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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2560 
 

บทสรุปผู้บริหาร 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา (RMUTL) เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นเขต
ภาคเหนือตอนบน สถาปนามาจากวิทยาลยัเทคโนโนยีและอาชีวศึกษา ทางมหาวิทยาลยัมุ่งผลิต
บณัฑิตนกัปฏิบติั ให้มีความเช่ียวชาญทางดา้นวิชาชีพ ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน 
พฒันาห้องปฏิบติัการพื้นฐาน และศูนยค์วามเช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นวิชาชีพ และการบูรณาการ 
การจดัการเรียนการสอนกบัการปฏิบติังานจริง 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นผูน้ าในการจดัการศึกษา บนฐานความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology-Based) บูรณาการ การเรียนการ
สอน กบัการปฏิบติังานจริง (Work Integrated Learning ; WIL) เสริมสร้างคุณลกัษณะบณัฑิตให้
เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะไดรั้บการสถาปนาข้ึนตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2548 ประกอบด้วย 6 พื้นท่ี กบั 1 สถาบนั คือ พื้นท่ี
เชียงราย พื้นท่ีตาก พื้นท่ีน่าน พื้นท่ีพิษณุโลก พื้นท่ีภาคพายพั เชียงใหม่ พื้นท่ีล าปาง และสถาบนัวจิยั
เทคโนโลยเีกษตร มหาวทิยาลยัเป็นผูน้ า มีความเลิศในการผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั (Hands-on) ท่ีมุ่งสู่
ความเป็นมืออาชีพ (Professional) สู่การเป็นมหาวทิยาลยันวตักรรมเพื่อชุมชน 
 
ปรัชญา  :  นวตักรรมเพื่อชุมชน 
   
วสัิยทศัน์ :  
  “มหาวิทยาลยัชั้นน าดา้นวิชาชีพและเทคโนโลย ีในการผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั เพื่อยกระดบั
คุณภาพชีวติ ชุมชน ทอ้งถ่ิน อยา่งย ัง่ยนื” 
 
พนัธกจิ : 
  1)  จัดการศึกษาวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ทั้ งใน
ระดบัชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม พึ่งพาตนเองได ้
และเป็นท่ีพึ่งทางวชิาการใหก้บัสังคม และทอ้งถ่ิน 
  2)  ศึกษา วจิยั ท่ีเนน้การสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรม ในระดบัชาติและนานาชาติ 
  3)  การบริการวิชาการ มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้และนวตักรรม เพื่อยกระดบัคุณภาพ
ชีวติ ของสังคม ชุมชน  ทอ้งถ่ิน อยา่งย ัง่ยนื 
  4)  ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อธ ารงรักษาไวซ่ึ้ง ศิลปวฒันธรรม ภูมิ
ปัญญา สร้างสมดุล ของสังคมกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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  5)  บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
กบัมหาวทิยาลยั น าไปสู่การพฒันาอยา่งมัน่คง และย ัง่ยนื 
 
อตัลกัษณ์  :  บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพทีใ่ช้เทคโนโลยเีป็นฐาน 
 -  บณัฑิตนกัปฏิบติั (Hands - on) 
 -  ใชท้กัษะท่ีมีเทคโนโลยเีป็นฐาน (Technology - Based Learning) 
 -  สร้างความเช่ียวชาญวชิาชีพ (Professional Oriented) 
 
เอกลกัษณ์ : 
  ภาพลกัษณ์ท่ีดีเป็นส่ิงส าคญัของทุกองคก์ร การก าหนดเอกลกัษณ์ท่ีชดัเจน สามารถใชเ้ป็น
กรอบส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ประกอบดว้ย เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรปลอดภยั ความหลากหลายทางชีวภาพ ความมัน่คงทาง
นวตักรรมเกษตร อาหารลา้นนา เทคโนโลยีและการจดัการเพื่อชุมชน การขนส่ง การคา้ระหว่าง
ประเทศและบริการจัดการเทคโนโลยี วฒันธรรมท้องถ่ินและนวตักรรม อาหารสุขภาพและ
พนัธุกรรมพืช เป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนและสร้างความเขา้ใจ ให้มีเป้าหมายเดียวกนั สู่การ
เป็น “มหาวทิยาลยันวตักรรมเพื่อชุมชน” 
 
วฒันธรรมองค์กร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา : 
 วฒันธรรมองคก์ร เป็นส่ิงส าคญัยิ่งท่ีจ  าเป็นจะตอ้งส่ือสารให้บุคลากรภายในองคก์ร มีการ
ปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองและชดัเจน จนเป็นเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั เพื่อจดจ าง่ายและสะดวกต่อการ
ปฏิบัติ จึงก าหนดจากอักษรย่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยฯ (Rajamangala University of 
Technology Lanna) 
 R : Responsibility - รับผดิชอบต่อภารกิจต่อชุมชนสังคมประเทศชาติ 
 M : Morality - ยดึมัน่ในคุณธรรมความงามความดี 
 U : Unity - ความเป็นหน่ึงเดียว 
 T : Technology - วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นฐานการพฒันา 
 L : Learning society - สังคมแห่งการเรียนรู้ 
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ตราราชมงคล : 
 เป็นรูปตราวงกลม ภายใตพ้ระมหาพิชยัมงกุฎ ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบวับาน 8 กลีบ 
หมายถึง ปัญญาอนัเป็นแสงสวา่งในโลก ภายในรูปดอกบวับานเป็น รูปพระราชลญัจกร อนัเป็นตรา
ประจ าพระองค ์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ผูพ้ระราชทางนามให้ " มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคล " และมีรูปดอกไมทิ้พย ์สองขา้งท่ีปลายแถบ ซ่ึงหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน 
ความวิจิตรแห่ง "ราชมงคลสัญลกัษณ์ " จกัเป็นท่ีประจกัษแ์ละช่ืนชมจาก ชาวราชมงคลและบุคคล
ทัว่ไป มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลแห่งน้ี จกัเป็นสถาบนัท่ี ตระหนกัในภายกิจ ท่ีจะเสริมสร้าง
ให้การศึกษาในทางวิชาชีพเจริญรุดหน้า แตกก่ิงกา้นสาขา สมดัง่เจตนาท่ีถือก าเนิดมา และไดรั้บ
พรมหากรุณาธิคุณ โปรดเกลา้ฯ พระราชทานนามไวเ้ป็นสิริมงคลสืบไป 
 
สีประจ ามหาวทิยาลัย : 
 สีน ้ าตาลทอง เป็นสีประจ าของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา อนัหมายถึงความ
เจริญรุ่งเรืองท่ีย ัง่ยืนเปรียบไดก้บัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ท่ีตั้งอยู่ ในดินแดนท่ี
เจริญรุ่งเรืองทางดา้นการศึกษาศิลปวฒันธรรม อนัเป็นฐานความพร้อมในการเสริมสร้างบณัธิตนกั
ปฏิบติัท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และการพฒันามหาวทิยาลยั ใหเ้จริญกา้วหนา้เป็นศูนยแ์ห่งนวตักรรม
การเรียนรู้ 
 
ต้นไม้ประจ ามหาวทิยาลยั : 
 ตน้กาสะลอง (ปีบขาว) หรือตน้ปีบ เป็นตน้ไมท่ี้รู้จกักนัแพร่หลายในถ่ินล้านนา มีล าตน้
แข็งแรง สูงโปร่ง มีช่อดอกสีขาว บานสะพร่ัง ดอกมีกล่ินหอม เปรียบประดุจคุณลกัษณะของนัก
บณัฑิตพร้อมดว้ยคุณธรรม จริยธรรมความรู้ ความเช่ียวชาญ ท่ีจะไปพฒันาสังคมประเทศชาติพร้อม
ทั้งเผยแพร่ช่ือเสียง และเกียรติคุณของมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นท่ีประจกัษต่์อสังคม 
 
หลกัสูตรและสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน : 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีหลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน จ านวน 46 
หลกัสูตร แบ่งเป็นระดบัปริญญาตรี 40 หลกัสูตร และระดบัปริญญาโท 6 หลกัสูตร  ประกอบดว้ย   
 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ  านวน 9  หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 8 
หลกัสูตร ระดบัปริญญาโท 1 หลกัสูตร 
 คณะวศิวกรรมศาสตร์  จ  านวน 20 หลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี 18  หลกัสูตร ระดบัปริญญา
โท   2  หลกัสูตร  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  จ  านวน 9 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี                            
7  หลกัสูตร ระดบัปริญญาโท 2 หลกัสูตร  



ฉ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2560 
 

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จ  านวน 7 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 6  หลักสูตร                 
ระดบัปริญญาโท 1 หลกัสูตร 
 วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ จ  านวน 1 หลกัสูตร  
 
 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
22,235 คน มีจ านวนอาจารย์ทั้ ง ส้ิน 1,183 คน เป็นข้าราชการพลเรือน 510.5 คน พนักงาน
มหาวทิยาลยั 483 คน พนกังานราชการ 1 คน พนกังานตามพนัธกิจ 12 คน ลูกจา้งชัว่คราว 176.5 คน 
ปฏิบติังานจริง  1,127 คน ลาศึกษาต่อ 56 คน  ทั้งน้ีมีต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์265.50 คน รอง
ศาสตราจารย์ 33 คน และศาสตราจารย์ (ชาวต่างชาติ) 1 คน  มีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด                  
966 คน  ไดรั้บงบประมาณในการด าเนินการทั้งหมด โดยเป็นงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 
2560 จ านวน 1,345,295,803.05 บาท ปีงบประมาณ 2561 จ  านวน 1,308,262,394.78 บาท  และเป็น
งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลยั ตามปีงบประมาณ 2560 จ านวน 528,413,741.99 บาท และ
ปีงบประมาณ 2561 จ  านวน 501,056,150.15 บาท  
 
สถานทีจั่ดการเรียนการสอน : 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีสถานท่ีตามพื้นท่ีด าเนินงาน 6 พื้นท่ี 1 สถาบนั 
1 วทิยาลยั คือ 
 1)  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขท่ี 128 ถนนห้วยแก้ว 
ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีพื้นท่ีทั้งหมด 1,628 ไร่ แยกพื้นท่ีเป็น 4 แปลง คือ 
พื้นท่ีเจ็ดลิน มีพื้นท่ี 116 ไร่ พื้นท่ี เจ็ดยอด มีพื้นท่ี 10 ไร่ พื้นท่ีดอยสะเก็ด มีพื้นท่ี 912 ไร่ พื้นท่ี
จอมทอง มีพื้นท่ี 590 ไร่ 
 2)   มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เ ชียงราย  ตั้ งอยู่ เลข ท่ี  99 หมู่  10                                    
ถนนพหลโยธิน 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  
 5)  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ตั้งอยู่เลขท่ี 52 หมู่ 7 ต าบลบา้น
กร่าง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก มีพื้นท่ี 572 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา  
 6)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ตั้ งอยู่ท่ี 200 หมู่ 17 ต าบลพิชัย                    
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง มีพื้นท่ี 1,800 ไร่  
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 7)  สถาบนัวจิยัเทคโนโลยกีารเกษตร ตั้งอยูเ่ลขท่ี 202 หมู่ท่ี 17 ถนนพหลโยธิน ต าบลพิชยั 
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง โดยใชพ้ื้นท่ีร่วมกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง  
 8)  วิทยาลยัเทคโนโลยแีละสหวิทยาการ ตั้งอยูท่ี่ 98 หมู่ 8 ต  าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีพื้นท่ี 300 ไร่ 
  
 ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการประเมินตนเอง                              
ตามองคป์ระกอบและเกณฑก์ารประเมินของ สกอ. ดงัน้ี 

องค์ประกอบ ตวับ่งช้ี 
คะแนน
เฉลีย่ 

ผลการประเมนิ 

องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 5 3.44 พอใช้ 
องคป์ระกอบท่ี 2 การวจิยั 3 4.32 ด ี
องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวชิาการ 1 5.00 ดมีาก 
องคป์ระกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 2 5.00 ดมีาก 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 3 4.07 ด ี

คะแนนเฉลีย่ 13 4.03 ด ี
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ส่วนที ่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
ปฏิบัติ ท าการสอน การวิจัย ผลิตครูวิชาชีพให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยีแก่สังคม จดัการศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซ่ึงแต่ละเขตพื้นท่ีจะมีลกัษณะเด่นท่ีส่งเสริมการบริหาร
จดัการในภารกิจทุกด้าน ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ สร้างบณัฑิตนัก
ปฏิบติั มีทกัษะทางวชิาชีพ ถึงพร้อมดว้ย คุณธรรม จริยธรรม 
 
2.  ปรัชญำ วสัิยทศัน์ เป้ำหมำย และแผนยุทธศำสตร์ 

 2.1 ปรัชญำ 
  “นวตักรรมเพื่อชุมชน” 
   
 2.2 วสัิยทศัน์ 
  “มหาวิทยาลยัชั้นน าดา้นวิชาชีพและเทคโนโลย ีในการผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั เพื่อยกระดบั
คุณภาพชีวติ ชุมชน ทอ้งถ่ิน อยา่งย ัง่ยนื” 
 
 2.3 พนัธกจิ 

1) จัดการศึกษาวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ทั้ งใน
ระดบัชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นผลิตบณัฑิตนักปฏิบติั ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
พึ่งพาตนเองได ้และเป็นท่ีพึ่งทางวชิาการใหก้บัสังคม และทอ้งถ่ิน 

2) ศึกษา วจิยั ท่ีเนน้การสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรม ในระดบัชาติและนานาชาติ 
3) การบริการวิชาการ มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้และนวตักรรม เพื่อยกระดบัคุณภาพ

ชีวติ ของสังคม ชุมชน  ทอ้งถ่ิน อยา่งย ัง่ยนื 
4) ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อธ ารงรักษาไวซ่ึ้ง ศิลปวฒันธรรม ภูมิ

ปัญญา สร้างสมดุล ของสังคมกบัส่ิงแวดลอ้ม 
5) บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

กบัมหาวทิยาลยั น าไปสู่การพฒันาอยา่งมัน่คง และย ัง่ยนื 
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 2.4 แผนยุทธศำสตร์ 
 
ยุทธศำสตร์ที ่1 : กำรพฒันำกำรศึกษำเพ่ือผลติก ำลงัคนนักปฏิบัติ (Hands-On) 
  เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ 
  พฒันามหาวิทยาลยัแห่งการเรียนรู้ พฒันาก าลงัคนนักปฏิบติัท่ีเป็นกลุ่มคนฐานรากให้มี
คุณภาพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ เป็นส่วนร่วมในการสร้างสังคมท่ีดีและสามารถ
ด ารงอยูใ่นสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกไดอ้ยา่งมีความสุข 

กลยุทธ์ เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ท่ี  1.1 
ปรับกระบวนกำรคัดเลือก
และร่วมผลิตตัวป้อนสำย
วิชำชีพ  

1. ผูเ้ขา้ศึกษามีสมรรถนะสอดคลอ้งกบัมาตรฐานหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัซ่ึงเป็น
หลกัสูตรฐานวชิาชีพ ท าใหส้ามารถเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพต่อเน่ืองเป็นไปตาม
แผนการจดัการศึกษาของหลกัสูตรจนจบการศึกษา 

2. มหาวทิยาลยัสามารถเพ่ิมสัดส่วนนกัศึกษาส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา เพ่ือสร้าง
โอกาสในการศึกษาต่อตามเจตนารมณ์ในมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พ.ศ.2548 

3. มหาวทิยาลยัมีกลไกในการรับผูเ้รียน มีระบบการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดการ
พฒันาก าลงัคนของประเทศสอดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกั (Flagships) ในดา้นการเป็น
มหาวทิยาลยัเกษตรกร (Farmer University)  มหาวทิยาลยัการคา้ระหวา่งประเทศ 
(International Trading University) มหาวทิยาลยัการขนส่ง(Transportation 
University) 

4. มหาวทิยาลยัสามารถเพ่ิมจ านวนผูเ้ขา้ศึกษาต่อไดต้ามเป้าหมายแผนการรับนกัศึกษา
และเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาท่ีมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาทกัษะทางวชิาชีพไดเ้ขา้สู่การ
จดัการศึกษาท่ีตรงความตอ้งการตลอดจนผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยมีโอกาสเขา้ถึงทุนการศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี 1.2  
กำรพฒันำกระบวนกำร
จัดกำรศึกษำแบบนัก
ปฏิบัติ Hands-On 

1. มหาวทิยาลยัสามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะและมาตรฐานสมรรถนะวชิาชีพท่ีพึง
ประสงคใ์น ดา้นการเป็นนักปฏิบติั และทกัษะส าหรับพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ตรง
ตามความตอ้งการตลาดงาน ในทอ้งถ่ินจงัหวดั ภาค และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ในการพฒันาของประเทศ 

2. มหาวิทยาลยัมีเคร่ืองมือในการรองรับการพฒันาก าลงัคนนอกระบบการศึกษาอย่าง
เป็นระบบประกอบ ด้วย หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยการสะสมหน่วยการเรียนแบบ
ธนาคารหน่วยกิต การเทียบโอนเน้ือหา รายวชิาและประสบการณ์การท างาน 

3. มหาวิทยาลยัมีกลไกการควบคุมคุณภาพ การติดตามและรับผิดชอบต่อคุณภาพของ
ผูส้ าเร็จการศึกษา สร้างความเช่ือมัน่ให้กับผูใ้ช้บณัฑิตและก่อให้เกิดความสัมพนัธ์
ศิษยเ์ก่าศิษยปั์จจุบนัอาจารยเ์จา้หน้าท่ี และเครือข่ายเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือการ
พฒันามหาวทิยาลยัในอนาคต 
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ยุทธศำสตร์ที ่2 กำรพฒันำมหำวทิยำลยัเพ่ือกำรเติบโตร่วมกบักำรพฒันำประเทศ 
  เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ 
  พฒันามหาวิทยาลยัเป็นหน่วยงานด้านวิชาการท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของทอ้งท่ี 
ท้องถ่ิน จงัหวดั ภาค โดยใช้วิทยาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม สนับสนุนการ
ยกระดบัศกัยภาพของภาคธุรกิจ ภาคการผลิต ภาคการบริการ โดยท างานแบบมีพนัธะสัญญาร่วมกนั
เป็นหุน้ส่วนร่วมทุน ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายแนวทางในการพฒันาประเทศ 

กลยุทธ์ เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ท่ี 2.1  
พฒันำกลไกควำมร่วมมือ
กบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder Retention) 
ภำครัฐ เอกชน ประชำ
สังคม ศิษย์เก่ำ ผู้ปกครอง 
ผู้เรียน เครือข่ำย
สถำบันกำรศึกษำทั้งใน
และต่ำงประเทศ 

1. สร้างความเช่ือมัน่และความภักดีในความเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา (Brand Loyalty) ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

2. มีเครือข่ายท่ีมีอุดมการณ์เดียวกนัในการร่วมกนัพฒันาทอ้งท่ี ทอ้งถ่ิน บนฐานขอ้มูลท่ี
เช่ือถือไดเ้พ่ือการตดัสินใจ การก าหนดแนวทางและวิธีการสู่เป้าหมายร่วมกนัอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์ท่ี 2.2  
ใช้วิทยำกำร วิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในกำรขับเคล่ือนพฒันำ
ท้องถิ่น 

1. มหาวิทยาลยัไดมี้โอกาสร่วมสนองงานโครงการหลวงและโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ในการพฒันาทอ้งถ่ินยกระดบัคุณภาพชีวติประชาชนฐานราก 

2. มหาวทิยาลยัมีผลงานวจิยั ท่ีมีคุณค่าเป็นท่ียอมรับในระดบัทอ้งถ่ิน ชาติและนานาชาติ 
มีศกัยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้มชุมชน และ
วฒันธรรมตลอดจนน าผลงานไปสู่การใชป้ระโยชน์ท่ีสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันา
ประเทศ 

3. เพ่ิมผลิตภาพ สร้างรายไดใ้ห้ผูป้ระกอบการ เพียงพอต่อการเป็นฐานตลาดงาน ตลาด
อาชีพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวติในทอ้งถ่ิน 

4. มหาวิทยาลยัเป็นกลไกความร่วมมือ ภาครัฐ สถาบนัการศึกษา ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมท่ีสอดคลอ้งกับแนวทางการพฒันาจงัหวดั ภาค ประเทศ ภูมิภาค และ
สากล 

5. มหาวิทยาลยัไดรั้บการสนับสนุนทรัพยากรวิจยั ดว้ยความร่วมมือจากภาคการผลิต
และบริการซ่ึงสามารถน าทรัพยากรมาใช้ในการสนับสนุนงานตามพันธกิจของ
มหาวทิยาลยัเป็นส่วนเสริมจากงบประมาณด าเนินงานปกติ 

กลยุทธ์ท่ี 2.3 
สร้ำงหน่วยธุรกจิควำม
ร่วมมือระหว่ำง
มหำวิทยำลยัร่วมกบั 
ภำครัฐ ภำคเอกชน                 
ภำคประชำสังคม 
สถำบันกำรศึกษำทั้งใน

1. มหาวทิยาลยัสามารถขบัเคล่ือนไปสู่เป้าหมายหลกัเพ่ือบรรลุวสัิยทศัน์ 
2. มหาวิทยาลัยมีหน่วยธุรกิจความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบนัการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
3. มหาวิทยาลยัสามารถสนับสนุนการด าเนินงานภาคประกอบการภาครัฐ ทอ้งถ่ิน และ

สนับสนุนการด าเนินงานโครงการเป้าหมาย (S-Curve) และโครงการขนาดใหญ่ 
(Mega Project) ตามนโยบาย ของประเทศ 
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กลยุทธ์ เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของกลยุทธ์ 

และต่ำงประเทศ (Public 
Private Partnership 
Business Unit) 

4. มหาวิทยาลัยมีเคร่ืองมือในการสนับสนุนการด าเนินงานจัดการศึกษาในรูปแบบ 
Hands-On  ดว้ยการมี โรงเรียนในโรงงาน โรงงานในโรงเรียนและ Social Lab 

5. มหาวิทยาลยัมีแหล่งสนับสนุนงบประมาณท่ีหลากหลาย ทั้งงบประมาณตามภาระกิจ
หลกั งบประมาณยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนท่ีงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศ และ
งบประมาณจากภาคเอกชน เพ่ิมความมัน่คงและความคล่องตวัในการบริหารจดัการ
งานตามพนัธกิจ และการพฒันา 

กลยุทธ์ท่ี 2.4  
สร้ำงควำมตระหนักใน
คุณค่ำศิลปะ วัฒนธรรม  
ภูมิปัญญำ  ส่ิงแวดล้อม
และทรัพยำกรธรรมชำติ  

1. ศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติไดรั้บการธ ารงรักษา
ไวอ้ยา่งมีคุณค่าและเป็นระบบ โดยบุคลากร นกัศึกษาของมหาวทิยาลยั 

2. มหาวิทยาลัยสามารถน า  ศิลปะ  วัฒนธรรม ภู มิ ปัญญา  ส่ิ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ มาสู่การประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดมูลค่าเพ่ิม 

 
 
ยุทธศำสตร์ที ่3 ยุทธศำสตร์พฒันำกำรบริหำรจัดกำร และกำรสร้ำงฐำนวฒันธรรมองค์กร 
  เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ 
  มหาวทิยาลยัมีการบริหารจดัการอยา่งมีธรรมาภิบาล เป็นองคก์รท่ีมีขีดสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) และมีผลิตภาพสูงข้ึนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีเสถียรภาพและ
ย ัง่ยนื 

กลยุทธ์ เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ท่ี 3.1  
พฒันำกลไกกำรบริหำร
จัดกำรมหำวิทยำลยั 

1. เขตพ้ืนท่ีท่ีมีอิสระในการบริหารจดัการเพ่ือตอบสนองจงัหวดั กลุ่มจงัหวดัและเกิด
การบริหารจดัการท่ีคล่องตวั รวดเร็วทนัเหตุการณ์ 

2. มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานในรูปแบบบูรณาการ และสหวิทยาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. เกิดการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกนั และสะทอ้นศูนยต์น้ทุนต่อ
หน่วยท่ีเป็นจริง 

4. องคก์รมีความน่าเช่ือถือในดา้นธรรมาภิบาล และมีแผนงานท่ีมีความแม่นย  าสูง 
กลยุทธ์ท่ี 3.2 
 กำรจัดกำรเพ่ือสร้ำง
เสถียรภำพกำร
บริหำรงำน และควำม
มั่นคงทำงกำรเงิน 

1. มหาวทิยาลยัสามารถการจดัการตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. มหาวทิยาลยัสามารถบริหารความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. มหาวทิยาลยัสามารถติดตามงานไดอ้ยา่งทนัเหตุการณ์ 
4. มหาวทิยาลยัสามารถพฒันาการบริหารจดัการบนฐานขอ้มูลจริง เช่ือถือได ้
5. มหาวทิยาลยัมีความมัน่คงทางการเงิน ความมัน่คงในการบริหารจดัการทรัพยากร 
6. มหาวทิยาลยัสามารถส่งเสริมการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

กลยุทธ์ท่ี 3.3  
บริหำรจัดกำรทรัพยำกร
มนุษย์ ของมหำวิทยำลยั
อย่ำงรอบด้ำน 

1. มหาวทิยาลยัมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีศกัยภาพสอดคลอ้งกบัการขบัเคล่ือนมหาวทิยาลยั 
2. คนในองค์กร มีส่วนร่วมในการคิด ตดัสินใจ ร่วมรับผิดชอบ ทิศทางการขบัเคล่ือน

มหาวิทยาลยัมุ่งไปในทิศทางท่ีตกลงร่วมกนั ใชศ้กัยภาพอย่างเต็มท่ีในการขบัเคล่ือน
งานของมหาวทิยาลยัเกิดความสามคัคีในองคก์ร 
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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.คณบดีคณะบริหำรธุรกิจ 

*คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

**สนง.คณบดีคณะศิลปกรรม 

*คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร

**สนง.คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ 

*วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวทิยำกำร

*สถำบันวิจัยและพัฒนำ

*ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน

*ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

**สถำบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

**สถำบันถ่ำยทอดเทคโนโลยี
สู่ชุมชน

*เชียงรำย

*ตำก

*น่ำน

*พิษณุโลก

**กองกำรศึกษำเชียงรำย

**กองบริหำรทรัพยำกรเชียงรำย

****ศูนย์สอบเทียบเคร่ืองมือวัด 

*ล ำปำง

**กองกำรศึกษำตำก

**กองบริหำรทรัพยำกรตำก

**กองกำรศึกษำน่ำน

**กองบริหำรทรัพยำกรน่ำน

**กองกำรศึกษำพิษณุโลก

**กองบริหำรทรัพยำกรพิษณุโลก

**กองกำรศึกษำล ำปำง

**กองบริหำรทรัพยำกรล ำปำง

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

***ศูนย์กำรจัดกำรศึกษำพิเศษ (จอมทอง)
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4.  รำยช่ือผู้บริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน  
 4.1 คณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ 

1) ศ.ดร.ธีรวุฒิ   บุณยโสภณ นายกสภามหาวทิยาลยั  
2) ศ.ดร.พงษศ์กัด์ิ   องักสิทธ์ิ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ/อุปนายกสภามหาวทิยาลยั  
3) นายเจน   น าชยัศิริ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
4) ศ.ดร.ทรงศกัด์ิ   ศรีบุญจิตต ์ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
5) นายเทอดทรงชยั พุทธิศรี กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
6) ดร.พนัธ์ศกัด์ิ   ศิริรัชตพงษ ์ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  
7) รศ.ดร.พินิติ   รตะนานุกูล กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ    
8) นายศิโรตม ์  สวสัด์ิพาณิชย ์ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  
9) น.ส.สุพตัรา   สังขม์งคล กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ   
10) รศ.สุทศัน์   จุลศรีไกวลั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
11) นายเสริมชยั   กิตติรัตนไพบูลย ์ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
12) นายโอภาส   เขียววชิยั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
13) นายอุดม   มณีขติัย ์ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  
14) รศ.อศันีย ์  ชูอรุณ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  
15) ดร.เอนก   เพิ่มวงศเ์สนีย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
16) ผศ.ประพฒัน์   เช้ือไทย กรรมการสภามหาวทิยาลยั 
17) นายกร   จนัทรวิโรจน์ กรรมการสภามหาวทิยาลยั 
18) ดร.ภาสวรรธน์   วชัรด ารงคศ์กัด์ิ กรรมการสภามหาวทิยาลยั 
19) นายภฤศพงศ ์ เพชรบุล กรรมการสภามหาวทิยาลยั 
20) ผศ.ธงชยั   เบญ็จลกัษณ์ กรรมการสภามหาวทิยาลยั 
21) ผศ.นิติพงษ ์  สมไชยวงค ์ กรรมการสภามหาวทิยาลยั 
22) ผศ.ถาวร   ฝ้ันชมภู กรรมการสภามหาวทิยาลยั 
23) นายอนนัท ์  ทบัเกิด  กรรมการสภามหาวทิยาลยั 
24) ผศ.ดร.เทอดทูล โตคีรี กรรมการสภามหาวทิยาลยั 
25) นายนฐนธัย ์  ใยบวั กรรมการสภามหาวทิยาลยั  
26) ผศ.ดร.ทนงศกัด์ิ  ยาทะเล กรรมการสภามหาวทิยาลยั  
27) ผศ.ดร.เรืองพนัธ์ุ ทรัพยมี์ กรรมการสภามหาวทิยาลยั 
28) ผศ.ววิฒัน์   ทิพจร กรรมการสภามหาวทิยาลยั  
29) ผศ.ไพบูลย ์  หลา้สมศรี กรรมการสภามหาวทิยาลยั 
30) ดร.ศิรประภา   ชยัเนตร  ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั/เลขานุการท่ีประชุม 
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31) ดร.ปุณยสิริ   บุญเป็ง ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
32) ดร.ธญัวดี   สุจริตธรรม ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั  

 
 4.2  คณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน/พืน้ที ่
  1)  ผศ.ประพฒัน์ เช้ือไทย รักษาการอธิการบดี มทร.ลา้นนา 
  2)  อ.ภฤศพงศ ์ เพชรบุล รองอธิการบดีดา้นบริหาร/ 
      ผอ.สถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชน 
  3)  ดร.ภาสวรรธน์   วชัรด ารงคศ์กัด์ิ รองอธิการบดีดา้นวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
     รักษาการ ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 
  4) ผศ.ดร.วรวธุ ชยัเนตร รองอธิการบดีดา้นยทุธศาสตร์และแผนพฒันา 
  5) ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี  
  6)   รศ.ดร.คมสัน อ านวยสิทธ์ิ รองอธิการบดี มทร.ลา้นนา พิษณุโลก 
  7)   ผศ.นิติพงษ ์ สมไชยวงค ์ รองอธิการบดี มทร.ลา้นนา เชียงราย 
  8)  ผศ.ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐก์ุล รองอธิการบดี มทร.ลา้นนา ล าปาง 
  9)   ผศ.ธงชยั เบญ็จลกัษณ์ รองอธิการบดี มทร.ลา้นนา ตาก 
  10)  ผศ.ดร.วไิลพร จนัทร์ไชย รองอธิการบดี มทร.ลา้นนา น่าน 
  11)  ผศ.ดร.จตัตุฤทธ์ิ ทองปรอน ผูช่้วยอธิการบดี 
  12)  ผศ.ประยงค ์ ใสนวน ผูช่้วยอธิการบดี 
  13)  ดร.ธนศกัด์ิ ตนัตินาคม ผูช่้วยอธิการบดี 
  14)  ผศ.ศิริลกัษณ์ อินฝาง ผูช่้วยอธิการบดี 
  15)  อ.กิติชยั ระมิงคว์งศ ์ ผูช่้วยอธิการบดี 
  16)  อ.เผา่ภิญโญศ ์ ฉิมพะเนาว ์ ผูช่้วยอธิการบดี 
  17)  ผศ.สุภทัรา ปานสุวรรณจิตร์ ผูช่้วยอธิการบดี 
  18)  ผศ.พรรณี นุกูลคาม ผูช่้วยอธิการบดี 
  19)  ผศ.วนัชาติ สุวตัถี ผูช่้วยอธิการบดี 
  20)  ดร.ศิรประภา  ชยัเนตร ผูช่้วยอธิการบดี/ 
     รักษาการแทน ผอ.ส านกังานอธิการบดี 
  21)  ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
  22)  ผศ.พฐัฐพาดา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
  23)  ผศ.ถาวร ฝ้ันชมพู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  24)  ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
  25)  ผศ.ดร.นิวตัร มูลปา ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 
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  26)  ผศ.สมเกียรติ วงษพ์านิช ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  27)  ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร 
  28)  อ.อนนัท ์ ทบัเกิด ผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  29)  พ.จ.อ.อ านาจ ใจค าฟู ผูอ้  านวยการกองบริหารงานบุคคล 
  30)  นางเกษฉตัร นวลดี ผูอ้  านวยการกองคลงั 
  31)  ผศ.ศุภชยั อคัรนรากุล ผูอ้  านวยการกองนโยบายและแผน 
  32)  รศ.ดร.ปาริชาติ บวัเจริญ ผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา 
  33)  อ.ดิลก ประสานวรกิจกุล  ผูอ้  านวยการกองกลาง 
  34)  อ.นที  สัมปุรณะพนัธ์ ผูอ้  านวยการกองพฒันาอาคารและสถานท่ี 
  35)  ผศ.ดร.พีระ  จูนอ้ยสุวรรณ  ผูอ้  านวยการกองพฒันานกัศึกษา 
  36)  อ.พรพิพฒัน์  ทองปรอน ผูอ้  านวยการส านกังานบริหารทรัพยสิ์นและสิทธิประโยชน์ 
  37)  อ.ชยัปฐมพร  ธนพฒัน์ปวงวนั  ผูอ้  านวยการศูนยว์ฒันธรรม 
  38)  อ.ชชัวนิ  วรปรีชา ผูอ้  านวยการกองประชาสัมพนัธ์ 
  39)  นางศิวภรณ์  ออ๊ดทรัพย ์ หวัหนา้ส านกังานตรวจสอบภายใน 
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5.  หลกัสูตรและสำขำวชิำทีเ่ปิดสอน 
ในปีการศึกษา 2560 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนามีจ านวนหลกัสูตรท่ีเปิดสอน 

ทั้งส้ิน 46 หลกัสูตร จ าแนกเป็น  
 ระดบัปริญญาตรี จ านวน  40  หลกัสูตร 
 ระดบัปริญญาโท จ านวน   6  หลกัสูตร 

 

ระดบั
ปริญญำ 

ช่ือหลกัสูตร คุณวุฒิ 
ปีที่ 

ปรับปรุง
ล่ำสุด 

วนัที่สภำ
มหำวทิยำลยั
อนุมัติหลกัสูตร 

วนัที่ สกอ.  
ลงนำมรับทรำบ

หลกัสูตร 
ปริญญาตรี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  บริหารธุรกิจ พ.ศ.2560 3 มี.ค. 60 รอผลพิจารณา 
ปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

เพื่อการส่ือสารสากล 
พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 รอผลพิจารณา 

ปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการบริการ พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 รอผลพิจารณา 
ปริญญาตรี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  สาขาวิชาการบญัชี  พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 20 มิ.ย.61 
ปริญญาตรี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ 

ระหวา่งประเทศ  
พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 รอผลพิจารณา 

ปริญญาตรี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
ทางธุรกิจ  

พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 รอผลพิจารณา 

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 รอผลพิจารณา 
ปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร 
พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 รอผลพิจารณา 

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 รอผลพิจารณา 
ปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคร่ืองจกัรกลเกษตร พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 รอผลพิจารณา 
ปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 รอผลพิจารณา 
ปริญญาตรี หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยภูีมิทศัน์    พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 รอผลพิจารณา 
ปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและ

โภชนาการ 
พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 รอผลพิจารณา 

ปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์  พ.ศ.2560 20 ธ.ค.60 8 มี.ค. 61 
ปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม   พ.ศ.2560 20 ธ.ค.60 25 พ.ค. 61 
ปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาออกแบบส่ือสาร พ.ศ.2560 20 ธ.ค.60 25 พ.ค. 61 
ปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาส่ิงทอและเคร่ืองประดบั  พ.ศ.2560 20 ธ.ค.60 25 พ.ค. 61 
ปริญญาตรี หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารพิมพแ์ละ

บรรจุภณัฑ ์
พ.ศ.2560 20 ธ.ค.60 25 พ.ค. 61 

ปริญญาตรี หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวิชาเซรามิก พ.ศ.2560 20 ธ.ค.60 25 พ.ค. 61 
ปริญญาตรี หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  พ.ศ.2560 6 ม.ค. 2555 11 ก.ย. 2555 
ปริญญาตรี หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  พ.ศ.2560 6 ม.ค. 2555 24 ก.ย. 2555 
ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 รอผลพิจารณา 
ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 รอผลพิจารณา 
ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและ

ชีวภาพ  
พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 รอผลพิจารณา 
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ระดบั
ปริญญำ 

ช่ือหลกัสูตร คุณวุฒิ 
ปีที่ 

ปรับปรุง
ล่ำสุด 

วนัที่สภำ
มหำวทิยำลยั
อนุมัติหลกัสูตร 

วนัที่ สกอ.  
ลงนำมรับทรำบ

หลกัสูตร 

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 รอผลพิจารณา 
ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และการควบคุมอตัโนมติั 
พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 รอผลพิจารณา 

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ ์ พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 รอผลพิจารณา 
ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 รอผลพิจารณา 
ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 รอผลพิจารณา 
ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 รอผลพิจารณา 
ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 รอผลพิจารณา 
ปริญญาตรี หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 รอผลพิจารณา 
ปริญญาตรี หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 รอผลพิจารณา 
ปริญญาตรี หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 รอผลพิจารณา 
ปริญญาตรี หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 รอผลพิจารณา 
ปริญญาตรี หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยเีคร่ืองกล พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 รอผลพิจารณา 
ปริญญาตรี หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 รอผลพิจารณา 
ปริญญาตรี หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยโีทรคมนาคม พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 รอผลพิจารณา 
ปริญญาตรี หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหการ พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 รอผลพิจารณา 
ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรม

อาหาร   
พ.ศ.2560 9 มี.ค.61 20 มิ.ย.61 

ปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พ.ศ.2557 3 ม.ค. 57 5 พ.ย. 58 
ปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาพืชศาสตร์  พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 รอผลพิจารณา 
ปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร          พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 รอผลพิจารณา 
ปริญญาโท หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล พ.ศ.2560 9 มี.ค.61 12 ก.ค.61 
ปริญญาโท หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 รอผลพิจารณา 
ปริญญาโท หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

สร้างสรรค ์
พ.ศ.2557 18 เม.ย.57 23 ก.ย. 58 
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6.  จ ำนวนนักศึกษำ 
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีนักศึกษาจ านวนทั้งส้ิน 

22,352 คน เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ จ านวน 361 คน ระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง จ  านวน 1,837 คน   ระดบัปริญญาตรี จ านวน  20,050  คน  ระดบัปริญญาโท จ านวน  
104  คน  แบ่งตามรายคณะ / พื้นท่ี ดงัน้ี 
 
ตำรำงแสดงจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมดของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ (รวม ปวช.และ ปวส) 

พ้ืนที่ 
คณะ 

เชียงใหม่ เชียงรำย ล ำปำง ตำก น่ำน พษิณุโลก รวม 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4,759 741 1,383 1,275 728 353 9,239 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร - - 566 179 416 772 1,933 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 4,359 1,190 301 2,561 187 285 8,883 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,787 - - 82 - - 1,869 
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 428 - - - - - 428 

รวม 11,333 1,931 2,250 4,097 1,331 1,410 22,352 

 
ตำรำงแสดงจ ำนวนนักศึกษำแบ่งตำมรำยคณะ / พื้นที ่ของนักศึกษำระดับปริญญำตรีและระดับปริญญำโท 

           พืน้ที่ 
  คณะ 

เชียงใหม่ เชียงรำย ล ำปำง ตำก น่ำน พษิณุโลก รวม 
ป.ตรี 

รวม 
ป.โท 

รวมทั้งส้ิน 
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 4,727 28 741 - 1,228 - 1,274 - 728 - 292 - 8,990 28 9,018 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ - - - - 501 16 179 - 382 4 624 1 1,686 21 1,707 

คณะวศิวกรรมฯ 3,885 46 1,190 - 213 - 1,876 - 80 - 203 - 7,447 46 7,493 

คณะศิลปกรรมฯ 1,778 9 - - - - 82 -  - - - 1,860 9 1,869 

วิทยาลยัเทคโนโลยีฯ 67 - - - - - - -  - - - 67 0 67 

รวม 10,457 83 1,931 0 1,942 16 3,411 0 1,190 4 1,119 1 20,050 104 20,154 
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7.  จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 
 7.1 จ ำนวนอำจำรย์ 
  ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีจ านวนอาจารย์ทั้ งส้ิน 
1,183 คน เป็นขา้ราชการพลเรือน 506.5 คน พนกังานมหาวิทยาลยั 431 คน พนกังานราชการ 1 คน 
พนกังานตามพนัธกิจ 12 คน และลูกจา้งชัว่คราว 176.5  คน  
  ทั้งน้ี เม่ือนบัตามเกณฑ์ของ สกอ. มีจ  านวนอาจารยท์ั้งส้ิน 1,183 คน ปฏิบติังานจริง  1,127 
คน ลาศึกษาต่อ 56 คน 
 
ตำรำงแสดงจ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกประเภท (ตำมเกณฑ์ สกอ.) 

ล ำดบั ประเภท 
จ ำนวนรวม 

(คน) 
ลำศึกษำต่อ 

(คน) 
ปฏิบัติงำนจริง 

(คน) 
1 ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาต าแหน่งวชิาการ   510.5 4 506.5 
2 พนกังานมหาวทิยาลยั   483 52 431 
3 พนกังานราชการ    1 - 1 
4 พนกังานตามพนัธกิจ 12 - 12 
5 ลูกจา้งชัว่คราว   176.5 - 176.5 

รวมอำจำรย์ประจ ำ  1,183 56 1,127 

ข้อมูลจำก : กองบริหารงานบุคคล  ณ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 

 
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 21 198 50.5 1 56 32 0 2 3 0 0 1 364.5 20 344.5 

คณะบริหำรธุรกิจและ
ศิลปศำสตร์ 

25.5 250 39.5 2 44 14 0 2 2 0 0 0 379 15 364 

คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรเกษตร 

5 120 54 2 56 33.5 0 7 11 0 0 0 288.5 18 270.5 

คณะศิลปกรรมและ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ 

9 87 7 5 17 2 0 3 2 0 0 0 132 3 129 

วิทยำลัยเทคโนโลยีและ 
สหวิทยำกำร 

0 14 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 19 0 19 

รวม 60.5 669 154 10 173 82.5 0 14 19 0 0 1 1,183 56 1,127 

ข้อมูลจำก : กองบริหารงานบุคคล  ณ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 
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ตำรำงแสดงอตัรำส่วนจ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวชิำกำร  

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
อตัรำส่วนวุฒิ   อตัรำส่วน ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี อำจำรย์ ผศ. รศ. ศ. 
1,183  คน 256.5 856 70.5 883.5 265.5 33 1 
ร้อยละ 21.68 72.35 5.95 74.68 22.44 2.78 0.08 

 
 7.2 บุคลำกรสำยสนับสนุน       

ตำรำงแสดงจ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน 

ประเภท 
วุฒิกำรศึกษำ (คน) รวม 

(คน) ต ่ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ขา้ราชการ - 28 25 - 53 
พนกังานมหาวทิยาลยั - 355 8 - 363 
พนกังานราชการ 46 35 - - 81 
ลูกจา้งประจ า 77 7 - - 84 
ลูกจา้งชัว่คราว/พนกังานตามพนัธกิจ 211 173 1 - 385 

รวมบุคลำกรท้ังส้ิน 334 598 34 - 966 

ข้อมูลจำก : กองบริหารงานบุคคล  ณ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 
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8.  ข้อมูลด้ำนงบประมำณ และอำคำรสถำนที ่
 8.1  งบประมำณ  
  1)  งบประมำณประจ ำปี   

 ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับงบประมาณ
ประจ าปีจ าแนกตามประเภทรายจ่าย ดงัน้ี 

 
ตำรำงแสดงจ ำนวนงบประมำณทีไ่ด้รับจ ำแนกตำมประเภทรำยจ่ำย 

ข้อมูลจำก : กองคลงั ณ วนัท่ี เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม  2561 
 
หมำยเหต ุ:  ยอดจดัสรรเป็นยอดท่ีไดรั้บจริงจากส านกังบประมาณ  
 (รวมจดัสรรเพ่ิมระหวา่งปีและเป็นรายการท่ีมีการโอนเปล่ียนแปลงแลว้) 

 
  

ประเภทรำยจ่ำย 

ปีงบประมำณ 

พ.ศ.2560 (ปีที่แล้ว) 
พ.ศ.2561 (ปีปัจจุบัน ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2561) 

จัดสรร เบิกจ่ำย 

งบบุคลากร 417,885,600.00 355,197,400.00 349,105,406.81 

งบด าเนินงาน 178,832,092.26 194,826,483.99 141,000,209.20 

งบลงทุน 424,348,007.74 291,786,316.01 236,969,590.45 

งบเงินอุดหนุน 389,702,500.00 431,887,000.00 328,082,189.24 

งบรายจ่ายอ่ืน 137,141,000.00 104,616,900.00 58,817,855.33 

รวมทั้งส้ิน 1,547,909,200.00 1,378,314,100.00 1,113,975,251.03 

ค่าเส่ือมราคา 221,734,610.79 221,734,610.79 221,734,610.79 

รวมค่ำเส่ือมรำคำ 1,769,643,810.79 1,600,048,710.79 1,335,709,861.82 

งบด ำเนินกำรท้ังส้ิน (หักงบลงทุน) 1,345,295,803.05 1,308,262,394.78 1,098,740,271.37 
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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.2560 (ปีที่แล้ว) 
พ.ศ.2561 (ปีปัจจุบัน ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2561) 

จัดสรร เบิกจ่ำย 
งบบุคลากร 108,015,210.00 117,180,818.94 46,962,425.48 
งบด าเนินงาน 170,921,428.00 154,807,772.00 73,482,238.51 
งบลงทุน 21,602,500.00 21,801,507.00 6,394,329.04 
รายจ่ายอ่ืน 106,712,402.00 46,524,318.00 26,088,476.86 
งบเงินอุดหนุน 8,616,626.00 30,607,560.40 11,852,984.20 
งบกลาง 6,128,926.00 57,119,908.82 451,048.00 
เงินทุนส ารองเพื่อการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 2,977,450.00 2,901,183.00 1,013,228.84 
น าส่งค่าสาธารณูปโภค 6,754,945.00 2,600,696.00 - 
เงินสมทบสถาบนั 91,467,569.00 63,218,700.00 - 
สะสมมหาวทิยาลยั 723,993.00 - - 
รวมทั้งส้ิน 523,921,049.00 496,762,464.16 166,244,730.93 
ค่าเส่ือมราคา 26,095,192.99 26,095,192.99 26,095,192.99 
รวมค่าเส่ือมราคา 550,016,241.99 522,857,657.15 192,339,923.92 
งบด าเนินการทั้งส้ิน (หกังบลงทุน) 528,413,741.99 501,056,150.15 185,945,594.88 

ข้อมูลจำก : กองคลงั  ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 
** ขอ้มูลปีงบประมาณ 2560 เป็นงบประมาณรายไดเ้ฉพาะส่วนกลาง ไม่รวมพ้ืนท่ี ** 

 
 8.2 อำคำรสถำนที ่
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีสถานท่ีตามพื้นท่ีด าเนินงาน 6 พื้นท่ี 1 สถาบนั 
1 วทิยาลยั คือ 
 1)  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขท่ี 128 ถนนห้วยแก้ว 
ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีพื้นท่ีทั้งหมด 1,628 ไร่ แยกพื้นท่ีเป็น 4 แปลง คือ 
พื้นท่ีเจ็ดลิน มีพื้นท่ี 116 ไร่ พื้นท่ี เจ็ดยอด มีพื้นท่ี 10 ไร่ พื้นท่ีดอยสะเก็ด มีพื้นท่ี 912 ไร่ พื้นท่ี
จอมทอง มีพื้นท่ี 590 ไร่ 
 2)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ตั้ งอยู่เลขท่ี 99 หมู่  10 ถนน
พหลโยธิน ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 5,000 ไร่  
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 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  
 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)  วิทยาลยัเทคโนโลยแีละสหวิทยาการ ตั้งอยูท่ี่ 98 หมู่ 8 ต  าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีพื้นท่ี 300 ไร่ 
 
9.  เอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์หรือวฒันธรรมของสถำบัน 
  อตัลกัษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออำชีพทีใ่ช้เทคโนโลยเีป็นฐำน” 
  - บณัฑิตนกัปฏิบติั (Hands - on) 
  - ใชท้กัษะท่ีมีเทคโนโลยเีป็นฐาน(Technology - Based Learning) 
  - สร้างความเช่ียวชาญวชิาชีพ (Professional Oriented) 
 
  เอกลกัษณ์ 
  ภาพลกัษณ์ท่ีดีเป็นส่ิงส าคญัของทุกองคก์ร การก าหนดเอกลกัษณ์ท่ีชดัเจน สามารถใชเ้ป็น
กรอบส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ประกอบดว้ย เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรปลอดภยั ความหลากหลายทางชีวภาพ ความมัน่คงทาง
นวตักรรมเกษตร อาหารลา้นนา เทคโนโลยีและการจดัการเพื่อชุมชน การขนส่ง การคา้ระหว่าง
ประเทศและบริการจัดการเทคโนโลยี วฒันธรรมท้องถ่ินและนวตักรรม อาหารสุขภาพและ
พนัธุกรรมพืช เป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนและสร้างความเขา้ใจ ให้มีเป้าหมายเดียวกนั สู่การ
เป็น “มหาวทิยาลยันวตักรรมเพื่อชุมชน” 
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10.  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีทีผ่่านมา 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 1 
 1.   มหาวทิยาลยัควรทบทวนระบบการบริหาร
หลกัสูตรท่ีสะทอ้นถึงการบริหารหลกัสูตรใน  แต่
ละพ้ืนท่ีมีการจดัการเรียนการสอนและจุดเน้นของ
แต่ละพ้ืนท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ งควรให้
ความรู้ ความเข้าใจกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยผ์ูส้อน 
ในดา้นการบริหารหลกัสูตรท่ีสะทอ้นผลลพัธ์การ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

 มหาวิทยาลยัมีการทบทวนระบบการบริหารหลกัสูตรท่ีสะทอ้นถึง
การบริหารหลักสูตรในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดย
มุ่งเนน้บณัฑิตนกัปฏิบติั โดยส่งเสริมใหมี้การบริหารจดัการหลกัสูตรทุก
หลักสูตรผ่านระบบกลไกของคณะและหลักสูตรนอกจากจะพฒันา
หลกัสูตรไปสู่หลักสูตรปฏิบัติการแล้ว ยงัส่งเสริมพฒันาอาจารย์ให้มี
ประสบการณ์ในการเขา้สู่สถานประกอบการจริง โดยมีผลการด าเนิน
ของระดบัหลกัสูตรและระดบัคณะเพ่ิมข้ึน 
 ในระดบัหลกัสูตร  จาก 2.25 เป็น 2.34  และ ระดบัคณะ  จาก 2.83   
เป็น 3.20 สะทอ้นใหเ้ห็นวา่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ
หลกัสูตร และอาจารยผ์ูส้อน มีความเขา้ใจในการบริหารจดัการหลกัสูตร
มากข้ึน  

 2.  มหาวิทยาลัยอาจต้องมีการทบทวนการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรท่ีค านึง ถึงความ
ตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิตในแต่ละเขตพ้ืนท่ี รวมทั้ ง
การทบทวนศกัยภาพและความโดดเด่นของเขตพ้ืนท่ี
และอาจารย ์ซ่ึงจะส่งผลต่อเกณฑม์าตรฐานคุณภาพ
หลกัสูตรในอนาคต 

 มหาวิทยาลัยมีการทบทวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรท่ี
ค านึงถึงความต้องการของผูใ้ช้บัณฑิตในแต่ละเขตพ้ืนท่ี โดยมุ่งเน้น
หลกัสูตรปฏิบติัการไดจ้ริง และส่งเสริมพฒันาอาจารยใ์หมี้ประสบการณ์
ในการเข้าสู่สถานประกอบการจริง โดยอาศัยกลไกการบริหาร คณะ 
หลกัสูตร อีกทั้งมหาวิทยาลยัไดใ้ช้  กลยุทธ์ การพฒันากระบวนการจดั
การศึกษาแบบบณัฑิตนักปฏิบติั    Hand - On นอกจากพฒันาหลกัสูตร
ให้ได้เกณฑ์มาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.องค์กรวิชาชีพแล้ว 
มหาวิทยาลยัฯ ยงัส่งเสริมให้คณะ/หลกัสูตรพฒันาปรับปรุงหลักสูตร
เพ่ือผลิตบณัฑิตนักปฏิบติัตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพร่วมกบัสถาน
ประกอบการณ์ในรูปแบบ Wil ในปัจจุบนัมหาวทิยาลยัส่งเสริการจดัการ
เรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการณ์ ให้นักศึกษามีทางเลือกใน
การศึกษาและโอกาสในการเขา้ท างาน เช่น โครงการร่วม บ.ซีพีออล,
โครงการร่วม บ.สยามมิชลิน จ ากดั,โครงการร่วม บ.สตาร์ โฮลด้ิง กรุ๊ป,
โครงการร่วม บ.อนัตตากรีนจ ากัด และ บ.เบญญาแทรกเตอร์จ ากัด               
เป็นตน้ 

 3.  มหาวิทยาลยัจะตอ้งให้ความส าคญัของการ
พฒันาบุคลากรสายวิชาการอย่างต่อเน่ือง ควรน า
แผนพัฒนาร า ย บุ คคล  (IDP) มาก าหนด เ ป็น
แผนพฒันาส่งเสริมให้เกิดความชดัเจนทั้งในระดบั
มหาวิทยาลยั คณะ และหลกัสูตร ทั้งในประเด็นการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การศึกษาต่อ และการ
ฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งตอ้งมีระบบ
ก ากับติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ เพ่ือการ
สนับสนุนช่วยเหลือ นอกจากน้ีควรส่งเสริมพฒันา

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาไดก้ าหนดแผนปฏิบติังาน
เก่ียวกับการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญอย่าง
หน่ึงในการสนับสนุนให้การพัฒนาของบุคลากรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยเป็นการน าผลการปฏิบติัราชการแต่ละคนมาพิจารณา
สร้างแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล  เพ่ือมุ่งเน้นการพฒันาบุคลากรใน
วิธีการในการพัฒนาตามสมรรถนะของบุคลากรแต่ละต าแหน่งและ
ระดบัต าแหน่ง  เช่น  การสอนงาน  การจดัให้มีพ่ีเล้ียง  การเรียนรู้จาก
การปฏิบติั  การฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบติัการณ์  เป็นตน้  อนัจะเป็น
การผลกัดนัใหบุ้คลากรของมหาวทิยาลยัพฒันาตนเองไปสู่เป้าหมายตาม
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
อาจารยใ์หมี้ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ
เพ่ือน าความรู้และเทคโนโลยีมาถ่ายทอดสู่นักศึกษา
อยา่งเป็นปัจจุบนั 

กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกองบริหารงาน
บุคคลไดด้  าเนินการตามรายละเอียดดงัน้ี 
 1. กองบริหารงานบุคคลไดข้อความอนุเคราะห์เอกสารแสดงผล
การประเมินการปฏิบัติราชการ  ด้านพฤติกรรมการปฏิบั ติงาน 
(สมรรถนะ) เพื่อน าผลการประเมินดา้นพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  มา
วิเคราะห์หาองค์ความรู้ของบุคลากรแต่ละต าแหน่ง  แต่ละระดับ
ต าแหน่ง  ท่ีจะต้องส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  ตาม
หนังสือกองบริหารงานบุคคลท่ี ศธ 0583.18/ว 1003 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสารไดท่ี้  
https://personal.rmutl.ac.th/  
 2. กองบริหารงานบุคคลได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลกรรายบุคคล 
(IDP) ทั้งสายวิชาการและสายสนบัสนุน  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือมุ่งเนน้
การพัฒนาบุคลากรพัฒนาตนเองไปสู่ เป้าหมายตามกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย  และเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิต่อภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย  พร้อมทั้ งออกแบบฟอร์ม  
รายละเอียดดงัน้ี  
  2.1  แบบฟอร์ม IDP-1 เป็นการวิเคราะห์หาความจ าเป็นท่ีจะ
พฒันาตนเอง   
  2.2  แบบฟอร์ม IDP-2 เป็นการก าหนดหรือคาดการณ์ล่วงหน้า
ในการพฒันาตนเองของบุคลากร 
  2.3 แบบฟอร์ม IDP-3 เป็นผลการพฒันาตนเองของบุคลากร  
โดยให้ผูบ้ ังคับบัญชาให้ข้อเสนอแนะการด าเนินการตามแผนพัฒนา
ตนเอง  และผลการปฏิบติังานหลงัการพฒันา 
 3.  กองบริหารงานบุคคลไดติ้ดตามการผลการพฒันาของบุคลากร
ทุกหน่วยงาน  เพ่ือเตรียมน ามาประกอบการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษา  ตามพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ี
แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545 ก าหนดใหส้ถานศึกษาทุกห่างจดัให้
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยในองค์ประกอบท่ี 5 การ
บริหารจดัการไดก้ าหนดตวับ่งช้ีท่ี 5.1 การบริหารของสถาบนัเพื่อการ
ก ากบัติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกิจกลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์ของสถาบนั  
ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุน  
โดยให้ทุกหน่วยงานจดัส่งมายงักองบริหารงานบุคคล  ภายในวนัท่ี 31  
กรกฎาคม 2561 ซ่ึงตอนน้ีมีหน่วยงานจดัส่งมาไม่ครบ  และอยู่ระหว่าง
การติดตามต่อไป  
 4. ปัจจุบนักองบริหารงานบุคคลไดว้ิเคราะห์ผลการประเมินการ
ปฏิบติัราชการ  ดา้นพฤติกรรมการปฏิบติังาน (สมรรถนะ)  เรียบร้อย
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
แลว้  โดยจะน าผลการวเิคราะห์ดงักล่าวไปจดัท าแผนพฒันาบุคลากร  ใน
ปีงบประมาณ 2562 ต่อไป  

 4.   มหาวทิยาลยัควรพิจารณาทบทวนการจดัท า
แผน/โครงการ/กิจกรรม พัฒนานักศึกษา โดยน า
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมาเป็นหลักในการ
จัดท าแผนพฒันาและก าหนดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั
ความส าเร็จท่ีสะทอ้นผลลพัธ์ความส าเร็จเชิงคุณภาพ
กบันักศึกษา โดยมหาวิทยาลยัเป็นหน่วยงานหลกัท่ี
มีวตัถุประสงคเ์น้นการส่งเสริมให้เกิดอตัลกัษณ์และ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ขณะท่ีคณะและ
หลัก สู ต ร ค ว ร เ น้ น โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม  ท่ี มี
วตัถุประสงค์ส่งเสริมให้เกิดผลลพัธ์การเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน TQF 

 มหาวิทยาลัยได้น ายุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา
การศึกษาเพ่ือผลิตก าลงัคนนักปฏิบติั พฒันามหาวิทยาลยัแห่งการเรียนรู้ 
พฒันาก าลงัคนนักปฏิบติัท่ีเป็นกลุ่มคนรากฐานให้มีคุณภาพ สอดคลอ้ง
กับความตอ้งการของประเทศ เป็นส่วนร่วมในการสร้างสังคมท่ีดี และ
สามารถด ารงอยูใ่นสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกไดอ้ย่างมี
ความสุข โดยไดมี้การวางแผนการปรับปรุงแผนกาสรด าเนินกิจกรรม
ขององค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาทั้งส่วนกลาง และสโมสร
นักศึกษาระดบัคณะ โดยกิจกรรมขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาจะตอบสนองตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึ่ง
ประสงคข์องมหาวิทยาลยัฯ ตามประกาศของมหาวิทยาลยั เร่ืองก าหนด
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึ่ งประสงค์ ประจ าปีการศึกษา 2559 และการ
ก าหนดกิจกรรมในระดบัสโมสรนกัศึกษาคณะจะตอบสนองคุณลกัษณะ
บณัฑิตตามกรอบ TQF เพื่อตอบสนองความพึ่งพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 5. มหาวิทยาลัยควรทบทวนการประเ มิน
คุณภาพในการจัดให้บริการให้ค  าป รึกษาทาง
วิชาการและการใชชี้วิตแก่นักศึกษาในประเด็นการ
ใหข้อ้มูลหน่วยงานการใหบ้ริการ โดยปรับปรุงแบบ
ประ เ มินให้ มีค า ถ าม ท่ีครอบค ลุมการ เข้า ถึ ง
แหล่งขอ้มูลของหน่วยงานทุกหน่วยงานท่ีนักศึกษา
สามารถเข้าถึงหน่วยงานบริการนั้ น ๆ ได้หลาย
ช่องทาง  สะดวกรวดเ ร็ว  และสามารถเข้า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายท่ี เ ป็นผู ้รับบริการ เพื่อน าผลมา
ปรับปรุงการใหบ้ริการไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 มหาวิทยาลัยได้น าแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยมาก าหนด
วตัถุประสงค์ในโครงการหรือกิจกรรมท่ีจดัให้นักศึกษา เช่นโครงการ
ปฐมนิเทศนกัศึกษา โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา โครงการ JOB FAIR 
และก าหนดให้มีการจัดห้องให้ค  าปรึกษาต่อนักศึกษาเป็นสัดส่วน 
เ พ่ื อ ให้นัก ศึกษา เข้ามา รับบ ริการได้อย่ า งสะดวกรวม ถึ งการ
ประชาสัมพนัธ์ให้กับนักศึกษาในการเขา้ถึงหน่วยงานท่ีให้บริการของ
มหาวิทยาลัยฯ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Website Facebook Line 
และท าหนงัสือถึงคณะ พ้ืนท่ีทราบ 

องค์ประกอบที่ 2 
 1. จ านวนและคุณภาพของผลงานวิ จัย ท่ี
เผยแพร่ลดลงจากปีท่ีผา่นมา และผลงานส่วนมากใน
ปีน้ีไดม้าจากผลงานดา้นศิลปะมากกว่าผลงานดา้น
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัจึงควรก าหนด
มาตรการให้ทุกหน่วยงานตั้ งค่าเป้าหมายระดับ
คุณภาพของผลงานให้สูงข้ึนกว่าปีท่ีผ่านมา เพ่ือ
ความทา้ทายต่อการมุ่งสู่วิสัยทศัน์ ท่ีมุ่งเน้นดา้นการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม วิจัย  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 มหาวิทยาลัยได้ใช้กลไกผ่านการประชุมการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยสร้างความเขา้ใจในเร่ืองการก าหนด
ค่าตอบแทน ,การเสนองบประมาณเพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน
การจดัท าฐานขอ้มูลของนักวิจยัท่ีมีความพร้อมในการน าเสนอผลงาน
งานวิจัยท่ีเสร็จส้ินแล้วทั้ งใน และ ต่างประเทศโดยใช้ฐานของการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาในการก าหนดค่าเป้าหมาย 

 2. ควรสร้างความตระหนักให้คณาจารยพ์ร้อม
รับต่อการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบ
ต่อการเรียนการสอน เน่ืองจากจ านวนนักศึกษาท่ี

 มหาวิทยาลยัไดใ้ชก้ลยุทธ์ในการสร้างความเขม้แข็งให้อาจารย ์เพื่อ
เพ่ิมศกัยภาพทางดา้นการวิจยัและสามารถน างานวิจยัไปพฒันาดา้นการ
เรียนการสอน โดยใช้กลไกผ่านการสนับสนุนในการพฒันาขอ้เสนอ
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ลดลง โดยการพฒันาความเขม้แข็งของอาจารยใ์ห้มี
ศกัยภาพดา้นการวิจยัอย่างทัว่ถึง เพ่ือสร้างศกัยภาพ
ในภาพรวมใหก้บัมหาวทิยาลยั 

โครงการ OTOP MENTOR โดยมี Concept คือได้โจทยว์ิจัยจากสถาน
ประกอบการ และทีมวิจัยต้องมีอาจารย์ร่วมกับนักศึกษาในการท า
โครงการร่วมกนั 
องค์ประกอบที่ 3 

 1. มหาวิทยาลัยควรน าแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อ
น าไปสู่การก าหนดเป้าหมายของงานบริการทาง
วชิาการประจ าปี โดยมีการวางแผนร่วมกบัคณะและ
พ้ืนท่ีทั้ง 5 แห่ง ในการแบ่งงานบริการทางวชิาการวา่
อยู่ในบทบาทหน้าท่ีท่ีใครจะรับผิดชอบ และการ
ก าหนดโครงการบริการทางวิชาการควรมีการ
ก าหนดผลลพัธ์ในแผนและโครงการอย่างชดัเจนว่า
ด าเนินการบริการทางวิชาการแล้วได้ประโยชน์
อะไรกบัชุมชนบา้งและผูเ้ป็นวิทยากรท่ีเป็นอาจารย์
ของมหาวทิยาลยัจะน าไปบูรณาการกบัการเรียนการ
สอนในรายวชิาใด 

 มหาวทิยาลยั ไดน้ าแผนยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัฯ ปี 2561-2565 
ไปด าเนินการจดัท าแผนกลยทุธ์ของสถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชน 
ระยะ 5 ปี ท่ีมีความสอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ และ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561  ของสถาบันฯ แล้วกระจาย
เป้าหมายความส าเร็จไปยงัคณะ เขตพ้ืนท่ี วิทยาลยัฯ และสถาบนัฯ โดย
ก าหนดตวัช้ีวดัของผลส าเร็จตามเป้าหมายและสร้างความเขา้ใจในการ
ด าเนินงานอย่างทัว่ถึง  เพ่ือให้การด าเนินงานบริการวิชาการเกิดการบูร
ณาการระหว่างศาสตร์และเกิดผลลพัธ์ของงานบริการวิชาการในชุมชน 
คือเป็นการสร้างความเขม็แขง็และมีความยัง่ยนืในการด าเนินงาน 

 1. ในการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลยั
ควรก าหนดว่าทุกหน่วยงานทางวิชาการควรมี
โครงการบริการทางวิชาการท่ีน าความรู้ในวิชาชีพ
ของตนมาจดับริการทางวชิาการท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบั
หน่วยงาน และมหาวิทยาลยัควรปันส่วนเงินรายได้
ให้เหมาะสมระหว่างหน่วยงานกบัมหาวิทยาลยัเพ่ือ
ท าให้งานบริการทางวิชาการท่ีสร้างรายไดส้ามารถ
ด าเนินการไดเ้ป็นอยา่งดี  

 มหาวิทยาลยัฯ ก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัเพ่ือการ
เติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศท่ีตอบสนองความต้องการของถ่ิน 
จังหวัด โดยใช้วิทยาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สนับสนุนเพื่อยกระดับศักยภาพ จึงก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ ให้
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับมหาวิทยาลัยฯจากหน่วยงานภายนอก โดยการ
สร้างหน่วยธุรกิจความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก อาทิ สถาบนัวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ธนาคาร
ออมสิน   
องค์ประกอบที่ 4 

 1. ควรทบทวนกระบวนการจัดท าแผนการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม มุ่งเน้นการก าหนด
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีว ัดคุณภาพ และเป้าหมาย ท่ี
สามารถวดัผลส าเร็จของแผนท่ีเป็นผลลพัธ์ ไม่ใช่ผล
การวัดจากปัจจัยน าเข้าและกระบวนการซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 

     มีการทบทวนกระบวนการจัดท าแผนการท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรม ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานดา้นท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม มทร.ลา้นนา คร้ังท่ี 1/2560 โดยน าตัวช้ีวดั
ของส านกังบประมาณ ประกอบดว้ย   1) จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ท่ีมีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม จ านวน 50 โครงการ/
กิจกรรม  
 2) ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม ร้อยละ 80 
 3) จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ี มีการเผยแพร่ด้านท านุบ า รุ ง
ศิลปวฒันธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี และตัวช้ีวดัของมหาวิทยาลัย 
ตวัช้ีวดัท่ี 11 จ านวนองค์ความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
และการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ท่ีถูกจดัเกบ้และหรือน าไปใชป้ระโยชน์ โดย
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และก าหนดเป็นแผนด้านท านุบ า รุง
ศิลปวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 จนสามารถก าหนดกรอบ 
KPI ท่ีชดัเจนดา้นการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  

 2. ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการตาม
แผนการท า นุบ า รุ ง ศิลปะและวัฒนธรรมใน
หลากหลายมิติ เช่น  จ  านวน งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ีรับไปด าเนินการ ผลลัพธ์ท่ีได้ ความสอดคล้อง
เช่ือมโยงของเขตพ้ืนท่ี กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ โครงการ
ท่ีเกิดจากการท างานร่วมกันและได้ผลลัพธ์การ
ด าเนินงานท่ีไดม้าตรฐาน/ไดรั้บการยอมรับ/ได้รับ
รางวลั อาจน ามาซ่ึงการพฒันาปรับปรุงจนเกิดเป็น
วฒันธรรมท่ีดีของมหาวทิยาลยัได ้

  คณะกรรมการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม มทร.
ล้านนา  ได้ ร่ วมกัน พิจารณาผลการด า เ นินงานด้านท า นุบ า รุ ง
ศิลปวฒันธรรม ท่ีสอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2559 เพื่อทบทวนทิศทางของการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ท่ีมีความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบั
ตัวช้ีว ัดแผนท านุบ ารุง รายละเอียดของการด าเนินงานโครงการท่ี
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ ใหบ้รรลุตามเป้าหมายของการ
ด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของมหาวทิยาลยัท่ีตั้งไว ้ในการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
มทร.ลา้นนา คร้ังท่ี 1/2560 ท  าให้แผนฯ มีความชัดเจนในเร่ืองตัวช้ีวดั
และสามารถด าเนินโครงการให้ตอบตัวช้ีว ัดได้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพคุม้ค่ากบัการบริหารจดัการงบประมาณ 
องค์ประกอบที่ 5 

 1. ควรจัดท าแผนปฏิบัติการประจ า ปีให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้
มหาวิทยาลัยสสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้ โดย
ก าหนดตัวช้ีว ัดและค่าเป้าหมายให้สามารถวัด
ความส าเร็จของแผนตามเป้าประสงค์ของแผน
ยุทธศาสต ร์  และควร มีก ารก า กับ ติดตามให้
หน่วยงานในมหาวิทยาลยัด าเนินการจดัการความรู้
ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย เพ่ือให้เกิด
แนวปฏิบัติ ท่ี ดี  เ พ่ือหน่วยงานต่าง ๆ สามารถ
น าไปใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 มหาวิทยาลยั ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ค า ส่ัง เลขท่ี  
1600/2561 ณ วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงเกิดจากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั โดยมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565) ท่ีเนน้พนัธกิจหลกัของมหาวทิยาลยัฯ ทั้ง 4 ดา้น และ 1 
การบริหารจัดการ และประกอบไปด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 9 กลยุทธ์ 14 
ตัวช้ีวดั ท่ีมีความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ของชาติ 20 ปี แผนการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. 2560-2579 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบั
ท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) รวมทั้ งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 และวสัิยทศัน์ของมหาวทิยาลยัฯ ตามล าดบั เพื่อผลกัดนั
ใหม้หาวทิยาลยัฯ บรรลุตามปรัชญา วสัิยทศัน์  อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ 
ท่ีตั้ งไวซ่ึ้งจะน าไปสู่ การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands On  และเป็น
มหาวิทยาลยั นวตักรรมเพื่อชุมชน และไดน้ าเสนอสภามหาวิทยาลยัขอ
ความเห็นชอบ พิจารณาขออนุมติักรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และแผนปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ 2561 
คร้ังท่ี 113 (คร้ังท่ี 13/2560 ณ วนัที่ 1 ธนัวาคม 2560 ตามล าดบั 

 2.   ควรวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยโดยน า ERP 
มาเก็บขอ้มูลในการด าเนินการและพิจารณาค่าใชจ่้าย
ของแต่ละหลักสูตร และน าไปวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

 มหาวิทยาลยัไดด้  าเนินการจดัท าตน้ทุนต่อหน่วยโดยการใช้ขอ้มูล
รายได้และค่าใช้จ่ายจากระบบ  ERP เป็นฐานข้อมูลหลักในการคิด
ค านวณตน้ทุนผลผลิตต่อหน่วย และยงัมีการน าขอ้มูลจากระบบอ่ืนๆ มา



23 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2560 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ตามพนัธกิจ รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการพฒันากิจกรรม
นักศึกษา พัฒนาอาจารย์ และการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้สะท้อนภาพต้นทุนต่อหน่วยในการผลิต
บัณฑิตในระดับหลักสูตร และแสดงให้เห็นอย่าง
ชดัเจนวา่ตน้ทุนดงักล่าวไดใ้ชไ้ปในกิจกรรมใด 

ประกอบการค านวณต้นทุนต่อหน่วยด้วย เช่น ระบบ GFMIS ระบบ 
Data center และในปีน้ีกองคลังร่วมกับกองนโยบายและแผนได้น า
ขอ้มูลสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพฒันากิจกรรมนักศึกษา พฒันาอาจารย ์
และการบริหารจดัการ เพ่ือน ามาพิจารณาค่าใช้จ่ายของแต่ละหลกัสูตร 
และน าไปวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามพนัธกิจ พบว่า มทร.ลา้นนา เชียงใหม่ 
แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพฒันานักศึกษา อาจารยแ์ละบุคลากร และ
การจดัการเรียนการสอน  มทร.ลา้นนา เชียงใหม่ ไดรั้บงบประมาณใน
การพฒันาอาจารย์และบุคลากรเพ่ิมข้ึน 140,987,327.73 บาท คิดเป็น 
18.17% การพฒันานกัศึกษา เพ่ิมข้ึน 28,769,861.67 บาท คิดเป็น 53.36% 
และการพฒันาการเรียนการสอนลดลง 33,713,430.63 คิดเป็น 27.87% 
ในการจัดสรรงบประมาณด้านการเรียนการสอนค านวณจากจ านวน
นักศึกษา และด้วยจ านวนนักศึกษาลดลงจึงท าให้งบประมาณในการ
พฒันาการเรียนการสอนลดลงตามไปดว้ย 

 3.  ควรมีนโยบายท่ีชดัเจนในการก ากบัติดตาม
แผนพัฒนาขอ ง บุ คล ากรร า ย บุคคล  เพื่ อ ให้
มหาวิทยาลัยเห็นภาพการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ชัดเจนและสามารถก ากับติดตามให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อเป็นการพฒันาอาจารย์
และบุคลากรอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งผลต่อขวญั
และก าลงัใจของอาจารยแ์ละบุคลากร 

 มหาวทิยาลยัไดก้ าหนดแผนปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัท าแผนพฒันา
บุคลากร  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญอย่างหน่ึงในการสนับสนุนให้การ
พฒันาของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเป็นการน าผลการ
ปฏิบติัราชการแต่ละคนมาพิจารณาสร้างแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล  
เพ่ือมุ่งเนน้การพฒันาบุคลากรในวธีิการในการพฒันาตามสมรรถนะของ
บุคลากรแต่ละต าแหน่งและระดบัต าแหน่ง  เช่น  การสอนงาน  การจดั
ให้มีพ่ีเล้ียง  การเรียนรู้จากการปฏิบติั  การฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบติั
การณ์  เป็นต้น  อันจะเป็นการผลักดันให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
พัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยกองบริหารงานบุคคลไดด้ าเนินการตามรายละเอียด
ดงัน้ี 
 1. กองบริหารงานบุคคลไดข้อความอนุเคราะห์เอกสารแสดงผล
การประเมินการปฏิบัติราชการ  ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
(สมรรถนะ)  เพื่อน าผลการประเมินดา้นพฤติกรรมการปฏิบติังาน  มา
วิเคราะห์หาองค์ความรู้ของบุคลากรแต่ละต าแหน่ง  แต่ละระดับ
ต าแหน่ง  ท่ีจะต้องส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  ตาม
หนงัสือ 
กองบริหารงานบุคคลท่ี ศธ 0583.18/ว 1003  ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2561 
ดาวน์โหลดเอกสารไดท่ี้ https://personal.rmutl.ac.th/ (5.1-6-01) 
 2. กองบริหารงานบุคคลได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลกรรายบุคคล 
(IDP) ทั้งสายวิชาการและสายสนบัสนุน  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือมุ่งเนน้
การพัฒนาบุคลากรพัฒนาตนเองไปสู่ เป้าหมายตามกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย  และเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิต่อภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย  พร้อมทั้ งออกแบบฟอร์ม  
รายละเอียดดงัน้ี  
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
   2.1 แบบฟอร์ม IDP-1 เป็นการวิเคราะห์หาความจ าเป็นท่ีจะ
พฒันาตนเอง   
  2.2 แบบฟอร์ม IDP2 เป็นการก าหนดหรือคาดการณ์ล่วงหน้าใน
การพฒันาตนเองของบุคลากร 
  2.3 แบบฟอร์ม IDP-3 เป็นผลการพัฒนาตนเองของบุคลากร  
โดยให้ผูบ้ ังคับบัญชาให้ข้อเสนอแนะการด าเนินการตามแผนพัฒนา
ตนเอง  และผลการปฏิบติังานหลงัการพฒันา 
 3.  กองบริหารงานบุคคลไดติ้ดตามการผลการพฒันาของบุคลากร
ทุกหน่วยงาน  เพ่ือเตรียมน ามาประกอบการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษา  ตามพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ี
แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545 ก าหนดใหส้ถานศึกษาทุกห่างจดัให้
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยในองค์ประกอบท่ี 5 การ
บริหารจดัการไดก้ าหนดตวับ่งช้ีท่ี 5.1 การบริหารของสถาบนัเพื่อการ
ก ากบัติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกิจกลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์ของสถาบนั  
ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุน  
โดยให้ทุกหน่วยงานจดัส่งมายงักองบริหารงานบุคคล  ภายในวนัท่ี 31 
กรกฎาคม 2561  ซ่ึงตอนน้ีมีหน่วยงานจดัส่งมาไม่ครบ  และอยู่ระหว่าง
การติดตามต่อไป  
 4. ปัจจุบนักองบริหารงานบุคคลไดว้ิเคราะห์ผลการประเมินการ
ปฏิบติัราชการ  ดา้นพฤติกรรมการปฏิบติังาน (สมรรถนะ)  เรียบร้อย
แลว้  โดยจะน าผลการวเิคราะห์ดงักล่าวไปจดัท าแผนพฒันาบุคลากร  ใน
ปีงบประมาณ 2562  ต่อไป  

 4. ควรจัดท าแผนบริหารความเ ส่ียงโดย
ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานโดยมีการวิเคราะห์
ความเส่ียง การบริหารความเส่ียง การติดตามก ากบั
ความเส่ียง เพื่อลดความเส่ียงลง และควรแสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนว่า เม่ือด าเนินการเสร็จแล้วความ
เส่ียงลดลง 

 มหาวิทยาลยัจดัโครงการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ในวนัท่ี 10-11 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องนวตักรรม
เสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา  
เพ่ือให้ความรู้ในการบริหารความเส่ียงแก่ ผูบ้ริหาร หัวหน้าหน่วยงาน 
อาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ี และผูเ้ก่ียวขอ้ง อีกทั้งไดร่้วมวิเคราะห์ความเส่ียง 
ประเมินโอกาสและผลกระทบ พร้อมจดัล าดบัความเส่ียงตามประเด็น
ยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั และไดจ้ดัท าแผนบริหารความเส่ียง โดยน า
ผลการวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ท่ีอยู่ใน
ระดับสูงและสูงมาก มาหาแนวทางการจัดการความเส่ียง /โครงการ/
กิจกรรม อีกทั้งก าหนดผูรั้บผิดชอบ และก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน 
ปัจจยัตามยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ประเด็น และก าชบัให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ด าเนินการควบคุมและลดโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากความ
เส่ียงอยา่งต่อเน่ือง 

 5. ควรให้ความรู้และสร้างความเขา้ใจให้กับ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เร่ือง แนวทางการ

 มหาวิทยาลยัมีการด าเนินงานดา้นการจดัการความรู้ (KM) โดยไดมี้
การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยัฯ โดยท าหน้าท่ี
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
จดัการความรู้อย่างเป็นระบบ และวิธีการด าเนินการ
ด้านการจัดการความรู้ ตลอดจนการจัดเก็บองค์
ความรู้ท่ีมีคุณค่าของหน่วยงาน เพ่ือหน่วยงานจะ
น าไปใชต่้อไป 

จดัท าแผนการจดัการความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯและแผนบริหารพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลยั  โดยจดัท ารายงานผลการด าเนินการการจดัการ
ความรู้ (KM) กองบริหารงานบุคคลได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ด าเนินงานตามกระบวนการการการจดัการความรู้ระดบัสถาบนัต่อจาก
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพในการ
ท างาน  การพัฒนาบุคลากร  รวมไปถึงการพัฒนาองค์กร  ตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบั
ท่ี 2)  พ.ศ. 2545 ก าหนดใหส้ถานศึกษาทุกห่างจดัให้มีระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษา  โดยในองคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการไดก้ าหนด
ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 การบริหารของสถาบนัเพ่ือการก ากบัติดตามผลลพัธ์ตาม
พนัธกิจกลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์ของสถาบนั  ตามเกณฑม์าตรฐานขอ้
ท่ี 5 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมี
การด าเนินการจดัการความรู้ตามระบบ  กองบริหารงานบุคคลขอสรุปผล
การด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 
 1. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานการจัดการความรู้ มทร.ลา้นนา 
ตามค าส่ังท่ี 181/2561  เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดความคล่องตวั  พร้อม
ทั้งก าหนดแผนการจดัการความรู้ปีงบประมาณ 2561 (5.1-5-01) 
 2.  โอนเงินงบประมาณสนับสนุนการจัดการความรู้  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กบัหน่วยงานในสังกดัจ านวน 20 หน่วยงาน  
เป็นเงินทั้งส้ิน 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนห้าพนับาทถ้วน) ตาม
หนงัสือกองบริหารงานบุคคลท่ี ศธ 0583.18/0320  ลงวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ 
2561 (5.1-5-02) 
 3. แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการ
ความรู้ในองคก์ร  เพื่อด าเนินการจดัท าระบบการจดัการความรู้ด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิผล ตามค าส่ังท่ี  640/2561  ลงวนัท่ี 28  มีนาคม 2561 
โดยไดด้  าเนินการแจง้เวียนให้แต่ละหน่วยงานรับทราบตามหนังสือกอง
บริหารงานบุคคล ท่ี ศธ 0583.18/ว 0763  ลงวนัที่ 17  เมษายน 2561 
 4. กองบ ริหารงานบุคคลแจ้งให้แ ต่ละหน่วยงานรายงาน
ความกา้วหนา้การจดัการความรู้  ประจ าปีงบประมาณ 2561  และก าหนด
แบบฟอร์มการด าเนินการจัดการความรู้ KM01 , KM02  และ KM03 
(5.1-5-04) โดยแนบค านิยามของขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู้ 
พร้อมทั้งตวัอยา่งรายงานผลการจดัการความรู้ฉบบัสมบูรณ์ ตามหนงัสือ
กองบริหารงานบุคคลท่ี ศธ 0583.18/ว 0853  ลงวนัที่ 7 พฤษภาคม 2561  
 5. กองบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการซักซ้อมความเข้าใจการ
ด าเนินโครงการ “การจดัการความรู้” เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การ
จดัสรรงบประมาณ  ซ่ึงในการเบิกจ่ายงบประมาณสนบัสนุนดงักล่าว ให้
เบิกจ่ายในอตัรา 5,000 บาทต่อการจดัการความรู้ 1 ประเดน็ (ตามหนงัสือ
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
สถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ท่ี ศธ 0583.30/ว 163  ลงวนัท่ี 14  
มิถุนายน 2560)  ตามหนังสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี ศธ 0583.18/ว 
0863  ลงวนัที่ 10 พฤษภาคม 2560 
 6.  กองบริหารงานบุคคลได้ติดตามรายงานความก้าวหน้าการ
จัดการความรู้ฉบับสมบูรณ์ตามหนังสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี ศธ 
0583.18/ว 1149 ลงวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 โดยให้จดัส่งภายในวนัท่ี 13 
กรกฎาคม 2561 
 7.  ประชุมคณะท างานด าเนินงานการจดัการความรู้ มทร.ลา้นนา  
เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2561  เพ่ือเตรียมความพร้อมและพิจารณา (ร่าง) 
แผนการจดัการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2562  และการจดักิจกรรม
โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการความรู้ (KM DAY)  
 8.  จดัท าหนังสือเชิญเขา้ร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 
“การพัฒนางานประจ าผ่านกระบวนการจัดการความรู้ KM DAY 
RMUTL 2018” พร้อมทั้ งติดตามรายงานผลการจัดการความรู้ฉบับ
สมบูรณ์  ตามหนังสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี ศธ 0583.18/ว 1350 ลง
วนัที่ 18 กรกฎาคม 2561 โดยใหจ้ดัส่งภายในวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561  
 9.  ประชุมคณะท างานด าเนินงานการจดัการความรู้ มทร.ลา้นนา  
เ ม่ือวันท่ี  20  กรกฎาคม 2561 สรุปผลการติดตามรายงานผลการ
ด าเนินการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน  และรูปแบบการจัด
กิจกรรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจดัการความรู้ (KM DAY) เพื่อ
ความเหมาะสมกับสถานการณ์  เน่ืองจากมีหน่วยงานจดัส่งรายงานผล
การด าเนินการจดัการความรู้จ านวนนอ้ย  
 10.  จดัโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “การพฒันางานประจ า
ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ KM DAY RMUTL 2018”  วันท่ี 15  
สิงหาคม 2561  ณ กรีนเลค  รีสอร์ท จ.เชียงใหม่  ซ่ึงมีหน่วยงานจดัส่ง
รายงานผลการจดัการความรู้ฉบบัสมบูรณ์  จ  านวน  17  ประเด็นความรู้  
มาน าเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ และเชิญวทิยากรมาบรรยายหัวขอ้ “การ
พฒันางานประจ าผ่านกระบวนการจัดการความรู้” โดย ดร.เผชิญวาส            
ศ รีชัย  ผู ้ เ ช่ี ย วชาญและ ท่ีป รึกษางานวิ จัย   สถาบันวิ จัย สั งคม 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตวับ่งช้ี  ปีการศึกษา 2560 

องค์ประกอบที ่1 : การผลติบัณฑิต 
 
ตัวบ่งช้ีที ่1.1   ผลการบริหารจัดการหลกัสูตรโดยรวม 
 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : รองอธิการบดีดา้นวชิาการและกิจการนกัศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : อาจารยม์านสั  สุนนัท์, นางสาวประทุมพร  ป๋ามี, นายญาณกว ีขดัสีทะลี 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1803 
E-mail :  curriculumrmutl@gmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ท่ีท าการเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560
เปิดสอนทั้ งหมด จ านวน 46 หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี 40 หลักสูตร ระดับ 
ปริญญาโท 6 หลกัสูตร และไดป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตรทุกหลกัสูตรตาม
เกณฑม์าตรฐานท่ี สกอ. ก าหนด โดยมีผลการประเมินรายหลกัสูตรสรุปได ้ดงัน้ี  
 

ช่ือหลกัสูตร 
ผลการประเมิน 

องค์ประกอบ 
ที่ 1 

ผลรวมของค่าคะแนน
เฉลีย่องค์ประกอบที่ 2-6 

1) หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผา่น 2.21 
2) หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ผา่น 2.13 
3) หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการบริการ ผา่น 2.13 
4) หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  สาขาวิชาการบญัชี  ผา่น 3.07 
5) หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ  ผา่น 2.04 
6) หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ไม่ผา่น (1.79) 
7) หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ไม่ผา่น (2.03) 
8) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ผา่น 2.81 
9) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีาร

อาหาร 
ผา่น 2.77 

10) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ผา่น 3.10 
11) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคร่ืองจกัรกลเกษตร ผา่น 1.86 
12) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ผา่น 3.09 
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ช่ือหลกัสูตร 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบ 
ที่ 1 

ผลรวมของค่าคะแนน
เฉลีย่องค์ประกอบที่ 2-6 

13) หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยภูีมิทศัน์    ผา่น 1.40 
14) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ผา่น 2.57 
15) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาพืชศาสตร์  ผา่น 2.48 
16) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร          ผา่น 2.77 
17) หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์  ผา่น 2.93 
18) หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม   ผา่น 2.83 
19) หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาออกแบบส่ือสาร ผา่น 2.58 
20) หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาส่ิงทอและเคร่ืองประดบั  ผา่น 2.88 
21) หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์ ผา่น 2.73 
22) หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวิชาเซรามิก ผา่น 2.13 
23) หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  ผา่น 2.49 
24) หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  ผา่น 2.57 
25) หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค ์ ผา่น 2.20 
26) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ผา่น 2.45 
27) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผา่น 2.59 
28) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ  ผา่น 2.66 
29) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ผา่น 2.59 
30) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการ

ควบคุมอตัโนมติั 
ผา่น 2.65 

31) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ ์ ผา่น 3.17 
32) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ผา่น 3.16 
33) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผา่น 2.07 
34) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ ผา่น 2.47 
35) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผา่น 2.97 
36) หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ผา่น 1.66 
37) หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ผา่น 2.29 
38) หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผา่น 2.65 
39) หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ผา่น 2.32 
40) หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยเีคร่ืองกล ผา่น 1.57 

41) หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า ผา่น 1.78 

42) หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยโีทรคมนาคม ผา่น 1.76 

43) หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหการ ผา่น 1.42 

44) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ผา่น 1.65 
45) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผา่น 3.11 
46) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการผลิตและนวตักรรมอาหาร   ผา่น 3.52 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลกัสูตร  108.28 คะแนน 
จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดท่ีสถาบนั 46  หลกัสูตร 

คะแนนที่ได้ 2.36 คะแนน 
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ค าอธิบาย 
หลักสูตรท่ี เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2560 

มีทั้ งส้ินจ านวน 46 หลักสูตร จาก 4 คณะ และ 1 วิทยาลัย  ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี  
40 หลกัสูตร ระดบัปริญญาโท 6 หลกัสูตร ไม่ผ่านการเกณฑ์การก ากบัมาตรฐานหลกัสูตรจ านวน 
2 หลกัสูตร คิดเป็นร้อยละ 4.35 และในปีการศึกษา 2560 ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
2. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัไดมี้การวิเคราะห์หลกัสูตรท่ีไม่ผา่นประเมินพบวา่ล าดบัท่ี 1-2 คุณสมบติัของ

อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีหลกัสูตรก าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 
พ.ศ. 2558  โดย กรณีหลกัสูตรท่ีคุณสมบติัของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
หลกัสูตรก าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ. 2558 ทางมหาวิทยาลยัได้มีการส ารวจและ
จดัท าแผนการรับอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานในปีงบประมาณ  
2561 
 
การค านวณ : 

= 
108.28 

46 
คะแนนทีไ่ด้  = 2.36  คะแนน 
 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย  2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน 2.36 2.36  
 
 

เอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.1-1-01 มติสภามหาวทิยาลยัฯ สรุปผลการประเมินระดบัหลกัสูตรของคณะ  ปีการศึกษา 2560 
1.1-1-02 รายงานผลการวเิคราะห์การประเมินระดบัหลกัสูตรของหลกัสูตร 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.2   อาจารย์ประจ าสถาบันทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : รองอธิการบดีดา้นบริหาร 

รองอธิการบดีดา้นวชิาการและกิจการนกัศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผูอ้  านวยการกองบริหารงานบุคคล 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางณิชาพร ธรรมสอน, นายพร้อมพงศ ์โสภาวรรณ์ 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1202 
E-mail :  nk_bn@windowslive.com, x_prompong@hotmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มีจ  านวนอาจารย์ประจ าทั้ งหมด (นับรวมท่ี               
ลาศึกษาต่อ) จ  านวน 1,183 คน มีอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน  256.5 คน  เม่ือ
ค านวณตามสูตร พบว่าค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากบัร้อยละ 21.68  
คะแนนท่ีไดเ้ท่ากบั 2.71 คะแนน  
 

ที ่ คณะที่มีการเรียนการสอน 
อาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

รวมมหาวิทยาลยั 223.00 233.50 256.50 
1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 43.50 49.50 55.50 
2 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 84.00 96.00 98.50 
3 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 72.50 75.00 86.50 
4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8.00 8.00 11.00 
6 วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 5.00 5.00 5.00 

 
จากปัจจัยน าเข้าในด้านการผลติบัณฑิต :  

 อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกดว้ยขอ้มูลยอ้นหลงั 3 ปี ในภาพรวมของมหาวทิยาลยั
มีจ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกเพิ่มข้ึนทุกปี พบวา่เป็นผลมาจาก 3 ปัจจยั คือ  
 1) มหาวิทยาลยัมีนโยบายส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการพฒันาคุณวุฒิของอาจารยใ์นระดบั
ปริญญาเอกเพิ่มข้ึน โดยไดจ้ดัสรรงบประมาณตามกลยทุธ์การพฒันาบุคลากร ด าเนินการสร้างความ
ร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศในการพฒันาสายวชิาการเพื่อยกระดบัคุณวฒิุการศึกษาระดบั
ปริญญาเอก และด าเนินการจดักลไกสนบัสนุนเพื่อเตรียมความพร้อมดา้นความสามารถทางภาษา
และอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาระดบัปริญญาเอก  

mailto:nk_bn@windowslive.com
http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MjExODIx&method=inline
http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MjExODIx&method=inline
http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MjI3MTU4&method=inline
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 2)  คณะ/วิทยาลยั ไดด้ าเนินการจัดท าแผนพฒันาบุคลากรเพื่อยกระดบัคุณวุฒิการศึกษา
ของสายวิชาการ พร้อมทั้งก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการท่ี
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยัให้บุคลากรสายวิชากรมีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกในดา้นภาษา สถานศึกษา และแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก และ  
 3)  อาจารยท่ี์ลาศึกษาต่อไดจ้บการศึกษาและกลบัมารายงานตวัเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ี 
 
ข้อมูลประกอบการพจิารณา : 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 
1. จ  านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ) 1,183 
2. จ  านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ) ท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 256.5 

 
แสดงวธีิการค านวณ  : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีวฒิุปริญญาเอก 

 

= 
จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 

 100 = 
256.5 

 100 = 21.68 
จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัทั้งหมด 1183 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

 

 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 21.68 2.71  

 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.2-1-01 ตารางสรุปจ านวนอาจารยป์ระจ า ปีการศึกษา 2560 มิติภาพรวม 

 
 
 
 

= 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 

 5 = 
21.68 

 5 = 2.71 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 40 

 ท่ีก าหนดใหค้ะแนนเตม็ 5         
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ตัวบ่งช้ีที ่1.3   อาจารย์ประจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : รองอธิการบดีดา้นบริหาร 
รองอธิการบดีดา้นวชิาการและกิจการนกัศึกษา 

หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผูอ้  านวยการกองบริหารงานบุคคล 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางณิชาพร ธรรมสอน, นายพร้อมพงศ ์โสภาวรรณ์ 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1202 
E-mail :  nk_bn@windowslive.com, x_prompong@hotmail.com 

ผลการด าเนินงาน : 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มีจ  านวนอาจารย์ประจ าทั้ งหมด (นับรวมท่ี                 
ลาศึกษาต่อ) จ  านวน 1,183 คน มีจ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 299.5 
คน  เม่ือค านวณตามสูตรพบว่าค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เท่ากบั ร้อยละ 24.57 คะแนนท่ีไดเ้ท่ากบั 2.05 คะแนน  

ข้อมูลประกอบการพจิารณา : 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 

1.  จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ) 1,230.0 1,200.5 1,183.0 

2.  จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 939.0 905.5 883.5 

 - วฒิุปริญญาตรี 74 70.5 60.5 
 - วฒิุปริญญาโท 728 695.5 669 
 - วฒิุปริญญาเอก 137 139.5 154 
3.  จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 260.0 263.0 265.5 

 - วฒิุปริญญาตรี 13 11 10 
 - วฒิุปริญญาโท 183 178 173 
 - วฒิุปริญญาเอก 64 74 82.5 
4.  จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 30.0 31.0 33.0 

 - วฒิุปริญญาตรี 0 0 0 
 - วฒิุปริญญาโท 11 12 14 
 - วฒิุปริญญาเอก 19 19 19 
5.  จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 1.0 1.0 1.0 

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

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 292 295 299.5 

mailto:nk_bn@windowslive.com
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 จากปัจจัยน าเข้าในด้านการผลติบัณฑิต :  
 อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลยัมีจ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มข้ึนทุกปี พบว่าเป็นผลมาจาก 4 
ปัจจยั คือ  
 1)  มหาวิทยาลยัมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจดัโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการเขา้สู่
ต าแหน่งทางวชิาการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรสายวชิาการในการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วชิาการ ไดแ้ก่ การจดัโครงการส่งเสริมการจดัท าผลงานทางวชิาการ (โรงเรียน ผศ.รศ. และ ศ.)  
 2)  มีมาตรการสร้างแรงจูงใจในการยื่นผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ดว้ยการมี
เงินรางวลัส าหรับผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง (ผศ. 20,000 บาท/ราย, รศ. 40,000 บาท/ราย, ศ. 
100,000 บาท/ราย)  
 3)  จดักิจกรรมส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวชิาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อมุ่งเนน้ในทางปฏิบติั  
และ  
 4)  มีมาตรการส่งเสริมสนบัสนุนให้อาจารยท์  าผลงานทางวิชาการโดยสนบัสนุนงบประมาณ
ในการสร้างแรงจูงใจให้กับผูท่ี้มีการเผยแพร่ และตีพิมพ์ผลงานวิจยั และผลงานวิชาการท่ีสามารถ
น าไปใชใ้นการเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ  
 
แสดงวธีิการค านวณ : 
 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

= 
จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

 100 = 
299.5 

 100 = 25.32 
จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัทั้งหมด 1,183 

 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

 
 
 
 

= 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

 5 = 
25.32 

 5 = 2.11 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 60 

 ท่ีก าหนดใหค้ะแนนเตม็ 5         
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

30 25.32 2.11  

 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.3-1-01 ตารางสรุปจ านวนอาจารยป์ระจ า ปีการศึกษา 2559 มิติภาพรวม 
1.3-1-02 ตารางแสดงจ านวนอาจารยจ์  าแนกตามคุณวฒิุและต าแหน่งทางวชิาการ (ตามเกณฑ ์สกอ.) 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.4   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : รองอธิการบดีดา้นวชิาการและกิจการนกัศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผูอ้  านวยการกองพฒันานกัศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางปวณีา   ทองปรอน 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1361 
E-mail :  p_thongpron@rmutl.ac.th 

 
ผลการด าเนินงาน :  
 
 ข้อ 1.  จัดบริการให้ค าปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวติ และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 

ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ได้วางระบบการบริการ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีผลการด าเนินงาน ครบ 6 ขอ้ ดงัน้ี 

มีการจดับริการให้ค  าปรึกษาแนะแนวดา้นการใช้ชีวิตและการเขา้สู่อาชีพแก่นกัศึกษาใน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา โดยไดม้อบหมายให้ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
กองพฒันานกัศึกษา ดูแลและช่วยเหลือนกัศึกษา เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษาสามารถพฒันาคุณลกัษณะ
บณัฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พ.ศ. 2560 ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วิชาการและไม่เก่ียวขอ้งกบัวิชาการ โดยมีนกัจิตวิทยาการปรึกษาท่ีจบการศึกษาจากสาขาจิตวิทยา
เป็นผูใ้หบ้ริการแก่นกัศึกษาซ่ึงประกอบดว้ยบริการยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

บริการให้ค  าปรึกษาปัญหาส่วนตวัรายบุคคล ในปีการศึกษา 2560 มีนกัศึกษาเขา้รับบริการ
ให้ค  าปรึกษารวมทั้งส้ิน 10 ราย ใช้บริการ 21 คร้ัง โดยปัญหาน ามาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ปัญหาเร่ือง
ค่าใช้จ่ายในการเรียน ปัญหาส่วนใหญ่ของนักศึกษาท่ีเขา้รับการปรึกษามกัมีสาเหตุเช่ือมโยงกบั
ปัญหาอ่ืนๆ ดว้ย เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาการเงิน ปัญหาความสัมพนัธ์กบัเพื่อนหรือแฟน ส่งผล
ให้นกัศึกษาไม่สามารถรับมือกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ตามล าพงั ก่อให้เกิดความรู้สึกตึงเครียด วิตก
กงัวล เศร้า ฯลฯ หากนกัศึกษาตอ้งเผชิญกบัสภาวะตึงเครียดตามล าพงัเป็นเวลาท่ีนานเกินไปอาจ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนและการใช้ชีวิตประจ าวนัของนกัศึกษาได ้นอกจากนั้น สภาวะ
ตึงเครียดดงักล่าวอาจน าไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตในระดบัท่ีรุนแรงข้ึนได ้เช่น โรคซึมเศร้า หรือใน
นกัศึกษาท่ีมีอาการทางจิตเวชอยูแ่ลว้อาจมีอาการท่ีรุนแรงมากข้ึน  
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นอกจากนั้น งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ไดท้  าการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลของหน่วยงานใหแ้ก่
นกัศึกษาประกอบดว้ย แผ่นพบัการให้บริการให้ค  าปรึกษา และจุลสารแนะแนว เพื่อให้นกัศึกษา
ทราบข้อมูลและสามารถเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับบริการให้ค  าปรึกษาเชิงจิตวิทยามากยิ่งข้ึน โดย
นกัศึกษาชั้นท่ี 1 ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารใน โครงการ  No  S  No  L    ซ่ึงเป็นโครงการรับนอ้งของมหา
วิทยาเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้และสามารถปรับตวั
เข้ากับรูปแบบการเรียนการสอน การท ากิจกรรม เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา   
 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา ก่อนเปิดภาคการศึกษา  โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี  
 1)   เพื่อให้นกัศึกษาใหม่  ไดรั้บทราบแนวทางการปฏิบติัตนตามกฎระเบียบ  รู้หลกัสูตร
และระบบการเรียนการสอน  ตลอดจนบริการต่างๆ ท่ีมหาวทิยาลยัฯ จดัไวใ้หน้กัศึกษา  
 2)   เพื่อให้นกัศึกษาใหม่ไดท้  าความรู้จกัคณะผูบ้ริหาร  บุคลากร  และหน่วยงานต่างๆ ท่ี
ตอ้งติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือในระหวา่งท่ีศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัฯ  
 3)   เพื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างนกัศึกษาใหม่กบันกัศึกษารุ่นพี่  ตลอดจน
สโมสรนกัศึกษา และคณาจารย ์  
 4)   เพื่อให้นกัศึกษาใหม่ไดเ้ห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกนั รู้จกัรับผิดชอบ รักพอ้งพวก รัก
สถาบัน และรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม มีการพฒันาจิตใจด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ด ารงชีวติ  

ในวนัท่ี  29 พฤษภาคม 2560 โดยในช่วงเชา้ เป็นการใหข้อ้มูลในภาพรวมของมหาวทิยาลยั  
มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน  3,038 คน มี ด้านผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 1,807 คน                   
วดัความส าเร็จของโครงการตามวตัถุประสงคใ์นภาพรวม ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเขา้รับการ
ปฐมนิเทศ ก่อนเปิดการเรียนการสอน  เฉล่ียทั้ง 3 คณะวิชาและ 1 วิทยาลยัฯ อยู่ในระดบั  ดีมาก   
ร้อยละ 4.255 นกัศึกษาไดรั้บประโยชน์จากการเขา้ร่วมโครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ในทุก ๆ 
ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ การเรียนการสอน  การใช้ชีวิตในร้ัว
มหาวทิยาลยั ในกรณีท่ีนกัศึกษามีปัญหา นกัศึกษาสามารถเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาและขอรับบริการ
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ามช่องทางท่ีระบุไวใ้นคู่มือนกัศึกษา 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.4-1-01 กลไกการบริการใหค้  าปรึกษาทางวชิาการและการใชชี้วติใหน้กัศึกษา, บริการขอ้มูล
สารสนเทศของการใหค้  าปรึกษา 

1.4-1-02 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
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 ข้อ 2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานทีใ่ห้บริการ กจิกรรมพเิศษนอกหลกัสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนามีการให้บริการขอ้มูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ
กิจกรรมพิเศษ โดยมีการจดัท าส่ือส่ิงพิมพใ์ห้กบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 เช่น ส านกัส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ไดจ้ดัท าหนงัสือคู่มือนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  เพื่อเป็นคู่มือทางการศึกษา 
การท ากิจกรรมและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยัการใช้บริการต่าง ๆในมหาวิทยาลยั กฎระเบียบ
ขอ้บงัคบั และแนวทางในการประพฤติปฏิบติัตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลยั อนัส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ของนกัศึกษา ตลอดจนการใชชี้วิตในมหาวทิยาลยัอยา่งมีความสุขประสบ
ความส าเร็จ รวมถึง ใหข้อ้มูลส าคญัของหน่วยงานในสังกดัของมหาวทิยาลยั   

นอกจากนั้น มหาวทิยาลยัมีเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั https://www.rmutl.ac.th/  ซ่ึงสามารถ
เช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตข์องคณะและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลยัได ้เช่น เวบ็ไซตข์องส านกั
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนhttps://academic.rmutl.ac.th/  มีข้อมูลแนะน าให้นักศึกษาเข้า
ระบบการเรียน การเลือกรายวิชา  ซ่ึงนกัศึกษาสามารถเขา้ไปท าเอกสารต่าง ๆ ในเวบ็ไซต์ไดด้ว้ย
ตนเอง  ในส่วนของกองพฒันานกัศึกษา มีขอ้มูลแนะน านกัศึกษาในดา้นการให้บริการดา้นต่าง ๆท่ี
นกัศึกษาสามารถขอรับบริการได ้ ประกอบดว้ย 

1. งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  
ช่องทางการติดต่อ  Facebook: งานแนะแนวการศึกษาฯ 
1.1  งานทุนการศึกษา 
1.2  งานใหค้ าปรึกษา 

2. งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ 
2.1 งานส่งเสริมสุขภาพ   ช่องทางการติดต่อ Facebook: งานส่งเสริมสุขภาพ 
2.2 งานประกนัอุบติัเหตุ   ช่องทางการติดต่อ Facebook: งานประกนัอุบติัเหตุ 

3. งานกองทุนเงินกูย้มืเพื่อการศึกษา ช่องทางการติดต่อ Facebook: กยศ. 
4. งานพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา   
5. งานกีฬา    ช่องทางการติดต่อ Facebook: Sport teendoi 
6. งานนกัศึกษาวชิาทหาร  ช่องทางการติดต่อ Facebook: รด.เทคโน 

ซ่ึงหน่วยงานท่ีให้บริการ มีส านักงานตั้งอยู่ ณ ชั้น 1 อาคารศึกษาทัว่ไป หรือติดต่อผ่าน
ช่องทาง facebook : กองพฒันานกัศึกษา หรือ เวบ็ไซต ์ http://site.rmutl.ac.th/newsdsd/  และ 

นอกจากน้ี นักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ได้รับข้อมูลบริการเก่ียวกับการรับสมัครงานจาก
หน่วยงานท่ีเปิดรับสมคัรตามช่องทางท่ีงานแนะแนวไดเ้ผยแพร่ เช่น เฟสบุ๊ค เพจงานแนะแนว มี
นักศึกษาให้ความสนใจข้อมูลในการรับสมคัรงาน 803 คน บอร์ดประชาสัมพนัธ์พร้อมทั้งท า
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หนงัสือแจง้ไปยงัคณะให้ประชาสัมพนัธ์นกัศึกษาไดท้ราบ ขอ้มูลสถานประกอบการ และขอ้มูล
สกิจศึกษา ผา่นเวปไซด ์http://coop.rmutl.ac.th/ โดยมีรายละเอียด คือ 

1. แหล่งงานเต็มเวลา  เช่น บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน),บริษทัโฮ
ยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั, บริษทัอีซูซุศาลาเชียงใหม่ สาขาดอนจัน่, บริษทักาญจน์กนก 
พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั, บริษทัโฮมสุขภณัฑ์ จ  ากดั,บริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต,บริษทัศรีสวสัด์ิ คอร์
ปอเรชัน่ จ  ากดั(มหาชน) และบริษทัในเครือ          

2. แหล่งงานนอกเวลา  เช่น  KFC , โรงเรียนภทัรศึกษา ,บริษทั แม่โจอ้อยเซอร์วิส จ ากดั, 
โรงแรม ไอบิส เชียงใหม่, โออิชิราเมน เชียงใหม่ และโรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ การ
ประชาสัมพนัธ์บริษทัรับสมคัรงาน มีนกัศึกษามาลงช่ือท างานนอกเวลาท่ีงานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ จ านวน 3 คน  เน่ืองจากส่วนท่ีเหลือ นกัศึกษาติดตามทางเพจและประสานงานกบับริษทั
โดยตรง 

 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.4-2-01  เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยัhttps://www.rmutl.ac.th/ เวบ็ไซตข์องส านกัส่งเสริมวชิาการ
และงานทะเบียน  https://academic.rmutl.ac.th/ เวบ็ไซตข์องกองพฒันานกัศึกษา 
http://site.rmutl.ac.th/newsdsd/ 

 
 
ข้อ 3.  จัดกจิกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ไดมี้บริการเพื่อการเขา้สู่อาชีพแก่นกัศึกษาใน
มหาวทิยาลยั ดงัน้ี 
          -  มหาวิทยาลยัฯ ไดมี้การประชุมรองคณบดีของแต่ละคณะและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือ
วนัท่ี  22 สิงหาคม 2560 เพื่อวางแผนก าหนดวนั เวลา กิจกรรมใน โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา  2560 ในส่วนของพื้นท่ีจดัการเรียนการสอน เชียงใหม่ เม่ือไดว้นั เวลา เรียบร้อย
แลว้ มหาวิทยาลยัฯ ไดม้อบหมายให้ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพฒันานกัศึกษาจดัท า
โครงการเพื่อขออนุมติังบประมาณ และจองห้องประชุมเพื่อด าเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยมีวตัถุประสงค ์ 
 1)   เพื่อให้นกัศึกษาท่ีก าลงัจะจบการศึกษา  มีแนวทางการปฏิบติัตนให้พร้อมส าหรับการ
กา้วสู่ตลาดแรงงาน   
 2)   เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจ  ในการเตรียมตวัศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน  

https://www.rmutl.ac.th/
https://academic.rmutl.ac.th/
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 3)  เพื่อสร้างจิตส านึกของการประพฤติ ปฏิบติัตน ในแบบของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงใหม่   
 ในกิจกรรมดงักล่าว มหาวิทยาลยั ไดจ้ดัท าคู่มือปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560 ในระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ให้แก่นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาเพื่อให้บณัฑิตได้ทราบ
ข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษา เช่น
เส้นทางสู่อาชีพ วิธีการสรรหา/คดัเลือกพนกังาน การสมคัรงานออนไลน์ ทกัษะท่ีตอ้งเตรียมให้
พร้อมก่อนการท างาน รายช่ือสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษา การเตรียมตวัสมคัรงาน 
และท่ีอยูส่ านกังานจดัหางานต่างๆ เป็นตน้   โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

พื้นที่จัดการเรียนการสอน เชียงใหม่  นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  2,710 คน  มี
นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 2,080 คน  วดั
ความส าเร็จของการจดักิจกรรม ในดา้นการจดังาน  ในภาพรวม นกัศึกษามีความพึงพอใจในสถานท่ี 
ระยะเวลา วิทยากร  การด าเนินกิจกรรม ในระดบัมากท่ีสุด โดยคิดเป็นร้อยละ  4.19  ความรู้และ
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ “การเตรียมความพร้อมสู่โลกการท างาน” ในภาพรวมของนกัศึกษา สามารถน า
ความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ในการเขา้สู่โลกการท างานและศึกษาต่อในระดบั มากท่ีสุด โดยคิด
เป็นร้อยละ 4.247 โดยสรุปนกัศึกษาจ านวน 2,710 คน  มีความพึงพอใจในขอ้มูลท่ีไดรั้บเพื่อเตรียม
ตวัก่อนจบการศึกษาอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด ร้อยละ 4.19 

พื้นที่จัดการเรียนการสอนพิษณุโลก  จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 196 คน ในดา้นการ
จดังาน ในภาพรวม นกัศึกษามีความพึงพอใจดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ ในระดบั มาก 
คิดเป็นร้อยละ 3.99 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ในระดบั มาก คิดเป็นร้อยละ 3.75 และดา้นวทิยากร 
ในระดบั มาก คิดเป็นร้อยละ 4.00 โดยสรุปนกัศึกษามีความพึงพอใจในขอ้มูลท่ีได้รับเพื่อเตรียมตวั
ก่อนจบการศึกษาอยูใ่นระดบั มาก ร้อยละ 3.94 

พื้นที่จัดการเรียนการสอน เชียงราย  จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 501 คน ในดา้นการ
จดังาน ในภาพรวม นกัศึกษามีความพึงพอใจในขอ้มูลท่ีไดรั้บเพื่อเตรียมตวัก่อนจบการศึกษาอยูใ่น
ระดบั มากท่ีสุด  ร้อยละ 4.28 

พื้นที่จัดการเรียนการสอน ล าปาง  จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 425 คน ในด้านการ              
จดังาน ในภาพรวม นกัศึกษามีความพึงพอใจในขอ้มูลท่ีไดรั้บเพื่อเตรียมตวัก่อนจบการศึกษาอยูใ่น
ระดบั ดี ร้อยละ 4.05 

พื้นที่จัดการเรียนการสอน น่าน  จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 115 คน ในด้านการ                
จดังาน ในภาพรวม นกัศึกษามีความพึงพอใจในขอ้มูลท่ีไดรั้บเพื่อเตรียมตวัก่อนจบการศึกษาอยูใ่น
ระดบั มาก ร้อยละ 4.15  (1.4-3-01)   
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          -  โครงการ Job Fair ในวนัปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 ณ ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยการแจ้งการ
ประชาสัมพนัธ์ไปยงัคณะและสาขา รวมถึงแจง้งานประชาสัมพนัธ์เพื่อประกาศแจง้ข่าวสารให้กบั
นักศึกษาว่ามีการจดับูธรับสมคัรงานในวนัปัจฉิมนิเทศรวมถึงการติดป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์
พร้อมช่ือของบริษัทท่ีมารับสมคัรงาน ซ่ึงมีสถานประกอบการท่ีร่วมงานจ านวน 16 บริษทั มี
ต าแหน่งงานท่ีระบุไวม้ากกว่า 100 ต  าแหน่ง เพื่อสร้างโอกาสในการไดง้านท าให้กบันกัศึกษาทุก
สาขาวิชา เสริมสร้างประสบการณ์ดา้นการท างานให้แก่นกัศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่
นักศึกษาผูส้ าเร็จการศึกษาในการก้าวสู่โลกอาชีพอย่างมัน่ใจซ่ึงมุ่งเน้นให้นักศึกษามีโอกาสได้
สัมภาษณ์งานกบับริษทัท่ีตอ้งการ ในขณะเดียวกนับริษทัก็สามารถคดัเลือกนกัศึกษาท่ีตรงตามความ
ตอ้งการและต าแหน่งงานไดเ้ลย  และเป็นการกระตุน้ให้แก่ผูส้ าเร็จการศึกษามีจิตส านึกท่ีดีต่อการ
ประกอบอาชีพอยา่งมีจรรยาบรรณและพร้อมท่ีจะรับใชส้ังคม ซ่ึงมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาชีพ 
การรับสมัครงาน การสัมภาษณ์เข้าท างาน หลังจากนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วมี
หน่วยงาน บริษัท ติดต่อกลับมายงังานแนะแนวฯ เพื่อส่งใบสมัครงานมารับสมัครนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัฯ ตามคุณสมบติัตามต าแหน่งงานท่ีเปิดรับสมคัร ทั้งน้ี จ  านวนนกัศึกษาท่ีได้รับการ
พิจารณาคดัเลือกเขา้ท างานกบับริษทั ไม่สามารถตรวจสอบได ้เน่ืองจากบริษทัไม่เปิดเผยขอ้มูล
ใหก้บัมหาวทิยาลยั   
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.4-3-01 โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559,  โครงการ Job Fair , ช่องทางการ
รับสมคัรงาน, สรุปแหล่งงานเตม็เวลา, สรุปแหล่งนอกเวลา, เอกสารลงช่ือสมคัรงาน 

 
 
 ข้อ 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกจิกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต ่ากว่า 3.51  
 จากคะแนนเต็ม 5 
มหาวทิยาลยัไดมี้การปรับปรุงรูปแบบการประเมินผลใหส้อดคลอ้งตามจริงมากท่ีสุด มีการประเมิน
ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการการจดักิจกรรมและการจดับริการในขอ้ 1-3 โดยมี 
ผลการประเมินเฉล่ียทั้ง 3 ขอ้ ดงัน้ี  
           1.   มีการจดัให้บริการให้ค  าปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิตแก่นกัศึกษาในสถาบนัมีค่า
ประเมินเฉล่ีย 4.19 อยู่ในระดับ มาก  โดยได้มีข้อค าถามการให้ข้อมูลในเร่ืองท่ีนักศึกษามา             
ขอค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ี ท่ีให้บริการ ดา้นบริการ ดา้นบุคลากร และขอ้
ค าถามเร่ืองแนวทางการปรับตวัในการด าเนินชีวติในมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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         2.   มีการให้ขอ้มูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นกัศึกษา เพื่อพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา และเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ 
ศตวรรษท่ี 21 ในสถาบนั มีนกัศึกษาเขา้มาชมเพจ ของงานแนะแนวฯ จ านวน  806  คน  คิดเป็น           
ร้อยละ 4.05 อยูใ่นระดบั ดี โดยมีขอ้ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของนกัศึกษา มีช่องการให้บริการข่าวสารดา้นกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน 
เช่น เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั เวบ็ไซตก์องพฒันานกัศึกษา ป้ายประชาสัมพนัธ์ จอประชาสัมพนัธ์ LED 
หน่วยงานต่างๆ ของมหาวทิยาลยัเป็นตน้ 
           3.   มีการจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเพื่อส าเร็จการศึกษาแก่นกัศึกษาใน
สถาบนั ในส่วนของโครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา มีค่าประเมินเฉล่ีย  4.19  และโครงการ Job Fair 
มีค่าประเมินเฉล่ีย 4.14  โดยจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเพื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษาออกจากมหาวิทยาลัย ผ่านโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โดยได้เชิญวิทยากรท่ีมี
ประสบการณ์ ความส าเร็จในอาชีพ  มาให้ความรู้เร่ืองของการเตรียมความพร้อมเขา้สู่โลกการ
ท างาน และโครงการ Job Fair   มหาวิทยาลยัไดติ้ดตามผลการสมคัรงานของนกัศึกษาตามบริษทั
ท่ีมารับสมคัรงานโดยการสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีของบริษทั พบวา่ นกัศึกษาท่ียื่นเอกสารสมคัรงาน
ไว ้บริษทัเรียกเขา้รับการสัมภาษณ์และไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังานของบริษทั เป็นตน้ 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.4-4-01 โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา , โครงการ JOB FAIR , เพจงานแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ เวบ็ไซตข์องกองพฒันานกัศึกษา   

 
 
 ข้อ 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่ง

ให้ผลการประเมินสูงขึน้หรือเป็นไปตามความคาดหวงัของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมีการน าผลการประเมินคุณภาพการให้บริการจากปีการศึกษา 2559 มา

พฒันาการบริการ โดยไดม้อบหมายใหง้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ รับผดิชอบในการน าผลดัง
ไปกล่าวไปพฒันาปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการในปี 2560 ท่ีผา่นมา ดงัน้ี  
 5.1  ดา้นการจดัให้ค  าปรึกษา แนะแนวดา้นการใช้ชีวิตและการเขา้สู่อาชีพแก่นกัศึกษาใน
สถาบนั จากขอ้เสนอแนะท่ีไดใ้หไ้วว้า่ควรมีการประเมินคุณภาพของการจดับริการการใหค้  าปรึกษา
ทางวิชาการและการศึกษา โดยการพฒันาแบบประเมินให้มีค าถามท่ีครอบคลุมวตัถุประสงค ์ความ
พึงพอใจของการให้บริการ และเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูรั้บบริการในเร่ืองนั้น ๆ งานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ ไดป้รับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจในการเขา้รับค าปรึกษาให้สอดคล้อง
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กบัความตอ้งการของผูรั้บบริการในปีการศึกษา 2560  รวมถึง ประชาสัมพนัธ์การบริการของงาน
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้เป็นท่ีรู้จกัเพิ่มมากข้ึน นอกเหนือจากการประชาสัมพนัธ์ใน
กิจกรรม NO S  NO L โดยเพิ่มช่องทางการประชาสัมพนัธ์บน Facebook เวบ็ไซตข์อง 
กองพฒันานกัศึกษา และแผน่พบัของงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ท าใหน้กัศึกษาและบุคลากร
ของมหาวทิยาลยัไดเ้ขา้มาขอค าปรึกษาจากนกัจิตวทิยาเพิ่มมากข้ึน 
 ในส่วนของห้องส าหรับการให้บริการใหค้  าปรึกษาท่ีเป็นส่วนตวัเพื่อใหผู้ม้ารับบริการ
ใหค้  าปรึกษารู้สึกเป็นส่วนตวั  งานใหค้  าปรึกษาไดป้รับปรุงห้องใหมี้ห้องส าหรับการให้ค  าปรึกษาท่ี
เป็นส่วนตวัมากข้ึนกว่าเดิม โดยตั้งอยู ่ณ ลานจอดรถ อาคารศึกษาทัว่ไป  ผลจากการปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะเพื่อให้ผูม้ารับบริการให้ค  าปรึกษา รู้สึกไวว้างใจต่อกระบวนการให้ค  าปรึกษาท าให้
กระบวนการให้ค  าปรึกษาเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนกวา่เดิม (1.4-5-01)  รวมถึง เปิดช่องทางการ
ใหค้  าปรึกษาผา่นทาง Line และ เฟสบุค๊  
 5.2 มีการใหข้อ้มูลของหน่วยงานท่ีใหบ้ริการกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร แหล่งงานทั้งเตม็
เวลาและนอกเวลาแก่นกัศึกษา 
 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพฒันานกัศึกษา ไดพ้ฒันาช่องทางการให้ขอ้มูล
ต่อนกัศึกษา ผ่านทางเครือข่ายนกัศึกษาทุน และเพิ่มข่าวสารประเภทงานพิเศษ part time ให้มาก
ยิ่งข้ึน นอกเหนือจากการประชาสัมพนัธ์โดยการติดบอร์ด เพิ่มประชาสัมพนัธ์ผา่นทาง Facebook : 
https://www.facebook.com/guidancermutlcm  อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปีมีโอกาสใน
การหารายไดพ้ิเศษระหวา่งเรียน และปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา 
 5.3 ดา้นการจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเพื่อส าเร็จการศึกษาแก่นกัศึกษา
ในสถาบนั  
 จากการจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเพื่อส าเร็จการศึกษาแก่นกัศึกษา
ออกจากมหาวิทยาลยั ในโครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา และโครงการ Job Fair   มหาวิทยาลยัได้
ติดตามผลการสมคัรงานของนกัศึกษาตามบริษทัท่ีมารับสมคัรงานโดยการสอบถามจากเจา้หน้าท่ี
ของบริษทั พบวา่ นกัศึกษาท่ียืน่เอกสารสมคัรงานไว ้บริษทัเรียกเขา้รับการสัมภาษณ์และไดรั้บการ
บรรจุเป็นพนกังานของบริษทั ในต าแหน่ง พนกังานขายสินคา้ เช่น บริษทั TOA เป็นตน้ และไดน้ า
ผลการสมัครงานรวมถึงบริษัทท่ีเข้ามาร่วมกิจกรรม มาปรับปรุงพฒันาเพิ่มบริษัทให้มีความ
หลากหลาย มีต าแหน่งงานมากข้ึน ตามสายการเรียนของนกัศึกษา 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.4-5-01 ผลการด าเนินงานทั้ง 3 ขอ้,  มีหอ้งใหค้  าปรึกษา, เพจงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
www.facebook.com/guidancermutlcm 
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 ข้อ 6. ให้ข้อมูลและความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา โดยกองพฒันานกัศึกษาร่วมกบัสมาคมศิษยเ์ก่า
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  ไดมี้จดัท าฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่าไวเ้พื่อสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบั
ศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาไปแลว้ในเวบ็ไซต ์: WWW. ALUMNI.RMUTL.AC.TH (1.4-6-01) (ทาง
ผูใ้ห้ขอ้เสนอแนะเขา้ไปดูในเว็บ ไม่พบขอ้มูลท่ีรายงาน เห็นควรให้ปรับปรุงในเว็บ)  และจาก
แอพพลิเคชัน่ส าหรับ Android : ALUMNI ASSOCLATION (1.4-6-02) บนมือถือ ภายในเวบ็ไซตมี์
ขอ้มูลข่าวสารความรู้ทางวิชาการ ข่าวสารและเร่ืองท่ีน่าสนใจทัว่ๆไป กิจกรรม/งานต่าง ๆ  เก่ียวกบั
มหาวิทยาลยัและสมาคมศิษยเ์ก่าฯ ซ่ึงเป็นการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารให้กบัศิษยเ์ก่าและผูส้นใจ
ได้รับทราบ สมาคมศิษยเ์ก่าได้จดัท าวารสารสมาคมศิษยเ์ก่า (1.4-6-03) ข้ึนเพื่อเผยแพร่ ช่ือเสียง 
ขอ้มูล ข่าวสาร  ความรู้ทางวชิาการ ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ใหแ้ก่ศิษยเ์ก่าและ
ผูส้นใจไดรั้บทราบอีกช่องทางหน่ึง เป็นการเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งมหาวทิยาลยัทั้ง 6 เขตพื้นท่ี
กบัศิษยเ์ก่า โดยการจดัท าวารสาร จะท าข้ึนปีละ 2 เล่ม โดยจดัส่งวารสารไปให้ทุกพื้นท่ี /เครือข่าย
สมาคมศิษยเ์ก่าในสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ /จดัวางวารสารท่ีเคาน์เตอร์จุดบริการ (Free copy) ภายใน
มหาวทิยาลยั และแจกใหก้บับณัฑิตในวนัซ้อมยอ่ยพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของแต่ละพื้นท่ี อีก
ทั้งน้ีสมาคมศิษยเ์ก่าไดจ้ดัท าบตัรสมาชิกสมาคมศิษยเ์ก่าฯ (1.4-6-04)  ให้กบัศิษยเ์ก่าท่ีจบการศึกษา
ทุกคน เพื่อใชแ้สดงตวัตนวา่เป็นศิษยเ์ก่า มทร.ลา้นนา เม่ือมีการจดักิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมศิษย์
เก่าฯ หรือใชใ้นการประสานงานกบัสมาคมศิษยเ์ก่าฯ และไดรั้บมีสิทธิส่วนลดส าหรับร้านคา้ต่าง ๆ 
ท่ีเขา้ร่วมโครงการฯสมาคมศิษยเ์ก่าของ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาไดจ้ดัท าแผนการ
ให้ความรู้แก่ศิษยเ์ก่าโดยมีมติท่ีประชุมสมาคมศิษยเ์ก่า คร้ังท่ี 5/2560 วนัท่ี 18 สิงหาคม 2560 ณ                   
ห้องประชุม 2 อาคารส านกังานอธิการบดี มทร.ลา้นนามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ (1.4-6-05) ไดจ้ดัสรรงบประมาณไวส้ าหรับการจดัอบรมใหค้วามรู้ ซ่ึง
ไ ด้ มี ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พัน ธ์ ใ ห้ แ ก่ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ท่ี มี ค ว า ม ส น ใ จ  ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  WWW. 
ALUMNI.RMUTL.AC.TH / ทาง line กลุ่มสมาคมศิษยเ์ก่า/ทาง Facebook โทรศพัทมื์อถือหมายเลข 
053-921444 ต่อ 1401 หรือ 081-8819713 ไปแล้ว  ขณะน้ีก าลงัอยู่ในระหว่างการด าเนินการเก็บ
ขอ้มูลความตอ้งการของศิษยเ์ก่า เพื่อน ามาวิเคราะห์ด าเนินการจดัการฝึกอบรม ประสานงานจดัหา
วิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ตามความต้องการ เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการและเป็นประโยชน์  และบางคณะ /สาขา  (1.4-6-06)  ซ่ึงศิษยเ์ก่าบางหน่วยงานยงัไดจ้ดัการ
พบปะสังสรรค ์แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ในการสมคัรงาน การท างาน ระหวา่งศิษยเ์ก่าและ
ศิษยปั์จจุบนั ในวนัส าคญัต่าง ๆ เช่น วนัรดน ้าด าหวั วนัปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา ในปี 2560 วทิยากรให้
ขอ้เสนอแนะว่า ควรไปเอาขอ้มูลจากคณะท่ีจดัอบรมให้กบัศิษยเ์ก่ามาประกอบ และเพิ่มเติมค าวา่ 
ทางสมาคมศิษยเ์ก่าไดจ้ดัอบรมใหค้วามรู้ผา่นช่องทาง Line รวมถึงช่องทางส่ือสารอ่ืน ๆ  
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ศิษย์เก่า ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดให้ทุนการศึกษา (1.4-6-07) และสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การบริการจัดซุ้มอาหาร เคร่ืองด่ืม  งานกีฬา  งานเดิน
เทิดพระเกียรติ จดัซุ้มแสดงความยินดีแก่บณัฑิตท่ีจบการศึกษา  ร่วมแสดงความยินดีกบับณัฑิต
กิตติมศกัด์ิในงานพระราชทานปริญญาบตัร  งานด าหวัอาจารยแ์ละศิษยเ์ก่าอาวุโสเป็นประจ าทุกปี 
และงานคืนสู่เหยา้ เป็นการพบปะระหวา่งศิษยเ์ก่ากบัศิษยปั์จจุบนั  
 มหาวิทยาลยัไดจ้ดัช่องทางให้ศิษยเ์ก่าไดเ้สนอขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงการท างานและ
การใหบ้ริการผา่นทางเวบ็ไซต ์WWW. ALUMNI.RMUTL.AC.TH / ทาง line กลุ่มสมาคมศิษยเ์ก่า 
(1.4-6-08) /ทาง Facebook (1.4-6-09) /โทรศพัท์มือถือหมายเลข 053-921444 ต่อ 1401 หรือ 081-
8819713  
 สมาคมศิษย ์เก่าฯ เป็นแหล่งบริการดา้นวิชาการ ให้ค  าปรึกษา ให้ความรู้ดา้นวิทยาการใหม่ 
ๆ ทนัสมยัโดยการให้ความร่วมมือการใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองจกัรส าหรับทดลอง ทดสอบ ให้ค  าปรึกษา
เทคนิค ด้านวิชาการ แก่ศิษยเ์ก่า รวมถึงให้ค  าแนะน าแนวทางการปฏิบติัการประกอบอาชีพแก่
ผูส้ าเร็จการศึกษา การเตรียมตวัเขา้สู่งานอาชีพ  
 จากท่ีกล่าวมา สมาคมศิษยเ์ก่าได้ให้ประโยชน์แก่ศิษยเ์ก่าท่ีประสพภยัพิบติั สนับสนุน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย สนับสนุนทุนการศึกษา รวมถึงให้ความรู้ทางวารสาร เว็บไซค์และ
กระดาษโตต้อบ 
  
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.4-6-01 เวบ็ไซตข์องสมาคมศิษยเ์ก่าฯ www.alumni.rmutl.ac.th และ  วารสารสมาคมศิษยเ์ก่า 
1.4-6-02 แอพพลิเคชัน่ Android : ALUMNI ASSOCLATION 
1.4-6-03 วารสารสมาคมศิษยเ์ก่า 
1.4-6-04 ส าเนาบตัรสมาคมศิษยเ์ก่า 
1.4-6-05 รายงานการประชุมสมาคมศิษยเ์ก่า คร้ังท่ี 5/2560 
1.4-6-06 แบบส ารวจความตอ้งการการจดัการฝึกอบรม 
1.4-6-07 การสนบัสนุนงบประมาณทุนการศึกษา 
1.4-6-08 line กลุ่มสมาคมศิษยเ์ก่า 
1.4-6-09 Facebook สมาคมศิษยเ์ก่า 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้  5 ขอ้ 4 คะแนน  

 

http://www.alumni.rmutl.ac.th/
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ตัวบ่งช้ีที ่1.5 กจิกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : รองอธิการบดีดา้นวชิาการและกิจการนกัศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผูอ้  านวยการกองพฒันานกัศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : งานพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นายศิขรินทร์  บุญจ๋ี 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1400 
E-mail :  - 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 
 ข้อ 1. จัดท าแผนการจัดกจิกรรมพฒันานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วน

ร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกจิกรรม 
องค์การนกัศึกษา ไดน้ าขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมตรวจประเมิน มาจดัท ากระบวนการ

วางแผนกิจกรรมนักศึกษาตั้ งแต่การน าข้อเสนอแนะจากผู ้บริหาร (1.5-1-01) ปี 2559 เข้าสู่
กระบวนการสัมมนาองคก์ารนกัศึกษา ปี 2560 (1.5-1-02) ณ ห้องประชุมสัมมนา โบทานิค รีสอร์ท 
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 10-11 มิถุนายน 2560 โดยมีคณะกรรมการสโมสรนกัศึกษา 
สภานักศึกษา ทั้ง 5 พื้นท่ี และส่วนกลาง ร่วมสัมมนา หลังจากนั้นได้มีการจดัสรรงบประมาณ
องคก์ารนกัศึกษา ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา (เชียงใหม่) 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 
5-6 กรกฎาคม 2560 พิจารณางบประมาณด าเนินงานกิจกรรมองคก์ารนกัศึกษา (1.5-1-03)  คร้ังท่ี 2 
วนัท่ี 9-10 สิงหาคม 2560 พิจารณางบประมาณด าเนินงานกิจกรรมกีฬาองค์การนักศึกษา โดยมี
ประธานสภานกัศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา และนายกสโมสรนกัศึกษา 5 พื้นท่ี
และผูบ้ริหาร อาจารย์ท่ีปรึกษา เข้าร่วมพิจารณาร่วมกัน (1.5-1-04)  เม่ือได้แผนกิจกรรมและ
งบประมาณแล้ว องค์การนักศึกษาได้น าแผนกิจกรรม น าเสนอต่อ กองพฒันานักศึกษา  เพื่อ
ด าเนินการน าเขา้สู่การอนุมติัจากมหาวิทยาลยัฯ (1.5-1-05) เม่ือมหาวิทยาลยัไดอ้นุมติัแผนกิจกรรม
ดงักล่าวแล้ว  องค์การนักศึกษาก็ได้ด าเนินงานจนเสร็จส้ินตามแผนกิจกรรม  และได้มีการสรุป
ตวัช้ีวดัตามวตัถุประสงค ์โครงการต่างๆ  และรายงานให้กองพฒันานกัศึกษาทราบ โดยกองพฒันา
นกัศึกษาไดน้ าเขา้รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมขององคก์ารนกัศึกษา ต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในวาระเพื่อพิจารณา หลังจากได้รับการพิจารณาและข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารฯแลว้ กองพฒันานกัศึกษาไดน้ าขอ้เสนอแนะดงักล่าว เขา้สู่การสัมมนาองค์การ
นกัศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมกองพฒันานกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงใหม่ เพื่อให้องค์การนักศึกษา ปรับปรุงแผนกิจกรรมในปีต่อไป (1.5-1-06) ตาม
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ขอ้เสนอแนะดงักล่าว และเม่ือองค์การนกัศึกษาไดมี้การปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะแลว้ องค์การ
นักศึกษาได้รายงานให้กองพฒันานักศึกษาทราบ และกองพฒันานักศึกษาจะได้น าเสนอต่อ
มหาวทิยาลยัในวาระต่อไป เพื่อใหค้รบกระบวนการ PDCA 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.5-1-01 รายงานผลการด าเนินกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 ต่อ คณะกรรมการบริหาร
มหาวทิยาลยั   

1.5-1-02 สรุปรายงานการประชุมการวางแผนการด าเนินกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 
1.5-1-03 แผนกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2559 
1.5-1-04 แผนกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2560 
1.5-1-05 แผนกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2560 ท่ีไดรั้บอนุมติั 
1.5-1-06 แผนกิจกรรมท่ีไดรั้บการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

 
 
 ข้อ 2. ในแผนการจัดกจิกรรมพฒันานักศึกษา ให้ด าเนินกจิกรรมในประเภทต่อไปนีใ้ห้ครบถ้วน  

 กิจกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคท่ี์ก าหนดโดยสถาบนั 
 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
 กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยกองพฒันานักศึกษาได้จดัท าแผนพฒันา

นกัศึกษา ให้มีการด าเนินกิจกรรมพฒันานกัศึกษาระดบัปริญญาตรี พร้อมทั้งส่งเสริมให้องค์การ
นกัศึกษาด าเนินกิจกรรมครบทั้ง 5 ประเภท 

2.1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้จัดท าประกาศ เร่ือง คุณลักษณะบัณฑิตที่
พงึประสงค์ โดยมีการก าหนดคุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์เอาไว้ 4 ด้าน 

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ส่งเสริมให้องค์กรนักศึกษาได้เป็น
ผูด้  าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาท่ีเป็นตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลยัฯ โดยสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ร่วมกบัสโมสรนักศึกษาแต่ละพื้นท่ี สโมสร
นกัศึกษาคณะแต่ละพื้นท่ี มีการร่วมกนัวางแผนการด าเนินกิจกรรม ก าหนดการประชุมวางแผนเร่ือง
งบประมาณในการด าเนินกิจกรรม ประชุมวางแผนเร่ืองงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมดา้นกีฬา 
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มีการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน และร่วมหาแนวทางแกไ้ขปัญหาในการด าเนินการจดักิจกรรม
หรือโครงการต่างๆ และส่งเสริมให้องคก์รนกัศึกษาเป็นกระบอกเสียงให้นกัศึกษาทั้งมหาวิทยาลยั 
ในส่วนของการท่ีมีความตอ้งการพฒันาให้เร่ืองต่างๆ ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัศึกษาให้
เกิดประโยชน์แก่ตวันกัศึกษาเอง โดยด าเนินโครงการอาทิเช่น (1.5-2-01) 

 
คุณลกัษณะ ช่ือโครงการ/กจิกรรม ผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนานักศึกษา 

ทกัษะการท างาน โครงการประชุมสมัยสามัญ
ค ร้ั ง ท่ี  1/2560 แ ล ะจัดสรร
งบประมาณในการด า เ นิน
กิ จ ก ร ร ม  ส ภ า นั ก ศึ ก ษ า 
องค์การนักศึกษา จัดข้ึนใน
เดือนสิงหาคมก่อนการเปิด
ภาคเรียนประจ าปีการศึกษา 
2560 

 1. สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา 
(ส่วนกลาง) ไดมี้การประชุมวางแผนเร่ืองการดเนินกิจกรรม
และการจดัสรรงบประมาณต่าง ๆ โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะมา
จากประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษาทุกพ้ืนท่ี 
เพ่ือจะไดน้ าการวางแผนการด าเนินกิจกรรมและงบประมาณ
กลับไปเผยแพร่ในส่วนของการท างานในพ้ืนท่ีตนเอง 
ส่งเสริมใหเ้กิดการส่ือสารในการท างาน 
 2. นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมประชุมไดเ้รียนรู้ถึงการท างานอย่าง
คิดวิเคราะห์และเป็นระบบโดยการวางแผนการท างานและ
การจัดการเร่ืองของการประมาณการงบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรมโดยมีหลกัเกณฑ์ในการก าหนดงบประมาณ
ในการด าเนินกิจกรรมนั้ นให้เหมาะสม และหลังจากการ
ด าเนินกิจกรรมต่างเสร็จส้ินแลว้ก็จะตอ้งมีการสรุปผลการด
เนินกิจกรรม โดยนักศึกษาจะตอ้งมีความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน มีความซ่ือสัตยใ์นส่วนของการด าเนินการทาง
การเงินหรืองบประมาณท่ีใชใ้นการดเนินกิจกรรม 
 3 .นักศึกษาสามารถใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ในการ
ก าหนดกิจกรรมท่ีจะด าเนินการในรูปแบบท่ีตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของนักศึกษาและสามารถพฒันานักศึกษาใน
ดา้นต่างในครบถว้นและสมบรูณ์ ตลอดปีการศึกษา 

ทกัษะความรู้  1. โครงการบริการวิชาการ
แก่นักศึกษาและศิษยเ์ก่า เม่ือ
วนัที่ 21 มกราคม 2560 
 2. โคร งก า รปฐม นิ เ ท ศ
นกัศึกษา ปีการศึกษา 2560 

 1.  เส ริมส ร้างความเข้า ใจ เ ก่ี ยวกับแนวทางและ
เน้ือหาวิชาในการทดสอบความรู้ส าหรับผูข้อใบอนุญาตเป็น
ผูป้ระกอบอาชีพเป็นผูต้รวจสอบบญัชีในอนาคต 
 2. เพ่ือให้นักศึกษาใหม่  ไดรั้บทราบแนวทางการปฏิบติั
ตนตามกฎระเบียบ  รู้หลกัสูตรและระบบการเรียนการสอน  
ตลอดจนบริการต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยฯ  จัดไวใ้ห้นักศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ไดท้  าความรู้จกัคณะผูบ้ริหาร  บุคลากร  
และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีตอ้งติดต่อเพ่ือขอความช่วยเหลือใน
ระหว่างท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ  เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนักศึกษาใหม่กับนักศึกษารุ่นพ่ี  
ตลอดจนสโมสรนักศึกษา และคณาจารย์ และ  เพื่อให้
นัก ศึกษาใหม่ได้ เ ห็น คุณค่าของการอยู่ ร่ วมกัน  รู้ จัก
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คุณลกัษณะ ช่ือโครงการ/กจิกรรม ผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนานักศึกษา 
รับผิดชอบ รักพอ้งพวก รักสถาบัน และรู้จักเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม มีการพฒันาจิตใจดา้นคุณธรรมและจริยธรรมใน
การด ารงชีวติ 

ทกัษะทางสังคม โ ค ร ง ก า ร สั ม ม น า เ ชิ ง
ป ฏิบั ติ ก า ร  สภ านั ก ศึกษา 
องค์การนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 ในข้ึนในช่วง
เดือนมิถุนายน เพื่อเป็นการ
ว า ง แ ผนก า รท า ง า น ใน ปี
การศึกษาต่อไป  

 1. นักศึกษาไดมี้การวิเคราะห์ความคิด และจะไดรั้บฟัง
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างการนักศึกษาด้วยกัน และสามารถ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นด้วยการใช้หลักการและ
เหตุผล ซ่ึงเกิดจากกระบวนการวางแผนการท างานเพ่ือให้
เกิดประโยชน์กับการด าเนินการดา้นงานกิจกรรมนักศึกษา
ในปีการศึกษานั้น 
 2. นกัศึกษาเกิดความเป็นภาวะผูน้ า โดยเกิดกระบวนการ
คัดเลือกประธานสภานักศึกษาของมหาวิทยาลัย  นายก
องค์การนักศึกษา และอุปนายกองคก์ารนักศึกษา เพื่อจะได้
บริหารการท างานในส่วนของกิจกรรมนักศึกษา ในงานสภา
นกัศึกษา และองคก์ารนกัศึกษา  
 3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความเสียสละในการท างาน
เพ่ือส่วนร่วมและผู ้อ่ืน โดยผ่านกิจกรรมในหลากหลาย
กิจกรรม 

ทกัษะดา้นคุณธรรม
และจริยธรรม 

โครงการปีน้ีท  าดีเพ่ือพ่อปีท่ี 7  1. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความศรัทธาในความดี และท า
ความดีเพ่ือสร้างประโยชน์ใหก้บัสังคมและสังคม  
 2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบติัตามแนวทางท่ีดี หรือปฏิบติัตามเพณีท่ีดีงามท่ีปฏิบติั
กนัมาอยา่งยาวนาน 

 
 2.2  กจิกรรมกฬีา ส่งเสริมสุขภาพ อาทิเช่น  

โครงการเขา้การแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 34 
จดัข้ึนในระหวา่งวนัท่ี 3-10 กุมภาพนัธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา โดยสภา
นกัศึกษาองคก์ารนกัศึกษาก่อนการจดัท าโครงการเขา้ร่วมการแข่งขนัดงักล่าว ไดน้ าการสรุปผลการ
ด าเนินโครงการของปีท่ีแลว้มาปรับปรุงแกไ้ขกบัปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินงาน
ของปีท่ีผา่นมา คือ การด าเนินด าการของบประมาณในการเขา้ร่วมการแข่งขนัลา้ชา้และงบประมาณ
ในการด าเนินงานไม่เพียงพอ โดยในปีน้ีคณะผูด้  าเนินโครงการก็ไดห้าวิธีและแนวทางแกไ้ขปัญหา
เพื่อไม่ให้เกิดข้ึนในการด าเนินงานปีน้ี โดยไดมี้การวางแผนการด าเนินโครงการเขา้ร่วมการแข่งขนั 
การขออนุมติังบประมาณในการเขา้ร่วมโครงการล่วงหน้าเป็นระยะเวลาพอสมควร และมีการ
วางแผนเร่ืองบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการให้ชัดเจนและเพียงพอต่อความตอ้งการ
ด าเนินกิจกรรม และการเดินทางเขา้ร่วมโคตรงการพร้อมด้วยตวัแทนนกักีฬา นกัศึกษา ร่วมการ
แข่งขนั การประกวดดาวเดือน การประกวดดนตรี และการแข่งขนัผูน้ าเชียร์ประเภทหลีดมือ และ
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เม่ือเข้าร่วมการแข่งขนัดังกล่าวเสร็จส้ิน สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา หลังจากการเข้าร่วม
โครงการเสร็จส้ินแล้ว สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา คณะผูด้  าเนินการได้มีการสรุปผลการ
ด าเนินงาน ในดา้นการด าเนินงาน ดา้นงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานและการ
เขา้ร่วมโครงการดงักล่าว เพื่อหาแนวทางแกไ้ขและสามารถน าไปปรับใชใ้นการด าเนินโครงการใน
ปีต่อ (1.5-2-02) 

โดยการจดักิจกรรมหรือการด าเนินโครงการดงักล่าว มีวตัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและ
พฒันาการแข่งขนักีฬา เพื่อสุขภาพพลานามยัและสมรรถภาพทางกายท่ีดี พฒันาจิตใจ พฒันา
อารมณ์ บุคลิกภาพ สังคม และสติปัญญา 

 
2.3 กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ หรือรักษาส่ิงแวดล้อม อาทิเช่น  
“โครงการข้ึนดอยปีน้ีท าดีเพื่อพ่อ ปีท่ี 7 จดัข้ึนในเทศกาลวนัวสิาขบูชา โดยจะเป็นประเพณี

เดินข้ึนดอยของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ และประชาชนท่ีสนใจ โดยการเดินข้ึนดอยดงักล่าว 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เล็งเห็นถึงความส าคญัของการช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดย
ให้สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา (ส่วนกลาง) สโมสรนักศึกษาคณะทุกคณะ 
ร่วมกนัท าโครงการข้ึนดอยปีน้ีท าดีเพื่อ ปีท่ี 7 เพื่อรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์การงดทิ้งขยะไม่เป็นท่ีเป็น
ทาง ตลอดเส้นทางการเดินข้ึนและลงดอยสุเทพ และยงัมีการน าถุงด าไปวางไวต้ามจุดต่างๆๆท่ีจะ
เป็นการบริการใหเ้ป็นท่ีทิ้งขยะ และมีการเดินถือถุงด าใหผู้ท่ี้จะทิ้งขยะ ใหทิ้้งลงถงัขยะไม่ทิ้งเร่ียราด 
โดยการด าเนินโครงการได้น าสรุปผลการด าเนินโครงการของปีท่ีผ่านมาปรับปรุงแก้ไข ปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงาน และรวมถึงขอ้เสนอแนะต่างๆมาใช้ในการด าเนินโครงการในปีน้ี การ
แกไ้ขปั้ญหาจากปีท่ีแลว้ในเร่ืองของอุปกรณ์ในการท าความสะอาดและถุงด าส าหรับใช้ทิ้งขยะมี
จ านวนไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ในปีน้ีท่ีด าเนินโครงการ คณะผูด้  าเนินการไดมี้วธีิแนวทางแกไ้ข
ปัญหาโดยการประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้จดัเตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาดและถุงด า
เพื่อให้ทิ้งขยะให้มีจ  านวนมากพอส าหรับความตอ้งการ และหลงัจากการเขา้ร่วมโครงการเสร็จส้ิน
แลว้ สภานกัศึกษา องคก์ารนกัศึกษา คณะผูด้  าเนินการไดมี้การสรุปผลการด าเนินงาน ในดา้นการ
ด าเนินงาน ดา้นงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานและการเขา้ร่วมโครงการดงักล่าว 
เพื่อหาแนวทางแกไ้ขและสามารถน าไปปรับใชใ้นการด าเนินโครงการในปีต่อ (1.5-2-03) 

 
2.4 กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม อาทิเช่น 
“โครงการไหวค้รูสภานกัศึกษา องค์การนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ด าเนินการใน

เดือนสิงหาคม สัปดาห์ท่ี 2 ของการเปิดภาคเรียนแรก ณ บริเวณอาคารเรียนรวม วทิยาลยัเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีวตัถุประสงค์เพื่อให้นกัศึกษา ไดมี้
โอกาสแสดงออกถึงความกตญัญู ระลึกถึงพระคุณครู เคารพต่อครูบาอาจารย ์และให้นกัศึกษาได้
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ตระหนกัถึงหน้าท่ีของตนเองในอนัท่ีจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน สร้างความประทบัใจอนัจะไดม้าซ่ึง
ก าลงัใจของครูบาอาจารยท่ี์ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ รวมทั้งเพื่อรักษาวฒันธรรมอนัดีงาม และ
สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้เกิดข้ึนในมหาวิทยาลยั โดยมีตวัแทนสภานกัศึกษาทุกพื้นท่ี 
นายกสโมสรนกัศึกษาทุกพื้นท่ี นายกสโมสรนกัศึกษาทุกคณะ และตวัแทนนกัศึกษาทุกคณะ ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ซ่ึงตวัแทนนกัศึกษาไดจ้ดัเตรียมพานธูปเทียน พานดอกไม้
เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ในการระลึกและเคารพต่อพระคุณครู โดยสภานกัศึกษา องค์การนกัศึกษาไดมี้
การน าเอาสรุปผลการด าเนินการของปีท่ีผ่านมา เพื่อน าขอ้เสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนใน
การด าเนินการของปีท่ีแลว้มาหาแนวทางและวิธีแกไ้ขปัญหา มีการวางแผนก็การด าเนินโครงการ 
โดยวิธีแกไ้ขปัญหาโดยปีท่ีผ่านปัญหาท่ีพอคือการท่ีสภาพอากาศท่ีเราไม่สามารถควบคุมได ้และ
จ านวนนักศึกษาท่ีมีจ านวนมากกว่าท่ีโครงการก าหนดจึงท าให้สถานท่ีในการด าเนินโครงการ
อาจจะไม่เพียงพอต่อการท ากิจกรรม ในปีท่ีด าเนินกิจกรรมปีน้ี ทางคณะผูด้  าเนินการไดมี้การน า
วิธีแก้ไขปัญหา โดยจดัหาสถานท่ีท่ีสามารถรองรับกบัจ านวนนักศึกษาท่ีพอเพียง และสามารถ
ปลอดภยัจากสภาพอากาศท่ีไม่สามารถควบคุมได ้และหลงัจากการด าเนินโครงการเสร็จส้ินลงก็ได้
มีการสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขกบัปัญหา
และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขในการด าเนินโครงการในปีต่อๆไป (1.5-2-04)    

“โครงการรดน ้ าด าหัวผูบ้ริหาร อาจารยท่ี์ปรึกษา สภานกัศึกษา องคก์ารนกัศึกษา สโมสร
นกัศึกษาทุกพื้นท่ี สโมสรนกัศึกษาคณะทุกพื้นท่ี ด าเนินการในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี โดยมี
ตวัแทนสภานกัศึกษาทุกพื้นท่ี นายกสโมสรนกัศึกษาทุกพื้นท่ี นายกสโมสรนกัศึกษาทุกคณะ และ
ตวัแทนนกัศึกษาทุกคณะ ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เพื่อแสดงออกถึงการขอ
ขมา ขออโหสิกรรมในการล่วงเกินต่อครูบาอาจารย ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นกัศึกษา ซ่ึงโครงการดงั
กว่างจะจดัพร้อมๆกบัช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยสภานกัศึกษา องค์การนกัศึกษา ร่วมกบัสโมสร
นกัศึกษา(ส่วนกลาง) สโมสรนกัศึกษาคณะทุกคณะ ไดน้ าสรุปผลการด าเนินโครงการของปีท่ีผ่าน
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ศึกษาขอ้เสนอแนะ เพื่อน ามาวางแผนการด าเนินโครงการ และ
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 าเนินโครงการในปีต่อ ๆ ไป (1.5-
2-04) 
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2.5 กจิกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม อาทิเช่น 
“โครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาการประกนัคุณภาพงานกิจกรรม และสืบสาน

วฒันธรรมไทย 9 รางมงคล คร้ังท่ี 9” ด าเนินการในระหวา่งวนัท่ี 3-10 กุมภาพนัธ์ 2561 ณ มหาวทิยา
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สนามกีฬาเชียงใหม่สมโภช 700 ปี อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
ว ัตถุประสงค์หลักในการด า เนินโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมโดยการน าการแสดงศิลปวฒันธรรมทางภาคเหนือไปเผยแพร่ และในการจัด
กิจกรรมคร้ังน้ีมีกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการอนุรักษศิ์ลปะการร้องเพลงไทยลูกทุ่งอีกดว้ย โดยสภา
นกัศึกษา องค์การนกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ไดน้ าตวัแทนผูน้ านกัศึกษา 
นักแสดง เขา้ร่วมกิจกรรม ได้น าการแสดงศิลปวฒันธรรมของภาคเหนือซ่ึงถือว่าเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะถ่ินของดินแดนลา้นนา และส่งตวัแทนนกัศึกษาเขา้ร่วมการแข่งขนัการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
เพื่อส่งเสริมและพฒันาความสารถของนกัศึกษา และสร้างความตระหนกัในการส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมไทยในด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาอีกด้วยโดยสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา 
ร่วมกับสโมสรนักศึกษา(ส่วนกลาง) สโมสรนักศึกษาคณะทุกคณะ ได้น าสรุปผลการด าเนิน
โครงการของปีท่ีผา่นศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ศึกษาขอ้เสนอแนะ เพื่อน ามาวางแผนการ
ด าเนินโครงการ และการหาวิธีหรือแนวทางแกไ้ขปัญหาในการด าเนินการในปีปัจจุบนั โดยปัญหา
และอุปสรรคในปีท่ีผา่นมาคือช่วงระยะเวลาในการด าเนินการเป็นช่วงท่ีเป็นการปิดภาคเรียนท าให้
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการน้อยและไม่ตรงตามท่ีเป้าหมายของโครงการ
ก าหนดโดยในปีท่ีด าเนินการน้ีทางผูจ้ดัท าได้มีวิธีในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการก าหนด
ระยะเวลาในการด า เนินงานล่วงหน้าเป็นระยะเวลานานพอสมควรและประสานงานกับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีโครงการก าหนดให้ชดัเจน มีการตอบรับการเขา้ร่วมของกลุ่มเป้าหมาย โดหลงัจาก
การด าเนินโครงการเสร็จส้ินลงก็ไดมี้การสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขกบัปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขในการด าเนิน
โครงการในปีต่อๆไป (1.5-2-05) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีนโยบายท่ีชดัเจนในการพฒันานกัศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เป็น
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าของประเทศ เป่ียมดว้ยความรู้ ความสามารถในดา้นต่างๆ มีหลกัคิด และ
ทกัษะทางวิชาการและวิชาชีพ ท่ีเรียกวา่”เก่งและดี” เป่ียมดว้ยคุณลกัษณะท่ีพึงพร้อมดว้ยคุณธรรม 
จริยธรรม มีความพร้อมท่ีจะสามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองพร้อมสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีงามและ
สามารถเผชิญกบัสภาพการณ์ในอนาคตท่ีเรียกว่า “มีความสุข” เพื่อให้นักศึกษาไปถึงจุดมุ่งหวงั
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จึงเตรียมองค์ความรู้ เตรียมโอกาสและสร้างประสบการณ์ทั้ งภายใน
ห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน เพื่อพฒันานกัศึกษาสู่การเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ ในส่วนของการ
จดัโอกาสและประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องนอกเรียน และมหาลยัยงัมีการจดัการส่งเสริมให้
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นกัศึกษามีกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ซ่ึงเป็นส่วนช่วยส่งเสริมเติมเตม็คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์
ของนกัศึกษา ให้นกัศึกษาไดมี้การพฒันาตวัเองอยา่งเต็มศกัยภาพ ภายใตฐ้านความคิดท่ีเช่ือวา่ การ
เรียนรู้นอกห้องเรียนดว้ยการท ากิจกรรมจะเก้ือหนุนให้นกัศึกษาไดรั้บประสลการณ์ท่ีหลากหลาย
ในรูปแบบของ “ทกัษะชีวิต”  ซ่ึงจะเป็นประสลการณ์ท่ีมีความส าคญัต่อการใชชี้วิตในอนาคตภาย
หลงัจากการส าเร็จการศึกษา และการด าเนินชีวใินการท างานในอนาคตของนกัศึกษาทุกคน 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.5-2-01 ประกาศ เร่ือง คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์โดยมีการก าหนดคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง
ประสงค ์

1.5-2-02 โครงการเขา้การแข่งขนักีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 34 
1.5-2-03 สรุปโครงการข้ึนดอยปีน้ีท าดีเพ่ือพอ่ ปีท่ี 7 จดัข้ึนในเทศการวนัวสิาขบูชา 
1.5-2-04 สรุปโครงการไหวค้รูสภานกัศึกษา องคก์ารนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
1.5-2-05 สรุปโครงการรดน ้ าด าหวัผูบ้ริหาร อาจารยท่ี์ปรึกษา สภานกัศึกษา องคก์ารนกัศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
 
 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) (1.5-3-01) 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.5-3-01 สรุปโครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา ในปีการศึกษา 
1.5-3-02 สรุปโครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการสภานกัศึกษา องคก์ารนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา  

2560 
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  ข้อ 4. ทุกกจิกรรมทีด่ าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของกจิกรรมและ
น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานคร้ังต่อไป 

ตามท่ี สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการด าเนินการ
ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การนักศึกษาในการท ากิจกรรมในแต่ละโครงการตามแผน
กิจกรรมนกัศึกษา 2560 เม่ือองคก์ารนกัศึกษาไดด้ าเนินการครบถว้นตามแผนกิจกรรมนกัศึกษา ได้
มีการประเมินผลตามวตัถุประสงคข์องกิจกรรมนกัศึกษา ปีการศึกษา 2560 ผลการด าเนินการส าเร็จ
ตามกิจกรรมนกัศึกษา (1.5-4-01) และสภานกัศึกษา รายงานผลให้กองพฒันานกัศึกษาทราบ โดย
การด าเนินโครงการขององคก์ารนกัศึกษา ส าเร็จตามแผนกิจกรรมนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
กองพัฒนานักศึกษาได้น ารายงานผลการด า เนิน งานตามแผนกิจกรรมดังกล่าวต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวทิยาลยัฯเพื่อพิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
กิจกรรมองค์การนักศึกษา (1.5-4-01) และจะได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวทิยาลยัปรับปรุงแผนการด าเนินงานกิจกรรมนกัศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ต่อไป   
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.5-4-01 รายงานผลการสรุปโครงการตามวตัถุประสงคข์องกิจกรรมนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั (CEO) 

 
 
 ข้อ 5. ประเมินตัวช้ีวดัความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนการจัดกจิกรรมพฒันานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการก าหนดให้ สภานักศึกษา องค์การ
นกัศึกษา ท่ีไดมี้การด าเนินการในส่วนของกิจกรรมนกัศึกษา เพื่อพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา โดยผา่น
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร และกิจกรรมท่ีตอบสนองต่อการสร้างคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลยัฯ และสามารถพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาภายนอกชั้นเรียน และในการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดผลส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมและสามารถบรรลุตัวช้ีวดัความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์ของแผนกิจกรรม ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ของแผนกิจกรรม คือพฒันานักศึกษาโดยผ่าน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลยัและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาโดยสภานกัศึกษาไดมี้การติดตามผลการ
ด าเนินงานขององค์การนกัศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2560 โดยประเมินผลตวัช้ีวดัความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์ของแผนกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ ว่าส าเร็จหรือไม่ และให้องค์การนกัศึกษาท า
สรุปผลการประเมินตวัช้ีวดัความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆท่ีได้
ด าเนินการเสร็จส้ินไปแลว้นั้น เพื่อสภานกัศึกษาจะไดน้ าผลสรุปการประเมินตวัช้ีวดัความส าเร็จ
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ตามวตัถุประสงค ์รายงานต่อกองพฒันานกัศึกษา และกองพฒันานกัศึกษาจะไดน้ าผลสรุปการเมิน 
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั (CEO) เพื่อจะไดน้ าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขใน
การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพฒันานกัศึกษาในปีการศึกษาต่อไป (1.5-5-01) 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.5-5-01 สรุปผลตวัช้ีวดัความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องกิจกรรมนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560 

 
 
 ข้อ 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกจิกรรมเพ่ือพฒันานักศึกษา 

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

1. ควรจดักิจกรรมต่างๆของนกัศึกษา (ส่วนกลาง) รองอธิการบดีดา้นวิชาการและกิจการ
นกัศึกษา และคณบดี ควรมีส่วนร่วมในการให้นโยบายกบันกัศึกษา เพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งกบั
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 
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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 2560 ยงัไม่ได้ด าเนินการในการจดัตั้งชมรมใหม่ ของนักศึกษาปี
การศึกษา 2561 

  โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
(CEO) ในขอ้ 2 และขอ้ 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  (1.5-6-01) 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.5-6-01 ผลการน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั และไดมี้ขอ้เสนอแนะในการด าเนิน
กิจกรรมหรือโครงการในปีต่อไป 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้ 6 ขอ้ 5 คะแนน  
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องค์ประกอบที ่2 การวจิัย 
 
ตัวบ่งช้ีที ่2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : ดร.สุรพล  ใจวงศษ์า  

รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ดร.ภาสวรรธน์  วชัรด ารงดศ์กัด์ิ   

รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : น.ส.สุคนธ์  วงศห์าญ          
โทรศัพท์ : 098-7659956 ,081-5686931 
E-mail :  wao_narong@yahoo.com /wongharn@gmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 
 ข้อ 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร

งานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์  
 มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สถาบันวิจยัและพฒันา ด าเนินงานขบัเคล่ือนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัย (2.1-1-01) มีการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นเคร่ืองมือและช่องทางในการ
บริหารงานวิจยัและงานสร้างสรรค์มาอย่างต่อเน่ือง และเพื่อสนับสนุนการตดัสินใจ (Decision 
Support System) ส าหรับผูบ้ริหารในการวางยุทธศาสตร์ด้านงานวิจยัมหาวิทยาลยั โดยมีการจดั
ประชุมวางแผนงานร่วมกนัของคณะกรรมการประสานงานวิจยั 6 พื้นท่ี / 4 คณะ / 1 วิทยาลยั และ
ผูรั้บผิดชอบดูแลประจ างานสารสนเทศ บริหารจัดการและพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อเป็น
ศูนยก์ลางในการให้บริการ/เช่ือมโยงขอ้มูลกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั
ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน โดยจ าแนกระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจยัดงัน้ี 
 

mailto:wao_narong@yahoo.com
mailto:/wongharn@gmail.com
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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) 
 



59 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2560 
 

 
 
 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 
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 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 

 

 
  
 
 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) 
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 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 ในรูปแบบดิจิตอลออนไลน ์
 1.10 เวบ็ไซต์การประชุมวชิาการ CRCI http://www.w3conference.org (2.1-1-11) 
  เป็นเคร่ืองมือและช่องทางในการประชาสัมพนัธ์งานประชุมวิชาการและเผยแพร่
ผลงานวจิยัและนวตักรมสร้างสรรคใ์นระดบัชาติและนานาชาติ 
 



64 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2560 
 

ภาพการเช่ือมโยงของระบบฐานข้อมูลงานวจัิย สถาบันวจัิยและพฒันา เพ่ือการบริหารงานวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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 ข้อ 2.  สนับสนุนพนัธกจิด้านการวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี ้
 2.1  ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เคร่ืองมือหรือ
ศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ 
  มหาวทิยาลยัมีหอ้งสมุดกลาง และหอ้งปฏิบติัการกลางในแต่ละพื้นท่ี โดยมีขั้นตอนใน
การรับบริการท่ีไม่ยุง่ยาก มีเจา้หนา้ท่ีของศูนยอ์  านวยความสะดวกในการประสานงาน ตั้งแต่การเขา้
รับบริการจนถึงไดผ้ลทดสอบ รวมทั้งบริการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการท าวิจยัผา่นท่ีปรึกษาวจิยั ผา่น
กลไกโปรแกรมสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม ITAP  (Innovation and Technology 
Assistance Program) มทร.ล้านนา เป็นการสร้างกลไกเช่ือมโยงระหว่างผูใ้ห้บริการเทคโนโลยี 
(Technology Service Providers) กบัผูใ้ช้เทคโนโลยี (Technology Users) ในรูปแบบของการจดัหา
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิค  (นกัวจิยัของมทร.ลา้นนา) เพื่อใหค้วามช่วยเหลือดา้นการวจิยัและพฒันา เขา้
ไปให้ค  าปรึกษาและแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม (2.1-2-01)   นอกจากนั้นมหาวิทยาลยัได้มี
ผูท้รงคุณวุฒิ/เช่ียวชาญแต่ละสาขาให้ค  าปรึกษาขอ้แนะน าอาจารย ์นักวิจยั ในการเขียนขอ้เสนอ
โครงการวิจยั การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ทางสถิติ การเขียนผลงานวิจยัตีพิมพ์ใน
วารสารระดบัชาติ/นานาชาติ อีกทั้งในระดบัคณะและวิทยาลยั มหาวิทยาลยัยงัมีอาคารปฎิบติัการ 
หน่วยงานวิจยั/ศูนยว์ิจยั ห้องปฏิบติัการกลางและห้องปฏิบติัการท่ีมีทรัพยากรซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวจิยัอยูจ่  านวน 25 ศูนยว์จิยั และ 35 ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นต่าง ๆ (2.1-2-02) 
 
             2.2  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ 
  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             
ราชมงคลล้านนา เป็นหน่วยงานส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการของเขตพื้นท่ี ทั้ งด้านการ
เรียนการสอน และการค้นควา้วิจยั ตลอดจนงาน
ดา้นบริการชุมชน และงานส่งเสริมท านุบ ารุงและ
อนุ รักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลยันั้น อีกทั้งเป็นท่ีรวบรวมแหล่งอา้งอิงงานวิจยัจากหลากหลายฐานขอ้มูล ใน หมวดหมู่ 
E-REFERENCE DATABASE ท่ีมีให้บริการบนเวบ็ไซตห์้องสมุดhttp://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 
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             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 
 
 
 
 
 
 
 
  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 
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 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 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
   คร้ังท่ี 2 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
   คร้ังท่ี 3 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
   คร้ังท่ี 4 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
   คร้ังท่ี 5 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
   คร้ังท่ี 6 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
   คร้ังท่ี 7 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
   และในปี 2560 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นเจา้ภาพหลกั 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง จดัการงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 9 และงานประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
คร้ังท่ี 8 ระหว่างวนัท่ี 7 – 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมอิมแพค เมืองทอง
ธานี  กรุงเทพมหานคร  (2.1-2-08) 
  2)  มหาวิทยาลยัมีการเขา้ร่วมน าเสนอผลงานวิจยั และจดันิทรรศการการน าเสนอ
ผลงานวจัยัเด่นของมหาวิทยาลยั ในงานมหกรรมงานวิจยัแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2017) 



68 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2560 
 

ระหวา่งวนัท่ี 23-27 สิงหาคม 2560  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวลิด ์กรุงเทพฯ (2.1-2-09) 
  3)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตเชียงใหม่ มหาวทิยาลยันอร์ท 
เชียงใหม่  และ Iwate  University ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวตักรรม
สร้างสรรค์ คร้ังท่ี 4  “...สู่วิจยัรับใช้สังคม  ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม พฒันาเศรษฐกิจ ดว้ยนวตักรรม...” 
(The 4rd Conference on Research and Innovations: CRCI-2017) และ การประชุม สัมมนาวิชาการ
นานาชาติ ด้านพลงังานไฟฟ้าแรงสูง พลาสมาและไมโครนาโนบบัเบิล ส าหรับเกษตรและการ
ประมงขั้นสูง คร้ังท่ี 2 ระหว่างวนัท่ี 26 -27 กค. 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ 
เพื่อเป็นเวทีให้เผยแพร่ผลงานการวิจยั นวตักรรมสู่สังคม ตลอดจนเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เกิด
เครือข่ายการวจิยัของนกัวจิยัจากหลากหลายสถาบนั (2.1-2-10) 
 2.4.2 การจดัให้มีศาสตรจารย์อาคนัตุกะ หรือศาสตราจารยรั์บเชิญ (Visiting Professor) 
มหาวทิยาลยัไดเ้ชิญผูเ้ช่ียวชาญจากมหาวทิยาลยัภายนอก คือ Professor  Ian  Warrington  ( Emeritus 
Professor  Massey  University)   จากประเทศนิวซีแลนด์  ในการเป็นวิทยากรใน “โครงการพฒันา
บทความวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สู่ฐานสืบค้นระดับนานาชาติ 
Scopus” ระหวา่งวนัท่ี 15-16 มีนาคม 2561 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  (2.1-2-11) 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-2-01 MOU ระหวา่งสวทช.และมทร.ลา้นนา 
2.1-2-02 25 ศูนยว์จิยั และ 35 ศูนยค์วามเป็นเลิศ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
-  ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นการพฒันารูปแบบการบริหารหน่วยวจิยัอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือ

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

ลา้นนา เชียงราย 
-  ศูนยว์ิจยัการพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ

กลุ่มวสิาหกิจชุมชน มทร.ลา้นนา น่าน 
-  ศูนยว์จิยัการศึกษารูปแบบการจดัการความรู้การบริหารการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์

และวฒันธรรมแบบมีส่วนร่วมของประชาคมน่าน มทร.ลา้นนา น่าน 
-  ศูนยว์จิยัการตลาดและการคา้ชายแดนเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจ จงัหวดัตาก 
-  ศูนยว์จิยัทางบริหารจดัการ มทร.ลา้นนา พิษณุโลก 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
-  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 
-  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 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
-  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 
-  ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นสนามไฟฟ้าประยุกตใ์นงานดา้นพลงังานส่ิงแวดลอ้มและอาหาร 

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 
2.1-2-09 เอกสารเขา้ร่วม Thailand Research Expo 2016 
2.1-2-10 เอกสาร CRCI-2016 
2.1-2-11 หนงัสือเชิญ  Professor  Ian  Warrington   

 
 
 ข้อ 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ 
 มหาวิทยาลยัไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการพฒันางานวิจยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ใหส้ามารถผลิตผลงานวจิยัเพื่อการน าไปใชป้ระโยชน์สู่ชุมชน และสังคมไดอ้ยา่งแทจ้ริง จึงไดมี้การ
วางแผนการด าเนินงานวิจัยส าหรับโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้
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โครงการวิจยัในสาขาวิชาการต่าง ๆ และจ าแนกตามประเภทโครงการพื้นฐาน ประยุกต์ และวิจยั
และพฒันา เพื่อสร้างองคค์วามรู้ทางวชิาการท่ีมีคุณภาพตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ/นานาชาติ และ
เป็นพื้นฐานความรู้น าไปสู่การวิจยัและพฒันา เพื่อประโยชน์อยา่งต่อเน่ือง โดยมีการด าเนินงานใน
การก ากบัแลและขบัเคล่ือนของสถาบนัวจิยัและพฒันา มทร.ลา้นนา (2.1-3-01)  
 
ตารางที ่1   ผลสรุปงบประมาณโครงการวจิยัในมิติผลผลิตประเภทตามเป้าหมายลกัษณะบูรณาการ 
 ส่งเสริมการวจิยัและนวตักรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

มทร.ล้านนา เขตพ้ืนที่ 
งานวิจัยประจ าปีงบประมาณ  2561 

เป้าหมายที่ 1 เป้าหมายที่ 2 เป้าหมายที่ 3 เป้าหมายที่ 4 รวมงบประมาณทั้งส้ิน 
เชียงราย - - - - - 
ตาก 1,316,100 238,900 545,500 0 2,100,500 
น่าน - 292,200 529,800 - 822,000 
พิษณุโลก - - 248,100 - 248,100 
ล าปาง 4,792,300 2,233,500 553,100 30,260,900 37,839,800 
สถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตร 359,900 807,900 93,500 - 1,261,300 
วทิยาลยัเทคโนโลยฯี - 520,000 20,000 9,806,000 10,346,000 
คณะศิลปกรรมฯ - 2,523,600 397,500 - 2,921,100 
คณะบริหารธุรกิจฯ - 284,500 526,600 - 811,100 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 1,219,600 958,000 1,380,400 - 3,588,000 
คณะวทิยาศาสตร์ฯ - 184,200 354,600 - 718,800 

รวมทั้งส้ิน 7,687,900 8,042,800 4,829,100 40,066,900    60,626,700     

หมายเหต ุ:  
เป้าหมายท่ี 1.  วจิยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรมยทุธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ 
เป้าหมายท่ี 2.  การวจิยัและพฒันา นวตักรรม เพ่ือแกไ้ขปัญหาหรือสร้างความเขม้แขง็ดา้นสงัคม/ชุมชน/ความมัน่ 
เป้าหมายท่ี 3.  วจิยัเพ่ือสร้าง/สะสมองคค์วามรู้ท่ีมีศกัยภาพ สร้างความเขม้แขง็ใหห้น่วยงานและ  ชุมชน 
เป้าหมายท่ี 4.  สร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบนวตักรรม มาตรฐานการวจิยั มาตรฐาน อุตสาหกรรม และ 
 บุคลากรวจิยัและนวตักรรม ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ ส่งเสริมการ   พฒันานวตักรรมของประเทศ 
 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-3-01   รายละเอียดการโอนงบประมาณวจิยั 2561 
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 ข้อ 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
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 

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 
สนับสนุนการเขียนบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือสร้างสรรค์งานวิจัย (2.1-4-02) โดย
สนบัสนุนงบประมาณ ดงัน้ี 
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ล าดบั รายละเอยีด งบประมาณสนับสนุน (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 ของจ านวน
เงินสนบัสนุนตามล าดบั 1  

และ 2 

 

4 บทความท่ีมีความร่วมมือขา้มมหาวิทยาลยั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 50 ของจ านวน
เงินสนบัสนุนตามล าดบั 1  

และ 2 

บุคลากรของมทร.ลา้นนา
ตอ้งเป็นผูเ้ขียนหลกั 

5 บุคลากรหรือหน่วยงานท่ีสร้างสรรคง์านอนั
เป็น อนุสิทธิบตัร หรือ สิทธิบตัร หรือ
ส่ิงประดิษฐท่ี์ไดรั้บรางวลัระดบัชาติข้ึนไป 
 

5,000 ต่อ 1 เร่ือง หรือ  
ต่อ 1 ช้ินงาน 

ตอ้งไดรั้บอนุมติัเลขท่ีอนุ
สิทธิบตัร หรือ สิทธิบตัร 
หรือส่ิงประดิษฐเ์รียบร้อย
แลว้ 

6 ค่าธรรมเนียมวารสารเรียกเก็บเพ่ือการตีพิมพ ์ 20,000 คร้ัง ผูรั้บการสนบัสนุน
ค่าธรรมเนียมจะตอ้งไม่
ขอรับเงินสนบัสนุนการ
เขียนบทความอีก 

7 ค่าตอบแทนผู ้เ ช่ียวชาญต่างประเทศเพ่ือ
สนบัสนุนการผลิตบทความ 

30,000 ต่อ บทความ  

 
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.  มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง

อาจารย์และนักวจัิยทีม่ีผลงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น   
 สถาบนัวิจยัและพฒันา มทร.ล้านนา มีการสร้างขวญัและก าลงัใจ และยกย่องอาจารย/์
นักวิจยัท่ีมีผลงานวิจยัดีเด่นของมหาวิทยาลัย โดยการจดัท าเล่มวารสารผลงานวิจยัดีเด่น เพื่อ
รวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจยัท่ีได้รับรางวลัระดับชาติและนานาชาติ และยกย่องสร้างขวญั
ก าลงัใจแก่อาจารยแ์ละนกัวิจยัเจา้ของผลงาน  (2.1-5-01) ดงัน้ี งานมอบรางวลัยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
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ประจ าปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา วนัท่ี 18 มกราคม 2561  ระดบั
ราชมงคลสรรเสริญ (เขม็เงิน) ดา้นงานวจิยั   

1. รองศาสตราจารย ์ดร.วนัเพ็ญ จิตรเจริญ    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิโรจน์ ปงลงักา    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงราย 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ภาคภูมิ จารุภูมิ     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา
เชียงใหม่ 

 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-5-01  สูจิบัตร งานมอบรางวลัยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประจ าปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

 
 
 ข้อ 6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้

ประโยชน์และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 
 มหาวิทยาลยัมีส านกังานบริหารทรัพยสิ์นและสิทธิประโยชน์ ท าหนา้ท่ีด าเนินการบริหาร
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งเป็นระบบ ตั้งแต่การใหบ้ริการดา้นการใหค้  าปรึกษาแนะน า การจดั
สัมมนาเชิงปฏิบติัการ การจดัท าเอกสารต่างๆ ในการยืน่ขอรับความคุม้ครองนาไปยื่นต่อกรมทรัพย์
สินทางปัญญา การติดตามแกไ้ขจนถึงขั้นตอนรับจดทะเบียน การด าเนินการในการรักษาสิทธิรายปี
ตลอดอายุความคุม้ครอง การเจรจาถ่ายทอดเทคโนโลยี การท าบนัทึกขอ้ตกลง และการจดัการสิทธิ
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการถ่ายทอดเทคโนโลย ี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)  
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และยงัได้มีผลงานวิจยัท่ีน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์โดยผ่านกลไกโปรแกรมสนับสนุนการ
พฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม ITAP  (Innovation and Technology Assistance Program)   (2.1-6-
03) 
 ในปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลยัมีการนาผลงานวิจยัไปด าเนินการขอรับความคุม้ครอง 
(2.1-6-04) ดงัน้ี 
 -  ยืน่ขอรับความคุม้ครองสิทธิบตัร  จ านวน   3 ผลงาน 
 -  ยืน่ขอรับความคุม้ครองอนุสิทธิบตัร   จ านวน   0 ผลงาน 
 -  ไดรั้บจดทะเบียนสิทธิบตัร    จ านวน   9 ผลงาน 
 -  ไดรั้บจดทะเบียนอนุสิทธิบตัร   จ านวน   1 ผลงาน 
 -  น าไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์  จ านวน   30 ผลงาน 
 ในกรณีท่ีนักวิจยัถูกละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยจะมีส่วนในการ
สนบัสนุนบุคลากรท่ีเป็นนิติกรของมหาวิทยาลยั ร่วมกบัส านกังานทรัพยสิ์นและสิทธิประโยชน์
มทร.ลา้นนา  และเจา้ของผลงานวจิยัผูส้ร้างสรรค ์ช่วยสนบัสนุนขอ้มูลในชั้นศาล 

 
 
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 เอกสารสรุปจ านวนโครงการจากโครงการ ITAP  
2.1-6-04 เอกสารการขอรับความคุม้ครอง 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้               6 ขอ้ 5  คะแนน  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2560 
 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2   เงินสนับสนุนงานวจัิยและงานสร้างสรรค์ 
ผูก้  ากบัดูแลตวับ่งช้ี : ดร.สุรพล  ใจวงศษ์า  

รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ 
หน่วยงาน/ผูรั้บผิดชอบหลกั 
: 

ดร.ภาสวรรธน์  วชัรด ารงดศ์กัด์ิ   
รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 

หน่วยงาน/ผูรั้บผิดชอบร่วม : - 
ผูจ้ดัเก็บขอ้มูลและรายงาน : น.ส.สุคนธ์  วงศห์าญ          
โทรศพัท ์: 098-7659956 ,081-5686931 
E-mail :  wao_narong@yahoo.com /wongharn@gmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีเงินสนับสนุน
งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาท่ีได้รับงบประมาณทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั จ  านวนทั้งส้ิน 98,710,048.33 บาท โดยแบ่งเป็นประเภทแหล่งทุน 
ดงัน้ี 

1) เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ภายในมหาวิทยาลยั  จ  านวน  63,353,127 
บาท  คิดเป็นร้อยละ 64.18 

2) เ งินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายนอกมหาวิทยาลัย   จ  านวน   
35,356,920.93 บาท   คิดเป็นร้อยละ 35.82 

 และ มีอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (ไม่นบัรวมผูศึ้กษาต่อ) จ  านวน 1,127 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:wao_narong@yahoo.com
mailto:/wongharn@gmail.com
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2560 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา : 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยท้ังหมด 98,710,048.33 
1.  จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน 63,353,128 
 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 60,311,867 
 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3,041,261 
2.  จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน 35,356,920.93 
 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 28,771,084.33 
 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6,585,836.00 
3.  จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีปฏิบติังานจริง (ไม่นบัรวมผูล้าศึกษาต่อ) 1,127 
 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 788 
 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 339 
4. จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีลาศึกษาต่อ 56 
 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 44 
 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 

 
 
วธีิการค านวณ : 

คณะ 
กลุ่ม
สาขา 

จ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์
(บาท) 

จ านวนอาจารยแ์ละ
นกัวิจยัท่ีปฎิบติังาน

จริง (คน) 
คะแนนเฉล่ีย 

ภายใน ภายนอก รวม อาจารย ์ รวม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทย ์ 8,943,585 9,913,567 18,857,152 344.5 344.5 4.56 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ วิทย ์ 38,331,782 12,347,600 50,679,382 270.5 270.5 5 

คณะบริหารธุรกิฯ วิทย ์ 223,500 - 223,500 47 364 0.40 0.40+4.77   
      2 

= 2.59 
สงัคม 2,971,261 4,586,850 7,558,111 317 4.77 

คณะศิลปกรรมฯ วิทย ์ 2,467,000 5,240,917.33 7,707,917.33 107 129 5 5+5  

  2 
=  5 

สงัคม 70,000 1,998,989 2,068,989 22 5 

วิทยาลยัเทคโนโลยฯี วิทย ์ 10,346,000 1,269,000 11,615,000 19 19 5 

รวม 63,353,128 35,356,923.33 98,710,051.33  1,127  

 
 
 
 
 

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
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 2560 
 

สูตรการค านวณ : 
จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ 
คะแนนท่ีได ้ =  ผลรวมของผลการประเมินเงินสนบัสนุนงานวจิยัของทุกคณะ            

                                                                            จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบนั 
 = 22.15 = 4.43   คะแนน   

                5 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
สงัคมฯ 25,000 บาท 
วทิยฯ์ 60,000 บาท 

สงัคมฯ  28,398.53 บาท 
วทิยฯ์    113,049.34 บาท  

4.43  คะแนน 
สงัคมฯ    
วทิยฯ์    

 
 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.2-1-01 ขอ้มูลการสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบนั 
2.2-1-02 ขอ้มูลการสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบนั 
2.2-1-03 ขอ้มูลจ านวนอาจารยข์อง มทร.ลา้นนา 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2560 
 

ตัวบ่งช้ีที ่2.3   ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวจัิย 
 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : ดร.สุรพล    ใจวงศษ์า 

รองอธิการบดีดา้นวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ดร.ภาสวรรธน์    วชัรด ารงคศ์กัด์ิ   รักษาราชการแทน ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยั

และพฒันา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : น.ส.สุคนธ์  วงศห์าญ          
โทรศัพท์ :  098-7659956 / 081-5686931 
E-mail :   wao_narong@yahoo.com /wongharn@gmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนามีผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ า  จ  านวน 556 
เร่ือง  โดยเป็นผลงานค่าน ้าหนกั 0.20 จ  านวน 353 เร่ือง ค่าน ้าหนกั 0.40  จ  านวน 60 เร่ือง  ค่าน ้าหนกั 
0.60 จ  านวน 40 เร่ือง ค่าน ้าหนกั 0.80 จ านวน 52 เร่ือง และ ค่าน ้าหนกั 1.00 จ  านวน 50 เร่ือง  ผลรวม
ค่าถ่วงน ้าหนกัของผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัเท่ากบั  210.8  
 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีผลงานทางวิชาการของ
อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั ดงัน้ี 
 

ที ่ คณะ 
จ านวนงานวิจัย รวม 

)เร่ือง(  
รวมค่า
น ้าหนัก 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

1 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 161 34 3 14 1 213 59.80 
2 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 75 13 4 16 15 123 50.40 
3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์        
 -  สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 1 1 2 0 19 5.60 
 -  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 66 8 2 13 1 90 29.0 

4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์        
-  สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 2 24 4 8 66 32.0 
-  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 7 0 24 31 28.2 

5 วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 8 2 0 3 1 14 5.8 
รวม 353 60 41 52 50 556 210.8 

 
 
 

mailto:wao_narong@yahoo.com
mailto:/wongharn@gmail.com
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2560 
 

ที ่ คณะ 
ผลรวม 

ถ่วงน ้าหนัก 
จ านวน 
อาจารย์ 

ร้อยละผลงาน คะแนน 

1 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 59.80 364.5 16.41 2.740 
2 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 50.40 288.5 17.46 2.910 
3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ 

  
 11.20+8.81 

        2 
 - สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5.6 

29.0 
50 

329 
11.2 
8.81 

= 2.050 
 

4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์    4.848+32.045 
        2  

-  สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32.0 110 29.09 =  4.925  
-  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28.2 22 128.18   

5 วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 5.8 19 30.58 5 

ค านวณจากค่าคะแนนเฉลีย่ 210.8 1,183 
241.69 

5 
17.625 

5   
   48 3.525 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

 วทิย ์ฯ ร้อยละ 30 
สงัคม ฯ ร้อยละ 20 

วทิย ์ฯ ร้อยละ   64 
 สงัคม ฯ ร้อยละ  33.40 

3.525 
วทิย ์ฯ   
สงัคม ฯ    

 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.3-1-01 ขอ้มูลผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2560 
 

องค์ประกอบที ่3 การบริการวชิาการ 
 
ตัวบ่งช้ีที ่3.1   การบริการวชิาการแก่สังคม   
 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : ดร.สุรพล  ใจวงศษ์า 

รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ 
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 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   มีนโยบายด้านงานบริการวิชาการตาม
ยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัเพื่อการเติบโตร่วมกบัการพฒันาประเทศ โดยการพฒันากลไก
ความร่วมมือกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholder Retention) ภาครัฐ ภาคเอกชน  ประชาสังคม  
ศิษย์เก่า ผูป้กครอง ผูเ้รียน เครือข่ายสถาบนัการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และใช้วิทยาการ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมในการขบัเคล่ือนพฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
สังคม  มหาวิทยาลัยฯ จึงมีการบริหารจัดการให้หน่วยงานในระดับ คณะ เขตพื้นท่ี สถาบนัฯ 
ด าเนินงานโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตและภาคอุตสาหกรรม   (3.1-1-01 ค าสั่ง มทร.ลา้นนา ท่ี 
888/2561 เร่ือง ก าหนดพื้นท่ีด าเนินงานโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน แบบมี
ส่วนร่วม) ในพื้นท่ีดงัต่อไปน้ี 

1. บา้นแม่กาษาโพธ์ิเงิน  หมู่ 14  อ  าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก 
2. บา้นสองธาร อ าเภอแม่แจ่ม   จงัหวดัเชียงใหม่ 
3. ต าบลเมืองเล็น อ าเภอสันทราย   จงัหวดัเชียงใหม่ 
4. บา้นแหลมโพธ์ิ อ าเภอเมือง  จงัหวดัพิษณุโลก 
5. บา้นปางขอน ต าบลหว้ยชมภู อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย   
6. บา้นหว้ยหาด อ าเภออวน ต าบลปัว จงัหวดัน่าน  

mailto:tawan_rmutl@hotmail.com
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7. หมู่บา้นหินโคว้ ต าบลตากตก อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก 
8. บา้นสันเกา้กอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
9. บา้นเสด็จ ต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
10. หมู่บา้นนากวา้ว(ก่ิว) หมู่ 4 ต าบลบา้นก่ิว อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง 

  เพื่อขบัเคล่ือนงานบริการวิชาการให้บรรลุเป้าหมาย  (3.1-1-02 ค าสั่ง มทร.ล้านนา ท่ี 
761/2561 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้นชุมชน
แบบมีส่วนร่วม) (3.1-1-03 ค าสั่ง มทร.ลา้นนา ท่ี 955/2561 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้นชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพิ่มเติม) (3.1-1-04 ค าสั่ง มทร.
ลา้นนา ท่ี 956/2561 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการออมสินยวุพฒัน์รักษถ่ิ์น)        
       ในการน้ีมหาวิทยาลยัฯจดัประชุมร่วมกบัคณะกรรมการด าเนินงาน เม่ือวนัท่ี 8 ธันวาคม 
2560 เพื่อสร้างความเขา้ใจดา้นนโยบาย เป้าหมายความส าเร็จ และการจดัท าแผนงานบริการวชิาการ
ร่วมกบัคณะ เขตพื้นท่ี สถาบนัฯ  และ มหาวิทยาลยัฯ ไดม้อบหมายให้อาจารยใ์นแต่ละคณะ และ
เขตพื้นท่ี เป็นผูด้  าเนินการหลกั (Project Manager) เพื่อด าเนินงานบริการวิชาการ ภายใตห้ลกัการ 
การบูรณาการระหวา่งศาสตร์ทั้ง 4 คณะ และน าแผนบริการวิชาการสู่การปฏิบติั (3.1-1-05 รายงาน
การประชุมฯ) 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.1-1-01 ค าสั่ง มทร.ลา้นนา ท่ี 888/2561  เร่ืองก าหนดพ้ืนท่ีด าเนินงานโครงการยกระดบัคุณภาพ
ชีวติของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 

3.1-1-02 ค าสั่ง มทร.ลา้นนา ท่ี 761/2561 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการยกระดบั
คุณภาพชีวติของหมู่บา้นชุมชนแบบมีส่วนร่วม  

3.1-1-03 ค าสั่ง มทร.ลา้นนา ท่ี 955/2561 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการยกระดบั
คุณภาพชีวติของหมู่บา้นชุมชนแบบมีส่วนร่วม(เพ่ิมเติม)  

3.1-1-04 ค าสั่ง มทร.ลา้นนา ท่ี 956/2561 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการออมสิน
ยวุพฒัน์รักษถ่ิ์น 

3.1-1-05 รายงานการประชุม  
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 ข้อ 2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดใน  
ข้อ 1 

  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ไดส้รุปและวเิคราะห์ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 
โดยคณาจารยทุ์กคณะ ทุกเขตพื้นท่ี สถาบนัฯ ไดล้งพื้นท่ีกลุ่มเป้าหมายเพื่อส ารวจประเด็นปัญหา
และวิเคราะห์ปัญหาร่วมกบัผูน้ าชุมชน หน่วยงานทอ้งถ่ินและชาวบา้น เพื่อให้ไดปั้ญหาท่ีเป็นไป
ตามความตอ้งการของชุมชนและสอดคล้องกบัศกัยภาพมหาวิทยาลยัฯ  (3.1-2-01 กิจกรรมการ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมกบัชุมชน ) เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหา
ร่วมกนั ในเร่ืองท่ีตอ้งการพฒันาดว้ยการน าผลงานทางวิชาการหรือน าองค์ความรู้ไปสานต่อองค์
ความรู้เดิมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัอาชีพเดิม สร้างอาชีพใหม่ ให้กบัคนในชุมชน ให้มีความรู้ มี
อาชีพ มีงานท า มีคุณภาพชีวติท่ีดี มีความเขม้แขง็และย ัง่ยนื   
 ในวนัท่ี 23  สิงหาคม 2560 จึงไดป้ระชุมเพื่อจดัท าแผนงานบริการวิชาการร่วมกนัเพื่อให้
เห็นกระบวนการด าเนิงานและเป้าหมายความส าเร็จงานบริการวชิาการ  (3.1-2-02 ประชุมการจดัท า
แผนงานบริการวิชาการ)   โดยมีเป้าหมายเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและให้ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของชุมชนสังคม  ในการด าเนินงานไดมี้การบูรณาการร่วมกนัระหวา่ง ชุมชน เครือข่ายภาคี
องค์กรส่วนทอ้งถ่ิน และมหาวิทยาลยัฯ  ตามหลกัการด าเนินงาน “โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิต
ของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม” เพื่อสร้างความเขม้แข็งแลว้น าไปสู่ความย ัง่ยืน ตลอดจนการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกในการพฒันากลุ่มเป้าหมายหรือ สังคม ชุมชน 
อยา่งต่อเน่ือง  
           ซ่ึงคณะท างานไดจ้ดัท าแผนบริการวชิาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองคก์ารเป้าหมาย
ท่ีก าหนด ดว้ยการเขา้ไปวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและด าเนินการจดัประชุมประชาคมร่วมกบัชุมชน 
ผูน้ าชุมชน หน่วยงานทอ้งถ่ิน  แลว้น าขอ้มูลจากชุมชนมาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมกนัระหวา่ง 4 
คณะ แลว้น าร่างแผนงานบริการวิชาการไปสรุปร่วมกบัชุมชน เพื่อให้ไดแ้ผนงานบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา (3.1-2-03 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั) และ (3.1-2-
04 แผนงานบริการวิชาการ) ตามแผนงานโครงการกรณีตวัอยา่งดงัน้ี  1) โครงการยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี บา้นแม่กาษาโพธ์ิเงิน หมู่ 14 อ  าเภอแม่สอด จงัหวดั
ตาก (3.1-2-05 แผนงานโครงการฯ บา้นแม่กาษา)  2) โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตหมู่บา้น ชุมชน 
แบบมีส่วนร่วม กรณีชุมชนบ้านสองธาร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่ (3.1-2-06 แผนงาน
โครงการบริการวิชาการ บ้านสองธาร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่)  3) โครงการยกระดบั
คุณภาพชีวิตหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีต าบลเมืองเล็น อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
(3.1-2-07 แผนงานโครงการบริการวิชาการ ต าบลเมืองเล็น อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่)  4) 
โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี บา้นแหลมโพธ์ิ  หมู่ 9 
ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก  (3.1-2-08 แผนงานโครงการฯ บา้นแหลมโพธ์ิ) และ
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อนุมติัใหด้ าเนินงานตามแผนงานการบริการวชิาการแก่สังคม (3.1-2-09 อนุมติัใหด้ าเนินงานบริการ
วชิาการ) 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.1-2-01 กิจกรรมการวเิคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมกบัชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย 
3.1-2-02 รายงานการประชุม 
3.1-2-03 แผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัฯ 2561-2565 
3.1-2-04 แผนงานบริการวชิาการสถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชน  มทร. ลา้นนา 
3.1-2-05 แผนงานโครงการฯ บา้นแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 
3.1-2-06 แผนงานโครงการฯ บา้นสองธาร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
3.1-2-07 แผนงานโครงการฯ ต าบลเมืองเลน็ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 
3.1-2-08 แผนงานโครงการฯ บา้นแหลงโพธ์ิ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
3.1-2-09 อนุมติัใหด้ าเนินงานบริการวชิาการ 

 
 
 ข้อ 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏ

ชัดเจน 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาด า เ นินการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปย ัง

กลุ่มเป้าหมายตามแผนงานโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยเนน้การบูรณา
การกบัการเรียนการสอน และงานวิจยั เพื่อแก้ไขปัญหาตามความตอ้งการของชุมชนให้มีความ
เขม้แขง็และไดรั้บการพฒันาดา้นอาชีพดงัน้ี  
 - ผลจากการด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม กรณบ้ีานแม่กาษา หมู่ที ่14 ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวดัตาก  
             1)  การลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้ท่ีผา่นมาเกษตรกรพบวา่ถูกเอาเปรียบจากโรงสีเอกชน เร่ือง
สีขา้วเปลือกเพราะไดป้ริมาณขา้วนอ้ยมากจากขา้วเปลือก 100 กิโลกรัม จะไดรั้บขา้วสารกลบัคืนมา
เพียง 45-50 กิโลกรัม จึงได้รับการสนับสนุนให้จดัตั้งกลุ่มโรงสีชุมชนเพื่อลดการเอาเปรียบจาก
โรงสีเอกชนและลดความเส่ียงจากการถูกพ่อคา้คนกลางกดราคาและมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายร าและขา้ว
หกั   ผลจากการตั้งโรงสีขา้วในชุมชนท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มข้ึน โดยจากขา้วเปลือก 100 กิโลกรัมได้
ขา้วสาร ร้อยละ 65  (จ านวน 60-65 กิโลกรัม) และมีรายไดเ้พิ่มจากการจ าหน่ายร าและขา้วหกั 5,000 
บาท ต่อเดือน ดงันั้นโรงสีขา้วขนาด 1 แห่ง ท าให้สร้างมูลค่าเพิ่มกบัสมาชิกในชุมชนประมาณ 70 
ครัวครัวเรือน   ในปี 2561 เกิดการพฒันาใหจ้ดัตั้งกลุ่มแปรรูปขา้วเปลือกเพื่อจ าหน่ายขา้วสารภายใต้
หลกัการ “โรงสีบวร” มีการเช่ือมโยงระหวา่งชุมชน (บา้น) วดั และโรงเรียน คือ ชุมชนบา้นแม่กาษา
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โพธ์ิเงินและชุมชนหมู่บา้นใกลเ้คียง สามารถมาใช้บริการโรงสีได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  วดับา้นแม่
กาษาสร้างวฒันธรรมประเพณีในการท าบุญดว้ยขา้วเปลือก  หากมีปริมาณมากจะน ามาแปรรูปท่ี
โรงสีชุมชนเพื่อจ าหน่ายในราคาถูกให้กบัโรงเรียนเพื่อเป็นอาหารกลางวนัให้กบัเด็กนกัเรียน   การ
บริหารจดัการของกลุ่มอยู่ระหว่างการพฒันาบรรจุภณัฑ์ให้สวยงาม น่าสนใจ พกพาสะดวก และ
เพิ่มความเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน โดยการใช้สมุนไพร เช่น ดอกอญัชนั  ใบเตย  ขมิ้น ควบคู่กบั
บรรจุภณัฑ์ขา้วเปลือกท าให้เป็นท่ีสนใจกบักลุ่มลูกคา้  และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์ซ่ึงกลุ่ม
แปรรูปขา้วเปลือกและมีระบบการบริหารจดัการกลุ่มท่ีดีมีสมาชิกเขา้ร่วมประมาณ 20 ครัวเรือน  

2)  ลดรายจ่ายในครัวเรือนและลดพลงังานในชุมชน ซ่ึงเป็นการลดค่าใชจ่้ายค่าแก๊สหุงตม้ 
เดิมค่าใชจ่้ายเกิดข้ึน เฉล่ีย 400 บาทต่อ 45 วนั ปี 2560 ชุมชนไดร้วมกลุ่มเพื่อเขา้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้เทคโนโลยีการสร้างเตาประหยดัพลงังาน(เตาชีวมวล) ท่ีใชว้สัดุท่ีเหลือจากการท าเกษตรมา
เป็นเช้ือเพลิงทดแทนจากการใชแ้ก๊สหุงตม้ นอกจากจะลดการใชแ้ก๊สหุงตม้แลว้เตาชีวมวลยงัมีส่วน
ในการลดมลพิษในชุมชนไดร้ะดบัหน่ึงเน่ืองจากจะเป็นเตาท่ีไม่มีควนัไฟ โดยมีสมาชิกเขา้กิจกรรม 
20 ครัวเรือน และในปี 2561 ชุมชนให้ความสนใจการสร้างเตาประหยดัพลงังาน (เตาชีวมวล) จึง
ขยายจ านวนสมาชิกเพิ่มข้ึน เป็น 30 ครัวเรือน 

3)   การพฒันาอาชีพให้กบักลุ่มผูสู้งอายุ ซ่ึงในหมู่บา้นแม่กาษามีการปลูกตน้ฝ้ายเพื่อน ามา
ท าดา้ยเพื่อใชแ้ละจ าหน่าย ทั้งน้ีผูสู้งอายใุนหมู่บา้นมีภูมิปัญญาในการผลิตดา้ยเป็นตน้ทุนอยูแ่ลว้ จึง
มีการส่งเสริมการผลิตดา้ยสายสิญจน์เพื่อจ าหน่ายเป็นการสร้างรายไดอี้กทางหน่ึง (3.1-3-01 รายงาน
ผลการด าเนินงาน บา้นแม่กาษา) 

 
 - ผลการด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 
กรณี บ้านสองธาร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเป็นการเสริมรายไดใ้ห้กบักลุ่มเกษตรกร
ในช่วงระยะเวลารอเก็บเก่ียวผลผลิตจากอาชีพหลกักลุ่มสตรีในชุมชนมีการรวมกลุ่มกนัเพื่อผลิตผา้
ทอตีนจก ซ่ึงเป็นกลุ่ม “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผา้ตีนจกบา้นสองธาร” จากเดิมช่องทางการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ผา้ทอตีนของกลุ่มวิสาหกิจผา้ทอตีนจกบา้นสองธาร คือ งานแสดงและจ าหน่ายสินคา้ใน
อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ งานประชุมตามโอกาสท่ีสมาชิกได้เขา้ร่วม มหาวิทยาลยัฯและ
ชุมชนจึงไดพ้ฒันาผลิตภณัฑแ์ละส่งเสริมดา้นการตลาดดงัน้ี 

1) การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์ผา้ทอตีนจกถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้
ดา้นการส่งเสริมดา้นหตัถกรรมโดยน าผา้ทอตีนจกท่ีชุมชนไดท้  าการผลิตเป็นผา้ซ้ินขายเป็นผืน มา
พฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ ต่อยอดจากปี 2560  โดยน าลวดลายของผา้ตีนจกมาท าเป็น สมุดบนัทึก 
กระเป๋า และผา้พนัคอ  ท าให้ชุมชนบา้นสองธาร สามารถสร้างรายได้เพิ่มจากการจ าหน่ายสมุด
บนัทึก จ านวน 70,000 บาทต่อปี  (จ  านวน 350 เล่ม ในราคา เล่มละ 200 บาท)  ซ่ึงเป็นการเพิ่มรายได้
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ใหก้บักลุ่มท าผา้ทอตีนจก ใหก้ลุ่มผา้ทอตีนจก  จ  านวน 20 ครัวเรือน  และสามารถน าไปต่อยอดและ
พฒันาใหมี้ความหลากหลายมากข้ึนได ้ 

2) สร้างความเขม้แข็งให้กับชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายมหา
วิทยาลยัฯ ร่วมกบัธนาคารออมสิน พฒันาช่องทางการตลาดและจดัท าบญัชีครัวเรือน  ดว้ยการให้
กลุ่มวิสาหกิจผา้ทอตีนจกบา้นสองธาร พฒันาดา้นการตลาดโดยมหาวิทยาลยัฯถ่ายทอดองคค์วามรู้
เร่ืองบญัชีครัวเรือนร่วมกบัธนาคารออมสินและพฒันาช่องทางการตลาด Online ให้จ  าหน่ายสินคา้
ไดม้ากกวา่งานแสดงสินคา้ จึงพฒันาได ้2 ทาง  ไดแ้ก่ line@  และ Page Facebook เป็นผลใหส้มาชิก
กลุ่มมีความรู้ มีความเขา้ใจ เป็น admin ไดแ้ละจ าหน่ายสินคา้ผา่นออนไลน์ มีรายไดเ้พิ่มจากเดิมร้อย
ละ 38.50  ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจผ้าทอตีนจกบ้านสองธาร สามารถขายผลิตภัณฑ์ผ่าน Page 
Facebook โดยสมาชิกในกลุ่มเป็น admin   

ความสร้างเขม้ของกกลุ่มวสิาหกิจผา้ทอตีนจกบา้นสองธารดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมจาก
ภาคีเครือข่ายในระยะต่อไป คือมหาวทิยาลยัฯ ร่วมกบัส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะสนบัสนุนงบประมาณเพื่อศึกษาวิจยัและใหก้ารสนบัสนุน
การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่  
ส านกังานอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ จะเป็นท่ีปรึกษาในพื้นท่ีให้กบักลุ่มวิสาหกิจผา้ทอตีนจก
บา้นสองธารใหส้ามารถบริหารจดัการใหย้ ัง่ยืนต่อไป (3.1-3-02 รายงานผลการด าเนินงาน บา้นสอง
ธาร) 

 
-  ผลการด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 

กรณี ต าบลเมืองเล็น อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพฒันาระบบการผลิตลดการใชส้ารเคมี

ให้เป็นเกษตรปลอดภยั  สร้างรายได้เพิ่มให้กบักลุ่มผูสู้งอายุ การพฒันาผลิตพืชสมุนไพร และมี

สมาชิกในชุมชนเขา้ร่วมกลุ่มกวา่ 90 ครัวเรือน ผลการด าเนินงานท่ีสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชน

พบวา่ 

1) การรวมกลุ่มของผูสู้งอายุเพื่อสร้างอาชีพ คือการจดัท าโคมตุงลา้นนา เพื่อจ าหน่ายตาม

เทศกาลท่ีส าคญัของภาคเหนือ  เกิดการพฒันาการท าโคมลา้นนาพฒันาลวดลายโคม ตุง แบบใหม่  

ได ้3 แบบ คือ โคมดอกบวั  โคมเง้ียว และโคมร่ม  

2) ลดรายจ่ายในครัวเรือนและลดการใชส้ารเคมีในชุมชน  โดยสนบัสนุนและส่งเสริมให้

ชุมชนปลูกผกัปลอดภยั อาทิ พริกข้ีหนู ฟักทอง บวบเหล่ียม ถัว่ฟักยาว ผกักาดกวางตุง้ มะเขือ

พื้นเมือง มะเขือเจา้พระยา สาระแหน่ ผกัแพว แตงกวา  ท าใหล้ดรายจ่ายจากการซ้ือผกัสวนครัวตาม
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ทอ้งตลาด  และพฒันาจนเกิดเป็น “ศูนยเ์รียนรู้การปลูกผกัปลอดภยัและการท าปุ๋ยอินทรีย์” ใน

ชุมชน   

3) กลุ่มอาชีพสมุนไพรหมอเมือง  ไดรั้บการพฒันาใหไ้ดม้าตรฐานและพฒันากระบวนการ

ผลิตสมุนไพรในชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีแล้วน ากลับไปใช้ภายในกลุ่มลดการซ้ือวตัถุดิบจาก

ภายนอก (3.1-3-03 รายงานผลการด าเนินงาน ต าบลเมืองเล็น) 

 

- ผลการด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 
กรณ ีบ้านแหลมโพธ์ิ หมู่ 9 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวดัพษิณุโลก เป็นชุมชนเกษตรกรรมท า
นาเป็นอาชีพหลกั มหาวทิยาลยัฯ จึงถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้น “เกษตรปลอดภยั” ใหก้บัชุมชนเพื่อให้
ผลผลิตมีคุณภาพและเน้นการใช้เทคโนโลยีท่ีปลอดภยัทุกขั้นตอนการผลิตได้แก่ การลดการใช้
สารเคมีก าจดัวชัพืชในนา การใชส้ารชีวภณัฑ์ในการควบคุมโรคและแมลงศตัรูพืช โดยมีเป้าหมาย
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มขีดความสามารถให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนมุ่งเน้นให้เกิดผล
ลพัธ์ : สร้างรายได ้ ลดรายจ่าย  พฒันาอาชีพเดิม  พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ทั้งน้ีเป็นการถ่ายทอดองค์
ความรู้ตน้แบบการบริหารจดัการ “กลุ่มขา้วปลอดภยั” จากบา้นกร่างสู่ชุมชนหมู่บา้นแหลมโพธ์ิ ผล
การด าเนินงานจากการถ่ายทอดองคค์วามรู้การผลิตขา้วปลอดภยัครบวงจรเขา้สู่ปีท่ี 2 
  1)  การลดรายจ่ายจากการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกขา้วปลอดภยัเพื่อการบริโภค โดยการ
วางแผนการผลิต กระบวนการปลูก การบริหารจดัการศตัรูขา้ว การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว เพื่อเป็น
การลดตน้ทุนทั้งเร่ืองของเงินและการลดปริมาณการใชปุ๋้ย ซ่ึงมีจ านวนครัวเรือนท่ีสามารถปลูกขา้ว
ปลอดภยัไดแ้ลว้จ านวน 13 ครัวเรือน ก าลงัพฒันาไปสู่การตั้งกลุ่มขา้วปลอดภยั 
 2)  การส่งเสริมการปลูกขา้วทางเลือกเพื่อการคา้ โดยเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรทดลอง
ปลูกขา้วพนัธ์ุใหม ่(พนัธ์ุเข้ียวงู) ซ่ึงขา้วพนัธ์ุน้ีเป็นขา้วพนัธ์ุท่ีไดรั้บความนิยมและเม่ือน าไปจ าหน่าย
จะไดร้าคาดี ซ่ึงมีจ านวนครัวเรือนท่ีเขา้ร่วมปลูกขา้วทางเลือกแลว้กวา่ 7 ครัวเรือน 

3) การสร้างรายไดเ้พิ่มจากการเล้ียงไก่สวยงาม (ไก่เหลืองหางขาว) โดยมีการจดัตั้งกลุ่ม
เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์และจ าหน่ายสายพนัธ์ุของไก่เหลืองหางขาว (3.1-3-04 รายงานผลการ
ด าเนินงาน บา้นแหลมโพธ์ิ) 

 
- ผลการด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

กรณหีมู่บ้านปางขอนหมู่ที ่7 ต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงราย  เพื่อถ่ายทอดองคค์วามรู้
ให้กบัชุมชน “สร้างกลุ่มอาชีพ พฒันานวตักรรม เพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิด
การจดัตั้งกลุ่มและการบริหารจดัการกลุ่มอาชีพในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เกิดผลิตภณัฑ์เมล็ด
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กาแฟคัว่และนวตักรรมใหม่จากผลิตภณัฑ์ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์ ท าให้ชุมชนมีรายได้
เพิ่ม  พฒันาใหก้ลุ่มอาชีพมีความเขม้แขง็และมีความย ัง่ยนื ดงัน้ี  

1) เกิดกลุ่มวิสาหกิจกาแฟกลุ่ม “หอมปางขอน”  มีโครงสร้างการบริหารจดัการอยา่งเป็น
ระบบ  เกิดการบริหารจดัการกลุ่มผลิตภณัฑ์เมล็ดกาแฟในชุมชน  และพฒันาเคร่ืองสีกะลากาแฟ
และคัว่เมล็ดกาแฟเพื่อจ าหน่ายปลีกและส่ง ท าให้มีรายไดเ้ขา้กลุ่มวิสาหกิจ  ระยะเวลา 2 เดือน เป็น
จ านวน 1,320,302 บาท 

2) สร้างนวตักรรมผลิตภณัฑถ่์านไบโอซาร์จากเปลือกกาแฟ  โดยสร้างเคร่ืองผลิตถ่านไบ
โอซาร์และสร้างเคร่ืองอัดถ่าน เพื่อจ าหน่ายเป็นของท่ีระลึกในชุมชน (อยู่ในระหว่างพัฒนา)  
เน่ืองจากปางขอนมีนกัท่องเท่ียวจ านวนมากในฤดูหนาว  

3) เกิดกลุ่มออมทรัพยข์องกลุ่มอาชีพและจดัอบรมการท าบญัชีครัวเรือน เพื่อให้ชุมชนมี
สถิติรายรับของผลิตภณัฑ์ในชุมชนแต่เดิมไม่เคยมีขอ้มูลรายรับ รายจ่าย  (3.1-3-05 รายงานผลการ
ด าเนินงาน บา้นปางขอน) 

 
- ผลการด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณี หมู่บ้าน

ห้วยหาด ต าบลอวน อ าเภอปัว จังหวดัน่าน ตอ้งการพฒันาพฒันาอาชีพ ใหส้ามารถยกระดบัคุณภาพ

ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภณัฑ์ชุมชน ดว้ยการจดัตั้งกลุ่มและบริหารจดัการกลุ่มในชุมชนได้

อยา่งเป็นรูปธรรมของกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน จากผลการด าเนินงานพบวา่ 

1) พฒันาอาชีพ “กลุ่มสตรี”  ดา้นการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแบบครบวงจรและ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนของกลุ่มสตรีท่ีมีคุณภาพและสามารถยกระดบัเป็นผลิตภณัฑ์ชุมชนคือ ผา้ฝ้ายทอ
ยอ้มสีธรรมชาติ,ไมก้วาดดอกก๋ง,ผลิตภณัฑ์ถัว่ดาวอินคา,กระทอ้นเช่ือมแห้ง,กลว้ยและเผือกทอด
กรอบ  ทั้งน้ีทุกครัวเรือนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการมีสมาชิกเขา้ร่วมกลุ่มประมาณ 30 
ครัวเรือน 

2) พฒันาอาชีพ “กลุ่มผูเ้พาะเล้ียงกบ”  เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเล้ียงกบ ท่ี

สร้างรายไดใ้ห้กบัสมาชิก จากการจ าหน่ายกบจ านวน 3,000ตวั (ราคากิโลกรัมละ 80-100 บาท) มี

รายไดเ้พิม่ 48,000-60,000 บาท ต่อรุ่น แต่เดิมไม่มีรายไดจ้ากอาชีพเสริม  

4) การอนุรักษท์รัพยากรปลาทอ้งถ่ิน  เป็นการเพาะและอนุบาลปลาพื้นเมืองปลามนั (ปลา
เลียหิน) ท่ีเพาะขยายพนัธ์ุปลาได้ไม่น้อยกว่า 60,000 ตวั คิดเป็นมูลค่าเป็นเงินประมาณ 8,000 - 
12,000 บาท)  เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดบัคุณภาพชีวิตชุมชนบา้นห้วยหาด
ไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนและมัน่คงทางอาหารในอนาคต (3.1-3-06 รายงานผลการด าเนินงาน บา้น
หว้ยหาด) 
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รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.1-3-01 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ บา้นแม่กาษาโพธ์ิเงิน อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก 
3.1-3-02 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ บา้นสองธาร อ าเภอแม่แจ่ม   จงัหวดัเชียงใหม่ 
3.1-3-03 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ ต าบลเมืองเลน็ อ าเภอสนัทราย   จงัหวดัเชียงใหม่ 
3.1-3-04 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ บา้นแหลมโพธ์ิ อ าเภอเมือง  จงัหวดัพิษณุโลก 
3.1-3-05 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ บา้นปางขอน ต าบลหว้ยชมภู อ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงราย 
3.1-3-06 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ บา้นหว้ยหาด อ าเภออวน ต าบลปัว 

จงัหวดัน่าน 

 
 
 ข้อ 4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีโครงการสนับสนุนการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลยักบัหมู่บา้น ชุมชน เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วน
ร่วม โดยมีเป้าหมายเพื่อพฒันาชุมชนในทอ้งถ่ินใหมี้ความพร้อมในการด ารงชีพ ให้มีความเขม้แขง็
และย ัง่ยืน    ซ่ึงเป็นโครงการท่ีส้ินสุดการด าเนินงานไปแลว้ แต่ภายในชุมชนมีพฒันากลไกการ
บริหารจดัการท่ีมีความย ัง่ยนืและต่อเน่ือง  คือ ชุมชนด าเนินกิจกรรมดว้ยกระบวนการของชุมชนเอง 
ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินและขยายผลไปยงัชุมชนใกลเ้คียง  มหาวิทยาลยัฯ 
เขา้ไปเป็นท่ีปรึกษาหรือไปถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหม่ๆ   เพื่อเติมเตม็ความรู้และพฒันานวตักรรมใหม่
ท่ีสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนและเช่ือมโยงกบัภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อ
เขา้ไปส่งเสริม สนบัสนุน ผลกัดนักิจกรรมให้ต่อยอดท่ียกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้
อยา่งต่อเน่ือง 
 1. ผลการด าเนินงานโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 
กรณี บา้นแม่กาษาโพธ์ิเงิน หมู่ 14 อ  าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ในปี 2559 ลงพื้นท่ีรวบรวมขอ้มูลและ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของชุมชนเพื่อจดัท าแผนงานบริการวิชาการเพื่อลดจ่ายจาการแปรรูปขา้ว
ดว้ยการสร้างโรงสีขา้ว การพฒันาเทคโนโลยีทดแทนพลงังานการจดัท าเตาชีวมวล การสร้างงาน
ให้กบัผูสู้งอายุการจดัตั้งกลุ่มท าด้ายสายสิญจน์  ผลการด าเนินงานในปี 2560 รูปธรรมจากองค์
ความรู้สู่การปฏิบติัจริงในชุมชน คือ 1) การลดรายจ่ายและการเพิ่มรายได ้จากการแปรรูปขา้วเปลือก
โดยการจดัตั้งโรงสีขา้วชุมชน จากเดิมตอ้งไปสีขา้วท่ีโรงสีเอกชนท าให้สูญเสียขา้วเป็นจ านวนมาก
และถูกเอารัดเอาเปรียบ ผลจากการตั้งโรงสีขา้วในชุมชนท าใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มข้ึน โดยจากขา้วเปลือก 
100 กิโลกรัมไดข้า้วสาร ร้อยละ 65 (จ  านวน 60-65 กิโลกรัม) และมีรายไดเ้พิ่มจากการจ าหน่ายร า
และขา้วหัก 5,000 บาท ต่อเดือน ดงันั้นโรงสีขา้วขนาด 1 แห่ง ท าให้สร้างมูลค่าเพิ่มกบัมาชิกใน
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ชุมชนประมาณ 70 ครัวครัวเรือน  2)  ลดรายจ่ายในครัวเรือนและลดพลงังานในชุมชน ซ่ึงเป็นการ
ลดการใช้แก๊สหุงต้ม เดิมค่าใช้จ่ายเกิดข้ึน เฉล่ีย 400 บาทต่อ 45 วนั จึงถ่ายทอดองค์ความรู้
เทคโนโลยีการสร้างเตาประหยดัพลงังาน  (เตาชีวมวล) โดยสามารถใช้วสัดุท่ีเหลือจากการท า
เกษตรมาเป็นเช้ือเพลิงทดแทนจากการใชแ้ก๊สหุงตม้ โดยมีสมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรม 20 ครัวเรือน 

 ในปี 2561 เกิดการพฒันาให้จดัตั้งกลุ่มแปรรูปขา้วเปลือก แลว้เพิ่มปริมาณขา้วเปลือก
เขา้สู่ระบบและสร้างความเขม้แข็งในชุมชน  ซ่ึงกลุ่มแปรรูปขา้วเปลือกและมีระบบการบริหาร
จดัการกลุ่มท่ีดีมีสมาชิกเขา้ร่วมประมาณ 20 ครัวเรือน  พฒันาบรรจุภณัฑ์ให้สวยงาม น่าสนใจ 
พกพาสะดวก และเพิ่มความเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน โดยการใชส้มุนไพร เช่น ดอกอญัชนั  ใบเตย  
ขมิ้น ควบคู่กบับรรจุภณัฑ์ขา้วเปลือกท าให้เป็นท่ีสนใจกบักลุ่มลูกคา้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภณัฑ ์(3.1-4-01 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ บา้นแม่กาษาโพธ์ิเงิน) 
 2. ผลการด าเนินงานโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บา้นสองธาร 
อ าเภอแม่แจ่ม  จงัหวดัเชียงใหม่ ลงพื้นท่ีรวบรวมขอ้มูลวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมกบัชุมชนเพื่อ
จดัท าแผนบริการวิชาการในปี 2559 พบวา่ควรพฒันาอาชีพผา้ทอ ให้เกิดการพฒันากลุ่มผลิตภณัฑ์
ผา้และจดักิจกรรมเสริมสร้างความรู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นศูนยเ์รียนรู้ภูมิปัญญาพื้นถ่ิน
ลดการใชส้ารเคมี 

 ผลการด าเนินงานปี 2560 พบวา่การพฒันาศกัยภาพของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
ดว้ยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์ผา้ทอ คือการพฒันาผลิตภณัฑ์หัตกรรมผา้ทอจกด้วยการ
จดัท าของท่ีระลึก (จดัท าสมุดบนัทึกจากผา้ทอตีนจก) เพื่อจ าหน่าย และ พฒันาตน้แบบศูนยก์าร
เรียนรู้เกษตรอินทรียใ์นชุมชน โดยส่งเสริมให้ชุมชนผลิตและใชส้ารเช้ือราก าจดัแมลงแทนการใช้
สารเคมี และถ่ายทอดองคค์วามรู้เร่ืองการผลิตปุ๋ยอินทรียจ์ากวสัดุเหลือใช้จากการเกษตรแทนการ
เผาส่งผลให้ลดปัญหาหมอกควนั ลดการใชส้ารเคมีจากเดิมร้อยละ 10 รูปธรรมของการด าเนินงาน
ในปี 2561 ดงัน้ี 

- การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผา้ทอตีนจก โดยมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับ 
ธนาคารออมสินไดถ่้ายทอดเทคโนโลยีและองคค์วามรู้ดา้นการส่งเสริมดา้นหตัถกรรมโดยน าผา้ทอ
ตีนจกท่ีชุมชนไดท้  าการผลิตเป็นผา้ซ้ินขายเป็นผืน มาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ ต่อยอดจากปี 2560 
โดยน าลวดลายของผา้ตีนจกมาท าเป็น สมุดบนัทึก กระเป๋า และผา้พนัคอ  ท าใหชุ้มชนบา้นสองธาร 
สามารถสร้างรายไดเ้พิ่มจากการจ าหน่ายสมุดบนัทึก จ านวน 70,000 บาทต่อปี  (จ  านวน 350 เล่ม ใน
ราคา เล่มละ 200 บาท)  ซ่ึงเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มท าผา้ทอตีนจก ให้กลุ่มผา้ทอตีนจก  
จ านวน 20 ครัวเรือน  และสามารถน าไปต่อยอดและพฒันาใหมี้ความหลากหลายมากข้ึนได ้ 

- การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้าน
การออกแบบบรรจุภณัฑใ์นการบรรจุผลิตภณัฑใ์หก้บัชุมชน จากเล่มละ 200 บาทเป็น 350 บาท เพิ่ม
มูลค่าเล่มละ 150 บาท  
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- สนบัสนุนการจดัท าบญัชีครัวเรือนเพื่อให้กลุ่มสมาชิกผา้ทอตีนจกมีความรู้เร่ือง
การจดัท าบญัชีตน้ทุนและพฒันาช่องทางการจ าหน่ายให้มากข้ึน โดยการพฒันาช่องทางการตลาด
ออนไลน์ ได ้2 ทาง  ไดแ้ก่ line@  และ page Facebook เป็นผลใหส้มาชิกกลุ่มมีความรู้ มีความเขา้ใจ 
เป็น admin ไดแ้ละจ าหน่ายสินคา้ผา่นออนไลน์ มีรายไดเ้พิ่มจากเดิมร้อยละ 38.50  

- ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นถ่ินลดการใช้สารเคมี มีการบูรณาการร่วมกับมูลนิธิ
นวตักรรมเกษตรอินทรียไ์ทยดว้ยการถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นการบริหารจดัการในรูปแบบธนาคาร
เมล็ดพนัธ์ุ เพื่อใหชุ้มชนมีการจดัการดา้นเกษตรอยา่งยงัยนื  ไดธ้นาคารเมล็ดพนัธ์ุของชุมชน เพื่อลด
รายจ่าย  ตน้ทุนการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุส าหรับชาวบา้นท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม (3.1-4-02 รายงาน
ผลการด าเนินงาน บา้นสองธาร) 

3. ผลการด าเนินงานโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 
กรณี ต าบลเมืองเล็น อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ในปี 2559 ลงพื้นท่ีรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของชุมชนเพื่อจดัท าแผนงานบริการวิชาการเพื่อพฒันาระบบการผลิตลด
การใชส้ารเคมี  สร้างรายไดเ้พิ่มให้กบักลุ่มผูสู้งอายุ การท าโคมลา้นนา การพฒันาผลิตพืชสมุนไพร 
ผลการด าเนินงานปี 2560 สร้างรายไดใ้หก้บักลุ่มผูสู้งอายจุากการจ าหน่ายโคมตุง ดว้ยการพฒันาการ
ท าโคมลา้นนาพฒันาลวดลายโคม ตุง แบบใหม่  ได ้3 แบบ โคมดอกบวั  โคมเง้ียว และโคมร่ม และ 
ลดรายจ่าย ในครัวเรือนเร่ืองปลูกผกัปลอดสารและปลูกผกัสวนครัว อาทิ พริกข้ีหนู ฟักทอง บวบ
เหล่ียม ถัว่ฟักยาว ผกักาดกวา้งตุง้ มะเขือพื้นเมือง มะเขือเขา้พระยา สาระเน่ ผกัแพรว แตงกวา  
ชาวบา้นเขา้ร่วมกิจกรรมประมาณ 90 ครัวเรือน  ซ่ึงท าให้เกิดกลุ่มอาชีพเสริมในชุมชน จ านวน 3
กลุ่ม เกิดการรวมกลุ่มข้ึนในชุมชน จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาชีพท าโคมล้านนา กลุ่มอาชีพ
สมุนไพรหมอเมือง และกลุ่มอาชีพเกษตรปลอดภยั สมาชิกกลุ่มรู้จกัวธีิการบริหารจดัการกลุ่มท่ีเป็น
ระบบมากข้ึน โดยการแบ่งงานตามบทบาทหนา้ท่ี การร่วมกลุ่มเกิดจากความสมคัรใจและตอ้งการ
ยกระดบัคุณภาพชีวติอยา่งแทจ้ริง  

 การด าเนินงานในปี 2561  มีการพฒันาให้ความเข้มแข็งและย ัง่ยืน เร่ือง 1) การลด
รายจ่าย โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากวสัดุภายในชุมชน ได้แก่ 
จุลินทรียห์น่อกลว้ย จุลินทรียส์ังเคราะห์แสง ก าจดัเพล้ียอ่อน แกโ้รคใบหงิก ผสมปุ๋ยเร่งด่วน ยาฆ่า
หญา้สูตรน ้ าส้มสายชู สามารถลดตน้ทุนในการใชส้ารเคมี  2) การบริหารจดัการกลุ่ม โดยการจดัตั้ง
และพฒันาศูนยเ์รียนรู้การปลูกผกัปลอดภยัและการท าปุ๋ยอินทรีย์ 3) การสนับสนุนให้เกิดอาชีพ
เสริมในชุมชนเพื่อสร้างรายไดเ้พิ่ม รูปธรรมจากการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้การปลูกผกัปลอดภยัและการ
ท าปุ๋ยอินทรีย ์ส่งเสริมทกัษะในการดูแลรักษาบ ารุงพืช และให้ความรู้จากการใชป้ระโยชน์จากดิน 
สนบัสนุนการลดใชส้ารเคมี โดยมีการถ่ายทอดองคค์วามรู้การใช้ประโยชน์จากวสัดุภายในชุมชน 
เช่น จุลินทรียห์น่อกลว้ย การก าจดัเพล้ียอ่อน ยาฆ่าหญา้สูตรน ้าส้มสายชู ในการน้ีความเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการชุมชนได้น าองค์ความรู้ในการปลูกผกัปลอดสารพิษเพื่อการ
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บริโภคภายในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายให้แต่ละครัวเรือน และน าไปขายเพื่อสร้างรายไดใ้หก้บั
ครอบครัวไดอี้กทาง ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการรวมตวักนัจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้การปลูกผกัปลอดภยั
และการท าปุ๋ยอินทรียท์  าให้เป็นการลดรายจ่ายสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชนเป็นการยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตได้อย่างย ัง่ยืน  นอกจากน้ีแล้วยงัมีความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่าย เช่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลเมืองวะ ไดมี้การสุ่มตรวจเลือกเพื่อหาสารพิษในเลือดของชาวบา้น เพื่อ
จะไดน้ ามาเปรียบเทียบปริมาณสารพิษในปีถดัไป  เกษตรต าบล และเกษตรอ าเภอไดรั้บช่วงต่อใน
การพฒันาสมุนไพรเป็นสินคา้ OTOP ของอ าเภอ   (3.1-4-03 รายงานผลการด าเนินงาน ต าบลเมือง
เล็น) 

 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.1-4-01 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ บา้นแม่กาษาโพธ์ิเงิน อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก 
3.1-4-02 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ บา้นสองธาร อ าเภอแจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
3.1-4-03 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ ต าบลเมืองเลน็ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 
 ข้อ 5.สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน

หรือองค์การเป้าหมาย 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ไดด้ าเนินงานโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของ

หมู่บา้น ชุมชนแบบมีส่วนร่วม และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกในการ

พฒันาหมู่บา้น ชุมชนหรือองคก์รเป้าหมายและภาคีเครือข่าย คือ 

มทร.ล้านนา ภาคเีครือข่าย 
1.  โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติของ

หมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี
หมู่บา้นแม่กาษาโพธ์ิเงิน หมู่ 14 ต าบล
แม่กาษา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

     

1.  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่กาษา  
2.  พฒันาชุมชน 
3.  เกษตรต าบลแม่กาษา 
4.  โรงเรียนบา้นแม่กาษา 
5.  วดับา้นแม่กาษา 
6.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่กาษา  

  

การสนบัสนุนของเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานโครงการ อาทิ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลแม่กาษา ไดส้นบัสนุนบุคลากรเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานและจดัท าแผนพฒันา

โดยระบุกิจกรรมในแผนงบประมาณของ อบต.วดับา้นแม่กาษา มีส่วนร่วมงานประเพณีวฒันธรรม
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เร่ืองขา้ว คือ ให้ท าบุญดว้ยขา้วเปลือกแลว้ป้อนขา้วเปลือกเขา้โรงสี  และน าไปจ าหน่ายราคาถูกใน

ชุมชนและโรงเรียน 

 

มทร.ล้านนา ภาคเีครือข่าย 
2.  โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติของ

หมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ชุมชน
บา้นสองธาร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั
เชียงใหม่ 

     

1.  มูลนิธินวตักรรมเกษตรอินทรียไ์ทย 
2.  หอการคา้จงัหวดัเชียงใหม่ 
3.  คณะกรรมการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัจงัหวดัเชียงใหม่ 
4.  ส านกังานอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
5.  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม  
    จงัหวดัเชียงใหม่ 
6.  กรมป่าไม ้
7.  ผูป้ระกอบการ/SMEs จงัหวดัเชียงใหม่ 
8.  คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน จงัหวดัเชียงใหม่ (กกร.) 
9.  บริษทัเชียงใหม่วสิาหกิจเพ่ือสงัคม (Chiang Mai Social    
 Enterprise : CSE) 
10.  ธนาคารออมสิน 
11.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 

 การสนบัสนุนของเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานโครงการ อาทิ 

- มูลนิธินวตักรรมเกษตรอินทรียไ์ทยหอการคา้จงัหวดัเชียงใหม่คณะกรรมการแกไ้ข
ปัญหาหมอกควนัจงัหวดัเชียงใหม่ ไดร่้วมกนัก าหนดพืชท่ีปลูกในหมู่บา้นสองธารเพื่อสร้างรายได้
และใหพ้อมีพอกิน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- บริษทัเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ CSE ไดเ้ป็นหน่วยงานท่ีบริหารจดัการปลาย
น ้าคือเม่ือมีผลผลิตออกมาสามารถเช่ือมโยงกบัภาคธุรกิจในกลุ่มจงัหวดัเชียงใหม่หรือในกลุ่มอ าเภอ    
แม่แจ่มซ่ึงเราจะเนน้ในเร่ืองของ Local food เป็นส าคญั 

- ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่วนใหญ่เป็น
เจา้หน้ีของชาวบา้น โดยธนาคารออมสินได้ด าเนินการขบัเคล่ือนโครงการยุวพฒัน์รักษ์ถ่ิน ส่วน 
ธนาคาร ธกส. ได้ร่วมขบัเคล่ือนโครงการ 459 เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กบัเกษตรกร เน้น ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามปรัชญาของในหลวงรัชกาลท่ี 9 และสามารถขบัเคล่ือน ไปสู่นโยบายของ
รัฐบาลโดยมีมติครม.เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2561 ให้กลุ่มชาวบา้นท่ีตอ้งการปรับเปล่ียนอาชีพใหม่
จากการปลูกขา้วโพดเชิงเด่ียวมาเป็นการท าอาชีพใหม่ ท าใหรั้ฐบาลไดป่้าคืนมาจากกระบวนการลด
พื้นท่ีการปลูก ท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ 
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- ส านักงานอ าเภอแม่แจ่มจังหวดัเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนต าบล สนับสนุน
อ านวยการพื้นท่ีด าเนินงานและสนบัสนุนกิจกรรมท่ีด าเนินงานในพื้นท่ี  

 

มทร.ล้านนา ภาคเีครือข่าย 
3.  โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติของ

หมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีเมือง
เลน็ อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่  

1.  เทศบาลต าบลเมืองเลน็ 
2.  ส านกังานอ าเภอสนัทราย 
3.  สถานีต ารวจอ าเภอสนัทราย 
4.  พฒันาชุมชน 
5.  เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล 
7.  โรงเรียนบา้นหวัฝาย 
8.  วดัหวัฝาย  วดัเมืองเลน็ 
9.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองวะ(รพ.สต.) 
10.  ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) 

 

  การสนบัสนุนของเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานโครงการ อาทิ เทศบาลต าบลเมือง

เล็น ส านกังานอ าเภอสันทราย ร่วมขบัเคล่ือนการจดัตั้งกลุ่ม และสนบัสนุนพื้นท่ีน าร่องการปลูกผกั

ปลอดภยั และน ากิจกรรมไปบรรจุในแผนการพฒันาต าบลเมืองเล็น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ประจ าต าบลเมืองวะ สนบัสนุนการตรวจเลือดเพื่อหาสารพิษในเลือดของชาวบา้น เพื่อจะไดน้ ามา

เปรียบเทียบปริมาณสารพิษในปีถดัไป  เกษตรต าบล และเกษตรอ าเภอไดรั้บช่วงต่อในการพฒันา

สมุนไพรเป็นสินคา้ OTOP ของอ าเภอ เป็นตน้ 

 

มทร.ล้านนา ภาคเีครือข่าย 
4.  โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติของ

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

     

1.  ส านกังานพฒันาท่ีดิน เขต 8 จงัหวดัพิษณุโลก 
2.  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกร่าง 
3.  ศูนยเ์มลด็พนัธ์ุขา้วจงัหวดัพิษณุโลก 
4.  ส านกังานเกษตร จงัหวดัพษิณุโลก 
5.  ส านกังานปศุสตัว ์จงัหวดัพิษณุโลก 
6.  กลุ่มวสิาหกิจผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว บา้นทุ่งใหญ่  
    ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอบางระก า จงัหวดัพิษณุโลก 
7.  กลุ่มอนุรักษพ์นัธ์ุไก่เหลืองหางขาว(ไก่ชนนเรศวร)  
    บา้นคลองตาล ต าบลหนองแขม อ าเภอพรหมพิราม  
    จงัหวดัพษิณุโลก 
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การสนบัสนุนของเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานโครงการ อาทิ  

- ส านักงานพัฒนาท่ีดิน เขต8 จังหวดัพิษณุโลก  สนับสนุนองค์ความรู้ เร่ือง ดิน 
สารชีวภาพ 

- องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกร่าง  สนบัสนุนขอ้มูลชุมชน อ านวยความสะดวกดา้น
ด าเนินงานในพื้นท่ี 

- ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วจงัหวดัพิษณุโลก  สนบัสนุนขอ้มูลองคค์วามรู้เร่ืองขา้ว 
- ส านกังานเกษตร จงัหวดัพิษณุโลก  สนบัสนุนขอ้มูลดา้นการเกษตรในพื้นท่ีด าเนินงาน  

และขอ้มูลองคค์วามรู้ดา้นการเกษตร 
- ส านักงานปศุสัตว์ จังหวัดพิษณุโลก  สนับสนุนข้อมูลด้านการเกษตรในพื้นท่ี

ด าเนินงาน  และขอ้มูลองคค์วามรู้ดา้นการเกษตร 
- กลุ่มวิสาหกิจผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าว บ้านทุ่งใหญ่ ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอบางระก า 

จงัหวดัพิษณุโลก 
- กลุ่มอนุรักษ์พนัธ์ุไก่เหลืองหางขาว(ไก่ชนนเรศวร) บา้นคลองตาล ต าบลหนองแขม 

อ าเภอพรหมพิราม จงัหวดัพิษณุโลก 
 

มทร.ล้านนา ภาคเีครือข่าย 
5.  โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติของ

หมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี
หมู่บา้นหว้ยหาด ต.อวน อ าเภอปัว  
จงัหวดัน่าน 

 

1.  องคก์ารบริหารส่วนต าบลอวน 
2.  ส านกังานท่ีวา่การอ าเภอปัว 
3.  อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จงัหวดัน่าน 
4.  เครือข่ายวจิยัเพ่ือการพฒันาเชิงพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 
 ABC-UN สกว. 
5.  มณฑลทหารบกท่ี 38 น่าน (ค่ายสุริยะพงษ)์ 
6. การประปาส่วนภูมิภาค 

 

การสนบัสนุนของเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานโครงการ อาทิ  

1.  องคก์ารบริหารส่วนต าบลอวน 

2.  ส านกังานท่ีวา่การอ าเภอปัว 

3.  อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จงัหวดัน่าน 

4.  เครือข่ายวจิยัเพื่อการพฒันาเชิงพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน ABC-UN สกว. 

5.  มณฑลทหารบกท่ี 38 น่าน (ค่ายสุริยะพงษ)์ 

6. การประปาส่วนภูมิภาค 
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มทร.ล้านนา ภาคเีครือข่าย 
6.  โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติของ

หมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม  กรณี
หมู่บา้นปางขอน ต.หว้ยชมภู อ าเภอเมือง  
จงัหวดัเชียงราย 

1. กาแฟอเมซอล บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  
2. วสิาหกิจชุมชนกาแฟอาข่าปางขอน 
3. องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยชมภู 
 

 
การสนบัสนุนของเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานโครงการ อาทิ  
1. กาแฟอเมซอล บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  
2. วสิาหกิจชุมชนกาแฟอาข่าปางขอน 
3. องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยชมภู 

 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ :  

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
3.1-5-01   รายงานผลการด าเนินงาน แม่กาษา 
3.1-5-02   รายงานผลการด าเนินงาน บา้นสองธาร 
3.1-5-03 รายงานผลการด าเนินงาน ต าบลเมืองเลน็ 
3.1-5-04 รายงานผลการด าเนินงาน บา้นแหลมโพธ์ิ 
3.1-5-05 รายงานผลการด าเนินงาน บา้นปางขอน  
3.1-5-06 รายงานผลการด าเนินงาน บา้นหว้ยหาด  
3.1-5-07 รายช่ือเครือข่าย 
3.1-5-08 บนัทึกขอ้ตกลงโครงการยกระดบัฯ ต าบลเมืองเลน็ อ.สนัทราย 
3.1-5-09 บนัทึกขอ้ตกลงโครงการยกระดบัฯ บา้นสองธาร อ.แม่แจ่ม 

 
 
 ข้อ 6.ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวชิาการแก่สังคมของสถาบันตาม
ข้อ 2 โดยมีอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์
มาจากทุกคณะ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  เชิญชวนให้คณาจารย ์นกัศึกษาและบุคลากรเขา้
ร่วมงานบริการวิชาการ ให้ครบทุกคณะ โดยมีจ านวนอาจารยท่ี์ด าเนินโครงการ ทั้งหมด 219 คน  
จากอาจารยท์ั้งหมด  1,183 คน คิดเป็นร้อยละ 18.51   ดงัน้ี 

- คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร   จ านวน   80  คน 
- คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   จ านวน   60  คน 
- คณะวศิวกรรมศาสตร์   จ านวน   51  คน 
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- ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ านวน  25  คน 
- วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวิทยาการ  จ านวน  3  คน 
- มีนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมงานบริการวชิาการ  ประมาณ  300  คน  

 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.1-6-01 รายช่ืออาจารยด์ าเนินงานบริการวชิาการ-แม่กาษาโพธ์ิเงิน 
3.1-6-02 รายช่ืออาจารยด์ าเนินงานบริการวชิาการ-บา้นสองธาร 
3.1-6-03 รายช่ืออาจารยด์ าเนินงานบริการวชิาการ-ต าบลเมืองเลน็ 
3.1-6-04 รายช่ืออาจารยด์ าเนินงานบริการวชิาการ-บา้นแหลมโพธ์ิ 
3.1-6-05 รายช่ืออาจารยด์ าเนินงานบริการวชิาการ-บา้นปางขอน 
3.1-6-06 รายช่ืออาจารยด์ าเนินงานบริการวชิาการ-บา้นหว้ยหาด 
3.1-6-07 สรุปจ านวนอาจารยด์ าเนินงานบริการวชิาการ 

 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้ 6 ขอ้ 5 คะแนน  

 

สรุปผลการวเิคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพฒันา องค์ประกอบที ่3 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  มหาวิทยาลยัฯ มีแผนงานบริการวิชาการ ท่ีชดัเจนคือการ

ยกระดบัคุณภาพชีวติของสงัคม ชุมชน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจและพฒันาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายให้
ดีข้ึน 

2.  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 : นางสาวสุรียพ์ร ใหญ่สง่า   

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวสัดิการ 
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 ไดก้ าหนดผูรั้บผิดชอบเพื่อมอบหมายภาระการ
ขบัเคล่ือนงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โดยการจดัตั้งศูนยว์ฒันธรรมศึกษา มทร.ลา้นนา ซ่ึง
ก าหนดบทบาท หนา้ท่ี ความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

1.  ด าเนินงานเก่ียวกบังานบริหารงานศูนยว์ฒันธรรมศึกษา 
2.  ด าเนินงานเก่ียวกบังานวฒันธรรมศึกษา 
3.  ด าเนินงานเก่ียวกบังานวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
4.  ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ี

ไดรั้บมอบหมาย  
มีการบริหารงานด้านท านุบ า รุงศิลปวัฒนธรรม  มทร.ล้านนา ครอบคลุม  5 พื้นท่ี  

ประกอบดว้ย พิษณุโลก น่าน ตาก เชียงราย และล าปาง (อา้งอิง 4.1.1-01 : เอกสารการจดัตั้งศูนย์
วฒันธรรมศึกษา มทร.ลา้นนา) เพื่อร่วมกนัสนับสนุนด าเนินการจดัโครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนท่ีก าหนดไว ้ภายใตก้ารบริหารงานของศูนยว์ฒันธรรมศึกษา สังกดัส านกังาน
อธิการบดี (อา้งอิง 4.1.1-02 ค  าสั่งแต่งตั้งผูรั้กษาราชการแทนผูอ้  านวยการ ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา) 
และได้แต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มทร.ล้านนา 
ประกอบดว้ย 5 พื้นท่ี ไดแ้ก่ พิษณุโลก น่าน ตาก เชียงราย และล าปาง 1 สถาบนั คือ สถาบนัวิจยั
เทคโนโลยีเกษตร 4 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมและ
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สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1 
วิทยาลยั คือ วิทยาลยัเทคโลยีและสหวิทยาการ บุคลากรศูนยว์ฒันธรรมศึกษา (อา้งอิง 4.1.1-03 : 
ค าสั่ง มทร.ลา้นนา ท่ี 1070/2560 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม) โดยมีหนา้ท่ีดงัน้ี 

1.  ก าหนดนโยบายดา้นท 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 

 
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 1070/2560 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุง

ศิลปะและวฒันธรรม 

 
 
 ข้อ 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตาม

วตัถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 จัดท าแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม โดยสอดคล้องตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พนัธกิจท่ี 4 “ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อธ ารงรักษาไวซ่ึ้ง ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา สร้างสมดุล ของสังคมกบัส่ิงแวดลอ้ม” ยทุธศาสตร์ 
ท่ี 2 การพฒันามหาวิทยาลยัเพื่อการเติบโตร่วมกบัการพฒันาประเทศ กลยุทธ์ท่ี 2.4 สร้างความ
ตระหนกัในคุณค่า ศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ (อา้งอิง 4.1-2-
01 :  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปี พ.ศ.  2561-2565 หนา้ 2 และหนา้ 
6) มีการจดัสรรงบประมาณเพื่อด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โดยคณะกรรมการ
ด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม มทร.ลา้นนา (อา้งอิง 4.1-2-02 : แผนการด าเนินงาน
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ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561) และสอดคล้องกับตัวช้ีว ัดของ
มหาวิทยาลยั ตวัช้ีวดัท่ี 11 จ านวนองคค์วามรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและการรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีถูกจดัเก็บและหรือน าไปใชป้ระโยชน์ โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 6 องค์
ความรู้(อ้างอิง 4.1-2-03 : แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 20) รวมถึง
สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัของส านกังบประมาณ ประกอบดว้ย ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีมีการเผยแพร่ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 50 โครงการ, ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  ร้อยละ 80, ตวัช้ีวดัเชิง
เวลา : จ านวน/โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการเผยแพร่ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี 
ร้อยละ 50 และตวัช้ีวดัเชิงตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลิตตามงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร (อา้งอิง 4.1-2-
04 : ตวัช้ีวดัส านกังบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561)  
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1-2-01 แผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปี พ.ศ. 2561-2565 
4.1-2-02 แผนการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 
4.1-2-03 แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
4.1-2-04 ตวัช้ีวดัส านกังบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 
 ข้อ 3. ก ากบัติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 การก ากบัติดตามการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา ด าเนินการดงัน้ี  
 1. จดัท าแผนการก ากับและติดตามการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โดย
คณะกรรมการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา (อ้างอิง 4.1-3-01 : แผนการก ากับและติดตามการด าเนินงานโครงการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา)  
 2. ก ากบัติดตามประเมินผลการด าเนินงานทั้งหมด 4 คร้ัง เป็นรายไตรมาส ไตรมาส ละ 1 
คร้ัง โดยการจัดท าหนังสือ ติดตามผลการด า เนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านท านุบ า รุง
ศิลปวัฒนธรรม (อ้างอิง 4.1-3-02 : เอกสารการก ากับติดตามการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561) ซ่ึงมีขอ้ตกลงร่วมกนัให้ผูรั้บผิดชอบโครงการรายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมภายใน 15วนั หลงัจากเสร็จส้ิน
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3 และไตรมาสท่ี 4 หากครบ 15 วนั แล้วยงัไม่รายงานผล            
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ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา มทร.ลา้นนา จะด าเนินการติดตามผ่านไปยงังานนโยบายและแผนทุกพื้นท่ี 
และให้รายงานผลการด าเนินงานภายใน 15 วนั หากยงัไม่ไดรั้บขอ้มูล ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา มทร.
ลา้นนา จะติดตามขอ้มูลผา่นไปยงัส านกังานรองอธิการบดีทุกพื้นท่ี เพื่อติดตามผลภายใน 15 วนั  
 3. รวบรวมข้อมูลสรุปรายงานผลการด าเนินงานฯ ตามตัวช้ีว ัดความส าเ ร็จตาม
วตัถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม เพื่อรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริหารของมหาวิทยาลยัฯ ตามล าดบัสายงาน (อา้งอิง 4.1-3-03 : รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561) 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1-3-01 แผนการก ากบัและติดตามการด าเนินงานโครงการดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม มทร.
ลา้นนา 

4.1-3-02 เอกสารการก ากบัติดตามการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

4.1-3-03 รายงานผลการด าเนินกิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 
 ข้อ 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ

บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 จากการก ากบัและติดตามผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ได้น า
ข้อมูลดังกล่าวมาประเมินความส าเร็จ โดยคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม มทร.ลา้นนา (อา้งอิง 4.1-4-01 : รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานดา้นท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม มทร.ลา้นนา คร้ังท่ี 1/2560) ซ่ึงผลการประเมินท่ีไดคื้อ มีองคค์วามรู้ดา้น
ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูกจัดเก็บและหรือน าไปใช้
ประโยชน์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 6 องค์ความรู้ ประกอบดว้ย 1. องค์ความรู้ เร่ือง 
เวียงเจ็ดลิน 2. องคค์วามรู้ เร่ือง พิธีการทางพระพุทธศาสนาแบบลา้นนา 3. องคค์วามรู้ เร่ือง มรดก
ทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องได้  (Tangible Culture)  เ มืองแม่แ จ่ม  ประกอบด้วย ข้อมูลแหล่ง
ประวติัศาสตร์, ศาสนสถาน, บ้านพื้นถ่ินและเรือนร้านค้า, สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ, แหล่งภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน, แหล่งพิธีกรรม และแหล่งภูมิทศัน์วฒันธรรม 4. องค์ความรู้ เร่ือง มรดกทางวฒันธรรมท่ี
จบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Culture) เมืองแม่แจ่ม ประกอบดว้ย สาขาศิลปะการแสดง, งานช่างฝีมือ
ดั้งเดิม, วรรณกรรมพื้นบา้น, กีฬาภูมิปัญญาไทย, แนวปฏิบติัทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล, 
ความรู้และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัธรรมชาติและจกัรวาล และภาษา 5. องคค์วามรู้ เร่ือง เคร่ืองเขิน ยนูเถ่ 
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ครัวฮกัครัวหา 6. องค์ความรู้ เร่ือง พิธีสืบชะตา (อา้งอิง 4.1-4-02 : รายงานผลการด าเนินกิจกรรม
ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561)  
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1-4-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม มทร.
ลา้นนา คร้ังท่ี 1/2560 

4.1-4-02 รายงานผลการด าเนินกิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 
 ข้อ 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกจิกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 จากการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม ซ่ึงปรากฎผลส าเร็จจากผลการประเมินตามขอ้ 4. บรรลุความส าเร็จตามตวัช้ีวดัแผนฯ 
จ านวน 6 องคค์วามรู้ (ไดน้ าขอ้เสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรม (อา้งอิง 4.1-5-01 : สรุปผลการด าเนินงาน ตวัช้ีวดั ตามยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 
ประจ าปีงบประมาณ 2561) แต่ยงัพบปัญหาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดา้นท านุบ ารุงท่ีไม่
สามารถด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นแผนได ้จึงไดป้รับปรุงโครงการ/กิจกรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2561 (4.1-5-02 : หนังสือส่งข้อมูลการทบทวนปรับแผนงาน แผนงบปคระมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) โดยคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม มทร.ลา้นนา อีก
ทั้งยงัได้จดัท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อประโยชน์ของการเขา้ร่วมโครงการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม (อ้างอิง 4.1-5-03 : แบบประเมินความพึงพอใจต่อประโยชน์ของการเข้าร่วม
โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม https://docs.google.com/forms/d/e/ 1FAIpQLScTvWzy 
GmklBnaeQDwsxnvmYP76oKJcJaIunOxj9yxFIyvdTQ/viewform) เพื่อน าข้อเสนอแนะมาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ในปีต่อไปให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั มีความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัแผนยุทธศาสตร์ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และ
เกิดประโยชน์สูงสุดกบันกัศึกษา และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในงานศิลปวฒันธรรมของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  
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รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1-5-01 สรุปผลการด าเนินงาน ตวัช้ีวดั ตามยทุธศาสตร์ มทร.ลา้นนา ประจ าปีงบประมาณ 2561 
4.1-5-02 หนงัสือส่งขอ้มูลการทบทวนปรับแผนงาน แผนงบผระมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 
4.1-5-03 แบบประเมินความพึงพอใจต่อประโยชน์ของการเขา้ร่วมโครงการดา้นท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม https://docs.google.com/forms/d/e/ 1FAIpQLScTvWzy 
GmklBnaeQDwsxnvmYP76oKJcJaIunOxj9yxFIyvdTQ/viewform 

 
 
 ข้อ 6. เผยแพร่กจิกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการดา้นท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรมต่อสาธารณชน ในช่องทางต่างๆ ดังน้ี เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                 
ราชมงคลลา้นนา (www.rmutl.ac.th) เวบ็ไซต์ ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา (culture.rmutl.ac.th) แฟนเพจ
เฟสบุ๊คศูนย์ว ัฒนธรรม-ศึกษา มทร .ล้านนา (www.facebook.com/rmutlculture) ช่อง Youtube                
กองประชาสัมพนัธ์ มทร.ลา้นนา  
(https://www.youtube.com/channel/UC9_rWOotExYiLILWm9_cwKw/featured?disable_polymer
=1) ช่อง Youtube ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา มทร.ลา้นนา (https://www.youtube.com/user/rmutlculture) 
(4.1-6-01 : เว็บไซต์มทร.ล้านนาศูนย์ว ัฒนธรรมศึกษา ) ช่อง Youtube ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (https://www.youtube.com/AritRmutl/) และมีการจดัท าวารสารทางด้าน
ศิลปวฒันธรรมราย  6 เดือน ในช่ือวารสาร “เวียงเจ็ดลิน” ฉบบัท่ี 1-8 สามารถอ่านวารสารใน
รูปแบบออนไลน์และดาวน์โหลดเก็บไว้ได้  (อ้าง อิง  4.1-6-02 : วารสาร “เวียง เจ็ด ลิน ” 
culture.rmutl.ac.th/page/วารสาร) 
 มีการเผยแพร่ข่าวสารผา่นช่องทางเครือข่ายสถานีวิทยกุระจายเสียงมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา เทคโนเรดิโอ FM 97.25 ในรายการ “ข่วงสะหลีเวียงแกว้เจ็ดลิน” ออกอากาศทุก
วนัจนัทร์ เวลา 11.00-12.00 น. สามารถรับฟังผ่านคล่ืนวิทยุ FM 97.25 MHz หรือรับฟังผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (อา้งอิง 4.1-6-03 : 
https://www.fm9725.rmutl.ac.th/)  
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รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1-6-01 เวบ็ไซต ์มทร.ลา้นนา, เวบ็ไซตศู์นยว์ฒันธรรมศึกษา, แฟนเพจเฟสบุ๊ค ศูนยว์ฒันธรรม
ศึกษา, ช่อง Youtube กองประชาสมัพนัธ์ มทร.ลา้นนา, ช่อง Youtube ศูนยว์ฒันธรรม
ศึกษา มทร.ลา้นนา,  ช่อง Youtube ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.1-6-02 วารสาร “เวยีงเจ็ดลิน” (culture.rmutl.ac.th/page/วารสาร) 
4.1-6-03 สถานีวทิยกุระจายเสียงมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

(https://www.fm9725.rmutl.ac.th) 

 
 
 ข้อ 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวฒันธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้ 6 ขอ้ 5 คะแนน  

 
 
สรุปผลการวเิคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพฒันา องค์ประกอบที ่4 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
-  ก าหนดให้การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมเป็นพนัธ

กิจของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
-  บุคลากรมีความรู้ความสามารถดา้นศิลปวฒันธรรม ท่ี

สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ดา้นการท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

-  ได้รับการสนับสนุนดา้นงบประมาณจากมหาวิทยาลยั
เ ท ค โนโลยี ร า ชม งคลล้ า นน า  แ ล ะส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อยา่งต่อเน่ือง 

-  มีศูนย์วฒันธรรมศึกษา 4 คณะ และ 1 วิทยาลัยฯ ท่ีมี
ความพร้อมในการสนับสนุนด้านบุคลากร  นักศึกษา 
และวชิาการดา้นศิลปะและวฒันธรรม 

-  พฒันาแนวทางและกลไกการถอดความรู้
จากครูภูมิปัญญาในแต่ละศาสตร์ทางด้าน
ศิลปวฒันธรรม ให้สามารถเข้าถึงได้ เพื่อ
การสิบสานศิลปวฒันธรรมท่ีถูกต้องตาม
รูปแบบ ประเพณี และเอกลกัษณ์ของของ
ลา้นนา 

 

จุดทีค่วรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
-  ควรมีการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมในระดบันานาชาติ 
-  ควรให้การสนบัสนุนและจดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันา

-  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวฒันธรรม
กับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และ
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
บุคลากร ในการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน และมีการดู
ง านด้ า น ศิ ลป วัฒนธร รม  เ พื่ อ น า ม าพัฒน า ขี ด
ความสามารถ ในการปฏิบัติงานของ ศูนย์วฒันธรรม
ศึกษา 

-  ควรก าหนดเป้าหมายของมหาวทิยาลยัฯ ใหเ้ป็นผูน้ าดา้น
วัฒนธรรมล้านนาในระดับสากลและเป็นผู ้ก าหนด
มาตรฐานดา้นศิลปะและวฒันธรรม 

หน่วยงาน อ่ืนๆ ทั้ ง ในระดับชาติและ
นานาชาติ  

-  ควรมีการเผยแพร่และบริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ ประชาคม
อาเซียนและ นานาชาติ 

 
 

วธีิปฏบิัตทิีด่/ีนวตักรรม 

- 
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องค์ประกอบที ่5  การบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งช้ีที ่5.1   การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากบัติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกจิกลุ่มสถาบันและ
 เอกลกัษณ์ของสถาบัน   
 
 ข้อ 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบันและพัฒนาไปสู่

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัว
บ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : ผศ.ดร.นิวตัร  มูลปา 

รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและพฒันาระบบ 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผศ.ศุภชยั อคัรนรากลุ 

ผูอ้  านวยการกองนโยบายและแผน 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : - 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1500-3 
E-mail :  - 

 
ผลการด าเนินงาน :  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท าแผน
ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยั ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และแผนปฏิบติัราชการประจ าปี มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ค าสั่งเลขท่ี 1600/2561 ณ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 เพื่อจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัฯ ซ่ึงเกิดจากผลการวิเคราะห์ SWOT กบัวิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยั โดยมี
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ท่ีเน้นพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลยัฯ ทั้ง 4 ดา้น และ 1 การบริหารจดัการ และประกอบไปดว้ย 3 ยทุธศาสตร์ 9 กลยุทธ์ 14 
ตัวช้ีวดั ท่ีมีความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ของชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560-2579 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ ตามล าดับ เพื่อผลักดันให้
มหาวิทยาลัยฯ บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์  อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ท่ีตั้ งไวซ่ึ้งจะน าไปสู่          
การสร้างบณัฑิตนกัปฏิบติั Hands On  และเป็นมหาวิทยาลยั นวตักรรมเพื่อชุมชน และไดน้ าเสนอ
สภามหาวทิยาลยัขอความเห็นชอบ พิจารณาขออนุมติักรอบแผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยั ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561-2565) และแผนปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ 2561 คร้ังท่ี 113 (คร้ังท่ี 13/2560) ณ วนัท่ี 1 
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ธันวาคม 2560 พร้อมยงัน าแผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-
2565) เพื่อพฒันาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ซ่ึงมหาวิทยาลยัไดมี้การจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 ระยะ 5 
ปี  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมีความเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) พร้อมทั้งในแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ไดบ้รรจุแผนการจดัสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีทั้งแผนการจดัสรร
งบประมาณแผน่ดิน และเงินรายไดข้องแต่ละหน่วยงานเพื่อน าไปสู่แผนงาน แผนงบประมาณ และ
แผนปฏิบติัราชการประจ าปี ของหน่วยงานต่อไป  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยั ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และแผนปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบติั
โดยการถ่ายทอดแผนดงักล่าวผา่นการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล
ลา้นนา คร้ังท่ี 12/2560 ณ วนัท่ี 4 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งมีการส่งมอบแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561-2565) และมอบค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แต่ละหน่วยงานเพื่อด าเนินการ
แผนงาน แผนงบประมาณ ของหน่วยงาน และมีการด าเนินการน าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2561-2565) ฉบับย่อ ส่งมอบให้ทุกหน่วยงาน และผู ้ปฏิบัติงานจนถึงผู ้บริหาร รับทราบ เพื่อ
น าไปใชเ้ป็นแนวทางการบริหารจดัการ และแนวทางปฏิบติังาน ต่อไป 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ไดจ้ดัท าแผนการติดตามและประเมินผล เพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการตรวจสอบและสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัฯ เพื่อให้บรรลุผลตาม
ตวัช้ีวดัและเป้าหมายของแผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัฯ   
 การก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ได้ติดตาม 
รวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานผูรั้บผิดชอบ เพื่อสรุปในภาพรวมและจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน 
KPI 14 ตัวช้ีวดั ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากผลการ
ด าเนินงาน KPI 14 ตวัช้ีวดั บรรลุ 8 ตวัช้ีวดั คิดเป็นร้อยละ 57.14 ไม่บรรลุ 5 ตวัช้ีวดั คิดเป็นร้อยละ 
35.71 อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 1 ตวัช้ีวดั และไดร้ายงานท่ีประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา คร้ังท่ี 6/2561 ณ วนัท่ี 6 สิงหาคม 2561 เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะ มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา รับทราบ และมอบให้ทุกหน่วยงาน
จดัเตรียมข้อมูลส าหรับการจดัท าแผนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 ท่ีมีความสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์ เป้าหมายและตวัช้ีวดัของมหาวทิยาลยัอยา่งชดัเจน    
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รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-1-01 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยั ระยะ5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
และแผนปฏิบติัราชการประจ าปี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ค าสัง่เลขท่ี 
1600/2561 ณ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 

5.1-1-02 มติสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา คร้ังท่ี 113 (คร้ังท่ี 13/2560) ณ วนัท่ี 1 
ธนัวาคม 2560 

5.1-1-03 เล่มแผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยั ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561/2565) 
5.1-1-04 เล่มแผนปฏิบติัราชการประจ าปี งบประมาณ 2561 
5.1-1-05 มติคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา คร้ังท่ี 12/2560 
5.1-1-06 เล่มแผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยั ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบบัยอ่ 
5.1-1-07 สรุปผลการด าเนินงาน KPI 14 ตวัช้ีวดั ตามยทุธศาสตร์ มหาวทิยาลยัฯ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
5.1-1-08 มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ลา้นนา คร้ังท่ี 6/2561 ณ วนัท่ี 6 สิงหาคม 2561 
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 ข้อ 2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการ
แข่งขัน 

 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : นางสาวสุรียพ์ร ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวสัดิการ 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : นางเกษฉตัร นวลดี ผูอ้  านวยการกองคลงั 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางขวญัเรือน มีมานสั นกัวชิาการเงินและบญัชี ช านาญการ 
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
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ฉบบัปรับปรุง  (พ.ศ. 2555)               
(5.1-2-01) แลว้น าขอ้มูลจากทุกหน่วยเบิกจ่ายมาตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล มีการแกไ้ขหาก
พบขอ้ผดิพลาด ก่อนจะน าขอ้มูลมารวมกนั แลว้จดัท าเป็นขอ้มูลสรุปในภาพรวมของมหาวทิยาลยัฯ    
 และเพื่อส่งเสริมให้การจดัท ารายงานตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในส่วนของคณะทั้ง 4 คณะและ 1 วิทยาลยัฯ ให้สามารถน าขอ้มูลทางการเงินจากการจดัท ารายงาน
ตน้ทุนต่อหน่วยในแต่ละหลกัสูตร มาวิเคราะห์ความคุม้ค่าของการบริหารหลกัสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิต และโอกาสในการแข่งขนัได ้และจะไดก้ ากบั ติดตามผลการจดัท า
รายงานตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต โดยจดัการประชุมอยา่งต่อเน่ืองเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง แกไ้ข
ปัญหาท่ีติดขดั ตามล าดบั เพื่อให้ขอ้มูลจากการจดัท ารายงานฯ สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และบรรลุวตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานฯได ้
 2.1 มหาวิทยาลัยได้มีค าส่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าระบบฐานข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลติ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตามค าสั่งท่ี  615/2560  เม่ือวนัท่ี  5  พฤษภาคม 2560  (5.1-2-02)  
ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหาร ผูมี้ความรู้ทางดา้นบญัชี การเงิน ซ่ึงมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นฐานขอ้มูล 
ไดแ้ก่ กองคลงั งานการเงินทุกพื้นท่ี ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีการจดัโครงการ
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บริหารตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ 2560 (5.1-2-03)  เพื่อจดัท าบญัชีตน้ทุนต่อ
หน่วยผลลิตของปีงบประมาณ 2560 ลงถึงทุกหลักสูตร  และรายงานวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต (5.1-2-04)   มีการเปรียบเทียบผลการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตระหวา่งปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ 2560รวมถึงวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงของข้อมูล
ระหวา่งปีงบประมาณ  
  โดยในการจดัท าขอ้มูลตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต มหาวิทยาลยัไดจ้ดัท าเป็นประจ าทุก
ปีงบประมาณ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546โดยมีวธีิการค านวณตน้ทุนผลผลิต ของ
กรมบญัชีกลาง ดงัน้ี 

1) วเิคราะห์และก าหนดผลผลิตยอ่ยและกิจกรรมยอ่ย พร้อมทั้งหน่วยนบั 
2) ก าหนดศูนยต์น้ทุนหลกัและศูนยต์น้ทุนสนบัสนุน 
3) ดึงขอ้มูลตน้ทุนจากระบบ ERP ตามศูนยต์น้ทุนและแหล่งของเงิน 
4) ค านวณหาตน้ทุนของศูนยต์น้ทุนหลกัและศูนยต์น้ทุนสนบัสนุน 
5) ค านวณหาตน้ทุนและตน้ทุนต่อหน่วยของกิจกรรมยอ่ย 
6) ค านวณหาตน้ทุนและตน้ทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลกั 
7) แสดงประเภทค่าใชจ่้าย ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 8) การวเิคราะห์ความคุม้ค่าและประสิทธิภาพของการบริหารหลกัสูตร 
 9)  การวดัประสิทธิผล 
 10)  ภาวะมีงานท าของบณัฑิต      
 11)  การเปรียบเทียบขอ้มูลตน้ทุนต่อหน่วยเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขนั 
 
 2.2  วธีิด าเนินการและข้ันตอนการจัดท าต้นทุนผลผลติ 
 การจดัท าตน้ทุนผลผลิตตามแนวทางของกรมบญัชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เป็นการจดัท าตน้ทุนผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จากขอ้มูลผลการเบิกจ่ายของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในระบบการบริหารจดัการ
การเงินการคลงัภาครัฐ (GFMIS) และระบบบริหารทรัพยากรในองคก์ร (ระบบ ERP) ปี พ.ศ. 2560
โดยมีขั้นตอนการจดัท าตน้ทุนผลผลิต ดงัน้ี 
  ขั้นตอนที ่1 วเิคราะห์และก าหนดผลผลติหลกั และกจิกรรมหลกั 
 -  ผลผลิตหลักของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 มี 6 ผลผลิตคือ ผลผลิตการจดัการเรียนการสอนดา้นวิทยาศาสตร์ ผลผลิต
การจดัการเรียนการสอนดา้นสังคมศาสตร์ ผลงานการบริการวชิาการ ผลงานการด าเนินงานวิจยัเพื่อ
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ถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานการด าเนินงานวิจยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ ผลงานดา้นส่งเสริมท านุบ ารุง
ศิลปและวฒันธรรม 
 -  วิเคราะห์กิจกรรมหลกั โดยยึดผลผลิต / กิจกรรมหลกั 6 กิจกรรมคือ จดัการ
เรียนการสอนดา้นวิทยาศาสตร์ ผลผลิตจดัการเรียนการสอนดา้นสังคมสาสตร์ การบริการวิชาการ 
การด าเนินงานวิจยัเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี การด าเนินงานวิจยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้  ส่งเสริมท านุ
บ ารุงศิลปและวฒันธรรม 
 ขั้นตอนที ่2 ก าหนดศูนย์ต้นทุนหลกั และศูนย์ต้นทุนสนับสนุน  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีพนัธกิจในการจดัการศึกษา การวิจยั 
การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม การก าหนดศูนยต์น้ทุนหลกัจึงเป็นหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจกรรมหลกัของพนัธกิจ  
 -  ศูนยต์น้ทุนหลกั มี 9 ศูนยต์น้ทุน คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การเกษตร วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ สถาบนัวจิยัและพฒันา สถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่ชุมชน สถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตร และศูนยว์ฒันธรรมศึกษา  
 -  ศูนยต์น้ทุนสนับสนุน เป็นศูนยต์น้ทุนท่ีสนับสนุนด าเนินกิจกรรมของศูนย์
ต้นทุนหลัก มีจ านวน 15 ศูนย์ต้นทุนคือ ส านักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน กองกลาง 
ส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา กองคลงั ส านกังานตรวจสอบภายใน กองบริหารงานบุคคล 
ส านกังานบริหารทรัพยสิ์นและสิทธิประโยชน์ กองพฒันานกัศึกษา กองพฒันาอาคารสถานท่ี ส านกั
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สภาคณาจารยแ์ละ
ขา้ราชการ สภาวชิาการ และสภามหาวทิยาลยั 
 
ตารางแสดงการก าหนดศูนย์ต้นทุนหลกัและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน 

ศูนย์ต้นทุนหลกั ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน 

1. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 1. ส านกังานอธิการบดี 
2. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2. กองกลาง 
3. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3. กองคลงั 
4. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 4. กองบริหารงานบุคคล 
5. วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 5. กองพฒันานกัศึกษา 
6. ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา 6. กองพฒันาอาคารสถานท่ี 
7. สถาบนัวจิยัและพฒันา 7. กองนโยบายและแผน 

8. สถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชน 8. ส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา 
9. สถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตร 9. ส านกังานตรวจสอบภายใน 
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 ตน้ทุนรวม 
จ านวนนกัศึกษา 

 ตน้ทุนรวม 
จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลา 

ศูนย์ต้นทุนหลกั ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน 

 10. ส านกังานบริหารทรัพยสิ์นและสิทธิประโยชน์ 
 11. ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 12. ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 13. สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 
 14. สภาวชิาการ 
 15. สภามหาวทิยาลยั 

 
 ข้ันตอนที ่3 ดึงข้อมูลต้นทุนจากระบบ ERP 
 -  น าขอ้มูลรายจ่ายจริงจากระบบ ERP จ าแนกตามศูนยต์น้ทุนและแหล่งของเงิน 
 -  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากระบบ ERP มาจ าแนกตามประเภทงบประมาณ ศูนยต์น้ทุน 
และประเภทค่าใชจ่้าย 
 -  น าขอ้มูลท่ีได้มาพิจารณาค่าใช้จ่ายและจดัเรียงล าดบัประเภทค่าใช้จ่ายตาม
รายงานงบการเงิน โดยจ าแนกเป็นค่าใชจ่้ายทางตรงและทางออ้ม  
 ขั้นตอนที ่4 ค านวณหาต้นทุน ตามศูนย์ต้นทุน 
 น าข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 3 มาค านวณหาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักและ
ตน้ทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลกัของมหาวิทยาลยั โดยใชเ้กณฑ์การปันส่วนเป็นเคร่ืองมือหลกัในการ
ค านวณหาตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต 
 
 ข้ันตอนที ่5 ค านวณหาต้นทุน ตามกลุ่มสาขาวชิา 
 -  กระจายตน้ทุนจากหน่วยงานสนบัสนุนเขา้สู่หน่วยงานหลกั โดยใชเ้กณฑก์าร
ปันส่วนตน้ทุนหน่วยงานสนบัสนุนเขา้หน่วยงานหลกั ในการจดัสรรเงินสนบัสนุนการจดัการศึกษา
ไปยงัหน่วยงานหลกัต่างๆ จะข้ึนอยูก่บัอตัราส่วนท่ีก าหนดจากจ านวนนกัศึกษา (FTES)  
 -  ค านวณหาตน้ทุนของผลผลิตหลกัของมหาวิทยาลยัจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
ค านวณตน้ทุนต่อหน่วย ประกอบดว้ย ตน้ทุนหน่วย (คน)และตน้ทุนหน่วย (FTES) ของการผลิต
บณัฑิต 
 
    1.  ตน้ทุนต่อหน่วย (คน)   =   

 

   2.  ตน้ทุนต่อหน่วย (FTES) =  
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 ต้นทุนรวม หมายถึง มูลค่าของต้นทุนทั้ งหมดท่ีใช้ในการผลิตประกอบด้วย 
ค่าใชจ่้ายทางตรงและค่าใชจ่้ายทางออ้ม  
 ค่าใชจ่้ายทางตรง หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีสาขาวชิาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน โดย
ระบุหน่วยงานได ้เช่น เงินเดือนอาจารยป์ระจ าสาขาวชิา และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
 ค่าใช้จ่ายทางออ้ม หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนโดยไม่สามารถระบุไดว้่าเกิดจาก
หน่วยตน้ทุนใด เช่น ค่าใชจ่้ายดา้นสาธารณูปโภค ค่าเส่ือมราคา  ค่าใชจ่้ายในดา้นสายสนบัสนุน 
 
 2.3 รายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

ประเภทรายได้ ปีงบประมาณ 2560 คดิเป็น 
รายไดจ้ากรัฐบาล 1,125,399,283.48 77.12% 
รายไดจ้ากมหาวทิยาลยั 333,912,048.97 22.88% 

รายได้รวม 1,459,311,332.45 100% 

 
 ในปีงบประมาณ 2560  รายได้จากรับบาล เท่ากับ 1,125 ล้านบาท คิดเป็น 77.12% 
รายไดจ้ากการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั เท่ากบั 333 ลา้นบาท คิดเป็น 22.88% รวมรายไดท้ั้งส้ิน 
เท่ากบั 1,459 ลา้นบาท 

 
 2.4  รายงานประเภทค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

ประเภทค่าใช้จ่าย 
เงินใน

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
งบกลาง รวม สัดส่วน 

1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร 296,457,553.46 54,179,594.84 33,618,256.56 384,255,404.86 35.35% 
2. ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม 42,700,166.21 13,131,824.57  -    55,831,990.78 5.14% 
3. ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 7,883,640.63 22,077,018.19  -    29,960,658.82 2.76% 
4. ค่าใชส้อยและค่าวสัดุ 99,767,760.44 153,663,835.17  -    253,431,595.61 23.32% 
5. ค่าสาธารณูปโภค 30,563,389.78 4,997,213.84  -    35,560,603.62 3.27% 
6. ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 221,734,610.79 26,095,192.99  -    247,829,803.78 22.80% 
7. ค่าใชจ่้ายอ่ืน 59,450,118.76 20,594,369.50  -    80,044,488.26 7.36% 

รวม 758,557,240.07 294,739,049.10 33,618,256.56 1,086,914,545.73 100.00% 

 
 จากตารางแสดงค่าใช้จ่ายด้านการเรียนการสอนพบว่า มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร                 

มากท่ีสุด 384,255,404.86 บาท คิดเป็น 35% รองลงมาคือ ค่าใชส้อยและค่าวสัดุ 55,831,90.78 บาท 
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คิดเป็น 23% และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางน้อยสุด คือ  29,960,658.82 บาท คิดเป็น 3% ของ
ค่าใชจ่้ายดา้นการเรียนการสอนทั้งหมด ปีงบประมาณ พ.ศ. 25620 
 
 2.5  ค่าใช้จ่ายแยกตามพนัธกจิ 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนามีพนัธกิจหลกั 4 ดา้น คือ การเรียนการสอน 
วิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ซ่ึงค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นการใช้
ทรัพยากรเพื่อตอบสนองพนัธกิจหลกัดงักล่าว จึงไดจ้ดัสรรค่าใชจ่้ายใหแ้ต่ละพนัธกิจ  

 
 ภารกจิ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง รวม สัดส่วน 
การเรียนการสอน 479,799,244.51 208,789,800.85 33,618,256.56 722,207,301.92 86.07% 
วจิยั 20,685,740.00 14,178,837.27  34,864,577.27 4.16% 
บริการวชิาการ 35,087,678.76 45,675,217.99  80,762,896.75 9.63% 
ท านุบ ารุงศิลปฯ 1,249,966.00 -  1,249,966.00 0.15% 

รวม 536,822,629.27 268,643,856.11 33,618,256.56 839,084,741.94 100.00% 

 
 จากตาราง ผลการจดัสรรค่าใช้จ่ายตามพนัธกิจ พบว่า พนัธกิจการเรียนการสอนมี

ค่าใช้จ่ายมากท่ีสุดคือ 722,207,301.92 บาทคิดเป็น 86.07% พนัธกิจบริการวิชาการมีค่าใช้จ่าย  
80,762,896.75 บาท คิดเป็น 9.63% พนัธกิจวิจยัค่าใช้จ่าย 34,864,577.27 บาท คิดเป็น 4.16% และ
การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมมีค่าใชจ่้าย 1,249,966.00 บาท คิดเป็น 0.15% 
 
 2.6  สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพฒันานักศึกษา อาจารย์และบุคลากร การจัดการเรียนการสอน 

 ปีงบประมาณ 2560 มีสัดส่วนค่าใชจ่้ายเพื่อพฒันานกัศึกษา อาจารยแ์ละบุคลากร การ
จดัการเรียนการสอนคิดจากสัดส่วนจากงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรร  

 
ตารางแสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพฒันานักศึกษา อาจารย์และบุคลากร และการจัดการเรียนกาสอน 

การพฒันา 
สัดส่วน  
ปี2560 

ค่าใช้จ่าย 2560 
สัดส่วน  
ปี2559 

ค่าใช้จ่าย 2559 เปลีย่นแปลง คิดเป็น 

การพฒันาอาจารยแ์ละ
บุคลากร 

84.37% 916,992,976.96 81.61% 776,005,649.24 140,987,327.73 18.17% 

การพฒันานกัศึกษา 7.61% 82,684,235.29 5.67% 53,914,373.62 28,769,861.67 53.36% 
การพฒันาการเรียนการสอน 8.03% 87,237,333.47 12.72% 120,950,764.10 -33,713,430.63 -27.87% 

รวมทั้งส้ิน 100.00% 1,086,914,545.73 100.00% 950,870,786.96 136,043,758.77 0.77% 
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 จากตารางแสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพฒันานกัศึกษา อาจารยแ์ละบุคลากร และการ
จดัการเรียนการสอน พบว่า มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ได้รับงบประมาณในการพฒันาอาจารยแ์ละ
บุคลากรเพิ่มข้ึน 140.987.327.73 บาท คิดเป็น 18.17% การพฒันานกัศึกษา เพิ่มข้ึน 28,769,861.67 
บาท คิดเป็น 53.36% และการพฒันาการเรียนการสอนลดลง 33,713,430.63 คิดเป็น 27.87% ในการ
จดัสรรงบประมาณดา้นการเรียนการสอนค านวณจากจ านวนนกัศึกษา และดว้ยจ านวนนกัศึกษา
ลดลงจึงท าใหง้บประมาณในการพฒันาการเรียนการสอนลดลงตามไปดว้ย 
 
 2.7 เกณฑ์การจัดสรรค่าใช้จ่าย 

 ในปีงบประมาณ 2560 ไดใ้ชเ้กณฑ์ในการจดัสรรค่าใชจ่้ายหลายเกณฑ ์เพื่อสะทอ้นถึง
กิจกรรมหลกั และการจดัการเรียนการสอน เพื่อท าให้ตน้ทุนท่ีจดัสรรให้แต่ละหลกัสูตรใกลเ้คียง
ความเป็นจริงมากท่ีสุด แสดงตามตาราง 

 
ตารางแสดงเกณฑ์การจัดสรรค่าใช้จ่ายเข้าสู่รายหลกัสูตร 

ช่ือบัญชี เกณฑ์การปันส่วน 
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร-สายวิชาการ ระดบัที่ 1 จดัสรรเขา้พนัธกิจท่ีเก่ียวขอ้ง (การเรียนการสอน วจิยั บริการ

วชิาการ ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม งานบริหาร)                
ระดบัที่ 2 ส าหรับพนัธกิจการเรียนการสอนจดัสรรเป็นค่าใชจ่้ายทางตรง
ตามจ านวนชัว่โมงการสอนของแต่ละวชิา  
หมายเหตุ : บญัชีค่าใชจ่้ายบุคลากร-สายวชิาการ ประกอบดว้ย เงินเดือน 
ค่าจา้ง เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม เงินประจ าต าแหน่ง  ค่าตอบแทน
เหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 
ค่าครองชีพเงินเดือนและค่าจา้งอ่ืน  เงินชดเชยสมาชิก กบข. เงินสมทบ 
กบข. เงินสมทบ กสจ. ค่าเช่าบา้น ค่าวชิาชีพ ค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่า
เรียนบุตร 

บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร-สายสนับสนุน ระดับที่ 1 จดัสรรเขา้พนัธกิจท่ีเก่ียวขอ้ง (การเรียนการสอน วิจยั บริการ
วชิาการ ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม)   
ระดับที่ 2 ส าหรับพนัธกิจการเรียนการสอนจดัสรรเป็นค่าใช้จ่ายทางตรง
ตามจ านวนชัว่โมงการสอนของแต่ละวชิา 
หมายเหตุ : บญัชีค่าใชจ่้ายบุคลากร-สายสนบัสนุน ประกอบดว้ย เงินเดือน 
ค่าจา้ง เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม  เงินตอบแทนพิเศษของผูไ้ดรั้บเงิน
เต็มขั้น  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าครองชีพ เงินเดือนและค่าจา้งอ่ืน  
เงินชดเชยสมาชิก กบข. เงินสมทบ กบข. เงินสมทบ กสจ.ค่ารักษาพยาบาล 
และค่าเล่าเรียนบุตร 

บัญชีค่าล่วงเวลา FTES 

บัญชีค่าใช้จ่าย ทุนการศึกษา-ในประเทศ จ านวนนกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนการศึกษา (ตามสาขาของนกัศึกษาท่ีไดรั้บทุน) 
บัญชีค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม- ระดบัที่ 1 จดัสรรตามสาขาของบุคลากรท่ีไดรั้บการฝึกอบรมในประเทศ 
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ช่ือบัญชี เกณฑ์การปันส่วน 
ในประเทศ ระดบัที่ 2 FTES 
บัญชีค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม-
ต่างประเทศ 

ระดบัที่ 1 จดัสรรตามหลกัสูตรของบุคลากรท่ีไดรั้บการฝึกอบรมต่างประเทศ 
ระดบัที่ 2 FTES 

บัญชีค่าเบีย้เลีย้ง-เดนิทางในประเทศ ระดบัที่ 1 จดัสรรตามหลกัสูตรของบุคลากรเดินทางไปราชการในประเทศ  
ระดบัที่ 2 FTES 

บัญชีค่าที่พกั-ในประเทศ ระดบัที่ 1 จดัสรรตามหลกัสูตรของบุคลากรเดินทางไปราชการในประเทศ  
ระดบัที่ 2 FTES 

บัญชีค่าใช้จ่ายเดนิทางอ่ืน-ในประเทศ ระดบัที่ 1 จดัสรรตามหลกัสูตรของบุคลากรเดินทางไปราชการในประเทศ  
ระดบัที่ 2 FTES 

บัญชีค่าใช้จ่ายเดนิทางอ่ืน-ต่างประเทศ FTES 

บัญชีค่าวัสดุ ระดบัที่ 1 จดัสรรตามโครงการที่ไดรั้บอนุมติั แยกตามหลกัสูตรในระบบ 
ERP  
ระดบัที่ 2 FTES 

บัญชีค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา ระดบัที่ 1 จดัสรรตามโครงการที่ไดรั้บอนุมติั แยกตามหลกัสูตรในระบบ 
ERP   
ระดบัที่ 2 FTES 

บัญชีค่าเช้ือเพลงิ FTES 

บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ระดบัที่ 1 จดัสรรตามโครงการที่ไดรั้บอนุมติั แยกตามหลกัสูตรในระบบ 
ERP   
ระดบัที่ 2 FTES 

บัญชีค่าไฟฟ้า FTES 
บัญชีค่าน ้าประปาและน ้าบาดาล FTES 

บัญชีค่าโทรศัพท์ FTES 
บัญชีค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม FTES 

บัญชีค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง FTES 

บัญชีค่าเบีย้ประกนัภัย FTES 

บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม ระดบัที่ 1 จดัสรรตามโครงการที่ไดรั้บอนุมติั แยกตามหลกัสูตรในระบบ 
ERP  
ระดบัที่ 2 FTES  

บัญชีค่าเช่าเบ็ดเตลด็-บุคคลภายนอก ระดบัที่ 1 จดัสรรตามโครงการที่ไดรั้บอนุมติั แยกตามหลกัสูตรในระบบ 
ERP   
ระดบัที่ 2 FTES 

บัญชีค่าประชาสัมพนัธ์ ระดบัที่ 1 จดัสรรตามโครงการที่ไดรั้บอนุมติั แยกตามหลกัสูตรในระบบ 
ERP  
ระดบัที่ 2 FTES   

บัญชีค่าใช้สอยอ่ืนๆ FTES 



117 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2560 
 

ช่ือบัญชี เกณฑ์การปันส่วน 
บัญชีค่าตอบแทนปฏิบัติงาน ระดบัที่ 1 จดัสรรตามโครงการที่ไดรั้บอนุมติั แยกตามหลกัสูตรในระบบ 

ERP   
ระดบัที่ 2 FTES   

บัญชีค่าเส่ือมราคา-อาคารและส่ิงปลูก
สร้าง 

ระดบัที่ 1 จดัสรรตามหน่วยงานท่ีรับผดิชอบโดยตรง 
ระดบัที่ 2 FTES 

บัญชีค่าเส่ือมราคา-ครุภณัฑ์ 
 

ระดบัที่ 1 จดัสรรตามหน่วยงานท่ีรับผดิชอบโดยตรง 
ระดบัที่ 2 FTES 

บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามหลกัสูตรท่ีไดรั้บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

บัญชีรายได้ขายสินค้าและบริการ ระดบัที่ 1 จดัสรรตามหน่วยงานท่ีรับผดิชอบโดยตรง 
ระดบัที่ 2 FTES 

บัญชีรายได้ดอกเบีย้ของหน่วยงาน FTES 

 
 2.8  ต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ 
  ปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จดัการเรียนการ
สอนรวมทั้งหมด 58 หลกัสูตร ซ่ึงการค านวณรายไดต่้อหน่วย และตน้ทุนต่อหน่วย จะแสดงตน้ทุน
รายหลกัสูตร 
 
ตารางแสดงจ าแนกต้นทุนต่อหน่วยตามหลกัสูตร ปีงบประมาณ 2560 

ช่ือผลผลติ  ต้นทุนรวม   ปริมาณ   หน่วยนับ  
 ต้นทุนต่อ
หน่วย  

1. การเรียนการสอนระดบัปริญญาโท         7,199,219.22            71.52   FTES     100,660.22  
    1.1 สาขาเกษตรศาสตร์                          -                   -     FTES                    -    

    1.2 สาขาวศิวกรรมศาสตร์          4,328,297.37            29.48   FTES     146,821.48  
          1.2.1 หลกัสูตร วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล          2,497,314.81            13.74   FTES     181,755.08  
          1.2.2 หลกัสูตร วศม.วิศวกรรมไฟฟ้า          1,830,982.55            15.74   FTES     116,326.72  
    1.3 สาขาบริหารธุรกจิ          1,592,440.98            31.50   FTES       50,553.68  

          1.3.1 หลกัสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ          1,592,440.98           31.50   FTES       50,553.68  
     1.4 สาขาศิลปกรรมศาสตร์          1,278,480.88            10.54   FTES     121,298.00  
           1.4.1 หลกัสูตร ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์          1,278,480.88            10.54   FTES     121,298.00  
2. การเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะดับปริญญาตรี      334,396,131.43       3,139.67   FTES     106,506.78  

    2.1 สาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ          7,887,465.84            45.74   FTES     172,441.32  
          2.1.9 หลกัสูตร วท.บ. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร          7,887,465.84            45.74   FTES     172,441.32  
    2.2 สาขาวศิวกรรมศาสตร์      326,508,665.59       3,093.93   FTES     105,532.01  

          2.2.3 หลกัสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2,554,293.64 30.23  FTES  84,495.32 
          2.2.4 หลกัสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา 12,640,366.69 127.06  FTES  99,483.45 
          2.2.5 หลกัสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16,760,088.21 143.35  FTES  116,917.25 
          2.2.6 หลกัสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 10,379,603.59 90.08  FTES  115,226.51 
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ช่ือผลผลติ  ต้นทุนรวม   ปริมาณ   หน่วยนับ  
 ต้นทุนต่อ
หน่วย  

          2.2.7 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 11,002,790.48 110.26  FTES  99,789.50 
          2.2.8 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 38,793,076.22 334.87  FTES  115,845.18 
          2.2.9 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 39,319,808.76 370.13  FTES  106,232.43 
          2.2.10 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 40,804,179.33 406.56  FTES  100,364.47 
          2.2.11 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมแม่พิมพ ์ 24,681,116.02 252.62  FTES  97,700.56 
          2.2.12 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 33,002,218.05 360.54  FTES  91,535.52 
          2.2.14 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 15,154,015.25 125.84  FTES  120,422.88 
          2.2.15 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ 10,952,775.73 113.42  FTES  96,568.29 
          2.2.16 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 16,746,063.25 176.85  FTES  94,690.77 
          2.2.17 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 35,459,573.58 343.16  FTES  103,332.48 
          2.2.18 หลกัสูตร อส.บ. เทคโนโลยเีคร่ืองกล 7,378,131.61 45.75  FTES  161,270.64 
          2.2.19 หลกัสูตร อส.บ. เทคโนโลยโีทรคมนาคม 3,419,665.49 19.68  FTES  173,763.49 
          2.2.21 หลกัสูตร อส.บ. เทคโนโลยอุีตสาหการ 3,473,380.72 19.16  FTES  181,282.92 
          2.2.22 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตร 500,423.07 0.24  FTES  120,101.54 
          2.2.23 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร 880,260.45 0.72  FTES  633,787.52 
          2.2.25 หลกัสูตร วศ.บ.การผลิตและนวตักรรมอาหาร 1,296,534.92 7.38  FTES  175,682.24 
          2.2.26 หลกัสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุม
อตัโนมติั 

1,307,514.12 16.03  FTES  81,566.70 

3. การเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ระดบัปริญญาตรี 552,508,948.29 5,188.59  FTES  106,485.37 

    3.1 สาขาบริหารธุรกจิ 332,732,922.40 3,240.05  FTES  102,693.76 

          3.1.1  หลกัสูตร บช.บ.การบญัชี 86,599,190.00 759.90  FTES  113,961.30 
          3.1.3  หลกัสูตร บธ.บ.การจดัการ 68,793,702.66 628.87  FTES  109,392.57 
          3.1.5  หลกัสูตร บธ.บ.การตลาด 66,189,756.65 650.94  FTES  101,683.35 
          3.1.6  หลกัสูตร บธ.บ.ภาษาองักฤษธุรกิจ 33,065,587.32 295.85  FTES  111,764.70 
          3.1.7  หลกัสูตร บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 48,658,371.74 481.95  FTES  100,961.45 
          3.1.8  หลกัสูตร บธ.บ.การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
(นานาชาติ) 

20,566,690.88 203.69  FTES  100,970.55 

          3.1.9  หลกัสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ 8,859,623.14 218.85  FTES  40,482.63 
    3.2 สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 120,856,196.68 993.31  FTES  121,670.17 
          3.2.1  หลกัสูตร ทล.บ.เซรามิก 11,019,046.91 72.72  FTES  151,527.05 

          3.2.2  หลกัสูตร ทล.บ.เทคโนโลยกีารพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ 20,210,106.98 160.11  FTES  126,226.39 
          3.2.4  หลกัสูตร ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร 20,995,164.96 182.10  FTES  115,294.70 
          3.2.5  หลกัสูตร ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 20,608,648.33 164.13  FTES  125,562.96 
          3.2.6  หลกัสูตร ศล.บ.ทศันศิลป์ 30,627,559.57 277.42  FTES  110,401.41 
          3.2.8  หลกัสูตร ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดบั 17,397,063.14 136.83  FTES  127,143.63 
    3.3 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 48,197,629.17 435.81  FTES  110,593.22 

          3.3.1  หลกัสูตร สถ.บ.เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม 1,530,562.64 4.78  FTES  320,201.39 
          3.3.2  หลกัสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรม 30,899,055.80 286.73  FTES  107,763.60 
          3.3.3  หลกัสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 15,768,010.73 144.30  FTES  109,272.42 
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 ต้นทุนต่อ
หน่วย  

    3.4 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50,722,200.04 519.42  FTES  97,651.61 
          3.4.1  หลกัสูตร ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการโรงแรม 29,313,885.86 283.20  FTES  103,509.48 
          3.4.2  หลกัสูตร ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 18,964,250.26 198.30  FTES  95,634.14 
          3.4.3  หลกัสูตร ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ 2,444,063.93 37.92  FTES  64,453.16 
4. การเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะดับปวส. 36,513,265.87 476  คน  76,708.54 

    4.2 สาขาวศิวกรรมศาสตร์ 36,513,265.87 476  คน  76,708.54 

          4.2.2  หลกัสูตร ปวส.ช่างกลโรงงาน 4,880,334.69 49  คน  100,625.46 
          4.2.5  หลกัสูตร ปวส.ช่างยนต ์ 5,927,204.04 77  คน  77,479.79 
          4.2.7  หลกัสูตร ปวส.ช่างโลหะ 3,572,119.51 37  คน  96,543.77 
          4.2.8  หลกัสูตร ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 1,524,070.20 21  คน  72,574.77 
          4.2.9  หลกัสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3,721,108.06 62  คน  60,505.82 
          4.2.10  หลกัสูตร ปวส.ไฟฟ้า 5,813,917.88 71  คน  82,466.92 
          4.2.11  หลกัสูตร ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 11,074,511.51 161  คน  68,785.79 
5. การเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ระดบัปวส. 3,468,222.60 51  คน  68,677.68 

    5.1 สาขาบริหารธุรกจิ 3,468,222.60 51  คน  68,677.68 
          5.1.1  หลกัสูตร ปวส.การจดัการ 109,789.09 2  คน  54,894.54 
          5.1.2  หลกัสูตร ปวส.การตลาด 1,614,111.05 23  คน  71,738.27 
          5.1.4  หลกัสูตร ปวส.การบญัชี 1,744,322.46 26  คน  67,089.33 
6. การเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะดับปวช. 22,372,858.20 175  คน  128,211.22 

    6.1 สาขาวศิวกรรมศาสตร์ 22,372,858.20 175  คน  128,211.22 
          6.1.1  หลกัสูตร ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 22,372,858.20 175  คน  128,211.22 
7. การเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ระดบัปวช. 13,578,460.09 136  คน  100,210.04 

    7.1 สาขาบริหารธุรกจิ 6,925,527.91 70  คน  98,936.11 

          7.1.1  หลกัสูตร ปวช. เตรียมบริหารธุรกิจ 6,925,527.91 70  คน  98,936.11 
    7.2 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6,652,932.18 66  คน  101,571.48 
          7.2.1  หลกัสูตร ปวช. เตรียมสถาปัตยกรรม 6,652,932.18 66  คน  101,571.48 
8. ด าเนินการวจิัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี - -  โครงการ  - 

9. ด าเนินการวจัิยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 34,864,577.27 88  โครงการ  396,188.38 

10. เผยแพร่ความรู้และให้บริการวชิาการ 80,762,896.75 94  โครงการ  859,179.75 

11. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปและวฒันธรรม 1,249,966.00 29  โครงการ  43,102.28 

รวมต้นทุนผลผลติ 1,086,914,545.72 9,447.28   
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 2.9  การวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยตามหลักสูตรการเรียนการสอน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
   1)  การเรียนการสอนระดับปริญญาโท 
    -  การเรียนการสอนระดบัปริญญาโทมี 4 หลกัสูตรการเรียนการสอน คือหลกัสูตร 
วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล หลกัสูตร ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ หลกัสูตร วศ.ม.
วิศวกรรมไฟฟ้า และหลกัสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ โดยแต่ละหลกัสูตรมีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 
181,577.08 บาท 121,298.00 บาท 116,326.72 บาท และ 50,553.68  บาท ตามล าดบั 
   2)  การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
   -   สาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ หลกัสูตร วท.บ.วศิวกรรมกระบวนการ
อาหารมีตน้ทุนต่อหน่วย คือ  172,441.32 บาท 
   -   สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลกัสูตรท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยมากท่ีสุดคือ หลกัสูตร 
วศ.บ.วิศวกรรมอาหารท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั  633,787.52 บาท ต่อมาคือหลกัสูตร วศ.บ.การ
ผลิตและนวตักรรมอาหารซ่ึงมีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 175,682.24 บาท และหลกัสูตรท่ีมีตน้ทุนต่อ
หน่วยนอ้ยท่ีสุดคือ หลกัสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติัท่ีมีตน้ทุน
ต่อหน่วยเท่ากบั 81,566.70 บาท 
   -   สาขาบริหารธุรกิจ หลกัสูตรท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยมากท่ีสุดคือ หลกัสูตร บช.บ.
การบญัชี ท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 113,961.30 บาท ต่อมาคือหลกัสูตร บธ.บ.ภาษาองักฤษธุรกิจ 
ซ่ึงมีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 111,764.70 บาท และหลักสูตรท่ีมีต้นทุนต่อหน่วยน้อยท่ีสุดคือ 
หลกัสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ ท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั  40,482.63 บาท 
   -   สาขาศิลปกรรมศาสตร์ หลกัสูตรท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยมากท่ีสุดคือ หลกัสูตร 
ทล.บ.เซรามิก ท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 151,527.05 บาท ต่อมาคือ หลกัสูตร ทล.บ.เทคโนโลยกีาร
พิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์ซ่ึงมีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 126,226.39 บาท และหลกัสูตรท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วย
นอ้ยท่ีสุดคือ หลกัสูตร ศล.บ.ทศันศิลป์ ท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 110,401.41 บาท 
   -  สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรท่ีมีต้นทุนต่อหน่วยมากท่ีสุดคือ
หลกัสูตร สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 320,201.39 บาท ต่อมาคือ 
หลกัสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน ซ่ึงมีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 109,272.42 บาท และหลกัสูตร 
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน ท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 107,763.60 บาท 
   -   สาขามนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ หลกัสูตรท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยมากท่ีสุดคือ 
หลกัสูตร ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการโรงแรม ท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 103,509.48 บาท ต่อมาคือ 
หลกัสูตร ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ซ่ึงมีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 95,634.14 บาท และ
หลกัสูตรท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยน้อยท่ีสุดคือ หลกัสูตร ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ ท่ีมีตน้ทุน
ต่อหน่วยเท่ากบั 64,453.16 บาท 
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  3)   การเรียนการสอนระดับปวส. 
   -   สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลกัสูตรท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยมากท่ีสุดคือ หลกัสูตร 
หลกัสูตร ปวส.ช่างกลโรงงาน ท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 100,625.46 บาท ต่อมาคือหลกัสูตร ปวส.
ช่างโลหะซ่ึงมีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 96,543.77 บาท และหลกัสูตรท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยนอ้ยท่ีสุดคือ 
หลกัสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรมท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 60,505.82 บาท 
   -   สาขาบริหารธุรกิจ หลกัสูตรท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยมากท่ีสุดคือ หลกัสูตร ปวส.
การตลาด ท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 71,738.27 บาท ต่อมาคือหลกัสูตร ปวส.การบญัชี ซ่ึงมีตน้ทุน
ต่อหน่วยเท่ากบั 67,089.33 บาท และหลกัสูตรท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยนอ้ยท่ีสุดคือ หลกัสูตร ปวส.การ
จดัการท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 54,894.54 บาท 
  4)   การเรียนการสอนระดับปวช. 
   -   การเรียนการสอนระดบัปวช.มี 3 หลกัสูตร โดยหลกัสูตรท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วย
มากท่ีสุดคือ หลกัสูตร ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ต่อมาคือหลกัสูตร ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรม 
และหลกัสูตร ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ ซ่ึงมีตน้ทุนต่อหน่วยท่ากบั 128,211.22 บาท  101,571.48 
บาท และ  98,936.11บาท ตามล าดบั 
 
 ส่วนภารกิจดา้นการวิจยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 396,188.38 บาทต่อ
โครงการ  ดา้นบริการวิชาการ มีตน้ทุนต่อหน่วย  859,179.75 บาทต่อโครงการ และดา้นท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรม มีตน้ทุน  43,102.28 บาทต่อโครงการ 
 
 2.10 การวเิคราะห์ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการบริหารหลกัสูตร 

 ในการวดัประสิทธิภาพของหลกัสูตร ตอ้งใช้รายได้ต่อหน่วยเพื่อค านวณอตัราส่วน
ประสิทธิภาพของการบริหารตน้ทุน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

 1.  รายไดง้บประมาณแผน่ดินค านวณจากตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั รายไดง้บประมาณ
แผน่ดินต่อหน่วย 

 2.  รายไดค้่าธรรมเนียมการศึกษา รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ รายไดด้อกเบ้ีย
เงินฝากธนาคาร รายไดค้่าเช่าอสังหาริมทรัพย ์และรายไดอ่ื้นๆ ในการค านวณรายไดต่้อหน่วย โดยมี 
2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

  2.1  น าขอ้มูลรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปีงบประมาณ 2560 จากระบบออก
ใบเสร็จรับเงินแยกตามหลกัสูตรท่ีไดรั้บจากนกัศึกษา  

  2.2  ส่วนรายไดข้ายสินคา้และบริการ รายไดค้่าเช่าอสังหาริมทรัพย ์รายไดร้ะหวา่ง
กนั และรายไดอ่ื้นๆ น ามาจากระบบรับเงินจากระบบ ERP ปันส่วนรายไดจ้ากค่า FTES น า ขอ้ 1+2 
รวมกนัแลว้หารดว้ย FTESในท่ีน้ีจะท าการวเิคราะห์ในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่  
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    2.2.1 อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนผลผลิต เป็นการวดัประสิทธิภาพ เม่ือ
ค านวณรายไดต่้อหน่วยและตน้ทุนต่อหน่วยแลว้ ตอ้งน ารายไดต่้อหน่วยหารดว้ยตน้ทุนต่อหน่วยจะ
ไดอ้ตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนผลิต (Benefit to Cost ratio : B/C) โดยเกณฑ์ท่ีใชว้ดัคือ มากกวา่หรือ
เท่ากบั 1.00 แสดงวา่ หลกัสูตรนั้นมีการใชค้่าใชจ่้ายอยา่งมีประสิทธิภาพ แต่ถา้นอ้ยกวา่ 1.00 แสดง
วา่ไม่มีประสิทธิภาพตอ้งหาสาเหตุและก าหนดแนวทางในการแกไ้ขต่อไป โดยไดท้  าจดัขอ้มูลสอง
ชุด ไดแ้ก่ อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนผลิต โดยรายไดท่ี้ใชใ้นการค านวณไม่รวมรายไดท่ี้ไดรั้บจาก
งบประมาณแผน่ดิน และอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนผลิต โดยรายไดท่ี้ใชใ้นการค านวณรวมรายไดท่ี้
ไดรั้บจากงบประมาณแผน่ดิน 
    2.2.2 จุดคุม้ทุน เป็นการวดัความคุม้ค่าของหลกัสูตร เป็นจุดท่ีรายรับเท่ากบั
ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ไป โดยจะเป็นการหาจุดคุ้มทุนเพื่อเป็นตวัช้ีวดั และก าหนดเป้าหมายในการเพิ่ม
จ านวนนกัศึกษา และหารายไดข้องมหาวทิยาลยั เพื่อใหเ้พียงพอต่อค่าใชจ่้ายท่ีใชไ้ป    
 
 2.11  อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนผลผลติ  
  1) รายได้ต่อหน่วยท่ีน ามาเปรียบเทียบกับต้นทุนผลิต  (ไม่รวมรายได้ที่ได้รับจาก
งบประมาณจัดสรรจากรัฐบาล) อตัราส่วนรายไดต่้อค่าใช้จ่าย หมายถึงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย
ส าหรับผลิตนักศึกษากบัรายได้ท่ีมหาวิทยาลยัได้รับ ทั้งน้ี ไม่รวมรายได้ท่ีได้รับการจดัสรรจาก
รัฐบาล เพื่อเป็นการวดัประสิทธิภาพ ในการจดัหารายได ้และควบคุมค่าใชจ่้ายของมหาวทิยาลยั 
 
 (กรณีไม่รวมรายไดจ้ากงบประมาณจดัสรรจากรัฐบาล) 

รายได้ต่อหน่วย ต้นทุนต่อหน่วย B/C แปลผล 
27,015.54 115,050.53 0.23 ไม่มีประสิทธิภาพ 

 

หลกัสูตร 
 รายได้ต่อ
หน่วย  

 ต้นทุนต่อ
หน่วย  

 B/C   แปลผล  

1. การเรียนการสอนระดบัปริญญาโท     

    1.1 สาขาเกษตรศาสตร์ - - - 
 

    1.2 สาขาวศิวกรรมศาสตร์ 50,338.39 108,207.43 0.47 ไม่มีประสิทธิภาพ 

          1.2.1 หลกัสูตร วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล 39,338.39 138,739.71 0.28 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          1.2.2 หลกัสูตร วศม.วิศวกรรมไฟฟ้า 59,338.39 83,226.48 0.71 ไม่มีประสิทธิภาพ 
    1.3 สาขาบริหารธุรกจิ 59,338.39 61,247.73 0.97 ไม่มีประสิทธิภาพ 
            1.3.1 หลกัสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ 59,338.39 61,247.73 0.97 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     1.4 สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 39,338.39 159,810.11 0.25 ไม่มีประสิทธิภาพ 

            1.4.1 หลกัสูตร ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 39,338.39 159,810.11 0.25 ไม่มีประสิทธิภาพ 
2. การเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะดับปริญญาตรี     

    2.1 สาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 25,338.39 128,251.48 0.20 ไม่มีประสิทธิภาพ 
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หลกัสูตร 
 รายได้ต่อ
หน่วย  

 ต้นทุนต่อ
หน่วย  

 B/C   แปลผล  

          2.1.9 หลกัสูตร วท.บ. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 25,338.39 128,251.48 0.20 ไม่มีประสิทธิภาพ 
    2.2 สาขาวศิวกรรมศาสตร์ 29,418.67 81,271.60 0.36 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          2.2.3 หลกัสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 25,338.39 82,396.57 0.31 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          2.2.4 หลกัสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา 25,338.39 82,887.65 0.31 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          2.2.5 หลกัสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 25,338.39 82,562.01 0.31 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          2.2.6 หลกัสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 25,338.39 97,005.64 0.26 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          2.2.7 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 30,338.39 91,689.92 0.33 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          2.2.8 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30,338.39 87,077.61 0.35 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          2.2.9 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 30,338.39 74,328.56 0.41 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          2.2.10 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 30,338.39 82,018.45 0.37 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          2.2.11 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมแม่พิมพ ์ 30,338.39 80,789.25 0.38 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          2.2.12 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 30,338.39 82,095.07 0.37 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          2.2.14 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 30,338.39 111,837.75 0.27 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          2.2.15 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ 30,338.39 80,240.12 0.38 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          2.2.16 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 30,338.39 73,771.20 0.41 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          2.2.17 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 30,338.39 80,589.94 0.38 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          2.2.18 หลกัสูตร อส.บ. เทคโนโลยเีคร่ืองกล 25,338.39 65,005.56 0.39 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          2.2.19 หลกัสูตร อส.บ. เทคโนโลยโีทรคมนาคม 25,338.39 60,525.05 0.42 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          2.2.21 หลกัสูตร อส.บ. เทคโนโลยอุีตสาหการ 25,338.39 46,005.04 0.55 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          2.2.22 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตร 30,338.39 58,873.30 0.52 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          2.2.23 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร 30,338.39 146,710.07 0.21 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          2.2.25 หลกัสูตร วศ.บ.การผลิตและนวตักรรมอาหาร 30,338.39 152,533.52 0.20 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          2.2.26 หลกัสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุม
อตัโนมติั 

30,338.39 76,912.60 0.39 ไม่มีประสิทธิภาพ 

3. การเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ระดบัปริญญาตรี     

    3.1 สาขาบริหารธุรกจิ 23,381.40 70,583.99 0.33 ไม่มีประสิทธิภาพ 

          3.1.1  หลกัสูตร บช.บ.การบญัชี 21,838.39 79,668.07 0.27 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          3.1.3  หลกัสูตร บธ.บ.การจดัการ 21,838.39 73,107.02 0.30 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          3.1.5  หลกัสูตร บธ.บ.การตลาด 21,838.39 70,564.77 0.31 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          3.1.6  หลกัสูตร บธ.บ.ภาษาองักฤษธุรกิจ 21,838.39 64,267.42 0.34 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          3.1.7  หลกัสูตร บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 21,838.39 72,193.43 0.30 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          3.1.8  หลกัสูตร บธ.บ.การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
(นานาชาติ) 

49,338.39 77,756.87 0.63 ไม่มีประสิทธิภาพ 

          3.1.9  หลกัสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ 21,838.39 30,032.62 0.73 ไม่มีประสิทธิภาพ 
    3.2 สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 32,338.39 84,960.42 0.38 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          3.2.1  หลกัสูตร ทล.บ.เซรามิก 32,338.39 118,484.38 0.27 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          3.2.2  หลกัสูตร ทล.บ.เทคโนโลยกีารพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ 32,338.39 96,468.29 0.34 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          3.2.4  หลกัสูตร ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร 32,338.39 76,340.99 0.42 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          3.2.5  หลกัสูตร ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 32,338.39 90,587.47 0.36 ไม่มีประสิทธิภาพ 
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หน่วย  

 ต้นทุนต่อ
หน่วย  

 B/C   แปลผล  

          3.2.6  หลกัสูตร ศล.บ.ทศันศิลป์ 32,338.39 74,519.61 0.43 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          3.2.8  หลกัสูตร ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดบั 32,338.39 84,247.28 0.38 ไม่มีประสิทธิภาพ 
    3.3 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 38,338.39 87,235.53 0.44 ไม่มีประสิทธิภาพ 

          3.3.1  หลกัสูตร สถ.บ.เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม 38,338.39 76,528.13 0.50 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          3.3.2  หลกัสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรม 38,338.39 92,650.84 0.41 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          3.3.3  หลกัสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 38,338.39 79,236.23 0.48 ไม่มีประสิทธิภาพ 
    3.4 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21,838.39 74,427.29 0.29 ไม่มีประสิทธิภาพ 

          3.4.1  หลกัสูตร ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการโรงแรม 21,838.39 72,469.43 0.30 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          3.4.2  หลกัสูตร ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 21,838.39 79,348.33 0.28 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          3.4.3  หลกัสูตร ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ 21,838.39 64,317.47 0.34 ไม่มีประสิทธิภาพ 
4. การเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะดับ ปวส.     

    4.2 สาขาวศิวกรรมศาสตร์ 16,338.39 76,708.54 0.21 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          4.2.2  หลกัสูตร ปวส.ช่างกลโรงงาน 16,338.39 100,625.46 0.16 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          4.2.5  หลกัสูตร ปวส.ช่างยนต ์ 16,338.39 77,479.79 0.21 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          4.2.7  หลกัสูตร ปวส.ช่างโลหะ 16,338.39 96,543.77 0.17 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          4.2.8  หลกัสูตร ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 16,338.39 72,574.77 0.23 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          4.2.9  หลกัสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 16,338.39 60,505.82 0.27 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          4.2.10  หลกัสูตร ปวส.ไฟฟ้า 16,338.39 82,466.92 0.20 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          4.2.11  หลกัสูตร ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 16,338.39 68,785.79 0.24 ไม่มีประสิทธิภาพ 
5. การเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ระดบั ปวส.     

    5.1 สาขาบริหารธุรกจิ 16,338.39 68,677.68 0.24 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          5.1.1  หลกัสูตร ปวส.การจดัการ 16,338.39 54,894.54 0.30 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          5.1.2  หลกัสูตร ปวส.การตลาด 16,338.39 71,738.27 0.23 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          5.1.4  หลกัสูตร ปวส.การบญัชี 16,338.39 67,089.33 0.24 ไม่มีประสิทธิภาพ 
6. การเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะดับ ปวช.     

    6.1 สาขาวศิวกรรมศาสตร์ 30,338.39 128,211.22 0.24 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          6.1.1  หลกัสูตร ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 30,338.39 128,211.22 0.24 ไม่มีประสิทธิภาพ 
7. การเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ระดบั ปวช.     

    7.1 สาขาบริหารธุรกจิ 30,338.39 98,936.11 0.31 ไม่มีประสิทธิภาพ 

          7.1.1  หลกัสูตร ปวช. เตรียมบริหารธุรกิจ 30,338.39 98,936.11 0.31 ไม่มีประสิทธิภาพ 
    7.2 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30,338.39 101,571.48 0.30 ไม่มีประสิทธิภาพ 

          7.2.1  หลกัสูตร ปวช. เตรียมสถาปัตยกรรม 30,338.39 101,571.48 0.30 ไม่มีประสิทธิภาพ 

 
   จากตารางขา้งตน้สรุปความคุม้ค่าและประสิทธิภาพการบริหารตน้ทุนต่อหน่วย
รายหลกัสูตรปี 2560 โดยไม่น ารายไดเ้งินแผ่นดินมารวมค านวณ พบว่าภาพรวมของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีอัตราส่วนความคุ้มค่าเท่ากับ 0.23 ซ่ึงแสดงให้เห็นความไม่มี
ประสิทธิภาพของตน้ทุนรายหลกัสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลยั แสดงใหเ้ห็นวา่จากการแสวงหา
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รายไดข้องมหาวิทยาลยัยงัไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายส าหรับผลิตนกัศึกษา มหาวิทยาลยัควรพิจารณา
จดัหารายได ้เพื่อใหเ้พียงพอต่อค่าใชจ่้ายดงักล่าว 
 
  2)   อตัราส่วนรายไดต่้อค่าใชจ่้ายส าหรับผลิตนกัศึกษากบัรายไดท่ี้มหาวิทยาลยัได้รับ 
ทั้งน้ีรวมรายได้ทีไ่ด้รับการจัดสรรจากรัฐบาล เพื่อเป็นการวดัประสิทธิภาพในการจดัหารายได ้และ
ควบคุมค่าใชจ่้ายของมหาวทิยาลยั 
 
 (กรณีรวมรายไดจ้ากงบประมาณจดัสรรจากรัฐบาล) 

 

หลกัสูตร 
 รายได้ต่อ
หน่วย  

 ต้นทุนต่อ
หน่วย  

 B/C   แปลผล  

1. การเรียนการสอนระดบัปริญญาโท     

    1.1 สาขาเกษตรศาสตร์ - - - - 
    1.2 สาขาวศิวกรรมศาสตร์ 141,390.12 108,207.43 1.31 มีประสิทธิภาพ 
          1.2.1 หลกัสูตร วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล 130,390.12 138,739.71 0.94 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          1.2.2 หลกัสูตร วศม.วิศวกรรมไฟฟ้า 150,390.12 83,226.48 1.81 มีประสิทธิภาพ 
    1.3 สาขาบริหารธุรกจิ 150,390.12 61,247.73 2.46 มีประสิทธิภาพ 
            1.3.1 หลกัสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ 150,390.12 61,247.73 2.46 มีประสิทธิภาพ 
     1.4 สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 130,390.12 159,810.11 0.82 ไม่มีประสิทธิภาพ 
            1.4.1 หลกัสูตร ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 130,390.12 159,810.11 0.82 ไม่มีประสิทธิภาพ 
2. การเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะดับปริญญาตรี     
    2.1 สาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 116,390.12 128,251.48 0.91 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          2.1.9 หลกัสูตร วท.บ. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 116,390.12 128,251.48 0.91 ไม่มีประสิทธิภาพ 
    2.2 สาขาวศิวกรรมศาสตร์ 120,470.39 81,271.60 1.48 มีประสิทธิภาพ 
          2.2.3 หลกัสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 116,390.12 82,396.57 1.41 มีประสิทธิภาพ 
          2.2.4 หลกัสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา 116,390.12 82,887.65 1.40 มีประสิทธิภาพ 
          2.2.5 หลกัสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 116,390.12 82,562.01 1.41 มีประสิทธิภาพ 
          2.2.6 หลกัสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 116,390.12 97,005.64 1.20 มีประสิทธิภาพ 
          2.2.7 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 121,390.12 91,689.92 1.32 มีประสิทธิภาพ 
          2.2.8 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 121,390.12 87,077.61 1.39 มีประสิทธิภาพ 
          2.2.9 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 121,390.12 74,328.56 1.63 มีประสิทธิภาพ 
          2.2.10 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 121,390.12 82,018.45 1.48 มีประสิทธิภาพ 
          2.2.11 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมแม่พิมพ ์ 121,390.12 80,789.25 1.50 มีประสิทธิภาพ 
          2.2.12 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 121,390.12 82,095.07 1.48 มีประสิทธิภาพ 
          2.2.14 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 121,390.12 111,837.75 1.09 มีประสิทธิภาพ 
          2.2.15 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ 121,390.12 80,240.12 1.51 มีประสิทธิภาพ 

รายได้ต่อหน่วย ต้นทุนต่อหน่วย B/C แปลผล 

            118,067.26  115,050.53 1.02 ไม่มปีระสิทธิภาพ 
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หลกัสูตร 
 รายได้ต่อ
หน่วย  

 ต้นทุนต่อ
หน่วย  

 B/C   แปลผล  

          2.2.16 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 121,390.12 73,771.20 1.65 มีประสิทธิภาพ 
          2.2.17 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 121,390.12 80,589.94 1.51 มีประสิทธิภาพ 
          2.2.18 หลกัสูตร อส.บ. เทคโนโลยเีคร่ืองกล 116,390.12 65,005.56 1.79 มีประสิทธิภาพ 
          2.2.19 หลกัสูตร อส.บ. เทคโนโลยโีทรคมนาคม 116,390.12 60,525.05 1.92 มีประสิทธิภาพ 
          2.2.21 หลกัสูตร อส.บ. เทคโนโลยอุีตสาหการ 116,390.12 46,005.04 2.53 มีประสิทธิภาพ 
          2.2.22 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตร 121,390.12 58,873.30 2.06 มีประสิทธิภาพ 
          2.2.23 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร 121,390.12 146,710.07 0.83 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          2.2.24 หลกัสูตร อส.บ. เทคโนโลยเีหมืองแร่ - - - - 
          2.2.25 หลกัสูตร วศ.บ.การผลิตและนวตักรรมอาหาร 121,390.12 152,533.52 0.80 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          2.2.26 หลกัสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุม
อตัโนมติั 

121,390.12 76,912.60 1.58 มีประสิทธิภาพ 

3. การเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ระดบัปริญญาตรี     
    3.1 สาขาบริหารธุรกจิ 114,433.13 70,583.99 1.62 มีประสิทธิภาพ 
          3.1.1  หลกัสูตร บช.บ.การบญัชี 112,890.12 79,668.07 1.42 มีประสิทธิภาพ 
          3.1.3  หลกัสูตร บธ.บ.การจดัการ 112,890.12 73,107.02 1.54 มีประสิทธิภาพ 
          3.1.5  หลกัสูตร บธ.บ.การตลาด 112,890.12 70,564.77 1.60 มีประสิทธิภาพ 
          3.1.6  หลกัสูตร บธ.บ.ภาษาองักฤษธุรกิจ 112,890.12 64,267.42 1.76 มีประสิทธิภาพ 
          3.1.7  หลกัสูตร บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 112,890.12 72,193.43 1.56 มีประสิทธิภาพ 
          3.1.8  หลกัสูตร บธ.บ.การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
(นานาชาติ) 

140,390.12 77,756.87 1.81 มีประสิทธิภาพ 

          3.1.9  หลกัสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ 112,890.12 30,032.62 3.76 มีประสิทธิภาพ 
    3.2 สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 123,390.12 84,960.42 1.45 มีประสิทธิภาพ 
          3.2.1  หลกัสูตร ทล.บ.เซรามิก 123,390.12 118,484.38 1.04 มีประสิทธิภาพ 
          3.2.2  หลกัสูตร ทล.บ.เทคโนโลยกีารพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ 123,390.12 96,468.29 1.28 มีประสิทธิภาพ 
          3.2.4  หลกัสูตร ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร 123,390.12 76,340.99 1.62 มีประสิทธิภาพ 
          3.2.5  หลกัสูตร ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 123,390.12 90,587.47 1.36 มีประสิทธิภาพ 
          3.2.6  หลกัสูตร ศล.บ.ทศันศิลป์ 123,390.12 74,519.61 1.66 มีประสิทธิภาพ 
          3.2.8  หลกัสูตร ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดบั 123,390.12 84,247.28 1.46 มีประสิทธิภาพ 
    3.3 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 129,390.12 87,235.53 1.48 มีประสิทธิภาพ 
          3.3.1  หลกัสูตร สถ.บ.เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม 129,390.12 76,528.13 1.69 มีประสิทธิภาพ 
          3.3.2  หลกัสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรม 129,390.12 92,650.84 1.40 มีประสิทธิภาพ 
          3.3.3  หลกัสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 129,390.12 79,236.23 1.63 มีประสิทธิภาพ 
    3.4 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 112,890.12 74,427.29 1.52 มีประสิทธิภาพ 
          3.4.1  หลกัสูตร ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการโรงแรม 112,890.12 72,469.43 1.56 มีประสิทธิภาพ 
          3.4.2  หลกัสูตร ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 112,890.12 79,348.33 1.42 มีประสิทธิภาพ 
          3.4.3  หลกัสูตร ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ 112,890.12 64,317.47 1.76 มีประสิทธิภาพ 
4. การเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะดับปวส.     
    4.2 สาขาวศิวกรรมศาสตร์ 107,390.12 76,708.54 1.40 มีประสิทธิภาพ 
          4.2.2  หลกัสูตร ปวส.ช่างกลโรงงาน 107,390.12 100,625.46 1.07 มีประสิทธิภาพ 



127 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2560 
 

หลกัสูตร 
 รายได้ต่อ
หน่วย  

 ต้นทุนต่อ
หน่วย  

 B/C   แปลผล  

          4.2.5  หลกัสูตร ปวส.ช่างยนต ์ 107,390.12 77,479.79 1.39 มีประสิทธิภาพ 
          4.2.7  หลกัสูตร ปวส.ช่างโลหะ 107,390.12 96,543.77 1.11 มีประสิทธิภาพ 
          4.2.8  หลกัสูตร ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 107,390.12 72,574.77 1.48 มีประสิทธิภาพ 
          4.2.9  หลกัสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 107,390.12 60,505.82 1.77 มีประสิทธิภาพ 
          4.2.10  หลกัสูตร ปวส.ไฟฟ้า 107,390.12 82,466.92 1.30 มีประสิทธิภาพ 
          4.2.11  หลกัสูตร ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 107,390.12 68,785.79 1.56 มีประสิทธิภาพ 
5. การเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ระดบั ปวส.     
    5.1 สาขาบริหารธุรกจิ 107,390.12 68,677.68 1.56 มีประสิทธิภาพ 
          5.1.1  หลกัสูตร ปวส.การจดัการ 107,390.12 54,894.54 1.96 มีประสิทธิภาพ 
          5.1.2  หลกัสูตร ปวส.การตลาด 107,390.12 71,738.27 1.50 มีประสิทธิภาพ 
          5.1.4  หลกัสูตร ปวส.การบญัชี 107,390.12 67,089.33 1.60 มีประสิทธิภาพ 
6. การเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะดับ ปวช.     
    6.1 สาขาวศิวกรรมศาสตร์ 121,390.12 128,211.22 0.95 ไม่มีประสิทธิภาพ 
          6.1.1  หลกัสูตร ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 121,390.12 128,211.22 0.95 ไม่มีประสิทธิภาพ 
7. การเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ระดบั ปวช.     
    7.1 สาขาบริหารธุรกจิ 121,390.12 98,936.11 1.23 มีประสิทธิภาพ 
          7.1.1  หลกัสูตร ปวช. เตรียมบริหารธุรกิจ 121,390.12 98,936.11 1.23 มีประสิทธิภาพ 
    7.2 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 121,390.12 101,571.48 1.20 มีประสิทธิภาพ 
          7.2.1  หลกัสูตร ปวช. เตรียมสถาปัตยกรรม 121,390.12 101,571.48 1.20 มีประสิทธิภาพ 

 
 จากตารางขา้งตน้สรุปความคุม้ค่าและประสิทธิภาพการบริหารตน้ทุนต่อหน่วยราย
หลักสูตรปี 2560 โดยน ารายได้เงินแผ่นดินมารวมค านวณ พบว่าภาพรวมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา มีอตัราส่วนความคุม้ค่าเท่ากบั 1.02  ท าใหเ้ห็นวา่ภาพรวมทุกหลกัสูตร
ของมหาวิทยาลยัมีประสิทธิภาพ แต่ยงัมีจ  านวน 14 หลกัสูตร ท่ีแปลผลออกมาไม่มีประสิทธิภาพ 
จากจ านวนรายหลกัสูตรทั้งหมด รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 -  ระดับปริญญาโท จ านวน 4 หลักสูตร มีประสิทธิภาพ 2 หลักสูตร และไม่มี
ประสิทธิภาพ 2 หลกัสูตร คือ หลกัสูตร วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล และ หลกัสูตร ศป.ม.ศิลปะและ
การออกแบบสร้างสรรค ์
 -  ระดับปริญญาตรี จ านวน 41 หลักสูตร มีประสิทธิภาพ 38 หลักสูตร ไม่มี
ประสิทธิภาพ 3 หลกัสูตร คือ หลกัสูตร วท.บ.วศิวกรรมกระบวนการอาหาร วศ.บ. วศิวกรรมอาหาร 
และหลกัสูตร วศ.บ.การผลิตและนวตักรรมอาหาร   
 -  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ  านวน 10 หลกัสูตร แปลงผลออกมา
คือทุกรายหลกัสูตรมีประสิทธิภาพ 
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 -  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 3 หลักสูตร มีประสิทธิภาพ 2 
หลกัสูตร และไม่มีประสิทธิภาพ 1 หลกัสูตรคือ หลกัสูตร ปวช.เตรียมวศิวกรรมศาสตร์ 
 
 2.12 การวดัประสิทธิผล 
 2.12.1 วดัประสิทธิผลของการผลติบัณฑิต  (ระดับมหาวทิยาลยั) 
 
ตารางแสดงการวดัประสิทธิผลของการผลิตบณัฑิต  (ระดบัมหาวทิยาลยั) 

ปี ต้นทุนต่อหน่วย จ านวนบัณฑิตส าเร็จการศึกษา ต้นทุนรวม 
2560 115,050.53 2,303 264,961,370.59 
2559 80,181.50 2,121 170,064,961.50 

  
 การวัดประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต (ระดับมหาวิทยาลัย) ไม่มีประสิทธิผล 
เปรียบเทียบจ านวนบณัฑิตส าเร็จการศึกษา 2560 และ 2559 จ  านวนบณัฑิตเพิ่มข้ึน 182 คน ในขณะ
ท่ี ตน้ทุนรวมในปี 2560 มากกวา่ในปี 94,896,409.09 ลา้นบาท 
  
  2.12.2 วดัประสิทธิผลของการผลติบัณฑิต  (ระดับหลกัสูตร) 
 วดัประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิต ระหวา่งปี 2560 และปี 2559 จ  านวน 49 หลกัสูตร  
 -  ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร ไม่มีประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต จ านวน 1 
หลกัสูตร ขอ้มูลไม่สามารถเปรียบเทียบได ้2 หลกัสูตร 
 -  ระดับปริญญาตรี 44 หลักสูตร มีประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต จ านวน 16 
หลกัสูตร ไม่มีประสิทธผล 14 หลกัสูตร ขอ้มูลไม่สามารถเปรียบเทียบได ้14 หลกัสูตร  
 
ตารางแสดงการวดัประสิทธิผลของการผลติบัณฑิต  (ระดับหลกัสูตร) 

หลกัสูตร 

2560 2559 เทียบ 
ความมี

ประสิทธิผล 

มี/ไม่ม ี
ประสิทธิผล 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

จ านวน
บัณฑิต 

ต้นทุนรวม 
ต้นทุนต่อ
หน่วย 

จ านวน
บัณฑิต 

ต้นทุนรวม 

1. การเรียนการสอนระดับปริญญาโท         

1.1 สาขาเกษตรศาสตร์ - 
 

- 
  

- - 
 

1.2 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
        

1.2.1 หลกัสูตร วศ.ม.วศิวกรรมเคร่ืองกล 138,739.71 
 

ไม่มีนศ.จบ 112,515.87 
 

ไม่มีนศ.จบ - 
 

1.2.2 หลกัสูตร วศม.วิศวกรรมไฟฟ้า 83,226.48 2 166,452.96 135,209.39 1 135,209.39 31,243.57 X 
1.3 สาขาบริหารธุรกิจ 

  
- 

   
- 

 

1.3.1 หลกัสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ 61,247.73 
 

ไม่มีนศ.จบ 
  

- - 
 

1.4 สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
  

- 
     

1.4.1 หลกัสูตร ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบ
สร้างสรรค ์

159,810.11 
 

ไม่มีนศ.จบ 
  

- - 
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หลกัสูตร 

2560 2559 เทียบ 
ความมี

ประสิทธิผล 

มี/ไม่ม ี
ประสิทธิผล 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

จ านวน
บัณฑิต 

ต้นทุนรวม 
ต้นทุนต่อ
หน่วย 

จ านวน
บัณฑิต 

ต้นทุนรวม 

2. การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระดับปริญญาตรี 

        

 2.1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 
  

- 
  

- - 
 

2.1.9 หลกัสูตร วท.บ. วศิวกรรมกระบวนการ
อาหาร 

128,251.48 
 

ไม่มีนศ.จบ 80,458.67 
 

ไม่มีนศ.จบ - 
 

2.2 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
      

- 
 

2.2.1 หลกัสูตร ค.อ.บ. วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
   

205878.50 2 
 

411,757.00 
 

2.2.3 หลกัสูตร ค.อ.บ. วศิวกรรมไฟฟ้า 82,396.57 
 

ไม่มีนศ.จบ 
  

- - 
 

2.2.4 หลกัสูตร ค.อ.บ. วศิวกรรมโยธา 82,887.65 28 2,320,854.21 112,977.34 31 3,502,297.60 1,181,443.39 √ 
2.2.5 หลกัสูตร ค.อ.บ. วศิวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

82,562.01 36 2,972,232.39 59,089.46 30 1,772,683.82 1,199,548.57 X 

2.2.6 หลกัสูตร ค.อ.บ. วศิวกรรมอุตสาหการ 97,005.64 16 1,552,090.26 83,844.57 30 2,515,337.24 963,246.99 √ 
2.2.7 หลกัสูตร วศ.บ. วศิวกรรมเกษตรและ
ชีวภาพ 

91,689.92 
 

ไม่มีนศ.จบ 85,488.90 12 1,025,866.86 - 
 

2.2.8 หลกัสูตร วศ.บ. วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 87,077.61 71 6,182,510.46 74,936.35 36 2,697,708.43 3,484,802.03 X 
2.2.9 หลกัสูตร วศ.บ. วศิวกรรมเคร่ืองกล 74,328.56 63 4,682,699.34 80,026.99 119 9,523,212.10 4,840,512.75 √ 
2.2.10 หลกัสูตร วศ.บ. วศิวกรรมไฟฟ้า 82,018.45 142 11,646,620.03 76,551.01 123 9,415,773.75 2,230,846.28 X 
2.2.11 หลกัสูตร วศ.บ. วศิวกรรมแม่พิมพ ์ 80,789.25 17 1,373,417.26 73,691.95 50 3,684,597.54 2,311,180.28 √ 
2.2.12 หลกัสูตร วศ.บ. วศิวกรรมโยธา 82,095.07 85 6,978,080.93 57,282.04 72 4,124,307.20 2,853,773.73 X 
2.2.14 หลกัสูตร วศ.บ. วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 111,837.75 34 3,802,483.53 88,195.92 22 1,940,310.16 1,862,173.37 X 
2.2.15 หลกัสูตร วศ.บ. วศิวกรรมเหมืองแร่ 80,240.12 36 2,888,644.15 70,915.84 15 1,063,737.56 1,824,906.59 X 
2.2.16 หลกัสูตร วศ.บ. วศิวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

73,771.20 41 3,024,619.35 67,981.70 61 4,146,883.95 1,122,264.60 √ 

2.2.17 หลกัสูตร วศ.บ. วศิวกรรมอุตสาหการ 80,589.94 58 4,674,216.52 81,140.67 52 4,219,315.02 454,901.49 X 
2.2.18 หลกัสูตร อส.บ. เทคโนโลยเีคร่ืองกล 65,005.56 33 2,145,183.64 72,179.79 59 4,258,607.51 2,113,423.87 √ 
2.2.19 หลกัสูตร อส.บ. เทคโนโลยี
โทรคมนาคม 

60,525.05 36 2,178,901.90 88,502.59 27 2,389,569.92 210,668.01 √ 

2.2.21 หลกัสูตร อส.บ. เทคโนโลยอุีตสาหการ 46,005.04 44 2,024,221.88 67,213.08 74 4,973,768.16   
2.2.22 หลกัสูตร วศ.บ. วศิวกรรมเคร่ืองจกัรกล
เกษตร 

58,873.30 13 765,352.93 92,060.98 11 1,012,670.74 -     
247,317.81 

√ 

2.2.23 หลกัสูตร วศ.บ. วศิวกรรมอาหาร 146,710.07 
 

ไม่มีนศ.จบ 162,694.19 
 

ไม่มีนศ.จบ - 
 

2.2.24 หลกัสูตร อส.บ. เทคโนโลยเีหมืองแร่ - 
 

- 57,220.27 
 

ไม่มีนศ.จบ - 
 

2.2.25 หลกัสูตร วศ.บ.การผลิตและนวตักรรม
อาหาร 

152,533.52 
 

ไม่มีนศ.จบ 
  

- - 
 

2.2.26 หลกัสูตร วศ.บ.วศิวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอตัโนมติั 

76,912.60 
 

ไม่มีนศ.จบ 
  

- - 
 

3. การเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ระดับ
ปริญญาตรี 

     
- - 

 

3.1 สาขาบริหารธุรกิจ 
      

- 
 

3.1.1  หลกัสูตร บช.บ.การบญัชี 79,668.07 211 16,809,962.37 68,294.05 215 14,683,221.19 2,126,741.18 X 
3.1.3  หลกัสูตร บธ.บ.การจดัการ 73,107.02 243 17,765,005.04 69,599.78 263 18,304,741.59 539,736.55 √ 
3.1.4  หลกัสูตร บธ.บ.การจดัการธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ 

- 
 

- 54,872.08 
 

- - 
 

3.1.5  หลกัสูตร บธ.บ.การตลาด 70,564.77 155 10,937,539.75 65,337.50 196 12,806,149.48 1,868,609.74 √ 
3.1.6  หลกัสูตร บธ.บ.ภาษาองักฤษธุรกิจ 64,267.42 146 9,383,043.24 63,494.26 107 6,793,885.75 2,589,157.49 X 
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หลกัสูตร 

2560 2559 เทียบ 
ความมี

ประสิทธิผล 

มี/ไม่ม ี
ประสิทธิผล 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

จ านวน
บัณฑิต 

ต้นทุนรวม 
ต้นทุนต่อ
หน่วย 

จ านวน
บัณฑิต 

ต้นทุนรวม 

3.1.7  หลกัสูตร บธ.บ. ระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ 

72,193.43 102 7,363,729.85 66,315.78 97 6,432,630.27 931,099.58 X 

3.1.8  หลกัสูตร บธ.บ.การจดัการธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ (นานาชาติ) 

77,756.87 49 3,810,086.40 75,565.51 41 3,098,185.87 711,900.54 X 

3.1.9  หลกัสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ 30,032.62 
 

ไม่มีนศ.จบ 
  

- - 
 

3.2 สาขาศิลปกรรมศาสตร์         
3.2.1  หลกัสูตร ทล.บ.เซรามิก 118,484.38 14 1,658,781.25 109,085.22 16 1,745,363.50 86,582.24 √ 

3.2.2  หลกัสูตร ทล.บ.เทคโนโลยกีารพิมพแ์ละ
บรรจุภณัฑ ์

96,468.29 59 5,691,629.17 88,728.00 34 3,016,752.06 2,674,877.12 X 

3.2.4  หลกัสูตร ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร 76,340.99 81 6,183,620.04 79,000.13 79 6,241,010.03 57,389.98 √ 
3.2.5  หลกัสูตร ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 90,587.47 45 4,076,435.93 94,402.13 53 5,003,312.72 926,876.78 √ 
3.2.6  หลกัสูตร ศล.บ.ทศันศิลป์ 74,519.61 66 4,918,294.24 79,104.23 93 7,356,693.41 2,438,399.17 √ 
3.2.8  หลกัสูตร ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดบั 84,247.28 40 3,369,891.16 86,833.01 58 5,036,314.40 1,666,423.24 √ 

3.3 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
      

- 
 

3.3.1  หลกัสูตร สถ.บ.เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม 

76,528.13 54 4,132,519.13 143,468.27 9 1,291,214.40 2,841,304.73 X 

3.3.2  หลกัสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรม 92,650.84 
 

ไม่มีนศ.จบ 65,480.82 44 2,881,155.90 - 
 

3.3.3  หลกัสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 79,236.23 28 2,218,614.57 73,245.83 25 1,831,145.70 387,468.88 X 
3.4 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

      
- 

 

3.4.1  หลกัสูตร ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 

72,469.43 71 5,145,329.78 64,376.25 107 6,888,258.60 1,742,928.82 √ 

3.4.2  หลกัสูตร ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารสากล 

79,348.33 
 

ไม่มีนศ.จบ 63,455.17 38 2,411,296.44 - 
 

3.4.3  หลกัสูตร ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการ
บริการ 

64,317.47 2 128,634.94 
  

- 128,634.94 
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 2.13  ภาวะมีงานท าของบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2559 ระดบัปริญญาตรี 2,303 คน โดยวิเคราะห์จากจ านวนบณัฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ
ทั้งหมด 2,187 คน มีบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้ท างานภายใน 1 ปี จ  านวน 1,609 คน เท่ากับ              
ร้อยละ 94.96 บณัฑิตท่ีไดง้านท าตรงสาขาท่ีเรียน จ านวน 1,342 คน เท่ากบัร้อยละ 58.27 อนุมานได้
วา่ในการผลิตบณัฑิตสามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานไดดี้  
 
ตารางแสดงภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2559 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 

จ านวนบัณฑิต 2,303 100.00% 
จ านวนบัณฑิตทีต่อบแบบส ารวจ 2,187 94.96% 
จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหลงัส าเร็จการศึกษา 1,609 69.87% 
ตรงสาขาทีเ่รียน 1,342 58.27% 
ไม่ตรงสาขาทีเ่รียน 267 11.59% 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน     
-          สูงสุด 300,000 
-          ต า่สุด 3,000 
-          เฉลีย่ 14,203 
จ านวนบัณฑิตประกอบอาชีพอสิระ 141 6.12% 

 
 
 2.14  การเปรียบเทยีบข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยเพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขัน 

 การเปรียบเทียบโอกาสในการแข่งขนั จะเปรียบเทียบกลุ่มสาขาวิชาในระดับปริญญา
โทและระดับปริญญาตรี โดยใชข้อ้มูลจากรายงานตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธญับุรีในการวิเคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุนผลผลิตของสถาบนัอุดมศึกษา จากมหาวทิยาลยั
ท่ีเลือกมาท าการวิเคราะห์ เป็นมหาวิทยาลยัท่ีได้ด าเนินการค านวณตน้ทุนต่อหน่วย และจดักลุ่ม
สาขาวิชาตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาไดเ้ลือกเปรียบเทียบขอ้มูลตน้ทุนต่อหน่วย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กบัมหาวิทยาลยัในกลุ่มราชมงคลคือ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี              
ราชมงคลธญับุรี รายงานตน้ทุนต่อหน่วยในระดบัสาขา พบวา่ 
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ตารางแสดงการเปรียบเทยีบต้นทุนต่อหน่วยเพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขัน 

กลุ่มสาขาวิชา มทร.ล้านนา มทร.ธัญบุรี แตกต่าง  แปลผล 

ระดบัปริญญาโท         
 1. สาขาวศิวกรรมศาสตร์  146,399.42 110,611.56 มากกวา่ 32% แข่งขนัไม่ได ้
 2. สาขาวชิาศิลปกรรม 120,875.93 117,426.03 มากกวา่ 3% แข่งขนัไม่ได ้
 3. สาขาบริหารธุรกิจ  50,131.62 108,942.03 นอ้ยกวา่ 54% แข่งขนัได ้
ระดบัปริญญาตรี 

    

 1. สาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ  172,019.25 101,400.01 มากกวา่ 70% แข่งขนัไม่ได ้
 2. สาขาวศิวกรรมศาสตร์  105,109.95 80,775.37 มากกวา่ 30% แข่งขนัไม่ได ้
 3. สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์  110,171.15 121,268.34 นอ้ยกวา่ 9% แข่งขนัได ้
 4. สาขาวชิาศิลปกรรม 121,248.11 83,913.91 มากกวา่ 44% แข่งขนัไม่ได ้
 5. สาขาบริหารธุรกิจ  101,742.22 49,650.31 มากกวา่ 105% แข่งขนัไม่ได ้
 6. สาขามนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์  97,229.55 79,933.69 มากกวา่ 22% แข่งขนัไม่ได ้

  
 จากการเปรียบเทียบตน้ทุนต่อหน่วย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรีทั้งหมด  6 สาขาวชิา พบวา่มี 2 สาขาวชิาของมทร.ลา้นนาท่ี
มีตน้ทุนต่อหน่วยนอ้ยกวา่ มทร.ธญับุรี คือ ระดบัปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจนอ้ยกวา่ร้อยละ 
54 และปริญญาตรีสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์น้อยกว่าร้อยละ 9 ท่ีมทร.ลา้นนา สามารถสร้าง
โอกาสในการแข่งขนัได ้แต่ยงัมีอีก 7 สาขาวิชา ท่ีมทร.ลา้นนามีตน้ทุนมากกวา่มทร.ธญับุรีคือ ท่ีท า
ให ้มทร.ลา้นนายงัไม่สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขนักบัมทร.ธญับุรีได ้
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

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

5.1-2-02 ค าสัง่ มทร.ลา้นนา ท่ี 615/2560 ลงวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560 
5.1-2-03 โครงการบริหารตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ 2560 
5.1-2-04 รายงานการวเิคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีการศึกษา 2560 
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 ข้อ 3. ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเส่ียง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเส่ียงที่
เกิดจำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำม
พนัธกจิของสถำบันและให้ระดับควำมเส่ียงลดลงจำกเดิม 

 
ผู้ก ำกบัดูแลตวับ่งช้ี : ผศ.ดร.นิวตัร  มูลปา 

รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและพฒันาระบบ 
หน่วยงำน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผศ.ศุภชยั อคัรนรากลุ 

ผูอ้  านวยการกองนโยบายและแผน 
หน่วยงำน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรำยงำน : - 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1500-3 
E-mail :  - 

 
ผลกำรด ำเนินงำน :  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาไดจ้ดัท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561-2565 (5.1-3-
01)  โดยมีวิสัยทัศน์สู่ความส าเร็จของมหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัยชั้ นน าด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยี ในการผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติ ของสังคม ชุมชน ทอ้งถ่ิน อยา่ง
ย ัง่ยนื” โดยมีประเด็นยทุธศาสตร์ 3 ประเด็น คือ 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาการศึกษาเพื่อผลิตก าลงัคนนกัปฏิบติั (Hands-On) 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การพฒันามหาวทิยาลยัเพื่อการเติบโตร่วมกบัการพฒันาประเทศ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 3  การพฒันาการบริหารจดัการ และการสร้างฐานวฒันธรรมองคก์ร 
เพื่อให้มหาวิทยาลยับรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดจึงได้ก าหนดกระบวนการแนวทาง

ปฏิบติัและไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา (5.1-3-02) ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด  

เพื่อเป็นการขบัเคล่ือนขนัโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยทัว่ทั้ ง
องคก์ร จึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
(5.1-3-03) อีกทั้งไดจ้ดัโครงการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา (5.1-3-
04) ในวนัท่ี 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องนวตักรรมเสริมทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 56 พรรษา  เพื่อให้ความรู้ในการบริหารความเส่ียงแก่ ผูบ้ริหาร หัวหน้าหน่วยงาน 
อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี และผูเ้ก่ียวข้อง อีกทั้ งได้ร่วมวิเคราะห์ความเส่ียง ประเมินโอกาสและ
ผลกระทบ พร้อมจดัล าดบัความเส่ียงตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั และไดจ้ดัท าแผน
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บริหารความเส่ียง โดยน าผลการวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ท่ีอยู่ใน
ระดับสูงและสูงมาก มาหาแนวทางการจัดการความเส่ียง /โครงการ/กิจกรรม อีกทั้ งก าหนด
ผูรั้บผิดชอบ และก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน ปัจจยัตามยทุธศาสตร์ทั้ง 3 ประเด็น (5.1-3-05) (5.1-
3-06) ดงัน้ี 
 ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรพฒันำกำรศึกษำเพ่ือผลติก ำลงัคนนักปฏิบัติ (Hands-On) 
 1.1  นกัศึกษาท่ีผลิตไม่เป็นบณัฑิตนกัปฏิบติั (Hands-On) และไม่ตอบสนองความตอ้งการ

ของตลาด 
 1.2  ทรัพยากรไม่ตอบสนองการผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั (Hands-On) 
 1.3  หลกัสูตรท่ีผลิตไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน 
 1.4  ระบบต่าง ๆ ในการด าเนินงานไม่ตอบโจทยก์ารผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั (Hands-On) 
 ยุทธศำสตร์ที ่2 กำรพฒันำมหำวทิยำลยัเพ่ือกำรเติบโตร่วมกบักำรพฒันำประเทศ 
 2.1  การพฒันามหาวทิยาลยัไม่ตอบสนองการเติบโตร่วมกบัการพฒันาประเทศ  
 2.2  บุคลากรมีศกัยภาพไม่ตรงตามการเติบโตร่วมกบัการพฒันาประเทศ 
 2.3  การเปล่ียนแปลงระเบียบ ขอ้บงัคบั ไม่เอ้ือต่อการปฏิบติั 
 2.4  ระบบการด าเนินงานไม่ตอบสนองการพฒันาประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที ่3 กำรพฒันำกำรบริหำรจัดกำรและกำรสร้ำงฐำนวฒันธรรมองค์กร 
 3.1  การพฒันาการบริหารจดัการและการสร้างฐานวฒันธรรมองค์กรของมหาวิทยาลยัไม่

ประสบผลส าเร็จ 
 3.2  การบริหารจดัการทรัพยากรไม่ครอบคลุมการบริหารจดัการครบทุกมิติและไม่เกิด

วฒันธรรมองคก์รท่ีดี 
 3.3  ระเบียบ ขอ้บงัคบั ไม่ตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบนั 
 3.4  ระบบการด าเนินงานไม่ตอบสนองการบริหารจดัการ 

 

ยุทธศำสตร์ ปัจจัยเส่ียง 
ระดบั 

ควำมเส่ียง 
ปัจจัย 

1. การพฒันา
การศึกษาเพื่อ
ผลิตก าลงัคน
นกัปฏิบติั 
(Hands-On) 

1.1  สัดส่วนการรับนกัศึกษาจากอาชีวะศึกษา ต่อสายสามญัไม่
เป็นไปตามเกณฑย์ทุธศาสตร์  (70:30) 

16 (สูง) ภายใน/
ภายนอก 

1.2  ร้อยละของการมีงานท าของบณัฑิตต ่ากวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 12 (สูง) ภายใน/
ภายนอก 

2.1  บุคลากรประจ าหลกัสูตร/ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรไม่เป็นไปตาม
เกณฑก์ ากบัมาตรฐานหลกัสูตร ของ สกอ. 

12 (สูง) ภายใน 

3.1  เกณฑก์ารประเมินหลกัสูตรมีการเปล่ียนแปลงจากส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา( สกอ.) 

15 (สูง) ภายใน/
ภายนอก 

4.1  ระบบการสร้างหลกัสูตรไม่ตรงตามความตอ้งการของ 15 (สูง) ภายใน/
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ยุทธศำสตร์ ปัจจัยเส่ียง 
ระดบั 

ควำมเส่ียง 
ปัจจัย 

ตลาดแรงงาน ภายนอก 
2. การพฒันา
มหาวทิยาลยั
เพื่อการเติบโต
ร่วมกบัการ
พฒันาประเทศ 

1.1  มิตินโยบายสู่การปฏิบติัขาดการถ่ายทอดนโยบาย ไม่สามารถ
ด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนได ้

20 (สูง) ภายใน 

1.2  การปรับเปล่ียน/เพ่ิมเติมนโยบายระหวา่งปี ท  าใหผู้ป้ฏิบติังาน
ตอ้งปรับแผนจนท าใหไ้ม่บรรลุตามวตัถุประสงค/์เป้าหมายของ
องคก์ร 

16 (สูง) ภายใน/
ภายนอก 

2.1  บุคลากรท่ีมีศกัยภาพและทกัษะในการท าวจิยั/การบริการวชิาการ
มีปริมาณนอ้ย (ขาดบุคลากรท่ีสามารถรับช่วงต่อได)้ 

20 (สูง) ภายใน 

2.2  บุคลากรขาดแรงจูงใจในการด าเนินการวจิยั/การบริการวชิาการ 20 (สูง) ภายใน 
3.1  ระเบียบ ขอ้บงัคบั การเบิกจ่ายงบประมาณ (ระเบียบ พ.ศ. 2547, 

พรบ.การเบิกจ่าย พ.ศ. 2560)  ไม่เอ้ือต่อการปฏิบติังานวจิยั/
บริการวชิาการ 

16 (สูง) ภายใน 

4.1  ขาดกระบวนการรวบรวม/การถ่ายทอดองคค์วามรู้ และการ
เช่ือมโยงองคค์วามรู้ 

16 (สูง) ภายใน 

3. การ
พฒันาการ
บริหารจดัการ
และการสร้าง
ฐานวฒันธรรม
องคก์ร 

1.1  ขาดการก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ให้เป็นไปตามยทุธศาสตร์  

16 (สูง) ภายใน 

1.2  การวเิคราะห์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แนวทางการ
ด าเนินงานและเกณฑก์ารประเมินตวัช้ีวดัอาจไม่ครอบคลุมต่อ
เป้าหมายยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

12 (สูง) ภายใน 

2.1  ระบบและทรัพยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศลา้สมยัและไม่
เช่ือมโยงกนัส่งผลต่อการตดัสินใจและการปฏิบติังานของ
บุคลากรทุกระดบั 

20 (สูงมาก) ภายใน 

2.2  การบริหารจดัการทรัพยากร/อาคารสถานท่ี/ครุภณัฑ/์อตัราก าลงั/
สวสัดิการ/งบประมาณ ไม่สอดคลอ้งกบัการพฒันาตาม
ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยั 

12 (สูง) ภายใน 

2.3  การเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีควบคุมไม่ได ้เช่น แผน่ดินไหว 
น ้าท่วม ดินถล่ม เป็นตน้ ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อชีวติและ
ทรัพยสิ์นของมหาวทิยาลยั 

12 (สูง) ภายนอก 

3.1  ขาดนโยบายการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

20 (สูงมาก) ภายใน 

4.1  ความไม่เขา้ใจในกฎเกณฑ ์ระเบียบ วธีิการในการปฏิบติังาน 12 (สูง) ภายใน 

 
สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัทั้งภายในและปัจจยัภายนอกความเส่ียงตามประเด็นยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลยัท่ีตอ้งด าเนินการควบคุมโอกาสและป้องกนัผลกระทบต่อเป้าหมายมหาวทิยาลยั  
รวมปัจจยัทั้งส้ินจ านวน  18  ปัจจยั  
ระดบัความเส่ียงสูง จ  านวน  16 ปัจจยั 
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ระดบัความเส่ียงสูงมาก จ านวน   2 ปัจจยั 
ปัจจยัภายใน 12 ปัจจยั 
ปัจจยัภายนอก 1 ปัจจยั 
ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก 5 ปัจจยั 

 
ทั้งน้ีแผนบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พ.ศ. 2561-2565 ใน

ปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานเพื่อควบคุมโอกาสและผลกระทบจากปัจจยั
ดงัต่อไปน้ี 
 

ยุทธศำสตร์ ปัจจัยเส่ียง กำรด ำเนินงำน 
1. การพฒันา
การศึกษาเพื่อ
ผลิตก าลงัคนนกั
ปฏิบติั (Hands-
On) 

1.1 สัดส่วนการรับนกัศึกษาจาก
อาชีวะศึกษา ต่อสายสามญัไม่
เป็นไปตามเกณฑย์ทุธศาสตร์  
(70:30) 

มหาวิทยาลัยไดก้ าหนดนโยบายท่ีมุ่งเน้นให้ผลิตบณัฑิต
นักปฏิบติัสายวิชาชีพเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 
โดยเน้นนักศึกษาท่ีสามารถลงมือปฏิบัติงานตามสภาพ
ของปัญหาท่ีเกิดข้ึน อีกทั้ งมีเครือข่ายของสถานศึกษา
อาชีวะศึกษา เช่น โครงการอุดมศึกษาพ่ีเล้ียง เป็นตน้  

1.2 ร้อยละของการมีงานท าของ
บณัฑิตต ่ากวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ทั้ งใน
และต่างประเทศ ทั้งรูปแบบสหกิจศึกษา ฝึกงาน การเรียน
การสอนแบบโรงเรียนในโรงงาน เช่น CP ALL มิชลิน เบ
ท าโก  เป็ น ต้น  เพื่ อ ให้ ผู ้ป ระกอบ ก ารได้ เห็ น ถึ ง
ความสามารถของนักศึกษาและเม่ือจบการศึกษาสามารถ
ท างานในสถานประกอบการได้ทนัทีก็ให้เกิดประโยชน์
ทั้งนกัศึกษาและผูป้ระกอบการ  

2.1 บุคลากรประจ าหลกัสูตร/
ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรไม่เป็นไปตาม
เกณฑก์ ากบัมาตรฐานหลกัสูตรของ 
สกอ. 

มหาวิทยาลัยมีการส ารวจวุฒิของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
หลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรโดยส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนและเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ทางหลักสูตรจะมีการแจ้งปรับเปล่ียนตาม สมอ.08 ทุก
ภาคการศึกษา 

3.1 เกณฑก์ารประเมินหลกัสูตรมี
การเปล่ียนแปลงจากส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
ติดตามและประสานงานกบัส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งอย่างสม ่าเสมอ และ
มีหน้าท่ีสร้างความเขา้ใจกบัหน่วยงานภายใน เร่ืองเกณฑ์
การประเมินท่ีปรับเปล่ียน ใหท้นัต่อเหตุการณ์ 

4.1 ระบบการสร้างหลกัสูตรไม่ตรง
ตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

มหาวทิยาลยัมีการปรับปรุงหลกัสูตร วพิากษห์ลกัสูตร
และส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน ปรับรูปแบบ
และกระบวนการ ใหท้นัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั เช่น  
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มทร.ลา้นนา จดักิจกรรมพฒันาการ
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ยุทธศำสตร์ ปัจจัยเส่ียง กำรด ำเนินงำน 
เรียนการสอนแบบ Moduleเพ่ิมทกัษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์  
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ การจดัการเรียนการสอน
แบบโรงเรียนในโรงงาน (WIL) และการจดัการศึกษาแบบ
ซีดีไอโอ (CDIO) เพ่ือสร้างหลกัสูตรบณัฑิตพนัธ์ุใหม่  
มทร.ลา้นนา เชียงราย สร้างเครือข่ายกบั สายการบินไทย
สมายล ์แอเวย ์ในการสร้างบณัฑิตนกัปฏิบติั เป็นตน้ 

2. การพฒันา
มหาวทิยาลยัเพื่อ
การเติบโต
ร่วมกบัการ
พฒันาประเทศ 

1.1 มิตินโยบายสู่การปฏิบติัขาดการ
ถ่ายทอดนโยบาย ไม่สามารถ
ด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายตาม
แผนได ้

มหาวิทยาลัยได้จดัท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5ปี (2561 -
2565)โดยบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยมีส่วน
ร่วม และมีการท าความเข้าใจเร่ืองตัวช้ีวดักับหน่วยงาน
ผูรั้บผิดชอบทั้งในท่ีประชุมและตอบขอ้ซักถาม ทั้งยงัส่ง
มอบ ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยลงสู่ ทุก
หน่วยงานอีกทั้งไดอ้ธิบายตวัช้ีวดัตามแผนยุทธศาสตร์ใน
เล่มแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัเพ่ือสร้างความเขา้ใจใน
ตวัช้ีวดัของมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

1.2 การปรับเปล่ียน/เพ่ิมเติมนโยบาย
ระหวา่งปี ท  าใหผู้ป้ฏิบติังานตอ้ง
ปรับแผนจนท าใหไ้ม่บรรลุตาม
วตัถุประสงค/์เป้าหมายขององคก์ร 

กองนโยบายและแผนได้ติดตามการเปล่ียนแปลง จาก
นโยบายของภาครัฐและหน่วยงานก ากบัคือ ส านกังานการ
อุดมศึกษา(สกอ.)ในการเพื่อปรับรูปแบบ แผนงาน เพื่อ
ตอบสนองนโยบายของประเทศ เช่น ตอบสนองนโยบาย
ท่ี มุ่ ง เน้นผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพ เพ่ื อตอบสนอง
ตลาดแรงงานในอนาคต THAILAND 4.0 และมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ.2561 เป็นตน้  

2.1 บุคลากรท่ีมีศกัยภาพและทกัษะ
ในการท าวจิยั/การบริการวชิาการมี
ปริมาณนอ้ย (ขาดบุคลากรท่ี
สามารถรับช่วงต่อได)้ 

มหาวิทยาลยั ไดส่้งเสริมเพ่ือพฒันาศกัยภาพของบุคลากร 
เพ่ือสร้างทกัษะในการท าวจิยั/การบริการวชิาการ เช่น การ
ประชุมกองบรรณาธิการวารสารวชิาการรับใชสั้งคม มทร.
ล้านนา  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัย เพื่ อ
พฒันาการเรียนการสอน  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒ น าก าร เขี ยนข้อ เสนอโครงก ารวิจัย  ป ระจ า ปี
งบประมาณฯ 2563” (เขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุน)  
เป็นตน้ 

2.2 บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ
ด าเนินการวจิยั/การบริการวชิาการ 

มหาวิทยาลยัไดจ้ดัใหมี้การมอบรางวลัเชิดชูเกียรติ ในงาน
สถาปนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เพื่อยก
ย่อง เชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรท่ีเป็นแบบอย่าง สร้าง
ช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ภายใต้ภารกิจท่ีส าคัญ ของ
สถาบนัอุดมศึกษา คือ  
 ดา้นการเรียนการสอน 
 ดา้นการวจิยั 
 ดา้นการบริการวชิาการ 



138 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2560 
 

ยุทธศำสตร์ ปัจจัยเส่ียง กำรด ำเนินงำน 
 ดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
เพ่ือใหเ้ป็นท่ีประจกัษแ์ละเป็นแบบอยา่งแก่บุคลากร สร้าง
วฒันธรรมองคก์รที่ดี 

3.1 ระเบียบ ขอ้บงัคบั การเบิกจ่าย
งบประมาณ (ระเบียบ พ.ศ. 2547, 
พรบ.การเบิกจ่าย พ.ศ. 2560)  ไม่เอ้ือ
ต่อการปฏิบติังานวจิยั/บริการ
วชิาการ 

มหาวทิยาลยัมีการอบรม เสริมสร้างความรู้ ในระเบียบการ
เบิกจ่าย ให้กับนักวิจัยและมีคณะกรรมการงานวิจัยเพ่ือ
พิจารณากระบวนการ รูปแบบท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการ
ปฏิบติังานวจิยั/บริการวชิาการ 

4.1 ขาดกระบวนการรวบรวม/การ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ และการ
เช่ือมโยงองคค์วามรู้ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนามีการด าเนินงาน
ด้านการจัดก ารความ รู้  (KM) โดยได้ มี ก ารแ ต่ งตั้ ง
คณะกรรมการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลัยฯ โดยท า
หน้าท่ีจดัท าแผนการจดัการความรู้ของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกลยุท ธ์ของ
มห าวิท ยาลั ยฯ แล ะแผน บ ริห ารพัฒ น าบุ คล าก ร
มหาวิทยาลัย  โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินการการ
จัดก ารความ รู้  (KM) กองบ ริหารงาน บุ คคลได้ รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบด าเนินงานตามกระบวนการการ
การจัดการความรู้ระดบัสถาบันต่อจากสถาบันถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ ชุมชน  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ท างาน  การพฒันาบุคลากร  รวมไปถึงการพฒันาองคก์ร  
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แ ก้ ไ ข เพ่ิ ม เติ ม  (ฉ บั บ ท่ี 2)   พ .ศ . 2545 ก าห น ด ให้
สถานศึกษาทุกห่างจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา  โดยในองคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการได้
ก าหนดตวับ่งช้ีท่ี 5.1 การบริหารของสถาบนัเพ่ือการก ากบั
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของสถาบนั  ตามเกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 5 การก ากบัติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการ
ด าเนินการจดัการความรู้ตามระบบ  กองบริหารงานบุคคล
ขอสรุปผลการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 
 1. แต่งตั้ งคณะท างานด าเนินงานการจัดการความรู้ 
มทร.ลา้นนา ตามค าส่ังท่ี 181/2561  เพื่อให้การด าเนินงาน
เกิดความคล่องตัว  พร้อมทั้ งก าหนดแผนการจัดการ
ความรู้ปีงบประมาณ 2561  
 2. โอนเงินงบประมาณสนับสนุนการจดัการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ให้กับหน่วยงานใน
สังกดัจ านวน 20 หน่วยงาน  เป็นเงินทั้งส้ิน 275,000 บาท 
(สองแสนเจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  ตามหนังสือกอง
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ยุทธศำสตร์ ปัจจัยเส่ียง กำรด ำเนินงำน 
บ ริห ารงาน บุ คคล ท่ี  ศธ  0583.18/0320  ล งวัน ท่ี  16  
กุมภาพนัธ์ 2561 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ายุทธศาสตร์และบริหาร
จดัการความรู้ในองค์กร  เพื่อด าเนินการจดัท าระบบการ
จดัการความรู้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล ตามค าส่ังท่ี  
640/2561  ลงวนัท่ี 28  มีนาคม 2561 โดยได้ด าเนินการ
แจ้งเวียนให้แต่ละหน่วยงานรับทราบตามหนังสือกอง
บริหารงานบุคคล ท่ี  ศธ 0583.18/ ว 0763  ลงวันท่ี  17  
เมษายน 2561  
 4. กองบริหารงานบุคคลแจ้งให้แต่ละหน่วยงาน
รายงานความก้าวหน้าการจัดการความรู้   ประจ าปี
งบประมาณ 2561  และก าหนดแบบฟอร์มการด าเนินการ
จัดการความรู้ KM01 , KM02  และ KM03 โดยแนบค า
นิยามของขั้นตอนกระบวนการจดัการความรู้ พร้อมทั้งตวั
อย่างรายงานผลการจัดการความรู้ฉบับสมบูรณ์ ตาม
หนังสือกองบริหารงานบุคคลท่ี ศธ 0853.18/ว 0853  ลง
วนัที่  7 พฤษภาคม 2561 
 5. กองบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการซักซ้อมความ
เข้าใจการด าเนินโครงการ “การจัดการความรู้” เพื่อให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การจดัสรรงบประมาณ  ซ่ึงในการ
เบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนดงักล่าว ใหเ้บิกจ่ายในอตัรา 
5,000 บาทต่อการจดัการความรู้ 1 ประเด็น (ตามหนังสือ
สถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ท่ี ศธ 0583.30/ว 163  
ลงวนัท่ี 14  มิถุนายน 2560) ตามหนังสือกองบริหารงาน
บุคคล ท่ี ศธ 0583.18/ว 0863  ลงวนัที่ 10 พฤษภาคม 2561  
 6. ก อ งบ ริห าร งาน บุ ค ค ล ได้ ติ ด ต าม ร าย ง าน
ความกา้วหนา้การจดัการความรู้ฉบบัสมบูรณ์ ตามหนงัสือ
กองบริหารงานบุคคล ท่ี ศธ 0583.18/ว 1149 ลงวนัท่ี 21 
มิถุนายน 2561 โดยให้จัดส่งภายในวนัท่ี 13 กรกฎาคม 
2561 
 7. ประชุมคณะท างานด าเนินงานการจัดการความรู้ 
มทร.ล้านนา  เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2561  เพื่อเตรียม
ความพร้อมและพิจารณา (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562  และการจดักิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการความรู้ (KM DAY) 
 8. จดัท าหนังสือเชิญเขา้ร่วมโครงการประชุมสัมมนา
เชิงวิชาการ “การพัฒนางานประจ าผ่านกระบวนการ
จดัการความรู้ KM DAY RMUTL 2018” พร้อมทั้งติดตาม
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ยุทธศำสตร์ ปัจจัยเส่ียง กำรด ำเนินงำน 
รายงานผลการจดัการความรู้ฉบบัสมบูรณ์  ตามหนังสือ
กองบริหารงานบุคคล ท่ี ศธ 0583.18/ว 1350  ลงวนัท่ี 18 
กรกฎาคม 2561 โดยให้จัดส่งภายในวนัท่ี 26 กรกฎาคม 
2561 
 9. ประชุมคณะท างานด าเนินงานการจัดการความรู้ 
มทร.ล้านนา  เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 สรุปผลการ
ติดตามรายงานผลการด าเนินการจดัการความรู้ของแต่ละ
หน่วยงาน  และรูปแบบการจดักิจกรรมโครงการส่งเสริม
สนับส นุนการจัดการความ รู้  (KM DAY) เพื่ อความ
เหมาะสมกับสถานการณ์  เน่ืองจากมีหน่วยงานจัดส่ง
รายงานผลการด าเนินการจดัการความรู้จ านวนนอ้ย  
 10. จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “การ
พัฒนางานประจ าผ่านกระบวนการจัดการความรู้ KM 
DAY RMUTL 2018”  ว ัน ท่ี  15  สิ งหาคม 2561  ณ  ก รี
นเลค  รีสอร์ท จ.เชียงใหม่  ซ่ึงมีหน่วยงานจดัส่งรายงาน
ผลการจดัการความรู้ฉบบัสมบูรณ์  จ  านวน  17 ประเด็น
ความรู้  มาน าเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ และเชิญวทิยากร
มาบรรยายหัวขอ้ “การพฒันางานประจ าผ่านกระบวนการ
จดัการความรู้” โดย ดร.เผชิญวาส ศรีชยั ผูเ้ช่ียวชาญและท่ี
ปรึกษางานวจิยั  สถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

 1.1 ขาดการก ากบัติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ให้เป็นไปตามยทุธศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมีการติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามยทุธศาสตร์ ทั้งรายเดือน 
รายไตรมาส และเร่งด่วน เช่น การประชุมเพ่ือเร่งรัดการ
เบิกจ่าย 2561 การประชุมติดตามงบลงทุน การติดตามผล
การตัวช้ีวดัตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปี เป็นตน้ และรายงานต่อผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณาและ
ปรุงปรับการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของ
มหาวทิยาลยั 

1.2 การวเิคราะห์แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน
และเกณฑก์ารประเมินตวัช้ีวดัอาจ
ไม่ครอบคลุมต่อเป้าหมาย
ยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

มหาวิทยาลยั ไดมุ่้งเน้นให้หน่วยงานด าเนินงานโดยเป็น
แผนงานท่ีไดต้อ้งตอบสนอง ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ตวัช้ีวดั 
ของมหาวิท ยาลัย  และมอบหมายให้ห น่ วยงาน ท่ี
รับผิดชอบตวัช้ีวดัของมหาวิทยาลยั เร่งรัดการด าเนินงาน
ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีหน่วยงานไดรั้บ 

2.1 ระบบและทรัพยากรดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศลา้สมยัและ
ไม่เช่ือมโยงกนัส่งผลต่อการ
ตดัสินใจและการปฏิบติังานของ
บุคลากรทุกระดบั 

มหาวิท ยาลัย มีส านั ก วิท ยบ ริก ารและ เท คโน โลยี
สารสนเทศซ่ึงมีภารกิจในการด าเนินงานในการสนับสนุน
ดา้นสารสนเทศของมหาวิทยาลยั โดยไดด้  าเนินงานตาม
ภารกิจท่ีส าคญั คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเพื่อ
การตัดสินใจของผู ้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เช่น 
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ยุทธศำสตร์ ปัจจัยเส่ียง กำรด ำเนินงำน 
ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบริหารงานบุคคล 
ระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ 
(BPM) เป็นตน้  

2.2 การบริหารจดัการทรัพยากร/
อาคารสถานท่ี/ครุภณัฑ/์อตัราก าลงั/
สวสัดิการ/งบประมาณ ไม่
สอดคลอ้งกบัการพฒันาตาม
ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยั 

มหาวิทยาลยั โดยคณะกรรมการคณะบุคคลปฏิบติัหน้าท่ี
แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา และ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ทบทวนการบริหารจัดการ
ทรัพยากร/อาคารสถานท่ี/ครุภณัฑ/์อตัราก าลงั/สวสัดิการ/
งบประมาณ ให้สอดคลอ้งกับการพฒันาตามยุทธศาสตร์
มหาวทิยาลยัอยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน 

2.3 การเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ี
ควบคุมไม่ได ้เช่น แผน่ดินไหว น ้า
ท่วม ดินถล่ม เป็นตน้ ท าใหเ้กิด
ความเสียหายต่อชีวติและทรัพยสิ์น
ของมหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัมีการป้องกนัภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีควบคุม
ไม่ได ้เพ่ือป้องกนัความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของ
มหาวทิยาลยั เช่น มทร.ลา้นนา ตาก มีการด าเนินการจดัท า
แนวก าแพงป้องกันน ้ าท่ วม  มทร.ล้านนา เชียงราย 
ด าเนินการ จดัท าแนวป้องกนัดินถล่ม เป็นตน้ 

3.1 ขาดนโยบายการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิท ยาลัย มีส านั ก วิท ยบ ริก ารและ เท คโน โลยี
สารสนเทศซ่ึงมีภารกิจในการด าเนินงานในการสนับสนุน
ดา้นสารสนเทศของมหาวิทยาลยั และมีการส ารองขอ้มูล
ต่างๆ ท่ีส าคัญของมหาวิทยาลัย อีกทั้ งให้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ เช่น การแจง้เตือนเร่ืองไวรัสท าร้ายระบบเพ่ือ
ป้องกนัการเสียหายของขอ้มูลท่ีส าคญัของมหาวทิยาลยั 

4.1 ความไม่เขา้ใจในกฎเกณฑ ์
ระเบียบ วธีิการในการปฏิบติังาน 

มหาวิทยาลยั โดยคณะกรรมการคณะบุคคลปฏิบติัหน้าท่ี
แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา และ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือด าเนินการแกไ้ข ปรับปรุง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการในการปฏิบติังานให้เหมาะสม 
อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน 

 
ทั้งน้ีผลการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ปีงบประมาณ 2561 อยู่ในขั้นตอนการน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อให้
ขอ้เสนอแนะการด าเนินงานในปีถดัไปต่อไป 
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รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนอ้ำงองิ : 
หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 

5.1-3-01 แผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พ.ศ. 2561-2565 
5.1-3-02 คู่มือการบริหารความเส่ียง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา (ฉบบัปรับปรุง 

ประจ าปีงบประมาณ 2561) 
5.1-3-03 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเส่ียง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ลา้นนา ท่ี 2083/2559 
5.1-3-04 โครงการบริหารความเส่ียงมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
5.1-3-05 แบบฟอร์มการบริหารความเส่ียงมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
5.1-3-06 แผนบริหารความเส่ียงมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พ.ศ. 2561-2565 
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 ข้อ 4.  บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน 
อย่างชัดเจน 

 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : รองอธิการบดีดา้นบริหาร 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : - 
โทรศัพท์ : - 
E-mail :  - 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งน้ีเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอนัจะท าให้
ประชาชนเกิดความมัน่ใจ ศรัทธา และไวว้างใจในการบริหาราชการแผน่ดินของรัฐบาล 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา จึงไดจ้ดัท านโยบายการก ากบัดูแลองคก์รท่ีดี ซ่ึง
ประกอบดว้ยนโยบายหลกัและแนวทางปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลองคก์รท่ีดีดา้นต่าง ๆ ทั้งน้ี 
เพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบติั รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมส าหรับองคก์ร และบุคลากรของ
หน่วยงาน พึงยดืถือเป็นแนวทางปฏิบติัควบคู่กบักฎ ขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ อยา่งทัว่ถึง 
 มหาวิทยาลยัจึงด าเนินการจดัท ารายงานผลการด าเนินการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ไดน้ าเสนอ 
หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามแนวทางของส านกังานคณะกรรมการการ
พฒันาระบบราชการ (ส านกังาน ก.พ.ร.) มหาวทิยาลยัไดว้างแผนและด าเนินการท่ีเป็นรูปธรรมตาม
หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ส านกังาน ก.พ.ร. ดงัต่อไปน้ี 
 
4.1 หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) 
 มหาวิทยาลยัไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ แผนยุทธศาสตร์ตามกรอบแผนระยะยาว และ
แผนปฏิบติัราชการประจ าปี และแผนแม่บทมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา โดยมีการมี
การจดัท าและก าหนดวิสัยทศัน์เชิงยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัราชการ ตลอดจนมีระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและการบริหารจดัการสารสนเทศ สนองตอบต่อหลกัประสิทธิผล ดงัน้ี 
 1)  มีการจดัท าแผนแม่บทมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พ.ศ. 2552-2566 ให้
สนองตอบต่อวสิัยทศัน์และยทุธศาสตร์การบริหารมหาวทิยาลยั 
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 2)  ก าหนดปรัชญา วสิัยทศัน์ พนัธกิจ แผนยทุธศาสตร์ โดยจดัท ากรอบแผนระยะยาว  (พ.ศ. 
2561 - 2565) 5 ปี และแผนปฏิบติัราชการประจ าปี 
 3)  มีระบบและกลไกก ากบั ติดตาม ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน โดยให้ทุก
หน่วยงานจดัท ารายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ ไตรมาส 
 
4.2 หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) 

 มุ่งพฒันาตามประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลัยว่าด้วย ระบบบริหารจดัการ
องคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ เช่น ระบบติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ การพฒันาระบบ
บริหารมหาวิทยาลยัท่ีมีความคล่องตวัมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล รวมทั้งการบริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัตามพนัธกิจให้เกิดความคุม้ค่า เช่น การจดัท าแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ การ
รายงานผลการปฏิบติังานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  จดัท ารายงานการปฏิบตังานของแต่ละ
ส่วนงาน และรายงานตน้ทุนการผลิต การบริหารใหมี้ประสิทธิภาพโดยค านึงถึง 

1) จดัระบบบริหารจดัการองคก์รให้มีประสิทธิภาพ  โดยการพฒันาระบบการส่ือสารผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและวิทยุกระจายเสียง  การปรับปรุงระบบงานในส านกังาน การพฒันาระบบ
บริหารใหมี้ความคล่องตวั นอกจากน้ีไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ใชใ้นการตดัสินใจและ
ประเมินสถานการณ์เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง เป็นตน้ 
 2) บริหารจดัการตามพนัธกิจใหเ้กิดความคุม้ค่า  โดย 
  (1)  เช่ือมโยงกลยทุธ์การพฒันามหาวิทยาลยักบัแผนปฏิบติัราชการประจ าปี เพื่อจดัท า
แผนงบประมาณเชิงยทุธศาสตร์ ตามกรอบระบบงานงบประมาณท่ีเนน้ผลงานเชิงยทุธศาสตร์ 
  (2)  มีการติดตามผลการปฏิบติังานและแผนการใช้งบประมาณ ประจ าไตรมาสและ
ประจ าปี 
  (3)  มีการจดัท ารายงานผลการค านวณค านวณรายจ่ายต่อผลผลิตหรือตน้ทุนผลผลิต
มหาวทิยาลยั ในส่วนการวเิคราะห์ตน้ทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท าใหไ้ดท้ราบตน้ทุนต่อ
ผลผลิตดา้นการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และการบริการ
สุขภาพ ซ่ึงเป็นขอ้มูลสารสนเทศส าคญัในการพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบติัและความคุม้ค่า
ของแผนงาน/โครงการต่าง ๆ 
  (4)  มีขอ้มูลสารสนเทศท่ีได้จดัท าเพื่อติดตามการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิผล ทั้ง
รายงานแผนการใชจ่้ายงบประมาณ รายงานการวิเคราะห์ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงานจาก
การใชจ่้ายงบประมาณ (PART) รายงานตน้ทุนผลผลิตเป็นขอ้มูลและสารสนเทศส าคญัประกอบการ
ทบทวนผลการด าเนินงานในกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ การปรับป รุงกรอบการ
ประเมินผลมหาวิทยาลยั ทั้งระบบการจดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการภายในระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน 
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4.3 หลกัการตอบสนอง (Responsiveness) 
 ด าเนินการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังาน การตอบสนองการให้บริการและขอ้ร้องเรียน
ผา่นช่องทางเปิดเผย สายด่วนถึงอธิการบดี ผูบ้ริหารทุกระดบั ตูรั้บฟังความคิดเห็น มีหน่วยงานกอง
ประชาสัมพนัธ์ประสานงานและจดัการเร่ืองร้องเรียนมหาวิทยาลยั จุดบริการในหน่วยงาน และ
หน่วยบริการ ตลอดจนการพฒันาโดยใช้นวตักรรมเพื่อพฒันาคุณภาพการให้บริการ เช่น ระบบ
ทะเบียนออนไลน์ ระบบสืบคน้ทรัพยากรห้องสมุด เป็นตน้ การพฒันาผูท้  าหนา้ท่ีรับผิดชอบในการ
ให้บริการท่ีมีความรู้ความสามารถและมีใจให้บริการ โดยมีการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลยั 5 ปี และแผนปฏิบติัราชการประจ าปี เพื่อสนองตอบต่อความคาดหวงั และความ
ตอ้งการท่ีหลากหลายของผูรั้บบริการ สร้างความเช่ือมัน่และความไวว้างใจจากผูรั้บบริการ ดงัน้ี 

1) ให้ความส าคญักบัการพฒันาคุณภาพการให้บริการตามพนัธกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย โดย
ก าหนดให้ทุกคณะ/หน่วยงาน ท่ีมุ่งคุณภาพการให้บริการแก่ผูม้ารับบริการต่าง ๆ เป็นส าคญั โดย
การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการ รักษาและและปรับปรุงมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
ปรับปรุงกฎระเบียบ ตลอดจนพฒันาศกัยภาพผูป้ฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

2) มีระบบและกลไกการรับรู้ความคาดหวงั/ความตอ้งการของประชาชนผูรั้บบริการและ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อก าหนดทิศทางในการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการ ใหต้รงกบัความตอ้งการ
ท่ีหลากหลายและแตกต่างของผูรั้บบริการ  

3) การตอบสนองการใหบ้ริการและการแกไ้ขขอ้ร้องเรียน ไดแ้ก่ 
(1) มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผา่นช่องทางท่ีเปิดเผยและเป็นท่ีรับรู้

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

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

(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 เพื่อให้การตอบสนองขอ้ร้องเรียน/ร้องทุกข ์ท่ีมีมายงัมหาวิทยาลยัเป็นไป

http://www.rmutl.ac.th/
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อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผูร้้องเรียน/ร้องทุกข์ ท่ีสมควรได้รับการแก้ไขหรือ
เยยีวยาสามารถรายงานผลไปยงัส่วนราชการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐบาลไดท้นัตามก าหนด 

(4) การจดัให้มีช่องทาง/เครือข่ายการให้บริการท่ีมีความครบถว้นและมีประสิทธิผล 
มหาวทิยาลยัจดัใหมี้ช่องทางการใหบ้ริการแก่นกัศึกษาและประชาชนผูรั้บบริการ ตามช่องทางต่างๆ 
ไดแ้ก่ จุดบริการในคณะ/หน่วยงาน นอกจากน้ียงัมีการให้บริการทางอินเตอร์เน็ตท่ีครอบคลุมรอบ
ดา้น เช่น ระบบทะเบียนและประมวลผล ระบบจดัการเรียนการสอน e-learning ระบบสารสนเทศ
การวิจยั บริการวิชาการ ระบบสารสนเทศบุคลากร การเงิน ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา 
ศูนยก์ลางขอ้มูลข่าวสารดา้นการแนะแนวและการประชาสัมพนัธ์ต 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) ใหส้ามารถเช่ือมโยงฐานขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ยา่งทัว่ถึงในทุกหน่วยงาน เป็นตน้ 

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

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้มีแผนพฒันาบุคลกร โดยมีรูปแบบการพฒันาบุคลากรท่ี
หลากหลายดงัน้ี   

(1)  การศึกษาต่อ   
(2)  การฝึกอบรม   
(3)  การศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และการไปเสนอผลงานวชิาการ   
(4)  การไปปฏิบติังานบริการวชิาการ   
(5)  การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวชิาการ   
(6)  การพฒันาโดยใชร้ะบบการบริหารจดัการเพื่อพฒันาผลการปฏิบติังาน   
(7)  การพฒันาโดยใชร้ะบบการบริหารจดัการเพื่อพฒันาผลการปฏิบติังาน   
(8)  การฝึกปฏิบติังานการท างาน (Training on the Job)   
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(9)  การพฒันาในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การฝังตวั เป็นตน้ 
  ซ่ึงเกิดประโยชน์ต่อการพฒันาบุคลากรและมหาวิทยาลัย  นอกจากน้ี ยงัมีการจัด
โครงการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลยัไดแ้สดงนวตักรรมท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนอีกดว้ย  
 
4.4 หลกัภาระความรับผดิชอบ (Accountability) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   มีนโยบายด้านการบริการวิชาการตาม
ยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัเพื่อการเติบโตร่วมกบัการพฒันาประเทศ โดยการพฒันากลไก
ความร่วมมือกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  (Stakeholder Retention) ภาครัฐ ภาคเอกชน  ประชาสังคม ศิษย์
เก่า ผู ้ปกครอง ผู ้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้ งในและต่างประเทศ และใช้วิทยาการ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมในการขบัเคล่ือนพฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและยกระดบัคุณภาพชีวติของคนในสังคม 
 ในส่วนของการบริการวิชาการ มีเป้าหมายเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและให้ตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของชุมชนสังคม ในการด าเนินงานได้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง ชุมชน 
เครือข่ายภาคีองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน และมหาวิทยาลยัฯ  ตามหลกัการด าเนินงาน “โครงการยกระดบั
คุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม” เพื่อสร้างความเขม้แข็งแลว้น าไปสู่ความย ัง่ยืน 
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกในการพฒันากลุ่มเป้าหมายหรือ 
สังคม ชุมชน อยา่งต่อเน่ือง มหาวิทยาลยัไดด้ าเนินโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม โดยเน้นการบูรณาการกบัการเรียนการสอน และงานวิจยั เพื่อแกไ้ขปัญหาตามความตอ้งการ
ของชุมชนให้มีความเขม้แข็งและไดรั้บการพฒันาดา้นอาชีพ เช่น โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิต
ของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีบ้านแม่กาษา หมู่ท่ี 14 ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด 
จงัหวดัตาก โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี บา้นสองธาร 
อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้สนับสนุนการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัหมู่บา้น ชุมชน เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม โดยมี
เป้าหมายเพื่อพฒันาชุมชนในทอ้งถ่ินใหมี้ความพร้อมในการด ารงชีพ ใหมี้ความเขม้แขง็และย ัง่ยนื 

 
4.5 หลกัความโปร่งใส (Transparency) 

 มหาวิทยาลยั ได้มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแก่ภาคส่วนต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบและ
หลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพนัธ์ การติดประกาศ อินเตอร์เน็ต แผ่นพบั 
จดหมายข่าว และการแถลงข่าวกบัส่ือมวลชน มีการด าเนินการตามกลไกการตรวจสอบภายใน มี
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การรายงานผลการควบคุมภายใน รายงานผลการตรวจสอบทางการเงินต่อท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริหาร และท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยั มีการด าเนินการตามหลกัความโปร่งใส ดงัน้ี 

1) การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ เช่น รายงานการจดัซ้ือจดัจา้ง ขอ้มูล
การรับสมคัรงาน โดยใชรู้ปแบบท่ีหลากหลายช่องทาง ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์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. 2560 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) 

4) มีระบบและกลไกการด าเนินการดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ไดแ้ก่ 
- มีการประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน การแสดง

เจตจ านงสุจริตนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน การประกาศแนวทางการ
ป้องกนัการรับสินบน และการประกาศแนวทางป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการส่ือสาร สร้างความรู้ ความเขา้ใจแก่ทุกหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ของหน่วยงาน การ
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ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน่ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตอบสนองกบันโยบาย
รัฐบาลสอดคลอ้งกบับริหารราชการแผน่ดิน และยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ  
 
4.6 หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) 
 มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารมหาวิทยาลยัโดยให้บุคลากรภาคนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการ คณะท างานในระดบัต่าง ๆ การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการประชุม สัมมนา 
ระดมความคิดเห็นต่าง ๆ มีการด าเนินการ ดงัน้ี 

1) การจดัระบบและกลไกการมีส่วนร่วม โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ให้
สอดคล้องกบัธรรมชาติและบริบทของมหาวิทยาลยั ท่ีเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของ หน่วยงาน เช่น การเปิดโอกาสให้เป็นคณะกรรมการ คณะท างาน ในระดบัต่าง ๆ 
โดยจดัองค์ประกอบให้เหมาะสม เช่น ผูบ้ริหาร คณาจารย ์ขา้ราชการ พนักงาน ผูป้ฏิบติังานใน
ระดบัต่าง ๆ นอกจากน้ียงัใชรู้ปแบบการประชุม สัมมนา การระดมความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ 
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 (Decentralization) 
 มหาวิทยาลยั ได้มีการมอบหมายและการกระจายอ านาจการตดัสินใจท่ีเป็นลายลักษณ์
อกัษร เช่น การมอบอ านาจจากอธิการบดีให้รองอธิการบดีปฏิบติัราชการแทน การมอบอ านาจใน
การอนุมติัการใช้จ่ายเงินและอนุมติัการเบิกจ่ายเงินแทนอธิการบดี ให้แก่รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ 
และคณบดีต่าง ๆ การมอบอ านาจให้คณบดี ผูอ้  านวยการ และผูรั้บผิดชอบให้ปฏิบติัราชการแทน 
เป็นตน้ การมอบและการกระจายอ านาจการตดัสินใจของมหาวทิยาลยั โดยอธิการบดีมีนโยบายท่ีจะ
มอบและกระจายอ านาจการตดัสินใจให้แก่รองอธิการบดีดา้นต่าง ๆ ภายใตร้ะเบียบและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งเตม็ท่ี โดยจดัท าเป็นค าสั่งลายลกัษณ์อกัษร เช่น 

1) มอบและกระจายอ านาจให้รองอธิการบดี ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีในดา้นต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2) กระจายอ านาจการตัดสินใจในเร่ืองการบริหารจัดการภายในหน่วยงานเป็น
ผูรั้บผิดชอบ นอกจากน้ียงัมีการพิจารณาและทบทวนเพื่อก ากบัติดตามเร่ืองการมอบและกระจาย
อ านาจใหเ้หมาะสมและทนัเหตุการณ์เป็นประจ าทุกปี  

 
4.8 หลกันิติธรรม (Rule of Law) 
 มหาวิทยาลยัด าเนินการจดัท ากฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีเป็นธรรม และเป็นรูปธรรม
ชัดเจน ในการบริหารจัดการเพื่อเกิดความเท่าเทียมกัน มีกลไกการให้ความเป็นธรรมใน
กระบวนการสอบหาขอ้เท็จจริง การกล่าวโทษ การพิจารณาความผิด และกระบวนการอุทธรณ์ร้อง
ทุกขท่ี์ใหค้วามเป็นธรรม 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 (Equity) 
 มหาวิทยาลัยได้มีการกระจายโอกาสทางการศึกษาเพื่อความเสมอภาคผ่านระบบการ
คดัเลือกศึกษาต่อ การให้ความเสมอภาคในการสอบคดัเลือก การสรรหาบุคลากรเขา้ปฏิบติังาน 
จดัระบบการให้บริการท่ีค านึงถึงความเสมอภาค เช่น การจดัระบบบตัรคิว จดัระบบบริการทาง
กายภาพส าหรับผูพ้ิการและดอ้ยโอกาส มีการด าเนินการตามหลกัความเสมอภาค โดย 

1) การกระจายโอกาสในการเขา้ท างาน เพื่อความเสมอภาค โดยจดัระบบการคดัเลือก 
อาทิ เช่น การสอบรับเขา้จากขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานจากส่วนราชการต่าง ๆ รวมถึงการคดัเลือก
ผูพ้ิการเขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยั 
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2) การใชห้ลกัความเสมอภาคในการสรรหาผูบ้ริหารในระดบัต่าง ๆ 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 (Consensus Oriented) 
 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 

- - 

 
 
 



152 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2560 
 

 ข้อ 5.  การก ากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ  

 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวสัดิการ 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผูอ้  านวยการกองบริหารงานบุคคล 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : พ.จ.อ.อ านาจ     ใจค าฟ ู

นางศรัญญา      อินทร์ค าเช้ือ 
นายพร้อมพงศ ์    โสภาวรรณ์ 
น.ส.ณิชาพร     ธรรมสอน 

โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1202 
E-mail :  - 

 
ผลการด าเนินงาน : 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนามีการด าเนินงานดา้นการจดัการความรู้ (KM) โดย
ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยัฯ โดยท าหน้าท่ีจดัท าแผนการจดัการ
ความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยัฯและ
แผนบริหารพฒันาบุคลากรมหาวิทยาลยั  โดยจดัท ารายงานผลการด าเนินการการจดัการความรู้ 
(KM) 

  กองบริหารงานบุคคลได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด าเนินงานตามกระบวนการการ
จดัการความรู้ระดบัสถาบนัต่อ  เพื่อพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน  การพฒันาบุคลากร  รวมไป
ถึงการพฒันาองคก์ร  ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 
2)  พ.ศ. 2545 ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา  โดยใน
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจดัการได้ก าหนดตวับ่งช้ีท่ี 5.1 การบริหารของสถาบนัเพื่อการก ากบั
ติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกิจกลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์ของสถาบนั  ตามเกณฑ์มาตรฐานขอ้ท่ี 5 การ
ก ากบัติดตามส่งเสริมสนบัสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบนัมีการด าเนินการจดัการความรู้ตามระบบ  
กองบริหารงานบุคคลขอสรุปผลการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

1. แต่งตั้ งคณะท างานด าเนินงานการจดัการความรู้ มทร.ล้านนา ตามค าสั่งท่ี 181/2561  
เพื่อให้การด าเนินงานเกิดความคล่องตวั  พร้อมทั้งก าหนดแผนการจดัการความรู้ปีงบประมาณ 
2561 (5.1-5-01) 

2.  สนับสนุนงบประมาณการจดัการความรู้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ให้กับ
หน่วยงานในสังกดัจ านวน 20 หน่วยงาน  เป็นเงินทั้งส้ิน 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนห้าพนั
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บาทถว้น) ตามหนงัสือกองบริหารงานบุคคลท่ี ศธ 0583.18/0320 ลงวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2561 (5.1-
5-02) 

3.  แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร  เพื่อ
ด าเนินการจดัท าระบบการจดัการความรู้ให้ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ตามค าสั่งท่ี  640/2561  
ลงวนัท่ี 28  มีนาคม 2561 โดยไดแ้จง้เวยีนใหห้น่วยงานทราบ  ตามหนงัสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี 
ศธ 0583.18/ว 0763 ลงวนัท่ี 17 เมษายน 2561 (5.1-5-03) 

4. กองบริหารงานบุคคลติดตามผลการด าเนินงาน โดยมีหนงัสือแจง้ใหห้น่วยงานรายงาน
ความกา้วหน้าการจดัการความรู้  ตามแบบฟอร์มการรายงาน ( KM01, KM02  และ KM03) (5.1-5-
04) โดยมีค านิยามขั้นตอนกระบวนการจดัการความรู้ พร้อมทั้งตวัอย่างการรายงานผลการจดัการ
ความรู้ฉบบัสมบูรณ์ โดยให้รายงานความกา้วหน้าในการด าเนินงาน ตามแบบฟอร์ม KM02 มายงั
กองบริหารงานบุคคลภายในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561  ตามหนังสือกองบริหารงานบุคคลท่ี ศธ 
0583.18/ว 0853  ลงวนัท่ี  7 พฤษภาคม 2561 (5.1-5-05)     

 ผลการด าเนินการในการติดตามรอบท่ี  1 มีบางหน่วยงานท่ีส่ง  เน่ืองจากอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแต่งตั้งผูรั้กษาราชการแทนอธิการบดี และรองอธิการบดี  ซ่ึงไม่มีผูมี้อ  านาจในการ
ตดัสินใจ 

5.  กองบริหารงานบุคคลไดติ้ดตามผลการด าเนินการคร้ังท่ี 2 พร้อมทั้งซกัซอ้มความเขา้ใจ
การด าเนินโครงการ “การจดัการความรู้” (ตามหนงัสือสถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ท่ี ศธ 
0583.30/ว 163  ลงวันท่ี  14  มิ ถุนายน 2560)  (5.1-5-06) ตามหนังสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี  ศธ 
0583.18/ว 0863 ลงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 (5.1-5-07) 

 ผลการด าเนินการติดตามจากการด าเนินงานตามแผนการจดัการความรู้มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา โดยคณะกรรมการด าเนินงานการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั มีการ
ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั
ท่ีครอบคลุมพนัธกิจในดา้นต่าง ๆ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานน าไปก าหนดประเด็นการจดัการความรู้ท่ี
สอดคล้องตามพนัธกิจของมหาวิทยาลัย รวม 20 หน่วยงาน ซ่ึงแต่ล่ะหน่วยงานจดัส่งรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินการในกิจกรรมการจัดการความรู้ หลังจากก าหนดการรายงาน
ความกา้วหนา้เดิม (วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561) รายละเอียด  ดงัน้ี 
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กจิกรรม สถานะ 
1. การก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ท่ี
 สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของสถาบนั อยา่งนอ้ยครอบคลุมพนัธกิจท่ี
 ก าหนด 

ด าเนินการ 11 หน่วยงาน 

2. มีการสร้างและแสวงหาความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในขอ้ 1 
 

ด าเนินการ 9 หน่วยงาน 
3. มีการจดัการความรู้ 
4.  

ด าเนินการ 7 หน่วยงาน 
4. มีการประมวลผลและกลัน่กรองความรู้ 
5.  

ด าเนินการ 1 หน่วยงาน 
6. มีการเขา้ถึงความรู้ ด าเนินการ 1 หน่วยงาน 
7. มีการเรียนรู้ ด าเนินการ 1 หน่วยงาน 

 
6.  กองบริหารงานบุคคลไดติ้ดตามผลการด าเนินงาน  โดยให้รายงานความกา้วหน้าการ

จดัการความรู้ฉบบัสมบูรณ์  ตามหนงัสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี ศธ 0583.18/ว 1149 ลงวนัท่ี 21
มิถุนายน 2561  (5.1-5-08) ซ่ึงใหจ้ดัส่งภายในวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561  

 ผลการด าเนินการติดตามรายงานผลการจดัการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน ท่ีมีการ
ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั
ท่ีครอบคลุมพนัธกิจในดา้นต่าง ๆ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานไดแ้นวทางการปฏิบติังานท่ีดี มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 
ประเดน็การจดัการความรู้ หน่วยงาน 

- แลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวับ่งช้ีการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร 

มทร.ลา้นนา  เชียงราย 

- เทคนิคการเขียนหนงัสือภายใน และหนงัสือภายนอก  มทร.ลา้นนา  ตาก 
- การเขา้สู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของสายสนบัสนุนวชิาการ   
- การเขียนโครงการวจิยัอยา่งไรถึงไดทุ้นสนบัสนุน 
- การเรียนการสอนแบบเนน้ปฏิบติัโดยเคร่ืองมือ STEM Education 

มทร.ลา้นนา  ล าปาง 

- เทคนิคการจดัท าขอ้เสนอโครงร่างงานวจิยั 
 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มทร.ลา้นนา 

-  การพฒันาสมรรถนะการปฏิบติังานสู่แนวทางปฏิบติัท่ีดีของ
ส านกังานคณบดี 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มทร.ลา้นนา 

-  เทคนิคการเขียนและการจดัท าเอกสารประกอบการสอนและเอกสาร
ค าสอน 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มทร.ลา้นนา 

-  การสงัเคราะห์วธีิปฏิบติัท่ีดีของการสอนดา้นวชิาชีพศิลปะการ
ออกแบบและเทคโนโลยศิีลป์  เพือ่พฒันาทกัษะดา้นการสอน 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มทร.ลา้นนา 

- แนวทางการนบัจ านวนบณัฑิตท่ีเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร  ส านกัส่งเสริมวชิาการและงาน
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ประเดน็การจดัการความรู้ หน่วยงาน 
โดยใชเ้ทคโนโลย ีRFID  ทะเบียน 

- แนวทางการจดัซ้ือและติดตามรายการวสัดุอุปกรณ์ส านกังาน ส านกัส่งเสริมวชิาการและงาน
ทะเบียน 

- เทคนิคการจดัระบบแฟ้มเสนองาน ส านกัส่งเสริมวชิาการและงาน
ทะเบียน 

- การจดัการความรู้สารสนเทศเพื่อพฒันาบริการของส านกังาน ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ระบบจดัเก็บเอกสารทะเบียนประวติัพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา กองบริหารงานบุคคล 
- แนวทางการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ความรู้ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา : 

การจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา   
ส านกังานบริหารทรัพยสิ์น 
และสิทธ์ิประโยชน ์

- การเขียนแบบเสนอขออนุมติัโครงการทางวฒันธรรม  เพื่อตอบสอน  
    ยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา 

- การบูรณาการงานวจิยักบัการเรียนการสอนบณัฑิตนกัปฏิบติั สถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตร 
- การจดัท าขอ้ตกลงและการประเมินผลการปฏิบติัราชการของ

ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาและพนกังานใน
สถาบนัอุดมศึกษา 

สถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตร 

- การจดัการองคค์วามรู้ดา้นงานวจิยั และบริการวชิาการ สวก. ปี 2561 สถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตร 
- การแกปั้ญหาการส่ือสารภายในองคก์ร   สถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชน 
- การเขียนวตัถุประสงค ์ ตวัช้ีวดัความส าเร็จ และการประเมินผล

ตวัช้ีวดัตามความส าเร็จของวตัถปุระสงค ์
กองพฒันานกัศึกษา 

 
7.  ประชุมคณะท างานด าเนินงานการจดัการความรู้ มทร.ลา้นนา  เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 

2561 เพื่อเตรียมความพร้อมและพิจารณา (ร่าง) แผนการจดัการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2562
และการจดักิจกรรมโครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการความรู้ (KM DAY) (5.1-5-09) 

8.  จดัท าหนงัสือเชิญเขา้ร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “การพฒันางานประจ า
ผ่านกระบวนการจดัการความรู้ KM DAY RMUTL 2018” พร้อมทั้งติดตามรายงานผลการจดัการ
ความรู้ฉบับสมบูรณ์  ตามหนังสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี ศธ 0583.18/ว 1350  ลงวนัท่ี 18 
กรกฎาคม 2561 โดยใหจ้ดัส่งภายในวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 (5.1-5-10) 

9.  ประชุมคณะท างานด าเนินงานการจดัการความรู้ มทร.ลา้นนา  เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 
2561 สรุปผลการติดตามรายงานผลการด าเนินการจดัการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน  และรูปแบบ
การจดักิจกรรมโครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการความรู้ (KM DAY) เพื่อความเหมาะสมกบั
สถานการณ์  เน่ืองจากมีหน่วยงานจดัส่งรายงานผลการด าเนินการจดัการความรู้จ านวนนอ้ย (5.1-5-
11) 
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10.  จดัโครงการประชุมสัมมนาเชิงวชิาการ “การพฒันางานประจ าผา่นกระบวนการจดัการ
ความรู้ KM DAY RMUTL 2018”  วนัท่ี 15 สิงหาคม 2561  ณ กรีนเลค  รีสอร์ท จ.เชียงใหม่  ซ่ึงมี
หน่วยงานจดัส่งรายงานผลการจดัการความรู้ฉบบัสมบูรณ์มาน าเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ จ  านวน  
17  ประเด็นความรู้  และเชิญวิทยากรมาบรรยายหัวขอ้ “การพฒันางานประจ าผ่านกระบวนการจดัการ
ความรู้” โดย ดร.เผชิญวาส ศรีชัย ผู ้ เช่ี ยวชาญและท่ีป รึกษางานวิจัย   สถาบันวิจัยสั งคม 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (5.1-5-12) 

 ผลการด าเนินกิจกรรมดงักล่าว  หน่วยงานได้จดัส่งรายงานผลการด าเนินการจดัการ
ความรู้ฉบบัสมบูรณ์เขา้ร่วมการน าเสนอรูปแบบโปสเตอร์  จ  านวน 17ประเด็น  พร้อมทั้งไดเ้สวนา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  โดยมีวิทยากรให้ขอ้คิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปเป็นแนว
ทางการปฏิบติังานท่ีดี  และการปรับปรุงกระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันากระบวนการให้เกิด
แนวทางการปฏิบติังานท่ีดีในปีต่อไป 

 โดยมีประเด็นการจัดการความรู้ท่ี เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์ทั้ ง 3 ด้าน จ านวน 17 
ประเด็น ดง้น้ี 
(1) การพฒันากระบวนการศึกษาแบบเนน้นกัปฏิบติั (Hands-On) จ านวน 3 ประเด็น 
- แลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการท างานท่ีเก่ียวข้องกับตวับ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา  

ระดบัหลกัสูตร  มทร.ลา้นนาเชียงราย  
- การบูรณาการงานวจิยักบัการเรียนการสอนบณัฑิตนกัปฏิบติั สถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตร 
- การจดัการความรู้ดา้นการเรียนการสอนในรูปแบบ CDIO  วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสห

วทิยาการ 
(2) การพฒันาศกัยภาพอาจารยด์า้นงานวจิยัและบริการวชิาการ  จ  านวน  3 ประเด็น 
- เทคนิคการจดัท าขอ้เสนอโครงร่างงานวจิยั  มทร.ลา้นนา  ตาก 
- การจดัการองคค์วามรู้ดา้นงานวจิยั และบริการวชิาการ สวก.ปี 2561 สถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตร 
- การจดัการความรู้ดา้นการวจิยัในชั้นเรียน วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 
(3) การพฒันาการปฏิบติังานสายสนบัสนุน  จ านวน 10  ประเด็น 
- เทคนิคการเขียนหนงัสือภายใน และหนงัสือภายนอก  มทร.ลา้นนาตาก 
- การพฒันาสมรรถนะการปฏิบติังานสู่แนวทางปฏิบติัท่ีดีของส านกังานคณบดี  
 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
- แนวทางการนบัจ านวนบณัฑิตท่ีเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัรโดยใชเ้ทคโนโลย ี         
        RFID  ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
- แนวทางการจดัซ้ือและติดตามรายการวสัดุอุปกรณ์ส านกังาน   ส านกัส่งเสริมวชิาการและงาน

ทะเบียน 
- เทคนิคการจดัระบบแฟ้มเสนองาน  ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
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- โครงการจดัการความรู้สารสนเทศเพื่อพฒันาบริการของส านกังาน  ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ระบบจดัเก็บเอกสารทะเบียนประวติัพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา กองบริหารงานบุคคล 
- แนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ความรู้ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา : การจดทะเบียนทรัพยสิ์น

ทางปัญญา  ส านกังานบริหารทรัพยสิ์นและสิทธิประโยชน์ 
- การเขียนแบบเสนอขออนุมติัโครงการทางวฒันธรรม  เพื่อตอบสนองยทุธศาสตร์ของ 
 มหาวทิยาลยั  ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา 
- การจดัท าขอ้ตกลงและการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือน 
 ในสถาบนัอุดมศึกษาและพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา  สถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตร 
(4) การจดัการความรู้ท่ีรวมยทุธศาสตร์ทั้ง 3 ดา้น  จ  านวน 1 ประเด็น 
- การเขา้สู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของสายสนบัสนุนวชิาการ   
 การเขียนโครงการวจิยัอยา่งไรถึงไดทุ้นสนบัสนุน 
 การเรียนการสอนแบบเนน้ปฏิบติัโดยเคร่ืองมือ STEM Education  มทร.ลา้นนา  ล าปาง 

 
แนวทางการพฒันาและข้อเสนอแนะ  
1.  ผูบ้ริหารหน่วยงานควรให้ความส าคญัและช่วยผลกัดนัส่งเสริมกิจกรรมกระบวนการ

จดัการความรู้ ภายในหน่วยงานทั้งรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งระบบการให้รางวลั
และยกยอ่งผูถ่้ายทอดความรู้ภายในองคก์รอยา่งเป็นรูปธรรม  

2.  การบ่งช้ีความรู้ควรให้มีความเหมาะสมกับและสอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงานเพื่อ แกปั้ญหาบุคลากรไม่ใหค้วามร่วมมือ  

3.  หน่วยงานตอ้งแสวงหา ส่งเสริม ผลกัดนั ยกยอ่ง ผูมี้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์
จากการปฏิบติังานจริงใหก้บุัคลากรภายในหน่วยงานอยา่งเป็นรูปธรรม  

4.  คณะกรรมการการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั จะตอ้งวางระบบการบริหารจดัการ
ดา้นการแสวงหา ส่งเสริม ติดตาม สรุปผลความรู้เป็นรูปแบบเอกสารในกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ของ หน่วยงานใหม้ากข้ึน  

5.  ควรก าหนดให้การถ่ายทอดประสบการณ์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน เป็นผลงานท่ี
น ามา ประเมินผลการปฏิบติังานในการพิจารณาความดี ความชอบ หรือต่อสัญญาของบุคลากรอยา่ง
เป็น ระบบและรูปธรรม  

6.  การบ่งช้ีความรู้ของหน่วยงานควรเร่ิมโดยการบ่งช้ีความรู้จากประสบการณ์ของบุคลากร
ภายใน เพื่อลดปัญหาการจดัโครงการอบรมควรใชว้ทิยากรภายนอกมาบรรยายใหค้วามรู้จะท าให้การ
บริหาร จดัการช่วงเวลาการจดัโครงการกลุ่มเป้าหมายมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  



158 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2560 
 

7.  ควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีดีของหน่วยงานภายในระดบัสาขาวิชา ระดบั
คณะ ระดับกอง ศูนย์พื้นท่ี เพื่อน าประสบการณ์ตรงจากผู ้ปฏิบัติมาเป็นแนวทางในการพัฒนา
หน่วยงาน  

8.  ควรจดัท าระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ท่ีได้จากการปฏิบัติงานจริงของบุคลากรภายใน
มหาวทิยาลยั  

9.  ควรวางระบบการเช่ือมโยงองค์ความรู้จากแนวปฏิบัติท่ีดีและประสบการณ์ตรงในการ
ปฏิบัติงานเพื่อรองรับการบริการวิชาการสู่สังคมและพัฒนาต่อยอดเป็นระบบผูเ้ช่ียวชาญของ
มหาวทิยาลยัต่อไป 
 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-5-01 แต่งตั้ งคณะท างานด าเนินงานการจัดการความรู้ มทร.ล้านนา ตามค าสั่งท่ี 181/2561  
เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดความคล่องตัว  พร้อมทั้ งก าหนดแผนการจัดการความรู้ 
ปีงบประมาณ 2561 

5.1-5-02 สนบัสนุนงบประมาณการจดัการความรู้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ใหก้บั
หน่วยงาน ในสงักดัจ านวน 20 หน่วยงาน  เป็นเงินทั้งส้ิน 275,000 บาท (สองแสนเจ็ด
หม่ืนหา้พนับาทถว้น)  ตามหนงัสือกองบริหารงานบุคคลท่ี ศธ 0583.18/0320  ลงวนัท่ี 
16 กมุภาพนัธ์ 2561 

5.1-5-03 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ายทุธศาสตร์และบริหารจดัการความรู้ในองคก์ร  ตามค าสั่งท่ี  
640/2561  ลงวนัท่ี 28  มีนาคม 2561 ตามหนงัสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี ศธ 0583.18/ว 
0763 ลงวนัท่ี  17  เมษายน 2561 

5.1-5-04 หนงัสือแจง้ใหห้น่วยงานรายงานความกา้วหนา้การจดัการความรู้  ตามแบบฟอร์มการ
รายงาน ( KM01 , KM02  และ KM03) 

5.1-5-05 รายงานความกา้วหนา้ในการด าเนินงาน ตามแบบฟอร์ม KM02 มายงักองบริหารงาน
บุคคล  ภายในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561  ตามหนงัสือกองบริหารงานบุคคลท่ี ศธ 
0583.18/ว 0853  ลงวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 

5.1-5-06 ติดตามผลการด าเนินการคร้ังท่ี 1 พร้อมทั้งซกัซอ้มความเขา้ใจการด าเนินโครงการ “การ
จดัการความรู้” (ตามหนงัสือสถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชน ท่ี ศธ 0583.30/ว 163 
ลงวนัท่ี 14  มิถุนายน 2560) 

5.1-5-07 ติดตามผลการด าเนินการคร้ังท่ี 2 พร้อมทั้งซกัซอ้มความเขา้ใจการด าเนินโครงการ “การ
จดัการความรู้” (ตามหนงัสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี ศธ 0853.18/ว 0863  ลงวนัท่ี 10 
พฤษภาคม 2561 

5.1-5-08 รายงานความกา้วหนา้การจดัการความรู้ฉบบัสมบูรณ์  ตามหนงัสือกองบริหารงานบุคคล 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
ท่ี ศธ 0583.18/ว 1149 ลงวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 

5.1-5-09 ประชุมคณะท างานด าเนินงานการจดัการความรู้ มทร.ลา้นนา  เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 
2561 เพ่ือเตรียมความพร้อมและพิจารณา (ร่าง) แผนการจดัการความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ 2562  และการจดักิจกรรมโครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการความรู้ 
(KM DAY) 

5.1-5-10 หนงัสือเชิญเขา้ร่วมโครงการประชุมสมัมนาเชิงวชิาการ “การพฒันางานประจ าผา่น
กระบวนการ จดัการความรู้ KM DAY RMUTL 2018” พร้อมทั้งติดตามรายงานผลการ
จดัการความรู้ฉบบั สมบูรณ์  ตามหนงัสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี ศธ 0583.18/ว 1350  
ลงวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2561 

5.1-5-11 ประชุมคณะท างานด าเนินงานการจดัการความรู้ มทร.ลา้นนา  เม่ือวนัท่ี 20กรกฎาคม 
2561   สรุปผลการติดตามรายงานผลการด าเนินการจดัการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน   

5.1-5-12 โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “การพฒันางานประจ าผ่านกระบวนการจัดการ
ความรู้ KM DAY RMUTL 2018”  วนัท่ี 15  สิงหาคม 2561 ณ กรีนเลค  รีสอร์ท จ.
เชียงใหม่  ซ่ึงมีหน่วยงานจดัส่งรายงานผลการจดัการความรู้ฉบบัสมบูรณ์มาน าเสนอใน
รูปแบบโปสเตอร์ จ านวน  17 ประเด็นความรู้  
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 ข้อ 6.  การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วชิาการและสายสนับสนุน 

 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวสัดิการ 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผูอ้  านวยการกองบริหารงานบุคคล 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : พ.จ.อ.อ านาจ     ใจค าฟ ู

น.ส.ณิชาพร     ธรรมสอน 
นางศรัญญา      อินทร์ค าเช้ือ 
นายพร้อมพงศ ์    โสภาวรรณ์ 

โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1202 
E-mail :  - 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ด าเนินการจัดท าแผนการบริหารและ
แผนพฒันาบุคลากร สายวิชาการและสายสนบัสนุน ประจ าปี 2560 (5.1-6-01) ท่ีสอดคลอ้งกบัแผน
กลยุทธ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ระยะ 5 ปี 2557-2561 (5.1-6-02) และแผนปฏิบติั
ราชการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (5.1-6-03) ตาม
นโยบายท่ี 6 การพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (Chang, Challenge, Chance & 
Care) คือ การพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุนของมหาวิทยาลยัฯ มุ่งเนน้การพฒันา
คุณภาพและประสิทธิภาพ และการพฒันาระบบการบริหารงานบุคคลให้คล่องตัว ยืดหยุ่น มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นรูปธรรมและชอบธรรม เร่งรัดการพฒันาบุคลากรทางดา้นการศึกษาต่อ 
การฝึกอบรม การฝังตวั การปรับเพิ่มคุณวุฒิทางวชิาการ การเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ และการเขา้สู่
ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน เพื่อใหมี้คุณสมบติัทดัเทียมกบัมาตรฐานการอุดมศึกษา และสอดคลอ้งกบัประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาศกัยภาพบณัฑิตและบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะทาง (Competency 
and Good Citizenship Humanization) เพื่อสร้างบณัฑิตและพฒันาบุคลากรให้มีความสมบูรณ์ และ
ไดเ้ผยแพร่ใหทุ้กหน่วยงานในสังกดัมหาวทิยาลยัฯ ดาวน์โหลดเอกสารไดท่ี้  
https://personal.rmutl.ac.th/ (5.1-6-04) 
 
 
 
 

https://personal.rmutl.ac.th/


161 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2560 
 

การก ากบัติดตามการด าเนินตามแผนบริหารบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน 
 ดว้ยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ไดก้ าหนดแนวทางการบริหารอตัราก าลงัให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นตามยุทธศาสตร์และภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีระบบและกลไก
ส าหรับควบคุมอตัราก าลงัและค่าใช้จ่ายดา้นบุคลากรให้เหมาะสม เน้นการใช้ก าลงัท่ีมีอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุม้ค่ากบัภารกิจของมหาวทิยาลยั โดยมีหลกัการบริหารจดัการ ดงัน้ี 

1. มหาวิทยาลยัไดพ้ิจารณากรอบอตัราก าลงัทุกประเภทในภาพรวมให้เป็นไปตามความ
จ าเป็นในการปฏิบติังาน โดยทบทวนอตัราก าลงัท่ีมีอยู่ให้สอดคลอ้งกบันโยบายการ
พฒันามหาวิทยาลยั แนวโน้มของนักศึกษา โครงสร้างตลาดแรงงาน การมีงานท า 
ภาวการณ์วา่งงานของบณัฑิต และคุณภาพในการจดัการศึกษาเป็นส าคญั  

2. การบริหารอัตราก าลังของมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนใหม่เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานท่ีจะเป็นส่วนขบัเคล่ือนงานตามเป้าหมายหลกั (Flagships) 
ของมหาวทิยาลยั โดยแบ่งออกเป็นดงัน้ี 
2.1 ประเภทวิชาการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) กลุ่มท่ีเป็นผูส้อน (2) กลุ่มนกัวจิยั 

(3) กลุ่มสนบัสนุนวชิาการ (Lab boy) , Teacher Assistant (TA) , Technician 
2.2 ประเภทสายสนบัสนุน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) กลุ่มสนบัสนุนวชิาการ และ

(2) กลุ่มสนบัสนุนงานบริการ 
นอกจากน้ีแลว้ มหาวิทยาลยัไดมี้แนวคิดท่ีจะให้บุคลากรทุกประเภทมาปฏิบติังานใน
ลักษณะการบริหารจัดการโครงการ (Project Manager) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ขับเคล่ือนโครงการท่ีส าคัญของมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ โดยจะสร้างกลไก
ความกา้วหนา้ควบคู่ไปกบัภาระงานหลกัท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. การบริหารอตัราก าลงัประเภทสายวชิาการ มีแนวทางการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
3.1 พิจารณาจากแผนการผลิตบณัฑิต วา่มีเป้าหมายการผลิตในสาขาใดและมีทิศทางท่ี
มุ่งเนน้ ตอบโจทยต์าม (Flagships) มหาวทิยาลยั 
3.2 พิจารณาสัดส่วนอาจารยต์ามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร  
3.3 เนน้การสรรหาบุคลากรท่ีช่วยขบัเคล่ือนนโยบายทางดา้นเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อ
ความเขม้แข็งและคุณภาพการจดัการศึกษา เช่น ต าแหน่งนกัวิทยาศาสตร์ นกัวิชาการ
เกษตร สัตวแพทย ์เภสัชกร เป็นตน้ 

4. อตัราก าลงัสายสนบัสนุน ตอ้งค านึงถึงภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยั โดยอาจปรับลด
ขั้นตอนการด าเนินงานและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบติังานให้มากข้ึน หรือจา้ง
เหมาเอกชนมาด าเนินการแทน รวมทั้งการเกล่ียอตัราก าลงัคนใหม่ 

5. บุคลากรท่ีมีสถานะเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปัจจุบันมี 514 คน ควรสร้างกลไกหรือ
มาตรการในการจูงใจการท างาน โดยผูท่ี้มีผลงานในเชิงประจกัษ์อาจไดรั้บประโยชน์
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ตอบแทน เช่น การเล่ือนค่าจา้ง การจ่ายโบนสัประจ าปี การสนบัสนุนให้ไปเพิ่มพูน
ความรู้เพื่อบรรจุเป็นพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา เป็นตน้ 

 โดยมีการรายงานแนวทางการบริหารอตัราก าลงัเพื่อรองรับการจดัการศึกษาตามเป้าหมาย
หลกั (Flagships) ของมหาวิทยาลยั และน าเขา้ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 114(1/2561) เม่ือ
วนัท่ี 5 มกราคม 2561 และไดรั้บขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. มหาวทิยาลยัควรวางแผนอตัราก าลงัคนทุกระยะ 5 ปี อยา่งรอบคอบ เพื่อไม่ใหเ้กิดกรณี
การคืนเ งินงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยได้ รับจัดสรรเพื่ อบรรจุพนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษา 

2. มหาวทิยาลยัควรวางแผนและลงทุนในการพฒันาก าลงัคนภายในใหมี้ศกัยภาพท่ีสูงข้ึน 
รวมถึงแนวทางการสรรหาบุคคลภายนอกท่ีมีศกัยภาพร่วมท างานเพื่อพฒันาทั้งการจดั
การศึกษา และการบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
 

การก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผนพฒันาบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เช่น การขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งสายวิชาการและสายสนบัสนุน ในปีการศึกษา 2560 (5.1-6-05) มี
อาจารยย์ื่นขอต าแหน่งวิชาการ จ านวน 106  คน โดยแยกเป็นต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ จ  านวน  
91 คน  รองศาสตราจารย ์จ านวน 14 คน  และศาสตราจารย ์จ านวน 1 คน และมีอาจารยท่ี์ไดรั้บการ
อนุมติัจากสภามหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ จ  านวน 20  คน ต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์จ านวน 3 คน และส่วนของสายสนบัสนุนไดรั้บการอนุมติักรอบให้ด ารงต าแหน่งท่ี
สูงข้ึน ระดบัช านาญการพิเศษ จ านวน 2 คน ไดว้เิคราะห์ค่างาน เพื่อก าหนดกรอบระดบัช านาญการ
ของพนกังานในอุดมศึกษา เพื่อประเมินเขา้สู่ระดบัต าแหน่งช านาญการ จ านวน 50 ต  าแหน่ง และอยู่
ระหว่างขั้ นตอนของกระบวนการประเมินค่างานเพื่อก าหนดต าแหน่ง จ านวน 4 คน ซ่ึงม
มหาวิทยาลยัไดส่้งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรสายสนบัสนุนไดเ้ขา้สู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน โดยจดั
โครงการ “การแตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับ
ช านาญการ” (5.1-6-06) ซ่ึงกระบวนการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนตามกรอบระดับต าแหน่งท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
(Individual Development Plan : IDP) ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2559-2563) (5.1-6-07) และแผนพฒันา
บุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ปีการศึกษา 2561 (5.1-6-08) โดยมีการ
รายงานด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะของสภามหาวทิยาลยั (ดา้นการขอต าแหน่งทางวชิาการ) ในการ
ประชุมคร้ังท่ี 105(5/2560)  เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560  เพื่อรับทราบการติดตามการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาบุคลากรสายวชิาการ ดา้นการขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ  (5.1-6-09)  
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 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ด าเนินการตามแผนพฒันารายบุคคล โดย
มอบหมายให้หน่วยในสังกดัมหาวิทยาลยัด าเนินการตามแผนพฒันารายบุคคล ทั้งน้ีได้ก าหนด
หวัขอ้ท่ีตอ้งการพฒันาของบุคลากรสายวชิาการ (5.1-6-10) คือ 
 1.  การขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 
 2.  การลาศึกษาต่อ 
 3.  การฝึกอบรม และพฒันาดา้นวชิาชีพ 
 4.  การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (ฝังตวั) ในสถานประกอบการ Practice School ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ   
 และแผนพัฒนาบุคลากรราย บุคคล  ( Individual Development Plan : IDP) ของสาย
สนบัสนุน โดยไดก้ าหนดสมรรถนะต าแหน่งงานไว ้3 สมรรถนะ (5.1-6-11) คือ 

1. สมรรถนะหลกั 
2. สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 
3. สมรรถนะผูบ้ริหาร 

 ทั้ งน้ี กองบริหารงานบุคคลได้ก าหนดแนวทางการติดตามผลการด าเนินงาน โดยน า
แผนการประเมินผลการปฏิบติัราชการของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ มา
เช่ือมโยงกบัแผนพฒันารายบุคคล โดยจดัท าแผนพฒันาบุคลากรของสายวชิาการและสายสนบัสนุน
วชิาการ น ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการสนบัสนุนใหก้ารพฒันาของบุคลากรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการน าผลการปฏิบติัราชการของรายบุคคลคนมาพิจารณาสร้าง
แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล  เพื่อมุ่งเนน้การพฒันาบุคลากรในวธีิการในการพฒันาตามสมรรถนะ
ของบุคลากรแต่ละต าแหน่งและระดบัต าแหน่ง  เช่น  การสอนงาน การจดัให้มีพี่เล้ียง  การเรียนรู้
จากการปฏิบติั  การฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบติัการณ์  เป็นต้น  อนัจะเป็นการผลกัดนัให้บุคลากร
ของมหาวิทยาลยัพฒันาตนเองไปสู่เป้าหมายตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยกองบริหารงานบุคคลไดด้ าเนินการตามรายละเอียดดงัน้ี 
 1.    กองบริหารงานบุคคลไดข้อความอนุเคราะห์เอกสารแสดงผลการประเมินการปฏิบติัราชการ  
ด้านพฤติกรรมการปฏิบติังาน (สมรรถนะ)  เพื่อน าผลการประเมินด้านพฤติกรรมการปฏิบติังาน  มา
วิเคราะห์หาองค์ความรู้ของบุคลากรแต่ละต าแหน่ง  แต่ละระดบัต าแหน่ง  ท่ีจะตอ้งส่งเสริมและพฒันา
สมรรถนะของบุคลากร  ตามหนงัสือกองบริหารงานบุคคลท่ี ศธ 0583.18/ว 1003  ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 
2561 (5.1-6-12) 

2. กองบริหารงานบุคคลไดจ้ดัท าแผนพฒันาบุคลกรรายบุคคล (IDP) ทั้งสายวิชาการและ
สายสนบัสนุน  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อมุ่งเนน้การพฒันาบุคลากรพฒันาตนเองไปสู่เป้าหมายตามกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลยั  และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบติังานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภาระงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย  พร้อมทั้งออกแบบฟอร์ม  รายละเอียดดงัน้ี (5.1-6-13) 
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      2.1   แบบฟอร์ม IDP-1 เป็นการวเิคราะห์หาความจ าเป็นท่ีจะพฒันาตนเอง   
      2.2   แบบฟอร์ม IDP-2 เป็นการก าหนดหรือคาดการณ์ล่วงหน้าในการพฒันาตนเอง
ของบุคลากร 
      2.3  แบบฟอร์ม IDP-3 เป็นผลการพฒันาตนเองของบุคลากร  โดยให้ผูบ้งัคบับญัชาให้
ขอ้เสนอแนะการด าเนินการตามแผนพฒันาตนเอง  และผลการปฏิบติังานหลงัการพฒันา 
 3.   กองบริหารงานบุคคลได้ติดตามการผลการพฒันาของบุคลากรทุกหน่วยงาน  เพื่อ
เตรียมน ามาประกอบการตรวจประกนัคุณภาพการศึกษา  ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545 ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจดัให้มีระบบ
การประกนัคุณภาพการศึกษา โดยในองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจดัการไดก้ าหนดตวับ่งช้ีท่ี 5.1  
การบริหารของสถาบนัเพื่อการก ากบัติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกิจกลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์ของ
สถาบนั  ตามเกณฑ์มาตรฐานขอ้ท่ี 6 การก ากบัติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพฒันาบุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุน  โดยใหทุ้กหน่วยงานจดัส่งมายงักองบริหารงาน
บุคคล  ภายในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 (5.1-6-14)  

 ผลการด าเนินการติดตามผลการพฒันาตามแผนการพฒันาบุคลากรรายบุคคล  ปรากฏ 
ว่ามีหน่วยงานท่ีจดัส่งแบบติดตามผลการพฒันาตามแผนการพฒันาบุคลากรรายบุคคลจ านวน 12 
หน่วยงาน  อีกหลายหน่วยงานไม่ได้จดัส่งตามก าหนดการ  เน่ืองจากแผนการด าเนินงานยงัไม่
ส้ินสุดระยะเวลา (แผนการด าเนินงานอยู่ในช่วงเดือนเมษายน – กันยายน 2561 ตามรอบการ
ประเมิน)  หน่วยงานท่ีจดัส่งผลการติดตามผลการพฒันาของบุคลากรรายบุคคลส่วนใหญ่บุคลากรท่ี
ไดรั้บการพฒันามีผลการพฒันาอยู่ในระดบัดี  บางส่วนไม่สามารถด าเนินการพฒันาตามแผนการ
พฒันา  เน่ืองจากติดขดัเร่ืองระยะเวลาในการพฒันาและไม่มีการฝึกอบรมเก่ียวกับหลกัสูตรท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนพฒันารายบุคคล  ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงโดยในรอบ 
การประเมินถดัไปให้ก าหนดวธีิการพฒันาหลายช่องทาง  เช่น  การสอนงาน  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
การเรียนรู้จากการปฏิบติังานจริง  เป็นตน้  เพื่อผลกัดนัใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาตนเองตามแผนท่ีวางไว  ้
ทั้งน้ี  กองบริหารงานบุคคลจะด าเนินการปรับปรุงการติดตามผลการพฒันาบุคลากรรายบุคคล โดย
ก าหนดช่วงระยะเวลาให้สอดคลอ้งกบัรอบการประเมินผลการปฏิบติังาน ในปีงบประมาณ 2562 
เพื่อใหแ้ต่ละหน่วยงานจดัส่งผลการพฒันารายบุคคลไดค้รบทุกหน่วยงาน 
 4.   ปัจจุบนักองบริหารงานบุคคลได้วิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบติัราชการ  ด้าน
พฤติกรรมการปฏิบติังาน (สมรรถนะ)  เรียบร้อยแลว้  โดยจะน าผลการวิเคราะห์ดงักล่าวไปจดัท า
แผนพฒันาบุคลากร  ในปีงบประมาณ 2562  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ีมหาวิทยาลยัฯ ไดจ้ดัท าประกาศฯ เพื่อรองรับการพฒันาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และ
สายสนบัสนุนดงัน้ี 
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 1.  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ไดด้ าเนินการก ากบัติดตามแผนการบริหาร
บุคลากรภายในมหาวิทยาลยั โดยไดจ้ดัท าประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เร่ือง 
หลัก เกณฑ์  วิ ธีการ เ ง่ือนไข การท าสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2560 จึงได้ก าหนด
หลัก เกณฑ์  วิ ธี ก าร  เ ง่ื อนไขการท าสัญญาจ้า งและการต่อสัญญาจ้า งของพนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษาของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนบัสนุนไว ้โดยน าผลการประเมิน
การปฏิบติังานมาใชใ้นการต่อสัญญาจา้งของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการก ากับติดตามแผนการบริหารบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลยั โดยการท าสัญญาจา้งและต่อสัญญาจา้ง  ซ่ึงมีพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา สาย
วิชาการและสายสนับสนุน ท่ีจะหมดสัญญาจ้าง ภายในเดือนกันยายน 2561 จ  านวน 141 คน 
ประกอบดว้ย บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 60 คน บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ จ านวน 81 คน 
เข้าระบบการต่อสัญญาจ้างตามประกาศฯ ให้ตรงตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขการต่อสัญญาจ้างท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด (5.1-6-15) และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวทิยาลยั 
เพื่อพิจารณาต่อไป 
 2.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประกาศ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เร่ือง รายละเอียดภาระงานทางวชิาการของผูด้  ารงต าแหน่ง
อาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ.2560 โดยไดก้ าหนดมาตรฐาน
ภาระงานของผูด้  ารงต าแหน่งอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์ 
เพื่อให้เป็นไปตามพนัธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลยั และได้แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน
ขอ้ตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ได้
ด าเนินการร่างประกาศฯ ดงักล่าวข้ึนเพื่อใชป้ระกอบการทบทวนขอ้ตกลงและแบบประเมินผลการ
ปฏิบติังานของสายวชิาการและสายสนบัสนุน  (5.1-6-16)    
 
 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 
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                   2.1  กองบริหารงานบุคคล มทร.ลา้นนา จดัโครงการติดตามและประเมินผลบุคลากรลา
ศึกษาต่อ สังกดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ระหวา่งวนัท่ี 27-28 กุมภาพนัธ์ 2561  ณ 
สวนพฤษศาสตร์ทวชีล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการศึกษาของ
บุคลากรท่ีลาศึกษาต่อ รวมถึงการสร้างความเขา้ใจ ในกระบวนการ ตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนบทบาทและหน้าท่ีของผูล้าศึกษาต่อตลอดระยะเวลาศึกษาต่อ ซ่ึงมีการ ปรับเปล่ียนให้
สอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการของมหาวิทยาลยั และเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐในปัจจุบนั 
อนัจะน าไปสู่การ สรรหาผูรั้บทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีบุคลากรท่ีลาศึกษาต่อเขา้ร่วม
โครงการจ านวน 70 ราย   (5.1-6-18)                      
 3. การก ากบัและติดตามการด าเนินการเก่ียวกบัการขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 
                  3.1 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จดัโครงการ 
"ส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการ"  วนัท่ี 6 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเฮือนภัตต์ สวน
พฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างผลงานทาง
วิชาการ ตามนโยบายมหาวิทยาลยั และให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การประกนัคุณภาพของส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ท่ีก าหนดไว ้ตามนโยบายของมหาวิทยาลยัท่ีได้สนับสนุน
ส่งเสริมให้คณาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการท่ีเกิดจากการพฒันาความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ ตามกลยุทธ์และโครงการหลกัของมหาวิทยาลยัเพื่อน าไปถ่ายทอดในกระบวนการ
เรียนการสอน โดยมุ่งพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนตลอดจนเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
โดยถ่ายทอดเน้ือหาสาระในรูปแบบต าราทางวิชาการเพื่อเพิ่มศกัยภาพการเรียนการสอนการวิจยั
ของมหาวิทยาลยั เร่ือง " ปัญหาและอุปสรรค ์การขอก าหนดก าแหน่งทางวิชาการ" ในระดบัผูช่้วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์เข้าร่วมโครงการจ านวน 150 รายจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ (5.1-6-19)                      
  3.2  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนามีนโยบายในการส่งเสริมให้คณาจารย์
สร้างผลงานทางวิชาการ ท่ีเกิดจากการพฒันาความรู้ความสามารถ และมีแรงจูงใจท่ีจะสร้างผลงาน
วชิาการ เพื่อพฒันาทางดา้นวชิาการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน ก.พ.อ.ก าหนด  โดยก าหนดระยะเวลา
การด าเนินการจดัโครงการ ลงเขตพื้นท่ี 6 พื้นท่ี ดงัน้ี (5.1-6-20)                      
   3.2.1   มทร.ลา้นนา เชียงใหม่ วนัท่ี 6 มีนาคม 2561 
   3.2.2   มทร.ลา้นนา เชียงราย วนัท่ี 7-8 มีนาคม 2561 
   3.2.3   มทร.ลา้นนา น่าน วนัท่ี 22 มีนาคม 2561 
   3.2.4   มทร.ลา้นนา ล าปาง วนัท่ี 23 มีนาคม 2561 
   3.2.5   มทร.ลา้นนา พิษณุโลก วนัท่ี  3  เมษายน  2561 
   3.2.6   มทร.ลา้นนา ตาก วนัท่ี  4  เมษายน  2561 
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  3.3 มีการสร้างมาตรการแรงจูงใจในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดย
มหาวิทยาลยัฯ จ่ายค่าตอบแทนพิเศษกรณีท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ. 
20,000 บาท/ราย, รศ. 40,000 บาท/ราย, ศ. 100,000 บาท/ราย) (5.1-6-21) 
  3.4  มีการรายงานผลติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
(ดา้นการขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ)ในการประชุมสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 105 (5/2560) วนัท่ี 
5 พฤษภาคม 2560   (5.1-6-22) 
            4. การก ากบัและติดตามการด าเนินการเก่ียวกบัการก าหนดต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากร
สายสนบัสนุน 
  4.1 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.
ลา้นนา เชียงใหม่ โดยกองบริหารงานบุคคลรวบรวมขอ้มูลและสรุปน าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวทิยาลยัต่อไป (5.1-6-23)  
 5. มีการประเมินผลการด าเนินงานแผนพฒันาบุคลากร (IDP) ของบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนบัสนุน โดยน าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 8/2560 วนัท่ี 1 
สิงหาคม 2560  (5.1-6-24) ยกตวัอยา่งของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (5.1-6-25) ให้เป็นไป
ตามตวัช้ีวดั (KPI) ซ่ึงก าหนดไวใ้นแผนซ่ึงสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไวใ้นแผนการบริหาร
และแผนพฒันาบุคลากร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา และรายงานผลการประเมินผล
การด าเนินงานของแผนการบริหารและแผนพฒันาบุคลากร 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-6-01 แผนการบริหารและแผนพฒันาบุคลากร สายวชิาการและสายสนบัสนุน ประจ าปี 2560 
5.1-6-02 แผนกลยทุธ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ระยะ 5 ปี 2557-2561 
5.1-6-03 แผนปฏิบติัราชการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
5.1-6-04 แผนพฒันาบุคลากร มทร.ลา้นนา https://personal.rmutl.ac.th/ 
5.1-6-05 สรุปจ านวนการขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ ทั้งสายวชิาการ ในปีการศึกษา 2560 
5.1-6-06 โครงการ “การแตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งระดบั 

ช านาญการ” 
5.1-6-07 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ได้จัดท าแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล  (Individual 

Development Plan : IDP) ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2559-2563) 
5.1-6-08 แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ปีการศึกษา 2560 

https://personal.rmutl.ac.th/
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
5.1-6-09 รายงานด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะของสภามหาวิทยาลยั (ดา้นการขอต าแหน่งทางวิชาการ) ใน

การประชุมคร้ังท่ี 105 (5/2560) เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560 
5.1-6-10 แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ของสายวชิาการ 
5.1-6-11 แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ของสายสนบัสนุน 
5.1-6-12 หนังสือกองบริหารงานบุคคลท่ี ศธ 0583.18/ว 1003 ลงวนัท่ี 28  พฤษภาคม 2561 เร่ือง ขอความ

อนุเคราะห์เอกสารแสดงผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
(สมรรถนะ)  เพื่อน าผลการประเมินดา้นพฤติกรรมการปฏิบติังาน 

5.1-6-13 แบบฟอร์ม IDP 
5.1-6-14 บนัทึกให้รายงานติดแผนการบริหารและแผนพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุน  จาก

กองบริหารงานบุคคลท่ี ศธ 0583.18/ว 1117  ลงวนัท่ี 18 มิ.ย. 2561 
5.1-6-15 ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข การท าสัญญา

จ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             
ราชมงคลลา้นนา พ.ศ. 2560 

5.1-6-16 (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เร่ือง รายละเอียดภาระงาน ทางวชิาการของ
ผูด้  ารงต าแหน่งอาจารย ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. 2560 

5.1-6-17 บนัทึกเพ่ือแจง้เวยีนใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือการก ากบัและติดตามการ
ด าเนินงานจากประสบการณ์จริง (ฝังตวั) 

5.1-6-18 โครงการติดตามและประเมินผลบุคลากรลาศึกษาต่อ สังกัดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา ระหวา่งวนัท่ี 27-28 กมุภาพนัธ์ 2561 ณ สวนพฤษศาสตร์ทวชีล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

5.1-6-19 โครงการ "ส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการ"  วนัท่ี 6 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุมเฮือน
ภตัต ์สวนพฤกษศาสตร์ทวชีล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

5.1-6-20 โครงการอบรมวิชาการ “เทคนิคและแนวทางในการจดัท าผลงานทางวิชาการ” ให้ มทร.ลา้นนา  
เขตพ้ืนท่ี 6 พ้ืนท่ี 

5.1-6-21 เกณฑก์าร จ่ายค่าตอบแทนพิเศษกรณีท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
5.1-6-22 รายงานผลติดตามการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะของสภามหาวทิยาลยั(ดา้นการขอก าหนด

ต าแหน่งทางวชิาการ)ในการประชุมสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 105 (5/2560) วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560  
5.1-6-23 โครงก าหนดต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์กรอบอตัรา

ต าแหน่ง เม่ือวนัท่ี 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมบูเกนวิลล่า สวนสวรรครี์สอร์ท เชียงใหม่ 
และวนัท่ี 10-11 สิงหาคม 2560 ณ หอ้งประชุม 3 อาคารเรียนรวม มทร.ลา้นนา เชียงใหม่ 

5.1-6-24 การประเมินผลการด าเนินงานแผนพฒันาบุคลากร ( IDP) ของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน โดยน าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 8/2560 วนัท่ี 1 สิงหาคม 
2560 

5.1-6-25 ตัวอย่าแผนพัฒนาบุคลากร ( IDP) ของบุคลากรสายวิชาการ  และสายสนับสนุนของคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
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  ข้อ 7. การก ากับติดตามส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : 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 2560 มหาวิทยาลยัได้
การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 4 ระดบั ดงัน้ี  
 1)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุก
หลกัสูตรด าเนินการ ประกนัคุณภาพ 6 องค์ประกอบคุณภาพ จ านวน 13 ตวับ่งช้ี โดยทุกหลกัสูตร
จดัท ารายงานผลการด าเนินงานหลกัสูตร มคอ.7 ในระบบ CHE QA Online เพื่อใช้ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร ซ่ึงในปีการศึกษา 2560 มีหลกัสูตรรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน จ านวน 46 หลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี 40 หลกัสูตร ระดบัปริญญาโท 6 หลกัสูตร 
โดยใชคู้่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ.  เป็นแนวทางด าเนินการประกนัคุณภาพ
การศึกษา และเม่ือไดรั้บผลการประเมินแลว้ ทุกหลกัสูตรตอ้งจดัท าแผนพฒันาปรับปรุงใน มคอ.7
ส่งคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา และด าเนินการปรับปรุงใหเ้ห็นผลในรอบปีถดัไป  
 2)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ก าหนดให้ทุกคณะด าเนินการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน ตามคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา ของส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ใน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี และจดัท ารายงานผลการด าเนินงานรอบปี
การศึกษา 2560 ในระบบ CHE QA Online เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ 
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และเม่ือคณะไดรั้บรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในแลว้ตอ้งจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ และ
รายงานผลการด าเนินงานใหม้หาวทิยาลยัทราบ 

3)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับพื้นที่ ด าเนินการประกันคุณภาพ ใน 5 
องค์ประกอบ 11 ตวับ่งช้ี  ระดับสถาบัน ด าเนินการประกนัคุณภาพ ใน 5 องค์ประกอบ 13 ตวับ่งช้ี 
ตามคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเม่ือ
พื้นท่ีไดรั้บรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแลว้ตอ้งจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ และ
รายงานผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั 

4)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุน ไดแ้ก่ สถาบนั ส านัก และ
หน่วยงานสังกดัส านกังานอธิการบดี โดยจดัท ารายงานการประเมินตนเอง SAR ตามตวับ่งช้ีในคู่มือ
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับหน่วยงานสนบัสนุน (5.1-7-01) มีหน่วยงานสนบัสนุน
ท่ีรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน จ านวน 5 หน่วยงาน คือส านักงานอธิการบดี ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบนัวิจยัและพฒันา 
สถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และให้ด าเนินงานตามรอบปีงบประมาณ และรับการตรวจ
ประเมินในเดือน พฤศจิกายน เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณและการบริหารของหน่วยงาน
สนับสนุน และเม่ือหน่วยงานได้รับรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแล้ว 
จะตอ้งท าแผนพฒันาคุณภาพ และรายงานผลการด าเนินงานใหม้หาวทิยาลยัทราบ  

ในการควบคุมคุณภาพการด าเนินงานให้ทุกหน่วยงานในสถาบนัมีการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันก าหนดเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ ง
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการโดยมีการมอบหมายให้มีผู ้รับผิดชอบในแต่ละ
องค์ประกอบ และผูรั้บผิดชอบในแต่ละตวับ่งช้ี ให้กับผูท่ี้มีภารกิจหลักในแต่ละองค์ประกอบ/               
ตัวบ่งช้ีนั้ นๆ เช่น ผู ้รับผิดชอบองค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต คือ รองอธิการบดีท่ีได้รับ
มอบหมายให้ก ากบั ดูแลด้านวิชาการ ด้านพฒันานักศึกษา ผูรั้บผิดชอบ ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 คือ ส านัก
ส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  ตวับ่งช้ีท่ี 1.2-1.3 คือ กองบริหารงานบุคคล ตวับ่งช้ีท่ี 1.4-1.5 คือ
กองพฒันานกัศึกษา เป็นตน้ โดยมีหลกัเกณฑ์ในการมอบหมายคือให้ตรงกบัภารกิจปัจจุบนัของแต่
ละหน่วยงาน เพื่อให้ผูรั้บผิดชอบสามารถท างานประกันคุณภาพให้เป็นภารกิจเดียวกันกับงาน
ประจ าของแต่ละหน่วยงาน  ส่งผลให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตวับ่งช้ีสามารถวางแผน ผลักดัน  
ควบคุม ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  (5.1-7-02) 

ส าหรับกลไกก ากบัติดตามใหทุ้กหน่วยงานด าเนินการประกนัคุณภาพ นั้น มหาวทิยาลยั ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา (5.1-7-03)  เพื่อท าหนา้ท่ี
ในการวางนโยบายและแผนงานการประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา ให้สอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวิทยาลยั และขอ้ก าหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รวมทั้งก าหนดแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย เสนอต่อท่ีประชุม
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั และด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีในระดบั
พื้นท่ีโดยการประชุม VDO Conference และจดัโครงการติดตามตวับ่งช้ีไปยงัทุกพื้นท่ีเทอมละ 1 
คร้ัง และด าเนินการจัดประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี  ระดับสถาบัน ส าหรับ
หน่วยงานส่วนกลางมหาวิทยาลยั จ  านวน 2 คร้ัง โดยคร้ังท่ี 1 วนัท่ี 25 มิ.ย. 61และคร้ังท่ี 2 วนัท่ี 14 
ส.ค.61  

กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560  มหาวทิยาลยั
ได้ก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2560 ไว้
ดังน้ีคือ ระดับหลักสูตร รับการประเมินระหว่างวนัท่ี 1-30 มิถุนายน 2561 (5.1-7-04)  ผลการ
ประเมินหลักสูตรทั้ งหมด ปีการศึกษา 2561 มีทั้ งหมด 46 หลักสูตร ผ่าน 44 หลักสูตร ไม่ผ่าน                   
2 หลกัสูตร ระดบัพื้นท่ี รับการตรวจประเมินระหวา่งวนัท่ี 1-21 กรกฎาคม 2561 ผลการประเมินทุก
พื้นท่ีอยู่ในระดับพอใช้ (5.1-7-05)  ระดับคณะรับการประเมินระหว่างวนัท่ี 22 กรกฎาคม - 7 
สิงหาคม 2561  ผลการประเมิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มีผลการประเมินระดบั
ดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ และวิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีผลการประเมินระดบัพอใช้ และมหาวิทยาลยั 
(5.1-7-06)  ไดน้ าผลการประเมินเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (CEO) เม่ือวนัท่ี 6 
สิงหาคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารได้รับทราบและให้ขอ้เสนอแนะในการพฒันา และ
น าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2561 ในวนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 (5.1-7-07)  และ
น าเขา้สภาวชิาการในการประชุมคร้ังท่ี 130 (ก.ย. 2561) ในวนัท่ี 6 กนัยายน 2561 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-7-01 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาส าหรับหน่วยงานสนบัสนุน 
5.1-7-02 ค าสัง่แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพภายใน ระดบัมหาวทิยาลยั 
5.1-7-03 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา  มทร.ลา้นนา 
5.1-7-04 ค าสัง่แต่งตั้งผูป้ระเมินคุณภาพภายใน ระดบัหลกัสูตร มทร.ลา้นนา  ปีการศึกษา 2560 
5.1-7-05 ค าสัง่แต่งตั้งผูป้ระเมินคุณภาพภายใน ระดบัคณะ มทร.ลา้นนา  ปีการศึกษา 2560 
5.1-7-06 ค าสัง่แต่งตั้งผูป้ระเมินคุณภาพภายใน ระดบัสถาบนั  มทร.ลา้นนา  ปีการศึกษา 2560 
5.1-7-07 มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2561  เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้ 7 ขอ้ 5 คะแนน  
 



172 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2560 
 

ตัวบ่งช้ีที ่5.2   ระบบก ำกบักำรประกนัคุณภำพหลกัสูตรและคณะ 
 
ผู้ก ำกบัดูแลตวับ่งช้ี : รองอธิการบดีดา้นวชิาการและกิจการนกัศึกษา 
หน่วยงำน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานเบียน 
หน่วยงำน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรำยงำน : อาจารยม์านสั  สุนนัท์, นางสาวประทุมพร  ป๋ามี, นายญาณกว ีขดัสีทะลี 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1803 
E-mail :  curriculumrmutl@gmail.com 

 
 
เกณฑ์กำรประเมิน  :  คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดบัคณะของทุกคณะ 
คะแนนทีไ่ด้ : 

 คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดบัคณะของทุกคณะ 
 

 จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบนั 

 
 
ข้อมูลกำรด ำเนินงำน : 

คณะ 
คะแนนเฉลีย่ผลประเมนิ  

(เตม็ 5 คะแนน) 
ระดบัคุณภำพ 

1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2.69 พอใช ้
2. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 3.14 พอใช ้
3. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3.29 พอใช ้
4. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 3.53 ดี 
5. วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 3.36 พอใช ้
ผลรวมของผลการประเมินระดบัคณะทุกคณะ 16.01  คะแนน 
จ านวนคณะทั้งหมดของสถาบนั 5 คณะ 
ค่าคะแนนท่ีได ้ 3.20 คะแนน 

 
 ผลการบริหารงานระดบัคณะในปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย 4 คณะ และ 1 วิทยาลยั 
 มีแนวโน้มท่ี ดี ข้ึน เ น่ืองจากผลการประเ มินจากปีการศึกษา 2559 ค่ าคะแนนท่ีได้ 2.83  
ในปีการศึกษา 2560 ค่าคะแนนท่ีได ้3.20 ซ่ึงผลการด าเนินการเพิ่มข้ึนส่งผลให้ผลการบริหารงานมี
แนวโน้มมีผลการบริหารงานท่ีดีข้ึน และในปีการศึกษา 2560  พบว่าทุกคณะยงัคงมีผลการ
บริหารงานท่ีดีข้ึนอนัเป็นผลมาจากความใส่ใจท่ีจะพฒันาการวางแผน ก ากบั ติดตาม และเรียนรู้
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เกณฑก์ารด าเนินงานของทีมงานบริหารเอง และจากการเรียนรู้จากการท างานของบุคลากรในสังกดั
เองด้วย  ทั้งน้ีมหาวิทยาลยัจะด าเนินการก ากบัมาตรฐานให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองซ่ึงจะส่งผลดีในปี
การศึกษา 2561 ต่อไป 
 
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนอ้ำงองิ : 
หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 

5.2-1-01 มติสภามหาวทิยาลยัฯ สรุปผลการประเมินระดบัหลกัสูตรของคณะ  ปีการศึกษา 2560 
5.2-1-02 รายงานผลการวเิคราะห์การประเมินระดบัหลกัสูตรของคณะ 

 
 
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน :  

เป้ำหมำย 2560 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนทีไ่ด้ กำรบรรลุเป้ำหมำย 

4 คะแนน 3.20 คะแนน 3.20 คะแนน   
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ตัวบ่งช้ีที ่5.3   ระบบก ำกบักำรประกนัคุณภำพหลกัสูตรและคณะ 
 
ผู้ก ำกบัดูแลตวับ่งช้ี : รองอธิการบดีดา้นวชิาการและกิจการนกัศึกษา 
หน่วยงำน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
หน่วยงำน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรำยงำน : นายมานสั  สุนนัท,์ นางสาวประทุมพร  ป๋ามี, นายญาณกว ีขดัสีทะลี 

โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1803 

E-mail :  curriculumrmutl@gmail.com 

 
 ข้อ 1.  มีระบบและกลไกในกำรก ำกับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะให้เป็นไป

ตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน :  
 1.  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ค  านึงถึงคุณภาพของหลกัสูตรจึงได้ยึด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตร
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยทางมหาวิทยาลยัไดก้ าหนดให้ ทุกหลกัสูตร ทุกคณะ มีการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งระดบัหลกัสูตรและระดบัคณะตามคู่มือประกนัคุณภาพการศึกษาปี
การศึกษา 2557 ของ สกอ.  เป็นกลไกท่ีท าหน้าท่ีหลักในการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน
คุณภาพตามระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของหลกัสูตร ดงัน้ี 

1.1 ส ารวจเพื่อการบรรจุหลกัสูตรใหม่ไวใ้นแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  
1.2 การเสนอขออนุมติัเปิดหลกัสูตรใหม่/ปรับปรุงหลกัสูตร  
1.3 การขออนุมติัปรับปรุงหลกัสูตรกรณีอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบมีการเปล่ียนแปลง 

  ทั้ งน้ี การด าเนินงานต่างๆ ของหลักสูตรใหม่ต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยแลว้โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี  

 หลกัสูตรใหม่ 
- เสนอกรอบแนวคิด(แบบเสนอหลกัสูตรใหม่) บรรจุในแผนพฒันามหาวทิยาลยั 
- เสนอกรอบแนวคิด(แบบเสนอหลกัสูตรใหม่)  ต่อกรรมการประจ าคณะ 
- เสนอกรอบแนวคิด(แบบเสนอหลกัสูตรใหม่) ต่อกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัฯ  
- เสนอแกรอบแนวคิด(แบบเสนอหลกัสูตรใหม่) ต่อสภาวชิาการ 
- เสนอแบบเสนอขอ้มูลหลกัสูตรใหม่ต่อสภามหาวทิยาลยั ฯ 
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หลกัสูตรใหม่/หลกัสูตรปรับปรุง 
- เสนอรายช่ือกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเพื่อวพิากษห์ลกัสูตรต่อสภาวชิาการ 
- ถา้เห็นชอบให้คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าจดัท าร่างหลกัสูตร(มคอ.2) พร้อมวิพากษ์

หลกัสูตร (มีค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุ) 
- เสนอร่างหลกัสูตร (มคอ.2) ต่อกรรมการประจ าคณะ 
- เสนอร่างหลกัสูตร (มคอ.2) ต่ออนุกรรการตรวจสอบความถูกตอ้ง 
- เสนอร่างหลกัสูตร (มคอ.2) ต่อสภาวชิาการ 
- เสนอร่างหลกัสูตร (มคอ.2) ต่อสภามหาวทิยาลยั ฯ 
- เสนอร่างหลกัสูตร (มคอ.2)  ต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจง้ผลการพิจารณา 
รายละเอียดปรากฏตาม “ค าแนะน าในแบบออร์ม มคอ.2 ” และขั้นตอนการเสนอ

หลัก สู ตรมห าวิท ย าลัย เท คโนโลยี ร าชม งคลล้ านน า เอกส าร ท่ี เก่ี ย วข้อ ง ซ่ึ งป รากฏ
http://academic.rmutl.ac.th/page/เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  ของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  
  นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัไดก้ าหนดแนวทางระบบกลไก การด าเนินงานหลกัสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระบบและกลไกการบริหารหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา อนัเน่ืองจากมหาวทิยาลยัมีหลายวทิยาเขตโดยใหใ้ชห้ลกัสูตรกลางทุกวทิยาเขต  
  2.  มหาวิทยาลยัควบคุมคุณภาพหลกัสูตรตามแผนการด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน 
TQF  ปีการศึกษา 2560  ผ่านระบบ TQF Online System (มคอ.3-7) พร้อมคู่มือการด าเนินการผ่าน
ระบบรายละเอียดท่ี http://tqf.rmutl.ac.th/ 
 3. มีบุคคลากรของคณะท่ีก ากบั ดูแล ติดตาม ข้อมูล เพื่อให้เป็นตามองค์ประกอบการ
ประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตรและระดบัคณะ 
 4.  ก ากับ ติดตาม อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้ผลการด าเนินการของแต่ละ
หลกัสูตรเป็นตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมีระบบฐานขอ้มูลอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร / 
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรรายละเอียดท่ี https://academic.rmutl.ac.th/page/curteacher 
 5.  มหาวิทยาลยัได้จดัท าคู่มือทวนสอบผลสัมฤทธ์ินกัศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อให้การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา https://academic.rmutl.ac.th/page/qacur 
 6. การด าเนินตามองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะให้เป็นไปตามคู่มือ
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

http://academic.rmutl.ac.th/page/เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
http://tqf.rmutl.ac.th/
https://academic.rmutl.ac.th/page/qacur
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รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนอ้ำงองิ : 
หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 

5.3-1-01    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
5.3-1-02    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
5.3-1-03    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวฒิุหลกัสูตรระดบัอดุมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 
5.3-1-04    แบบออร์มหลกัสูตรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา และเกณฑต์่าง ๆ ในการ

จดัท าหลกัสูตร 
http://academic.rmutl.ac.th/page/เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 

5.3-1-05    ระบบ TQF Online System (มคอ.3-7) 
5.3-1-06    ระบบฐานขอ้มูลอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร / อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร

https://academic.rmutl.ac.th/page/curteacher 
5.3-1-07    คู่มือทวนสอบผลสมัฤทธ์ินกัศึกษา 
5.3-1-08    ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน ระดบัหลกัสูตร 
5.3-1-09    ระบบและกลไกการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ 
5.3-1-10    ระบบและกลไกอาจารยท่ี์ปรึกษา 
5.3-1-11    ระบบและกลไกอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 
 
 ข้อ 2.  มีคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่ก ำหนดใน  ข้อ 1  และ

รำยงำนผลกำรติดตำมให้กรรมกำรประจ ำสถำบันเพ่ือพจิำรณำ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน :  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีการแต่งตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ตามค าสั่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ท่ี 766/2560  
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ ก ากบั ติดตามการด าเนินงานการประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตรและ
คณะ ตามองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ซ่ึงหนา้ท่ี
ก ากบัการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตรและคณะ โดยมีการด าเนินการตั้งแต่ 
การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพ การพฒันาตวับ่งช้ีและ
เกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ 
เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด  
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รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนอ้ำงองิ : 
หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 

5.3-2-01 ค าสัง่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ท่ี 766/2560 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ก ากบั ติดตามการด าเนินงานการประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตรและคณะ ตาม
องคป์ระกอบการประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

 
 
 ข้อ 3.  มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหลกัสูตรและคณะให้เกดิผลตำม

องค์ประกอบกำรประกนัคุณภำพหลกัสูตรและคณะ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน :  
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา โดยส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการด าเนินงานของหลกัสูตรและคณะ
ใหเ้กิดผลตามองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะ 
 กำรสนับสนุนทรัพยำกรบุคคล  มหาวิทยาลยัไดจ้ดัสรรต าแหน่ง อตัราก าลงั “นกัวิชาการ
ศึกษา” หรือ“นักวิเคราะห์นโยบายและแผน” ท่ีจะท าหน้าท่ีและรับผิดชอบการด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาให้กบัทุกคณะ ซ่ึงบุคลากรเหล่าน้ีจะเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานระดนัคณะและระดบัหลกัสูตร กบัระดบัมหาวิทยาลยั และมหาวิทยาลยัมีกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลเหล่าน้ีเป็นประจ า ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งให้ท าหน้าท่ีเลขานุการประเมิน
ระดบัคณะของคณะอ่ืน  เพื่อให้มีโอกาสไดเ้รียนรู้การประเมินจริง จะไดน้ ามาพฒันาการด าเนินงาน
ในงานท่ีตนรับผิดชอบ การจดัอบรม/สัมมนา/การแลกเปล่ียนเรียนรู้/การให้เขา้ร่วมการประชุม
คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัพร้อมกบัรองคณบดีท่ีเป็นตวัแทนจาก
คณะดว้ย 
 กำรสนับสนุนทรัพยำกรทำงกำรเงิน มหาวทิยาลยัไดมี้การจดัสรรเงินงบประมาณเพื่อใชใ้น
การด าเนินงานให้กบัคณะต่าง ๆ เป็นประจ าทุกปี โดยคณะสามารถน าไปบริหารจดัการเพื่อการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะได้ตามบริบทของตนเองอย่างเหมาะสม  ท าให้คณะสามารถ
ขบัเคล่ือนการท างานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในดว้ยตนเอง และมีความคล่องตวัสูงสุด 
 กำรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่ำง ๆ เพื่อใช้ในการท างานด้านการประกัน
คุณภาพทั้ งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ไม่ว่าจะข้อมูลและสถิติ  ข้อมูลส าหรับนักศึกษา 
ผูส้ าเร็จการศึกษา https://academic.rmutl.ac.th/  ขอ้มูลภาวการณ์มีงานท าของบณัฑิต  การประเมิน
คุณลกัษณะของบณัฑิต https://dsd.rmutl.ac.th/  ขอ้มูลคน้หางานวิจยั https://rdi.rmutl.ac.th/ ซ่ึงเป็น
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท างานประจ าวนั หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการท ากิจกรรมประกนัคุณภาพภายใน 

https://academic.rmutl.ac.th/%20%20ข้อมูล
https://dsd.rmutl.ac.th/%20%20ข้อมูล
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มหาวิทยาลยัไดมี้การจดัสรรงบประมาณให้คณะสามารถน าไปบริหารจดัการภายในคณะเอง ทั้งน้ี 
ในส่วนท่ีมหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการเป็นส่วนกลางให้ คือ การสร้างแบบออร์มการรายงานผลการ
ด าเนินงาน  หวัขอ้สารบญัท่ีใชใ้นการก าหนด มคอ.7 ใน SAR online ของมหาวยิาลยั 

กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่ำง ๆ ในปีการศึกษา 2560
มหาวทิยาลยัไดมี้การสนบัสนุนการให้ความรู้แก่ผูป้ฏิบติังานดา้นการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและ
คณะ เช่น โครงการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากผลการประเมินคุณภาพหลกัสูตร เพื่อน าไปสู่การ
พฒันาคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2560, โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการแนวทางการปฏิบติั
ส าหรับเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 เพื่อพฒันาความสามารถ
กบับุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นการประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนอ้ำงองิ : 
หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 

5.3-3-01    รายช่ือบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของแต่ละคณะ 
5.3-3-02    รายช่ือผูผ้า่นการอบรมเลขานุการของการประเมินระดบัหลกัสูตร (ปีการศึกษา 2560)  
5.3-3-03    https://academic.rmutl.ac.th/ 
5.3-3-04    https://dsd.rmutl.ac.th/ 
5.3-3-05    https://rdi.rmutl.ac.th/ 
5.3-3-06    โครงการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากผลการประเมินคุณภาพหลกัสูตร เพ่ือน าไปสู่การ

พฒันาคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2560   
5.3-3-07    โครงการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบติัการแนวทางการปฏิบติัส าหรับเลขานุการ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 

 
 
 ข้อ 4.  น ำผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของกรรมกำร

ระดับสถำบันเสนอสภำสถำบันเพ่ือพจิำรณำ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน :  
 การด าเนินคุณภาพเร่ิมจากการด าเนินงานในระดบัหลกัสูตรอย่างจริงจงั ดว้ยตวับ่งช้ีของ 
สกอ. และ TQF ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 เม่ือ
ส้ินสุดภาคการศึกษาท่ี 3/2560 ทุกหลกัสูตรจะตอ้งรับการประเมินคุณภาพระดบัหลกัสูตร และให้
หลกัสูตรตอ้งน าผลท่ีไดจ้ากการประเมินนั้นเขา้สู่การพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะโดย
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ รายตวับ่งช้ีตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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สกอ. ประจ าปีการศึกษา 2560 เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาเม่ือคร้ังท่ี 3/2561  เม่ือวนัท่ี 
8 สิงหาคม 2561โดยสภามหาวทิยาลยัพิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. มหาวทิยาลยัควรมีกลไกในการก ากบั ติดตาม ผลการประเมินคุณภาพหลกัสูตร 
โดยเฉพาะหลกัสูตรท่ีผา่นการประเมิน 2 ปีติดต่อกนั 

2. มหาวทิยาลยัควรตรวจสอบการใชศ้พัทผ์ลการประเมิน เช่น “ ดี”  “ปานกลาง” “ นอ้ย”
ใหถู้กตอ้ง 

3. มหาวทิยาลยัควรก าหนดใหมี้ผูรั้บผดิชอบส่วนกลาง (คณะ) เป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูล
และเอกสารต่าง ๆ ส าหรับใชใ้นการกรอกขอ้มูลลงในระบบ 

4.  มหาวทิยาลยัควรก าหนดให้มีการแยกประเมินผลรายหลกัสูตรของแต่ละพื้นท่ี 
5. การรายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาในคร้ังต่อไปใหร้ายงานผลการประเมินราย

หลกัสูตรและแผนการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัภายหลงัจากการตรวจประเมิน 
 
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนอ้ำงองิ : 
หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 

5.3-4-01 สภามหาวทิยาลยัฯ  พิจารณาเม่ือคร้ังท่ี 3/2561  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 
 
 
 ข้อ 5. น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกสภำสถำบันมำปรับปรุงหลักสูตรและ 

กำรด ำเนินงำนของคณะให้มีคุณภำพดีขึน้อย่ำงต่อเน่ือง 
 
ผลกำรด ำเนินงำน :  

ข้อเสนอแนะกำรประชุมสภำมหำวทิยำลยั 
ผลกำรประเมนิปีกำรศึกษำ 2559 

กำรด ำเนินงำนของคณะให้มคุีณภำพดขีึน้ 
อย่ำงต่อเน่ือง 

1. มหาวทิยาลยัควรมีการจดัท าปฏิทินก าหนดแผนการ
ด าเนินงานพฒันาหลกัสูตร โดยก าหนดกรอบระยะเวลา
ในการพฒันาหลกัสูตรให้ชดัเจน เพื่อให้สามารถติดตาม
ผลการท างานได้อย่างเป็นระบบ ทราบถึงปัญหาการ
ด าเนินงานและสามารถก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา
ในประเด็นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

มห าวิท ยาลัยได้ มี การด า เนิ นการป รับป รุง
หลกัสูตรหลกัสูตรโดยมีการด าเนินการให้คณะ/
วทิยาลยั ฯ รีบด าเนินการในกรณีท่ีหลกัสูตรไดรั้บ
ขอ้เสนอแนะจาก สกอ. โดยปัจจุบนั หลกัสูตรรับ
การพิจารณาจาก สกอ. หลักสูตรท่ีผ่านการ
พิจารณาแลว้ 10 หลกัสูตรและไดด้ าเนินการกรอก
ขอ้มูล  http://cheqa.mua.go.th/checo2/  
ตามขอ้เสนอแนะของ สกอ. 

2. มหาวิทยาลยัควรมีการหารือเม่ือวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
ของหลกัสูตรท่ีไม่ผ่านการประเมิน 2 ปีติดต่อกัน โดย

หลกัสูตรท่ีไม่ผา่นกบักบัมาตรฐานพบวา่หลกัสูตร
เหล่านั้ นเกิดจากอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร
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ข้อเสนอแนะกำรประชุมสภำมหำวทิยำลยั 
ผลกำรประเมนิปีกำรศึกษำ 2559 

กำรด ำเนินงำนของคณะให้มคุีณภำพดขีึน้ 
อย่ำงต่อเน่ือง 

จะตอ้งเร่งปรับปรุงรวมถึงให้ความส าคญักบัหลกัสูตรท่ี
ผ่านการประเมินแต่มีผลคะแนนน้อย เพื่อให้หลกัสูตรมี
คุณภาพและผา่นเกณฑก์ารประเมินในระดบัท่ีดีข้ึน 

คุณสมบติัไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์หลกัสูตรก าหนด
ดงันั้นมหาวิทยาลยัมีการส ารวจและแผนการรับ
อาจารยแ์ละบางหลกัสูตรไดมี้การรับอาจารยเ์พื่อ
แกไ้ขเร่งด่วน 

3. มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับการพัฒนา
หลกัสูตรให้ผ่านการประเมินเน่ืองจากจะส่งผลกระทบ
ต่อการตตัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรนั้น ๆ รวม
ถีงมีผลกระทบต่อนักศึกษาท่ีกู้ยืม เงินกองทุนเพ่ือ
การศึกษา (กรอ.) 

มหาวิทยาลัยได้เร่งด าเนินการหลักสูตรท่ี มี
ผลกระทบหลกัสูตรท่ีไม่ผ่านการประเมินโดยเร่ง
ให้ ทุกหลักสูตรด าเนินการให้ เป็นแก้ไขตาม
ขอ้เสนอของ สกอ.  
 

 
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนอ้ำงองิ : 
หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 

5.3-5-01 หนงัสือ ศธ 0506(1)/ว1228 เร่ือง : ส่งคืนหลดัสูตรเพ่ือจดัท าขอ้มูลหลกัสูตรเขา้สู่ระบบ
พิจารณาความสอดคลอ้งของหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: 
CHECO) 

5.3-5-02 ประกาศรับสมคัรสอบคดัเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนกังาน 
5.3-5-03 รายงานผลการพิจารณาจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการใหค้วาม

เห็นชอบหลกัสูตรปรับปรุง-หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2560 
5.3-5-04 แผนการวเิคราะห์อตัราก าลงัสายวชิาการ และสายสนบัสนุน ปีการงบประมาณ 2561 

 
 
 ข้อ 6. มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลกัสูตรผ่ำนองค์ประกอบที ่1 กำรก ำกบัมำตรฐำน 
 
ผลกำรด ำเนินงำน :  
 ปีการศึกษา 2560 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลมีหลกัสูตรทั้งหมด 46 หลกัสูตร  

- ผา่นการประเมินตามองคป์ระกอบท่ี 1 จ านวน 44 หลกัสูตร  
- ไม่ผา่นการประเมินตามองคป์ระกอบท่ี 1 จ านวน 2 หลกัสูตร 
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ผลกำรประเมินย้อนหลงั 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2560 (ส ำหรับหลกัสูตรทีไ่ม่ผ่ำน) ดงัต่อไปน้ี 
ล ำดบั หลกัสูตร(สำขำวชิำ) ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์(ทางธุรกิจ) 
(อยูร่ะหวา่งหารือ สกอ.) 

ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น 

2 บธ.ม.บริหารธุรกิจ 
(แจง้ใหค้ณะงดรับน.ศ/ปรับปรุงหลกัสูตร) 

- ไม่ผา่น ไม่ผา่น 

  
 สาเหตุมาจากจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน อยา่งไรก็ตามมหาวิทยาลยัไดมี้ความพยายามในการจดัสรรทรัพยากรบุคลากร เพื่อให้ทุก
หลกัสูตรมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานต่อไป 
 
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน :  

เป้ำหมำย 2560 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนทีไ่ด้ กำรบรรลุเป้ำหมำย 

5 ขอ้ 5 ขอ้ 4 คะแนน  
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ส่วนที่ 3  
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2560 
 

 
จากผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  เม่ือประเมินโดยใช้

เกณฑ์มาตรฐานตามท่ี สกอ. ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2560  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 
108.28 

=  2.36 คะแนน  2.36 
46 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  
อาจารยป์ระจ าสถาบนัที่มี
คุณวฒิุปริญญาเอก 

ร้อยละ 20 
256.50 

X 100 = 21.68 %  2.71 
1,183 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 
อาจารยป์ระจ าสถาบนัที่ด  ารง
ต าแหน่งทางวชิาการ 

ร้อยละ 30 
299.50 

X 100 = 25.32 %  2.11 
1,183 

ตัวบ่งช้ีที ่1.4 
การบริการนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี 

6 ขอ้ 
6 ขอ้ 

(ขอ้ 1-6) 
 5.00 

ตัวบ่งช้ีที ่1.5 
กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี 

6 ขอ้ 
6 ขอ้ 

(ขอ้ 1-6) 
 5.00 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 : การผลติบัณฑิต 3.44 

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 

22.15 
= 4.43 คะแนน  4.43 

5 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 
ผลงานวชิาการของอาจารย์
ประจ าและนกัวจิยั 

3 คะแนน 
17.625 

= 3.53 คะแนน  3.53 
5 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 : วิจัย 4.32 

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 
16.01 

= 3.20  3.20 
5 

ตัวบ่งช้ีที ่5.3 
 ระบบก ากบัการประกนั
คุณภาพหลกัสูตรและคณะ 

5 ขอ้ 
5 ขอ้ 

(ขอ้ 1-5) 
 4.00 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 4.07 

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ี 4.03 

ระดบัคุณภาพ ดี 
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ตารางแสดงการวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัสถาบัน 

องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี 
คะแนนประเมินเฉลีย่ 

ผลการ
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 5 2.41 5.00 2.36 3.44 พอใช้ 
องคป์ระกอบท่ี 2 วจิยั 3 4.43 5.00 3.53 4.32 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 3.20 4.07 ดี 

รวม 13 3.08 4.86 3.03 4.03 ดี 

ผลการประเมิน พอใช้ ดมีาก พอใช้   
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