใน
รอบปีท่ีผา่นมา มาปรับปรุงการ ด าเนินงาน โดยมีโครงการท่ีจดัข้ึนเพื่อพฒันาระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยัดงัน้ี 

1)  โครงการจดัท าคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับหน่วยงานสนบัสนุน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีงบประมาณ 2560 เพื่อปรับปรุง พฒันา ตวับ่งช้ีการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของสายสนบัสนุนให้ทนัสมยั และสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและภาระ
งานของแต่หน่วยงาน (5.1-7-05)   

2) โครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ ตวับ่งช้ีประกนัคุณภาพระดบั
หลกัสูตร ระดบัคณะและสถาบนั จ านวน2 คร้ัง โดยคร้ังท่ี 1 วนัท่ี 8-9 ธันวาคม 2559 และคร้ังท่ี 2 
วนัท่ี 6-8 มกราคม 2560  เพื่อให้บุคลากรทราบถึงวิธีการจดัท ารายงาน วีธีการเก็บขอ้มูล และการ
ประเมินผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ ระดบั
หลกัสูตร ไดถู้กตอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั (5.1-7-06)   

3)  โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา จ านวน 2 คร้ัง โดยคร้ังท่ี 1 วนัท่ี 3-17 กุมภาพนัธ์ 2560
คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 30 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม 2560  เพื่อพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
การศึกษา ควบคุมคุณภาพ ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ (5.1-7-07)   
 4)  โครงการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจการประกนัคุณภาพการศึกษา ส าหรับผูบ้ริหาร 
วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2560 เพื่อให้ผูบ้ริหารทุกระดบั  เขา้ใจระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา มีการ
วางแผนการด าเนินงาน การจดัเก็บขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล และก ากบัติดตามอยา่งเป็นระบบ เพื่อ
การพฒันาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (5.1-7-08)   

5)  โครงการประชุมสัมมนาจดัท าแผนยุทธศาสตร์ด้านประกันคุณภาพการศึกษาของ                      
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  วนัท่ี 24-26 กุมภาพนัธ์ 2560 เพื่อวเิคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน ของการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา และจดัท าแผนยทุธศาสตร์
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ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายของมหาวิทยาลยั 
(5.1-7-09)   

6)  โครงการอบรมการใช้ระบบฐานขอ้มูลดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา (CHE QA 
ONLINE SYSTEM) และการจดัท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร 
ระดบัคณะ ปีการศึกษา 2559 วนัท่ี 19-20 มีนาคม 2560 เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลยัมีความรู้
ความเขา้ใจและสามารถกรอกขอ้มูลเขา้ระบบฐานขอ้มูลดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา (CHE 
QA Online System) ของ สกอ. ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น (5.1-7-10)   

7)  โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเลขานุการของการประเมินระดบัหลกัสูตร คณะ และ
สถาบนั วนัท่ี 29-30 มีนาคม 2560 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ 
แนวปฏิบติัในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานด้าน
เลขานุการ (5.1-7-11)   

8)  โครงการทบทวนความรู้และทกัษะของผูป้ระเมินคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตร วนัท่ี 
1-2 เมษายน 2560 เพื่อทบทวนตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตร รวมถึง
เตรียมความพร้อมให้กบัคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตร ในปีการศึกษา 2559
ใหมี้ความพร้อมในการเป็นผูป้ระเมิน (5.1-7-12)   

9)  โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการพฒันาสมรรถนะการปฏิบติังานของหน่วยงานสาย
สนบัสนุน โดยใชร้ะบบการพฒันาคุณภาพ PDCA วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560-16 มิถุนายน 2560 โดย
คร้ังท่ี 1 วนัท่ี  17 พฤษภาคม 2560 คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2560 คร้ังท่ี 3 วนัท่ี 6 มิถุนายน 2560
และคร้ังท่ี 4 วนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนาได้ปฏิบัติงานโดยยึดหลักระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA เพื่อเพิ่มการท างานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด (5.1-7-13)   

กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559  เน่ืองจากใน
ปีการศึกษา 2558 มี 8 หลกัสูตรและ 5 คณะมีผลการด าเนินงานอยูใ่นระดบัดี จึงไดจ้ดัโครงการ Site 
Visit หลกัสูตรและคณะท่ีมีผลการด าเนินงาน ระดบัดี โดยเชิญผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  มาร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในหลกัสูตรทัว่ไป รับการประเมินวนัท่ี 1-30 มิถุนายน 2560 หลกัสูตรท่ีไดรั้บการ Site 
Visit จ  านวน 8 หลักสูตร รับการประเมิน วนัท่ี 19-28 มิถุนายน 2560 ระดับคณะ ท าการตรวจ
ประเมินโดย Site Visit ทุกคณะ และรับการตรวจประเมินระหวา่งวนัท่ี 22-27 กรกฎาคม 2560ระดบั
พื้นท่ี รับการตรวจประเมินระหว่างวนัท่ี 1-21 กรกฎาคม 2560  (5.1-7-14)  ผลการประเมินระดบั
หลกัสูตรทั้งหมด 55 หลกัสูตร ผ่าน 51 หลกัสูตร ไม่ผ่าน 4 หลกัสูตร โดยเป็นระดบัปริญญาตรี 2 
หลกัสูตร คือ  บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และศศ.บ.การท่องเท่ียวและการโรงแรม 
ระดบัปริญญาโท 2 หลกัสูตร คือบธ.ม.บริหารธุรกิจ และวศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล ผลการประเมิน
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ระดบัคณะทั้งหมด 5 คณะ ระดบัพอใช ้4 คณะและตอ้งปรับปรุง 1 คณะ คือคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ผลการประเมินระดบัเขตพื้นท่ี ทั้งหมด 5 พื้นท่ี ระดบัพอใช้ 3 พื้นท่ี และตอ้งปรับปรุง 2 พื้นท่ี คือ
ตาก และเชียงราย ทั้งน้ีทางส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษาไดน้ าผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 เขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 8/2560 เม่ือวนัท่ี 1
สิงหาคม 2560  (5.1-7-15)   เสนอต่อสภาวิชาการ คร้ังท่ี 118 วนัท่ี 3 สิงหาคม 2560  พิจารณา
เห็นชอบและน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 109 (9/2560) วนัท่ี 1 ก.ย. 2560
พิจารณาใหข้อ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาปรับปรุงต่อไป 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-7-01 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาส าหรับหน่วยงานสนบัสนุน 
5.1-7-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา มทร.

ลา้นนา 
5.1-7-03 มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2560  วนัท่ี 2 มีนาคม 2560 และ

คร้ังท่ี 5/2560 วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 
5.1-7-04 มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 6/2560 วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2560  
5.1-7-05 โครงการจดัท าคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
5.1-7-06 โครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ ตวับ่งช้ีประกันคุณภาพระดับ

หลกัสูตร ระดบัคณะและสถาบนั จ านวน 2 คร้ัง โดยคร้ังท่ี 1 วนัท่ี 8-9 ธนัวาคม 2559 และ
คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 6-8 มกราคม 2560 

5.1-7-07 โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา จ านวน 2 คร้ัง โดยคร้ังท่ี 1 วนัท่ี 3-17 กมุภาพนัธ์ 
2560 คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 30 มิถุนายน- 27 กรกฎาคม 2560 

5.1-7-08 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจการประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับผูบ้ริหาร 
วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2560 

5.1-7-09 โครงการประชุมสัมมนาจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  วนัท่ี 24-26 กมุภาพนัธ์ 2560 

5.1-7-10 โครงการอบรมการใช้ระบบฐานขอ้มูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA 
Online  System) และการจดัท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบั
หลกัสูตร ระดบัคณะ ปีการศึกษา 2559 วนัท่ี 19-20 มีนาคม 2560 

5.1-7-11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการของการประเมินระดับหลักสูตร  คณะ และ
สถาบนั วนัท่ี 29-30 มีนาคม 2560 

5.1-7-12 โครงการทบทวนความรู้และทกัษะของผูป้ระเมินคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตร วนัท่ี 1-2
เมษายน 2560 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
5.1-7-13 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการพฒันาสมรรถนะการปฏิบติังานของหน่วยงานสาย

สนบัสนุน โดยใชร้ะบบการพฒันาคุณภาพ PDCA วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560 -16 มิถุนายน 
2560 โดยคร้ังท่ี 1 วนัท่ี  17 พฤษภาคม 2560 คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2560 คร้ังท่ี 3 
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2560 และคร้ังท่ี 4 วนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 

5.1-7-14 ค าสั่งแต่งตั้งผูป้ระเมินคุณภาพภายใน ระดบัหลกัสูตร คณะและสถาบนั  มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2559 

5.1-7-15 มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 8/2560 เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2559 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 ขอ้ 5  คะแนน  
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ตัวบ่งช้ีที ่5.2   ระบบก ำกบักำรประกนัคุณภำพหลกัสูตรและคณะ 
 
ผู้ก ำกบัดูแลตวับ่งช้ี : ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล   รองอธิการบดีดา้นบริหาร 
หน่วยงำน/ผู้รับผดิชอบหลกั : รศ.ปาริชาติ บวัเจริญ   ผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา 
หน่วยงำน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรำยงำน : นางสาวปาณิสรา ธรรมเรือง 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1121 
E-mail :  qarmutl_cm@hotmail.com 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  :  คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดบัคณะของทุกคณะ 
คะแนนทีไ่ด้ : 

 คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดบัคณะของทุกคณะ 
 

 จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบนั 

 
ข้อมูลกำรด ำเนินงำน : 

คณะ 
คะแนนเฉลีย่ผลประเมนิ  

(เตม็ 5 คะแนน) 
ระดบัคุณภำพ 

1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2.51 พอใช ้
2. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 2.48 ตอ้งปรับปรุง 
3. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3.00 พอใช ้
4. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 3.26 พอใช ้
5. วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 2.88 พอใช ้
ผลรวมของผลการประเมินระดบัคณะทุกคณะ 14.13 
จ านวนคณะทั้งหมดของสถาบนั 5 
ค่าคะแนนท่ีได ้ 2.83 

 
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนอ้ำงองิ : 
หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 

5.2-1-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ ปีการศึกษา 2559 

 
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน :  

เป้ำหมำย 2559 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนทีไ่ด้ กำรบรรลุเป้ำหมำย 

3 คะแนน 2.83 คะแนน 2.83 คะแนน  
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ตัวบ่งช้ีที ่5.3   ระบบก ำกบักำรประกนัคุณภำพหลกัสูตรและคณะ 
 
ผู้ก ำกบัดูแลตวับ่งช้ี : ผศ.สนิท   พิพิธสมบติั    รองอธิการบดีดา้นวชิาการและกิจการนกัศึกษา 
หน่วยงำน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผศ.สมเกียรติ วงษพ์านิช  ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
หน่วยงำน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรำยงำน : นางสาวประทุมพร  ป๋ามี และนายญาณกว ีขดัสีทะลี 
โทรศัพท์ : 053-921444  ต่อ 1103, 1803 
E-mail :  curriculumrmutl@gmail.com 

 
ผลกำรด ำเนินงำน : 
 
 ข้อ 1.  มีระบบและกลไกในกำรก ำกับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะให้เป็นไป

ตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ 
 มีระบบและกลไกในการก ากบัติดตามการด าเนินการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะให้
เป็นไปตามองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะ ดงัน้ี 
 1)   มีกำรวำงแผน (Plan) 

(1) แผนการด าเนินการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะ ปีการศึกษา 2559 
(2) มีคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
(3) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการซ่ึงมีหน้าท่ีมีการด าเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ  

การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพ การพฒันาตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินจะ
มุ่งไปท่ีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพตามค าสั่งมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ท่ี 766/2560 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ ก ากบั ติดตามการด าเนินงาน
การประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตรและคณะ ตามองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

(4) มีการแต่งตั้งผูก้  ากับดูแล และหน่วยงานรับผิดชอบตัวบ่งช้ีตามมาตรฐานการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามค าสั่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ท่ี 115/2560 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลตวับ่งช้ีและจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตาม
เป้าหมายคุณภาพของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ประจ าปีการศึกษา 2559 

(5) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา โดยส านกัประกนัคุณภาพการศึกษาไดมี้
การจัดโครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อให้
ผูด้  าเนินการทราบถึงตวับ่งช้ีประกนัคุณภาพและเป็นแนวทางในการด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 
จ านวน 2 โครงการ ประกอบดว้ย 
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 - โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจตวับ่งช้ี
ประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตร (ปริญญาตรี)  จดัข้ึนในระหว่างวนัท่ี 8-9 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง
ราชาวดี โรงแรมคุม้ภูค าวตัถุประสงคเ์พื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจตวับ่งช้ีประกนัคุณภาพระดบั
หลกัสูตร มาตรฐานตวับ่งช้ี และเกณฑป์ระเมินประกนัคุณภาพระหลกัสูตร วธีิการจดัท ารายงาน วธีิ
เก็บขอ้มูล และการประเมินผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพ ตลอดจนจดัท าแผนพฒันาคุณภาพได้
ถูกตอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยมีวิทยากรคือ คุณนุชนภา ร่ืนอบเชย จากส านกัมาตรฐาน
และประเมินผลอุดมศึกษา และวทิยากรภายใน 
 - โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจตวับ่งช้ี
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (ปริญญาโท)ระหว่างวนัท่ี 6-8 มกราคม 2560 ณ ห้องศรีนคร 
โรงแรมคุม้ภูค า การจดัโครงการในคร้ังน้ีผูเ้ขา้รับการอบรมเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปริญญาโท 
โดยมีวิทยากร คือ รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และ
วทิยากรภายใน จดัข้ึนใน โดยวตัถุประสงคเ์พื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจตวับ่งช้ีประกนัคุณภาพ
ระดบัหลกัสูตร(ปริญญาโท) มาตรฐานตวับ่งช้ี และเกณฑ์ประเมินประกันคุณภาพระหลักสูตร 
(ปริญญาโท) และการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (ปริญญาโท) ตลอดจนจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพไดถู้กตอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 2)  กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ (Do) 
 คณะกรรมการ ก ากบั ติดตามการด าเนินงานการประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตรและ
คณะ ตามองค์ประกอบการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีการ
ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระบบและกลไกในการก ากับติดตามการ
ด าเนินการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะมีการประชุมติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง
ตลอดทั้งปีการศึกษา 2559 
  -  คณะกรรมการ ก ากบั ติดตามการด าเนินงานการประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตร
และคณะ ตามองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา คร้ังท่ี 
1/2559  
 -   คณะกรรมการ ก ากบั ติดตามการด าเนินงานการประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตร
และคณะ ตามองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา คร้ังท่ี 
2/2559 
 3)  กำรประเมินคุณภำพภำยใน (Check)  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา โดยส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา ไดจ้ดั
กิจกรรมวิพากษร์ายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2559 ในวนัท่ี 18-19 สิงหาคม 2560
เพื่อให้มหาวิทยาลยัมีรายงานการประเมินตนเองท่ีถูกตอ้ง มีคุณภาพและมีเอกสารหลกัฐานขอ้มูล
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ยืนยนัผลการประเมินตนเอง ทั้งน้ีไดน้ าขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดน าไปปรับปรุงรายงานในระดบัสถาบนั 
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินตนเองจากคณะกรรมการ  
 4)  กำรควบคุมคุณภำพ และกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน (Act) 
 ประชุมติดตามผลการด าเนินงานรายตวับ่งช้ีระดบัสถาบนั ปีการศึกษา 2559 วนัท่ี 7 
สิงหาคม 2560 ส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา น าโดย รศ.ดร.ปาริชาติ บวัเจริญ ผูอ้  านวยการ
ส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา ไดจ้ดัประชุมติดตามผลการด าเนินงานรายตวับ่งช้ีระดบัสถาบนั 
ปีการศึกษา 2559 การประชุมในคร้ังน้ีจดัข้ึนเป็นคร้ังท่ี 2 เพื่อติดตามผลการด าเนินงานและเตรียม
ความพร้อมรับการตรวจประเมินประกนัคุณภาพภายในระดบัสถาบนักบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตวั
บ่งช้ี จดัข้ึน ณ หอ้งประชุม 1 อาคารอ านวยการ 
 
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนอ้ำงองิ : 
หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 

5.3-1-01    แผนการด าเนินการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะ ปีการศึกษา 2559 
5.3-1-02   คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
5.3-1-03   ค าสั่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ท่ี 766/2560 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ก ากับ ติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะ ตาม
องคป์ระกอบการประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

5.3-1-04   ค าสั่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ท่ี 115/2560 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากบัดูแลตวับ่งช้ีและจดัท ารายงานการประเมินตนเอง(SAR) ตามเป้าหมายคุณภาพของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ประจ าปีการศึกษา 2559 

5.3-1-05   รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก ากบั ติดตามการด าเนินงานการประกนัคุณภาพระดบั
หลกัสูตรและคณะ ฯ 

 
 
 ข้อ 2.  มีคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่ก ำหนดใน  ข้อ 1  และ

รำยงำนผลกำรติดตำมให้กรรมกำรประจ ำสถำบันเพือ่พจิำรณำ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ตามค าสั่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ท่ี 766/2560 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ ก ากบั ติดตามการด าเนินงานการประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตรและ
คณะ ตามองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ซ่ึงหนา้ท่ี
ก ากบัการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตรและคณะ โดยมีการด าเนินการตั้งแต่ 
การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพ การพฒันาตวับ่งช้ีและ
เกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ 
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เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด โดยสะทอ้นการจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ โดยมีการ
ประชุมติดตามการด าเนินการ จ านวน 2 คร้ัง  
 
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนอ้ำงองิ : 
หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 

5.3-2-01   ค าสั่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ท่ี 766/2560 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ก ากับ ติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะ ตาม
องคป์ระกอบการประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

5.3-2-02  รายงานการประชุม คณะกรรมการ ก ากบั ติดตามการด าเนินงานการประกนัคุณภาพระดบั
หลกัสูตร และคณะ ตามองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลลา้นนา คร้ังท่ี 1/2559 

5.3-2-03   รายงานการประชุม คณะกรรมการ ก ากบั ติดตามการด าเนินงานการประกนัคุณภาพระดบั
หลกัสูตรและคณะ ตามองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลลา้นนา คร้ังท่ี 2/2559 

 
 
 ข้อ 3.  มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพือ่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหลกัสูตรและคณะให้เกดิผลตำม

องค์ประกอบกำรประกนัคุณภำพหลกัสูตรและคณะ 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา โดยส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนมีการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการด าเนินงานของหลกัสูตรและคณะ
ใหเ้กิดผลตามองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะ 
 
 องค์ประกอบที ่1 กำรก ำกบัมำตรฐำน   
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาไดใ้ห้ความส าคญักบัการก ากบัมาตรฐาน โดยได้
จดัสรรทรัพยากรเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 
 1)  มหาวิทยาลยัไดจ้ดัส ารวจอตัราก าลงับุคลากรสายวิชาการในแต่ละคณะ/วิทยาลยั โดย
ลงลึกถึงหลกัสูตรท่ีมีปัญหาขาดแคลนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและปัญหาความมัน่คงในต าแหน่ง
หนา้ท่ีในการเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร เพื่อให้หลกัสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานปี 2558
โดยมีการจัดรับสมัครบุคลากรสายวิชาการภายในท่ีย ังไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงอัตราก าลังดังกล่าวจะเป็นก าลังส าคัญในการควบคุมดูแลคุณภาพของ
หลักสูตรให้มีมาตรฐานต่อไป โดยบุคลากรท่ีได้มีการบรรจุคร้ังน้ี เ ร่ิมปฏิบัติหน้าท่ีตั้ งแต่
ปีงบประมาณ 2559 ในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 
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 2) มหาวิทยาลยัไดเ้ห็นความส าคญัของบุคลากรสายวิชาการในดา้นการวิจยั การจดัการ
เรียนการสอน เพื่อน าเขา้สู่ต าแหน่งวิชาการท่ีสูงข้ึน โดยไดจ้ดัโครงการอบรมบุคลากรสายวิชาการ
ในมหาวิทยาลยัในปีงบประมาณ 2559 ข้ึน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการก ากบัมาตรฐานของหลกัสูตร
ตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาปี พ.ศ. 2558 
 
 องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต  
 มหาวทิยาลยัไดเ้ห็นความส าคญัของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาไปแลว้ ซ่ึงเป็นการสะทอ้นถึง
คุณภาพของหลกัสูตรในมหาวทิยาลยั รวมถึงความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต ซ่ึงจะน ามาเป็นขอ้มูลใน
การปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป โดยในการจดัสรรทรัพยากรในดา้นบณัฑิตดงัต่อไปน้ี 
 1)  มีการจดัสรรงบประมาณในการจดัท ารายงานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิตท่ีได้
ส าเร็จการศึกษาแลว้ ซ่ึงไดมี้การจดัท ารายงานโดยกองพฒันานกัศึกษา  
 2)  มีการจดัสรรงบประมาณในการแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบณัฑิต โดยจดัท า
ผ่านเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลยั เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนั้นมี
แบบสอบถามผูใ้ช้บณัฑิตจากบุคลากรภายนอก ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการพิจารณาคุณภาพของ
หลกัสูตรและปรับปรุงหลกัสูตรใหดี้ข้ึน 
 
 องค์ประกอบที ่3 นักศึกษำ  
 ในทุกๆปีการศึกษา มหาวิทยาลัยมีการรับสมคัรนักศึกษาใหม่เพื่อศึกษาต่อ โดยส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซ่ึงได้ด าเนินการตั้งแต่ส ารวจแผนรับนักศึกษา เปิดรับสมคัร
นกัศึกษาใหม่ จดัการสอบแข่งขนัทุกรูปแบบตามนโยบายของมหาวิทยาลยัและสกอ.ก าหนด โดยมี
การจดัสรรทรัพยากรทั้งงบประมาณและก าลงัคนในการรับสมคัรนกัศึกษาและการปรับพื้นฐานของ
นกัศึกษาใหม่ดงัต่อไปน้ี 
 1)  มีการจัดท าการส ารวจแผนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559 และด าเนินการประชุม
วางแผนก าลงัคนและงบประมาณในการจดัการรับสมคัรนกัศึกษาใหม่  
 2)  การจดัสรรทรัพยากรเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของหลกัสูตรและคณะ ให้เกิดผล
ตามองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะ โดยมีการจดัโครงการปรับพื้นฐานส าหรับ
นกัศึกษาใหม่ รหสั 59 อาทิเช่น โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนกัศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 
ซ่ึงมีวตัถุประสงคท์ั้งหมด 4 ดา้นคือ 
 - เพื่อสอบวดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษ 
 - เพื่อเรียนปรับพื้นฐานภาษาองักฤษ 
 - เพื่อเรียนปรับพื้นฐานวชิาชีพ 
 - เพื่อใหด้ าเนินการเตรียมความพร้อมนกัศึกษาใหม่   
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 องค์ประกอบที ่4 อำจำรย์  
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาส่งเสริมให้คณะมีนโยบายการพฒันาบุคลากรสาย
วชิาการ โดยมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพฒันาระบบการบริหารงานบุคคลให้
คล่องตวั ยืดหยุ่นมีประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นรูปธรรมและชอบธรรมเร่งรัดพฒันาบุคลากรทั้ง
ทางดา้นการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การฝังตวั การปรับเพิ่มคุณวุฒิทางวิชาการ เพื่อให้มีคุณสมบติั
ทดัเทียมกบัมาตรฐานการอุดมศึกษา ตามแผนแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เช่น  
 1)  งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นกัวจิยั 
 2) พฒันาบุคลากรทางวิชาการเขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาตราจารย ์รองศาสตรา
จารย ์และศาสตราจารยใ์หมี้สัดส่วนตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
 3) สนบัสนุนใหบุ้คลากรเขา้รับการฝึกประสบการณ์ดา้นการปฏิบติั (ฝังตวั) ร่วมกบัสถาน
ประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ 
 4) สร้างเครือข่ายร่วมกบัสถาบนัการศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้บุคลากรศึกษาต่อใน
ระดบัสูง เพื่อเพิ่มคุณวฒิุทางการศึกษาตามมาตรฐานระดบัอุดมศึกษา 
 
 องค์ประกอบที ่5 หลกัสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน  
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนามีทิศทางจดัการเรียนการสอนใหมี้ความเช่ียวชาญ
เป็นนกัปฏิบติัควบคู่ไปกบัการคิดเป็น ตลอดจนพฒันามาตรฐานวิชาชีพการเป็นนกัปฏิบติัพฒันา
องค์ความรู้ให้งานวิชาการกา้วทนัการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นสากล พฒันาสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั พฒันาเทคโนโลยีตามแผนแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยสนบัสนุนดา้นการพฒันากระบวนการเรียนการสอน 
ดงัน้ี 
 1)  มหาวทิยาลยัไดจ้ดัสรรงบประมาณในการพฒันาหลกัสูตรฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
ปี 2560 ให้แก่คณะ เพื่อน าไปพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และตรงตามความต้องการของ
ประเทศชาติ อีกทั้งตอ้งก ากบัมาตรฐานของหลกัสูตรให้ถูกตอ้งตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาปี 
2558 
 2) มหาวิทยาลัยได้เห็นความส าคญัของการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการ
ความรู้ โดยไดจ้ดัโครงการการจดัท า มคอ.3 หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559) โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในระหว่างวนัท่ี 27 – 29 กรกฎาคม 2559 ซ่ึงมี
วิทยากรท่ีเช่ียวชาญในการจดัการเรียนการสอนและได้น าความรู้ในการจดัการเรียนการสอนแบบ 
STEM มาประยกุตใ์ชก้บัการจดัการเรียนการสอนต่อไป 
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 องค์ประกอบที ่6 ส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้  
 มหาวิทยาลยัเห็นความส าคญัในดา้นสนบัสนุนการเรียนรู้ ท่ีสามารถสืบคน้ คน้ควา้ความรู้
ดว้ยตนเอง จึงไดจ้ดัสรรงบประมาณ ดงัต่อไปน้ี 
 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ และอุปกรณ์ต่าง ๆในการฝึกปฏิบติัการ โดยเฉพาะหอสมุดกลางของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนามีหนงัสือ ต าราเรียน วารสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ศูนยก์าร
เรียนรู้ดว้ยตนเองการใหบ้ริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) และการใหบ้ริการทางดา้นวชิาการต่าง ๆ  
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  ส่ิงตีพมิพ์และส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
(1) หนงัสือและต าราเรียนภาษาไทย 67,453  เล่ม 
(2) หนงัสืออา้งอิงภาษาไทย 2,496  เล่ม 
(3) หนงัสือและต าราเรียนภาษาองักฤษ 16,919 เล่ม 
(4) หนงัสืออา้งอิงองักฤษ 18,303  เล่ม 
(5) วจิยั 822  เล่ม 
(6) วทิยานิพนธ์ 251  เล่ม 
(7) วารสาร 205  เล่ม 
(8) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย 9,285  เล่ม 
(9) Electronic resources  1,127  เล่ม 
(10) SET Corner 67  เล่ม 
(11) นวนิยาย, เร่ืองสั้น 4,187  เล่ม 
(12) วารสารเยบ็เล่ม 36  เล่ม 
(13) วารสารบอกรับ 81  เล่ม 
(14) E-book จาก Gale Virtual Reference Library (GVRL) 363 เล่ม 
(15) E-book (IG Library) 18  เล่ม 
(16) E-book (E-Library) 4,078  เล่ม 
(17) E-Project 206  เล่ม 
 ฐำนข้อมูล 
(1) ACM Digital Library 
(2) H.W Wilson 
(3) IEEE/IET Electronic Library (IEL) 
(4) ProQuest Dissertation & Theses Global 
(5) Web of Science 
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(6) SpringerLink – Journal 
(7) American Chemical Society Journal (ACS) 
(8) Academic Search Complete 
(9) ABI/INFORM Complete 
(10) Computers & Applied Sciences Complete 
(11) Education Research Complete 
(12) Emerald Management (EM92) 
(13) ScienceDirect 
(14) Communication & Mass Media Complete 
 
 2) การสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย ์พฒันา/ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  
New Approach to Learning เพื่อเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้และพฒันาบณัฑิตนกั ปฏิบติัท่ีมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับความ ต้องการของประเทศและแข่งขนัได้ในระดับสากล เช่น ความร่วมมือ การ
แลกเปล่ียนนกัศึกษา นกัวจิยั อาจารย ์กบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ  
 
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนอ้ำงองิ : 
หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 

5.3-3-01 หนงัสือรับสมคัรบุคลากรสายวชิาการ 
5.3-3-02 โครงการส่งเสริมการจดัท าผลงานทางวชิาการ ระหวา่งวนัท่ี 7-8 มีนาคม 2560 
5.3-3-03 แผนรับนกัศึกษาปีการศึกษา 2559 
5.3-3-04 รายงานผลการประเมินคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคโ์ดยสถานประกอบการ มทร.

ลา้นนา ปีการศึกษา 2558  
5.3-3-05 รายงานผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบณัฑิต มทร.ลา้นนา ปีการศึกษา 2558 
5.3-3-06 โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนกัศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 
5.3-3-07 ขอ้มูลบุคลากรไปเพ่ิมพนูความรู้ทางวชิาชีพ (ฝังตวั) ประจ าปี 2559 มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
5.3-3-08 ฐานขอ้มูลผูรั้บทุนการศึกษาไปตา่งประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
5.3-3-09 แผนการพฒันาหลกัสูตร 
5.3-3-10 โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัท า มคอ.3 หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
5.3-3-11 รายงานการวจิยัเร่ืองความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีมีต่อการใชบ้ริการ

ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
เชียงใหม่ 
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 ข้อ 4.  น ำผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของกรรมกำร
ระดับสถำบันเสนอสภำสถำบันเพือ่พจิำรณำ 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ รายตวับ่งช้ีตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ. ประจ าปีการศึกษา 2559 

- สภาวชิาการ พิจารณาเม่ือคร้ังท่ี 117 (ก.ค.60) วนัท่ี 3 สิงหาคม 2560 
- สภามหาวทิยาลยัฯ  พิจารณาเม่ือคร้ังท่ี 109 (9/2560)  วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 

 
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนอ้ำงองิ : 
หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 

5.3-4-01   มติสภาวคิร้ังท่ี 117(ก.ค.60) วนัท่ี 3 สิงหาคม 2560 
5.3-4-02 มติสภามหาวทิยาลยัฯ คร้ังท่ี 109(9/2560)  วนัท่ี 1 กนัยายน  2560 

 
 
 ข้อ 5.  น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกสภำสถำบันมำปรับปรุงหลักสูตรและกำร

ด ำเนินงำนของคณะให้มีคุณภำพดีขึน้อย่ำงต่อเน่ือง 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนามีการประชุมคณะกรรมการ ก ากบั ติดตามการ
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตรและคณะตามองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เพื่อน าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะจากสภาสถาบนั
มาปรับปรุงหลกัสูตรและจดัท าแผนพฒันาการด าเนินงานของคณะ/วิทยาลยัฯ ให้มีคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง 
 
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนอ้ำงองิ : 
หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 

5.3-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก ากบั ติดตามการด าเนินงานการประกนัคุณภาพระดบั
หลกัสูตรและคณะ ตามองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลลา้นนา คร้ังท่ี 2/2559 
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 ข้อ 6.  มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลกัสูตรผ่ำนองค์ประกอบที ่1 กำรก ำกบัมำตรฐำน 
 ปีการศึกษา 2559 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลมีหลกัสูตรทั้งหมด 55 หลกัสูตร  

- ผา่นการประเมินตามองคป์ระกอบท่ี 1 จ  านวน 51 หลกัสูตร  
- ไมผ่า่นการประเมินตามองคป์ระกอบท่ี 1 จ  านวน  4 หลกัสูตร 

 
 ส าหรับหลกัสูตรท่ีไม่ผ่านการประเมินในองค์ประกอบท่ี 1 มีสาเหตุมาจากจ านวนและ
คุณสมบติัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร อยา่งไรก็ตามมหาวิทยาลยัไดมี้ความพยายามในการจดัสรร
ทรัพยากรบุคลากร เพื่อใหทุ้กหลกัสูตรมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานต่อไป 
 
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน :  

เป้ำหมำย 2559 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนทีไ่ด้ กำรบรรลุเป้ำหมำย 

5 ขอ้ 5 ขอ้ 4 คะแนน  
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ส่วนที่ 3  
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2559 
 

 
จากผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  เม่ือประเมินโดยใช้

เกณฑ์มาตรฐานตามท่ี สกอ. ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2559  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
สรุปไดด้งัน้ี 
 
ตารางแสดงผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับสถาบัน  

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลติบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  
ผลการบริหารจดัการหลกัสูตร
โดยรวม 

3 คะแนน 
123.46 

=  2.25 คะแนน  2.25 
55 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  
อาจารยป์ระจ าสถาบนัที่มี
คุณวฒิุปริญญาเอก 

ร้อยละ 16 
233.5 

X 100 = 19.45%  2.43 
1,200.5 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 
อาจารยป์ระจ าสถาบนัที่ด  ารง
ต าแหน่งทางวชิาการ 

ร้อยละ 30 
295 

X 100 = 24.57 %  2.05 
1,200.5 

ตัวบ่งช้ีที ่1.4 
การบริการนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี 

5 ขอ้ 
6 ขอ้ 

(ขอ้ 1-6) 
 5.00 

ตัวบ่งช้ีที ่1.5 
กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี 

5 ขอ้ 
6 ขอ้ 

(ขอ้ 1-6) 
 5.00 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 : การผลติบัณฑิต 3.35 

องค์ประกอบที่ 2 : วิจัย 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 
ระบบและกลไกการบริหาร
และพฒันางานวจิยัหรืองาน
สร้างสรรค ์

6 ขอ้ 
6 ขอ้ 

(ขอ้ 1-6) 
 5.00 
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ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  
เงินสนบัสนุนงานวจิยังาน
สร้างสรรค ์

สายวทิยฯ์  
= 60,000 
สายสังคม 
= 25,000 

20.54 
= 4.11 คะแนน  4.11 

5 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 
ผลงานวชิาการของอาจารย์
ประจ าและนกัวจิยั 

3 คะแนน 
14.89 

= 2.98 คะแนน  2.98 
5 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 : วิจัย 4.03 

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  
การบริการวชิาการแก่สังคม 

6 ขอ้ 
6 ขอ้ 

(ขอ้ 1-6) 
 5.00 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 5.00 

องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  
ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรม 

6 ขอ้ 
6 ขอ้ 

(ขอ้ 1-6) 
 5.00 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 

องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที ่5.1  
การบริหารของสถาบนัเพื่อ
การก ากบัติดตามผลลพัธ์ตาม
พนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและอตั
ลกัษณ์ของสถาบนั 

6 ขอ้ 
7 ขอ้ 

(ขอ้ 1-7) 
 5.00 

ตัวบ่งช้ีที ่5.2 
ผลการบริหารของคณะ 

4 คะแนน 
14.13 

= 2.83  2.83 
5 

ตัวบ่งช้ีที ่5.3 
 ระบบก ากบัการประกนั
คุณภาพหลกัสูตรและคณะ 

5 ขอ้ 
5 ขอ้ 

(ขอ้ 1-5) 
 4.00 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 3.94 
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ตารางแสดงการวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัสถาบัน 

องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี 
คะแนนประเมินเฉลีย่ 

ผลการ
ประเมิน I P O 

คะแน
นเฉลีย่ 

องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 5 2.24 5.00 2.25 3.35 พอใช้ 
องคป์ระกอบท่ี 2 วจิยั 3 4.11 5.00 2.98 4.03 ดี 
องคป์ระกอบท่ี 3 บริการวชิาการ 1  - 5.00  - 5.00 ดมีาก 
องคป์ระกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 2  - 5.00  - 5.00 ดมีาก 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 3  - 4.50 2.83 3.94 ดี 

รวม 13 2.86 4.86 2.69 3.90 ดี 

ผลการประเมิน พอใช้ ดมีาก พอใช้   
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