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บทสรุปผู้บริหาร ค 
ส่วนที ่1  ส่วนน า  
 1. ช่ือหน่วยงาน ท่ีตั้ง และประวติัความเป็นมาโดยยอ่ 1 
 2. ปรัชญา วสิัยทศัน์ เป้าหมาย และแผนยทุธศาสตร์ 2 
 3. โครงสร้างการองคก์ร 6 
 4. รายช่ือผูบ้ริหาร และคณะกรรมการบริหารสถาบนั 7 
 5. หลกัสูตรและสาขาวชิาท่ีเปิดสอน 9 
 6. จ านวนนกัศึกษา 11 
 7. จ านวนอาจารยแ์ละบุคลากร 12 
 8. ขอ้มูลดา้นงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 14 
 9. เอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์หรือวฒันธรรมของสถาบนั 16 
 10. ผลการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผา่นมา 17 
ส่วนที ่2  ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี  ปีการศึกษา 2561  
 องคป์ระกอบท่ี  1   การผลิตบณัฑิต 47 
 องคป์ระกอบท่ี  2   การวจิยั   100 
 องคป์ระกอบท่ี  3   การบริการวชิาการ 122 
 องคป์ระกอบท่ี  4   การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  141 
 องคป์ระกอบท่ี  5   การบริหารจดัการ 156 
ส่วนที ่3  สรุปผลการประเมินตนเอง 254 
ภาคผนวก  
 Common Data Set ปีการศึกษา 2561  257 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2561 
 

บทสรุปผู้บริหาร 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา (RMUTL) เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นเขต
ภาคเหนือตอนบน สถาปนามาจากวิทยาลยัเทคโนโนยีและอาชีวศึกษา ทางมหาวิทยาลยัมุ่งผลิต
บณัฑิตนกัปฏิบติั ให้มีความเช่ียวชาญทางดา้นวิชาชีพ ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน 
พฒันาห้องปฏิบติัการพื้นฐาน และศูนยค์วามเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านวิชาชีพ 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 และ
สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเป็นผูน้ า มีความเลิศในการผลิตบณัฑิตนักปฏิบติั 
(Hands-on) ท่ีมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional) สู่การเป็นมหาวทิยาลยันวตักรรมเพื่อชุมชน 
 
ปรัชญา  :  นวตักรรมเพื่อชุมชน 
   
วสัิยทศัน์ :  
  “มหาวิทยาลยัชั้นน าดา้นวชิาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั เพื่อยกระดบั
คุณภาพชีวติ ชุมชน ทอ้งถ่ิน อยา่งย ัง่ยนื” 
 
พนัธกจิ : 
  1)  จดัการศึกษาวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ทั้งใน
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” 
 
ตราราชมงคล : 
 เป็นรูปตราวงกลม ภายใตพ้ระมหาพิชัยมงกุฎ 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 าของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา อนัหมายถึงความ
เจริญรุ่งเรืองท่ีย ัง่ยืนเปรียบไดก้บัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ท่ีตั้งอยู่ ในดินแดนท่ี
เจริญรุ่งเรืองทางดา้นการศึกษาศิลปวฒันธรรม อนัเป็นฐานความพร้อมในการเสริมสร้างบณัธิตนกั
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ปฏิบติัท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และการพฒันามหาวทิยาลยั ให้เจริญกา้วหนา้เป็นศูนยแ์ห่งนวตักรรม
การเรียนรู้ 
 
ต้นไม้ประจ ามหาวทิยาลยั : 
 ตน้กาสะลอง (ปีบขาว) หรือตน้ปีบ เป็นตน้ไมท่ี้รู้จกักนัแพร่หลายในถ่ินลา้นนา มีล าตน้
แข็งแรง สูงโปร่ง มีช่อดอกสีขาว บานสะพร่ัง ดอกมีกล่ินหอม เปรียบประดุจคุณลกัษณะของนัก
บณัฑิตพร้อมดว้ยคุณธรรม จริยธรรมความรู้ ความเช่ียวชาญ ท่ีจะไปพฒันาสังคมประเทศชาติพร้อม
ทั้งเผยแพร่ช่ือเสียง และเกียรติคุณของมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นท่ีประจกัษต่์อสังคม 
 
หลกัสูตรและสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน : 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีหลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน จ านวน 42 
หลกัสูตร แบ่งเป็นระดบัปริญญาตรี 36 หลกัสูตร และระดบัปริญญาโท 6 หลกัสูตร  ประกอบดว้ย   
 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ  านวน 9  หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 8 
หลกัสูตร ระดบัปริญญาโท 1 หลกัสูตร 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ  านวน 16 หลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี 14  หลกัสูตร ระดบัปริญญา
โท   2  หลกัสูตร  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  จ  านวน 8 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี                            
6  หลกัสูตร ระดบัปริญญาโท 2 หลกัสูตร  
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จ  านวน 7 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 6  หลักสูตร                 
ระดบัปริญญาโท 1 หลกัสูตร 
 วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ จ  านวน 2 หลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี 6  หลกัสูตร 
 
 ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีนกัศึกษาจ านวนทั้งส้ิน 
17,593 คน ประกอบดว้ยนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี จ านวน  17 ,477 คน  ระดบัปริญญาโท จ านวน  
116  คน   มีจ  านวนอาจารยท์ั้งส้ิน 1,220 คน เป็นขา้ราชการพลเรือน 479 คน พนกังานมหาวิทยาลยั 
575 คน พนกังานราชการ 1 คน และลูกจา้งชัว่คราว 165  คน ทั้งน้ี เม่ือนบัตามเกณฑ์ของ สกอ. มี
จ  านวนอาจารยท์ั้งส้ิน 1,181 คน ปฏิบติังานจริง 1,130 คน ลาศึกษาต่อ 51 คน  ทั้งน้ีมีต าแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารย์ 275.50 คน และรองศาสตราจารย์ 34 คน  มีบุคลากรสายสนับสนุนทั้ งหมด                  
919 คน  ไดรั้บงบประมาณในการด าเนินการทั้งหมด โดยเป็นงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 
2561 จ านวน 1,378,314,100.00 บาท ปีงบประมาณ 2562 จ  านวน 1,207,009,200.00 บาท  และเป็น
งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลยั ตามปีงบประมาณ 2561 จ  านวน 496,762,464.16 บาท และ
ปีงบประมาณ 2562 จ  านวน 214,773,371.42 บาท  
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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  
 7)  สถาบนัวจิยัเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งอยูเ่ลขท่ี 202 หมู่ท่ี 17 ถนนพหลโยธิน ต าบลพิชยั 
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง โดยใชพ้ื้นท่ีร่วมกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง  
 8)  วทิยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ตั้งอยูท่ี่ 98 หมู่ 8 ต  าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีพื้นท่ี 300 ไร่ 
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 ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการประเมินตนเอง                              
ตามองคป์ระกอบและเกณฑก์ารประเมินของ สกอ. ดงัน้ี 

องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี 
คะแนนประเมินเฉลีย่ 

ผลการ
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 5 2.59 5.00 2.83 3.60 ดี 
องคป์ระกอบท่ี 2 วจิยั 3 5.00 5.00 3.56 4.52 ดีมาก 
องคป์ระกอบท่ี 3 บริการวชิาการ 1  - 5.00  - 5.00 ดีมาก 
องคป์ระกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 3  - 4.50 3.88 4.29 ดี 

รวม 13 3.39 4.86 3.42 4.19 ดี 

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก พอใช้   
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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 
   ในอดีตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพด้านช่าง
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และเกษตรกรรม ในพื้นท่ีภาคเหนือมานานกวา่ 70 ปี 
โดยมีการพฒันา อยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2518 ตามพระราชบญัญติั “วทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษา พุทธศกัราช 2518” ใช้ช่ือว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” มีฐานะเป็นกรม สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถาบนัการศึกษาและวิจยั มีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดบัปริญญาตรี 
จดัการศึกษาทางดา้นอาชีวศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ระดบัอนุปริญญาตรี และระดบัปริญญาตรี 
ท าการวิจยัส่งเสริมการศึกษา ทางดา้นวชิาชีพ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานนามใหม่วา่ “สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล” มีความหมาย
วา่ “สถาบนัอนัเป็นมงคลแห่งพระราชา” ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2532 ดว้ย
ความมุ่งมั่นในการพฒันา และจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายแห่งชาติและความต้องการของ
ตลาดแรงงานในการสร้างบณัฑิตนกัปฏิบติัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลจึง
ไดป้รับปรุงแกไ้ขพระราชบญัญติัฉบบัเดิม และยกร่างเป็นพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ.2548 ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2548   มีผลให้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลเป็น มหาวิทยาลัย 9 แห่ง ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัย ตาม
พระราชบญัญติัดงักล่าว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ประกอบดว้ยศูนยก์ลางท่ีจงัหวดัเชียงใหม่
และเขตพื้นท่ี ในจงัหวดัเชียงราย ตาก น่าน พิษณุโลก ล าปาง และเชียงใหม่  โดยมีวตัถุประสงค์ส่งเสริม
วิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงท่ีเน้นการปฏิบติั ท าการสอน การวิจยั ผลิตครูวิชาชีพให้บริการทางวิชาการใน
ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม จดัการศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประกาศนียบตัร
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วิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซ่ึงแต่ละเขตพื้นท่ีจะมีลกัษณะเด่นท่ีส่งเสริมการ
บริหารจดัการในภารกิจทุกดา้น ตอบสนองความตอ้งการของสังคมและประเทศชาติ สร้างบณัฑิตนกัปฏิบติั 
มีทกัษะทางวชิาชีพ ถึงพร้อมดว้ย คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
2.  ปรัชญำ วสัิยทศัน์ เป้ำหมำย และแผนยุทธศำสตร์ 

 2.1 ปรัชญำ 
  “นวตักรรมเพื่อชุมชน” 
   
 2.2 วสัิยทศัน์ 
  “มหาวิทยาลยัชั้นน าดา้นวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั เพื่อยกระดบัคุณภาพ
ชีวติของสังคม ชุมชน ทอ้งถ่ิน อยา่งย ัง่ยนื” 
 
 2.3 พนัธกจิ 

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

2) ผลิตผลงานวจิยัท่ีเป็นการสร้าง และประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ สร้างสรรคน์วตักรรม หรือทรัพยสิ์น
ทางปัญญาท่ีตอบสนองยทุธศาสตร์ชาติ ความตอ้งการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และ
ประเทศ  

3) ให้บริการวิชาการท่ีมุ่งเนน้การถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม 
ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทมหาวิทยาลยัดา้นวิชาชีพและเทคโนโลยี และตอบสนองความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน ชุมชนและสังคม 

4) จดัการเรียนรู้ วิจยัหรือบริการวชิาการซ่ึงน าไปสู่การสืบสานศิลปวฒันธรรม และความเป็นไทย 
หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มใหก้บัผูเ้รียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

5) บริหารจดัการพนัธกิจ และวสิัยทศัน์ตามหลกัธรรมาภิบาล มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
ท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยดืหยุน่ คล่องตวัโปร่งใส และตรวจสอบได ้
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2.4 แผนยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที ่1 : กำรพฒันำกำรศึกษำเพือ่ผลติก ำลงัคนนักปฏิบัติ (Hands-On) 
  เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ 
  เพื่อพฒันาและผลิตก าลงัคนนกัปฏิบติัในสาขาวชิาชีพ ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศให้
มีความเขม้แขง็ ย ัง่ยนื และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชีพ 

กลยุทธ์ วตัถุประสงค์ 

กลยุทธ์ที ่ 1.1 
พฒันำกระบวนกำรรับนักศึกษำและผลติตวัป้อนสำยวชิำชีพ
  

 เพื่อให้ไดจ้ านวนนักศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม
ตามแผนการรับนกัศึกษาของแต่ละหลกัสูตร 

กลยุทธ์ที ่1.2  
พฒันำกระบวนกำรจดักำรศึกษำนักปฏบิัต ิHands-On 

 เพื่อให้กระบวนการจัดการศึกษาของหลกัสูตรผลิต
บณัฑิตวชิาชีพนกัปฏิบติัท่ีเนน้การมีผลลพัธ์การเรียนรู้และ
สมรรถนะวชิาชีพ 

กลยุทธ์ที ่1.3  
พฒันำอำจำรย์ให้สำมำรถจดักำรเรียนรู้ทีเ่น้นผลลพัธ์กำร
เรียนรู้ 

 เพื่อใหอ้าจารยข์องมหาวิทยาลยัมีความรู้ความสามารถ
ในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที ่1.4  
สร้ำงบัณฑิตให้มทีกัษะทีพ่งึประสงค์ทีม่ลีกัษณะเหมำะสมใน
กำรใช้ชีวติและท ำงำนในศตวรรษที ่21 

 เพื่อให้บณัฑิตท่ีจบการศึกษามีทกัษะท่ีพึงประสงค์ มี
ลกัษณะเหมาะสมในการใชชี้วิตและท างานในศตวรรษท่ี 
21 
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ยุทธศำสตร์ที ่2 กำรพฒันำมหำวทิยำลัยเพือ่กำรเติบโตร่วมกบักำรพฒันำประเทศ 
  เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ 
  พฒันาผลงานวิจยั ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ นวตักรรม และก าลังคน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั 

กลยุทธ์ วตัถุประสงค์ 

กลยุทธ์ที ่2.1  
บูรณำกำรงำนวจิยั บริกำรวชิำกำรและนวตักรรมให้เกดิ
ประโยชน์ส่งผลลพัธ์ต่อผู้เรียนสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน 

 พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการ
วชิาการ นวตักรรม และก าลงัคน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขนั 

กลยุทธ์ที ่2.2  
พฒันำระบบบริหำรงำนวจิยั กำรบริกำรวชิำกำรและ
นวตักรรมของมหำวทิยำลยั 

 เพื่อการพฒันาระบบบริหารงานวิจัยและนวตักรรม
ของมหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพและสร้างรายได้เพ่ิม
ขององคก์รจากทรัพยสิ์นทางปัญญา 

กลยุทธ์ที ่2.3 
ส่งเสริมกำรเผยแพร่ผลงำนวจิยั ผลงำนสร้ำงสรรค์ 
นวตักรรม และผลงำนบริกำรวชิำกำร ในระดบัชำต ิและ
นำนำชำต ิ

 เพื่อสร้างผลงานวิจยั นวตักรรมและการบริการวชิาการ 
ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ และนานาชาติ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเสริมสร้ำงนักศึกษำและบุคลำกรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ควำมภำคภูมิใจทำง
ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญำล้ำนนำ ทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีง 
  เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ 
  เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมใหน้กัศึกษาและบุคลากรใหต้ระหนกัในคุณค่า ศิลปวฒันธรรมความ
ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การท านุบ ารุง ศิลปวฒันธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ วตัถุประสงค์ 

กลยุทธ์ที ่3.1  
สร้ำงกำรรับรู้ในคุณค่ำ ศิลปวฒันธรรม ภูมปัิญญำล้ำนนำ 
และทรัพยำกรธรรมชำตส่ิิงแวดล้อม 

  เ พ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้ในคุณค่า 
ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาลา้นนา และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม 

กลยุทธ์ที ่3.2 
 ส่งเสริมนักศึกษำให้ประยุกต์ใช้ศิลปวฒันธรรม ภูมปัิญญำ
ล้ำนนำ และทรัพยำกรธรรมชำตส่ิิงแวดล้อมในกำรพฒันำ
ตนเองและสังคม 

 เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาประยุกต์ใชศิ้ลปวฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาลา้นนา และทรัพยากร ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มในการ
พฒันาตนเองและสงัคม 

กลยุทธ์ที ่3.3  
ส่งเสริมกำรน ำปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีงในกำรพฒันำ
ตนเองและสังคม 

 เพ่ือนักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันาตนเองและ
สงัคม 

 

ยุทธศำสตร์ที ่4  กำรพฒันำกำรบริหำรจัดกำรและกำรสร้ำงฐำนวฒันธรรมองค์กร 
  เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ 
  เพื่อมหาวิทยาลยัมีการบริหารจดัการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
สร้างค่านิยมร่วม 

กลยุทธ์ วตัถุประสงค์ 

กลยุทธ์ที ่4.1  
พฒันำระบบกลไกกำรบริหำรจดักำรมหำวทิยำลยัภำยใต้หลกั
ธรรมำภบิำล 

 เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลยัภายใตห้ลกัธรร
มาภิบาล 

กลยุทธ์ที ่4.2 
 บริหำรจดักำรทรัพยำกรของมหำวทิยำลยั อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 เพื่อให้การบริหารจดัการทรัพยากรของมหาวิทยาลยั 
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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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 คณะบุคคลปฏิบัติหน้าทีแ่ทนสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

1. ดร.สวา่ง ภู่พฒัน์วบิูลย ์  ประธานกรรมการ  
2. ศาสตราจารย ์ดร.ศกัดา  ธนิตกุล  กรรมการ 
3. ศาสตราจารย ์ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ์ดร.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย ์ดร.ไทย ทิพยสุ์วรรณกุล  กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยสุ์ภาว ์จุลนาพนัธ์ุ  กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย ์ดร.บวร ปภสัราทร  กรรมการ 
8. นางอรสา ภาววมิล  กรรมการ 
9. รองศาสตราจารยศี์ลศิริ  สง่าจิตร  กรรมการ 

 
 4.2  ผู้บริหำรมหำวทิยำลยั 
  1)  รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีอธิการบดี 
  2)  ผศ.ดร.นิวตัร  มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพฒันาระบบ 
  3)  รศ.ดร.ธีระศกัด์ิ  อุรัจนานนท ์ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและกิจการนกัศึกษา 
  4) นางสาวสุรียพ์ร  ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวสัดิการ 
  5) ดร.สุรพล  ใจวงศษ์า รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ 
  6)  รศ.ดร.สมชาติ  หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
  7)  ผศ.วนัชาติ  สุวตัถี ผูช่้วยอธิการบดี 
  8)  ดร.สนธยา  ทองอรุณศรี ผูช่้วยอธิการบดี (ตาก) 
  9)   นายธนากร  สร้อยสุวรรณ ผูช่้วยอธิการบดี (เชียงราย) 
  10)  ผศ.ประสงค ์  เหล่ียมโสภณ ผูช่้วยอธิการบดี (น่าน) 
  11) ผศ.นพดล  ตรีรัตน์ ผูช่้วยอธิการบดี (พิษณุโลก) 
  12) ดร.สุเทพ  ทองมา ผูช่้วยอธิการบดี (ล าปาง) 
  13)  รศ.สุรพล  มโนวงศ ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  14)  ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
  15)  รศ.ดร.สุนทร  วทิยาคุณ คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
  16)  ผศ.นิศรา  จนัทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ 
  17)  ดร.นพดล  มณีเฑียร ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 
  18)  ผศ.สมเกียรติ  วงษพ์านิช ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  19)  ดร.ภาสวรรธน์  วชัรด ารงคศ์กัด์ิ ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา 
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  20)  นายทองค า  สมเพราะ ผูอ้  านวยการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  21)  ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร 
  22)  นายภฤศพงศ ์  เพชรบุล ผูอ้  านวยการสถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชน 
  23) นายเกรียงไกร ธารพรศรี ผูอ้  านวยการกองประชาสัมพนัธ์ 
  24)  ผศ.นทีชยั ผสัดี ผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา  
  24)  นายนที สัมปุระณพนัธ์ุ  ผูอ้  านวยการกองพฒันาอาคารสถานท่ี 
 25) นางดาวรรณ       เกิดคลา้ย         ผูอ้  านวยการกองกลาง 
  26)  ผศ.ดร.พีระ   จูนอ้ยสุวรรณ  ผูอ้  านวยการกองพฒันานกัศึกษา 
  27)  ผศ.ศุภชยั  อคัรนรากุล ผูอ้  านวยการกองนโยบายและแผน 

  28)  นางสาววภิาวรรณ   ติปัญโญ ผูอ้  านวยการส านกังานบริหารทรัพยสิ์นและสิทธิประโยชน์ 
  29) นายชยัปฐมพร  ธนพฒัน์ปวงวนั  ผูอ้  านวยการศูนยว์ฒันธรรม 
  30)  ดร.โสภา   เภสัชพิพฒัน์กุล หวัหนา้ส านกังานตรวจสอบภายใน 
  31) นางเฉลิมศรี  สันติธรางกลู ผูอ้  านวยการกองบริหารงานบุคคล 
  32) นางสาวสุปราณี ฟังเยน็ ผูอ้  านวยการกองคลงั 
  33) ดร.ธญัวดี สุจริตธรรม ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2561 
 

5.  หลกัสูตรและสำขำวชิำทีเ่ปิดสอน 
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีจ านวนหลักสูตรท่ีเปิดสอน  

ทั้งส้ิน 42 หลกัสูตร จ าแนกเป็น  
 ระดบัปริญญาตรี จ านวน  36  หลกัสูตร 
 ระดบัปริญญาโท จ านวน   6  หลกัสูตร 

ระดบั
ปริญญำ 

ช่ือหลกัสูตร คุณวุฒิ 
ปีที่ 

ปรับปรุง
ล่ำสุด 

วนัที่สภำ
มหำวทิยำลยั
อนุมัติหลกัสูตร 

วนัที่ สกอ. ลง
นำมรับทรำบ
หลกัสูตร 

ปริญญาตรี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  บริหารธุรกิจ พ.ศ.2560 3 มี.ค. 60 24 ก.ย.61 
ปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

เพื่อการส่ือสารสากล 
พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 7 มี.ค.62 

ปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการบริการ พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 9 ก.พ.62 

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 9 ก.พ.62 

ปริญญาตรี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
ทางธุรกิจ  

พ.ศ.2560 26 เม.ย.62 24 ส.ค. 62 

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 22 ต.ค.61 

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารอาหาร 

พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 1 ต.ค.61 

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 8 ธ.ค. 61 

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคร่ืองจกัรกลเกษตร พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 9 ก.พ.62 

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 30 พ.ย.61 

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและ
โภชนาการ 

พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 9 ก.พ.62 

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.2555 6 ม.ค. 2555 11 ก.ย. 2555 
ปริญญาตรี หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  พ.ศ.2555 6 ม.ค. 2555 24 ก.ย. 2555 
ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 9 ก.พ.62  

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 8 ธ.ค. 61 
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ระดบั
ปริญญำ 

ช่ือหลกัสูตร คุณวุฒิ 
ปีที่ 

ปรับปรุง
ล่ำสุด 

วนัที่สภำ
มหำวทิยำลยั
อนุมัติหลกัสูตร 

วนัที่ สกอ. ลง
นำมรับทรำบ
หลกัสูตร 

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและ
ชีวภาพ  

พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 9 ก.พ.62  

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 9 ก.พ.62  

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และการควบคุมอตัโนมติั 

พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 20 ม.ค.62 

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ ์ พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 9 ก.พ.62  

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 30 พ.ย.61 

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 9 ก.พ.62  

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 2 มี.ค.62  

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 2 มี.ค.62  

ปริญญาตรี หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 2 มี.ค.62  

ปริญญาตรี หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 2 มี.ค.62  

ปริญญาตรี หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 2 มี.ค.62  

ปริญญาตรี หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 9 ก.พ.62  

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรม
อาหาร   

พ.ศ.2560 9 มี.ค.61 20 มิ.ย.61 

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ พ.ศ.2561 3 ก.พ. 60 8 ก.พ.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 9 ก.พ.62 

ปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร          พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 2 มี.ค.62 

ปริญญาโท หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล พ.ศ.2560 9 มี.ค.61 12 ก.ค.61 

ปริญญาโท หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 2 มี.ค.62 
ปริญญาโท หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

สร้างสรรค ์
พ.ศ.2557 18 เม.ย.57 23 ก.ย. 58 
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6.  จ ำนวนนักศึกษำ 
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา มีนกัศึกษาจ านวนทั้งส้ิน 17,593 คน 

ประกอบดว้ยนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี จ านวน  17,477 คน  ระดบัปริญญาโท จ านวน  116  คน  แบ่งตาม
รายคณะ / พื้นท่ี ดงัน้ี 
   6.1 ตำรำงแสดงจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมดของมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ  

พืน้ที่ 
คณะ 

เชียงใหม่ เชียงรำย ล ำปำง ตำก น่ำน พษิณุโลก รวม 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4,313 516 818 1,004 572 269 7,492 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร - - 384 153 327 505 1,369 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 3,508 1,041 206 1,881 73 237 6,946 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,596 - - 77 - - 1,673 

วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 113 - - - - - 113 

รวม 9,530 1,557 1,408 3,115 972 1,011 17,593 

 
   6.2 ตำรำงแสดงจ ำนวนนักศึกษำแบ่งตำมรำยคณะ / พืน้ที ่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 4,278 35 516  818  1,004  572  269  7,457 35 7,492 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ     358 26 153  325 2 504 1 1,340 29 1,369 
คณะวิศวกรรมฯ 3,470 38 1,041  206  1,881  73  237  6,908 38 6,946 
คณะศิลปกรรมฯ 1,586 10     77      1,663 10 1,673 
วิทยาลยัเทคโนโลยฯี 109 4           109 4 113 

รวม 9,443 87 1,557 - 1,382 26 3,115 - 970 2 1,010 1 17,477 116 17,593 
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7.  จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 
 7.1 จ ำนวนอำจำรย์ 
  ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีจ านวนอาจารยท์ั้งส้ิน 1,220 คน 
เป็นขา้ราชการพลเรือน 479 คน พนกังานมหาวทิยาลยั 575 คน พนกังานราชการ 1 คน และลูกจา้งชัว่คราว 
165  คน  
  ทั้ ง น้ี  เ ม่ือนับตามเกณฑ์ของ  สกอ.  มีจ  านวนอาจารย์ทั้ ง ส้ิน  1,181 คน ปฏิบัติงานจริง   
1,130 คน ลาศึกษาต่อ 51 คน 
 
ตำรำงแสดงจ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกประเภท (ตำมเกณฑ์ สกอ.) 

ล ำดบั ประเภท 
จ ำนวนรวม 

(คน) 
ลำศึกษำต่อ 

(คน) 
ปฏิบัติงำนจริง 

(คน) 
1 ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาต าแหน่งวชิาการ   480.5 3 477.5 
2 พนกังานมหาวทิยาลยั   503 48 455 
3 พนกังานราชการ    1 - 1 
4 พนกังานตามพนัธกิจ - - - 
5 ลูกจา้งชัว่คราว   196.5 - 196.5 

รวมอำจำรย์ประจ ำ  1,181 51 1,130 

ข้อมูลจำก : กองบริหารงานบุคคล  เม่ือวนัท่ี  3 มิถุนายน  2562 

 
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 19.5 197.5 48 1 60 39 - - 4 - - - 369 21 348 

คณะบริหำรธุรกิจและ
ศิลปศำสตร์ 

17 247.5 46 2 36 14.5 - 1 3 - - - 367 9 358 

คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรเกษตร 

4 109.5 57.5 2 50 35 - 7 12 - - - 277 13 264 

คณะศิลปกรรมและ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ 

9 75 6 4 27 3 - 4 2 - - - 130 3 127 

วิทยำลัยเทคโนโลยีและ 
สหวิทยำกำร 

- 24 11 - 1 1 - - 1 - - - 38 5 33 

รวม 49.5 653.5 168.5 9 174 92.5 - 12 22 - - - 1,181 56 1,130 

ข้อมูลจำก : กองบริหารงานบุคคล  เมื่อวนัท่ี  3  มิถนุายน  2562 
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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. 
1,181  คน 283 839.5 58.5 871.5 275.5 34 - 
ร้อยละ 23.96 71.08 4.95 73.79 23.33 2.88 0.00 

 
 7.2 บุคลำกรสำยสนับสนุน       

ตำรำงแสดงจ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน 

ประเภท 
วุฒิกำรศึกษำ (คน) รวม 

(คน) ต ่ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ขา้ราชการ - 26 23 - 49 
พนกังานมหาวทิยาลยั - 369 9 - 378 
พนกังานราชการ 49 32 - - 81 
ลูกจา้งประจ า 66 5 - - 71 
ลูกจา้งชัว่คราว/พนกังานตามพนัธกิจ 164 175 1 - 340 

รวมบุคลำกรท้ังส้ิน 279 607 33 - 919 

ข้อมูลจำก : กองบริหารงานบุคคล  เม่ือวนัท่ี  3  มิถุนายน  2562 
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8.  ข้อมูลด้ำนงบประมำณ และอำคำรสถำนที่ 
 8.1  งบประมำณ  
  1)  งบประมำณประจ ำปี   

 ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับงบประมาณประจ าปี
จ าแนกตามประเภทรายจ่าย ดงัน้ี 
ตำรำงแสดงจ ำนวนงบประมำณทีไ่ด้รับจ ำแนกตำมประเภทรำยจ่ำย 

 

ข้อมูลจำก : กองคลงั ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
หมำยเหต ุ:  ยอดจดัสรรเป็นยอดท่ีไดรั้บจริงจากส านกังบประมาณ  
 (รวมจดัสรรเพ่ิมระหวา่งปีและเป็นรายการท่ีมีการโอนเปล่ียนแปลงแลว้) 

  
  

ประเภทรำยจ่ำย 

ปีงบประมำณ 

พ.ศ.2561 (ปีที่แล้ว) 

พ.ศ.2562 (ปีปัจจุบัน ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรก ำคม 
2562) 

จัดสรร เบิกจ่ำย 
งบบุคลากร 355,197,400.00  341,797,400.00   299,584,257.00  

งบด าเนินงาน 194,826,483.99  194,014,773.30   122,506,190.30  

งบลงทุน 291,786,316.01  140,302,926.70   66,786,616.70  

งบเงินอุดหนุน 431,887,000.00  367,671,000.00   295,410,236.00  

งบรายจ่ายอ่ืน 104,616,900.00  163,223,100.00   64,897,056.00  

รวมทั้งส้ิน 1,378,314,100.00  1,207,009,200.00   849,184,356.00  

ค่าเส่ือมราคา 384,601,625.41   

รวมค่ำเส่ือมรำคำ  1,762,915,725.41   1,207,009,200.00   849,184,356.00  

งบด ำเนินกำรทั้งส้ิน (หักงบลงทุน)  1,471,129,409.40   1,066,706,273.30   782,397,739.30  
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2) งบประมำณเงินรำยได้  
 เป็นงบประมาณท่ีมหาวิทยาลยั จดัสรรให้กบัหน่วยงานในสังกดั โดยเบิกจ่ายตามปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 และพ.ศ. 2562 จ าแนกตามประเภทรายจ่าย ดงัน้ี 
ตำรำงแสดงจ ำนวนงบประมำณเงินรำยได้ทีจั่ดสรรจ ำแนกตำมประเภทรำยจ่ำย 

ประเภทรำยจ่ำย 

ปีงบประมำณ 

 พ.ศ.2561 (ปีทีแ่ล้ว)  

พ.ศ.2562 (ปีปัจจุบัน ข้อมูล ณ วนัที ่31 
กรก ำคม 2562) 

จดัสรร เบิกจ่ำย 
งบบุคลากร 117,180,818.94 110,412,107.00 82,087,765.32 

งบด าเนินงาน 154,807,772.00 51,703,041.98 32,691,050.47 

งบลงทุน 21,801,507.00 651,329.88 518,129.88 

รายจ่ายอ่ืน 46,524,318.00 32,905,928.00 14,056,038.95 

งบเงินอุดหนุน 30,607,560.40 18,960,559.56 9,309,817.15 

งบกลาง 57,119,908.82 - - 

เงินทุนส ารองเพื่อการพฒันาทกัษะ

วชิาชีพ 

2,901,183.00 140,405.00 7,780.00 

น าส่งค่าสาธารณูปโภค 2,600,696.00 - - 

เงินสมทบสถาบนั 63,218,700.00 - - 

สะสมมหาวทิยาลยั - - - 

รวมทั้งส้ิน 496,762,464.16 214,773,371.42 138,670,581.77 

ค่าเส่ือมราคา 43,433,102.88   

รวมค่ำเส่ือมรำคำ 540,195,567.04 258,206,474.30 138,670,581.77 

งบด ำเนินกำรท้ังส้ิน (หักงบลงทุน) 518,394,060.04 257,555,144.42 138,152,451.89 

  ข้อมูลจำก : กองคลงั  วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
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 8.2 อำคำรสถำนที ่
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีสถานท่ีตามพื้นท่ีด าเนินงาน 6 พื้นท่ี 1 สถาบนั 1 
วทิยาลยั คือ 
 1)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ตั้ งอยู่เลขท่ี 128 ถนนห้วยแก้ว ต าบล
ชา้งเผือก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีพื้นท่ีทั้งหมด 1,628 ไร่ แยกพื้นท่ีเป็น 4 แปลง คือ พื้นท่ีเจ็ดลิน มี
พื้นท่ี 116 ไร่ พื้นท่ี เจด็ยอด มีพื้นท่ี 10 ไร่ พื้นท่ีดอยสะเก็ด มีพื้นท่ี 912 ไร่ พื้นท่ีจอมทอง มีพื้นท่ี 590 ไร่ 
 2)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงราย ตั้งอยูเ่ลขท่ี 99 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ต าบล
ทรายขาว 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  าบลฝายแกว้ อ าเภอภู
เพียง จงัหวดัน่าน มีพื้นท่ี 864 ไร่  
 5)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ตั้งอยูเ่ลขท่ี 52 หมู่ 7 ต  าบลบา้นกร่าง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัพิษณุโลก มีพื้นท่ี 572 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา  
 6)  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง ตั้งอยู่ท่ี 200 หมู่ 17 ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง มีพื้นท่ี 1,800 ไร่  
 7)  สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งอยู่เลขท่ี 202 หมู่ท่ี 17 ถนนพหลโยธิน ต าบลพิชยั อ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง โดยใชพ้ื้นท่ีร่วมกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง  
 8)  วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ตั้งอยูท่ี่ 98 หมู่ 8 ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั
เชียงใหม่ มีพื้นท่ี 300 ไร่ 
 
9.  เอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์หรือวฒันธรรมของสถำบัน 
  อตัลกัษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออำชีพทีใ่ช้เทคโนโลยเีป็นฐำน” 
 
  เอกลกัษณ์ 
  ภาพลกัษณ์ท่ีดีเป็นส่ิงส าคญัของทุกองค์กร การก าหนดเอกลกัษณ์ท่ีชดัเจน สามารถใช้เป็นกรอบ
ส าหรับการพฒันามหาวิทยาลยั เอกลกัษณ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ประกอบดว้ย เกษตร
อุตสาหกรรม เกษตรปลอดภยั ความหลากหลายทางชีวภาพ ความมัน่คงทางนวตักรรมเกษตร อาหารลา้นนา 
เทคโนโลยีและการจดัการเพื่อชุมชน โครงข่ายคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ การคา้ชายแดนและ
บริการจดัการเทคโนโลยี วฒันธรรมทอ้งถ่ินและนวตักรรม อาหารสุขภาพและพนัธุกรรมพืช เป็นกลไก
ส าคญัในการขบัเคล่ือนและสร้างความเขา้ใจ ให้มีเป้าหมายเดียวกนั สู่การเป็น “มหาวิทยาลยันวตักรรมเพื่อ
ชุมชน” 
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10.  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีทีผ่่านมา 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พฒันา 
จากคณะกรรมการตรวจประเมนิฯ 

แนวทางการปรับปรุง/พฒันา ผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม   
 1 .  โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร
บริหารงานของมหาวิทยาลยัระหว่าง
มหาวิทยาลยั พ้ืนท่ี และคณะ ยงัขาด
ความชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถ
น าไปปฏิบัติให้เ กิดผลลัพธ์ท่ีดีต่อ
มหาวิทยาลยัได ้

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ป รั บ ก า ร
บริหารงาน ให้มีความชัดเจน 
ตาม พรบ.มหาวิทยาลยั โดย
ม อ บ ใ ห้ ค ณ ะ มี ห น้ า ท่ี
รับผิดชอบในงานดา้นวิชาการ 
และพ้ืนท่ีรับผิดชอบในส่วน
งานสนบัสนุน  

ปรับโครงสร้างให้เ ป็นไป
ตาม  พรบ.  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 

 2 .  มหาวิทย าลัยควรให้
ความส าคญัในการพฒันาหลกัสูตร ท่ี
ส่งเสริมการเพ่ิมทักษะ แรงงานให้
เป็นแรงงานท่ีมีศักยภาพสูง ตรงกับ
ความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม
ซ่ึงอาจจะพฒันาหลกัสูตรท่ีเป็น Non 
Degree หรือชุดวิชาเพ่ือเทียบโอนใน
ภายหลงั 

มหาวิทย าลัย มีก า รพัฒนา
หลักสูตร ท่ีส่งเสริมการเพ่ิม
ทักษะ แรงงาน ให้ตรงกับ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม  เ ช่ น 
หลักสูตรบัณฑิตพันธ์ใหม่  
ห ลั ก สู ต ร ร่ ว ม ส ถ า น
ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ทั้ ง แ บ บ มี
ปริญญาและไม่มีปริญญา 
  

1. มหาวิทยาลยัฯ มีหลกัสูตร
ใหม่ ท่ีผ่านการรับรองจาก 
สกอ. จ านวน 1 หลกัสูตร คือ
หลกัสูตร วศบ. แมคคาทรอ
นิค  ส่ วนหลัก สูตร อ่ืนอยู่
ระหวา่งด าเนินการ 
2. หลกัสูตรปรับปรุง ระดับ
ปริญญาตรี 4 หลกัสูตร ผ่าน
การรับรองรับทราบหลกัสูตร 
จาก สกอ. ครบทุกหลกัสูตร 
3. หลกัสูตรปรับปรุง ระดับ
ปริญญาโทร  3 หลกัสูตร ผาน
การรับรองรับทราบหลกัสูตร 
จาก สกอ. ครบทุกหลกัสูตร 
4. ปัจจุบนัเปิดหลกัสูตร
บณัฑิตพนัธ์ใหม่ประเภทมี
ปริญญาจ านวนวน 7
หลกัสูตร 

 3. ในการพัฒนาหลักสูตร
ระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัให้
น าจุดแข็งของการผลิตก าลังคนใน

1)  พัฒนากระบวนการจัด
การศึกษาของหลักสูตรผลิต
บณัฑิตวิชาชีพนกัปฏิบติัท่ีเนน้

1.ประชุมคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุท าหนา้ท่ี
ประเมินผลงานทางวิชาการ 
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พฒันา 
จากคณะกรรมการตรวจประเมนิฯ 

แนวทางการปรับปรุง/พฒันา ผลการด าเนินงาน 

ระดบัอาชีวศึกษามาเสริมสร้าง และ
เติมเต็มให้กับนักศึกษาในหลกัสูตร
ระดบัปริญญาตรี 4 ปี ท่ีมหาวิทยาลยั
ด าเนินการเพ่ือสร้างมาตรฐานของ
ผูเ้รียนทั้ง 2 กลุ่ม ใหเ้ท่าเทียมกนั 

การมีผลลัพธ์การเรียนรู้และ
สมรรถนะวิชาชีพ 
2 )  ก า กั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ส ม ร ร ถ น ะ วิ ช า ชี พ ข อ ง
นกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
3 )  ป ร ะ เ มิ น ส ม ร ร ถ น ะ
ห ลั ก สู ต ร  PLO :  Program 
Leaning Outcomes ในแต่ละ
ชั้นปี เพ่ือสร้างความทดัเทียม
กันทั้ งในหลักสูตร 4 ปี ปกติ
และเทียบโอน 
4)  น า ผ ลก า รปร ะ เ มิ น ไป
ปรับปรุง 
 

จ านวน 3 คร้ัง เพ่ือสรุปผล
การประเมินผลงานทาง
วิชาการของผูเ้สนอต าแหน่ง
ทางวิชาการ จ านวน 5 ราย 
2 .ประ ชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 
ค ร้ั ง  เ พ่ื อ เ ห็นชอบอนุมัติ
คุณสมบัติผูข้อต าแหน่งทาง
วิชาการ และอนุมติัเห็นชอบ
ทั้งกรณีผา่นการประเมิน และ
ไม่ผ่านการประเมิน รวมถึง
เ ส น อ ร่ า ง ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคล ว่าดว้ยเร่ืองหลกัเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ ง
บุคคลใหด้ ารงต าแหน่งผูช่้วย
ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ร อ ง
ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  แ ล ะ
ศาสตราจารย ์
3. โครงการอบรมสัมมนา
วิชาการ เร่ือง คุณธรรมและ
จ ริ ย ธร รมการลอก เ ลี ยน
ผลงานทางวิชาการ  ในวนัท่ี 
8  มีน าคม  25 6 2  ณ  ห้อ ง
ประชุมเรียนรวม ชั้น 5 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา 
ส าหรับพ้ืนท่ีล าปาง เชียงราย 
ตาก น่าน และพิษณุโลก เขา้
ร่วมโครงการดว้ยระบบการ
ประชุมทางไกลออนไลน์  
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( Conference)  เ พ่ื อ ส ร้ า ง
ความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับ
การลักลอก/คัดลอกผลงาน
วิ ช า ก า ร  ( Plagiarism) 
มาตรการลงโทษของการ
ลอกเลียนผลงานทางวิชาการ 
และเพ่ือสร้างความตระหนัก
ในการสร้างสรรคผ์ลงานทาง
วิชาการอย่างถูกต้อง และมี
คุณภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ผูเ้ข้าร่วมโครงการ จ านวน 
293 คน 

 4.  ผู ้บริหารมหาวิทยาลัย
ควรสร้างบรรยากาศเพ่ือใหเ้กิดการมี
ส่วนร่วม มุ่งมัน่และเห็นความส าคญั
ของการท างานเพ่ือแก้ปัญหาของ
มหา วิทยาลัย ร่วมกัน  และน าพา
มหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยท่ีมี
คุณภาพยิ่งข้ึน 

มหา วิ ทย า ลัย จัด กิ จกร รม 
เพ่ือใหเ้กิดการมีส่วนร่วมอย่าง
ต่อเน่ือง เห็นความส าคญัของ
ก า ร ท า ง า น เ ป็ น ที ม เ พ่ื อ
แ ก้ ปั ญ ห า ใ น ก า ร น า พ า
มหาวิทยาลยัไปสู่มหาวิทยาลยั
ท่ีมีคุณภาพยิ่งข้ึน  
-  การจัดท าแผน KM โดย
ติดตามประเมินผลลัพธ์จาก
การจดักิจกรรม 
- การน าเสนอแนวทางการ
บริหารงานของผูบ้ริหารเพ่ือ
ระดมความคิดเห็นของ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลยั 
เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการ
เป็นไปตามตามหลกัธรรมาภิ
บาลจดัการ 
 -  เ ส ริมส ร้ า ง ค่ า นิ ยม ร่ วม
เพ่ือให้เกิดวฒันธรรมองค์กร

1.จัดประชุมคณะกรรมการ 
ก ากบั ติดตามการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพระดับ
หลัก สู ต ร และคณะ  ต า ม
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 
2561 เพ่ือหาแนวทางร่วมกนั 
เ พ่ื อ ใ ห้ ค ณ ะ / วิ ท ย า ลั ย ฯ 
ด า เ นินการตามแผนและ
แนวทางท่ีไดว้างไว ้
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และท า ให้ก ารท า ง าน เ กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- โครงการน าเสนอแนว
ทางการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารเพ่ือระดมความ
คิดเห็นของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลยั เพ่ือใหก้าร
บริหารจดัการเป็นไปตามตาม
หลกัธรรมาภิบาลจดัการ 
- โครงการเสริมสร้างค่านิยม
ร่วมในการท างาน ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมปฏิบติั เพ่ือใหเ้กิด
วฒันธรรมองค์กรท่ีดีและท า
ใ ห้ ก า ร ท า ง า น เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 5. มหาวิทยาลยัควรก าหนด
วิสัยทัศน์ ท่ี มีความสอดคล้องกับ
ปรัชญาท่ีก าหนด โดยน านวตักรรม
มาเป็นตวัขบัเคล่ือนวิสยัทศัน์ 

มหาวิทยาลยัปรับปรุงปรัชญา
และวิสยัทศันใ์หส้อดคลอ้งกนั 
 
 

มหาวิทยาลยัได้ปรัชญาและ
วิสัยทัศน์สอดคลอ้งกันตาม
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ลา้นนา 
พ . ศ . 2 5 6 2 - 2 5 6 5  ฉ บั บ
ปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 

 6. หลกัสูตรควรพฒันาและ
ออกแบบกระบวนการการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกบัพฤติกรรมของผูเ้รียนใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยการสนับสนุนให้
ผูเ้รียนมีโอกาสแสดงตวัตนกบัสังคม
ภายนอกให้มาก ข้ึน หรือท างาน
ร่วมกบัสถานประกอบการใหม้ากข้ึน 
เช่น การส่งผลงานประกวดในท่ีต่างๆ 
การประกวดความสามารถเพ่ือเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนไดน้ าผลงาน คน้ควา้ 
ทดลอง น าเสนอ แข่งขนั เขา้ประกวด
จะส่งผลให้ผูเ้รียนมีศกัยภาพในการ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ก า กั บ แ ล ะ
ส่งเสริมให้หลักสูตรพัฒนา
และออกแบบ กระบวนการ
การ เ รี ยน รู้ ท่ี เหมาะสมกับ
พฤ ติก ร รมของผู ้ เ รี ยน ใน
ศ ต ว ร ร ษ ท่ี  2 1  แ ล ะ ต า ม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ืองมาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ.2561 ซ่ึงประกอบด้วย
มาตรฐาน 4 ด้าน โดยการ
ส นั บ ส นุ น กิ จ ก ร ร ม น อ ก
มหาวิ ท ย า ลัยห รื อท า ง า น

นักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย 
ได้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน
หรือไดรั้บรางวลัมากช้ึน 
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พัฒนา ทักษะ ความสามารถของ
ตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ร่วมกับสถานประกอบการ 
โดยผ่ านโครงการแ ข่งขัน
ทักษะ  โครงการประกวด
ผ ล ง า นท า ง ด้ า น วิ ช า ก า ร 
โครงการบูรณาการงานวิจัย 
บริการวิชาการและนวตักรรม 
โครงการสหกิจศึกษาหรือ
ฝึกงานภายนอก ฯลฯ  

   
องค์ประกอบที ่1 การผลติบัณฑิต   
 1. มหาวิทยาลัยควรมีการ
ทบทวนและจดัระบบการบริหารงาน
ดา้นวิชาการเพ่ือให้ผูท่ี้มีส่วนร่วมใน 
Value chain ของงานดา้นวิชาการได้
เข้าใจ รับรู้และวางแผนการท างาน
ดา้นวิชาการร่วมกนั โดยเฉพาะงาน
ด้านหลักสูตรท่ีต้องมีการทบทวน
ตั้งแต่การพฒันาหลกัสูตรใหม่ การ
พฒันากระบวนการจัดท าหลกัสูตร 
การบริหารหลักสูตร การประเมิน
คุณภาพหลักสูตร  ตลอดจนการ
รายงานสถานภาพหลกัสูตร ให้สภา
มหาวิทยาลัยได้รับทราบและให้
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ได้  
นอกจากนั้ นมหาวิทยาลัยควรให้
ความส าคัญกิจกรรมการ เ รียน รู้
แนวทางใหม่ๆ ท่ีตอบสนองการ
พัฒนาก า ลัง คนในอนาคตและ
มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบบัใหม่ ปี 
2561   

มหาวิทยาลยั มีการจดัประชุม
คณะกรรมการ ก ากบั ติดตาม
การด า เนินงานการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรและ
คณะ ตามองค์ประกอบการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ข อ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา อย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 2 คร้ัง เพ่ือติดตาม
ด้ า น วิ ช า ก า ร  เ ช่ น  ก า ร
ด า เ นินการบ ริหารจัดการ
หลักสูตร การวางแผนการ
พฒันาหลักสูตร การประกัน
คุณภาพระดบัหลกัสูตร/ระดบั
คณะ สถานะภาพหลักสูตร 
ก่อน เสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยฯ สภา
วิชาการและสภามหาวิทยาลยั
ฯ 
 

1.ค าสัง่มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
ท่ี  1569/2561 เร่ือง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ก ากบั ติดตาม
การด าเนินงานการประกนั
คุณภาพระดบัหลกัสูตรและ
คณะ ตามองคป์ระกอบการ
ประกนัคุณภาพของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนา 
2.มีการด าเนินการของ
คณะกรรมการฯ เพ่ือก ากบั
ติดตามการบริการจดัการ
หลกัสูตร คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 
11 ธนัวาคม 2561 

 2. มหาวิทยาลัยควรมีการ
บ ริหารอัตร าก าลังคนในแ ต่ละ

มหาวิทยาลยั ใชฐ้านขอ้มูลใน
การจัดท าแผนอัตราก าลัง 

1. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
วิ เ คราะห์อัตราก าลั งและ
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หลักสูตรให้มีความเหมาะสมเพ่ือ
เ ต รี ย มค ว า มพ ร้ อม ให้ อ า จ า ร ย์
บางส่วนได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก 
 

ก ร อ บ ภ า ร ะ ง า น  แ ล ะ
แผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือจัด
อั ต ร า ก า ลั ง ค น ใ น แ ต่ ล ะ
หลกัสูตรใหเ้หมาะสม  

จั ด ท า แ ผ น ก า ร ส ร ร ห า
บุคลากรทั้ งสายวิชาการและ
ส า ย ส นั บ ส นุ น  โ ด ย ท า
หนังสือส ารวจข้อมูลสาย
วิชาการท่ีรับผิดชอบประจ า
สาขาและหลกัสูตรเพ่ือน าไป
วิเคราะห์ก่อนน า เสนอต่อ
ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ
คณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคลพิจารณา และน าขอ้มูล
ดังกล่าวมาวิเคราะห์กรอบ
และแผนอัตราก าลังกรอบ
ภาระงานให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา บุคลากรของ
มหาวิทยาลยั 
2 .  ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี ก า ร
ด าเนินการบริหารอัตราก าลัง 
โดยสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
พ นั ก ง า น ใ น
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ล ะ
พนักง านร าชการ  ค ร้ั ง ท่ี  
1 / 2561  และได้บรร จุ เข้า
ป ฏิ บั ติ ง า น  เ ม่ื อ วัน ท่ี  3 
ธันวาคม 2561 จ านวน 17 
อัตรา สายวิชาการ 4 อัตรา 
สายสนับสนุนวิชาการ 13 
อั ต ร า  เ พ่ื อ ก า ร บ ริ ห า ร
อัตราก าลังเป็นไปตามแผน 
เหมาะสมกับภาระงานของ
แ ต่ ล ะห น่ ว ย ง า นภ า ย ใ น
มหาวิทยาลยั 
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3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ร า ช ม ง ค ล ล้ า นน า ไ ด้ ใ ห้
ความส าคัญในการส่งเสริม
และพัฒนาก าลั งคน ด้ าน
การศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึน้ 
เพ่ือพิจารณาให้บุคลากรสาย
วิชาการท่ีมีความเหมาะสม 
และมีความพร้อมในการลา
ศึกษาต่อระดบัปริญญาเอกทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 
ทั้ ง น้ี ย ัง เ ป็น ส่ ง เส ริมและ
สนับส นุน บุ ค ล า ก ร ให้ มี
ความกา้วหนา้ และส่งผลให ้
บุคลากรมีขวญัและก าลงัใจ มี
ทศันะคติท่ีดีต่อหน่วยงาน ซ่ึง
จะท าให้หน่วยงานมีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง 
โดยได้มีการด าเนินการจัด
ประชุมคณะกรรมการทุนฯ 
เพ่ือพิจารณาสนบัสนุนการลา
ศึกษาต่อ จ านวน 3 คร้ัง และ
มีบุคลากรได้รับพิจารณา
อ นุ ญ า ต ใ ห้ ล า ศึ ก ษ า ต่ อ 
ทั้งหมดจ านวน 6 ราย ดงัน้ี 
คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ 
นางสาวสุภาภรณ์  ศุภพลกิจ 
ศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  ทุน 
มทร.ลา้นนา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
นายศุภลกัษณ์  ศรีตา ศึกษา
ต่ อ ภ า ย ใ นป ร ะ เ ท ศ  ทุ น
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ส านักงานนโยบายและแผน
พลงังาน 
นายอคัคส์ัจจา  ดวงสุภาสิญจ ์
ศึกษาต่อภายในประเทศ ทุน 
มทร.ลา้นนา 
นายศุภชาติ  กรุดทอง ศึกษา
ต่อภายในประเทศ ทุน มทร.
ลา้นนา 
คณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ค
เทคโนโลยีการเกษตร 
นางสาวจิร รัชต์   กันทะขู้  
ศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  ทุน 
สวทช. 
วิทยาลยัเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ 
นายถิร  ธาดาพรรษวฒิุ ศึกษา
ต่อ  ณ  ต่ า งประ เทศ   ทุน 
สวทช. 

 3. มหาวิทยาลยัควรก าหนด
ภาระงานให้อาจารยก์ลุ่มท่ีไม่พร้อม
ในการศึกษาระดบัปริญญาเอก ให้มี
ความสามารถและมีผลงานในการ
พัฒนาตนเอง เข้า สู่ต าแหน่งทาง
วิชาการทดแทน เพ่ือใหมี้คุณสมบติัท่ี
น ามาเทียบได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร นอกจากน้ีมหาวิทยาลัย
ควรก าหนดค่าเป้าหมายของการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นค่า
ร้อยละ  

- วิเคราะห์กลุ่มต าแหน่งสาย
วิชาการ  เ พ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนทกัษะ  เทคนิคการ
ท าผลงานวิชาการส าหรับยื่น
ข อ ก า ห น ด ต า แ ห น่ ง ท า ง
วิชาการ  เช่น  อาจารยคุ์ณวุฒิ
ปริญญาโท  จะตอ้งอบรมการ
จัดท าเอกสารประกอบการ
สอนในปีแรก  พร้อมอบรม
การท าผลงานวิชาการต่อเน่ือง 
2 - 3 ปี  เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการยื่นขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการในปี ท่ี  5   ตาม
หลัก เกณฑ์การขอก าหนด

1 .ประ ชุมคณะกรรมการ
ผู ้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ท า ห น้ า ท่ี
ประเมินผลงานทางวิชาการ 
จ านวน 12 คร้ัง  
เพ่ือสรุปผลการประเมินผล
งานทางวิชาการของผูเ้สนอ
ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 
19 ราย 
2 .ประ ชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 3 
ค ร้ั ง  เ พ่ื อ เ ห็นชอบอนุมัติ
คุณสมบัติผูข้อต าแหน่งทาง
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ต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น  
โดย มุ่ ง เน้นก ลุ่มอาจารย์ ท่ี
รับผิ ดชอบหลัก สูตร  และ
อ า จ า ร ย์ป ร ะ จ า หลัก สู ต ร 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การประกนัคุณภาพการศึกษา  
ซ่ึ ง ปั จ จุ บั น มี อ า จ า ร ย์ ท่ี
รับผิ ดชอบหลัก สูตร  และ
อ า จ า ร ย์ป ร ะ จ า หลัก สู ต ร
ทั้ งหมด  468  คน   จ านวน
อาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเพียง 124 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.49 
- แต่งตั้ งกรรมการคัดกรอง
หรือศูนยพ์ฒันา/ท่ีปรึกษาการ
ท าผลงานวิชาการ เ พ่ือให้
สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาท่ีสอน  
แล ะ ให้ เ กิ ด ค ว า มช า น าญ  
เช่ียวชาญในวิชาชีพ 
-  ส่ ง เ ส ริ ม บุคล ากร ท่ีข า ด
คุณสมบั ติขอ รับ ทุนระดับ
ปริญญาเอก และไม่ศึกษาต่อ
ด้วยทุนส่วนตัว (อายุเกิน 45 
ปี) ให้ท าผลงานทางวิชาการ  
เพ่ือยื่นขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ  ซ่ึงมีอาจารยท่ี์อายุเกิน 
45 ปี   จ านวน  362 ราย ใน
ปีงบประมาณ 2562 (ประเภท
ขา้ราชการและพนกังาน) 
-ร่างข้อบังคับระเบียบการลา 
เพ่ือท าผลงานทางวิชาการ 

วิชาการ และอนุมติัเห็นชอบ
ทั้งกรณีผา่นการประเมิน และ
ไม่ผ่านการประเมิน รวมถึง
เ ส น อ ร่ า ง ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคล ว่าดว้ยเร่ืองหลกัเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ ง
บุคคลใหด้ ารงต าแหน่งผูช่้วย
ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ร อ ง
ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  แ ล ะ
ศาสตราจารย ์ 
 ทั้งน้ี ตั้งแต่ตุลาคม 2561 ถึง 
ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลยั
ได้พิจารณา เ ห็นชอบการ
อนุมติัแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารง
ต า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร 
ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์
(ผศ.) จ านวน 12 ราย และ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
(รศ.) จ านวน 3 ราย 
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 4. มหาวิทยาลยัควรก าหนด
แผน ก ากับ ติดตามคุณภาพการ
ให้บริการแก่นักศึกษา โดยเฉพาะ 
การประเมินและปรับปรุงคุณภาพ
กา ร ให้บ ริ ก า ร ท่ี ค รอบค ลุม ทุ ก
ประ เด็นของการให้บริการ เ พ่ือ
ตอบสนองค ว า มค า ดหวัง ข อ ง
นกัศึกษา และมีการให้ความรู้ท่ีเป็น
ประโยชนแ์ก่ศิษยเ์ก่า 

1. กองพฒันานักศึกษา ก ากับ
ติดตามคุณภาพการให้บริการ
แก่นกัศึกษา ในทุก ๆ ดา้น โดย
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น ข อ ง
มหาวิทยาลัยท่ีก าหนดในแต่
ละปีการศึกษา 
2. กองพฒันานักศึกษา จดัท า
แบบประเมินและปรับปรุง
คุ ณ ภ า พก า ร ให้ บ ริ ก า ร ท่ี
ครอบคลุมทุกประเดน็ของการ
ให้บ ริการ  เ พ่ือตอบสนอง
ความคาดหวังของนักศึกษา 
และให้นักศึกษาได้รับความ
พึงพอใจมากท่ีสุด 
3. กองพฒันานักศึกษา จดัท า
โครงการให้ความ รู้ ท่ี เ ป็น
ประโยชน์แก่ ศิษย์เ ก่า  ตาม
ความตอ้งการของศิษยเ์ก่า เพ่ือ
ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย และคว าม
เขม้แข็งให้กบัมหาวิทยาลยัใน
อนาคต 

1 .กองพัฒนานัก ศึกษาได้
ป ร ะ เ มิ น ส อ บ ถ า ม ก า ร
ให้บริการของกองพัฒนา
นกัศึกษาทุก ๆ ดา้น นกัศึกษา
ท่ีเขา้มารับบริการได้รับการ
บริการจากบุคลากรผูป้ฏิบัติ
หนา้ท่ีดว้ยความเต็มใจและมี
ความพึงพอใจภาพรวมร้อย
ละ 90 
2. กองพฒันานักศึกษาไดน้ า
แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ต า ม
ข้อเสนอแนะของนักศึกษา
และผู ้ม า ใช้บ ริ ก า รน ามา
ปรับปรุงเพ่ือตอบสนองความ
คาดหวังของนักศึกษา ใน
ประเด็นของ ล่ามภาษามือ 
โดยท าการขออนุมัติกรอบ
อั ต ร า  เ พ่ื อ จ ะ ไ ด้
ประชาสัมพัน ธ์ รับสมัค ร
ผูส้นใจเขา้มาเป็นล่าม 
3.  กองพัฒนานักศึกษาได้
จดัท าโครงการให้ความรู้แก่
ศิ ษ ย์ เ ก่ า  โ ด ย ท า ก า ร
ประชาสัมพนัธ์หัวข้อท่ีศิษย์
เก่าสนใจผ่านเว็บไซต์ของ
กองพัฒนานักศึกษา เม่ือได้
หั วข้อ ก็ จ ะก าหนดวันท า
กิจกรรม เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 
2562 มีผู ้สนใจเข้า รับการ
อบรมจ านวน 60 คน 

 5. ฝ่ายพฒันานักศึกษาควร
น า แผนกลยุท ธ์ด้ า นก า รพัฒนา

1. จัดท าแผนกลยุทธ์ดา้นการ
พฒันานกัศึกษาและน ามาเป็น

   ก อ ง พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า 
ร่วมกบักองนโยบายและแผน 
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นักศึกษา มาเป็นแนวทางในการ
ก าหนดกระบวนการในการจัดท า
โ ค ร ง ก า ร แ ละ กิ จ ก ร ร มพัฒน า
นักศึกษา โดยก าหนดผลส าเร็จของ
แผนพฒันานกัศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบั
บณัฑิตพึงประสงคท่ี์ก าหนดไว ้และ
สอดคลอ้งกบัเป้าประสงค์ของแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั  มีการ
ก าหนดตวับ่งช้ีและค่าเป้าหมายของ
แผนพัฒนานักศึกษาให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของแผน และจัดท า
โครงการและ กิจกรรรม เ พ่ือให้
สามารถก ากับติดตามความส าเร็จ 
และน าไปปรับปรุงการด าเนินงานให้
เกิดการพฒันานกัศึกษาอย่างต่อเน่ือง
จน เ ป็นบัณ ฑิต ท่ีต รงตามความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน  

แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ก า ห น ด
กระบวนการในการจัดท า
โครงการและกิจกรรมพฒันา
นกัศึกษา โดยก าหนดผลส าเร็จ
ของแผนพัฒนานักศึกษา ท่ี
ส อ ด ค ล้อ ง กับ บัณ ฑิ ต พึ ง
ประสงค์ ท่ีก าหนดไว้ และ
สอดคลอ้งกบัเป้าประสงคข์อง
แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
มหาวิทยาลยั   
2 .  ก าหนดตัว บ่ ง ช้ี และ ค่ า
เ ป้ าหมายของแผนพัฒนา
นั ก ศึ ก ษ า ใ ห้ ต ร ง ต า ม
วัตถุประสงค์ของแผน และ
จดัท าโครงการและกิจกรรรม
เพ่ือให้สามารถก ากับติดตาม
ค ว า ม ส า เ ร็ จ  แ ล ะ น า ไ ป
ปรับปรุงการด าเนินงานใหเ้กิด
การพัฒนานัก ศึ กษาอย่ า ง
ต่อเน่ืองจนเป็นบัณฑิตท่ีตรง
ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงานและเป็นบณัฑิต
นักปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนา  

คณะ และวิทยาลัย ในการ
ร่ ว ม กั น พิ จ า ร ณ า จั ด ท า
แผนพฒันานกัศึกษา เม่ือวนัท่ี 
17 เมษายน 2562 เพ่ือแผนกล
ยุทธ์ดา้นการพฒันานักศึกษา 
โ ด ย ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
คุณ ลัก ษณะบัณ ฑิ ต ท่ี พึ ง
ประสงค์  และตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 
(TQF) และจะไดร่้วมประชุม
กับกองนโยบายและแผน 
และผูด้  าเนินการจัดท าแผน
ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลยั
อี ก ค ร้ั ง ใ น วั น ท่ี  2 - 3 
พฤษภาคม 2562 

องค์ประกอบที ่ 2 การวจิยั   
 1. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ด้านโปรแกรมสารสนเทศด้านการ
วิ จั ย  ค ว ร ส ร้ า ง ก า ร รั บ รู้ แ ล ะ
ความส าคัญในการใช้ข้อมูลให้เกิด
ประโยชน์ โดยการสรุปข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศการวิ จัย  เ ป็น

1. มหาวิทยาลยัสร้างการรับรู้
และความส าคัญในการใช้
ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ โดย
จั ด ท า ข้ อ มู ล ใ น ร ะ บ บ
สารสนเทศการวิ จัย ท่ี เ ป็น
ปัจจุบนั  

มหาวิทยาลยัปรับปรุงระบบ
สารสนเทศด้านต่างๆ ให้มี
ความทันสมยัและใช้งานได้
สดวกรวดเร็วข้ึน 
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รายงานให้กับผู ้บริหารระดับคณะ
และมหาวิทยาลยัเป็นรายเดือนหรือ
รายไตรมาส และระบุให้มีการน า
ขอ้มูลไปใชใ้นการบริหารจดัการของ
คณะหรือมหาวิทยาลยั 

2 .  รายงานให้กับผู ้บ ริหาร
ระดับคณะและมหาวิทยาลัย
เป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส 
เ พ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการ
บริหารจัดการของคณะหรือ
มหาวิทยาลยั 
 

 2. มหาวิทยาลยัควรพฒันา
งานวิจยัเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์
และมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง
ท่ี ดี ข้ึนในชุมชนเ พ่ือสามารถน า
ผลงานวิจัยไปพัฒนาเป็นบทความ
วิจัย บทความวิชาการหรือผลงาน
วิชาการในลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีมีคุณภาพ
ในระดบัชาติและนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยเพ่ิมผลงานวิจัย
และพฒันางานวิจัยเชิงบูรณา
การระหว่ า งศาสต ร์และ มี
ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง
ท่ี ดี ข้ึ น ใ น ชุ ม ช น แ ล ะ
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือสามารถ
น าผลงานวิจัยไปพัฒนาเป็น
บทความวิจยั บทความวิชาการ
หรือผลงานวิชาการในลกัษณะ
อ่ืนๆ ท่ีมีคุณภาพในระดบัชาติ
และนานาชาติ โดย  
1. บูรณาการงานวิจัย บริการ
วิชาการและนวตักรรมให้เกิด
ประโยชนส่์งผลลพัธ์ต่อผูเ้รียน
สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขนั  
2. พฒันาระบบบริหารงานวิจยั 
ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ล ะ
นวตักรรมของมหาวิทยาลยั  
3. จดัท าโครงการสนบัสนุน
ทุนวิจยั Hands-on ประจ าปี
งบประมาณ 2562 เพ่ือเพ่ือ
ผลิตนกัวิจยัรุ่นใหม่ โดยเนน้ท่ี
มีคุณภาพและจริยธรรมและ
สนบัสนุนใหน้กัศึกษา 

1. ได้ด าเนินโครงการบูรณา
การ 2 โครงการ 
- โครงการวิจยั “การวิจยัและ
กร ะบวนก า รพัฒน า เ ชิ ง
สร้างสรรค์ เ พ่ือ เ พ่ิมมูลค่ า
ผลิตภัณฑ์ หน่ึงต าบล หน่ึง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภท
ผลิตภัณฑ์ผ ้าและส่ิงทอพ้ืน
ถ่ินของอ.ฮอด  จ.เชียงใหม่  
- การฟ้ืนฟูระบบนิเวศชุมชน
ป่า เ ส่ือมโทรมจากการท า
เกษตรเชิงเด่ียวและยกระดบั
คุณภาพชีวิตของชุมชน 
ม ท ร . ล้ า น น า ร่ ว ม กั บ
ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั(สกว.) 
2. จัดท าโปรแกรมบริหาร
ง าน วิ จั ย อ ยู่ ร ะ หว่ า ง ก า ร
ด าเนินงาน 
3. อยู่ระหว่างการด าเนินการ
รวบรวมข้อเสนอโครงการ
เ พ่ื อ ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พิจารณาในการสนับสนุน
การใหทุ้น 
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ยกระดบัปริญญานิพนธ์ของ
นกัศึกษาเป็นงานวิจยัสามารถ
น าไปใชป้ระโยชนใ์นการผลิต
ผลงานวิจยัเชิงสร้างสรรค ์
ผลงานส่ิงประดิษฐ ์ และ
นวตักรรมไปใชก้บัชุมชน/
สถานประกอบการ และ
ผลงานวิจยัตีพิมพร์ะดบัชาติ
หรือนานาชาติ   
4. ส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจยั ผลงานสร้างสรรค ์
นวตักรรม และผลงานบริการ
วิชาการ ในระดบัชาติ และ
นานาชาติ   
5. การประชุมวิชาการวิจยัและ
นวตักรรมสร้างสรรค ์คร้ังท่ี 
5” (5th CRCI-2018)  
6.โครงการ การน าเสนอ
ผลงานวิจยั และจดันิทรรศการ
การน าเสนอผลงานวิจยัของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนา ในงานวิจยั
แห่งชาติประจ าปี 2562 
(Thailand Research Expo 
2019) 
 

4 .  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ  ไ ด้
สนับสนุนส่งผลการงานวิจยั
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
ทั้งระดบัชาติและนานาชาติ 
- เข้าร่วมงานนวัตกรรมใน
ง า น  ARCHIMEDES- 2019  
ณ กรุงมอสโคว์ ประเทศ
สหภ า พ โซ เ วี ย ต รั ส เ ซี ย 
จ านวน 2 ผลงาน  
-  เ ข้ า ร่ ว ม ง า น มหก ร ร ม
งานวิจัยแห่งชาติ จ านวน 1 
ผลงาน 
5. - ไดด้ าเนินการจดัประชุม
วิชาการวิจัยและนวตักรรม
ส ร้ า งสรรค์  ค ร้ั ง ท่ี  5  (5th 
CRCI-2018) ระหวา่งวนัท่ี 6 -
8 ธันวาคม  2561  ณ มทร.
ลา้นนา ตาก  จงัหวดัตาก โดย
มีผู ้เข้า ร่วม300คน จ านวน
บทความ แยกภาคบรรยาย 
168 บทความ ภาคโปสเตอร์ 
1 7 5  เ ร่ื อ ง  แ ล ะ ผ ล ง า น
ส่ิงประดิษฐ ์32 ผลงาน 
-  ไ ด้ มี ก า ร ด า เ นิ น ง า น
จดัเตรียมความพร้อมในการ
จัดประชุมวิชาการ 9 มทร. 
โดยมหาวิทยาเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนา เป็นเจา้ภาพใน
การจดัประชุมคร้ังน้ี ระหว่าง
วนัท่ี 24 – 26 ก.ค. 62  
6.  ได้เข้า ร่วมงานงานวิจัย
แ ห่ ง ช า ติ ป ร ะ จ า ปี  2562 
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( Thailand Research Expo 
2019)  ระหว่ า งวัน ท่ี  7 -10 
เมษายน 2562  ณ ศูนยป์ระชุม
บางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ 
โรงแรมเซนทาราแกรนด์ฯ 
กรุงเทพฯ และได้รับรางวลั
เหรียญทองจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ  

องค์ประกอบที ่3  การบริการวชิาการ   
 1. มหาวิทยาลัยควรมีการ
ทบทวนแผนบริการวิชาการ โดยมี
การก าหนดเป้าประสงค์ของการ
ให้บริการ  ทั้ งทางด้านการพ่ึงพา
ตน เ อ งด้ า นก า รหา ร า ย ได้  ก า ร
ใหบ้ริการแก่สงัคมชุมชน และการบูร
ณาการการเรียนการสอนและการวิจยั 
และก าหนดตวับ่งช้ีความส าเร็จเน้น
คุณภาพของผลลพัธ์ในการใหบ้ริการ
ทั้งนกัศึกษา ชุมชน และสงัคม  

1. มหาวิทยาลยับรรจุแผนงาน
บริการวิชาการ  โดยมีการ
ก า ห น ด เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์
ความส าเร็จของการใหบ้ริการ
แก่สงัคมชุมชน  
2. เนน้การบูรณาการการเรียน
การสอนและการวิจยั  
3.  ก าหนดแผนและตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จในระดับสถาบัน
และหน่วยงาน เน้นคุณภาพ
ของผลลพัธ์ในการให้บริการ
ทั้งนกัศึกษา ชุมชน และสงัคม 

1.มีแผนงานบริการวิชาการท่ี
ก าหนดเป้าหมายสอดคลอ้ง
กบัยทุธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยัฯ 
2. ไดจ้ดัท าแผนงานบริการ
วิชาการท่ีระบุผลท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บ output outcome 
impact เพ่ือวดัความส าเร็จ
ระดบัสถาบนัและหน่วยงาน 

 2.โครงการยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วน
ร่วม ท่ีมหาวิทยาลยัด าเนินการควรใช้
องคค์วามรู้ของมหาวิทยาลยัท่ีมุ่งเนน้
การพัฒนาต่อยอด เพ่ิมคุณค่าของ
ผลงานท่ีมีเอกลกัษณ์ ทันสมยั และ
สร้างการเขา้ถึงการรับรู้ในผลิตภณัฑ์
กบัส่ือ สงัคมออนไลน ์  

1.  ปรับเ ง่ือนไขการให้การ
สนับสนุนทุนบริการวิชาการ
โดยท่ีเน้นการบริการงานวิจยั 
และการบริการวิชาการโดย
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
และการใชง้านวิจยั นวตักรรม
ของมหาวิทยาลัยท่ีมี Impact 
สูง มีเอกลกัษณ์และทนัสมยั  
2. สร้างการเขา้ถึงการรับรู้ใน
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ กั บ ส่ื อ  สั ง ค ม
ออนไลน ์

1. สนบัสนุนโครงการบริการ
วิชาการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้และ
นวตักรรมใหม่ใหเ้กิดการ
สร้างมลูค่าเพ่ิมใหก้บั
ผลิตภณัฑใ์นทอ้งถ่ิน จ านวน 
19 โครงการ 
2. ผลการด าเนินงานอยู่
ระหวา่งการด าเนินการ
โครงการ 
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องค์ประกอบที่  4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  
 1. มหาวิทยาลยัควรก าหนด
ตวับ่งช้ีผลลพัธ์ของแผนกลยุทธ์ดา้น
ศิลปะและวฒันธรรมให้ชดัเจน โดย
เน้นตัวบ่งช้ีท่ีส าคัญคือนักศึกษา ผู ้
ปฏิบติัควรน าตวับ่งช้ีของแผลกลยทุธ์
เป็นตัวบ่งช้ีหลักในการพัฒนางาน
ดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
เช่น การน าตวับ่งช้ีแผนกลยุทธ์มาสู่
การจัดท าโครงการ การก าหนด
เป้าหมายโครงการ การก ากบัติดตาม 
ประเมินความส าเร็จของโครงการ 
ตัวอย่ า ง  เ ช่น  ว ัต ถุประสงค์ของ
โครงการมุ่งเน้นนักศึกษามีความ
เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย เม่ือ
มหาวิทยาลัยน าไปจัดท าโครงการ
ควรก าหนดตวับ่งช้ี เป็นร้อยละของ
นกัศึกษาท่ีมีความเขา้ใจในศิลปะและ
วฒันธรรมไทย วิธีการประเมินควรมี
การประเมินก่อนและหลงัการอบรม
และพิจารณาว่าผลท่ีไดจ้ากการจดัท า
โครงการมีผลลพัธ์ท่ีดีข้ึนกว่าเดิมตาม
ตัว บ่ง ช้ี ท่ีก าหนดหลังจากนั้ นน า
ผลลพัธ์ของตวับ่งช้ีทุกโครงการไป
เช่ือมโยงกับตัวบ่งช้ีของแผนและ
เกิดผลลพัธ์ตามตวับ่งช้ีท่ีแผนก าหนด   

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ก า ห น ด
ยุทธศาสต ร์ ท่ี ส่ ง เส ริมการ
ขับ เ ค ล่ื อนด้า นท า นุบ า รุ ง
ศิลปวฒันธรรม เป้าประสงค์
เ พ่ื อ ป ลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม แ ล ะ
ส่ ง เ ส ริ ม ให้นัก ศึ กษ า และ
บุคลากรให้ตระหนกัในคุณค่า 
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ค ว า ม
ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ก า ร ท า นุ บ า รุ ง 
ศิ ล ป ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย 
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  
ส่ิ ง แ วดล้อม  และป รั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ก าหนดตัว
บ่งช้ีผลลพัธ์ของแผนกลยุทธ์
ดา้นศิลปะและวฒันธรรม โดย
เ น้ น ตั ว บ่ ง ช้ี ท่ี ส า คั ญ คื อ
นัก ศึกษา  และมีการก ากับ
ติดตาม ประเมินความส าเร็จ
ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ใ น แ ต่ ล ะ
โครงการ เพ่ือน าผลลพัธ์ของ
ตั ว บ่ ง ช้ี ทุ ก โ ค ร ง ก า ร ไ ป
เช่ือมโยงกับตัวบ่งช้ีของแผน
และเกิดผลลพัธ์ตามตวับ่งช้ีท่ี
แ ผ น ก า ห น ด   โ ด ย มี
เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ เ พ่ื อ ปลู ก ฝั ง
ค่ า นิ ยมโดย มีกลยุท ธ์ด้าน
ศิลปะและวฒันธรรม ดงัน้ี 
1.  ส ร้ างการ รับ รู้ ในคุณค่า 
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ล้ า น น า  แ ล ะ

        ด าเนินการจัดท าค าสั่ง
แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด า เนินงานด้านท า นุบ า รุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนา ท่ีประกอบดว้ย
ตวัแทนคณะกรรมการฯ จาก
งานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
5 พ้ืนท่ี 4 คณะ สถาบันวิจัย
เ ท ค โนโลยี เ กษต ร  แ ล ะ
วิทยาลัยเทคโนโลและสห
วิทยาการ     

        ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า
โครงการ/กิจกรรมดา้นท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม ไม่นอ้ย
กว่า 13 โครงการ/กิจกรรม 
ซ่ึ ง โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม
ดังกล่าว ได้รับรางวลัต่างๆ 
ประกอบดว้ย  
1. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 
1 
ร้ิวขบวนกระทงใหญ่ มทร.
ลา้นนา “มงัคละราชา ใตร่้ม
โพธา มหาจกัรีวงศ”์ 
2.  ร า ง วั ล ช น ะ เ ลิ ศ ก า ร
ป ร ะ ก ว ด ก ร ะ ท ง ฝี มื อ 
ปร ะ จ า ปี  2 5 6 1  เ ข้ า ร่ ว ม
ประกวดโดย มทร.ล้านนา 
พิษณุโลก 
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ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ
ส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย 2 
แผนงาน  
(1) แผนงานการสร้างการรับรู้
คุณค่า ศิลปวฒันธรรม    
ภู มิ ปั ญ ญ า ล้ า น น า  แ ล ะ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ
ส่ิงแวดลอ้ม  มีโครงการภายใต้
แผนงานจ านวน 19 โครงการ 
เ พ่ื อ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
วัตถุประสงค์ตัว ช้ีว ัด ท่ี  23. 
ร้ อ ยละของนัก ศึ กษาและ
บุคลากร มีความ เข้า ใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ภู มิ ปัญญา
ล้ า น น า  แ ล ะ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมข้ึน  
และวัตถุประสงค์ตัวช้ีว ัด ท่ี  
24. จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
ดา้นศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนาท่ีบูรณาการกับการ
เรียนการสอนหรือกิจกรรม
นกัศึกษา  
( 2)  แ ผ น ง า น สื บ ส า น
ศิลปวัฒนธรรมภู มิ ปัญญา
ล้ า น น า แ ล ะ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ
ส่ิงแวดลอ้ม มีโครงการภายใต้
แผนงานจ านวน 23 โครงการ 
เ พ่ื อ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
วัตถุประสงค์ตัว ช้ีว ัด ท่ี  23. 
ร้ อ ยละของนัก ศึ กษาและ

3. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 
2 สะเปาลอยน ้ า  ประจ า ปี  
2561 เข้า ร่วมประกวดโดย 
มทร.ลา้นนา ล าปาง 
4. รางวลัชมเชยการแข่งขัน
ประกวดสะเปาหน่ึงเดียวใน
จงัหวดัเชียงใหม่ 
ส่ ง ผ ล ใ ห้ เ กิ ด แ ล ะ ไ ด้
ด าเนินการ โดยคณาจารยแ์ละ
นัก ศึกษาคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 
ท่ีสอดคลอ้งกับตัวช้ีวดัหลัก
ของยุ ทธศ าสต ร์ ท่ี  3  คื อ 
จ านวนรางวัลท่ีได้รับด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ลา้นนา ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิ ง แวดล้อมและป รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
        การด าเนินงานไตรมาส
ท่ี 2 มีการทบทวนตัวช้ีว ัด
แ ล ะ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
โครงการตามแผนงานด้าน
ท า นุบ า รุง ศิลปวัฒนธรรม
อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง เ พ่ื อ ใ ห้
สอดคล้องกับเป้าหมายของ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  3 ก า ร
เส ริมส ร้ า งนัก ศึกษาและ
บุคลากรให้มีเอกลกัษณ์ อัต
ลักษณ์ความภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรมภู มิ ปัญญา
ลา้นนา ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิ ง แวดล้อมและป รัชญา
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บุคลากร มีความ เข้า ใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ภู มิ ปัญญา
ล้ า น น า  แ ล ะ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมข้ึน 
 2 .  ส่ ง เ ส ริ มนั ก ศึ ก ษ า ใ ห้
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม 
ภู มิ ปั ญ ญ า ล้ า น น า  แ ล ะ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ
ส่ิ งแวดล้อมในการพัฒนา
ตนเองและสงัคม  
ก าหนดแผนงานท่ีสอดคลอ้ง
กบัตวัช้ีวดัจ านวน 1 แผนงาน 
คื อ  แผนงานการ ส่ ง เส ริ ม
นัก ศึ ก ษ า ให้ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้  
ศิลปวัฒนธรรม ภู มิ ปัญญา
ล้ า น น า  แ ล ะ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ
ส่ิ งแวดล้อมในการพัฒนา
ตนเองและสงัคม 
 มีโครงการภายใต้แผนงาน
จ านวน 13 โครงการ เพ่ือให้
เ ป็ นไปตามวัต ถุประสงค์
ตัว ช้ี ว ัด  ท่ี  25 . จ านวนองค์
ความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม ภูมิ
ปั ญ ญ า ล้ า น น า  แ ล ะ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ มี ก า ร
น า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ โ ด ย
นัก ศึ กษ า มี ส่ วน ร่ วม  และ
วัตถุประสงค์ตัว ช้ีว ัด ท่ี  26 . 
ผ ล ง า น ท า ง ด้ า น

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง  ซ่ึ ง
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์  4 
ตวัช้ีวดั 

        ด าเนินการจดัโครงการ
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 
คร้ังท่ี 19 "สืบสานวฒันธรรม
นาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติ
พระราชาแห่งแผ่นดิน"และ
โครงการให้ความรู้และจัด
ประ ชุ มคณะกรรมกา รฯ 
จัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรม ท่ีมีกิจกรรม
ส่งเสริมการรับรู้ในคุณค่า
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ใ ห้ กั บ
นักศึกษาและบุคลากร ซ่ึง
สามารถประเมินผลส าเร็จ
ตามตัว ช้ีว ัดกลยุท ธ์ ท่ี  3 . 1 
ตัว ช้ี ว ัด ท่ี  23  ร้ อยละของ
นกัศึกษาและบุคลากรมีความ
เขา้ใจในศิลปวฒันธรรม ภูมิ
ปั ญ ญ า ล้ า น น า  แ ล ะ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
13.48 แบ่งเป็นนกัศึกษา ร้อย
ละ 1.31 และบุคลากร ร้อยละ 
12.16 
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ศิลปวัฒนธรรม ภู มิ ปัญญา
ล้ า น น า  แ ล ะ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ
ส่ิงแวดล้อม ท่ีเกิดประโยชน์
กับตน เ อ งและสั ง คมโด ย
นกัศึกษามีส่วนร่วม  
3 .  ส่ ง เส ริมการน าป รัชญา
เศรษฐ กิจพอ เ พี ย ง ในการ
พัฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ สั ง ค ม 
ก าหนดแผนงานท่ีสอดคลอ้ง
กบัตวัช้ีวดัจ านวน 1 แผนงาน 
คือ แผนงานการส่งเสริมการ
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการพฒันาตนเองและสงัคม 
มีหน่วยงานท่ีด าเนินโครงการ
ท่ีสามารถตอบสนองแผนงาน
น้ี  คื อ ส ถ า บั น ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยี สู่ ชุมชน และมี
โครงการท่ีอยู่ภายใตแ้ผนงาน
ไ ม่น้อ ยกว่ า  10 โคร งก า ร 
เ พ่ื อ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
วัตถุประสงค์ตัวช้ีว ัด ท่ี  27.
จ านวนชุมชนท่ีน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการ
พัฒน า โ ด ยนัก ศึ กษ า แล ะ
บุคล ากร มี ส่ วน ร่ วม  แล ะ
วัตถุประสงค์ตัว ช้ีว ัด ท่ี  28 .
จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ี
นัก ศึ กษาและ บุคลากรน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ 
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4. จดัท าแผนท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยก าหนด
ตัว ช้ีว ัดของแผนกลยุทธ์ให้
ชดัเจน 

องค์ประกอบที ่5 การบริหารจดัการ   
 1. มหาวิทยาลัยควรมีการ
ปรับแผนกลยุทธ์ให้มีเป้าประสงค์
ของประเด็นยุทธ์ศาสตร์ กลยุทธ์และ
ตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ โครงการ
กิจกรรมท่ีมีตัวบ่งช้ีวดัความส าเร็จ
ของการปฏิบติั และพฒันา  ตวับ่งช้ี
เพ่ือตอบผลลพัธ์ของการปฏิบติังาน 
ขณะเดียวกนัในการทบทวนแผนกล
ยทุธ์ มหาวิทยาลยัควรก าหนดตวับ่งช้ี
ท่ีเป็นตวับ่งช้ีหลกัของผลลพัธ์ (OKR 
: Objective Key Results) ท่ีมีจ านวน
ตัว บ่ง ช้ี ท่ีไ ม่มากและด า เ นินการ
เฉพาะตัวบ่งช้ีหลักท่ีตอบแผนกล
ยุ ท ธ์ แ ล ะ ทิ ศ ท า ง ก า ร พั ฒ น า
มหาวิทยาลยั หลงัจากนั้นถ่ายทอดตวั
บ่งช้ีไปยงัเขตพ้ืนท่ีและคณะ เพ่ือให้
หน่วยงานสามารถเพ่ิมตวับ่งช้ีท่ีมุ่งสู่
การสร้างจุดแขง็ใหห้น่วยงานได ้

1. มหาวิทยาลยัทบทวนแผน
กลยุทธ์ โดยมีการก าหนดตัว
บ่งช้ี ท่ี เ ป็นตัวบ่งช้ีหลักของ
ผลลพัธ์ (OKR : Objective Key 
Results)  
2. ด าเนินการตามตวับ่งช้ีหลกั
ท่ีตอบแผนกลยุทธ์และทิศ
ทางการพฒันามหาวิทยาลยั  
3. ถ่ายทอดตวับ่งช้ีไปยงัคณะ
แ ล ะ เ ข ต พ้ื น ท่ี  เ พ่ื อ ใ ห้
หน่วยงานสามารถเพ่ิมตวับ่งช้ี
ท่ี มุ่ ง สู่การสร้ าง จุดแข็งให้
หน่วยงานได ้
 
 
 
 
 
 
 

1. มหาวิทยาลยัไดป้รับปรุง
แผนยทุธศาสตร์ มทร.ลา้นนา 
และแผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 
2.ทุกคณะไดป้รับปรุงแผน
ยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติั
ราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 สอดคลอ้งกบั
มหาวิทยาลยั 
3.อยูร่ะหวา่งด าเนินการตาม
แผนปฏิบติัราชการของ
มหาวิทยาลยัและคณะ 

 2.  การค านวณต้นทุนต่อ
หน่วยของมหาวิทยาลยั ผูป้ฏิบติัได้
ใชค้วามพยายามอย่างมาก แต่ตอ้งน า
ตน้ทุนต่อหน่วยไปเสนอต่อคณะและ
หลักสูตร เ พ่ือให้หลักสูตรน าไป
วิเคราะห์ตน้ทุนของหลกัสูตร ความ

1. ด าเนินการทบทวนผลผลิต 
กิจกรรม และหลกัเกณฑ ์
ในการค านวณตน้ทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 
2. หลงัจากไดข้อ้สรุปจากการ
ด าเนินการในขอ้ 1 แลว้ จดัท า

    ก อ งค ลัง ไ ด้จัด ท า ก า ร
พิจารณาการก าหนดผลผลิต
กิจกรรม และหลกัเกณฑก์าร
ปันส่วนค่ า ใช้ จ่ า ย ในการ
จดัท ารายงานตน้ทุนต่อหน่วย
ผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561ไปยงัทุกหน่วยงาน 
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คุม้ค่า ประสิทธิภาพประสิทธิผล และ
โอกาสทางการแข่งขนั  

โครงการประชุมจดัท ารายงาน
ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต 
3.น ารายงานต้นทุนต่อหน่วย
แจ้ง ต่อคณะและหลัก สูตร 
เ พ่ื อ ใ ห้ ห ลั ก สู ต ร น า ไ ป
วิเคราะห์ตน้ทุนของหลกัสูตร 
ความคุ้มค่ า  ประสิทธิภาพ
ประ สิท ธิผล  และโอกาส
ทางการแข่งขนั 

เพ่ือให้พิจารณา และทบทวน
ผ ล ผ ลิ ต  กิ จ ก ร ร ม  แ ล ะ
หลักเกณฑ์ ในการค านวณ
ต้น ทุน ต่ อห น่ว ย  และจะ
ด า เ นินการจัดประชุมเ พ่ือ
ถ่ายทอดวิธีการจัดท าและ
วิเคราะห์ รายงานต้นทุนต่อ
ห น่ ว ย ใ ห้ กั บ ค ณ ะ แ ล ะ
วิ ท ย า ลั ย  ใ น ช่ ว ง เ ดื อ น 
มิถุนายน 2562   

 3.  มหาวิทยาลัยควรเลือก
ประเด็นความเส่ียงมาด า เนินการ
จดัท าการบริหารความเส่ียง และควร
สร้างความเข้าใจในกระบวนการ
จดัท าความเส่ียงใหผู้ป้ฏิบติังานระดบั
มหาวิทยาลัยและคณะเพ่ือน าไป
ปฏิบติัและด าเนินการดา้นความเส่ียง
ท่ีแต่ละกลุ่มรับผิดชอบ และค้นหา
วิ ธีการป รับปรุงการด า เ นินงาน
บริหารความเส่ียงให้ดียิ่งข้ึน เพ่ือให้
ประเดน็ความเส่ียงไดล้ดลงจากเดิม 

1.  มหาวิทยาลัยด า เนินการ
จัดท าแผนบริหารความเส่ียง 
ในระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดบัหน่วยงาน 
2 .  ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น
กระบวนการจดัท าความเส่ียง
ใ ห้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง า น ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัยและคณะ เพ่ือ
น าไปปฏิบัติและด าเนินการ
ด้านความเส่ียงท่ีแต่ละกลุ่ม
รับผิดชอบ  
3. ค้นหาวิธีการปรับปรุงการ
ด าเนินงานบริหารความเส่ียง
ให้ดียิ่ ง ข้ึน เ พ่ือให้ประเด็น
ความเส่ียงไดล้ดลงจากเดิม 
4 . จัด โ ค ร งก า รอบรม เ ชิ ง
ปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ
เก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง
ให้ บุคลากรในองค์กร เ พ่ือ
จัดท าแผนและด าเนินการให้
ถกูตอ้ง 

1.จดัท าแผนบริหารความ
เส่ียง ระดบัมหาวิทยาลยั และ
ระดบัหน่วยงาน 
2.อยูร่ะหวา่งสร้างความเขา้ใจ
ในกระบวนการจดัท าความ
เส่ียงใหผู้ป้ฏิบติัทุกระดบั 
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 4. มหาวิทยาลยัควรก าหนด
แนวทางในประเด็น ธรรมาภิบาล 10 
ประการ และบริหารให้ทุกกิจกรรม
เ ป็นไปตามหลักธรรมา ภิบาล ท่ี
ก าหนด 

มหาวิทยาลยัพฒันาการบริหาร
จัดการและการส ร้ า งฐาน
วฒันธรรมองคก์รโดยการ  
1 .  พัฒนาระบบกลไกการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 
2. บริหารจัดการทรัพยากร
ของมหา วิทย าลัย  อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
3 .  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ข อ ง
มหาวิทยาลยัทางดา้นหลกัธรร
มา ภิบาล   ต าม เกณฑ์ก า ร
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 
4. สร้างความเข้าใจ ก าหนด
วิธิการด าเนินการ รวบรวมผล
การด าเนินงาน วิเคราะห์ผล
ก า ร ด า เ นิ น ง า น  แ ล ะ
ประเมินผล 
5. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด า เ นินโครงการประ เ มิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
เ ก่ียวกับการประเ มินของ
มหาวิทยาลัยทางด้านหลัก
ธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โป ร่ ง ใ ส ขอ งห น่ ว ย ง า น
ภ า ค รั ฐ  ( ITA) แ ล ะ ไ ด้
ด าเนินการส่งรายงานผลใน
ระบบเป็นท่ีเ รียบร้อยแล้ว 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างรอผลการ
ประเมินจากคณะกรรมการ 

 5.  มหาวิทยาลัยควรสร้าง
ความเข้าใจด้านการจัดการความรู้
ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน โดยท า
หน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรทุกภาคส่วน
สามารถท าการจดัการความรู้ในส่วน
ท่ีรับผิดชอบ โดยมีการน าองคค์วามรู้

1.จดัโครงการสร้างความ
เขา้ใจดา้นการจดัการความรู้
ใหก้บับุคลากรทุกภาคส่วน 
2. ก ากบัติดตามส่งเสริม
สนบัสนุนใหทุ้กหน่วยงาน 
ทุกภาคส่วน ในมหาวิทยาลยั 
มีการด าเนินการจดัการความรู้

1.จดัโครงการสร้างความ
เขา้ใจดา้นการจดัการความรู้
ใหก้บับุคลากร 
2. มีการจดัท าแผนการจดัการ
ความรู้ของมหาวิทยาลยัและ
หน่วยงาน 
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ท่ีอยู่ในตวัคนในมหาวิทยาลยั (Tacit 
Knowledge) มาแลกเปล่ียนเรียนรู้  
เพ่ือให้เกิดเป็นองค์ความรู้ท่ีชัดเจน
และน ามาถอดบทเรียนในรูปแบบ
เอกสาร CD วิดีโอเทป ฯลฯ เพ่ือเป็น
ความรู้ท่ีมีคุณค่าของหน่วยงาน 

ตามระบบ อยา่งนอ้ยปีละ 2 
คร้ัง 
3. สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานเสนอผูบ้ริหาร 
 

3.อยูร่ะหวา่งด าเนินการตาม
แผนการจดัการความรู้ 
4.มีการเขา้ร่วมงาน KM 9+2 
มทร. 

 6. มหาวิทยาลัยควรมีการ
วิเคราะห์ความตอ้งการในการพฒันา
ของบุคลากรทุกระดบัทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน  น ามาจัดท า
แผนพฒันาบุคลากรในแผน 5 ปี และ
น ามาจดัท าเป็นแผนพฒันาบุคลากร
รายบุคคล ตั้งแต่การก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ การศึกษาต่อ การพฒันา
ความรู้ เ ชิงวิชา ชีพ พัฒนาเ พ่ือลด
ช่องว่ า งต ามสมรรถนะ  พัฒนา
บุคลากรตามทิศทางท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนด มีการก ากับติดตามผลลพัธ์
ในแต่ละปี นอกจากนั้ นควรจัดท า
แ ผ น บ ริ ห า ร บุ ค ล า ก ร ข อ ง
มหาวิทยาลยัดว้ย 

1. มีการจดัท าแผนบริหารและ
แผนพฒันาบุคลากร สาย
วิชาการและสายสนบัสนุน 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562 – 2566) 
และจดัท าแผนบริหารบุคลากร
และแผนพฒันาบุคลากร สาย
วิชาการและสายสนบัสนุน 
ประจ าปี 2562  
2. มีการก ากบัติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหาร
และแผนพฒันาบุคลากร สาย
วิชาการและสายสนบัสนุน 
อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
3. มีการสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานเสนอผูบ้ริหาร 
 
 
 

อยูร่ะหวา่งการจดัท า (ร่าง) 
แผนการบริหารและ
แผนพฒันาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนบัสนุน 
ระดบัสถาบนั ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ.2562 – 2565) และ 
จดัท า (ร่าง) แผนการบริหาร
และแผนพฒันาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนบัสนุน 
ระดบัสถาบนั ประจ าปี 2562 
เสนอผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณา 

- การก ากบัตดิตามด้านการ
ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวชิาการ มกีาร
ด าเนินการดังนี ้
1.ประชุมคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุท าหนา้ท่ี
ประเมินผลงานทางวิชาการ 
จ านวน 3 คร้ัง เพ่ือสรุปผล
การประเมินผลงานทาง
วิชาการของผูเ้สนอต าแหน่ง
ทางวิชาการ จ านวน 5 ราย 
2.ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส 
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กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 
คร้ัง เพ่ือเห็นชอบอนุมติั
คุณสมบติัผูข้อต าแหน่งทาง
วิชาการ และอนุมติัเห็นชอบ
ทั้งกรณีผา่นการประเมิน และ
ไม่ผา่นการประเมิน รวมถึง
เสนอร่างขอ้บงัคบั
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคล วา่ดว้ยเร่ืองหลกัเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลใหด้ ารงต าแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารย ์รอง
ศาสตราจารย ์และ
ศาสตราจารย ์
3. โครงการอบรมสมัมนา
วิชาการ เร่ือง คุณธรรมและ
จริยธรรมการลอกเลียน
ผลงานทางวิชาการ  ในวนัท่ี 
8 มีนาคม 2562 ณ หอ้ง
ประชุมเรียนรวม ชั้น 5 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 
พรรษา ส าหรับพ้ืนท่ีล าปาง 
เชียงราย ตาก น่าน และ
พิษณุโลก เขา้ร่วมโครงการ
ดว้ยระบบการประชุม
ทางไกลออนไลน ์
(Conference) เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบั
การลกัลอก/คดัลอกผลงาน
วิชาการ (Plagiarism) 
มาตรการลงโทษของการ
ลอกเลียนผลงานทางวิชาการ 
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และเพ่ือสร้างความตระหนกั
ในการสร้างสรรคผ์ลงานทาง
วิชาการอยา่งถกูตอ้ง และมี
คุณภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 
293 คน 
- การก ากับติดตามด้านการ
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ต่อในระดับคุณวุฒิปริญญา
เอก 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
ม ง ค ล ล้ า น น า  ไ ด้ ใ ห้
ความส าคัญในการส่งเสริม
และพัฒนาก า ลังคนด้า น
การศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
เพ่ือพิจารณาให้บุคลากรสาย
วิชาการท่ีมีความเหมาะสม 
และมีความพร้อมในการลา
ศึกษาต่อระดบัปริญญาเอกทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 
ทั้ ง น้ี ย ัง เ ป็น ส่ ง เส ริมและ
สนับส นุน บุ ค ล า ก ร ให้ มี
ความกา้วหน้า และส่งผลให้
บุคลากรมีขวญัและก าลงัใจ มี
ทศันะคติท่ีดีต่อหน่วยงาน ซ่ึง
จะท าให้หน่วยงานมีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง 
โดยได้มีการด าเนินการจัด
ประชุมคณะกรรมการทุนฯ 
เพ่ือพิจารณาสนบัสนุนการลา
ศึกษาต่อ จ านวน 3 คร้ัง และ
มีบุคลากรได้รับพิจารณา
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พฒันา 
จากคณะกรรมการตรวจประเมนิฯ 

แนวทางการปรับปรุง/พฒันา ผลการด าเนินงาน 

อ นุ ญ า ต ใ ห้ ล า ศึ ก ษ า ต่ อ 
ทั้งหมดจ านวน 6 ราย ดงัน้ี 
คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ 
นางสาวสุภาภรณ์  ศุภพลกิจ 
ศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  ทุน 
มทร.ลา้นนา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
นายศุภลกัษณ์  ศรีตา ศึกษา
ต่อภายในประเทศ ทุน
ส านกังานนโยบายและแผน
พลงังาน 
นายอคัคส์จัจา  ดวงสุภาสิญจ ์
ศึกษาต่อภายในประเทศ ทุน 
มทร.ลา้นนา 
นายศุภชาติ  กรุดทอง ศึกษา
ต่อภายในประเทศ ทุน มทร.
ลา้นนา 
คณะวิทยาศาสตร์แลค
เทคโนโลยีการเกษตร 
นางสาวจิรรัชต ์ กนัทะขู ้
ศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  ทุน 
สวทช. 
วิทยาลยัเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ 
นายถิร  ธาดาพรรษวฒิุ ศึกษา
ต่อ ณ ต่างประเทศ  ทุน 
สวทช. 
- การก ากับติดตามด้านการ
ส ร ร ห า พ นั ก ง า น ใ น
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ล ะ
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แนวทางการปรับปรุง/พฒันา ผลการด าเนินงาน 

พนักงานราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
1 . มห า วิ ท ย า ลัย วิ ท ย า ลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
ได้มีการด าเนินการสรรหา
พ นั ก ง า น ใ น
สถาบันอุดมศึกษาประเภท
วิชาการ  ประ เภทวิชา ชีพ
เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ/
และพนักงานราชการ คร้ังท่ี 
1/2561 ได้แก่ สายวิชาการ 
(ต าแหน่งอาจารย์)  8 อัตรา 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เ ช่ี ย ว ช า ญ เ ฉ พ า ะ  ( ส า ย
สนับสนุน) 14 อัตรา และ
พนักงานราชการ ประเภท
ทั่วไป 3  อัตรา  ทั้ ง น้ี  จาก
ข้อมูลรายงานการสรรหา
พ นั ก ง า น ใ น
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ล ะ
พนักง านราชการข้า งต้น 
ส าห รับผู ้ ท่ี ผ่ านการสอบ
คัดเลือกได้กองบริหารงาน
บุ ค ค ลไ ด้ด า เ นิ น ก า ร รั บ
รายงานและจดัท าสัญญาจา้ง
ทดลองงานเรียบร้อยแลว้ใน
วนัท่ี 3 ธันวาคม 2561 และ
กรณีอตัราว่างท่ีสรรหาไม่ได ้
(สายวิชาการ 4 อัตรา และ
สายสนบัสนุน 1 อตัรา) เห็น
ควรให้ด า เ นินการสรรหา
ทดแทนในภาพรวมของ
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พฒันา 
จากคณะกรรมการตรวจประเมนิฯ 

แนวทางการปรับปรุง/พฒันา ผลการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลยัพร้อมอตัราใหม่
ปีงบประมาณ 2562 ต่อไป 
2.มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลล้านนา ไดเ้สนอแนว
ทางการบริหารอตัราก าลงั
ตามกรอบงบประมาณ 
ประจ าปี 2562 ในท่ีประชุม
คณะบุคคลปฏิบติัหนา้ท่ีแทน
สภามหาวิทยาลยัเทคโลโนยี
ราชมงคลลา้นนา คร้ังท่ี 10 
(1/2562) เม่ือวนัท่ี 22 ม.ค.
2562 มีมติเห็นชอบแนว
ทางการบริหารอตัราก าลงั
ตามกรอบงบประมาณ 
จ านวน 90 อตัรา โดย
ประเภทวิชาการใชว้ิธีการ
คดัเลือก และประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ
ใชวิ้ธีการสอบแข่งขนั เพ่ือ
บรรจุเขา้ปฏิบติังาน วนัท่ี 1 
มิถุยายน 2562 ทั้งน้ี
มหาวิทยาลยัฯ ไดแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ
สรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพ่ือบรรจุเป็นพนกังานใน
สถาบนัอุดมศึกษา เพ่ือ
ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ
สรรหาและเลือกสรรใหมี้
คุณสมบติัตรงตามท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด 
2. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา ไดพิ้จารณา
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กรอบอตัราก าลงัทุกประเภท
ในภาพรวมใหเ้ป็นไปตาม
ความจ าเป็นในการ
ปฏิบติังาน โดยทบทวน
อตัราก าลงัท่ีมีอยูใ่ห้
สอดคลอ้งกบันโยบายการ
พฒันามหาวิทยาลยั แนวโนม้
ของนกัศึกษา โครงสร้างงาน 
โดยมุ่งเนน้หวัขอ้
ประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 
สายวิชาการ 
1. พิจารณาสดัส่วนอาจารย์
ตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตร 
2. พิจารณาทดแทนอตัรา
เกษียณล่วงหนา้ 1-2 ปี เพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร้อม
ดา้นการเรียนการสอนอยา่ง
ต่อเน่ืองของบุคลากรใน
มหาวิทยาลยั 
3. พิจารณาจดัสรรส าหรับ
บรรจุนกัเรียนทุน 
(บุคคลภายนอก) ท่ีคาดวา่จะ
ส าเร็จการศึกษาใน
ปีงบประมาณ 2562 
สายสนบัสนุน 
1.พิจารณาจากภารกิจหลกั
ของมหาวิทยาลยั ปรับลด
ขั้นตอนการด าเนินงานโดย
น าเทคโนโลยีมาใชใ้นการ
ปฏิบติังานใหม้ากข้ึน 
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2.พิจารณาใหค้วามส าคญักบั
อตัราก าลงัท่ีปฏิบติงานใน
หอ้งปฏิบติัการและงานฟาร์ม
เพ่ือสร้างความเขม้แขง็และ
คุณภาพการจดัการศึกษา 
3 . มห า วิ ท ย า ลัย วิ ท ย า ลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
ไ ด้ จั ด ท า ป ร ะ ก า ศ  เ ร่ื อ ง 
มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของอาจารย์
ประจ า  ให้สอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เ ร่ื อ ง  เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558  เ พ่ือให้ซ่ึงการ
ไ ด้ ม า ข อ ง พ นั ก ง า น ใ น
สถ าบันอุ ด ม ศึ กษ า  ส า ย
วิชาการ และสายสนบัสนุนท่ี
มีประสิทธิภาพ และสามารถ
การันตีของคุณภาพบุคลากร
ในมหาวิทยาลยั 

 7. ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัทุก
ระดับควรให้ความส าคัญกับการ
บริหารหลักสูตรและคณะ เม่ือพบ
ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพการ
จัดการศึกษา ควรหามาตรการและ
วิธีการป้องกันโดยเร่งด่วน เพราะ
ประ เด็น เหล่า น้ี เ ป็นประ เด็น ท่ี มี
ผลกระทบต่อ คุณภ าพกา รผ ลิต
บณัฑิตของมหาวิทยาลยั 

 

มหาวิทยาลยัฯ ด าเนินการ
รวบรวมขอ้มูลการบริหาร
หลกัสูตร วิเคราะห์ และเสนอ
รายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั
ฯ  

มี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง
คณะกรรมการฯ เพ่ือก ากับ
ติดตามการบริการจัดการ
หลักสูตร คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 
11 ธันวาคม 2561 โดยมีการ
ก า กั บ ติ ด ต า ม แ ผ น ก า ร
ด าเนินการบริหารหลักสูตร
ของคณะ  และหลัก สู ต ร 
เพ่ือใหห้ลกัสูตรมีคะแนนผล
ประเมินในปีการศึกษา 2562 
เพ่ิมข้ึน 
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จากคณะกรรมการตรวจประเมนิฯ 
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 8. การรายงานการประเมิน
ตนเอง ควรแสดงถึงการจัดสรร
งบประมาณในการสนับสนุน การ
ด าเนินงาน อีกทั้ งควรรายงานใน
รูปแบบบทสรุปผู ้บริหารโดยการ
เตรียมเน้ือหาท่ีกระชบั ตรงประเด็น 
พร้อมขอ้มูลทางสถิติ และการบนัทึก
รายงานท่ีท าให้การส่ือสารระหว่าง
สภามหาวิทยาลยักับผูน้ าไปปฏิบัติ
เกิดประสิทธิผล ใหส้ภามหาวิทยาลยั
ได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะท่ี
เป็นประโยชน์ น าสู่การปรับปรุงและ
พฒันา  

มหาวิทย าลัย ร า ย ง านการ
ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง  ต่ อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ ส ภ า
มหาวิทยาลยั ไดพิ้จารณาและ
ใ ห้ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ท่ี เ ป็ น
ประโยชน์ เ พ่ือน าไปสู่การ
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า
มหาวิทยาลยั 

อยู่ ร ะหว่ า งกา รร วบรวม
ขอ้มลูการ 
จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองเพ่ือน าเสนอต่อคณะ
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
มห า วิ ท ย า ลั ย  แ ล ะ ส ภ า
มหาวิทยาลยั  
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตวับ่งช้ี  ปีการศึกษา 2561 

องค์ประกอบที ่1 : การผลติบัณฑิต 
 
ตัวบ่งช้ีที ่1.1   ผลการบริหารจัดการหลกัสูตรโดยรวม 
 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและกิจการนกัศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : ไม่มี 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : อาจารยม์านสั  สุนนัท ์,นางสาวประทุมพร  ป๋ามี,นายญาณกว ีขดัสีทะลี 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 2205 
E-mail :  curriculumrmutl@gmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ท่ีท าการเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561
เปิดสอนทั้ งหมด จ านวน 42  หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี 36 หลักสูตร ระดับ 
ปริญญาโท 6 หลกัสูตร และไดป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตรทุกหลกัสูตรตาม
เกณฑม์าตรฐานท่ี สกอ. ก าหนด โดยมีผลการประเมินรายหลกัสูตรสรุปได ้ดงัน้ี  

ช่ือหลกัสูตร 

ผลการประเมนิ 

องค์ประกอบ 
ที ่1 

ผลรวมของค่า 
คะแนนเฉลีย่ 
องค์ประกอบที ่

2 - 6 
1) หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต   ผา่น 3.23 

2) หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ ผา่น 2.84 

3) หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ 

ผา่น 3.26 

4) หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศทาง

ธุรกิจ  

ผา่น 2.62 

5) หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการ

ส่ือสารสากล 

ผา่น 2.53 
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ช่ือหลกัสูตร 

ผลการประเมนิ 

องค์ประกอบ 
ที ่1 

ผลรวมของค่า 
คะแนนเฉลีย่ 
องค์ประกอบที ่

2 - 6 
6) หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการท่องเท่ียวและการ

บริการ 

ผา่น 2.82 

7) หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ (ไม่ผา่น) 2.08 

8) หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ ผา่น 3.09 

9) หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยกีารอาหาร 

ผา่น 2.55 

10) หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ผา่น 3.17 

11) หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเคร่ืองจกัรกลเกษตร ผา่น 2.52 

12) หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ ผา่น 2.74 

13) หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจอาหารและ

โภชนาการ 

ผา่น 3.30 

14) หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาพืชศาสตร์ ผา่น 3.15 

15) หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร ผา่น 3.25 

16) หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิาทศันศิลป์  ผา่น 3.37 

17) หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาออกแบบอุตสาหกรรม   ผา่น 2.81 

18) หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาออกแบบส่ือสาร ผา่น 3.04 

19) หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาส่ิงทอและเคร่ืองประดบั  ผา่น 3.09 

20) หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารพิมพ ์
และบรรจุภณัฑ ์

ผา่น 3.06 

21) หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิาเซรามิก ผา่น 3.09 

22) หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  ผา่น 2.49 

23) หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน  ผา่น 2.84 

24) หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาศิลปะและการออกแบบ
สร้างสรรค ์

ผา่น 2.71 

25) หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ผา่น 3.28 

26) หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ผา่น 2.73 
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ช่ือหลกัสูตร 

ผลการประเมนิ 

องค์ประกอบ 
ที ่1 

ผลรวมของค่า 
คะแนนเฉลีย่ 
องค์ประกอบที ่

2 - 6 
27) หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตรและ

ชีวภาพ  
ผา่น 2.74 

28) หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมเหมืองแร่ ผา่น 3.20 

29) หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ผา่น 3.23 

30) หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ผา่น 2.86 

31) หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ผา่น 2.95 

32) หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 
และการควบคุมอตัโนมติั 

ผา่น 2.39 

33) หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา ผา่น 3.24 

34) หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ผา่น 3.24 

35) หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ผา่น 3.18 

36) หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมแม่พิมพ ์ ผา่น 3.30 

37) หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ผา่น 2.88 

38) หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ผา่น 2.72 

39) หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา ผา่น 2.15 

40) หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ  ผา่น 2.68 

41) หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการผลิตและนวตักรรม
อาหาร   

ผา่น 2.97 

42) หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส์ 

ผา่น 1.75 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลกัสูตร  119.06 คะแนน 
จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดท่ีสถาบนั 42 หลกัสูตร 

คะแนนทีไ่ด้ 2.83 คะแนน 
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ค าอธิบาย 
หลักสูตรท่ีเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 25 61 

มีทั้ งส้ินจ านวน 42 หลักสูตร จาก 4 คณะ และ 1 วิทยาลัย  ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี  
36 หลกัสูตร ระดบัปริญญาโท 6 หลกัสูตร ไม่ผา่นการเกณฑ์การก ากบัมาตรฐานหลกัสูตรจ านวน 
1 หลกัสูตร คือ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 2.83 
ของหลกัสูตรท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2561  

มหาวทิยาลยัไดมี้การวเิคราะห์หลกัสูตรท่ีไม่ผา่นประเมินพบวา่  
ไม่ผา่นองคป์ระกอบท่ี 1 การก ากบัมาตรฐาน จ านวน 2 ตวับ่งช้ี 
1. ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 ขอ้ 5 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและอาจารยท่ี์

ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ เหตุผล : เน่ืองจากอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัจ านวน 6 ท่าน ไม่ไดเ้ป็นอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร 

2. ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เหตุผล : 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม จ านวน 2 ท่าน มีผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ซ่ึงตอ้ง
มีอยา่งนอ้ยรายการในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 
การค านวณ : 

= 
119.06 

 
42 

คะแนนทีไ่ด้   =    2.83  คะแนน 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย  2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน 2.83 2.83  

 

เอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

1.1-1-01 มติสภามหาวทิยาลยัฯ สรุปผลการประเมินระดบัหลกัสูตรของคณะ  ปีการศึกษา 2561 

1.1-1-02 รายงานผลการวเิคราะห์การประเมินระดบัหลกัสูตรของหลกัสูตร 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.2   อาจารย์ประจ าสถาบันทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและกิจการนกัศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวสัดิการ 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : คณบดี/ ผอ.วทิยาลยัฯ/ ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : นางเฉลิมศรี สนัติธรางกรู ผูอ้  านวยการกองบริหารงานบุคคล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางศรัญญา อินทร์ค าเช้ือ , นายพร้อมพงศ ์ โสภาวรรณ์ 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1202 / 1218 
E-mail :  x_prompong@hotmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นบัรวมท่ี               
ลาศึกษาต่อ) จ  านวน 1,181 คน มีอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 283  คน  เม่ือค านวณ
ตามสูตร พบว่าค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากบัร้อยละ 23.96 คะแนนท่ี
ไดเ้ท่ากบั 3.00 คะแนน  
 

ที่ คณะทีม่ีการเรียนการสอน 
อาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

รวมมหาวิทยาลยั 233.50 256.50 283.00 
1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 49.50 55.50 63.50 
2 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 96.00 98.50 104.50 
3 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 75.00 86.50 91.00 
4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8.00 11.00 11.00 
6 วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวิทยาการ 5.00 5.00 13.00 

 

จากปัจจัยน าเข้าในด้านการผลิตบัณฑิต : อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกดว้ยขอ้มูล

ยอ้นหลงั 3 ปี ในภาพรวมของมหาวิทยาลยัมีจ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกเพิ่มข้ึนทุก

ปี พบว่าเป็นผลมาจาก 3 ปัจจยั คือ 1) มหาวิทยาลยัมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพฒันา

คุณวุฒิของอาจารยใ์นระดบัปริญญาเอกเพิ่มข้ึน โดยไดจ้ดัสรรงบประมาณตามกลยุทธ์การพฒันา

บุคลากร ด าเนินการสร้างความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัในต่างประเทศในการพฒันาสายวิชาการเพื่อ

ยกระดบัคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และด าเนินการจดักลไกสนับสนุนเพื่อเตรียมความ

http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MjI3MTU4&method=inline
http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MjI3MTU4&method=inline
http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MjI3MTU4&method=inline
http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MjI3MTU4&method=inline
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พร้อมด้านความสามารถทางภาษาและ อ่ืนๆ  ท่ีจ  า เ ป็นต่อการศึกษาระดับปริญญา เอก  

2) คณะ/วิทยาลยั ได้ด าเนินการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรเพื่อยกระดบัคุณวุฒิการศึกษาของสาย

วิชาการ พร้อมทั้งก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนบัสนุนบุคลากรสายวิชาการท่ีสอดคลอ้ง

กบักลยุทธ์ของมหาวิทยาลยัให้บุคลากรสายวิชากรมีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อระดบัปริญญาเอกใน

ด้านภาษา สถานศึกษา และแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก และ 3) อาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อได้จบ

การศึกษาและกลบัมารายงานตวัเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ี 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา : 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน 

1. จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ) 1,181.00 

2. จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ) ท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 283.00 

 
แสดงวธีิการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีวฒิุปริญญาเอก ตามสูตร 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีวฒิุปริญญาเอก (283.00) 
x 100 =  ร้อยละ 23.96 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัทั้งหมด (1,181.00) 
 
2.แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได ้ในขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีวฒิุปริญญาเอก (23.96) 
x 5 =  3.00 คะแนน 

 40 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 22 ร้อยละ 23.96  3.00 คะแนน  

 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1.2-1-01 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวชิาการ ปีการศึกษา 2561 มิติภาพรวม  
1.2-1-02 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวชิาการ ปีการศึกษา 2561 มิติพ้ืนท่ี 
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รายงานการประเมนิตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2561 
 

ตัวบ่งช้ีที ่1.3   อาจารย์ประจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและกิจการนกัศึกษา 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวสัดิการ 

หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : คณบดี/ ผอ.วทิยาลยัฯ/ ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : นางเฉลิมศรี สนัติธรางกรู ผูอ้  านวยการกองบริหารงานบุคคล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางศรัญญา อินทร์ค าเช้ือ , นายพร้อมพงศ ์ โสภาวรรณ์ 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1202 / 1218 
E-mail :  x_prompong@hotmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มีจ  านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (นับรวมท่ี                 
ลาศึกษาต่อ) จ  านวน 1,181 คน มีจ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 309.5 
คน  เม่ือค านวณตามสูตรพบว่าค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เท่ากบั ร้อยละ 26.21 คะแนนท่ีไดเ้ท่ากบั 2.18 คะแนน  
 

 
ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

1. จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ) 1,200.5 1,183.0 1,181.0 

2. จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 905.5 883.5 871.5 

- วฒิุปริญญาตรี 70.5 60.5 49.5 

- วฒิุปริญญาโท 695.5 669 653.5 

- วฒิุปริญญาเอก 139.5 154 168.5 

3. จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 263.0 265.5 275.5 

- วฒิุปริญญาตรี 11 10 9 

- วฒิุปริญญาโท 178 173 174 

- วฒิุปริญญาเอก 74 82.5 92.5 

4. จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 31.0 33.0 34.0 

- วฒิุปริญญาตรี 0 0 0 
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ข้อมูลพืน้ฐาน 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

- วฒิุปริญญาโท 12 14 12 

- วฒิุปริญญาเอก 19 19 22 

5. จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 1.0 1.0 0.0 

- วฒิุปริญญาตรี 0 0 0 

- วฒิุปริญญาโท 0 0 0 

- วฒิุปริญญาเอก 1 1 0 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 295 299.5 309.5 

 
 จากปัจจัยน าเข้าในด้านการผลิตบัณฑิต : อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วย
ขอ้มูลยอ้นหลงั 3 ปี ในภาพรวมของมหาวิทยาลยัมีจ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มข้ึนทุกปี พบว่าเป็นผลมาจาก 4 ปัจจยั คือ 1) มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจดั
โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการเขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรสาย
วิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ การจดัโครงการส่งเสริมการจดัท าผลงานทาง
วิชาการ (โรงเรียน ผศ.รศ. และ ศ.)  2) มีมาตรการสร้างแรงจูงใจในการยื่นผลงานเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ดว้ยการมีเงินรางวลัส าหรับผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง (ผศ. 20,000 บาท/
ราย, รศ. 40,000 บาท/ราย, ศ. 100,000 บาท/ราย)  3) จดักิจกรรมส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวิชาการใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อมุ่งเนน้ในทางปฏิบติั  และ 4) มีมาตรการส่งเสริมสนบัสนุนให้อาจารยท์  าผลงานทาง
วิชาการโดยสนบัสนุนงบประมาณในการสร้างแรงจูงใจให้กบัผูท่ี้มีการเผยแพร่ และตีพิมพผ์ลงานวิจยั 
และผลงานวชิาการท่ีสามารถน าไปใชใ้นการเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ  
 

แสดงวธีิการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ตามสูตร 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิากา (309.5) 
x 100 =  ร้อยละ 26.21 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัทั้งหมด (1,181) 
 
2.แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได ้ในขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ (26.21) 
x 5 =  2.18 คะแนน 

 60 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
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เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 36 ร้อยละ 26.21 2.18 คะแนน  

 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1.2-1-01 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวชิาการ ปีการศึกษา 2561 มิติภาพรวม 
1.2-1-02 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวชิาการ ปีการศึกษา 2561 มิติพ้ืนท่ี 
1.3-1-01 ตารางแสดงจ านวนอาจารยจ์  าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ (ตามเกณฑ์ 

สกอ.) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2561 
 

ตัวบ่งช้ีที ่1.4   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ผู้ก ากบัดูแลตัวบ่งช้ี : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและกิจการนกัศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผูอ้  านวยการกองพฒันานกัศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางปวณีา   ทองปรอน 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1361 
E-mail :  p_thongpron@rmutl.ac.th 

 
ผลการด าเนินงาน :  
 
 ข้อ 1.  จัดบริการให้ค าปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวติ และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 

ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้วางระบบการบริการ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

มีการจดับริการให้ค  าปรึกษาแนะแนวดา้นการใช้ชีวิตและการเขา้สู่อาชีพแก่นักศึกษาใน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา โดยไดม้อบหมายให้ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
กองพฒันานกัศึกษา ดูแลและช่วยเหลือนกัศึกษา เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษาสามารถพฒันาคุณลกัษณะ
บณัฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2560 ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วิชาการและไม่เก่ียวข้องกับวิชาการ โดยมีนักจิตวิทยาการปรึกษาและ อาจารย์ท่ีปรึกษา  เป็น             
ผูใ้หบ้ริการแก่นกัศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

ในปีการศึกษา 2561 มีนกัศึกษาเขา้รับบริการใหค้  าปรึกษา ภาพรวมทั้ง 6 พื้นท่ี ดงัน้ี 
พืน้ที่จัดการเรียนการสอน เชียงใหม่ มีนกัศึกษาเขา้มาใชบ้ริการทั้งส้ิน 29 ราย ใชบ้ริการ 54 

คร้ัง นกัศึกษามีความพึงพอใจในการใหค้  าปรึกษาจาก นกัจิตวทิยาโดยตรง คิดเป็นร้อยละ 4.49  
พื้นที่จัดการเรียนการสอน น่าน มอบหมายให้อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา โดย

นกัศึกษาท่ีเขา้รับบริการไดรั้บความพึงพอใจในการให้ค  าปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 4.31 

พืน้ทีจั่ดการเรียนการสอน ตาก มอบหมายใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาเป็นผูใ้หค้  าปรึกษา โดย

นกัศึกษาท่ีเขา้รับบริการไดรั้บความพึงพอใจ ในการใหค้  าปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษา คิดเป็นร้อย

ละ 3.82 
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พืน้ทีจั่ดการเรียนการสอน เชียงราย มอบหมายใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาเป็นผูใ้หค้  าปรึกษา โดย

นกัศึกษาท่ีเขา้รับบริการไดรั้บความพึงพอใจในการใหค้  าปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษา คิดเป็นร้อย

ละ 2.94 

พืน้ทีจั่ดการเรียนการสอน พษิณุโลก มอบหมายใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา โดย
นกัศึกษาท่ีเขา้รับบริการไดรั้บความพึงพอใจในการให้ค  าปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 3.55 

พืน้ที่จัดการเรียนการสอน ล าปาง มอบหมายให้อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา โดย
นกัศึกษาท่ีเขา้รับบริการไดรั้บความพึงพอใจในการให้ค  าปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 3.81 

โดยภาพรวม ของการให้ค  าปรึกษาของบุคลากรในมหาวิทยาลยั ท่ีได้ปฏิบติัหน้าท่ีให้
ค  าปรึกษาแก่นักศึกษา ทุกพื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ 3.82 และนักศึกษาท่ีเข้ารับบริการ สามารถน า
ขอ้แนะน า ไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัลดปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนได ้

นอกจากนั้น ในแต่ละพื้นท่ี ไดท้  าการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลของหน่วยงานให้แก่นกัศึกษา
ประกอบดว้ย แผน่พบัการให้บริการใหค้  าปรึกษา และจุลสารแนะแนว เพื่อให้นกัศึกษาทราบขอ้มูล
และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบับริการใหค้  าปรึกษาเชิงจิตวทิยามากยิง่ข้ึน 

ในส่วนของการให้ขอ้มูลแก่นกัศึกษาในการกา้วเขา้สู่อาชีพ มหาวิทยาลยัไดจ้ดัโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา เป็นประจ าทุกปีให้กบันกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้กบันกัศึกษาก่อนจบการศึกษา ในการเขียนประวติัส่วนตวั การกรอกใบสมคัร และการคน้หา
แหล่งงานในการสมคัรงาน ซ่ึงแต่ละพื้นท่ีไดจ้ดัโครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษาและโครงการ Job 
Fair ประจ าปีการศึกษา 2561 ดงัน้ี 

 
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
       พืน้ที่จัดการเรียนการสอน เชียงใหม่  นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการไดรั้บความรู้ ในการ

เตรียมความพร้อมสมคัรงานและไดรั้บความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.18  
รวมถึง โครงการ Job Fair  ท่ีทางหน่วยงานแนะแนวฯ ไดเ้ชิญบริษทัมาร่วมออกบูธใน

วนัปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา ท าให้นกัศึกษามีโอกาสสมคัรงานและไดง้านทนัทีหลงัจากจบการศึกษา 
ส่งผลใหน้กัศึกษามีความพึงพอใจในการจดัโครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.18 

พืน้ทีจั่ดการเรียนการสอน น่าน นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการไดรั้บความรู้ ในการเตรียม
ความพร้อมสมคัรงานและไดรั้บความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.11 
                    พืน้ทีจั่ดการเรียนการสอน ตาก นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการไดรั้บความรู้ ในการเตรียม
ความพร้อมสมคัรงานและไดรั้บความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.88 
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พืน้ที่จัดการเรียนการสอน เชียงราย  นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการไดรั้บความรู้ ในการ
เตรียมความพร้อมสมคัรงานและไดรั้บความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.18  

รวมถึง โครงการ Job Fair  ท่ีทางหน่วยงานแนะแนวฯ ไดเ้ชิญบริษทัมาร่วมออกบูธใน
วนัปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา ท าให้นกัศึกษามีโอกาสสมคัรงานและไดง้านทนัทีหลงัจากจบการศึกษา 
ส่งผลใหน้กัศึกษามีความพึงพอใจในการจดัโครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.00 
       พื้นที่จัดการเรียนการสอน ล าปาง นักศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้ ในการ
เตรียมความพร้อมสมคัรงานและไดรั้บความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.05 

พืน้ที่จัดการเรียนการสอน พิษณุโลก  นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการไดรั้บความรู้ ในการ
เตรียมความพร้อมสมคัรงานและไดรั้บความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.27  

ในภาพรวมของการจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษา
แก่นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา นกัศึกษาไดรั้บความพึงพอใจในกิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 4.11 และนักศึกษาได้รับขอ้มูลเก่ียวกบัการเตรียมตวัเขา้รับการสัมภาษณ์และการ
กรอกใบสมคัรงานอย่างไรให้ได้งาน อย่างถูกตอ้งและนักศึกษามีโอกาสยื่นเอกสารกบับริษทัท่ี
มาร่วมเปิดบูธในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ส่งผลให้นักศึกษาได้งานท่ีตรงกับความรู้
ความสามารถท่ีไดศึ้กษามา ซ่ึงบริษัทท่ีมารับสมคัรงานจะนดัหมายนักศึกษาเขา้รับการสัมภาษณ์
หลงัจากจบการศึกษาและทางมหาวทิยาลยัไดติ้ดตามผลการสัมภาษณ์ไปทางบริษทั ซ่ึงมีบางบริษทั
ท่ีแจง้ผลการสัมภาษณ์ให้กบัมหาวิทยาลยั เช่น บริษทั แคนนอนปราจีนบุรี จ  ากดั ท่ีรับนกัศึกษาของ
มหาวทิยาลยัในคณะวศิวกรรมศาสตร์เขา้ร่วมงาน  

 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

1.4-1-01 กลไกการบริการใหค้  าปรึกษาทางวชิาการและการใชชี้วติใหน้กัศึกษา, บริการ
ขอ้มูลสารสนเทศของการให้ค  าปรึกษา 

1.4-1-02 โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 ข้อ 2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานทีใ่ห้บริการ กจิกรรมพเิศษนอกหลกัสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม

เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีหน่วยงานให้บริการนกัศึกษา ทุกพื้นท่ีภายใต ้

การใหบ้ริการ ของ กองพฒันานกัศึกษา และกองการศึกษาทุกพื้นท่ี โดยนกัศึกษาสามารถรับขอ้มูล
จากแต่ละงานดงัน้ี 
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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 
7. งานบริการนกัศึกษาพิการ  

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

กองการศึกษา ทุกพื้นท่ี  ช่องทางการติดต่อ ผา่นระบบสารสนเทศของแต่พื้นท่ี 
ทั้งน้ีในส่วนของนกัศึกษาชั้นท่ี 1 จะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในโครงการต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. โครงการ  No  S  No  L    ซ่ึงเป็นโครงการรับน้องของมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคล

ลา้นนา เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้และสามารถปรับตวัเขา้กบัรูปแบบการเรียนการ
สอน การท ากิจกรรม เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา   
 2. โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี  
  1.  เพื่อให้นกัศึกษาใหม่ ไดรั้บทราบแนวทางการปฏิบติัตนตามกฎระเบียบ รู้หลกัสูตรและ
ระบบการเรียนการสอน การประกนัคุณภาพการศึกษา ตลอดจนบริการต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลยัฯ จดัไว้
ใหน้กัศึกษา 
  2.  เพื่อให้นกัศึกษาใหม่ไดท้  าความรู้จกัคณะผูบ้ริหาร บุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีตอ้ง
ติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือในระหวา่งท่ีศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัฯ 
  3.  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างนกัศึกษาใหม่กบันักศึกษารุ่นพี่ ตลอดจน
สโมสรนกัศึกษา และคณาจารย ์
  4.  เพื่อให้นกัศึกษาใหม่ไดเ้ห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกนั รู้จกัรับผิดชอบ รักพอ้งพวก รัก
สถาบนั และรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม มีการพฒันาจิตใจด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ด ารงชีวติ 
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  พื้นท่ีจดัการเรียนสอนทั้ง 6 พื้นท่ี ไดด้ าเนินโครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ และผลการ
ประเมินแบบสอบถาม มีดงัน้ี 
  พืน้ที่จัดการเรียนการสอน เชียงใหม่ นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการไดรั้บขอ้มูลการให้บริการ
ของมหาวทิยาลยั และมีความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.10 
  พืน้ทีจั่ดการเรียนการสอน  น่าน นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการไดรั้บขอ้มูลการใหบ้ริการของ
มหาวทิยาลยั และมีความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.90 
  พืน้ที่จัดการเรียนการสอน ตาก นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการไดรั้บขอ้มูลการให้บริการของ
มหาวทิยาลยั และมีความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.85 
  พืน้ทีจั่ดการเรียนการสอน เชียงราย  นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการไดรั้บขอ้มูลการใหบ้ริการ
ของมหาวทิยาลยั และมีความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.34 
  พืน้ที่จัดการเรียนการสอน ล าปาง นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการไดรั้บขอ้มูลการให้บริการ
ของมหาวทิยาลยั และมีความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.73 
  พืน้ทีจั่ดการเรียนการสอน พิษณุโลก นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการไดรั้บขอ้มูลการให้บริการ
ของมหาวทิยาลยั และมีความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.13 

ในภาพรวมของการจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแก่นักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา นกัศึกษาไดรั้บความพึงพอใจในกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
4.00 และนกัศึกษาไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อ จากโครงการในดา้น การบริการของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน  ด้านวิชาการ ของมหาวิทยาลยัท่ี
นกัศึกษาจะตอ้งติดต่อตลอดเวลาท่ีศึกษา และด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา นกัศึกษาได้รับ
ความรู้วา่ท าไมมหาวิทยาลยัถึงตอ้งมีการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่การเรียน
การสอนของมหาวทิยาลยัฯมีคุณภาพ และนกัศึกษาจบไปมีงานท าแน่นอน 
  นอกจากนั้น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนามีการใหบ้ริการขอ้มูลของหน่วยงาน
ท่ีให้บริการกิจกรรมพิเศษ โดยมีการจดัท าส่ือส่ิงพิมพใ์ห้กบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 เช่น ส านกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียน ไดจ้ดัท าหนงัสือคู่มือนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  เพื่อเป็นคู่มือทาง
การศึกษา การท ากิจกรรมและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยการใช้บริการต่าง ๆในมหาวิทยาลัย 
กฎระเบียบขอ้บงัคบั และแนวทางในการประพฤติปฏิบติัตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลยั 
อนัส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ของนกัศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยัอย่างมี
ความสุขประสบความส าเร็จ รวมถึง ใหข้อ้มูลส าคญัของหน่วยงานในสังกดัของมหาวทิยาลยั   

กองพฒันานักศึกษา ได้จดัท าหลกัสูตรพิเศษนอกหลกัสูตร ให้กบันักศึกษา จ านวน  13 
หลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาทั้ งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันท่ีมีความสนใจเข้ารับการอบรม โดย
ประชาสัมพนัธ์ผา่นเวบ็ไซตข์องกองพฒันานกัศึกษา 
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นอกจากนั้น มหาวทิยาลยัมีเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั https://www.rmutl.ac.th/  ซ่ึงสามารถ
เช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตข์องคณะและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลยัได ้เช่น เวบ็ไซตข์องส านกั
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนhttps://academic.rmutl.ac.th/  มีข้อมูลแนะน าให้นักศึกษาเข้า
ระบบการเรียน การเลือกรายวิชา  ซ่ึงนกัศึกษาสามารถเขา้ไปท าเอกสารต่าง ๆ ในเวบ็ไซตไ์ดด้ว้ย
ตนเอง   

นอกจากน้ี นักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ได้รับข้อมูลบริการเก่ียวกับการรับสมัครงานจาก
หน่วยงานท่ีเปิดรับสมคัรตามช่องทางท่ีงานแนะแนวไดเ้ผยแพร่ เช่น เฟสบุ๊ค เพจงานแนะแนว มี
นักศึกษาให้ความสนใจข้อมูลในการรับสมคัรงาน 171 คน บอร์ดประชาสัมพนัธ์พร้อมทั้งท า
หนงัสือแจง้ไปยงัคณะให้ประชาสัมพนัธ์นกัศึกษาไดท้ราบ ขอ้มูลสถานประกอบการ และขอ้มูลสห
กิจศึกษา ผา่นเวปไซด ์http://coop.rmutl.ac.th/ โดยมีรายละเอียด คือ 

1. แหล่งงานเต็มเวลา  เช่น บริษทั ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั , บริษทั ไมอ้บทวี
พรรณ จ ากัด, โรงแรมดวงตะวนั เชียงใหม่, บริษทั ซีพีออล์ จ  ากดั (มหาชน) , บริษทั บุญถาวร 
เซรามิค จ ากดั  

2. แหล่งงานนอกเวลา  เช่น  ศูนยศึ์กษาต่อ เอเดน , ส านกังาน จดัหางานจงัหวดัเชียงใหม่ 
การประชาสัมพนัธ์บริษทัรับสมคัรงาน ผา่นทาง เพจงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มีนกัศึกษา
ใหค้วามสนใจ 171 คน   

ในส่วนของการประชาสัมพนัธ์การรับสมคัรงาน นกัศึกษาจะไปสมคัรงานกบัหน่วยงานท่ี
เปิดรับสมคัรดว้ยตนเอง   จึงไม่สามารถติดตามผลการสมคัรงานได ้เน่ืองจากทางหน่วยงานท่ีฝาก
ประชาสัมพนัธ์ก็ไม่แจง้ผลการพิจารณาใหก้บัมหาวทิยาลยั 

 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

1.4-2-01 สรุปผลโครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา  , คู่มือนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
https://www.dsd.rmutl.ac.th 

 
ข้อ 3.  จัดกจิกรรมเตรียมความพร้อมเพือ่การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีบริการเพื่อการเขา้สู่อาชีพแก่นักศึกษาใน
มหาวทิยาลยั ดงัน้ี 
          -  มหาวิทยาลยัฯ ได้จดัโครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2561 ในส่วน
ของพื้นท่ีจดัการเรียนการสอน เชียงใหม่ และทุกพื้นท่ี โดยมีวตัถุประสงค ์ 

https://www.dsd.rmutl.ac.th/
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 1)   เพื่อให้นกัศึกษาท่ีก าลงัจะจบการศึกษา มีแนวทางการปฏิบติัตนให้พร้อมส าหรับการ
กา้วสู่ตลาดแรงงาน   
 2)   เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจ ในการเตรียมตวัศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน  
 3)  เพื่อสร้างจิตส านึกของการประพฤติ ปฏิบติัตน ในแบบของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงใหม่   
 4) เพื่อใหน้กัศึกษาไดแ้นวทางในการพฒันาตนเองใหอ้ยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ในกิจกรรมดงักล่าว มหาวิทยาลยั ไดจ้ดัท าคู่มือปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561 ในระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ให้แก่นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาเพื่อให้บณัฑิตได้ทราบ
ขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษา เช่น
เส้นทางสู่อาชีพ วิธีการสรรหา/คดัเลือกพนักงาน การสมคัรงานออนไลน์ ทกัษะท่ีตอ้งเตรียมให้
พร้อมก่อนการท างาน รายช่ือสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษา การเตรียมตวัสมคัรงาน 
และท่ีอยูส่ านกังานจดัหางานต่างๆ เป็นตน้   โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

พื้นที่จัดการเรียนการสอน เชียงใหม่  นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  2,003 คน  มี
นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม 2,003 คน  วดั
ความส าเร็จของการจดักิจกรรม ในดา้นการจดังาน  ในภาพรวม นกัศึกษามีความพึงพอใจ ในระดบั
มากท่ีสุด โดยคิดเป็นร้อยละ  4.18   

พืน้ที่จัดการเรียนการสอนพิษณุโลก  จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 296 คน ในดา้นการ
จดังาน ในภาพรวม อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.27 

พืน้ที่จัดการเรียนการสอน เชียงราย  จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 376 คน ในดา้นการ
จดังาน ในภาพรวม นกัศึกษามีความพึงพอใจในขอ้มูลท่ีได้รับเพื่อเตรียมตวัก่อนจบการศึกษาอยูใ่น
ระดบั มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 4.18 

พืน้ที่จัดการเรียนการสอน ล าปาง   จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 160 คน ในด้านการ              
จดังาน ในภาพรวม นกัศึกษามีความพึงพอใจในขอ้มูลท่ีไดรั้บเพื่อเตรียมตวัก่อนจบการศึกษาอยูใ่น
ระดบั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.08 

พื้นที่จัดการเรียนการสอน น่าน   จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 150 คน ในด้านการ                
จดังาน ในภาพรวม นกัศึกษามีความพึงพอใจในขอ้มูลท่ีไดรั้บเพื่อเตรียมตวัก่อนจบการศึกษาอยูใ่น
ระดบั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.11   

พื้นที่จัดการเรียนการสอน ตาก จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 1,034 คน ในด้านการ                
จดังาน ในภาพรวม นกัศึกษามีความพึงพอใจในขอ้มูลท่ีไดรั้บเพื่อเตรียมตวัก่อนจบการศึกษาอยูใ่น
ระดบั มาก ร้อยละ 3.86   
          -  โครงการ Job Fair ในวนัปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 ณ ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยการแจ้งการ
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ประชาสัมพนัธ์ไปยงัคณะและสาขา รวมถึงแจง้งานประชาสัมพนัธ์เพื่อประกาศแจง้ข่าวสารให้กบั
นักศึกษาว่ามีการจดับูธรับสมคัรงานในวนัปัจฉิมนิเทศรวมถึงการติดป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์
พร้อมช่ือของบริษัทท่ีมารับสมัครงาน 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  านวนนักศึกษาท่ีได้รับการ
พิจารณาคดัเลือกเขา้ท างานกบับริษทั ไม่สามารถตรวจสอบได ้เน่ืองจากบริษทัไม่เปิดเผยขอ้มูล
ใหก้บัมหาวทิยาลยั   
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

1.4-3-01 โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561,  โครงการ Job Fair , 
ช่องทางการรับสมคัรงาน, สรุปแหล่งงานเตม็เวลา, สรุปแหล่งนอกเวลา 

 
 ข้อ 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกจิกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต ่ากว่า 3.51  
 จากคะแนนเต็ม 5 
 มหาวิทยาลยัไดมี้การปรับปรุงรูปแบบการประเมินผลให้สอดคลอ้งตามจริงมากท่ีสุด มี
การประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีเขา้รับบริการจากกองพฒันานกัศึกษาและกองการศึกษา
ทุกพื้นท่ี ดงัน้ี  
 พืน้ที่จัดการเรียนการสอน เชียงใหม่  มีนักศึกษาเขา้มาใช้บริการในแต่ละงานของกอง
พฒันานกัศึกษาทุกงาน และไดรั้บการตอบสนองในขอ้มูลท่ีตอ้งการ คิดเป็นร้อยละ 4.60 
 พื้นที่จัดการเรียนการสอน น่าน  มีนักศึกษาเข้ามาใช้บริการในแต่ละงานของกอง
การศึกษาทุกงาน และไดรั้บการตอบสนองในขอ้มูลท่ีตอ้งการ คิดเป็นร้อยละ 3.68 
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 พื้นที่จัดการเรียนการสอน ตาก  มีนักศึกษาเข้ามาใช้บริการในแต่ละงานของกอง
การศึกษาทุกงาน และไดรั้บการตอบสนองในขอ้มูลท่ีตอ้งการ คิดเป็นร้อยละ 3.85 
 พืน้ที่จัดการเรียนการสอน เชียงราย   มีนักศึกษาเขา้มาใช้บริการในแต่ละงานของกอง
การศึกษาทุกงาน และไดรั้บการตอบสนองในขอ้มูลท่ีตอ้งการ คิดเป็นร้อยละ 4.19 
 พื้นที่จัดการเรียนการสอน ล าปาง  มีนักศึกษาเข้ามาใช้บริการในแต่ละงานของกอง
การศึกษาทุกงาน และไดรั้บการตอบสนองในขอ้มูลท่ีตอ้งการ คิดเป็นร้อยละ 3.86 
 พืน้ที่จัดการเรียนการสอน พิษณุโลก มีนกัศึกษาเขา้มาใช้บริการในแต่ละงานของกอง
การศึกษาทุกงาน และไดรั้บการตอบสนองในขอ้มูลท่ีตอ้งการ คิดเป็นร้อยละ 4.60 
 นักศึกษาท่ีเข้ามาใช้บริการจากกองพฒันานักศึกษาและกองการศึกษาทุกพื้นท่ี ได้รับ
ขอ้มูลและมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 4.13 
    
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

1.4-4-01 สรุปผลการประเมินจากการใชบ้ริการของนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561   
 
 
 ข้อ 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่ง

ให้ผลการประเมินสูงขึน้หรือเป็นไปตามความคาดหวงัของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมีการน าผลการประเมินคุณภาพการให้บริการจากปีการศึกษา 2560 มา

พฒันาการบริการ โดยไดม้อบหมายให้งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ รับผิดชอบในการน าผลดงั
ไปกล่าวไปก าหนดแผนด าเนินงานและพฒันาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในปี 2561 ท่ีผ่านมา 
ดงัน้ี  
 5.1  ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการสอบถามการบริการจากนกัศึกษาท่ีเขา้
มาใช้บริการจากหน่วยงานต่าง ๆ และน าผลการประเมินเขา้สู่การประชุมของกองพฒันานกัศึกษา
เพื่อร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและน าผลการประเมินมาปรับปรุงด้านการบริการในทุก ๆ ด้าน เพื่อ
ตอบสนองใหน้กัศึกษาไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุด  
 5.2 มีการให้ขอ้มูลของหน่วยงานท่ีให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร แหล่งงานทั้ง
เตม็เวลาและนอกเวลาแก่นกัศึกษา 
 กองพฒันานกัศึกษา ไดจ้ดัท าหลกัสูตรเสริมให้กบันกัศึกษาและผูส้นใจทัว่ไป จ านวน 
13 หลกัสูตรและงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพฒันานกัศึกษา ไดพ้ฒันาช่องทางการให้
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ขอ้มูลต่อนกัศึกษา ผา่นทางเครือข่ายนกัศึกษาทุน และเพิ่มข่าวสารประเภทงานพิเศษ part time ให้
มากยิ่งข้ึน นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์โดยการติดบอร์ด เพิ่มประชาสัมพันธ์ผ่านทาง 
Facebook : https://www.facebook.com/guidancermutlcm  อยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้นกัศึกษาทุกชั้นปีมี
โอกาสในการหารายไดพ้ิเศษระหวา่งเรียน และปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา 
 5.3 ดา้นการใหค้วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษยเ์ก่า มหาวทิยาลยัไดว้างแผนร่วมกบักลุ่มศิษย์
เก่าเพื่อก าหนดโครงการ กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษยเ์ก่า โดยการใหศิ้ษยเ์ก่าแจง้เร่ืองท่ีตอ้งการ
อบรมผา่นระบบเวบ็ไซตแ์ลว้น ามาคดักรองเพื่อเลือกหวัขอ้ท่ีมีผูส้นใจมากท่ีสุดมาก าหนดกิจกรรม 
 5.4 ด้านกิจกรรมนักศึกษา วางแผนร่วมกับกลุ่มพฒันานักศึกษา เพื่อก าหนดโครงการ 
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการพฒันาอตัลกัษณ์ ตลอดหลกัสูตรและก ากบัติดตามการด าเนินงาน ติดตาม
ประเมินผล โดยการส ารวจความคิดเห็นจากนกัศึกษา ท่ีมาขอรับบริการ 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

1.4-5-01 แผนการด าเนินงาน ของปี 2561 
 
 ข้อ 6. ให้ข้อมูลและความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

มหาวิทยาลยัฯ ทั้ง 6 พื้นท่ี ท่ีจดัการเรียนการสอน ไดด้ าเนินการให้ขอ้มูลและความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ศิษยเ์ก่าโดยแยกเป็นแต่ละพื้นท่ี ดงัน้ี 
 พืน้ทีเ่ชียงใหม่ โครงการบริการเพื่อพฒันาอาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2562  ในหัวข้อ 
“ความปลอดภยัในการท างานยุคศตวรรษท่ี ๒๑ (Occupational health and safety in 21th century)  
ได้จดัท าแผนงานและกิจกรรมการด าเนินงานโดยส ารวจความต้องการหลักสูตรทางแว๊ปไซด์
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี มทร.ล้านนา ร่วมตอบ
แบบสอบถามเขา้รับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทกัษะพฒันาประสบการณ์ทางวิชาชีพ โดยมีการ
สรุปแบบภาพรวมความตอ้งการ  โดยมีการแจง้ความจ านงเขา้รับอบรมเชิญชวนผูท่ี้ตอ้งการเขา้รับ
การฝึกอบรมโครงการ ในหัวขอ้ “ความปลอดภยัในการท างานยุคศตวรรษท่ี 21 (Occupational 
health and safety in 21th century)  โดยจดัข้ึนในวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 จ านวนเขา้รับการฝึกอบรม 
จ านวน 60 คน ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจในขอ้มูลท่ีไดรั้บคิดเป็น 85 เปอร์เซ็นต ์ 

พืน้ที่ตาก   มีการให้ขอ้มูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษยเ์ก่าอย่างต่อเน่ือง โดยผ่าน
ช่องทาง ดงัน้ี  

ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า   
มหาวิทยาลยัมีการแจง้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษยเ์ก่าผา่นเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
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มงคลล้านนา ตาก http://www.tak.rmutl.ac.thและhttps://www.facebook.com/rmutltak   มีการให้
ขอ้มูลความรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลยัฯ  ซ่ึงศิษยเ์ก่าสามารถน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ
ทนัต่อการเปล่ียนแปลง  

-มีสมาคมศิษยเ์ก่าราชมงคลตาก มีเว็บไซต์สมาคม หรือ Facebook line ของสมาคมเป็น
ช่องทางขอ้มูลข่าวสาร การส่ือสาร 

พืน้ที ่น่าน  จดัโครงการอบรมการท าซาลาเปาใหก้บัศิษยเ์ก่าและนกัศึกษาปัจจุบนั โดยผูเ้ขา้
รับการอบรมไดรั้บความรู้และความพึงพอใจในโครงการคิดเป็น  75 เปอร์เซ็นต์ 

พืน้ที่ พิษณุโลก     ไม่ไดจ้ดัโครงการให้ขอ้มูลแก่ศิษยเ์ก่า ใช้วิธีติดต่อศิษยเ์ก่าผ่านระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

พื้นที่ล าปาง  ไม่ได้จัดโครงการให้ข้อมูลแก่ศิษย์เก่า ใช้วิธีติดต่อศิษย์เก่าผ่านระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

พื้นที่เชียงราย  ไม่ได้จดัโครงการให้ข้อมูลแก่ศิษย์เก่า ใช้วิธีติดต่อศิษย์เก่าผ่านระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 จากท่ีกล่าวมา สมาคมศิษยเ์ก่าได้ให้ประโยชน์แก่ศิษย์เก่าท่ีประสพภยัพิบติั สนับสนุน
กิจกรรมของมหาวิทยาลยั สนับสนุนทุนการศึกษา รวมถึงให้ความรู้ทางวารสาร เว็บไซค์และ
กระดาษโตต้อบ 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

1.4-6-01 เวบ็ไซต์ของสมาคมศิษยเ์ก่าฯ www.alumni.rmutl.ac.th และ  วารสารสมาคม
ศิษยเ์ก่า 

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 
1.4-6-10 รายงานผลการด าเนินงานของ มทร.ลา้นนา น่าน 

http://www.alumni.rmutl.ac.th/
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หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

1.4-6-11 การแจง้ข่าวสารใหศิ้ษยเ์ก่า ของ มทร.ลา้นนา เชียงราย 
 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 
6 ขอ้  6 ขอ้ 5 คะแนน  
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ตัวบ่งช้ีที ่1.5 กจิกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
 

ผู้ก ากบัดูแลตัวบ่งช้ี : รองอธิการบดีดา้นวชิาการและกิจการนกัศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผูอ้  านวยการกองพฒันานกัศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : งานพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นายศิขรินทร์  บุญจ๋ี 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1400 
E-mail :  - 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 
 ข้อ 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วน

ร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกจิกรรม 
กองพฒันานกัศึกษา ร่วมกบั สภานกัศึกษา องคก์ารนกัศึกษา สโมสรนกัศึกษาทุกคณะ ไดมี้

กระบวนการวางแผนกิจกรรมนกัศึกษาตั้งแต่การน าขอ้เสนอแนะจากผูบ้ริหาร ประจ าปีการศึกษา 
2560 เขา้สู่กระบวนการวางแผนและก าหนดกิจกรรมเพื่อพฒันานกัศึกษา ตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ี
พึงประสงคข์องมหาวิทยาลยัฯ โดยเร่ิมจากการประชุมรวมกบัคณะกรรมการสโมสรนกัศึกษา สภา
นกัศึกษา ทั้ง 5 พื้นท่ี และ โดยกองพฒันานกัศึกษาไดน้ าเขา้รายงานผลการประชุม ต่อคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลยัในวาระเพื่อพิจารณา หลงัจากได้รับการพิจารณาและขอ้เสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารฯแลว้ กองพฒันานกัศึกษาไดน้ าขอ้เสนอแนะดงักล่าว ประชุมรวมกบักองนโยบาย
และแผน เพื่อน าขอ้เสนอแนะประชุมวางแผนการท าแผนกิจกรรมพฒันานกัศึกษา ร่วมกบัทุกคณะ 
เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2562 ท่ีผ่านมาและก าหนดให้ทุกคณะวางแผนกิจกรรมพฒันานกัศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) และส่วนกลาง และองค์การนักศึกษาตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง
ประสงคข์องมหาวทิยาลยัฯ 

 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

1.5-1-01 ขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ปี 2560   
1.5-1.02 มติ คณะกรรมการบริหาร มหาวทิยาลยัฯ ปี 2560 
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 ข้อ 2. ในแผนการจัดกจิกรรมพฒันานักศึกษา ให้ด าเนินกจิกรรมในประเภทต่อไปนีใ้ห้ครบถ้วน  

 กิจกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคท่ี์ก าหนดโดยสถาบนั 
 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
 กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา โดยกองพฒันานกัศึกษาไดจ้ดัท าแผนพฒันา

นกัศึกษา ให้มีการด าเนินกิจกรรมพฒันานักศึกษาระดบัปริญญาตรี พร้อมทั้งส่งเสริมให้องค์การ

นกัศึกษาด าเนินกิจกรรมครบทั้ง 5 ประเภท 

2.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้จัดท าประกาศ เร่ือง คุณลักษณะ

บัณฑิตทีพ่งึประสงค์ โดยมีการก าหนดคุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์เอาไว้ 4 ด้าน 

โดยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ได้ส่งเสริมให้องค์กรนกัศึกษาไดเ้ป็น

ผูด้  าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาท่ีเป็นตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ

มหาวิทยาลยัฯ โดยสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ร่วมกบัสโมสรนักศึกษาแต่ละพื้นท่ี สโมสร

นกัศึกษาคณะแต่ละพื้นท่ี มีการร่วมกนัวางแผนการด าเนินกิจกรรม ก าหนดการประชุมวางแผนเร่ือง

งบประมาณในการด าเนินกิจกรรม ประชุมวางแผนเร่ืองงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมดา้นกีฬา 

มีการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน และร่วมหาแนวทางแกไ้ขปัญหาในการด าเนินการจดักิจกรรม

หรือโครงการต่างๆ และส่งเสริมให้องคก์รนกัศึกษาเป็นกระบอกเสียงให้นกัศึกษาทั้งมหาวิทยาลยั 

ในส่วนของการท่ีมีความตอ้งการพฒันาใหเ้ร่ืองต่างๆ ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัศึกษาให้

เกิดประโยชน์แก่ตวันกัศึกษาเอง โดยด าเนินโครงการอาทิเช่น 

 

คุณลกัษณะ 
ช่ือโครงการ/

กจิกรรม 
ผลส าเร็จของโครงการ/กจิกรรมที่พฒันานักศึกษา 

ทักษะการท างาน พ้ืนท่ีเชียงใหม่ 

โครงการปัจฉิม

นิเทศนกัศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 

2561 

 

วัน ท่ี   25   กุมภาพัน ธ์   2562  กองพัฒนานัก ศึกษา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ไดจ้ดัโครงการ

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์

ประชุมและแสดงสินคา้นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
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คุณลกัษณะ 
ช่ือโครงการ/

กจิกรรม 
ผลส าเร็จของโครงการ/กจิกรรมที่พฒันานักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนท่ีเชียงราย 

โครงการปัจฉิม

นิเทศนกัศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

พระชนมพรรษา โดยมีการด าเนินการให้ความรู้เร่ืองของ

การหางาน และการเตรียมความพร้อมเขา้สู่การท างาน รวม

กบักิจกรรม JOB FAIR กับทางองค์กร บริษทัหรือสถาน

ประกอบการต่างๆ และการใหค้วามรู้ในเร่ืองต่าง ๆ 

-อาชีพเสริมยคุ 4.0 

-การท างานกบัความปลอดภยัยคุศตวรรษท่ี 21 

-การสมคัรงานและสมัภาษณ์งาน 

โดยการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  ประจ าปี

กา ร ศึกษา  2 561  และโครงการ  JOB FAIR  ท่ี ท า ง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ไดม้อบหมายให ้

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา 

ด า เ นินการจัดกิจกรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา   ไดรั้บผลการประเมินการจดั

โครงการจากนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามการเข้าร่วม

โครงการจ านวน  1,752 คน  มีความพึงพอใจในระดบั มาก 

โดยคิดเป็นร้อยละ  4.18 (90 %)  (เอกสารหมายเลข (1.5-

2.1-01 ส่วนกลาง) 

 

มีการใหค้วามรู้ในเร่ืองของการท างาน ตลาดแรงงาน การ

เตรียมตวัเพ่ือเขา้สู่ตลาดแรงงาน เป็นการเตรียมความพร้อม

และทกัษะในการสมคัรงานและท างาน โดยใหว้ิทยากรท่ีมี

ความรู้ ความสามารถในเร่ืองของการเตรียมความพร้อม

การปฏิบัติงานมาแนะน าการเขียน เรซูเม่ การแต่งตัว 

บุคลิกภาพ การพูดและการตอบค าถาม (เอกสารหมายเลข 

1.5-2.1-01 เชียงราย) 
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คุณลกัษณะ 
ช่ือโครงการ/

กจิกรรม 
ผลส าเร็จของโครงการ/กจิกรรมที่พฒันานักศึกษา 

พ้ืนท่ีล าปาง 

โครงการพฒันา

ทกัษะคณะ 

กรรมการสโมสร

นกัศึกษา ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนท่ีพิษณุโลก 

โครงการปัจฉิม

นิเทศนกัศึกษา 

กิจกรรมจดัเตรียม

ความพร้อม

นกัศึกษาก่อนการ

ท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลยัฯใน

การจดัโครงการกิจกรรมนักศึกษาตลอดปีการศึกษา การ

พฒันาทักษะความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินกิจกรรม/

โครงการของนกัศึกษา มีประสิทธิภาพนอกจากน้ี การสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือดา้นประกนัคุณภาพ จะช่วยส่งเสริม

ใหก้ารด าเนินงานดา้นกิจกรรมนกัศึกษามีความเขม้แขง็เป็น

ระบบและมีคุณภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและ

การเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ และสร้าง

ประสบการณ์ เช่น การเป็นผูน้ า การใชค้วามคิดสร้างสรรค ์

ความเสียสละ ความสามคัคี การมีจิตอาสา และการท างาน

ร่วมกบัผูอ่ื้น   (เอกสารหมายเลข 1.5-2.1-01 ล าปาง) 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก เป็น

สถาบนัอุดมศึกษาทางสายวิชาชีพ  มีหนา้ท่ีส าคญัคือ การ

พฒันานักศึกษาให้เป็น บณัฑิตท่ีสมบูรณ์ ทั้งดา้นความรู้ 

คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้มีความพร้อมมัน่ใจในการ

เขา้สู่ตลาดแรงงาน เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า และเป็นก าลงั

ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ  นักศึกษา ท่ีส า เ ร็จ

การศึกษายงัตอ้งมีความรู้ ขอ้มูลในการศึกษาต่อและการ

กา้วสู่โลกอาชีพ เพ่ือใหน้กัศึกษาไดท้ราบถึงการปฏิบติัตน

ในการท างาน และคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์

ของมหาวิทยาลัยฯ  กล่าวคือคุณลักษณะด้านความรู้   

ความรู้ในสาขาวิชาชีพ และความรอบรู้ โดยสามารถน ามา

ประยุกต์ใชใ้นการด ารงชีวิตรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของ

เทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม  การร่วม

แสดงความยินกบั นกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิวชา
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คุณลกัษณะ 
ช่ือโครงการ/

กจิกรรม 
ผลส าเร็จของโครงการ/กจิกรรมที่พฒันานักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนท่ีน่าน 

โครงการสมัมนา

สโมสรนกัศึกษา ปี 

2561 ระหวา่งวนัท่ี 

11-12 มิถุนายน 

2561 

 

 

 

พ้ืนท่ีตาก 

โ ค ร ง ก า ร ปั จ ฉิ ม

นิเทศนักศึกษา  ปี

การศึกษา 2561 วนัท่ี  

27  มีนาคม  2562  

ชีพชั้นสูงชั้นปีท่ี 2 ท่ีส าเร็จการศึกษา และการมอบโล่

ประกาศเกียรติคุณให้กบัผูฝึ้กสอนกีฬาดีเด่น  นกักีฬา และ 

ผูน้ านักศึกษา และนักศึกษากิจกรรม และนอกจากน้ียงัมี

การเนินกิจกรรมจดัเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการ

ท างาน กิจกรรมภายในงานประกอบดว้ย  

- การบรรยายใหค้วามรู้ เร่ืองการเขียนจดหมายสมคัรงาน 

(Resume)  

- และการแนะน าตวัเองในการสอบสมัภาษณ์ (ภาษาองักฤษ 

ภาษาไทย  

- การบรรยายให้ความรู้ เร่ืองการเขียนจดหมายสมคัรงาน 

(Resume)    (เอกสารหมายเลข 1.5-2.1-01 พิษณุโลก) 

 

เพ่ือพฒันาคุณลกัษณะการเป็นผูน้ านกัศึกษา ให้เกิดภาวะ

ผูน้ า เสริมสร้างทกัษะการท างานเป็นหมู่คณะ มีความเขา้ใจ

เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา และสามารถเขียน

แผนด าเนินกิจกรรมสโมสรนักศึกษา รวมทั้ งจัดสรร

งบประมาณด าเนินกิจกรรมนักศึกษา และงบประมาณ

กิจกรรมกีฬานักศึกษาได้อย่างเหมาะสม เป็นการพฒันา

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ ส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยี    (เอกสารหมายเลข 1.5-2.1-01 น่าน) 

 

บรรยายใหค้วามรู้เก่ียวกบัการมีคุณธรรม จริยธรรมในการ

ประกอบอาชีพ โดยพระครูปลดัเขตฐวชั วชิรญาโณ มีผล

การด าเนินงานนกัศึกษามีความพึงพอใจในการจดัโครงการ 

อยูใ่นระดบัดีมาก (เอกสารหมายเลข 1.5-2.1-01 ตาก) 
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คุณลกัษณะ 
ช่ือโครงการ/

กจิกรรม 
ผลส าเร็จของโครงการ/กจิกรรมที่พฒันานักศึกษา 

ทักษะความรู้ พ้ืนท่ีเชียงใหม่ 

โครงการส่งเสริมให้

ความรู้แก่ศิษยเ์ก่า 

 

 

 

 

 

พ้ืนท่ีเชียงราย 

โครงการปัจฉิม

นิเทศนกัศึกษา 

 

 

พ้ืนท่ีล าปาง 

โครงการสมัมนา

สโมสรนกัศึกษา 

 

 

 

พ้ืนท่ีพิษณุโลก 

โครงการธรรมรักษ์

กบัหวัใจสีขาว  

 

 

 

 

 

 

ให้ข้อมู ลและความ รู้ ท่ี เ ป็นประโยชน์ แ ก่ ศิ ษย์ เ ก่ า

นอกเหนือจากการให้ข้อมูลผ่านวารสาร เว็บไซต์ แล้ว 

หน่วยงานท่ีให้บริการศิษยเ์ก่า ไดจ้ดัโครงการส่งเสริมให้

ความรู้แก่ศิษย์เก่า เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2561  ในหัวข้อ 

“ความปลอดภยัในการท างานยุคศตวรรษท่ี 21” โดยผูเ้ขา้

รับการอบรมไดรั้บความพึงพอใจในขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 

80  (เอกสารหมายเลข 1.5-2.1-01 ส่วนกลาง) 

 

โดยเชิญศิษยเ์ก่า มทร.ลา้นนา เชียงราย มาใหค้วามรู้ในการ

ท างาน การใชว้ิชาหลงัส าเร็จการศึกษาไปแลว้ โดยใหศิ้ษย์

เก่า ท่ีประสบความส าเร็จได้กลับมาให้องค์ความรู้แก่

นกัศึกษารุ่นนอ้ง  (เอกสารหมายเลข 1.5-2.1-01 เชียงราย) 

 

ใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีและ

แนวทางในการบริหารกิจกรรมนกัศึกษา นกัศึกษามีความ

พร้อมและเกิดทกัษะในการด าเนินกิจกรรมนกัศึกษา 

เสริมสร้างความสามคัคีภายในหมู่คณะของกรรมการ

สโมสรนกัศึกษา   (เอกสารหมายเลข 1.5-2.1-01 ล าปาง) 

 

ภายในกิจกรรม การแสดงดนตรี ของ วง HIV BRAND  

การบรรยายเชิงปฏิบติัการ เร่ือง โรคเอดส์ไม่น่ากลวัอยา่งท่ี

คิด แต่ถา้ท าอะไรโดยไม่คิดชีวิตจะไม่ปลอดภยั โดย พระ

อุดมประชาทร (หลวงพ่ออลงกต) เจา้อาวาสวดัพระบาท

น ้าพุ  ต.เขาสามยอด  อ.เมือง จ.ลพบุรี  และพิธีถวายผา้ป่า

สามคัคี  โดยมีวตัถุประสงคข์องโครงการ เพ่ือใหน้ักศึกษา

ไดท้ราบถึง ความเขา้ใจและตระหนักถึงปัญหาโรคเอดส์
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2561 
 

คุณลกัษณะ 
ช่ือโครงการ/

กจิกรรม 
ผลส าเร็จของโครงการ/กจิกรรมที่พฒันานักศึกษา 

 

 

พ้ืนท่ีน่าน 

- 

พ้ืนท่ีตาก 

โครงการปัจฉิม

นิเทศนกัศึกษา ปี

การศึกษา 2561 

วนัท่ี  27  มีนาคม  

2562 

และสารเสพติด  และช่วยกนัรณรงคเ์ร่ืองโรคเอสดแ์ละสาร

เสพติด   (เอกสารหมายเลข 1.5-2.1-01 พิษณุโลก) 

 

- 

 

บรรยายใหค้วามรู้การปรับตวัเขา้กบัการท างานในศตวรรษ

ท่ี  21 โดยเชิญผูช่้วยศาสตราจารยเ์กียรติศกัด์ิ รักษาสัตย์ 

อาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ มีผลการด าเนินงาน

นกัศึกษามีความพึงพอใจในการจดัโครงการ อยู่ในระดบัดี

มาก   (เอกสารหมายเลข 1.5-2.1-01 ตาก) 

ทักษะทางสังคม พ้ืนท่ีเชียงใหม่ 

โครงการปฐมนิเทศ 

นกัศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2561 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนท่ีเชียงราย 

โครงการปฐมนิเทศ 

นกัศึกษาใหม่ 

 

 

 

 

 

ในการจดัโครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 

2561ท่ีทาง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  ได้

มอบหมายให ้งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพฒันา

นัก ศึกษา  ด า เ นินการจัด กิจกรรมในภาพรวมของ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา   ไดรั้บผลการ

ประเมินการจดัโครงการจากนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม

การเขา้ร่วมโครงการจ านวน  2,080 คน  มีความพึงพอใจใน

ระดับ มาก โดยคิดเป็นร้อยละ  4.10 ( 90 %)  (เอกสาร

หมายเลข 1.5-2.1-02 ส่วนกลาง) 

 

ใหห้น่วยงานต่าง ๆ ท่ีเป็นหน่วยงานบริการนกัศึกษามาให้

ความรู้และการช่วยเหลือตัว เองรวมถึงขั้ นตอนและ

กระบวนการต่าง ๆ รวมถึงเชิญอาจารยใ์นคณะมาใหค้วามรู้

การเตรียมตัวศึกษาและการอยู่ ร่วมกันในสังคมของ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เชียงราย และให้

งานกิจการนกัศึกษาแนะน าการใชชี้วิตในร้ัว มหาวิทยาลยัฯ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2561 
 

คุณลกัษณะ 
ช่ือโครงการ/

กจิกรรม 
ผลส าเร็จของโครงการ/กจิกรรมที่พฒันานักศึกษา 

 

 

พ้ืนท่ีล าปาง 

โครงการสาน

สมัพนัธ์นอ้งพ่ี 

RMUTL 2018 

 

 

 

 

พ้ืนท่ีพิษณุโลก 

โครงการฝึกอบรม

ดา้นเทคโนโลยีการ 

เกษตรใหก้บัศิษยเ์ก่า

เกษตรบา้นกร่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อย่างมีความสุขและการใชชี้วิตร่วมกนั  (เอกสารหมายเลข 

1.5-2.1-02 เชียงราย) 

 

ส่งผลให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้และสร้างความสัมพนัธ์ไมตรี

ซ่ึงกนัและกนั ท าใหน้กัศึกษาไดท้ าการรู้จกัเพ่ือนต่างคณะ 

ต่างสาขา มีทักษะการด ารงชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลยั สาน

สัมพนัธ์พ่ีกบันอ้ง เพ่ือใหเ้กิดความสามคัคีหรือท ากิจกรรม

ร่วมกนัสามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นได ้พร้อมทั้งสอดแทรก

กฎระเบียบ ของมหาวิทยาลยั และความสนุกสนานร่ืนเริง

ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วม   (เอกสารหมายเลข 1.5-2.1-02 ล าปาง) 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก  เป็น

มหาวิทยาลยัท่ีมีชุมชนบา้นกร่างอยู่ในบริเวณใกลเ้คียง ซ่ึง

มีประชากรไดส้ าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งยงั

ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข้องกบัทางการเกษตรเป็นจ านวน

มาก  จึงท าให้มหาวิทยาลยัได้จัดท าโครงการเพ่ืออบรม

ความรู้ความเขา้ใจดา้นเทคโนโลยีการเกษตรใหก้บัศิษยเ์ก่า

ท่ีอาศยัอยู่ในต าบลบา้นกร่างใหเ้หมาะสมกบัการพฒันาใน

ยคุ 4.0  เพ่ือการพฒันาศกัยภาพ ของศิษยเ์ก่าท่ีมีความสนใจ

และแลกเปล่ียนแนวคิดระหว่างศิษย์เ ก่าและอาจารย์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทางเกษตรสมยัใหม่ท่ีเนน้ใชปุ๋้ยเคมี

และสารเคมีทางการเกษตรทาง ใหส้ารเคมีตกคา้งในดิน น ้า 

พืช ส่ิงมีชีวิตและมนุษย์ นับว่า เป็นอันตรายต่อผู ้ผลิต 

ผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างมาก จึงควรปรับเปล่ียน

ระบบการผลิตภาค การเกษตรเคมีเป็นระบบเกษตรท่ีลด

การพ่ึงพาปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรตามแนว
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2561 
 

คุณลกัษณะ 
ช่ือโครงการ/

กจิกรรม 
ผลส าเร็จของโครงการ/กจิกรรมที่พฒันานักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนท่ีน่าน 

กิจกรรมประชุมเชียร์ 

ระหวา่งเดือน มิ.ย. – 

ส.ค. 61 

 

 

 

 

พ้ืนท่ีตาก 

โครงการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหายา

เสพติดในสถาน 

ศึกษาปีการศึกษา 

2561 ระหวา่งวนัท่ี 

13 - 14 กรกฎาคม 

2561 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการจดัการอบรม โดยมี

วตัถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้ศิษยเ์ก่าไดค้วามรู้ความเขา้ใจในการน า

เทคโนโลยีการเกษตรไปประกอบอาชีพการเกษตร 

 2 .  เ พ่ื อ ใ ห้ ศิ ษ ย์ เ ก่ า น า ค ว า ม รู้ ท า ง

เทคโนโลยีการเกษตรไปถ่ายทอดใหก้บัชุมชนบา้นกร่างได ้ 

(เอกสารหมายเลข 1.5-2.1-02 พิษณุโลก) 

 

เพ่ือพฒันาคุณลกัษณะการเป็นผูน้ าและผูต้ามแก่นกัศึกษา 

และพฒันาทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ โดยใหส้โมสรนกัศึกษา สโมสรนกัศึกษาคณะ 

รุ่นพ่ีหลักสูตร น าน้องท ากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างพ่ีนอ้ง เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในสถาบนั และ

เรียนรู้การใช้ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลยั  (เอกสารหมายเลข 

1.5-2.1-02 น่าน) 

 

เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้การจดัท าฝายชะลอน ้ า 

และฝึกภาคปฏิบัติในการจัดท าฝายชะลอน ้ า มีผลการ

ด าเนินงานมีนักศึกษาเข้าร่วมตลอดระยะเวลาการจัด

กิจกรรมไม่นอ้ยกวา่ 80  (เอกสารหมายเลข 1.5-2.1-02 ตาก) 

ทักษะด้านคุณธรรม

และจริยธรรม 

พ้ืนท่ีเชียงใหม่ 

โครงการจัดอบรม

จริยธรรม 

 

 

ในส่วนกลางของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 

มีการจัดการอบรมจริยธรรมในแต่ละคณะ ซ่ึงในแต่ละ
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2561 
 

คุณลกัษณะ 
ช่ือโครงการ/

กจิกรรม 
ผลส าเร็จของโครงการ/กจิกรรมที่พฒันานักศึกษา 

 

 

พ้ืนท่ีเชียงราย 

โครงการอบรม

จริยธรรมนกัศึกษา

ใหม่ 

 

 

 

 

 

พ้ืนท่ีล าปาง 

โครงการพานอ้ง

ใหม่ไหวพ้ระธาตุ

เสดจ็และไหวเ้จา้พ่อ

ชา้งเผือก 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนท่ีพิษณุโลก 

โครงการบวงสรวง

พระพิรุณและไหว้

ครู 

 

คณะมีการจดัอบรม ตามวนัเวลา ท่ีคณะก าหนด โดยให้

นกัศึกษา 

ใหม่ชั้นปีท่ี 1 หรือ รหสันกัศึกษา 62 เขา้ร่วมการอบรม 

(เอกสารหมายเลข 1.5-2.1-03 ส่วนกลาง) 

 

งานกิจการนกัศึกษา ไดเ้ชิญวิทยากร เช่น พระสงฆ ์มาให้

ความรู้ในเร่ืองการปฏิบติัตนใหอ้ยู่ในศีลธรรม โดยใชห้ลกั

รักษาศีล 5 เป็นตน้ รวมถึงเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข ใหค้วามรู้

ในเร่ืองโรคติดต่อ เพศสัมพนัธ์ และเจา้หน้าท่ีต ารวจ ให้

ความรู้ด้านเ ร่ืองกฎหมายจราจร กฎหมายยาเสพติด 

กฎหมายอาญาโดยให้ขอ้คิดเก่ียวกบัการปฏิบติัตนว่าดว้ย

การรักษาไวซ่ึ้งการท าความดีและท าในส่ิงท่ีถกูตอ้ง 

(เอกสารหมายเลข 1.5-2.1-03 เชียงราย) 

 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลกัธรรมทาง

พระพุทธศาสนา เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถน าหลกัธรรมทาง

พระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบติังานและการ

ด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพ่ือปรับเปล่ียนทศันคติ ค่านิยม

และเจตคติของนกัศึกษา ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน 

ใหดี้ยิ่งข้ึนส่งเสริมและสนบัสนุนใหม้หาวิทยาลยัเป็นสงัคม

แห่งการเรียนรู้โดยมีหลกัธรรม น า  เพ่ือให้สถาบันทาง

ศาสนามีบทบาทในการอบรม ปลูกฝังคุณธรรมและ

จริยธรรมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย   (เอกสาร

หมายเลข 1.5-2.1-03.ล าปาง) 

 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดา้นศิลปวฒันธรรม 

และเป็นส่วน หน่ึงของประเพณีไทยท่ีสืบทอดกนัมาทุกยุค
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คุณลกัษณะ 
ช่ือโครงการ/

กจิกรรม 
ผลส าเร็จของโครงการ/กจิกรรมที่พฒันานักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนท่ีน่าน 

โ ค ร งก า ร วัน เ ด็ ก

แห่งชาติ ปี 2561 

 

 

พ้ืนท่ีตาก 

โครงการอบรม

คุณธรรม จริยธรรม

นกัศึกษา (3D)  

รุ่นท่ี 1 ระหวา่งวนัท่ี 9 

– 10 มิ.ย. 61  

รุ่นท่ี 2 ระหวา่งวนัท่ี 

11-12 มิ.ย. 61 

 

ทุกสมยั โดยเฉพาะสถาบนัการศึกษาไดมี้การจัดกิจกรรม

ลกัษณะน้ีตั้ งแต่ระดับอนุบาล จนถึงปริญญาเอก นั้นก็คือ

ประเพณีการไหวค้รูประเพณีการไหวค้รูถือเป็นเอกลกัษณ์

ทางประเพณีอนัดีงามของชาวไทย การไหวค้รูจึงเป็นเสมือน

การแสดงความกตญัญูกตเวทิตาคุณ ต่อครูผูมี้พระคุณ ซ่ึงใน

วฒันธรรมไทย ไดใ้หค้วามส าคญั กบัคุณธรรมขอ้น้ีเป็นอยา่ง

สูง เน่ืองจากเป็นการแสดงถึงการรู้จกับุญคุณของผูใ้หค้วามรู้ 

โดยมีพระคุณท่ี 3 และเพลงมาร์ชมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลลา้นนา (เอกสารหมายเลข 1.5-2.1-03 พิษณุโลก) 

 

เพ่ือพฒันาคุณลกัษณะการเป็นผูน้ าและผูต้ามแก่นกัศึกษา 

และพฒันาทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ รู้จักแบ่งปัน แลสร้างภาพลักษณ์ ท่ี ดีแ ก่

มหาวิทยาลยั   (เอกสารหมายเลข 1.5-2.1-03 น่าน) 

 

มีการจดัอบรมนกัศึกษาสร้างความส านึกรักชาติรักแผ่นดิน 

มีความรับผิดชอบต่อสังคม  สร้างเสริมให้นกัศึกษามุ่งใน

การท าความดี โด3แบ่งเป็น 2 รุ่น โดยมีทีมวิทยากรจาก 

ชมรมคนตน้คิด และมีนกัศึกษาเขา้ร่วมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 

80   (เอกสารหมายเลข 1.5-2.1-03 ตาก) 

 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1.5-2.1-01 ส่วนกลาง โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา ส่วนกลาง 
1.5-2.1-01 เชียงราย โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา เชียงราย 
1.5-2.1-01 ล าปาง โครงการพฒันาทกัษะคณะกรรมการสโมสรนกัศึกษา ล าปาง 
1.5-2.1-01 พิษณุโลก โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา พิษณุโลก 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1.5-2.1-01 น่าน โครงการสัมมนาสโมสรนกัศึกษา น่าน 
1.5-2.1-01 ตาก โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา ตาก 
1.5-2.1-02 ส่วนกลาง โครงการส่งเสริมใหค้วามรู้แก่ศิษยเ์ก่า 
1.5-2.1-02 ล าปาง โครงการสัมมนาสโมสรนกัศึกษา ล าปาง 
1.5-2.1-02 พิษณุโลก โครงการธรรมรักษก์บัหวัใจสีขาว 
1.5-2.1-03 ส่วนกลาง โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ 2562 ส่วนกลาง 
1.5-2.1-03 เชียงราย โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ 2562 เชียงราย 
1.5-2.1-03 ล าปาง โครงการสานสัมพนัธ์นอ้งพี่ RMUTLL 2018 
1.5-2.1-03 พิษณุโลก โครงการฝีกอบรมดา้นเทคโนโลยกีารเกษตรใหศิ้ษยเ์ก่า เกษตรบา้นกร่าง 
1.5-2.1-03 น่าน โครงการประชุมเชียร์ น่าน 
1.5-2.1-03 ตาก โครงการป้องกนัและแกไ้ขปั้ญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
1.5-2.1-04 ส่วนกลาง โครงการอบรมจริยธรรม ของแต่ละคณะ ส่วนกลาง 
1.5-2.1-04 เชียงราย โครงการอบรมจริยธรรม เชียงราย 
1.5-2.1-04 ล าปาง โครงการพานอ้งใหม่ไหวพ้ระธาตุเสด็จและไหวเ้จา้พ่อชา้งเผอืก 
1.5-2.1-04 พิษณุโลก โครงการบวงสรวงพระพิรุณและไหวค้รู 
1.5-2.1-04 น่าน โครงการวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561 
1.5-2.1-04 ตาก โครงการอบรมจริยธรรม ตาก 

 

2.2 กจิกรรมกฬีา ส่งเสริมสุขภาพ อาทิเช่น  

พื้นท่ีเชียงใหม ่

  โครงการเขา้การแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 

คร้ังท่ี 34 จดัข้ึนในระหว่างวนัท่ี 3 – 10 กุมภาพนัธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลา้นนา โดยสภานกัศึกษาองค์การนกัศึกษาก่อนการจดัท าโครงการเขา้ร่วมการแข่งขนัดงักล่าว ได้

น าการสรุปผลการด าเนินโครงการของปีท่ีแลว้มาปรับปรุงแกไ้ขกบัปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนใน

การด าเนินงานของปีท่ีผา่นมา คือ การด าเนินด าการของบประมาณในการเขา้ร่วมการแข่งขนัล่าช้า

และงบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ โดยในปีน้ีคณะผูด้  าเนินโครงการก็ไดห้าวิธีและแนว

ทางแกไ้ขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดข้ึนในการด าเนินงานปีน้ี โดยไดมี้การวางแผนการด าเนินโครงการเขา้

ร่วมการแข่งขนั การขออนุมติังบประมาณในการเขา้ร่วมโครงการล่วงหนา้เป็นระยะเวลาพอสมควร 

และมีการวางแผนเร่ืองบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการให้ชดัเจนและเพียงพอต่อความ
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ตอ้งการด าเนินกิจกรรม และการเดินทางเขา้ร่วมโคตรงการพร้อมดว้ยตวัแทนนกักีฬา นกัศึกษา ร่วม

การแข่งขนั การประกวดดาวเดือน การประกวดดนตรี และการแข่งขนัผูน้ าเชียร์ประเภทหลีดมือ 

และเม่ือเขา้ร่วมการแข่งขนัดงักล่าวเสร็จส้ิน สภานกัศึกษา องคก์ารนกัศึกษา หลงัจากการเขา้ร่วม

โครงการเสร็จส้ินแล้ว สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา คณะผูด้  าเนินการได้มีการสรุปผลการ

ด าเนินงาน ในดา้นการด าเนินงาน ดา้นงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานและการ

เขา้ร่วมโครงการดงักล่าว เพื่อหาแนวทางแกไ้ขและสามารถน าไปปรับใชใ้นการด าเนินโครงการใน

ปีต่อ 

  โดยการจัดกิจกรรมหรือการด า เนินโครงการดังกล่าว มีว ัตถุประสงค์เพื่อ

เสริมสร้างและพฒันาการแข่งขนักีฬา เพื่อสุขภาพพลานามยัและสมรรถภาพทางกายท่ีดี พฒันา

จิตใจ พฒันาอารมณ์ บุคลิกภาพ สังคม และสติปัญญา       (เอกสารหมายเลข 1.5-2.2-01) 

พื้นท่ีเชียงราย 

  โครงการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพด้วยวิธีเตน้แอโรบิค จดัทุกวนัพุธ ของเดือน

กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 16.00 น. – 17.00 น. ณ ลานขา้งโรงอาหาร (เดิม) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลล้านนา เชียงราย  เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาเห็นความส าคญัของการออกก าลงักายจึงเป็น

ส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แลว้ยงัช่วยเสริมสร้างให้ร่างกาย แข็งแรง 

ผอ่นคลายอารมณ์ เสริมสร้างความสามคัคี และท่ีส าคญัการออกก าลงักายยงัลดความเส่ียงต่อการเกิด

โรคดงักล่าว   (เอกสารหมายเลข 1.5-2.2-02) 

พื้นท่ีล าปาง 

  โครงการกีฬาสีแม่วงัเกมส์ประจ าปีการศึกษา 2561 วนัท่ี 15 กนัยายน 2561 นาย

ตะวนั ตันตา นายกสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง เปิดเผยวา่ ปีน้ี ทางสโมสรนกัศึกษา ร่วมกบัฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

จดังานกีฬาสีแม่วงัเกมส์ คร้ังท่ี 47 ข้ึน ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 

ล าปาง โดยแบ่งนกักีฬาออกเป็น 5 สี ไดแ้ก่ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีชมพ ูและสีฟ้า มีนกัศึกษาชั้นปี

ท่ี 1 เขา้ร่วมกวา่ 500 คน โอกาสน้ี ไดรั้บเกียรติจาก ดร.สุรพล ใจวงศษ์า รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและ

บริการวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ใหเ้กียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

               งานกีฬาสีแม่วงัเกมส์ คร้ังท่ี 47 ดงักล่าว เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมในนกัศึกษาไดมี้

โอกาสแสดงออกถึงความสามารถดา้นกีฬา การท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ สร้างความสามคัคี รู้จกั

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด พฒันาศกัยภาพด้านการกีฬา และนักกีฬาทุกคน
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สามารถน าเกมการแข่งขนักีฬา “รู้แพ ้รู้ชนะ รู้ออภยั” ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ ตลอดจน

สามารถเป็นตวัแทนนกักีฬา เพื่อเขา้สู่การแข่งขนัในโอกาสต่อไป 

                     ภายหลงัจากการเสร็จส้ินการแข่งขนักีฬา กรีฑา กีฬาพื้นบา้น หลีดมือ หลีดแดนซ์ 

ทางสโมสรนกัศึกษา มีการประกาศผลรางวลัชนิดกีฬาประเภทต่างๆ มีการมอบใบประกาศเกียรติ

คุณ เงินรางวลั เหรียญรางวลัต่างๆ ของรางวลั และถว้ยรางวลัรวมกีฬาปีน้ี ไดแ้ก่สีเขียว พร้อมกนัน้ี

ยงัไดรั้บเกียรติจากผูช่้วยศาสตราจารยจ์รูญ  สินทวีวรกุล ผูอ้  านวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวลัแก่นกักีฬา และกล่าวปิดงาน

กีฬาสีแม่วงัเกมส์ คร้ังท่ี 47  (เอกสารหมายเลข 1.5-2.2-03) 

พื้นท่ีพิษณุโลก 

  โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา 

พิษณุโลก  ไดมี้การตรวจสุขภาพนกัศึกษาใหม่  เป็นประจ าทุกปี เพื่อใหน้กัศึกษาใหท้ราบถึงผลดา้น

สุขภาพร่างกาย เพื่อเตรียมพร้อมกบัการศึกษา และการด าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลยัฯ  โดยมี

วตัถุประสงค์ของโครงการเพื่อ เตรียมความพร้อมทางดา้นสุขภาพและอนามยั  เพื่อตรวจหาความ

ผิดปกติของร่างกาย และเพื่อลดปัญหาการแพ่ระบาดของยาเสพติด ในสถานศึกษา  โดยมี

กระบวนการตรวจสุขภาพทัว่ไป การเอ็กเรยท์รวงอก(ดิจิตอล) การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ 

และเม่ือได้ผลการตรวจจะแจ้งรายงานให้นักศึกษาทราบ  ในส่วนนักศึกษาท่ีพบอาการผิดปกติ 

เจ้าหน้าท่ีจะท าการติดตามและดู รวมถึงให้ค  าปรึกษาในการรักษา และการปฏิบัติตัวในร้ัว

มหาวทิยาลยั    (เอกสารหมายเลข 1.5-2.2-04) 

พื้นท่ีน่าน  

  โครงการกีฬาน้องใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวนัท่ี 16 – 21 กรกฎาคม 2561  

ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน ซ่ึงมีการจดัการแข่งขนักีฬาหลากหลายชนิด ให้

นกัศึกษาทั้งรุ่นพี่ รุ่นน้องไดพ้ฒันาทกัษะทางดา้นกีฬา ภาวะผูน้ า ผูต้าม ส่งเสริมให้นกัศึกษาสนใจ

เล่นกีฬาและรักษาสุขภาพมากข้ึน   (เอกสารหมายเลข 1.5-2.2-05) 

พื้นท่ีตาก 

  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก สนบัสนุนให้สโมสรนกัศึกษาเขต

พื้นท่ี  ตาก  จดัโครงการ กีฬาสีภายใน Corfuls  Game  ประจ าปีการศึกษา  2561 ระหว่างวนัท่ี   

19 - 25  พฤศจิกายน  2561  เพื่อส่งเสริมให้นกัศึกษาออกก าลงักาย   โดยจดัการแข่งขนักีฬาทั้งหมด  

11  ประเภท ดงัน้ี ฟุตบอล  ฟุตซอล  บาสเกตบอล  เปตอง  วอลเล่ยบ์อล  วอลเล่ยบ์อลชายหาด 
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ตะกร้อ กรีฑา แบตมินตนั เทเบิ้ลเทนนิส  เกมหมาก โดยมีนกัศึกษาเขา้ร่วมการแข่งขนัทุกประเภท

กีฬา   (เอกสารหมายเลข 1.5-2.2-06) 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1.5-2.2-01 โครงการเขา้การแข่งขนักีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลแห่งประเทศ

ไทย คร้ังท่ี 34 
1.5-2.2-02 โครงการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพดว้ยวธีิเตน้แอโรบิค 
1.5-2.2-03 โครงการกีฬาสีแม่วงัเกมส์ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.5-2.2-04 โครงการตรวจสุขภาพนกัศึกษาใหม่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

ลา้นา พิษณุโลก 
1.5-2.2-05 โครงการกีฬานอ้งใหม่ ปีการศึกษา 2561 น่าน 
1.5-2.2-06 โครงการ กีฬาสีภายใน Corfuls  Game  ประจ าปีการศึกษา  2561 

 

2.3 กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ หรือรักษาส่ิงแวดล้อม อาทิเช่น  

พื้นท่ีเชียงใหม ่

 “โครงการข้ึนดอยปีน้ีท าดีเพื่อพอ่ ปีท่ี 9  จดัข้ึนในเทศกาลวนัวิสาขบูชา โดยจะเป็นประเพณีเดินข้ึน

ดอยของประชาชนในจังหวดัเชียงใหม่ และประชาชนท่ีสนใจ โดยการเดินข้ึนดอยดังกล่าว 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เล็งเห็นถึงความส าคญัของการช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดย

ให้สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา (ส่วนกลาง) สโมสรนกัศึกษาคณะทุกคณะ 

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 านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในปีน้ีท่ีด าเนินโครงการ คณะผู ้ด าเนินการได้มีวิธีแนว

ทางแกไ้ขปัญหาโดยการประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้จดัเตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาดและ

ถุงด าเพื่อใหทิ้้งขยะใหมี้จ านวนมากพอส าหรับความตอ้งการ และหลงัจากการเขา้ร่วมโครงการเสร็จ

ส้ินแลว้ สภานกัศึกษา องค์การนกัศึกษา คณะผูด้  าเนินการไดมี้การสรุปผลการด าเนินงาน ในดา้น
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การด าเนินงาน ดา้นงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานและการเขา้ร่วมโครงการ

ดงักล่าว เพื่อหาแนวทางแกไ้ขและสามารถน าไปปรับใชใ้นการด าเนินโครงการในปีต่อ (เอกสาร

หมายเลข 1.5-2.3-01) 

พื้นท่ีเชียงราย 

  โครงการราชมงคลรวมใจสร้างแนวกนัไฟป่า วนัท่ี 13 มีนาคม 2562 ณ ภายใน

บริเวณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เชียงราย เพื่อให้บุคลากร นกัศึกษา ร่วมกนัท าแนว

ป้องกนัไฟป่าท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมทั้งการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม การควบคุมไฟป่าและรักษามลภาวะ

ทางอากาศ โดยสโมสรนกัศึกษาผูรั้บผิดชอบโครงการ จะสรุปผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาและ

อุปสรรคในการด าเนินงาน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขและน าไปปรับใช้การด าเนินกิจกรรมในปี

การศึกษาถดัไป     (เอกสารหมายเลข 1.5-2.3-02) 

พื้นท่ีล าปาง 

  โครงการปลูกป่าวดัป่านายางเพื่อเป็นการสนองพระราชด าริในเร่ืองการอนุรักษ์ 

และการปลูกป่าไมท้ดแทน โดยปลูกฝังให้คนในชาติรักตน้ไม ้รักป่าไม ้และหวงแหนทรัพยากรป่า

ไม ้อกัทั้งพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ ยงัทรงก่อตั้งโครงการเพื่อพฒันาป่าไมใ้นประเทศไทย

หลายๆ โครงการ เช่น โครงการน ้ าพระทัยจากในหลวง หรือโครงการอีสานเขียว ทั้ งน้ีทาง

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง จึงพร้อมใจกนัเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยอนุรักษป่์า

ไม้ และปลูกต้นไม้ทดแทนตามแนวพระราชด าริ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อสนอง

พระราชด าริของพระองคท์่านอีกทางหน่ึง 

            อีกทั้งในปัจจุบนั ทรัพยากรป่าไมข้องไทยถูกท าลายลงอยา่งมากส่งผลให้เกิดปรากฎการณ์

ทางธรรมชาติทั้งหลายเหตุการณ์ เช่น ปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะโลกร้อน ฯลฯ และนบัวนัยิ่ง

ทวคีวามรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงสาเหตุท่ีส าคญัท่ีสุดก็มาจากการกระท าของมนุษยเ์องทั้งโดยตั้งใจและไม่

ตั้งใจ อีกทั้งจ  านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว และยงัมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ยงัช่วย

กระตุน้ให้เกิดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยการใช้พลงังานและทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

ส้ินเปลือง ขาดความระมัดระวังและขาดความเข้าใจ ท าให้ปริมาณทรัพยากรป่าไม้และ

ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆนั้น ยิ่งน้อยลงไปทุกที ซ่ึงจากปัญหาขา้งตน้ทางหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนหลายหน่วยงาน ก็ไดมี้การรณรงคใ์ห้ประชาชนใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์ และ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใหม้ากท่ีสุด เพื่อเป็นการช่วยรักษาทรัพยากรป่าไมท่ี้มีอยูใ่นประเทศไทย อีกทั้ง
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มีการปลูกตน้ไมท้ดแทน เพื่อเป็นการคืนทรัพยากรป่าไมท่ี้เราไดใ้ชไ้ปกลบัคืนใหก้บัป่าของประเทศ

ไทย”   (เอกสารหมายเลข 1.5-2.3-03) 

พื้นท่ีพิษณุโลก 

  โครงการ 12 สิงหามหาราชินี และกิจกรรมบ าเพญ็สาธารณประโยชน์ จดักิจกรรม

ช่วงเช้า พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 และช่วง

สายจดักิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายในมหาวิทยาลยัฯ  และในหน่วยงาน  เพื่อเป็นการ

แสดงความจงรักภกัดีแด่สถาบนัพระมหากษตัริย ์และสร้างจิตส านกัในการมีจิตสาธารณะ โดยการ

บ าเพญ็ประโยชน์เพื่อส่วนรวม    (เอกสารหมายเลข 1.5-2.3-04) 

พื้นท่ีน่าน 

  โครงการค่ายอาสาพฒันาโรงเรียนในทอ้งถ่ินและบริการซ่อมบ ารุงเคล่ือนท่ีแก่

ชุมชนบา้นห้วยนาย ปีการศึกษา 2561 (1.5-2-12) เม่ือวนัท่ี 16 – 22 ธนัวาคม 2561 ณ โรงเรียนบา้น

ห้วยนาย ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหม่ืน จงัหวดัน่าน โดยสโมสรนักศึกษา ชมรมค่ายอาสา และ

นกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไดไ้ปพฒันาโรงเรียน ให้มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงาน และให้บริการซ่อม

บ ารุงเคร่ืองมือทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในชุมชมบา้นห้วยนาย เพื่อ สร้างความสัมพนัธ์อนัดี

กบัชุมชน พฒันาฝีมือเชิงช่าง และปลูกจิตส านึกในการบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม 

(เอกสารหมายเลข 1.5-2.3-05) 

พื้นท่ีตาก 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก ไดจ้ดัโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา  เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวขา้งต้น จึงจดั

กิจกรรมสร้างเครือข่ายป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด   “มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ลา้นนา ตาก  วิทยาลยันอร์ทเทิร์น  วิทยาลยัชุมชน” ร่วมมือกนัจดัให้มีโครงการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาข้ึน โดยการอบรมให้ความ รู้ในการสร้างฝายชะลอน ้ า   

และลงภาคปฏิบติักิจกรรมสร้างฝายชะลอน ้ า เพื่อช่วยในการกกัเก็บน ้ า และช่วยฟ้ืนฟูความอุดม

สมบูรณ์ใหก้บัพื้นท่ีป่า ในการจดักิจกรรมคร้ังน้ีมีการสร้างฝ่ายชะล่อแบบหินทิ้งจ านวน 15 ฝาย และ

การสร้างฝายชะลน ้าแบบก่ึงถาวร จ านวน 3 ฝ่าย   (เอกสารหมายเลข 1.5-2.3-06) 
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รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1.5-2.3-01 โครงการข้ึนดอยปีน้ีท าดีเพื่อพอ่ ปีท่ี 9  จดัข้ึนในเทศกาลวนัวสิาขบูชา 
1.5-2.3-02 โครงการราชมงคลรวมใจสร้างแนวกนัไฟป่า 
1.5-2.3-03 โครงการปลูกป่าวดัป่านายางเพื่อเป็นการสนองพระราชด าริในเร่ืองการ

อนุรักษ ์และการปลูกป่าไมท้ดแทน 
1.5-2.3-04 โครงการ 12 สิงหามหาราชินี และกิจกรรมบ าเพญ็สาธารณประโยชน์ 
1.5-2.3-05 โครงการค่ายอาสาพฒันาโรงเรียนในทอ้งถ่ินและบริการซ่อมบ ารุง

เคล่ือนท่ีแก่ชุมชนบา้นหว้ยนาย ปีการศึกษา 2561 
1.5-2.3-06 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 

2.4 กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม อาทิเช่น 

พื้นท่ีเชียงใหม ่

 “โครงการไหวค้รูสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ด าเนินการในเดือน

สิงหาคม สัปดาห์ท่ี 2 ของการเปิดภาคเรียนแรก ณ บริเวณอาคารเรียนรวม วิทยาลยัเทคโนโลยี

และสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีวตัถุประสงค์เพื่อให้นกัศึกษา ได้มี

โอกาสแสดงออกถึงความกตญัญู ระลึกถึงพระคุณครู เคารพต่อครูบาอาจารย ์และให้นกัศึกษาได้

ตระหนกัถึงหน้าท่ีของตนเองในอนัท่ีจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน สร้างความประทบัใจอนัจะไดม้าซ่ึง

ก าลงัใจของครูบาอาจารยท่ี์ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ รวมทั้งเพื่อรักษาวฒันธรรมอนัดีงาม และ

สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้เกิดข้ึนในมหาวิทยาลยั โดยมีตวัแทนสภานกัศึกษาทุกพื้นท่ี 

นายกสโมสรนกัศึกษาทุกพื้นท่ี นายกสโมสรนกัศึกษาทุกคณะ และตวัแทนนกัศึกษาทุกคณะ ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซ่ึงตวัแทนนักศึกษาได้จัดเตรียมพานธูปเทียน พาน

ดอกไมเ้พื่อเป็นสัญลกัษณ์ในการระลึกและเคารพต่อพระคุณครู โดยสภานกัศึกษา องคก์ารนกัศึกษา

ไดมี้การน าเอาสรุปผลการด าเนินการของปีท่ีผ่านมา เพื่อน าขอ้เสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน

ในการด าเนินการของปีท่ีแลว้มาหาแนวทางและวิธีแกไ้ขปัญหา มีการวางแผนก็การด าเนินโครงการ 

โดยวิธีแกไ้ขปัญหาโดยปีท่ีผ่านปัญหาท่ีพอคือการท่ีสภาพอากาศท่ีเราไม่สามารถควบคุมได ้และ

จ านวนนักศึกษาท่ีมีจ านวนมากกว่าท่ีโครงการก าหนดจึงท าให้สถานท่ีในการด าเนินโครงการ

อาจจะไม่เพียงพอต่อการท ากิจกรรม ในปีท่ีด าเนินกิจกรรมปีน้ี ทางคณะผูด้  าเนินการได้มีการน า

วิธีแก้ไขปัญหา โดยจดัหาสถานท่ีท่ีสามารถรองรับกบัจ านวนนักศึกษาท่ีพอเพียง และสามารถ



86 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2561 
 

ปลอดภยัจากสภาพอากาศท่ีไม่สามารถควบคุมได ้และหลงัจากการด าเนินโครงการเสร็จส้ินลงก็ได้

มีการสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขกบัปัญหา

และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินโครงการในปีต่อ ๆไป  (เอกสาร

หมายเลข 1.5-2.4-01) 

พื้นท่ีเชียงราย 

  โครงการไหวค้รูและบายศรีสู่ขวญันักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 จดั

กิจกรรมวนัพฤหสับดีท่ี 5 กรกฎาคม 2561  ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา เชียงราย เพื่อให้นักศึกษาแสดงความเคารพครู อาจารย์และได้เห็นถึงความส าคญัของ

ประเพณีไหวค้รูและพิธีบายศรีสู่ขวญั ถือวา่เป็นการตอ้นรับนกัศึกษาใหม่เขา้สู่ร้ัวมหาวทิยาลยัฯ เพื่อ

ความเป็นสิริมงคลของนกัศึกษาใหม่แสดงความกตญัญูกตเวทีต่อครู อาจารย ์ตลอดจนเป็นการส

เสริมสิริมงคลแก่นักศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในการสืบสานรวมทั้งนักศึกษาได้อนุรักษ์ประเพณีและ

วฒันธรรมการไหวค้รูให้คงสืบต่อไป โดยมีตัวแทนสภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาส่วนกลาง 

สโมสรนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สโมสรนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  และ

ตวัแทนนกัศึกษาทุกหลกัสูตร จดัเตรียมพานไหวค้รู โดยสโมสรนกัศึกษาส่วนกลาง  น าเอาสรุปผล

การด าเนินการของปีท่ีผา่นมา เพื่อน าขอ้เสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินการของปี

ท่ีแลว้มาหาแนวทางและวิธีแกไ้ขปัญหา มีการวางแผนการด าเนินโครงการให้การด าเนินโครงการ

บรรลุตามวตัถุประสงค ์  (เอกสารหมายเลข 1.5-2.4-02) 

พื้นท่ีล าปาง 

  โครงการคุรุบูชา ประจ าปีการศึกษา 2561 จัดข้ึนในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561  

ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง มีวตัถุประสงค์เพื่อสืบ

สานประเพณีไทยอนัดีงาม และเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักศึกษารุ่นต่อไป เพื่อให้นกัศึกษาไดแ้สดง

ความเคารพนอบนอ้มและความกตญัญูต่อครู อาจารย ์และเพื่อเป็นสร้างขวญัและก าลงัใจการศึกษา

เล่าเรียนของนกัศึกษาใหม่ โดยมีนกัศึกษาทั้งหมดเขา้ร่วมทุกสาขาทุกชั้นปี โดยการจดัเตรียมงาน

เป็นไปตามกระบวนการท างานประชุมวางแผนด าเนินงานและสรุปผลเพื่อให้แนวทางในการ

ด าเนินงานใหปี้ถดัไป  (เอกสารหมายเลข 1.5-2.4-03) 
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พื้นท่ีพิษณุโลก 

  กิจกรรมให้ความรู้เร่ือง “ค่านิยมสุจริตและการต่อตา้นการทุจริตในหน่วยงาน” มี

การให้ความรู้ เร่ือง “ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน” การบรรยาย โดย

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิษณุโลก  ใน

โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561  และพิธีมอบประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง และ

การปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา ท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยมีลกัษณะการบรรยาย

ให้ความรู้ และการปลุกฝังค่านิยมสุจริตและการต่อตา้นการทุจริตในหน่วยงาน  รวมถึงการตอบขอ้

ซกัถามเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น  (เอกสารหมายเลข 1.5-2.4-04) 

พื้นท่ีน่าน 

  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  รุ่นท่ี 1 ในระหว่างวนัท่ี  30 

มิ ถุนายน -1  กรกฎาคม 2561  และ  รุ่น ท่ี  2  ในระหว่า งว ัน ท่ี   7  -  8  กรกฎาคม 2561 

ณ วดัป่านนัทบุรีญาณสังวราราม ต าบลผาสิงห์ อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน โดยให้นกัศึกษาเขา้ปฏิบติั

ธรรม ถือศีลแปด เรียนรู้พฒันาจิตใจ และใชคุ้ณธรรมเป็นเคร่ืองน าความคิด  (เอกสารหมายเลข 1.5-

2.4-05) 

พื้นท่ีตาก 

โครงการไหวค้รูและพิธีบายศรีสู่ขวญั ประจ าปีการศึกษา 2561 ด าเนินการในเดือนกรกฎาคม    

ณ หน้าลานพระวิษณุกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก  กิจกรรมพิธีไหวค้รุมี

วตัถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อม และความกตญัญูกตเวทิตาต่อครู

อาจารย ์ระลึกถึงพระคุณครู เคารพต่อครูบาอาจารย ์และเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างครู

อาจารย์กับลูกศิษย์ท่ีประสิทธิประสาทวิชาความรู้ รวมทั้ งส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสาน

ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของไทย  โดยการจดักิจกรรมให้นกัศึกษาเขา้ร่วมในโครงการ

ดงักล่าว ให้แต่ละหลกัสูตรจดัท าพานไหวค้รูเพื่อส่งเขา้ประกวด อีกทั้งให้ตวัแทนนกัศึกษาแต่ละ

หลกัสูตรน าพานไหวค้รูมาเพื่อแสดงการฝากตวัเป็นศิษย ์โดยก่อนการจดัโครงการสโมสรนกัศึกษา

ไดจ้ดัประชุมวางแผนการด าเนินงานเพื่อน าปัญหาในปีท่ีผา่นมาหาแนวทางแกไ้ขในการด าเนินการ

ในคร้ังน้ี และเม่ือการด าเนินโครงการเสร็จส้ินไดมี้การจดัประชุมเพื่อสรุปรายงานผลการด าเนินงาน

และเสนอแนะปัญหาในการด าเนินการในคร้ังน้ีเพื่อหาแนวทางแกไ้ขในการด าเนินการในคร้ังต่อไป 

(เอกสารหมายเลข 1.5-2.4-06) 
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รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1.5-2.4-01 โครงการไหวค้รูสภานกัศึกษา องคก์ารนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.5-2.4-02 โครงการไหวค้รูและบายศรีสู่ขวญันกัศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.5-2.4-03 โครงการคุรุบูชา ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.5-2.4-04 กิจกรรมใหค้วามรู้เร่ือง “ค่านิยมสุจริตและการต่อตา้นการทุจริตใน

หน่วยงาน 
1.5-2.4-05 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 
1.5-2.4-06 โครงการไหวค้รูและพิธีบายศรีสู่ขวญั ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

2.5 กจิกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม อาทิเช่น 

พื้นท่ีเชียงใหม ่

   “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาการประกนัคุณภาพงานกิจกรรม และ

สืบสานวฒันธรรมไทย 9 ราชมงคล คร้ังท่ี 10” จดัโครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมยันานาชาติ Thai 

Biennale Krabi 2018 ภายใตห้วัขอ้ “สุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหศัจรรย ์Edge of the wonderland” ใน

ระหวา่งวนัท่ี 2 – 4 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณหาดนพรัตน์ธารา และลานปูด า จงัหวดักระบ่ี เพื่อ

เป็นการอนุรักษ์และแสดงถึงวฒันธรรมต่างๆ และการสัมมนาเชิงปฏิบติัการการประกนัคุณภาพ

การศึกษากบังานกิจกรรมนกัศึกษา วตัถุประสงค์หลกัในการด าเนินโครงการเพื่อให้นกัศึกษาได้

แสดงออกถึงการอรุรักษ์ศิลปวฒันธรรมโดยการน าการแสดงศิลปวฒันธรรมทางภาคเหนือไป

เผยแพร่ และในการจดักิจกรรมคร้ังน้ีมีกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการอนุรักษศิ์ลปะการร้องเพลงไทย

ลูกทุ่งอีกดว้ย โดยสภานกัศึกษา องคก์ารนกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ไดน้ า

ตวัแทนผูน้ านกัศึกษา นกัแสดง เขา้ร่วมกิจกรรม ไดน้ าการแสดงศิลปวฒันธรรมของภาคเหนือซ่ึง

ถือว่าเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินของดินแดนลา้นนา และส่งตวัแทนนกัศึกษาเขา้ร่วมการแข่งขนัการ

ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพื่อส่งเสริมและพฒันาความสารถของนกัศึกษา และสร้างความตระหนกัใน

การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมไทยในด้านต่างๆ ให้กบันักศึกษาอีกด้วยโดยสภานักศึกษา 

องคก์ารนกัศึกษา ร่วมกบัสโมสรนกัศึกษา(ส่วนกลาง) สโมสรนกัศึกษาคณะทุกคณะ ไดน้ าสรุปผล

การด าเนินโครงการของปีท่ีผ่านศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ศึกษาขอ้เสนอแนะ เพื่อน ามา

วางแผนการด าเนินโครงการ และการหาวิธีหรือแนวทางแกไ้ขปัญหาในการด าเนินการในปีปัจจุบนั 
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โดยปัญหาและอุปสรรคในปีท่ีผา่นมาคือช่วงระยะเวลาในการด าเนินการเป็นช่วงท่ีเป็นการปิดภาค

เรียนท าให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการน้อยและไม่ตรงตามท่ีเป้าหมายของ

โครงการก าหนดโดยในปีท่ีด าเนินการน้ีทางผูจ้ดัท าได้มีวิธีในการแก้ไขปัญหาดงักล่าวโดยการ

ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานล่วงหน้าเป็นระยะเวลานานพอสมควรและประสานงานกบั

กลุ่มเป้าหมายท่ีโครงการก าหนดให้ชดัเจน มีการตอบรับการเขา้ร่วมของกลุ่มเป้าหมาย โดหลงัจาก

การด าเนินโครงการเสร็จส้ินลงก็ไดมี้การสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขกบัปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขในการด าเนิน

โครงการในปีต่อ ๆไป    (เอกสารหมายเลข 1.5-2.5-01) 

พื้นท่ีเชียงราย 

โครงการแห่เทียนพรรษา วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561 โดยสโมสรนกัศึกษา ร่วมกบัศูนยว์ฒันธรรม

ศึกษา ร่วมถวายเทียนพรรษา จ านวน 9 ต้น ณ วดัโป่งแดง ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดั

เชียงราย เพื่อมอบให้กบัวดัในต าบลทรายขาวจ านวน 5 วดั  อนัไดแ้ก่วดัแม่คาววงั  วดัหนองตุม้ วดั

ห้วยทรายขาว วดัโป่งแดงและวดัท่าฮ่อ จดัท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ท าบุญตกับาตร

และแห่เทียนพรรษา ซ่ึงการจัดโครงการในคร้ังน้ีเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้คณาจารย์ 

บุคลากร และนักศึกษาได้ร่วมท าบุญตกับาตรและถวายเทียนพรรษา พร้อมทั้ งเป็นการท านุบ ารุง

พระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์อนัดีงามของไทย อีกทั้งให้นกัศึกษา

ไดต้ระหนกัถึงวนัส าคญัของพระพุทธศาสนาและยงัช่วยให้นกัศึกษาไดใ้ช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ

ตกแต่งขบวนรถตน้เทียนพรรษา รวมไปถึงการประชาสัมพนัธ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 

เชียงราย    (เอกสารหมายเลข 1.5-2.5-02) 

พื้นท่ีล าปาง 

  โครงการราชมงคลร่วมใจสืบสานประเพณีล่องสะเปา ประจ าปีการศึกษา 2561 ใน

วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณข่วงนคร ท่าน ้าสิงห์ชยั อ าเภอเมืองล าปาง จงัหวดัล าปาง โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อให้นกัศึกษา เกิดความตระหนกัและมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีลอยกระทง 

เพื่อให้นกัศึกษา กลา้คิด กลา้ท า กลา้แสดงออก และเพื่อประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลลา้นนา ล าปาง  ซ่ึงในปัจจุบนัวฒันธรรมทอ้งถ่ินถูกละเลย และมีการถ่ายทอดไปสู่รุ่นต่อรุ่น

น้อยลง ท่ามกลางความหลากหลายทางด้านวฒันธรรม  ดงันั้น มหาวิทยาลยัฯ จึงได้ตระหนกัถึง
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ความส าคญัของประเพณีอนัดีงามเป็นอย่างดีจึงจดัโครงการน้ีข้ึนโดยนกัศึกษาทุกชั้นปีจะช่วยกนั

จดัท าสะเปา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอนัดีงามและเพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ มหาวทิยาลยัฯ 

(เอกสารหมายเลข 1.5-2.5-03) 

พื้นท่ีพิษณุโลก 

           โครงการบวงสรวงพระพิรุณ และพิธีไหวค้รู กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ดา้นศิลปวฒันธรรม และเป็นส่วน หน่ึงของประเพณีไทยท่ีสืบทอดกนัมาทุกยุคทุกสมยันั้นก็คือ

ประเพณีการไหวค้รู  ประเพณีการไหวค้รูถือเป็นเอกลกัษณ์ทางประเพณีอนัดีงามของชาวไทย  การ

ไหวค้รูจึงเป็นเสมือนการแสดงความกตญัญูกตเวทิตาคุณ ต่อครูผูมี้พระคุณ ซ่ึงในวฒันธรรมไทยได้

ให้ความส าคญักบัคุณธรรมขอ้น้ีเป็นอย่างสูง เน่ืองจากเป็นการแสดงถึงการรู้จกับุญคุณของผูใ้ห้

ความรู้  โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อแสดงความเคารพนบัถือและใหค้วามส าคญัขององค์พระพิรุณ  และ

แสดงความเคารพนบัถือคุณครู   

  กิจกรรมประกอบดว้ย พิธีบวงสรวงพระพิรุณ การบรวงสรวงและให้ความรู้เร่ือง

ของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ประจ ามหาวทิยาลยัฯ พิธีไหวค้รู  ผูแ้ทนนกัศึกษา น าสวดมนต ์ กล่าวบทเพลงบูชา

ครู  และน ากล่าวค าปฏิญาณตน ผูแ้ทนนักศึกษา น าพานดอกไม้ธูปเทียนท าพิธีไหวค้รู ผูแ้ทน

นกัศึกษา เชิญพานเจิมและหนงัสือใหป้ระธานในพิธีเจิมหนงัสือ  การมอบทุนการศึกษา การแนะน า

คณาจารย ์ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท นกัศึกษาร่วมกนัร้องเพลงพระคุณท่ี 3  และเพลงมาร์ชม

หาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา การประกวดพานไหวค้รู และพิธีบายศรีสู่ขวญั   (เอกสาร

หมายเลข 1.5-2.5-04) 

พื้นท่ีน่าน 

  โครงการเดินข้ึนพระธาตุไหวส้าองค์พระธาตุภูเพียงแช่แห้ง ประจ าปี 2561 เม่ือ

วนัท่ี 4 สิงหาคม 2561 เป็นกิจกรรมท่ีแสดงถึงศรัทธาในพระศาสนา นกัศึกษาทั้งรุ่นพี่รุ่นนอ้งจะเดิน

จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน ไปจนถึง วดัพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง 

เป็นระยะ 6-7 กิโลเมตร แล้วเขา้ไปนมสัการพระประธานในพระวิหารหลวง มีพิธีทางสงฆ์ เพื่อ

ส่งเสริมความเป็นเอกภาพ รักใคร่กลมเกลียวกนัในหมู่นกัศึกษา ได้สักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจ า

จงัหวดั และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบนัและทอ้งถ่ิน   (เอกสารหมายเลข 1.5-2.5-05) 

พื้นท่ีตาก 

  โครงการไหวค้รูและพิธีบายศรีสู่ขวญั ประจ าปีการศึกษา 2561 ด าเนินการในเดือน

กรกฎาคม    ณ หน้าลานพระวิษณุกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก  กิจกรรม
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บายศรีสู่ขวญัมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้นกัศึกษาอนุรักษแ์ละสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม

ของไทย และสร้างความสัมพนัธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษา  โดยการจัดกิจกรรมให้

นกัศึกษาเขา้ร่วมในโครงการดงักล่าว ให้นกัศึกษาแต่ละหลกัสูตรน าดา้ยสายสิญจน์มาร่วมให้พิธี  

อีกทั้งให้ตวัแทนอาจารยแ์ต่ละหลกัสูตรมามดัขอ้มือผผกูขวญัให้กบันกัศึกษาแต่ละ โดยก่อนการจดั

โครงการสโมสรนกัศึกษาไดจ้ดัประชุมวางแผนการด าเนินงานเพื่อน าปัญหาในปีท่ีผ่านมาหาแนว

ทางแกไ้ขในการด าเนินการในคร้ังน้ี และเม่ือการด าเนินโครงการเสร็จส้ินไดมี้การจดัประชุมเพื่อ

สรุปรายงานผลการด าเนินงานและเสนอแนะปัญหาในการด าเนินการในคร้ังน้ีเพื่อหาแนวทางแกไ้ข

ในการด าเนินการในคร้ังต่อไป (เอกสารหมายเลข 1.5-2.5-06) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายท่ีชัดเจนในการพัฒนา

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าของประเทศ เป่ียมดว้ยความรู้ ความสามารถในดา้น 

ต่าง ๆ มีหลกัคิด และทกัษะทางวิชาการและวิชาชีพ ท่ีเรียกว่า”เก่งและดี” เป่ียมด้วยคุณลกัษณะ 

ท่ีถึงพร้อมดว้ยคุณธรรม จริยธรรม มีความพร้อมท่ีจะสามารถพฒันาตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ืองพร้อม

สร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงามและสามารถเผชิญกบัสภาพการณ์ในอนาคตท่ีเรียกว่า “มีความสุข” เพื่อให้

นักศึกษาไปถึงจุดมุ่งหวงัดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จึงเตรียมองค์ความรู้ เตรียมโอกาสและสร้าง

ประสบการณ์ทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน เพื่อพฒันานกัศึกษาสู่การเป็นบณัฑิตท่ีมี

คุณภาพ ในส่วนของการจดัโอกาสและประสบการณ์การเรียนรู้นอกหอ้งนอกเรียน และมหาลยัยงัมี

การจัดการส่งเสริมให้นักศึกษามีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซ่ึงเป็นส่วนช่วยส่งเสริมเติมเต็ม

คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องนกัศึกษา ให้นกัศึกษาไดมี้การพฒันาตวัเองอยา่งเต็มศกัยภาพ 

ภายใตฐ้านความคิดท่ีเช่ือว่า การเรียนรู้นอกห้องเรียนดว้ยการท ากิจกรรมจะเก้ือหนุนให้นกัศึกษา

ได้รับประสบการณ์ท่ีหลากหลายในรูปแบบของ “ทักษะชีวิต”  ซ่ึงจะเป็นประสลการณ์ท่ีมี

ความส าคญัต่อการใช้ชีวิตในอนาคตภายหลงัจากการส าเร็จการศึกษา และการด าเนินชีวิในการ

ท างานในอนาคตของนกัศึกษาทุกคน 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1.5-2.5-01 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาการประกนัคุณภาพงานกิจกรรม 

และสืบสานวฒันธรรมไทย 9 ราชมงคล คร้ังท่ี 10 
1.5-2.5-02 โครงการแห่เทียนพรรษา 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1.5-2.5-03 โครงการราชมงคลร่วมใจสืบสานประเพณีล่องสะเปา ประจ าปีการศึกษา 

2561 
1.5-2.5-04 โครงการบวงสรวงพระพิรุณ และพิธีไหวค้รู 
1.5-2.5-05 โครงการเดินข้ึนพระธาตุไหวส้าองคพ์ระธาตุภูเพียงแช่แหง้ ประจ าปี 2561 
1.5-2.5-06 โครงการไหวค้รูและพิธีบายศรีสู่ขวญั ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
 ข้อ 3. จัดกจิกรรมให้ความรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพแก่นักศึกษา 
พื้นท่ีเชียงใหม ่
             มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ไดมี้การส่งเสริมให้ผูน้  านกัศึกษา สภา
นกัศึกษา องคก์ารนกัศึกษา และนกัศึกษาทุกคนของมหาวทิยาลยั ไดรั้บความรู้เร่ืองของการประกนั
คุณภาพการศึกษา และมีการพฒันาคุณภาพกิจกรรมของนกัศึกษา โดยมีการพฒันากิจกรรมนกัศึกษา
อยา่งต่อเน่ืองผา่นกระบวนการของการประกนัคุณภาพการศึกษา และจดัใหมี้การใหค้วามรู้เร่ืองการ
ประกนัคุณภาพการศึกษากบังานกิจการนกัศึกษา ในโครงการต่าง ๆ  
  3.1 สภานกัศึกษามหาวิทยาลยัฯ สภานกัศึกษาทุกพื้นท่ี ตอ้งเขา้รับฟังความรู้เร่ือง
การประกนัคุณภาพการศึกษา และสามารถน าไปใชใ้นการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได ้
  3.2 องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต้องเขา้รับฟัง
ความรู้เร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษา และสามารถน าไปใชใ้นการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได ้
  3.3 สโมสรนกัศึกษาทุกพื้นท่ี สโมสรนกัศึกษาคณะทุกคณะ ทุกพื้นท่ี ตอ้งเขา้รับ
ฟังความรู้เร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษา และสามารถน าไปใชใ้นการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได ้
  3.4 ผูน้  านักศึกษา นักศึกษา ผ่านการรับความรู้เร่ืองของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ของทุก ๆ ปี ในแต่ปีการศึกษานั้น  
  โดยการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยองค์กรนกัศึกษาทุกระดบั จะไดน้ าความรู้เร่ือง
ของการประกนัคุณภาพการศึกษา ในส่วนของงานกิจการนักศึกษา ซ่ึงมหาวิทยาลยัได้รับความ
ร่วมมือจากส านกังานการประกนัคุณภาพการศึกษา ใหค้วามรู้เร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษา กบั
งานกิจการนกัศึกษา โดยให้ความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อนกัศึกษาทุกระดบัในหลกัส าคญัต่าง ๆ ประกอบดว้ย 
กระบวนการวางแผน (Plan)  กระบวนการปฏิบติัตามแผน (DO) กระบวนการตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานในทุก ๆ กิจกรรมหรือโครงการท่ีด าเนินการ (Check)  กระบวนการ
ปรับปรุงแกไ้ข โดยการน าปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการของกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ 
มาเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหา อีกทั้งยงัมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรม
หรือโครงการในคร้ังต่อ ๆ ไป (ACT)  ความรู้เร่ืองของการก าหนดวตัถุประสงค์ของกิจกรรมหรือ



93 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2561 
 

โครงการท่ีจะด าเนินการ ความรู้เร่ืองของการก าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดัความส าเร็จ (KPI) ความรู้
เร่ืองของการประเมินผลกิจกรรมหรือโครงการ ผลส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละตวัช้ีวดั (KPI) 
   “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ในปีการศึกษานั้น ๆ” ส านกังานประกนัคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยผูอ้  านวยการให้ความรู้พื้นฐานของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ใหก้บันกัศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ  (เอกสารหมายเลข  1.5-3-01ส่วนกลาง) 
พื้นท่ีเชียงราย 
  งานกิจการนกัศึกษา กองการศึกษาเชียงราย จดัโครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ 
ให้กบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 และ 3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม
ใหญ่ อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงราย โดยมี อาจารย ์ดร.หริพล 
ธรรมนารักษ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายให้ความรู้ด้านการประกนัคุณภาพ
การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบันักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคญัการประกนัคุณภาพ
การศึกษาท่ีจะส่งให้นกัศึกษาเป็นผูท่ี้มีคุณลกัษณะตามกรอบมาตรฐานการศึกษา การน า PDCA ไป
ใชใ้นดา้นการเรียนของนกัศึกษา การวางแผนดา้นการท างานของนกัศึกษา และการจดักิจกรรมของ
สโมสรนักศึกษาส่วนกลาง น าความรู้ทางดา้นงานประกนัคุณภาพการศึกษา PDCA มาใช้ในการ
วางแผนด าเนินกิจกรรม หลกัฐาน  (เอกสารหมายเลข  1.5-3-01เชียงราย) 
พื้นท่ีล าปาง 
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง ไดมี้การส่งเสริมใหผู้น้  านกัศึกษา 
สภานักศึกษา และนักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลยั ได้รับความรู้เร่ืองของการประกันคุณภาพ
การศึกษา และมีการพฒันาคุณภาพกิจกรรมของนกัศึกษา โดยมีการพฒันากิจกรรมนกัศึกษาอย่าง
ต่อเน่ืองผ่านกระบวนการของการประกนัคุณภาพการศึกษา และจดัให้มีการให้ความรู้เร่ืองการ
ประกนัคุณภาพการศึกษากบังานกิจการนกัศึกษา ในโครงการต่าง ๆ  
  3.1 สภานกัศึกษามหาวทิยาลยัฯ สภานกัศึกษาทุกคน ตอ้งเขา้รับฟังความรู้เร่ืองการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา และสามารถน าไปใชใ้นการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได ้
  3.2 ผูน้  านักศึกษา นักศึกษา ผ่านการรับความรู้เร่ืองของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ของทุก ๆปี ในแต่ปีการศึกษานั้น 
  โดยการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยสโมสรนกัศึกษาทุกระดบั จะไดน้ าความรู้เร่ือง
ของการประกนัคุณภาพการศึกษา ในส่วนของงานกิจการนักศึกษา ซ่ึงมหาวิทยาลยัได้รับความ
ร่วมมือจากส านกังานการประกนัคุณภาพการศึกษา ใหค้วามรู้เร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษา กบั
ฝ่ายกิจการนกัศึกษา โดยให้ความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อนกัศึกษาทุกระดบัในหลกัส าคญัต่าง ๆ ประกอบดว้ย 
กระบวนการวางแผน (Plan)  กระบวนการปฏิบติัตามแผน (DO) กระบวนการตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานในทุก ๆกิจกรรมหรือโครงการท่ีด าเนินการ (Check)  กระบวนการ
ปรับปรุงแกไ้ข โดยการน าปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการของกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ 
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มาเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหา อีกทั้งยงัมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรม
หรือโครงการในคร้ังต่อ ๆ ไป (ACT)  ความรู้เร่ืองของการก าหนดวตัถุประสงค์ของกิจกรรมหรือ
โครงการท่ีจะด าเนินการ ความรู้เร่ืองของการก าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดัความส าเร็จ (KPI) ความรู้
เร่ืองของการประเมินผลกิจกรรมหรือโครงการ ผลส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละตวัช้ีวดั (KPI) 
    “โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา ในปีการศึกษานั้น ๆ” ส านกังานประกนัคุณภาพ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา โดยหวัหนา้ฝ่ายใหค้วามรู้พื้นฐานของการประกนัคุณภาพ
การศึกษา ใหก้บันกัศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ  (เอกสารหมายเลข  1.5-3-01ล าปาง) 
พื้นท่ีพิษณุโลก 
  ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกบัส านักงานประกนัคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา  
พิษณุโลก  จดักิจกรรมอบรมให้ความรู้โครงการ/กิจกรรม ซ่ึงในแต่ละคณะ/วิทยาลยั  ไดมี้การจดั
กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมทกัษะการ ประกนัคุณภาพการศึกษาให้แก่นกัศึกษา ในโครงการ
ปฐมนิเทศนกัศึกษา ซ่ึงเป็นการใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษาปีท่ี 1 
โดยการบรรยายให้เข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นกัศึกษา พร้อมกิจกรรม Workshop เร่ือง การน า PDCA ไปใช้กบัชีวิตประจ าวนั เพื่อส่งเสริมให้
นกัศึกษามีทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยการน ากระบวนการ PDCA ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั การเรียน และการจดัโครงการ/กิจกรรม นอกจากน้ียงัมีการให้ความรู้และทกัษะดา้น
ประกนัคุณภาพการศึกษา แก่ผูน้ านกัศึกษา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาความเป็นผูน้ า
นกัศึกษา โดยมีกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียนโครงการเพื่อยื่นของบประมาณสนบัสนุน ให้กบัผูน้ า
นักศึกษา ทั้ งสโมสรนักศึกษา  ระดับคณะ และสโมสรนัก ศึกษา มทร.ล้านา พิษณุโลก  
(เอกสารหมายเลข  1.5-3-01พิษณุโลก) 
พื้นท่ีน่าน 
  การใชห้ลกัการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นแนวทางในการท ากิจกรรมโครงการ
ของสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย และสโมสรนักศึกษา 3 คณะ โดยสอดแทรกความรู้ในการ
สัมมนาสโมสรนกัศึกษา ปี 2561 ระหวา่งวนัท่ี 11-12 มิถุนายน 2561 เพื่อพฒันาคุณลกัษณะการเป็น
ผูน้ านกัศึกษา ให้เกิดภาวะผูน้ า เสริมสร้างทกัษะการท างานเป็นหมู่คณะ มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา และสามารถเขียนแผนด าเนินกิจกรรมสโมสรนกัศึกษา รวมทั้งจดัสรร
งบประมาณด าเนินกิจกรรมนกัศึกษา และงบประมาณกิจกรรมกีฬานกัศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม เป็น
การพฒันาทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี โดย คุณณปภชั พนัธ์ุ
แก้ว หัวหน้างานประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็น
ผูบ้รรยายให้ความรู้  มีการบรรยายให้ความรู้ เร่ืองนกัศึกษากบัการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยมี
เน้ือหาเก่ียวกบัการประกันคุณภาพการศึกษาคืออะไร บทบาทนักศึกษากับการประกนัคุณภาพ
นกัศึกษา และประเภทของกิจกรรมนกัศึกษา ตามระบบประกนัคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม
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ลีลาวดี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และมีการให้ความรู้เก่ียวกบัการประกนั
คุณภาพการศึกษา ในโครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 ณ 
อาคารโดมแดง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน (เอกสารหมายเลข  1.5-3-01น่าน) 
พื้นท่ีตาก 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านน ตาก ได้มีการส่งเสริมให้ผูน้  านกัศึกษา 
สภานกัศึกษา สโมสรนกัศึกษา ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา  ผ่านโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบติัการผูน้ านกัศึกษา ปีการศึกษา  2561  โดยมีการบรรยายให้ความรู้เร่ืองของการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมสนบัสนุนให้สโมสรนกัศึกษามีการพฒันาคุณภาพกิจกรรม
ของนกัศึกษา โดยใชห้ลกัการประกนัคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย กระบวนการวางแผน (Plan)  
กระบวนการปฏิบติัตามแผน (DO) กระบวนการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานในทุกๆ  
กิจกรรมหรือโครงการท่ีด าเนินการ (Check)  กระบวนการปรับปรุงแก้ไข โดยการน าปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินการของกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ มาเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหา     อีกทั้ง
ยงัมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการในคร้ังต่อๆ ไป (ACT) ใน
การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ   
 “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ตาก โดยหัวหน้างานประกนัคุณภาพการศึกษา ผูใ้ห้ความรู้พื้นฐาน
ของการประกนัคุณภาพการศึกษา ใหก้บันกัศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ  
(เอกสารหมายเลข  1.5-3-01ตาก.) 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1.5-3-01 ส่วนกลาง โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.5-3-01 เชียงราย โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 เชียงราย 
1.5-3-01 ล าปาง โครงการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา ล าปาง 
1.5-3-01 พิษณุโลก โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ประจ าปี 2561 พิษณุโลก 
1.5-3-01 น่าน โครงการสัมมนาสโมสรนกัศึกษา น่าน 
1.5-3-01 ตาก โครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการผูน้ านกัศึกษา ปีการศึกษา  2561 ตาก 
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  ข้อ 4. ทุกกจิกรรมทีด่ าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของกจิกรรมและ
น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานคร้ังต่อไป 

พื้นท่ีเชียงใหม ่
  คณะกรรมการด าเนินงาน/กิจกรรม ได้มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม

วตัถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม และเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร   และน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา   โดยได้น าข้อมูลเข้าสู่การประชุมจัดท าแผนการ
ด าเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา และการสัมมนาจดัเตรียมความพร้อมก้าวสู่ความเป็นผูน้ า
นักศึกษา และจดัเตรียมความพร้อมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ของผูน้ า
นกัศึกษา    เพื่อน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแผนในการด าเนินกิจกรรม ตามกระบวนการ PDCA  
และตวัช้ีวดัตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษา โดยมีขอ้เสนอแนะและแนวทางการพฒันางาน
ตามรายโครงการ  ตามเอกสารแนบ    (เล่มสรุปผลการด าเนินงานทุกโครงการ) 
พื้นท่ีเชียงราย 

  คณะกรรมการด าเนินงาน/กิจกรรม ได้มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
วตัถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม และเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร   และน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา   โดยได้น าข้อมูลเข้าสู่การประชุมจัดท าแผนการ
ด าเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา และการสัมมนาจดัเตรียมความพร้อมก้าวสู่ความเป็นผูน้ า
นักศึกษา และจดัเตรียมความพร้อมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ของผูน้ า
นกัศึกษา    เพื่อน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแผนในการด าเนินกิจกรรม ตามกระบวนการ PDCA  
และตวัช้ีวดัตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษา โดยมีขอ้เสนอแนะและแนวทางการพฒันางาน
ตามรายโครงการ  ตามเอกสารแนบ  (เล่มสรุปผลการด าเนินงานทุกโครงการ) 
พื้นท่ีล าปาง 

  คณะกรรมการด าเนินงาน/กิจกรรม ได้มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
วตัถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม และเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร   และน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา   โดยได้น าข้อมูลเข้าสู่การประชุมจัดท าแผนการ
ด าเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา และการสัมมนาจดัเตรียมความพร้อมก้าวสู่ความเป็นผูน้ า
นักศึกษา และจดัเตรียมความพร้อมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ของผูน้ า
นกัศึกษา    เพื่อน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแผนในการด าเนินกิจกรรม ตามกระบวนการ PDCA  
และตวัช้ีวดัตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษา โดยมีขอ้เสนอแนะและแนวทางการพฒันางาน
ตามรายโครงการ ตามเอกสารแนบ   (เล่มสรุปผลการด าเนินงานทุกโครงการ) 
พื้นท่ีพิษณุโลก 

  คณะกรรมการด าเนินงาน/กิจกรรม ได้มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
วตัถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม และเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร   และน าข้อเสนอแนะมา
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ปรับปรุงในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา   โดยได้น าข้อมูลเข้าสู่การประชุมจัดท าแผนการ
ด าเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา และการสัมมนาจดัเตรียมความพร้อมก้าวสู่ความเป็นผูน้ า
นักศึกษา และจดัเตรียมความพร้อมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ของผูน้ า
นกัศึกษา    เพื่อน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแผนในการด าเนินกิจกรรม ตามกระบวนการ PDCA  
และตวัช้ีวดัตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษา โดยมีขอ้เสนอแนะและแนวทางการพฒันางาน
ตามรายโครงการ (เล่มสรุปผลการด าเนินงานทุกโครงการ) 
พื้นท่ีน่าน 

  คณะกรรมการด าเนินงาน/กิจกรรม ได้มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
วตัถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม และเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร   และน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา   โดยได้น าข้อมูลเข้าสู่การประชุมจัดท าแผนการ
ด าเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา และการสัมมนาจดัเตรียมความพร้อมก้าวสู่ความเป็นผูน้ า
นักศึกษา และจดัเตรียมความพร้อมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ของผูน้ า
นกัศึกษา    เพื่อน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแผนในการด าเนินกิจกรรม ตามกระบวนการ PDCA  
และตวัช้ีวดัตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษา โดยมีขอ้เสนอแนะและแนวทางการพฒันางาน
ตามรายโครงการ ตามเอกสารแนบ  (เล่มสรุปผลการด าเนินงานทุกโครงการ) 
พื้นท่ีตาก 

  คณะกรรมการด าเนินงาน/กิจกรรม ได้มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
วตัถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม และเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร   และน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา   โดยได้น าข้อมูลเข้าสู่การประชุมจัดท าแผนการ
ด าเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา และการสัมมนาจดัเตรียมความพร้อมก้าวสู่ความเป็นผูน้ า
นักศึกษา และจดัเตรียมความพร้อมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ของผูน้ า
นกัศึกษา    เพื่อน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแผนในการด าเนินกิจกรรม ตามกระบวนการ PDCA  
และตวัช้ีวดัตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษา โดยมีขอ้เสนอแนะและแนวทางการพฒันางาน
ตามรายโครงการ   (เล่มสรุปผลการด าเนินงานทุกโครงการ) 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

 การสรุปและประเมินผลการด าเนิน โครงการหรือ กิจกรรม ทุกโครงการของ
แต่ละพื้นท่ี ท่ีจดัส่งมาเป็นหลกัฐานประกอบการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
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 ข้อ 5. ประเมินตัวช้ีวดัความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนการจัดกจิกรรมพฒันานักศึกษา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการก าหนดให้ สภานักศึกษา 

องคก์ารนกัศึกษา ท่ีไดมี้การด าเนินการในส่วนของกิจกรรมนกัศึกษา เพื่อพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา 
โดยผ่านกิจกรรมเสริมหลกัสูตร และกิจกรรมท่ีตอบสนองต่อการสร้างคุณลักษณะบณัฑิตท่ีพึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลยัฯ และสามารถพฒันาศกัยภาพนักศึกษาภายนอกชั้นเรียน และในการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดผลส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมและสามารถบรรลุตัวช้ีวดั
ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนกิจกรรม ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ของแผนกิจกรรม คือพฒันา
นักศึกษาโดยผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีตอบสนองต่อการพฒันาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลยัและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาโดยสภานักศึกษาได้มีการ
ติดตามผลการด าเนินงานขององค์การนักศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2560 โดยประเมินผลตวัช้ีวดั
ความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ วา่ส าเร็จหรือไม่ และใหอ้งคก์าร
นกัศึกษาท าสรุปผลการประเมินตวัช้ีวดัความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของกิจกรรมหรือโครงการ 
ต่าง ๆท่ีได้ด าเนินการเสร็จส้ินไปแล้วนั้น เพื่อสภานกัศึกษาจะได้น าผลสรุปการประเมินตวัช้ีวดั
ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ รายงานต่อกองพฒันานักศึกษา และกองพฒันานักศึกษาจะได้น า
ผลสรุปการเมิน รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (CEO) เพื่อจะไดน้ าขอ้เสนอแนะมา
ปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพฒันานักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป   
(เอกสารหมายเลข 1.5-5-01) 

 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

1.5-5-01 สรุปผลตวัช้ีวดัความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องกิจกรรมนกัศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 
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 ข้อ 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกจิกรรมเพือ่พฒันานักศึกษา 
  จากการประเมินเม่ือปี 2560 ผูป้ระเมินไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะให้พิจารณาทบทวนการ

จดัท าแผน/โครงการ/กิจกรรม พฒันานกัศึกษา โดยน าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัมาเป็นหลกัใน
การจดัท าแผนพฒันาและก าหนดเป้าประสงค ์ตวัช้ีวดัความส าเร็จท่ีสะทอ้นผลลพัธ์ความส าเร็จเชิง
คุณภาพกับนักศึกษา โดยมหาวิทยาลยัเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีวตัถุประสงค์เน้นการส่งเสริมให้
เกิดอตัลกัษณ์และคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ ขณะท่ีคณะและหลกัสูตรควรเน้นโครงการ/
กิจกรรม ท่ีมีวตัถุประสงค์ส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF  ทาง 
กองพฒันานักศึกษา จึงได้น าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มาจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ 
การพฒันานกัศึกษา  (เอกสารหมายเลข 1.5-6-01)โดยความร่วมมือกบัทุกคณะ งานกิจการนกัศึกษา
ทุกพื้นท่ี และสโมสรนกัศึกษา มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันานกัศึกษา โดยไดก้ าหนดกลยุทธ์ 
เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ให้สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลลา้นนา แลว้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 
2562 โดยมติท่ีประชุม เห็นชอบแผนพฒันานกัศึกษาในหลกัการ โดยมอบให้กองพฒันานกัศึกษา 
พิจารณากิจกรรมเพิ่มเติมใหค้รบถว้น (เอกสารหมายเลข 1.5-6-02) 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

1.5-6-01 ร่างแผนพฒันานกัศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
1.5-6-02 มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ลา้นนา คร้ังท่ี 5/2562 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 2561 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      

นางเสาวลกัษณ์   วชิรนคร     
โทรศัพท์ : 098-7659956 ,081-5686931, 081-9618371 
E-mail :  wao_narong@yahoo.com /wongharn@gmail.com  

saowalak_wa@hotmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 
 ข้อ 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร

งานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์  
 มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สถาบันวิจยัและพัฒนา ด าเนินงานขับเคล่ือนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัย (2.1-1-01) มีการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นเคร่ืองมือและช่องทางในการ
บริหารงานวิจยัและงานสร้างสรรค์มาอย่างต่อเน่ือง และเพื่อสนับสนุนการตดัสินใจ (Decision 
Support System) ส าหรับผูบ้ริหารในการวางยุทธศาสตร์ด้านงานวิจยัมหาวิทยาลยั โดยมีการจดั
ประชุมวางแผนงานร่วมกนัของคณะกรรมการประสานงานวิจยั 6 พื้นท่ี / 4 คณะ / 1 วิทยาลยั และ
ผูรั้บผิดชอบดูแลประจ างานสารสนเทศ บริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเป็น
ศูนยก์ลางในการให้บริการ/เช่ือมโยงขอ้มูลกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั
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 เพื่อเป็นโปรไฟล์รวบรวมผลงานวิจยัทั้ งท่ีเป็นเจ้าของและผูร่้วม
โครงการ เม่ือมีการสั่งพิมพ ์(Print) 
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 1.2  ระบบรับข้อเสนอโครงการวจัิย  

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

ในการส่งขอ้มูลขอ้เสนอโครงการวิจยั ประเภททุนภายใน โดยเลือกตามประเภททุนท่ีอยูใ่นช่วงการ
เปิดรับขอ้เสนอส่งมายงัสถาบนัวิจยัและพฒันาได้โดยตรงและอย่างเป็นระบบ เพื่อการพิจารณา
ขอ้เสนอ พร้อมแจง้ผลใหท้ราบทาง E-mail ถึงนกัวจิยัและผูดู้แลระบบ  
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 1.3  ระบบติดตามโครงการวจัิย  
  https://hrd.rmutl.ac.th/hrd2/persons/ProgressHome.php (2.1-1-04) 
 เป็นเคร่ืองมือและช่องทางส าหรับให้หน่วยงานต่างๆ และนกัวจิยั มทร.ลา้นนา ในการ
รายงานความคืบหนา้ หรือการขยายเวลาด าเนินงานโครงการวจิยั ดงัน้ี 

1) การส่งขอ้มูลรายงานผลการด าเนินงานโครงการวิจยัท่ีไดรั้บอนุมติัทุนสนบัสนุน 
โดยให้กรอกขอ้มูลตามเง่ือนไขท่ีสถาบนัวิจยัและพฒันาก าหนดไวใ้นระบบ เช่น 
ก าหนดส่งรายงานผลการด าเนินงานในทุกเดือนตลอดระยะเวลาด าเนินงาน
โครงการวิจัย การแนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ เม่ือส้ินสุดการด าเนินงาน
โครงการ เพื่อใชแ้นบขออนุมติัปิดโครงการวจิยั เป็นตน้ 

 2)  การเรียกดูขอ้มูลการส่งโครงการวจิยั 
 3)  สรุปภาพรวมการรายงานความคืบหนา้โครงการวิจยัในรูปแบบแผนภูมิและตาราง
รายงาน 
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 1.4  ระบบสืบค้นด้านงานวจัิยและงานสร้างสรรค์ 
  https://hrd.rmutl.ac.th/searching (2.1-1-05) 

เป็นเคร่ืองมือและช่องทางส าหรับให้ทุกภาคส่วนสามารถสืบคน้ขอ้มูลผลงานวิจยัและ
งานสร้างสรรคข์อง มทร.ลา้นนา โดยแสดงจ านวนผลงานจ าแนกไดด้งัน้ี 1) คณะ/สถาบนั 2) พื้นท่ี 
3) ตามปีท่ีส าเร็จ และรายการผลงาน อีกทั้งแสดงขอ้มูลรายละเอียดแบบรายผลงาน เช่น ช่ือเร่ือง 
นกัวิจยั(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 

 

 

  
 1.5. ระบบรับและประเมินบทความ  http://jitr.rmutl.ac.th/onlinesubmission (2.1-1-06) 
  เป็นเคร่ืองมือและช่องทางในการรับและประเมินบทความท่ีส่งเข้าร่วมงานประชุม
วิชาการ CRCI คร้ังท่ี 5  “สู่วิจยัรับใช้สังคม ดว้ยนวตักรรมสร้างสรรค์”  ผ่านระบบออนไลน์ โดย
จ าแนกเป็นประเภทบทความวิชาการ และบทความงานวิจัย ซ่ึงผู ้ดูแลระบบสามารถเลือก
ผูท้รงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาบทความผา่นในระบบ และแจง้ผลการพิจารณาไปยงันกัวิจยัไดท้นัทีดว้ย
ระบบอีเมลอตัโนมติั (Auto Email) 
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 1.6  เวบ็ไซต์สถาบันวจัิยและพฒันา RDI https://rdi.rmutl.ac.th (2.1-1-07) 
  เป็นเคร่ืองมือและช่องทางในการประชาสัมพนัธ์และเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารดา้นงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์ รวมถึงข่าวสารอ่ืนๆ ตลอดจนข้อมูลระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง แหล่งทุน
สนบัสนุน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั 
 1.7  เวบ็ไซต์วารสารวจัิยเทคโนโลยนีวตักรรม JITR http://jitr.rmutl.ac.th (2.1-1-08) 
  เป็นเคร่ืองมือและช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางดา้นเทคโนโลยีและ
นวตักรรม ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา รวมทั้งสถาบนัและหน่วยงานอ่ืน ๆ ทัว่
ประเทศ ในรูปแบบดิจิตอลออนไลน์ 
 
ภาพการเช่ือมโยงของระบบฐานข้อมูลงานวจัิย สถาบันวจัิยและพฒันา เพือ่การบริหารงานวจัิย 
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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 https://hrd.rmutl.ac.th/searching 
2.1–1–06 http://jitr.rmutl.ac.th/onlinesubmission 
2.1–1–07 https://rdi.rmutl.ac.th 
2.1–1–08 http://jitr.rmutl.ac.th 

 
 ข้อ 2.  สนับสนุนพนัธกจิด้านการวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี ้
 2.1  ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวจัิย หรือศูนย์เคร่ืองมือหรือ
ศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ 
  มหาวทิยาลยัมีหอ้งสมุดกลาง และหอ้งปฏิบติัการกลางในแต่ละพื้นท่ี โดยมีขั้นตอนใน
การรับบริการท่ีไม่ยุง่ยาก มีเจา้หนา้ท่ีของศูนยอ์  านวยความสะดวกในการประสานงาน ตั้งแต่การเขา้
รับบริการจนถึงไดผ้ลทดสอบ รวมทั้งบริการใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการท าวิจยัผา่นท่ีปรึกษาวิจยั ผา่น
กลไกโปรแกรมสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม ITAP  (Innovation and Technology 
Assistance Program) มทร.ล้านนา เป็นการสร้างกลไกเช่ือมโยงระหว่างผูใ้ห้บริการเทคโนโลย ี
(Technology Service Providers) กบัผูใ้ช้เทคโนโลยี (Technology Users) ในรูปแบบของการจดัหา
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิค  (นักวิจยัของมทร.ล้านนา) เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการวิจยัและพฒันา 
เขา้ไปให้ค  าปรึกษาและแกไ้ขปัญหาภาคอุตสาหกรรม (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) 
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             2.2  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ 
  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
ราชมงคลล้านนา เป็นหน่วยงานส่งเส ริมและ
สนับสนุนงานวิชาการของเขตพื้นท่ี ทั้ งด้านการ
เรียนการสอน และการค้นควา้วิจยั ตลอดจนงาน
ดา้นบริการชุมชน และงานส่งเสริมท านุบ ารุงและ
อนุ รักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลยันั้น อีกทั้งเป็นท่ีรวบรวมแหล่งอา้งอิงงานวจิยัจากหลากหลายฐานขอ้มูล ใน หมวดหมู่ 
E-REFERENCE DATABASE ท่ีมีให้บริการบนเวบ็ไซต์ห้องสมุดhttp://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 อีกทั้ งมีการเช่ือมโยงข้อมูลงานวิจยัในระดับชาติกับ
ฐานขอ้มูลคลงัขอ้มูลงานวิจยัไทย TNRR ศูนยส์ารสนเทศการวิจยั วช. และระบบสืบคน้ Dspace 
ของมหาวทิยาลยัอีกดว้ย 
 
             2.3  ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์  เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
  มหาวิทยาลยัมีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 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 ในด้านข้อมูลบุคลากร มทร.ล้านนา ทั้งสายวิชาการและสนับสนุน 
สามารถช่วยลดความซ ้ าซ้อนของขอ้มูล และน าไปใชใ้นการพฒันาดา้นสารสนเทศอ่ืนๆ ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ภาพการเช่ือมต่อข้อมูลด้วย Web API 

 
 
 
 
 
 
 
  4)  ระบบสารสนเทศงานวิจยั https://hrd.rmutl.ac.th/rms (2.1-2-07) ส าหรับบุคลากร 
มทร.ล้านนา และผูดู้แลระบบ เพื่อการบริหารจดัการงานวิจยั ประกอบดว้ย 1) ระเบียนนกัวิจยั 2) 
ระบบรับขอ้เสนอโครงการวิจยั 3) ระบบติดตามโครงการวิจยั 4) ระบบสืบคน้ดา้นงานวจิยัและงาน
สร้าวสรรค์ 5) ระบบ DSS 6) โปรไฟล์นักวิจยั ซ่ึงระบบดงักล่าวมีการรักษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูลด้วยระบบ RMUTL Sign on ตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงขอ้มูลก่อนเข้าใช้งานระบบ และมี
ระบบส ารองข้อมูลในการป้องกันข้อมูลสูญหาย ทั้ งในการส ารองข้อมูลบนเคร่ืองแม่ข่ายและ
หน่วยความจ าภายนอก 
 

 
  
 2.4  กจิรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 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 าเนินงานร่วมกันทั้ ง 9 แห่ง โดยมีการจดัประชุม
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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 
         คร้ังท่ี 8 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
   และในปี 2561 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  เป็นเจา้ภาพหลกั ร่วมกบั
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ทั้ง 8 แห่ง จดัการงานประชุมวชิาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคล คร้ังท่ี 10 และงานประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 9 
ระหวา่งวนัท่ี 1 – 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือ  จงัหวดัตรัง  (2.1-2-08) 
  2)  มหาวิทยาลยัมีการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจยั และจดันิทรรศการการน าเสนอ
ผลงานวจิยัเด่นของมหาวิทยาลยั ในงานมหกรรมงานวิจยัแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2018)  
ระหวา่งวนัท่ี 9 - 13 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวลิด ์กรุงเทพฯ (2.1-2-09) 
  3)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตเชียงใหม่ มหาวทิยาลยันอร์ท 
เชียงใหม่  และ Iwate  University ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวตักรรม 
สร้างสรรค์ คร้ังท่ี 5  “...สู่วิจัยรับใช้สังคม  ด้วยนวตักรรมสร้างสรรค์” (The 5rd Conference on  
Research and Innovations: CRCI-2018) ระหว่างว ัน ท่ี  6  - 8  ธันวาคม  2561 ณ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก  จงัหวดัตาก  เพื่อเป็นเวทีให้เผยแพร่ผลงานการวิจยั นวตักรรมสู่ 
สังคม ตลอดจนเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เกิดเครือข่ายการวิจยัของนกัวิจยัจากหลากหลายสถาบนั  
(2.1-2-10)  
  4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจา้ภาพร่วมกบัการจดัประชุมวิชาการจดัประชุมการ
น า น า ช า ติ  The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB 2018) ระหว่างว ันท่ี  9 – 11  พฤษภาคม  2561  ณ  เวียงจัน  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (2.1-2.11) 
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 2.4.2 การจดัให้มีศาสตรจารย์อาคันตุกะ หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) 
มหาวทิยาลยัไดเ้ชิญผูเ้ช่ียวชาญจากมหาวทิยาลยัภายนอก คือ  
               1) เชิญ  Prof.Koichi  Takaki จาก Iwate university และ Asst.Prof. Yoshikatsu  Ueda 
จากมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่น  ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการสร้างเคร่ืองผลิตไฟฟ้า
แรงดนัสูง (HVP generator) ได้เขา้เข่ียมชามฟาร์มเห็ดหอมและเห็ดลมป่าท่ีไดรั้บการกระตุน้ดว้ย
ไฟฟ้าแรงดนัสูง และบ่อปลานิลท่ีเล้ียงดว้ยระบบไมโครนาโนบบัเบิ้ล (2.1-2.12) 
  
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-2-01 MOU ระหวา่งหน่วยงานภายนอกและมทร.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 
-  ศูนยว์ิจยัการศึกษารูปแบบการจดัการความรู้การบริหารการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์

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

ทางดา้นเกษตรอุตสาหกรรม มทร.ลา้นนา ล าปาง 
-  ศูนยค์วามเป็นเลิศด้านการเล้ียงไก่ไข่ปลอดภัยโดยค านึงถึงสวสัดิภาพสัตวแ์ละใช้

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

ในการเล้ียงไก่เน้ือสามสายบนกรงตบั มทร.ลา้นนา พิษณุโลก 
-  ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 

ตาก 
-  ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นวสัดุชีวภาพและสารผลิตภณัฑธ์รรมชาติ มทร.ลา้นนา เชียงใหม่ 
-  ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นการพฒันาการผลิตชาอินทรีย ์มทร.ลา้นนา เชียงใหม่ 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
-  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 าจดัแมลงในขา้วสารโดยใช้ความร้อนจากรังสีอินฟาเรด 

มทร.ลา้นนา พิษณุโลก 
-  ศูนยว์จิยัการควบคุมความช้ืนในดินส าหรับโรงเรือนเมล่อน มทร.ลา้นนา พิษณุโลก 
-  ศูนยว์จิยัการผลิตชาอู่หลงคุณภาพสูง มทร.ลา้นนา เชียงใหม่ 
-  ศูนยว์จิยัการเพ่ิมผลผลิตชาอินทรีย ์มทร.ลา้นนา เชียงใหม่ 
-  ศูนยว์จิยัการพฒันาสารสกดัจากวา่นสาวหลง มทร.ลา้นนา เชียงใหม่ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
-  ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นลกัษณะสนามไฟฟ้าบนลูกถว้ยชนิดโพสไทพใ์นระบบจ าห น่าย 

22 กิโลโวลต ์ภายใตส้ภาวะเปรอะเป้ือนแบบไม่สม ่าเสมอ มทร.ลา้นนา เชียงราย 
-  ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นลกัษณะสนามไฟฟ้าในฉนวนน ้ ามนัหมอ้แปลงระหวา่งอิเล็ดโท

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

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

เชียงราย 
-  ศูนยว์ิจยัการพฒันาการควบคุมเคร่ืองกะเทาะขา้วเปลือกโดยใชโ้ทรศพัท์มือถือ มทร.

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

วทิยาเขตดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 
-  ศูนยว์จิยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการบูรณาการ วทิยาเขตดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 

2.1-2-03 http://library.rmutl.ac.th/ 
2.1-2-04 https://hrd.rmutl.ac.th/searching 
2.1-2-05 https://rdi.rmutl.ac.th 
2.1-2-06 https://hrd.rmutl.ac.th 
2.1-2-07 https://hrd.rmutl.ac.th/rms 
2.1-2-08 เอกสารสรุปผลการจดัการงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 

และงานประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 9 ระหวา่งวนัท่ี 
1 – 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือ  จงัหวดัตรัง 

2.1-2-09 เอกสารการเขา้ร่วมงาน Thailand Research Expo 2018 
2.1-2-10 เอกสารสรุปผลการจดัการประชุมวชิาการวจิยัและนวตักรรม สร้างสรรค ์คร้ังท่ี 5  “...สู่วจิยั

รับ ใช้สั งค ม   ด้ วยน วัต ก รรม ส ร้ างสรรค์ ”  (The 5rd Conference on  Research and 
Innovations: CRCI-2018) 

2.1-2-11 รูปภาพงานประชุมวิชาการนานาชาติ  The 10th International Conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018) ระหว่างวนัท่ี 9 
– 11  พฤษภาคม  2561  ณ เวยีงจนั  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2.1-2.12 ภาพการเข้าเยี่ยมชมของ Prof. Koichi  Takaki และ Asst.Prof. Yoshikatsu  Ueda  จาก
ประเทศญ่ีปุ่น 

  

 
 ข้อ 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพือ่เป็นทุนวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ 
 มหาวิทยาลยัไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการพฒันางานวิจยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้สามารถผลิตผลงานวิจยัเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์สู่ชุมชน และสังคมไดอ้ย่างแทจ้ริง จึงได้มี
การวางแผนการด าเนินงานวิจยัส าหรับโครงการวิจยัท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจยัภายใต้
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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. 2562  

มทร.ล้านนา เขตพืน้ที่ 

งานวิจัยประจ าปีงบประมาณ  2562 

เป้าหมายที่ 1 เป้าหมายที่ 2 เป้าหมายที่ 3 เป้าหมายที่ 4 รวมงบประมาณ
ทั้งส้ิน 

เชียงราย - 178,530.00 134,280.00 - 312,810.00 
ตาก 674,800.00 - - - 674,800.00 
น่าน 2,484,600.00 359,760.00 - - 2,844,360.00 
พิษณุโลก 3,510,100.00 - 1,113,420.00 - 4,623,520.00 
ล าปาง 3,524,170.00 309,730.00 - - 3,833,900.00 
สถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตร 1,450,820.00 1,011,280.00 - 6,748,000.00 9,210,100.00 
วทิยาลยัเทคโนโลยฯี - - - 368,400.00 368,400.00 
คณะศิลปกรรมฯ 1,224,250.00 - 2,019,710.00 - 3,243,960.00 
คณะบริหารธุรกิจฯ 1,552,040.00 - 688,290.00 - 2,240,330.00 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ - - 1,349,600.00 11,099,100.00 12,448,700.00 
คณะวทิยาศาสตร์ฯ 406,220.00 - - - 406,220.00 

รวมทั้งส้ิน 14,827,000.00 1,859,300.00 5,305,300.00 18,215,500.00 40,207,100.00 

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 2562  
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 ข้อ 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

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

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

ทวปีเอเชีย (ประเทศญ่ีปุ่น เกาหลี จีน )  
80,000 

 
3 ทวปีเอเชียใตแ้ละตะวนัออกเฉียงใต ้ 50,000 

 
หมายเหตุ :   
1. ในกรณีไปน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการในประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมิไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ ล าดบั 1  

ล าดบั 2 และ ล าดบั 3  ใหค้ณะกรรมการวจิยัของมหาวทิยาลยั ฯ พิจารณาจ านวนเงินท่ีเหมาะสม
ทุกกรณีไป 

2. ในกรณีท่ีผูน้ าเสนอผลงานน าเสนอจ านวนมากกวา่ 1 ผลงาน สนบัสนุนทุนจ านวนสองเท่าของ
วงเงินตามล าดบั 1 ล าดบั 2 และ ล าดบั 3   แลว้แต่กรณี 

3. กรณีท่ีนกัวิจยัมีการตั้งงบประมาณไปเสนอผลงานวิจยัในโครงการวิจยัแลว้ให้ใช้งบประมาณ
ดังกล่าวส าหรับการไปเสนอผลงานทางวิชาการ หากไม่มีการตั้ งงบประมาณไว้ให้ใช้
งบประมาณมหาวิทยาลยัและหน่วยงานตน้สังกดัของผูรั้บการสนบัสนุน ค่าใช้จ่ายในสัดส่วน 
50:50 ตามท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น   

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-4-01   ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารสนบัสนุนทุนให้
บุคลากรในการน าเสนอผลงานวจิยัในการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ 
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 ข้อ 5.  มีการพฒันาสมรรถนะอาจารย์และนักวจัิย มีการสร้างขวญัและก าลงัใจตลอดจนยกย่อง   
       อาจารย์และนักวจัิยทีม่ีผลงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น    
 สถาบนัวิจยัและพฒันา มทร.ล้านนา มีการสร้างขวญัและก าลังใจ และยกย่องอาจารย์/
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัย โดยการจดัท าเล่มวารสารผลงานวิจยัดีเด่น เพื่อ 
รวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจยัท่ีได้รับรางวลัระดับชาติและนานาชาติ และยกย่องสร้างขวญั
ก าลงัใจแก่อาจารยแ์ละนกัวจิยัเจา้ของผลงาน  ดงัน้ี   
 1) โดยมี ดร. อรทยั  บุญทะวงศ์ ได้รับเหรียญราชมงคลสรรเสริญ ประเภทด้านงานวิจยั   
จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา (2.1-5-01)  
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ :  
หมายเลขเอกสาร  ช่ือเอกสาร  

2.1-5-01 สูจิบัตร งานมอบรางวลัยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประจ าปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  

  
 ข้อ 6. มีระบบและกลไกเพือ่ช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 
 มหาวิทยาลยัมีส านกังานบริหารทรัพยสิ์นและสิทธิประโยชน์ ท าหนา้ท่ีด าเนินการบริหาร
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งเป็นระบบ ตั้งแต่การใหบ้ริการดา้นการให้ค  าปรึกษาแนะน า การจดั
สัมมนาเชิงปฏิบติัการ การจดัท าเอกสารต่างๆ ในการยืน่ขอรับความคุม้ครองนาไปยืน่ต่อกรมทรัพย์
สินทางปัญญา การติดตามแกไ้ขจนถึงขั้นตอนรับจดทะเบียน การด าเนินการในการรักษาสิทธิรายปี
ตลอดอายุความคุม้ครอง การเจรจาถ่ายทอดเทคโนโลยี การท าบนัทึกขอ้ตกลง และการจดัการสิทธิ
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการถ่ายทอดเทคโนโลย ีภายใตร้ะเบียบของมหาวทิยาลยั 
 ทั้งน้ีสถาบนัวจิยัและพฒันา มทร.ลา้นนา จดัท าเล่มคู่มือ “คู่มือการยื่นจดทะเบียนทรัพยท์าง
ปัญญา” อธิบายถึง ขั้นตอน กระบวนการ การยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิในงานทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธ์ิ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์บนเวบ็ไซต ์https://rdi.rmutl.ac.th/page/เอกสารดาวน์โหลด/copyrightbook.zip (2.1-
6-01) และจัดท าระเบียบทรัพย์สินทางปัญญาข้ึนร่วมกับส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ มทร.ล้านนา เพื่อบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้น าผลงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์และผลิตภณัฑ์เข้าสู่กระบวนการเชิงพาณิชยใ์ห้มากข้ึน 
(2.1-6-02)  
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และยงัได้มีผลงานวิจยัท่ีน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์โดยผ่านกลไกโปรแกรมสนับสนุนการ
พฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม ITAP  (Innovation and Technology Assistance Program)   (2.1-6-
03) 
 ในปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลยัมีการนาผลงานวิจยัไปด าเนินการขอรับความคุม้ครอง 
(2.1-6-04) ดงัน้ี 
 -  ยืน่ขอรับความคุม้ครองสิทธิบตัร  จ านวน   0 ผลงาน  
 -  ยืน่ขอรับความคุม้ครองอนุสิทธิบตัร   จ านวน   0 ผลงาน  
 -  ไดรั้บจดทะเบียนสิทธิบตัร    จ านวน   1 ผลงาน  
 -  ไดรั้บจดทะเบียนอนุสิทธิบตัร   จ านวน   0 ผลงาน  
 -  น าไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์  จ านวน   0 ผลงาน  
 ในกรณีท่ีนักวิจยัถูกละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา มหาวิทยาลัยจะมีส่วนในการ
สนับสนุนบุคลากรท่ีเป็นนิติกรของมหาวิทยาลยั ร่วมกบัส านักงานทรัพยสิ์นและสิทธิประโยชน์
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 เอกสารสรุปการขอรับความคุม้ครอง 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้               6 ขอ้ 5  คะแนน  
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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 

นางเสาวลกัษณ์  วชิรนคร          
โทรศพัท ์: 098-7659956 ,081-5686931 
E-mail :  wao_narong@yahoo.com /wongharn@gmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ 2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีเงินสนับสนุน
งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาท่ีไดรั้บงบประมาณทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั จ  านวนทั้งส้ิน 131,656,580.67 บาท โดยแบ่งเป็นประเภทแหล่ง
ทุน ดงัน้ี 

1) เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ภายในมหาวทิยาลยั  จ  านวน  40,207,100.00
บาท  คิดเป็นร้อยละ 30.54 

2) เงินสนับส นุนงานวิจัยและงานส ร้างสรรค์ภายนอกมหาวิทยาลัย   จ  านวน   
91,449,480.67 บาท   คิดเป็นร้อยละ 69.46 

และ มีอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (ไม่นบัรวมผูศึ้กษาต่อ) จ  านวน 1,130 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:wao_narong@yahoo.com
mailto:/wongharn@gmail.com
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ข้อมูลประกอบการพจิารณา : 
ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยท้ังหมด  
1.  จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน 40,208,100.00 
 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 39,591,162.00 
 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9,078,654.00 
2.  จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน 91,449,480.67 
 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 83,586,270.42 
 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7,863,210.25 
3.  จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีปฏิบติังานจริง (ไม่นบัรวมผูล้าศึกษาต่อ) 1,130 
 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 800 
 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 330 
4. จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีลาศึกษาต่อ 51 
 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 44 
 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 
 
วธีิการค านวณ  1.ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและ นกัวจิยั 52,164,889.04 =    197,594.28  บาท / คน 264  
2. แปลงจ านวนเงินท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5  197,594.28   x 5 =          5        คะแนน 60,000  
ดงันั้น จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและ นักวิจยั
ประจ าทั้งหมดเท่ากบั            197,594.28  บาท/คน  เท่ากบั     16.47      คะแนน   
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้การบรรลุเป้าหมาย วทิย์ 

 
วธีิการค านวณ : 

คณะ 
กลุ่ม
สาขา 

จ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์
(บาท) 

จ านวนอาจารยแ์ละ
นกัวิจยัท่ีปฎิบติังาน

จริง (คน) 
คะแนนเฉล่ีย 

ภายใน ภายนอก รวม อาจารย ์ รวม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทย ์ 13,022,944.00 25,295,161.00 38,318,105.00 348 348 5 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ วิทย ์ 14,652,917.50 37,511,971.54 52,164,589.04 264 264 5 

คณะบริหารธุรกิฯ วิทย ์ 1,923,300.50 1,285,002.88 3,208,303.38 49 358    5 5 +5 = 5 
  2 สงัคม 9,078,654.00 7,208,580.25 16,287,234.25 309    5 

คณะศิลปกรรมฯ วิทย ์ - 6,362,510.00 6,362,510.00 106  
127 

   5 5 + 5 = 5 
   2 สงัคม - 654,630.00 654,630.00 21    5 

วิทยาลยัเทคโนโลยฯี วิทย ์ 9,992,000.00 13,131,625.00 23,123,625.00 33 33 5 

รวม 48,669,815.50 91,449,480.67 140.118,996.67  1,130 25 

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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สูตรการค านวณ : 
จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ 
คะแนนท่ีได ้ =  ผลรวมของผลการประเมินเงินสนบัสนุนงานวจิยัของทุกคณะ            

                                                                            จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบนั 
 = 25 = 5   คะแนน   

             5 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
สงัคมฯ 25,000 บาท 
วทิยฯ์ 60,000 บาท 

สงัคมฯ    51,338.98 บาท 
วทิยฯ์    153,971.80 บาท  

5  คะแนน 
สงัคมฯ    
วทิยฯ์    

 
 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



120 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2561 
   
 

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   นางเสาวลกัษณ์   วชิรนคร          
โทรศัพท์ :  098-7659956 / 081-5686931 
E-mail :   wao_narong@yahoo.com /wongharn@gmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน  
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนามีผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ า  จ  านวน 695 
เร่ือง  โดยเป็นผลงานค่าน ้ าหนัก 0.20 จ  านวน 516 เร่ือง ค่าน ้ าหนัก 0.40  จ  านวน  60 เร่ือง  ค่า
น ้ าหนัก 0.60 จ  านวน 22 เร่ือง ค่าน ้ าหนัก 0.80 จ านวน 42 เร่ือง และ ค่าน ้ าหนัก 1.00 จ  านวน 55 
เร่ือง  ผลรวมค่าถ่วงน ้าหนกัของผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัเท่ากบั  210.8  
 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีผลงานทางวิชาการของ
อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั ดงัน้ี 
 

ที ่ คณะ 
จ านวนงานวิจัย รวม 

)เร่ือง(  
รวมค่า
น ้าหนัก 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

1 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 148 28 2 18 6 202 62.40 
2 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 138 9 1 6 17 171 54 
3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์        
 -  สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 42 3 1 - 1 47 11.60 
 -  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 112 14 14 13 1 154 49 

4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์        
-  สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 55 2 2 2 8 69 22.6 
-  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 - - - 20 25 21 

5 วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 16 4 2 3 2 27 8.40 
รวม 516 60 22 42 55 695 229 

 
 

mailto:wao_narong@yahoo.com
mailto:/wongharn@gmail.com
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ที ่ คณะ 
ผลรวม 

ถ่วงน ้าหนัก 
จ านวน 
อาจารย์ 

ร้อยละผลงาน คะแนน 

1 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 62.40 368 16.91 2.82 
2 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 54 277 19.50 3.25 
3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์    3.79+3.88 

        2 
 - สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
11.60 

49 
51 

316 
22.75 
15.51 

= 3.84 
 

4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 

  3.46+5 
        2 

 -  สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22.60 109 20.73 =  4.23 
 -  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21 21 100   

5 วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 8.40 38 22.10 3.68 

ค านวณจากค่าคะแนนเฉลีย่  1,180 
217.5 

5 
17.82 

5 
     43.5 3.564 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน วทิย ์ฯ ร้อยละ   16.998 
 สงัคม ฯ ร้อยละ  28.875 

3.56  

 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.3-1-01 ขอ้มูลผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั  
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องค์ประกอบที ่3 การบริการวชิาการ 
 
ตัวบ่งช้ีที ่3.1   การบริการวชิาการแก่สังคม   
 

ผู้ก ากบัดูแลตัวบ่งช้ี : ดร.สุรพล  ใจวงศษ์า 
รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ 

หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : นายภฤศพงศ์  เพชรบุล   รักษาราชการแทน ผูอ้  านวยการ
สถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชน 

หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางสาวเสง่ียม  คืนดี 

นางกุลินา  ศกัด์ิศิริศรีฟ้า 
โทรศัพท์ : 081-993-3354 
E-mail :  tawan.rmutl@gmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 ข้อ 1.  ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยมีความ

ร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   มีนโยบายด้านงานบริการวิชาการตาม
ยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัเพื่อการเติบโตร่วมกบัการพฒันาประเทศ โดยมีเป้าประสงคเ์พื่อ
พฒันาผลงานวิจยั ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ นวตักรรม และก าลังคนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั มหาวิทยาลยัฯ จึงก าหนดชุมชนเป้าหมาย จ านวน 17 แห่ง (3.1-1-
01 ค าสั่ง มทร.ลา้นนา ท่ี 191/2562 เร่ือง การก าหนดพื้นท่ีด าเนินงานโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิต
หมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม)  ให้ด าเนินงานอย่างบูรณาการร่วมกนัระหว่างงานวิจยั บริการ
วิชาการและนวตักรรมให้เกิดประโยชน์ส่งผลลัพธ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ชุมชนให้ดีข้ึน  ชุมชนและกลุ่มเป้าหมายท่ี
ก าหนด ไดแ้ก่  

1. บา้นหินโคว้ ต าบลตากตก อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก  
2. บา้นปูแป้ ต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
3. บา้นดงซ่อม ต าบลเชียงทอง อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก 
4. บา้นหว้ยหาด ต าบลอวน อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน 
5. บา้นหล่ายทุ่ง หมู่ 3 ต าบลปอน อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน 

mailto:tawan.rmutl@gmail.com
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6. บา้นน ้าป้ัว ต าบลน ้าป้ัว อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 
7. บา้นแหลมโพธ์ิ หมู่ 9 ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 
8. บา้นหว้ยหลวงพฒันา ต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
9. บา้นนากวา้ว(ก่ิว) หมู่ 4 ต าบลบา้นก่ิว อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง 
10. กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชียงราย 
11. บา้นปางขอน หมู่ 7 ต าบลหว้ยชมภู อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
12. บา้นหว้ยทราย หมู่ 8 ต าบลแม่ป๋ัง อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ 
13. สุขประเสริฐฟาร์ม ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
14. บา้นโหล่งปง ต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
15. บา้นป่าง้ิว หมู่ 4 ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
16. บา้นหว้ยทราย หมู่ 4 ต าบลแม่ป๋ัง อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ 
17. บา้นหว้ยบ่อทอง หมู่ 10 ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
ในการน้ีมหาวิทยาลัยฯได้แต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อขบัเคล่ือนงานบริการ

วิชาการให้บรรลุเป้าหมาย (3.1-1-02 ค าสั่ง มทร.ลา้นนา ท่ี 373/2561 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการยกระดบัคุณภาพชีวติของหมู่บา้นชุมชนแบบมีส่วนร่วม)  

 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

3.1-1-01 ค าสั่ง มทร.ลา้นนา ท่ี 191/2562  เร่ืองก าหนดพื้นท่ีด าเนินงานโครงการยกระดบั
คุณภาพชีวติของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 

3.1-1-02 ค าสั่ง มทร.ลา้นนา ท่ี 373/2562 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ
ยกระดบัคุณภาพชีวติของหมู่บา้นชุมชนแบบมีส่วนร่วม  

 
 ข้อ 2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดใน  

ข้อ 1 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จัดท าแผนงานบริการวิชาการร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมายผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมกัน ระหว่างคณาจารย์ ผูน้  าชุมชน 
หน่วยงานทอ้งถ่ิน  แลว้น าขอ้มูลจากชุมชนมาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมกนัระหวา่งคณาจารย ์4 
คณะ แล้วน าร่างแผนงานบริการวิชาการไปสรุปร่วมกบัชุมชน (3.1-2-01 กิจกรรมการวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาร่วมกบัชุมชน/กลุ่มเป้าหมา)ย เพื่อให้ไดแ้ผนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ท่ีด าเนินงานโครงการ “ภายใตแ้ผนงงานยกระดบัคุณภาพชีวิตของ
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ชุมชนภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ” (3.1-2-02 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั พ.ศ.2562 -
2565 ฉบบัปรับปรุง 2562) และด าเนินโครงการในพื้นท่ีกลุ่มเป้าหมายภายใตโ้ครงการโครงการ
ยกระดบัคุณภาพชีวิตหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม (3.1-2-03 แผนปฏิบติัราชการประจ าปี มทร.
ลา้นนา 2562)  ตามแผนงานโครงการยกระดบัคุณภาพชีวติหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วมดงัน้ี   

1. บา้นหินโคว้ ต าบลตากตก อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก  
2. บา้นปูแป้ ต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
3. บา้นดงซ่อม ต าบลเชียงทอง อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก 
4. บา้นหว้ยหาด ต าบลอวน อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน 
5. บา้นหล่ายทุ่ง หมู่ 3 ต าบลปอน อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน 
6. บา้นน ้าป้ัว อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 
7. บา้นแหลมโพธ์ิ หมู่ 9 ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 
8. บา้นหว้ยหลวงพฒันา ต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
9. บา้นนากวา้ว(ก่ิว) หมู่ 4 ต าบลบา้นก่ิว อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง 
10. กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชียงราย 
11. บา้นปางขอน หมู่ 7 ต าบลหว้ยชมภู อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
12. บา้นหว้ยทราย หมู่ 8 ต าบลแม่ป๋ัง อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ 
13. สุขประเสริฐฟาร์ม ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
14. บา้นโหล่งปง ต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
15. บา้นป่าง้ิว หมู่ 4 ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
16. บา้นหว้ยทราย หมู่ 4 ต าบลแม่ป๋ัง อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ 
17. บา้นหว้ยบ่อทอง หมู่ 10 ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

  
 มหาวิทยาลยัฯ  สนบัสนับสุนแผนงานบริการวิชาการตามหลกัการด าเนินงาน โครงการ
ยกระดบัคุณภาพชีวิตหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม (3.1-2-04 แผนงานบริการวิชาการประจ าปี  
2562)  และอนุมติัให้ด าเนินงานตามแผนฯ (3.1-2-05 อนุมติัให้ด าเนินงานบริการวิชาการ) เพื่อ
ยกระดบัคุณภาพชีวิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัอาชีพเดิม พฒันาอาชีพใหม่ ให้กบัคนในชุมชน ให้มี
ความรู้ และสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก ให้เกิดความเขม้แข็งแลว้น าไปสู่
ความย ัง่ยนื  
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รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

3.1-2-01   กิจกรรมการวเิคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมกบัชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย 
3.1-2-02   แผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยั พ.ศ.2562 -2565 (ฉบบัปรับปรุง 2562) 
3.1-2-03   แผนปฏิบติัราชการประจ าปี มทร.ลา้นนา 2562   
3.1-2-04   แผนงานบริการวชิาการประจ าปี  2562 
3.1-2-05   อนุมติัใหด้ าเนินงานบริการวชิาการ 

 
 ข้อ 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏ

ชัดเจน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด า เนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปย ัง

กลุ่มเป้าหมายตามแผนงานบริการวิชาการ “การยกระดบัคุณภาพชีวิตของชุมชนภาคอุตสาหกรรม 

และสถานประกอบการ” เป็นการด าเนินงานตามภายใตโ้ครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมี

ส่วนร่วม    ซ่ึงมีหลกัการด าเนินโครงการด้วยการเน้นการบูรณาการกบัการเรียนการสอน และ

งานวิจยั เพื่อแกไ้ขปัญหาตามความตอ้งการของชุมชนให้มีความเขม้แข็งและไดรั้บการพฒันาดา้น

อาชีพ ผลท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมกบัชุมชน ท่ีไดรั้บการพฒันาจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ของ

มหาวทิยาลยัฯ  ไดแ้ก่  

ผลการด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม    

บ้านหินโค้ว ต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ท าให้ยกระดบัผลิตภณัฑ์ชุมชนบา้นหินโคว้

ไดม้าตรฐาน สะอาดและปลอดภยั ดว้ยการพฒันาเทคโนโลยีดา้นการผลิตท่ีเหมาะสมภายในชุมชน 

ไดแ้ก่ เคร่ืองสับบดยอ่ยวตัถุดิบแทนการใชค้รกโขกคร่ืองปรุง  เคร่ืองอบพลงังานแสงอาทิตย ์ท่ีใช้

อบแห้งวตัถุดิบแทนการตากแหง้ ผลิตเคร่ืองฟักไข่ส าหรับชุมชน เพิ่มอตัราการรอดตายของเป็ด ท าให้

เพิ่มปริมาณผลผลิตมากข้ึน   

- เกิดกลุ่มอาชีพท่ีมีระบบการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่
จากเดิมจดัท าน ้ าพริกและท าไข่เค็ม  พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่เป็นจดัท าแป้งกลว้ย  ความ
เขม้แข็งของชาวบา้นคือการจดัตั้งกลุ่มอาชีพและบริหารกลุ่มผลิตภณัฑ์ชุมชนอยา่งมือ
อาชีพ เกิดการสร้างสรรค์ในการน าวตัถุดิบ ภูมิปัญญา และทรัพยากรในทอ้งถ่ิน ท่ี
ปลอดสารเคมี มาผลิตน ้ าพริกท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนบา้นหินโคว้ ช่วยเพิ่มมูลค่า
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ใหแ้ก่ผลิตภณัฑน์ ้าพริกของชุมชนบา้นหินโคว้ ไดเ้ป็นอยา่งดี สร้างรายไดเ้พิ่มใหก้บักลุ่ม
แม่บา้นจากเดิมประมาณร้อยละ 10 

- การพฒันาช่องทางการตลาดและการจดัท าบญัชีรายรับ รายจ่าย ท าใหช้าวบา้นมีขอ้มูล
ต้นทุนการผลิตและก าหนดราคาท่ีเป็นธรรม การประชาสัมพันธ์เพื่อขยายฐาน
การตลาดเพิ่มจ านวนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้มากข้ึน (3.1-3-01 รายงานผลการ
ด าเนินงานบา้นหินโคว้) 
 

ผลการด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม บ้าน
ปูแป้ ต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างโอกาส 
ให้กับชาวบา้นบ้านปูแป้ให้พฒันาอาชีพท่ีสามารถยกระดบัคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน ท าให้มีรายได้
เพิ่มข้ึนจากผลิตภณัฑ์ของชุมชน สามารถลดรายจ่ายการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร ท่ี
เป็นอาชีพหลกัของชุมชน ส่งเสริมองคค์วามรู้ เพิ่มทกัษะฟ้ืนฟูลายผา้ทอปกาเกอะญอโบราณ ท าให้
เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายผา้ทอปกาเกอะญอของชุมชนบา้นปูแป้มากข้ึน  และพฒันาเส้นทางการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนบา้นปูแป้  ความเขม้แขง็ท่ีเกิดข้ึนชาวบา้นไดพ้ฒันาอาชีพ ดงัน้ี 

- เกิดกลุ่มและรูปแบบการจดัการกลุ่มอาชีพผา้ทอปกาเกอะญอ ไดพ้ฒันาผลิตภณัฑใ์หม่  
ผา้ทอปกาเกอะญอท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของหมู่บา้นปูแป้  ซ่ึงแต่เดิมผลิตภณัฑ์จากผา้ทอ    
มีเพียงเส้ือและย่ามเท่านั้น ผลิตภณัฑ์ใหม่คือกระเป๋าชนิดต่างๆ พวงกุญแจจากเศษผา้
จดัท าเป็นของท่ีระลึก และมีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัลวดลายผา้ทอโบราณ    
ท่ีสูญหายไป สามารถน ามาประยุกตใ์ชแ้สดงถึงความมีอตัลกัษณ์ของชาวปกาเกอะญอ
ได ้สามารถเพิ่มรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชน ร้อยละ 10 จากรายไดเ้ดิม 

- จดัท าแผนธุรกิจและพฒันาการตลาด เพื่อส่งเสริมช่องทางการจดัจ าหน่ายผา้ทอและ
ผลผลิตการแปรรูปผลิตภณัฑ์ผา้ทอปกาเกอะญอ ท าให้ชาวบ้านสามารถวิเคราะห์
ตน้ทุนการผลิต การตั้งราคาขาย และทราบความตอ้งการหรือก าลงัการซ้ือของกลุ่มลูกคา้
ท่ีมี    ต่อผลิตภณัฑ์ผา้ทอชุมชน   ไดเ้พิ่มช่องทางการจ าหน่ายผา้ทอปกาเกอะญอ 1 แห่ง 
คือ      บนหา้งสรรพสินคา้ (โรบินสันแม่สอด) 

- กลุ่มอาชีพการท่องเท่ียวโดยชุมชนปูแป้ พฒันารูปแบบการจดัการอย่างเป็นระบบ  
พฒันาการจดัการท่องเท่ียว ดว้ยการรักษาส่ิงแวดลอ้มของเส้นทาง ป่า น ้ าตก ถ ้า ลานผา 
พฒันามคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน มีการจดัการรายได้อย่างเป็นระบบแก้ปัญหาต่างคนต่างหา
รายไดข้าดแนวคิดส่วนรวมของการพฒันาพื้นท่ี  เสริมสร้างองค์ความรู้และทกัษะนกั
เล่าเร่ืองชุมชน การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ จดัท าโปรแกรมการท่องเท่ียว การค านวณ
ตน้ทุนและการตั้งราคาการท่องเท่ียวตามโปรแกรม รวมถึงเป็นการส่งเสริมอาชีพ
ผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวอย่างบูรณาการเพื่อร่วมกันสร้างอัตลักษณ์ให้กับแหล่ง
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ท่องเท่ียว  สร้างรายไดข้องกลุ่มท่องเท่ียวบา้นปูแป้เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 จากเดิมท่ีไม่มีการ
บริหารจดัการระบบการท่องเท่ียว 

- เกิดกลุ่มซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร ถ่ายทอดองคค์วามรู้และทกัษะการซ่อม
บ ารุงเคร่ืองจกัรกลการเกษตรภายในหมู่บา้น และต่อยอดเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้
แก่ตนเองและครอบครัว ลดรายจ่ายของการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรกลการเกษตรได ้
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของรายจ่ายเดิม (3.1-3-02 รายงานผลการด าเนินงานบา้นปูแป้) 

 
ผลการด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี

บ้านห้วยหาด ต าบลอวน อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ตอ้งการพฒันาอาชีพ ให้สามารถยกระดบัคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภณัฑ์ชุมชน ดว้ยการจดัตั้งกลุ่มและบริหารจดัการกลุ่มในชุมชน        
ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมของกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน จากผลการด าเนินงานพบวา่ 

- พฒันาอาชีพ “กลุ่มสตรี” ด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแบบครบวงจรและ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนของกลุ่มสตรีท่ีมีคุณภาพและสามารถยกระดบัเป็นผลิตภณัฑ์ชุมชน
คือ ไมก้วาดดอกก๋ง,ผา้ฝ้ายทอยอ้มสีธรรมชาติ,ผลิตภณัฑ์ถัว่ดาวอินคา,กระทอ้นเช่ือม
แห้ง,กลว้ย-เผือกทอดกรอบ   น ้ าพริกนรก-สวรรคก์บ และกลว้ยตากอบน ้ าผึ้ง ทั้งน้ีทุก
ครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการมีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มทุกครัวเรือน       
สร้างมูลค่าเพิ่มดว้ยการพฒันาบรรจุภณัฑสิ์นคา้แปรรูป-หตัถกรรมของชุมชน ท าใหเ้พิ่ม
ช่องทางการจดัจ าหน่ายมากข้ึน 

- พฒันาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกบัชุมชน “ออกแบบและสร้างเคร่ืองอบแห้งพลงังาน
แสงอาทิตย”์ จ  านวน 1 โรงเรือน พฒันาผลิตภณัฑ์แปรรูปชุมชน ท าให้เพิ่มผลผลิตได ้  
ถึงร้อยละ 40  

- พฒันาอาชีพ “กลุ่มผูเ้พาะเล้ียงกบ” เป็นการถ่ายทอดองคค์วามรู้การเพาะเล้ียงกบ      ท่ี
สร้างรายไดใ้ห้กบัสมาชิก จากการจ าหน่ายกบจ านวน 3,000 ตวั ขายไดเ้ฉล่ียประมาณ 
750 กิโกกรัมต่อรุ่น (ราคากิโลกรัมละ 80-100 บาท) มีรายไดเ้พิ่มประมาณ 65,000 - 
80,000 บาท ต่อรุ่น แต่เดิม   ไม่มีรายไดจ้ากอาชีพเสริม  

- พฒันาเส้นทางการท่องเท่ียว ดว้ยการรวบรวมขอ้มูลทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
แผนท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  เส้นทางการท่องเท่ียว การคน้หาปราชญ์ชุมชนท่ีส่ือสาร
วฒันธรรมวถีิชุมชน เพื่อจดัท าเป็นโปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  

- การอนุรักษท์รัพยากรปลาทอ้งถ่ิน เป็นการเพาะและอนุบาลปลาพื้นเมืองปลามนั (ปลา
เลียหิน) ท่ีเพาะขยายพนัธ์ุปลาไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 60,000 ตวั (คิดเป็นมูลค่าประมาณ 8,000 - 
12,000 บาทต่อปี)  ปี 2562 ขยายพนัธ์ุไม่น้อยกวา่ 100,000 ตวั (คิดเป็นมูลค่าประมาณ 
20,000 -23,000บาทต่อปี) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับ
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คุณภาพชีวิตชุมชนบ้านห้วยหาดไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนและมั่นคงทางอาหารใน
อนาคตตลอดจนการสืบสานงานตามแนวพระราชด าริฯอยา่งต่อเน่ือง และร่วมสนอง
งานโครงการพระราชด าริฯ โครงการ “รักษป่์าน่าน” 

ชุมชนห้วยหาดมีความโดดเด่นในเร่ืองความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่า แหล่งน ้ า มีภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลยัฯ สนบัสนุนการพฒันาอาชีพชุมชน
อย่างต่อเน่ืองและให้มีความย ัง่ยืนอย่างเป็นรูปธรรม (3.1-3-03 รายงานผลการด าเนินงานบา้นห้วย
หาด) 

ผลการด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม   บ้าน
แหลมโพธ์ิ หมู่ที ่9 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวดัพษิณุโลก 

บา้นแหลมโพธ์ิเป็นชุมชนเกษตรกรรมท านาเป็นอาชีพหลกั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนา จึงไดเ้ขา้ไปช่วยถ่ายทอดองคค์วามรู้ “การผลิตเกษตรปลอดภยั” ให้กบัชาวบา้นเพื่อให้
ได ้ ผลผลิต ดา้นพืช ดา้นปศุสัตว ์ท่ีมีคุณภาพและเนน้การใชเ้ทคโนโลยท่ีีปลอดภยั ไดแ้ก่ การลดใช้
สารเคมีก าจดัวชัพืชในนา การใชส้ารชีวภณัฑ์ในการควบคุมโรคและแมลงศตัรูพืช เป็นตน้ โดยมี
เป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มขีดความสามารถให้ชาวบา้นมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนมุ่งเน้นให้
เกิดผลลพัธ์ : สร้างรายได ้ลดรายจ่าย พฒันาอาชีพเดิม พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ให้กบัชุมชน   ผลการ
ด าเนินงานของการถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบการผลิตเกษตรปลอดภยัครบวงจร ท าให้ชาวบา้นมี
ความเขม้แขง็ดว้ยการจดัตั้งกลุ่มอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัอาชีพได ้ดงัน้ี 

- ส่งเสริมการปลูกขา้วทางเลือก เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรทดลองปลูกขา้วพนัธ์ุใหม่ 
(พนัธ์ุเข้ียวงู) เป็นขา้วพนัธ์ุท่ีไดรั้บความนิยมในสภาพพื้นท่ีเขตการท านาขา้วอายสุั้นจะ
มีผลผลิตตามมาตรฐานของพนัธ์ุขา้วเหนียว “ขา้วเหนียวเข้ียวงู” เดิมชาวบา้นไดผ้ลผลิต 
200 - 300 กิโลกรัมต่อไร่  หลังจากมหาวิทยาลัยฯเข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้
เกษตรกรไดผ้ลผลิตเพิ่มเป็น 450 กิโลกรัมต่อไร่ 

- ขา้วเหนียวเข้ียวงูราคาดีสร้างรายไดใ้ห้กบัเกษตรกรประมาณ 15,000 บาทต่อไร่ต่อรอบ
การผลิต ซ่ึงมีสมาชิกรวมกลุ่ม 5 ครัวเรือน 

- ส่งเสริมให ้“กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วปลอดภยัแบบครบวงจร” โดยการวางแผนการผลิต 
กระบวนการปลูก การบริหารจดัการศตัรูขา้ว การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว เพื่อเป็นการ
ลดตน้ทุนทั้งเร่ืองของเงินและลดปริมาณการใช้ปุ๋ย ซ่ึงมีครัวเรือนท่ีสามารถปลูกขา้ว
ปลอดภยัอยูท่ี่ 5 ครัวเรือนๆละ 5 ไร่ (คิดเป็นมูลค่าไร่ละ 10,000 บาท X 5 ไร่ x 2 รอบ
การท างานนา) กลุ่มจะมีรายไดเ้ฉล่ีย 500,000 บาทต่อปี   
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- การสร้างรายไดเ้พิ่มจากการเล้ียงไก่สวยงาม (ไก่เหลืองหางขาว) “จดัตั้งกลุ่มผูเ้ล้ียงไก่
สวยงาม” เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษแ์ละจ าหน่ายสายพนัธ์ุของไก่เหลืองหางขาวมีสมาชิก 5 
ครัวเรือน มีรายไดเ้ฉล่ียประมาณ 40,000 ต่อ 4 เดือน 

- การจดัตั้งกลุ่มผูเ้ล้ียงสุกรพนัธ์ดี เพื่อยกระดบัชุมชนให้สามารถผลิตสุกรตามมาตรฐาน
การเล้ียงสุกรพนัธ์ุดี เพื่อจ าหน่ายเป็นสุกรขุน  มีสมาชิก 5 ครัวเรือน มีรายได้เฉล่ีย
ประมาณ 24,000 บาท ต่อ 4 เดือน  

- อยูร่ะหว่างการพฒันาระบบสารสนเทศทางการคา้เพื่อให้ชุมชนใช้เทคโนโลยีส าหรับ
เพิ่มช่องทางจ าหน่ายสินคา้ทางการเกษตรของชุมชนได้ เพิ่มรายรับให้แก่ครัวเรือน
หลากหลายช่องทางการจดัจ าหน่าย  (3.1-3-04 รายงานผลการด าเนินงานบา้นแหลม
โพธ์ิ) 

ผลการด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวติของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี
บ้านปางขอน หมู่ที ่7 ต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงราย 

มหาวิทยาลยัฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบัชุมชน “สร้างกลุ่มอาชีพ พฒันานวตักรรม เพิ่ม
มูลค่าผลิตภณัฑ”์ เป้าหมายเพื่อใหเ้กิดการจดัตั้งกลุ่มและการบริหารจดัการกลุ่มอาชีพในชุมชนอยา่ง
เป็นรูปธรรม เกิดผลิตภณัฑ์เมล็ดกาแฟคัว่และนวตักรรมใหม่จากผลิตภณัฑ์ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั
ผลิตภณัฑ ์ท าใหชุ้มชนมีรายไดเ้พิ่ม  พฒันาใหก้ลุ่มอาชีพมีความเขม้แขง็และมีความย ัง่ยนื ดงัน้ี  

- เกิดกลุ่มวสิาหกิจกาแฟ “ผูแ้ปรรูปเมล็ดกาแฟคัว่” ถ่ายทอดองคค์วามรู้การแปรรูปเมล็ด
กาแฟ จดัท าตราสินคา้ (Brand) “หอมปางขอน”  มีโครงสร้างการบริหารจดัการอย่าง
เป็นระบบ  เกิดการบริหารจดัการกลุ่มผลิตภณัฑ์เมล็ดกาแฟในชุมชน  และพฒันา
เคร่ืองสีกะลากาแฟและคัว่เมล็ดกาแฟเพื่อจ าหน่ายปลีกและส่ง ท าให้มีรายไดเ้ขา้กลุ่ม
วสิาหกิจ  ระยะเวลา 2 เดือน เป็นเงินเฉล่ียประมาณ จ านวน 1,320,302 บาท 

- พฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใหก้บักลุ่มแทนการไปจา้งโรงงานผลิต คือ สร้างเคร่ืองสี
เมล็ดกาแฟ(กะลา) ประสิทธิภาพการผลิตกาแฟไดค้ร้ังละ 60 กิโลกรัมต่อชัว่โมง และ 
สร้างเคร่ืองคัว่เมล็ด ประสิทธิภาพการผลิตกาแฟไดค้ร้ังละ 5 กิโลกรัมต่อชัว่โมง   โดย
วดัจากยอดของการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 และการลดตน้ทุนการผลิตจากการจา้ง
โรงงานสีเมล็ดกาแฟและการคัว่เมล็ดกาแฟ ไดถึ้ง ร้อยละ 80 

- สร้างนวตักรรมผลิตภณัฑ์ถ่านไบโอซาร์จากเปลือกกาแฟ  โดยสร้างเคร่ืองผลิตถ่านไบโอ
ซาร์และสร้างเคร่ืองอดัถ่าน เพื่อจ าหน่ายเป็นของท่ีระลึกในชุมชน   

-    เกิดกลุ่มออมทรัพยข์องกลุ่มอาชีพและจดัอบรมการท าบญัชีครัวเรือน เพื่อให้ชุมชนมี
สถิติ 

     รายรับของผลิตภณัฑใ์นชุมชนแต่เดิมไม่เคยมีขอ้มูลรายรับ รายจ่าย   
-    พฒันาศกัยภาพมคัคุเทศกน์อ้ยในชุมชน เพื่อใหมี้ความรู้ดา้นการท่องเท่ียวและเป็นผูน้ า 
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     เท่ียวภายในชุมชน เน่ืองจากฤดูหนาวมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาในชุมชนเป็นจ านวนมาก   
     ท  าให้เพิ่มปริมาณการขายกาแฟและของท่ีระลึก (3.1-3-05 รายงานผลการด าเนินงาน 

                บา้นปางขอน) 
 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

3.1-3-01 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ บา้นหินโคว้ อ าเภอบา้นตาก  จงัหวดัตาก 
3.1-3-02 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ บา้นปูแป้ อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก 
3.1-3-03 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ บา้นหว้ยหาด อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน  
3.1-3-04 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ บ้านแหลมโพธ์ิ อ าเภอเมือง  จงัหวดั

พิษณุโลก 
3.1-3-05 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ บา้นปางขอน ต าบลหว้ยชมภู อ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงราย      
 
 ข้อ 4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  สนับสนุนการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลยัฯ ชาวบา้น ผูน้ าชุมชน เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วม เป้าหมายให้เกิดการ
พฒันาศกัยภาพชุมชน ทอ้งถ่ินให้มีความพร้อมในการด ารงชีพ ให้มีความเขม้แข็งและย ัง่ยืน   แม้
โครงการส้ินสุดการด าเนินงานไปแลว้ภายในชุมชนยงัมีกลไกการบริหารจดัการท่ีมีความย ัง่ยนืและ
ต่อเน่ือง  หรือชุมชนด าเนินกิจกรรมดว้ยกระบวนการของชุมชนเอง มีหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินให้การ
สนบัสนุนอยา่ต่อเน่ืองและขยายผลไปยงัชุมชนใกลเ้คียง  มหาวทิยาลยัฯ เขา้ไปเป็นท่ีปรึกษาหรือไป
ถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมเต็มความรู้และพฒันานวตักรรมใหม่ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภณัฑข์องชุมชนและเช่ือมโยงกบัภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อเขา้ไปส่งเสริม 
สนับสนุน ผลกัดนักิจกรรมให้ต่อยอดท่ีสามารถยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่าง
ต่อเน่ือง จากการด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม บ้านห้วย
หาด ต าบลอวน อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ปี 2560 ยกระดบัคุณภาพชีวิตชุมชนบา้นห้วยหาดไปสู่การ
พฒันาท่ีย ัง่ยืนและมีความมัน่คงในดา้นอาหาร และสืบสานงานตามแนวพระราชด าริฯ ร่วมสนอง
งานโครงการพระราชด าริ สมเด็จพระเทพฯ โครงการ “รักษ์ป่าน่าน” ตามความตอ้งการของชุมชน
ท าให้สามารถยกระดบัคุณภาพชีวิตกลุ่มแม่บา้นดว้ยการจดัตั้งกลุ่มและบริหารจดัการกลุ่มแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน  ท าให้เกิดการพฒันาอาชีพ “กลุ่มสตรี” ดา้นการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
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แบบครบวงจรและผลิตภณัฑ์ชุมชนของกลุ่มสตรีท่ีมีคุณภาพและสามารถยกระดบัเป็นผลิตภณัฑ์
ชุมชนคือ ผา้ฝ้ายทอยอ้มสีธรรมชาติ,ไม้กวาดดอกก๋ง,ผลิตภณัฑ์ถัว่ดาวอินคา,กระทอ้นเช่ือมแห้ง
,กลว้ยและเผือกทอดกรอบ   รวมถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการพฒันาเป็นหมู่บา้น
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์บบครบวงจร 

ปี 2561 มหาวทิยาลยัฯ สนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาอาชีพต่อเน่ือง ยกระดบัคุณภาพผลผลิต

ทางการเกษตรและผลิตภณัฑ์ชุมชนตามฤดูกาล การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแบบครบวงจร 

จนไดรั้บมาตรฐานเทียบเท่า Primary GMP  ท าให้การจดัตั้งกลุ่มและบริหารจดัการกลุ่มในชุมชน

เป็นรูปธรรมของการสร้างงาน สร้างอาชีพ “กลุ่มสตรี” ดา้นการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแบบ

ครบวงจร ตั้งแต่การผลิต  การแปรรูป การจ าหน่าย  สืบเน่ืองให้ปี 2562 ทุกครัวเรือนเขา้มามีส่วน

ร่วมในการบริหารจดัการกลุ่มและมีระบบการบริหารจดัการ การผลิต การขาย ไดเ้ป็นอยา่งดี ส่งผล

ใหเ้ห็นมูลค่าเพิ่มดา้นรายไดเ้กิดข้ึน ดงัน้ี  

- พฒันาอาชีพ “กลุ่มผูเ้พาะเล้ียงกบ”  เป็นการถ่ายทอดองคค์วามรู้การเพาะเล้ียงกบ ท่ีสร้าง

รายไดใ้ห้กบัสมาชิก จากการจ าหน่ายกบจ านวน3,000 ตวั (ราคากิโลกรัมละ 80-100 บาท) 

มีรายไดเ้พิ่ม 48,000-60,000 บาท ต่อปี  แต่เดิมไม่มีรายไดจ้ากอาชีพเสริม  

- การอนุรักษท์รัพยากรปลาทอ้งถ่ิน  เป็นการเพาะและอนุบาลปลาพื้นเมืองปลามนั (ปลาเลีย
หิน) ท่ีเพาะขยายพนัธ์ุปลาไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 60,000 ตวั คิดเป็นมูลค่าเป็นเงินประมาณ 8,000 - 
12,000 บาท)   ปี 2562 ขยายพนัธ์ุไม่นอ้ยกวา่ 100,000 ตวั (คิดเป็นมูลค่าประมาณ 20,000 -
23,000บาทต่อปี) เพื่อเป็นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและยกระดบัคุณภาพชีวิตชุมชน
บา้นห้วยหาดไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนและมัน่คงทางอาหารในอนาคต ตลอดจนการสืบสาน
งานตามแนวพระราชด าริฯอย่างต่อเน่ือง และร่วมสนองงานโครงการพระราชด าริฯ 
โครงการ “รักษ์ป่าน่าน” (3.1-3-01 รายงานฉบับสมบูรณ์การด าเนินงานบ้านห้วยหาด  
2561) 
ในปี 2562 มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับชุมชนได้ พฒันาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับชุมชน 

“ออกแบบและสร้างเคร่ืองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์” ส าหรับจ านวน 1 โรงเรือน พัฒนา
ผลิตภณัฑแ์ปรรูปชุมชน ท าใหเ้พิ่มผลผลิตไดถึ้งร้อยละ 40  และสร้างมูลค่าเพิ่มดว้ยการพฒันาบรรจุ
ภณัฑ์สินคา้แปรรูป-หัตถกรรมของชุมชน ท าให้เพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายมากข้ึน   และพฒันา
เส้นทางการท่องเท่ียว ดว้ยการรวบรวมขอ้มูลทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แผนท่ีท่องเท่ียวเชิง
นิเวศน์  เส้นทางการท่องเท่ียว การคน้หาปราชญชุ์มชนท่ีส่ือสารวฒันธรรมวิถีชุมชน เพื่อจดัท าเป็น
โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  
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ชุมชนห้วยหาดมีความโดดเด่นในเร่ืองความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่า แหล่งน ้ า มีภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลยัฯ สนบัสนุนการพฒันาอาชีพชุมชน
อยา่งต่อเน่ืองและพฒันาต่อยอดบา้นห้วยหาดเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ส าหรับนกัท่องเท่ียวช่ืน
ชอบในการเดินป่า สนใจวฒันธรรมทอ้งถ่ิน จดักิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัปฏิทินชุมชนสอดแทรกวิถี
ชีวิตวฒันธรรมของชุมชน เพื่อชาวบา้นบริหารจดัการได้อย่างย ัง่ยืนและเป็นรูปธรรม (3.1-4-02 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการบา้นหว้ยหาด 2562) 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม บ้านปางขอน หมู่ 7 
ต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  มหาวิทยาลยัฯ สนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้วยการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และพฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมให้กบักลุ่มวิสาหกิจกาแฟบา้นปางขอน ปี 
2560  สนบัสนุนให้เกิดการจดัตั้งกลุ่มและการบริหารจดัการกลุ่มอาชีพในชุมชนอยา่งเป็นรูปธรรม 
ถ่ายทอดองคค์วามรู้การแปรรูปผลิตภณัฑเ์มล็ดกาแฟ  และเกิดกลุ่มออมทรัพยข์องกลุ่มอาชีพและจดั
อบรมการท าบญัชีครัวเรือน เพื่อให้ชุมชนมีสถิติรายรับ รายจ่ายของผลิตภณัฑ์ในชุมชนแต่เดิมไม่
เคยมีขอ้มูลรายรับ รายจ่าย  และสร้างเครือข่ายภายนอกเพื่อจ าหน่ายผลิตภณัฑก์าแฟ 

ปี 2561 พฒันากลุ่มวิสาหกิจกาแฟ ให้มีความเขม้แข็ง มีโครงสร้างการบริหารจดัการอยา่ง
เป็นระบบ  เกิดการบริหารจดัการกลุ่มผลิตภณัฑเ์มล็ดกาแฟในชุมชน มีตราสินคา้ (Brand) ของกลุ่ม
“หอมปางขอน” และพฒันาเคร่ืองสีกะลากาแฟและคัว่เมล็ดกาแฟ ทดแทนการไปจา้งโรงงานสี 
สร้างรายไดก้บักลุ่มวสิาหกิจกาแฟ  เฉล่ียปีละประมาณ 6,000,000 บาท 
- พฒันาเทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ของกลุ่มวิสาหกิจกาแฟ เคร่ืองผลิตภณัฑ์ถ่านไบโอ

ซาร์จากเปลือกกาแฟ และสร้างเคร่ืองอดัถ่าน เป็นการน าวตัถุดิบเหลือทิ้งในชุมชนจากการ
ผลิตถูกน าไปใชป้ระโยชน์และจ าหน่ายเป็นของท่ีระลึกในชุมชน  สามารถสร้างรายไดเ้พิ่ม
ใหแ้ก่ชุมชนข้ึนอีก ร้อยละ 5 

- พฒันาบรรจุภณัฑ์แปรรูปเมล็ดกาแฟ  รูปแบบใหม่ท่ีสวยงามน่าสนใจได้มาตรฐาน และ
พฒันาช่องทางการตลาดให้เพิ่มการจ าหน่ายมากข้ึน (3.1-3-03 รายงานฉบบัสมบูรณ์การ
ด าเนินงานบา้นปางชอน  2561) 
ปี 2562 มหาวทิยาลยัฯ เขา้ไปสนบัสนุนเป็นท่ีปรึกษากบักลุ่มวสิาหกิจชุมชนกาแฟปางขอน

ใหเ้กิดความเขม้แข็งของกลุ่มวสิาหกิจฯจนน าสู่ความย ัง่ยนืและพึ่งพาตวัเอง  โดยถ่ายทอดองคค์วามรู้
การบ ารุงรักษาและการจดัการ เทคโนโลยีเคร่ืองจกัรกลในกระบวนการผลิต  การใชเ้คร่ืองสีกะลาและ
เคร่ืองคัว่เมล็ดกาแฟ  และสามารถน าไปขยายผลต่อธุรกิจภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปางขอนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และขยายผลสู่ชุมชนอ่ืน  และลดตน้ทุนการผลิตจากการจา้งสีเมล็ดกะลาและการคัว่
เมล็ดกาแฟ ไดถึ้ง 80 % 
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- เป็นท่ีปรึกษาและถ่ายทอดองคค์วามรู้การบ ารุงรักษาและการจดัการเทคโนโลยีเคร่ืองเผา
ถ่านไบโอชาร์ และสามารถขยายผลผลิตภณัฑ์จากเปลือกกาแฟ เป็นผลิตภณัฑ์อ่ืนของ
กลุ่มคือ เมล็ดกาแฟไบโอชาร์ ลูกทอ้ไบโอชาร์ เกิดการขยายผลการสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่
ในกลุ่มวิสาหกิจเพิ่มข้ึน 1 ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้เพิ่มของกลุ่มวิสาหกิจฯร้อยละ 5 
ก าลงัขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน 

- สร้างเครือข่ายและส่งเสริมดา้นการตลาด พฒันาองคค์วามรู้กบักลุ่มออมทรัพยว์สิาหกิจ
ชุมชนปางขอน ในการจดัท าบญัชี การวางแผน การคิดตน้ทุนท่ีถูกตอ้ง เพื่อสามารถน า
บนัทึกการจดัท าบญัชีช้ีแจงผลประกอบการใหแ้ก่สมาชิกไดอ้ยา่งโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้  พัฒนาช่องทางการตลาดจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนกาแฟปางขอนให้เป็นผลิตภณัฑ์ชั้นน าของจงัหวดัเชียงราย ไดแ้ก่ ส่ือ 
VDO แนะน าผลิตภัณฑ์ ป้ายประชาสัมพนัธ์ pop up ส่ือออนไลน์ Facebook Line QR 
Code Website  ท าให้การขยายเครือข่ายช่องทางการตลาดท่ีหลากหลายรูปแบบ เวิสาหกิจ
ชุมชนกาแฟบ้านปางขอนเป็นท่ีรู้จักในระดับประเทศ  (3.1-4-04 รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการบา้นปางขอน 2562) 

 
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม บ้านแหลมโพธ์ิ หมู่ 9 ต าบล

บ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวดัพษิณุโลก  การด าเนินงานโครงการมีความต่อเน่ือง 3 ปี เป้าหมายปีท่ี 1 
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหเ้ขา้ใจ  ปีท่ี 2 น าองคค์วามรู้ไปพฒันาเกิดเป็นรูปธรรม ปีท่ี 3 พฒันาศกัยภาพ
ให้เกิดความเขม้แข็งและย ัง่ยืน ซ่ึงท าให้เห็นการเปล่ียนแปลงของชุมชนบา้นแหลมโพธ์ิท่ีส่งผล
กระทบดา้นบวกต่อชาวบา้น จากการถ่ายทอดองคค์วามรู้ “การผลิตเกษตรปลอดภยั” ใหก้บัชาวบา้น
เพื่อให้ไดผ้ลผลิต ดา้นพืช ดา้นปศุสัตว ์ท่ีมีคุณภาพและเนน้การใชเ้ทคโนโลยท่ีีปลอดภยั และพฒันา
ขีดความสามารถให้ชาวบ้านพฒันาอาชีพเดิม สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรดีข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยในปี 2560  มหาวิทยาลยัฯ  สนบัสนุนให้มีการรวมกลุ่มเพื่อพฒันาอาชีพหลกั ให้เป็น
เกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร และถ่ายทอดองค์ความรู้ กระบวนการผลิตพืชแบบปลอดภัย  
กระบวนการเล้ียงสัตว์แบบปลอดภยั และเกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ชุมชนท่ีประสบ
ผลส าเร็จในการท างานเกษตรปลอดภยั  ท าให้สมาชิกเกษตรกรท่ีไดรั้บการอบรมสามารถผลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วได ้และมีการด าเนินการผลิตเมล็ดพนัธ์ุของกลุ่มเพื่อออกจ าหน่ายในราคากระสอบละ 330 
บาท ต่อจากนั้นไดมี้การเขา้ร่วมกบัเครือข่ายการผลิตเมล็ดพนัธ์ุของกระทรวงวิทยาศาสตร์  จากการ
ร่วมศึกษาดูงาน และแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท าให้กลุ่มเกษตรกรไดแ้นวคิดในการผลิตขา้วปลอดภยัเพื่อ
การบริโภค และท าให้พบช่องทางในการจ าหน่ายผลผลิตปลอดภยัอีกหลายช่องทางและตอบรับการ
จดัท าเกษตรปลอดภยัแบบครบวงจร 
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ในปี 2561 มหาวทิยาลยัฯ เขา้ไปสนบัสนุนชาวบา้นอยา่งต่อเน่ืองเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต

ของชุมชนให้เศรษฐกิจของชุมชนดีข้ึน เกิดรายไดเ้พิ่มและลดรายจ่าย จากการท าการเกษตรแบบ

ปลอดภยั ตลอดจนพฒันาชุมชนให้มีความเขม้แขง็ย ัง่ยนืในรูปแบบการบูรณาการ การท าการเกษตร

แบบปลอดภยับนพื้นฐานความพอเพียง ผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึนดงัน้ี 

- สนบัสนุนให้ชุมชนมีความรู้กระบวนการปลูกขา้วปลอดภยัให้ไดม้าตรฐาน ท าใหช้าวบา้น  
จดัตั้งกกลุ่มผูป้ลูกขา้วปลอดภยั 1 กลุ่ม ผลของการส่งเสริมให้ “กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้ว
ปลอดภยัแบบครบวงจร” โดยการวางแผนการผลิต กระบวนการปลูก การบริหารจดัการ
ศตัรูขา้ว การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว เพื่อเป็นการลดตน้ทุนทั้งเร่ืองของเงินและลดปริมาณ
การใชปุ๋้ย ซ่ึงมีครัวเรือนท่ีสามารถปลูกขา้วปลอดภยั 5 ครัวเรือนๆละ 5 ไร่ (คิดเป็นมูลค่าไร่
ละ 10,000 บาท X 5 ไร่ x 2 รอบการท างานนา) กลุ่มมีรายไดเ้ฉล่ีย 500,000 บาทต่อปี   

- ส่งเสริมการปลูกขา้วทางเลือก เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรทดลองปลูกข้าวพนัธ์ุใหม่ 
(พนัธ์ุเข้ียวงู) เป็นขา้วพนัธ์ุท่ีไดรั้บความนิยมในสภาพพื้นท่ีเขตการท านาขา้วอายุสั้ นจะมี
ผลผลิตตามมาตรฐานของพนัธ์ุขา้วเหนียว ผลผลิตของขา้วเหนียวเข้ียวงูราคาดีสร้างรายได้
ใหก้บัเกษตรกรประมาณ 15,000 บาทต่อไร่ต่อรอบการผลิต  

- การจดัตั้งกลุ่มผูเ้ล้ียงสุกรพนัธ์ุดี เพื่อยกระดบัชุมชนให้สามารถผลิตสุกรตามมาตรฐานการ
เล้ียงสุกรพนัธ์ุดี เพื่อจ าหน่ายเป็นสุกรขุน  มีสมาชิก 5 ครัวเรือน มีรายได้เฉล่ียประมาณ 
24,000 บาท ต่อ 4 เดือน  

- จดัตั้งกลุ่มผูเ้ล้ียงไก่สวยงาม เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษแ์ละจ าหน่ายสายพนัธ์ุของไก่เหลืองหาง
ขาว สามารถสร้างรายได้เพิ่มจากการเล้ียงไก่สวยงาม (ไก่เหลืองหางขาว) รายได้เฉล่ีย
ประมาณ 40,000 ต่อ 4 เดือน (3.1-3-05 รายงานฉบบัสมบูรณ์การด าเนินงานบา้นแหลมโพธ์ิ  
2561) 
ปี 2562  มหาวิทยาลยัฯ เนน้ดา้นการให้ค  าปรึกษาเพื่อให้เกษตรพึ่งตนเองไดแ้ละเกิดความ

ย ัง่ยนื โดยสนบัสนบัการด าเนินกิจกรรมเกษตรกรอยา่งต่อเน่ืง 
- สนับสนุนกระบวนการปลูกข้าวทางเลือกเพื่อการจ าหน่ายและเพื่อการบริโภคใน

ชุมชน  ท าให้จ  านวนครัวเรือนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการปลูกขา้วทางเลือกเพิ่มข้ึน และ
พฒันาศกัยภาพการปลูกขา้วทางเลือกสามารถผลิตขา้ว “ขา้วเหนียวเข้ียวงู” มากข้ึนจาก
เดิมไดผ้ลผลิต  200 - 300 กิโลกรัมต่อไร่  พฒันาผลผลิตได ้ 450 กิโลกรัมต่อไร่ 

- สนบัสนุนกระบวนการพฒันาผลิตปศุสัตวป์ลอดภยัให้ไดม้าตรฐานอย่างต่อเน่ือง คือ
กลุ่มผูเ้ล้ียงสุกรพนัธ์ุดี และ กลุ่มผูเ้ล้ียงไก่สวยงาม  ใหเ้กษตรกรพึ่งตนเองได ้ 
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- ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตผกัตามมาตรฐาน GAP (มาตรฐานเกษตรอินทรีย)์ ท าให้
เกษตรสามารถปลูกผกัท่ีมีคุณภาพ เพื่อการบริโภคภายในชุมชน และจ าหน่ายแก่
บุคคลภายนอก 

- อยูร่ะหว่างการพฒันาระบบสารสนเทศทางการคา้เพื่อให้ชุมชนใช้เทคโนโลยีส าหรับ
เพิ่มช่องทางจ าหน่ายสินคา้ทางการเกษตรของชุมชนได้ เพิ่มรายรับให้แก่ครัวเรือน
หลากหลายช่องทางการจดัจ าหน่าย (3.1-3-06 รายงานผลการด าเนินงานบา้นแหลม
โพธ์ิ 2562) 
 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

ห ม า ย เ ล ข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

3.1-4-01 รายงานฉบบัสมบูรณ์การด าเนินงานบา้นหว้ยหาด  2561 
3.1-4-02 รายงานผลการด าเนินงานโครงการบา้นหว้ยหาด 2562 
3.1-4-03 รายงานฉบบัสมบูรณ์การด าเนินงานบา้นปางชอน  2561 
3.1-4-04 รายงานผลการด าเนินงานโครงการบา้นปางขอน 2562 
3.1-4-05 รายงานฉบบัสมบูรณ์การด าเนินงานบา้นแหลมโพธ์ิ  2561 
3.1-4-06 รายงานผลการด าเนินงานบา้นแหลมโพธ์ิ 2562 

 
 

 ข้อ 5.สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน

หรือองค์การเป้าหมาย 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ไดด้ าเนินงานโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของ

หมู่บา้น ชุมชนแบบมีส่วนร่วม และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกในการ

พฒันาหมู่บา้น ชุมชนหรือองคก์รเป้าหมายและภาคีเครือข่าย คือ 

มทร.ล้านนา ภาคีเครือข่าย 

โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตหมู่บา้น 

ชุมชน แบบมีส่วนร่วม บา้นหินโคว้  

ต าบลตากตก อ าเภอบา้นตาก จงัหวดั

ตาก 

1.องคก์ารบริหารส่วนต าบลตากตก 

2.กรมพลงังาน 

3. วทิยากรพฒันาชุมชน จงัหวดัตาก 
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การสนบัสนุนของเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานโครงการ อาทิ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลตากตก สนบัสนุนการอ านวยความสะดวกในการลงพื้นท่ี  วิทยากรพฒันาชุมชน จงัหวดั

ตากร่วมมือกบั มทร.ลา้นนา ตาก ในการออกแบบบรรจุภณัฑ ์

 

มทร.ล้านนา ภาคีเครือข่าย 

โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตหมู่บา้น

ชุมชน แบบมีส่วนร่วม บา้นปูแป้  

ต าบลพะวอ    อ าเภอแม่สอด จงัหวดั

ตาก 

1. องคก์ารบริหารส่วนต าบลพะวอ 

2 .โรงเรียนด่านแม่ละเมา 

3. ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัตาก 

4. อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช 

5. ศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นท่ีสูงจงัหวดัตาก 

 

การสนบัสนุนของเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานโครงการ อาทิ  องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลพะวอ สนบัสนุนการอ านวยความสะดวกในการลงพื้นท่ี  ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั

ตากร่วมกนัพฒันาศกัยภาพชาวบา้นยกระดบัสินคา้ และหาช่องทางการตลาด  อุทยานแห่งชาติตาก

สินมหาราช สนบัสนุนช่องทางการตลาด 

มทร.ล้านนา ภาคีเครือข่าย 

โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตหมู่บา้น 

ชุมชน แบบมีส่วนร่วม บา้นหว้ยหาด 

ต าบลอวน อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน 

1. องคก์ารบริหารส่วนต าบลอวน 

2. ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอปัว 

3. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

4. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

5. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

6. มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

7. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จงัหวดัน่าน 

8. เครือข่ายวจิยัเพื่อการพฒันาเชิงพื้นท่ีภาคเหนือ

ตอนบน ABC-UN สกว. 

9. มณฑลทหารบกท่ี 38 น่าน (ค่ายสุริยะพงษ)์ 

10.การประปาส่วนภูมิภาค 
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การสนบัสนุนของเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานโครงการ อาทิ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลอวน สนบัสนุนการอ านวยความสะดวกในการลงพื้นท่ี และสนบัสนุนกิจกรรมร่วมกบั 

มทร.ลา้นนาน่าน  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ร่วมสนบัสนุนเร่ืองการจดัการการท่องเท่ียว จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั และ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ร่วมสนบัสนุนเร่ืองการจดัท าเกษตรอินทรีย ์

 

มทร.ล้านนา ภาคีเครือข่าย 

โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตหมู่บา้น 

ชุมชน แบบมีส่วนร่วม บา้นแหลมโพธ์ิ 

หมู่  9  ต  าบลบ้านกร่าง  อ าเภอเมือง  

จงัหวดัพิษณุโลก 

 

1. ส านกังานพฒันาท่ีดิน เขต 8 จงัหวดัพิษณุโลก 

2. องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกร่าง 

3. ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วจงัหวดัพิษณุโลก 

4. ส านกังานเกษตร จงัหวดัพิษณุโลก 

5. ส านกังานปศุสัตว ์จงัหวดัพิษณุโลก 

6. กลุ่มวสิาหกิจผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว บา้นทุ่งใหญ่  

   ต  าบลนิคมพฒันา อ าเภอบางระก า จงัหวดัพิษณุโลก 

7. กลุ่มอนุรักษพ์นัธ์ุไก่เหลืองหางขาว(ไก่ชนนเรศวร)  

   บา้นคลองตาล ต าบลหนองแขม อ าเภอพรหมพิราม  

   จงัหวดัพิษณุโลก 

 

การสนบัสนุนของเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานโครงการ อาทิ ส านกังานพฒันา

ท่ีดิน เขต 8 จงัหวดัพิษณุโลก สนบัสนุนองคค์วามรู้เร่ืองดิน และสารชีวภาพ   องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบา้นกร่าง สนบัสนุนขอ้มูลชุมชน อ านวยความสะดวกดา้นด าเนินงานในพื้นท่ี  ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุ

ขา้วจงัหวดัพิษณุโลก สนับสนุนขอ้มูลองค์ความรู้เร่ืองขา้ว   ส านักงานเกษตรจงัหวดัพิษณุโลก 

สนบัสนุนขอ้มูลดา้นการเกษตรในพื้นท่ีด าเนินงานและขอ้มูลองคค์วามรู้ดา้นการเกษตร 

มทร.ล้านนา ภาคีเครือข่าย 

โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตหมู่บา้น 

ชุมชน แบบมีส่วนร่วม บา้นปางขอน 

หมู่ 7 ต าบลหว้ยชมภู อ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงราย 

1. ส านกังานพฒันาชุมชน อ าเภอเมืองเชียงราย 

2. องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยชมภู 

3. โรงเรียนบา้นปางขอน 

4. ส านกังานเกษตรอ าเภอเมืองเชียงราย 
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มทร.ล้านนา ภาคีเครือข่าย 

5. สถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชด าริ  

  บา้นปางขอน 

6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

7. ธนาคารออมสิน 

8. บริษทั ปตท.จ ากดั (คาเฟ่อเมซอน) 

9. ท่ีวา่การอ าเภอพาน จ.เชียงราย 

10. องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวังม้ 

11.บริษทั ประชารัฐสามคัคีเชียงราย 

12. บริษทัสานพลงัวสิาหกิจเพื่อสังคม จ ากดั 

 

การสนับสนุนของเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานโครงการ อาทิ บริษทั ปตท.

จ ากดั(คาเฟ่อเมซอน) จดัท าขอ้ตกลงในการจดัจ าหน่ายสินคา้กลุ่มวิสหากิจชุมชนกาแฟปางขอน   

บริษทัสานพลงัวสิาหกิจเพื่อสังคม จ ากดั การจดัการเร่ืองการซ้ือ ขายเมล็ดกาแฟกะลาของชุมชน ท า

ใหมี้ตลาดรองรับสินคา้ต่อเน่ือง 

 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ :  

หมายเลข

เอกสาร 
ช่ือเอกสาร 

3.1-5-01   สรุปรายช่ือเครือข่ายภาคีท่ีร่วมสนบัสนุนการด าเนินงานบริการวชิาการ 
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 ข้อ 6.ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวชิาการแก่สังคมของสถาบันตาม

ข้อ 2 โดยมีอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์

มาจากทุกคณะ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  เชิญชวนให้คณาจารย ์นกัศึกษาและบุคลากรเขา้

ร่วมงานบริการวิชาการ ให้ครบทุกคณะ โดยมีจ านวนอาจารยท่ี์ด าเนินโครงการ ทั้งหมด 182 คน  

จากอาจารยท์ั้งหมด  1,130 คน คิดเป็นร้อยละ 16.10  ดงัน้ี 

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร  จ  านวน  43  คน 

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  จ  านวน  59  คน 

 คณะวศิวกรรมศาสตร์  จ  านวน  44  คน 

 ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 36  คน 

 มีนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมงานบริการวชิาการประมาณ 450 คน 

 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลข

เอกสาร 
ช่ือเอกสาร 

3.1-6-01 สรุปจ านวนอาจารยด์ าเนินงานบริการวชิาการ 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

6 ขอ้ 6 ขอ้ 5 คะแนน  
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สรุปผลการวเิคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพฒันา องค์ประกอบที ่3 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - มหาวิทยาลัยฯ มีแผนงานบริการวิชาการ ท่ี
ชดัเจนคือการยกระดบัคุณภาพชีวิตของสังคม 
ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและ
พฒันาคุณภาพชีวติของกลุ่มเป้าหมายใหดี้ข้ึน 

-  2. มีแผนการด าเนินงานต่อเน่ืองไม่น้อยกวา่ 3 
ปี ต่อ 1 ชุมชน 

- - การด าเนินงานบริการวิชาการของ มทร.
ล้านนา มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ท่ีมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน สร้างผลกระทบท่ี
เป็นรูปธรรมตั้ งแต่ต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทาง 

-  

- 

จุดทีค่วรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- มหาวทิยาลยัฯ มีการสร้างขวญัและก าลงัใจ

ใหก้บันกับริการวชิาการขอ งมทร.ลา้นนา เพื่อ

เชิดชูเกียรติและเป็นตน้แบบในการท างาน 

- 

วธีิปฏิบัติทีด่ี/นวตักรรม 

-กระบวนการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ เน้นการบูรณาการภายในมหาวิทยาลยัฯ และ 

เครือข่ายภาคีภายนอก ท่ีเป็นหน่วยงานหรือองคก์รท่ีอยูก่บัชุมชนในระยะยาว 

- มหาวิทยาลยัฯท าให้นกัวิชาการ นกัศึกษา มีโอกาสท างานรับใชส้ังคม ชุมชน ส่งเสริมกระบวน

การเรียนรู้ร่วมกนั และปลูกฝังวชิาชีพท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติของคนในสังคม ชุมชน 
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องค์ประกอบที ่4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 
ตัวบ่งช้ีที ่4.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : รองศาสตราจารยส์มชาติ  หาญวงษา   

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : นายชยัปฐมพร  ธนพฒัน์ปวงวนั 

ผูอ้  านวยการศูนยว์ฒันธรรมศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา มทร.ลา้นนา ทุกพ้ืนท่ี 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางสาวอุไรพร  ดาวเมฆลบั 
โทรศัพท์ : 086-9202858 
E-mail :  uraiporn_do@rmutl.ac.th 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 
 ข้อ 1. ก าหนดผู้รับผดิชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม   

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีการก าหนดระบบและกลไกทางดา้นการท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม มีระบบส่งเสริมให้บุคลากรน ากิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรมสู่การปฏิบติั มีผลลพัธ์ชดัเจนตามแนวทางท่ีก าหนดไว ้คือ มีก าหนดนโยบายดา้นการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ในยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มี
เอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ ความภาคภูมิใจในทางศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาลา้นนา ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้มและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย 3 กลยุทธ์ ดงัน้ี กลยทุธ์ท่ี 3.1 สร้างการรับรู้
ในคุณค่า ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม กลยุทธ์ท่ี 3.2 
ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้มในการพฒันาตนเองและสังคม กลยุทธ์ท่ี 3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการพฒันาตนเองและสังคม (อา้งอิง 4.1-1-01 : แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หน้า 20) มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบโดยจดัตั้ ง
หน่วยงานศูนยว์ฒันธรรมศึกษา เพื่อขบัเคล่ือนงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ก าหนดบทบาท
หนา้ท่ี ความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

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

มีการบริหารงานด้านท านุบ า รุงศิลปวัฒนธรรม  มทร.ล้านนา ครอบคลุม  5 พื้นท่ี  
ประกอบดว้ย พิษณุโลก น่าน ตาก เชียงราย และล าปาง (อา้งอิง 4.1.1-02 : เอกสารการจดัตั้งศูนย์
วฒันธรรมศึกษา มทร.ลา้นนา) และไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม มทร.ลา้นนา ประกอบดว้ย 5 พื้นท่ี ได้แก่ พิษณุโลก น่าน ตาก เชียงราย และล าปาง 1 
สถาบนั คือ สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 1 วิทยาลยั คือ วิทยาลยัเทคโลยีและสหวิทยาการ บุคลากรศูนยว์ฒันธรรม
ศึกษา (อา้งอิง 4.1.1-03 : ค าสั่ง มทร.ล้านนา ท่ี 2166/2561 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม) โดยมีหนา้ท่ีดงัน้ี 

1.  ก าหนดนโยบายดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
2.  จัดท าแผนการด าเนินงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบในการ

ด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
3.  ก ากับดูแลและสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
4.  ติดตาม วเิคราะห์ ประเมินผลการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ และน าผลการ
ประเมินเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา 

 5.  สนับสนุน กระตุน้ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกิดความตระหนัก และมีจิตส านึกในการรักและหวงแหนใน
ศิลปวฒันธรรมของชาติ 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1.1-01 แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา หนา้ 20 

4.1.1-02 เอกสารการจดัตั้งศูนยว์ฒันธรรมศึกษา มทร.ลา้นนา 
4.1.1-03 ค าสัง่ มทร.ลา้นนา ท่ี 1070/2560 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุง

ศิลปะและวฒันธรรม 
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 ข้อ 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพือ่ให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการส่งเสริมและด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม โดยมีแผนงานและแนวทางในการบริหารงานของมหาวิทยาลยัท่ีมีความสอดคลอ้ง
และเป็นไปในทิศทางท่ีก าหนดไว ้ 
 ซ่ึงแผนการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ได้สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของ
มหาวทิยาลยัฯ และสอดคลอ้งกบันโยบายมหาวทิยาลยัฯ ในประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 : การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา
ลา้นนา ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าประสงค์ : เพื่อปลูกฝัง
ค่านิยมและส่งเสริมให้นกัศึกษาและบุคลากรให้ตระหนกัในคุณค่า ศิลปวฒันธรรมความภาคภูมิใจ
ในภูมิปัญญทอ้งถ่ิน การท านุบ ารุง ศิลปวฒันธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการจดัท าแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมท่ีก าหนดตวัช้ีวดัดา้นท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรม ดงัน้ี 
 
วตัถุประสงคข์องแผนท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม คือ 

1. เพื่อใหน้กัศึกษาและบุคลากรรับรู้ในคุณค่า ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาลา้นนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 

2. เพื่อส่งเสริมนกัศึกษาประยกุตใ์ชศิ้ลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาลา้นนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มในการพฒัตนเองและสังคม 

3. เพื่อนกัศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การพฒันาตนเองและสังคม 
 
กลยทุธ์ คือ 
 3.1 สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาลา้นนา และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 3.2 ส่งเสริมนกัศึกษาใหป้ระยกุตใ์ชศิ้ลปวฒันธรรมภูมิปัญญาลา้นนา และ

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มในการพฒันาตนเองและสังคม 

 3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันาตนเองและสังคม 
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ตวัช้ีวดัความส าเร็จ คือ 
 ตวัช้ีวดัท่ี 23 ร้อยละของนกัศึกษาและบุคลากรมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการรับรู้ในดา้น

ศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาลา้นนา และทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มเพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 
 ตวัช้ีวดัท่ี 24 จ านวนโครงการ/กิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาลา้นนาและ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มท่ีบูรณาการกบัการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนกัศึกษา 25 
โครงการ/กิจกรรม 
 ตวัช้ีวดัท่ี 25 จ านวนองคค์วามรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาลา้นนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 2 องคค์วามรู้ 
 ตวัช้ีวดัท่ี 26 ผลงานทางดา้นศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาลา้นนา และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดประโยชน์กบัตนเองและสังคมโดยนกัศึกษามีส่วนร่วม และมีการน าไปใช้
ประโยชน์โดยนกัศึกษามีส่วนร่วม 10 ผลงาน 

 ตวัช้ีวดัท่ี 27 จ านวนชุมชนท่ีน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการพฒันาโดยนกัศึกษา
และบุคลากรมีส่วนร่วม 6 ชุมชน 

ตวัช้ีวดัท่ี 28 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีนกัศึกษาและบุคลากรน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชนและผูเ้รียน 10 โครงการ/กิจกรรม  
(อา้งถึง 4.1-2-01 : แผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปี พ.ศ. 2561-2565) 
 
 โดยวตัถุประสงค ์กลยทุธ์ และตวัช้ีวดั ดงักล่าว ไดว้างแผนการด าเนินงานเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัเป้าหมายตวัช้ีวดัแผนยทุธศาสตร์ดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม แบ่งออกเป็น 4 แผนงาน 
ประกอบดว้ย 

1. แผนงานการสร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาลา้นนา และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม  
วตัถุประสงคข์องแผนงาน  
    1. เพื่อส่งเสริมให้นกัศึกษา บุคลากร และคณาจารย ์ไดสื้บสานประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงาม

ของไทย 

    2. เพื่อบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมกบัการเรียนการสอน การวิจยั และกิจกรรม

นกัศึกษา 

    3. เพื่อสืบสานศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

กลยทุธ์ 3.1  สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาลา้นนา และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
    1. ร้อยละของนกัศึกษาและบุคลากรมีความเขา้ใจในศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาลา้นนา และ

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มเพิ่มข้ึน ร้อยละ 80  

    2. จ  านวนโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาล้านนาและทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีบูรณาการกบัการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนกัศึกษา 17 โครงการ/กิจกรรม 

 
 แผนงานท่ี 2 แผนงานการส่งเสริมนกัศึกษาใหป้ระยกุตใ์ชศิ้ลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาลา้นนา 
และทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มในการพฒันาตนเองและสังคม 
วตัถุประสงคข์องแผนงาน  
    1. เพื่อส่งเสริมให้นกัศึกษา บุคลากร และคณาจารย ์ไดสื้บสานประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงาม
ของไทย 
    2. เพื่อรวบรวมองคค์วามรู้ เครือข่าย ศิลปะและวฒันธรรมในภูมิภาค 
    3. เพื่อศึกษา คน้ควา้ รวมถึงพฒันาองคค์วามรู้ดา้นศิลปะและวฒันธรรม 
    4. เพื่อรักษา บูรณะ ถ่ายทอด และสร้างมูลค่าศิลปะและวฒันธรรมในภูมิภาค 
กลยทุธ์ 3.2 ส่งเสริมนกัศึกษาใหป้ระยกุตใ์ชศิ้ลปวฒันธรรมภูมิปัญญาลา้นนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มในการพฒันาตนเองและสังคม 
ตวับ่งช้ีวดัความส าเร็จ คือ 
    1. จ  านวนองคค์วามรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาลา้นนา และทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม
และมีการน าไปใชป้ระโยชน์โดยนกัศึกษามีส่วนร่วม 2 องคค์วามรู้ 
    2. ผลงานทางดา้นศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาลา้นนา และทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิด
ประโยชน์กบัตนเองและสังคมโดยนกัศึกษามีส่วนร่วม 10 ผลงาน 

 
 แผนงานท่ี 3 แผนงานการส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันาตนเองและ
สังคม 
วตัถุประสงคข์องแผนงาน 
    1. เพื่อนกัศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ

พฒันาตนเองและสังคม 

    2. เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมใหน้กัศึกษาและบุคลากรใหต้ระหนกัในคุณค่า ศิลปวฒันธรรม
ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถ่ิน การท านุบ ารุง ศิลปวฒันธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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กลยทุธ์ 3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันาตนเองและสังคม 
ตวับ่งช้ีวดัความส าเร็จ คือ 
    1. จ  านวนชุมชนเขม้แขง็ในการท่ีน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการพฒันาโดยนกัศึกษา
และบุคลากรมีส่วนร่วม 6 ชุมชน 

    2. จ  านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีนกัศึกษาและบุคลากรน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชแ้ละ

เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและผูเ้รียน 10 โครงการ/กิจกรรม 

 แผนงานท่ี 4 แผนงานสืบสานศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาลา้นนาและทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม 

วตัถุประสงคข์องแผนงาน คือ 
    1. เพื่อใหน้กัศึกษาและบุคลากรรับรู้ในคุณค่า ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาลา้นนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 
    2. เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมใหน้กัศึกษาและบุคลากรใหต้ระหนกัในคุณค่า ศิลปวฒันธรรม
ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การท านุบ ารุง ศิลปวฒันธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
กลยุทธ์ คือ 3.1  สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาลา้นนา และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
ตวับ่งช้ีวดัความส าเร็จ คือ 
    1. ร้อยละของนกัศึกษาและบุคลากรมีความเขา้ใจในศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาลา้นนา และ

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มเพิ่มข้ึน ร้อยละ 80  

    2. จ  านวนโครงการ/กิจกรรม ดา้นศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาลา้นนาและทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีบูรณาการกบัการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนกัศึกษา 17 โครงการ/กิจกรรม 

 (อา้งถึง 4.1-2-02: แผนการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562) 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1-2-01 แผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปี พ.ศ. 2561-2565 
4.1-2-02 แผนการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
 ข้อ 3. ก ากบัติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีระบบกลไกในการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ดงัน้ี 
 จดัท าแผนการก ากับและติดตามการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โดย
คณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา (อ้างอิง 4.1-3-01 : แผนการก ากับและติดตามการด าเนินงานโครงการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา) 
 ก ากบัติดตามประเมินผลการด าเนินงานทั้งหมด 4 คร้ัง เป็นรายไตรมาส ไตรมาส ละ 1 
คร้ัง  โดยการจัดท าหนังสือติดตามผลการด า เ นินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านท านุบ า รุง
ศิลปวฒันธรรม ซ่ึงมีขอ้ตกลงร่วมกนัให้ผูรั้บผิดชอบโครงการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมภายใน 15วนั หลงัจากเสร็จส้ินไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2  ไตร
มาสท่ี 3 และไตรมาสท่ี 4 หากครบ 15 วนั แล้วยงัไม่รายงานผลให้ศูนย์วฒันธรรมศึกษา มทร.
ล้านนา จะด าเนินการติดตามผ่านไปยงังานนโยบายและแผนทุกพื้นท่ี และให้รายงานผลการ
ด าเนินงานภายใน 15 วนั หากยงัไม่ไดรั้บขอ้มูล ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา มทร.ลา้นนา จะติดตามขอ้มูล
ผา่นไปยงัส านกังานรองอธิการบดีทุกพื้นท่ี เพื่อติดตามผลภายใน 15 วนั 
 คร้ังท่ี 1 ตามบันทึกข้อความเลขท่ี ศธ 0583.36/ว1 ลงวนัท่ี 2 มกราคม 2562 เร่ือง                     
ขออนุเคราะห์รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562 (อา้งอิง 4.1-3-02 : บนัทึก
ขอ้ความเลขท่ี ศธ 0583.36/ว1) 
 คร้ังท่ี 2 ตามบันทึกข้อความเลขท่ี ศธ 0583.36/ว41 ลงวนัท่ี 25 มีนาคม 2562 เร่ือง             
ขออนุเคราะห์รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ 2562 (อา้งอิง 4.1-3-03 : บนัทึก
ขอ้ความเลขท่ี ศธ 0583.36/ว41) 
 คร้ังท่ี 3 ตามบนัทึกขอ้ความเลขท่ี อว 0654.36/ว25 ลงวนัท่ี 18 มิถุนายน 2562 เร่ือง              
ขออนุเคราะห์รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสท่ี 3 ปีงบประมาณ 2562 (อา้งอิง 4.1-3-04 : บนัทึก
ขอ้ความเลขท่ี อว 0654/36/ว25) 
 ด าเนินการรวบรวมสรุปรายงานผลการด าเนินงานท่ีได้รับจากการติดตามประเมินผล 
รวบรวมข้อมูลในแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเพื่อน าประเด็นส าคัญเสนอต่อคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  เ ม่ือว ันท่ี 15 มีนาคม 2562 รับทราบและ                     
ให้ขอ้เสนอแนะ (อา้งอิง 4.1-3-05 : รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรม วนัท่ี 15 มีนาคม 2562) 
 
 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 



148 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2561 
 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
4.1-3-01 แผนการก ากบัและติดตามการด าเนินงานโครงการดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม มทร.

ลา้นนา 
4.1-3-02 บนัทึกขอ้ความเลขท่ี ศธ 0583.36/ว1 ลงวนัท่ี 2 มกราคม 2562 เร่ือง ขออนุเคราะห์รายงาน

ผลการด าเนินงาน ไตรมาสท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562 
4.1-3-03 บนัทึกขอ้ความเลขท่ี ศธ 0583.36/ว41 ลงวนัท่ี 25 มีนาคม 2562 เร่ือง  ขออนุเคราะห์

รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ 2562 
4.1-3-04 บนัทึกขอ้ความเลขท่ี อว 0654.36/ว25 ลงวนัท่ี 18 มิถุนายน 2562 เร่ือง ขออนุเคราะห์

รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสท่ี 3 ปีงบประมาณ 2562 
4.1-3-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม วนัท่ี 15 

มีนาคม 2562 

 
 ข้อ 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ

บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 
 จากการก ากบัติดตามผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ไดน้ าขอ้มูล
ดงักล่าวมาประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผน พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนะแนวทาง 
วิธีการปรับปรุงการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม มีผลการประเมิน
ดงัน้ี 

กลยทุธ์/วตัถุประสงค ์ ตวัช้ีวดัความส าเร็จ
ของแผนงานฯ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

ความส าเร็จ 
√ , X 

กลยทุธ ์3.1 

สร้างการรับรู้ในคุณค่า 

ศิลปวฒันธรรม ภูมิ

ปัญญาลา้นนา และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

ตวัช้ีวดัท่ี 23  
ร้อยละของนกัศึกษา
และบุคลากรมี
พฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงการ
รับรู้ในดา้น
ศิลปวฒันธรรมภูมิ
ปัญญาลา้นนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้มเพิ่มข้ึน  
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 79.39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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กลยทุธ์/วตัถุประสงค ์ ตวัช้ีวดัความส าเร็จ
ของแผนงานฯ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

ความส าเร็จ 
√ , X 

วตัถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริมให้

นกัศึกษา บุคลากร และ

คณาจารย ์ไดสื้บสาน

ประเพณีและวฒันธรรม

อนัดีงามของไทย 

2. เพื่อบูรณาการงาน

ท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรมกบัการ

เรียนการสอน การวจิยั 

และกิจกรรมนกัศึกษา 

3. เพื่อสืบสาน

ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

ตวัช้ีวดัท่ี 24  
จ านวนโครงการ/
กิจกรรมดา้น
ศิลปวฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาลา้นนาและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีบูรณา
การกบัการเรียนการ
สอนหรือกิจกรรม
นกัศึกษา 
 

25 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
 
 
 
 

25 โครงการ/
กิจกรรม 

  

√ 
 

กลยทุธ์ 3.2  
ส่งเสริมนกัศึกษาให้
ประยกุตใ์ช้
ศิลปวฒันธรรมภูมิ
ปัญญาลา้นนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้มในการ
พฒันาตนเองและสังคม 
 
วตัถุประสงค ์
เพื่อส่งเสริมนกัศึกษา
ประยกุตใ์ช้
ศิลปวฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาลา้นนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ตวัช้ีวดัท่ี 25  
จ านวนองคค์วามรู้
ดา้นศิลปวฒันธรรม 
ภูมิปัญญาลา้นนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม  
 
ตวัช้ีวดัท่ี 26  
ผลงานทางดา้น
ศิลปวฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาลา้นนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิด
ประโยชน์กบัตนเอง

2 องค์
ความรู้ 

 
 
 
 
 
 

10 ผลงาน 

2 องคค์วามรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

(อยูร่ะหวา่ง
ติดตาม

ประเมินผล
ขอ้มูล) 

√ 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
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กลยทุธ์/วตัถุประสงค ์ ตวัช้ีวดัความส าเร็จ
ของแผนงานฯ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

ความส าเร็จ 
√ , X 

ส่ิงแวดลอ้มในการพฒั
ตนเองและสังคม 

และสังคมโดย
นกัศึกษามีส่วนร่วม 

และมีการน าไปใช้
ประโยชน์โดย
นกัศึกษามีส่วนร่วม  

กลยทุธ์ 3.3  
ส่งเสริมการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใน
การพฒันาตนเองและ
สังคม 
 
วตัถุประสงค ์
เพื่อนกัศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการน า
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพฒันา
ตนเองและสังคม 

ตวัช้ีวดัท่ี 27  
จ านวนชุมชนท่ีน า
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใ้นการ
พฒันาโดยนกัศึกษา
และบุคลากรมีส่วน
ร่วม  
 
ตวัช้ีวดัท่ี 28  
จ านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีนกัศึกษา
และบุคลากรน า
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้
ใหเ้กิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนและผูเ้รียน  
 

6 ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
10 

โครงการ/
กิจกรรม 

9 ชุมชน 
ภายใตก้าร

ด าเนินงานของ
คณะ

บริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ 

 
 
 
 

10 โครงการ/
กิจกรรม 

(9 ชุมชน 10 
โครงการ/
กิจกรรม) 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
(อา้งถึง 4.1-4-01 : แบบรายงาน ตวัช้ีวดัตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา พ.ศ.2562) 
 ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดร่้วมกนัพิจารณาและเสนอแนะให้ปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
ให้ผลการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม บรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ มติท่ีประชุม
เสนอใหด้ าเนินการปรับรายละเอียด/กระบวน หรือเพิ่มเติมกิจกรรมท่ีจะช่วยส่งผลให้เกิดการบรรลุ
เป้าหมายวตัถุประสงคต์วัช้ีวดัของแผนงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
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(อา้งอิง 4.1-4-02 : ตารางปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม ดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2562) 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1-4-01 แบบรายงาน ตวัช้ีวดัตามแผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พ.ศ.
2562 

4.1-4-02 ตารางปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม ดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2562  

 
 ข้อ 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกจิกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงกิจกรรมดา้น
ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ดงัน้ี  
 1) ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ตามขอ้เสนอแนะจากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัสถาบนัประจ าปีการศึกษา 2560 (อา้งอิง 4.1-5-01 : ขอ้เสนอแนะ
เพื่อการพฒันา จากผลการประเมินคุณภาพภายใน มทร.ลา้นนา ปีการศึกษา 2560 องคป์ระกอบท่ี 4 ) 
โดยก าหนดตวับ่งช้ีผลลพัธ์ของแผนกลยุทธ์ดา้นศิลปะและวฒันธรรมให้ชดัเจน เนน้การมีส่วนร่วม
ของนกัศึกษา ดงัน้ี  
วตัถุประสงคข์องแผนท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
    1. เพื่อใหน้กัศึกษาและบุคลากรรับรู้ในคุณค่า ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาลา้นนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 
    2. เพื่อส่งเสริมนกัศึกษาประยกุตใ์ชศิ้ลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาลา้นนา และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้มในการพฒัตนเองและสังคม 
    3. เพื่อนกัศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พฒันาตนเองและสังคม 
 
กลยทุธ์ของแผนท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
    3.1 สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาลา้นนา และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม 
    3.2 ส่งเสริมนกัศึกษาใหป้ระยกุตใ์ชศิ้ลปวฒันธรรมภูมิปัญญาลา้นนา และทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอ้มในการพฒันาตนเองและสังคม 

    3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันาตนเองและสังคม 
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ตวัช้ีวดัความส าเร็จของแผนท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
    ตวัช้ีวดัท่ี 23 ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการรับรู้ในด้าน
ศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาลา้นนา และทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มเพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 
    ตัว ช้ีว ัด ท่ี  24  จ านวนโครงการ/ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภู มิ ปัญญาล้านนาและ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 25 
โครงการ/กิจกรรม 
    ตวัช้ีวดัท่ี 25 จ านวนองค์ความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาลา้นนา และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม 2 องคค์วามรู้ 
    ตัวช้ีวดัท่ี 26 ผลงานทางด้านศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมโดยนักศึกษามีส่วนร่วม และมีการน าไปใช้
ประโยชน์โดยนกัศึกษามีส่วนร่วม 10 ผลงาน 

    ตวัช้ีวดัท่ี 27 จ านวนชุมชนท่ีน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพฒันาโดยนกัศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วม 6 ชุมชน 
    ตวัช้ีวดัท่ี 28 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีนกัศึกษาและบุคลากรน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชนและผูเ้รียน 10 โครงการ/กิจกรรม  

โดยก าหนดใหอ้ยูใ่นรูปแบบของ 4 แผนงาน ประกอบดว้ย 
    1. แผนงานการสร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาลา้นนา และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม  
    2. แผนงานการส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มในการพฒันาตนเองและสังคม 
    3. แผนงานการส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันาตนเองและสังคม 
    4. แผนงานสืบสานศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาลา้นนาและทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 
(อา้งอิง 4.1-5-02 : แผนยทุธศาสตร์ มทร.ลา้นนา พ.ศ.2562-2565 ฉบบัปรับปรุง ปีพ.ศ.2562) 
  
 2). ปรับแกไ้ขรายละเอียดในกระบวนการด าเนินงานโครงการเพื่อใหส้ามารถด าเนินการให้
มีผลลพัธ์เป็นไปตามตวัช้ีวดัเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ โดยพิจารณาร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการ
ด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม (อา้งอิง 4.1-5-03 : รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562) และมีการประชุมภายใน
ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา เพื่อปรับปรุงแกไ้ขรายละเอียดการด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้มีเน้ือหาองค์
ความรู้ และวธีิการด าเนินงานท่ีสามารถส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในศิลปะและวฒันธรรมท่ีส าคญั  
(อา้งอิง 4.1-5-04 : รายงานการประชุมศูนยว์ฒันธรรมศึกษา วนัท่ี 16 ตุลาคม 2561, 29 พฤษภาคม 2562) 
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รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1-5-01 ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา จากผลการประเมินคุณภาพภายใน มทร.ลา้นนา ปีการศึกษา 
2560 องคป์ระกอบท่ี 4 

4.1-5-02 แผนยทุธศาสตร์ มทร.ลา้นนา พ.ศ.2562-2565 ฉบบัปรับปรุง ปีพ.ศ.2562 
4.1-5-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม วนัท่ี 13 

พฤษภาคม 2562  
4.1-5-04 รายงานการประชุมศูนยว์ฒันธรรมศึกษา วนัท่ี 16 ตุลาคม 2561, 29 พฤษภาคม 2562 

 
 ข้อ 6. เผยแพร่กจิกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้าน        
ท  านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมต่อสาธารณชน ในช่องทางต่างๆ ดงัน้ี เวบ็ไซต์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี                 
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  “เ วี ยง 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 (อ้างอิง 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 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้ 6 ขอ้ 5 คะแนน  
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สรุปผลการวเิคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพฒันา องค์ประกอบที ่4 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-  มีระบบและกลไกในการท านุบ า รุง ศิลปะและ
วฒันธรรม 

-  ก าหนดให้การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมเป็น
พนัธกิจของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

-  บุคลากรมีความรู้ความสามารถดา้นศิลปวฒันธรรม ท่ี
สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

-  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส านักงบประมาณ
แผ่นดิน และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
อยา่งต่อเน่ือง 

-  มีศูนยว์ฒันธรรมศึกษา 4 คณะ และ 1 วิทยาลยัฯ ท่ีมี
ความพร้อมในการสนับสนุนดา้นบุคลากร  นักศึกษา 
และวชิาการดา้นศิลปะและวฒันธรรม 

-  พฒันาแนวทางและกลไกการถอดความรู้จาก
ค รู ภู มิ ปัญญาในแต่ ล ะศ าสต ร์ท า งด้ าน
ศิลปวฒันธรรม ให้สามารถเขา้ถึงได ้เพื่อการ
สิบสานศิลปวฒันธรรมท่ีถูกตอ้งตามรูปแบบ 
ประเพณี และเอกลกัษณ์ของของลา้นนา 

 

จุดทีค่วรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
-  ควรมีการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมในระดบันานาชาติ 
-  ควรให้การสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณเพื่อ

พฒันาบุคลากร ในการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน และ
มีการดูงานด้านศิลปวฒันธรรม เพื่อน ามาพฒันาขีด
ความสามารถ ในการปฏิบติังานของ ศูนยว์ฒันธรรม
ศึกษา 

-  ควรก าหนดเป้าหมายของมหาวิทยาลยัฯ ให้เป็นผูน้ า
ด้านวัฒนธรรมล้านนาในระดับสากลและเป็นผู ้
ก าหนดมาตรฐานดา้นศิลปะและวฒันธรรม 

-  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวฒันธรรมกบั
ห น่วยง านต่ า งๆ  ในมหาวิทย าลัย  และ
หน่วยงาน อ่ืนๆ ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ  

-  ควรมีการเผยแพร่และบริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ  ประชาคม
อาเซียนและ นานาชาติ 

 
 

วธีิปฏบิัตทิีด่/ีนวตักรรม 

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

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัว
บ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : ผศ.ดร.นิวตัร  มูลปา 

รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและพฒันาระบบ 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผศ.ศุภชยั อคัรนรากลุ 

ผูอ้  านวยการกองนโยบายและแผน 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : - 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1123 
E-mail :  - 

 
ผลการด าเนินงาน :  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท าแผน
ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยั ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และแผนปฏิบติัราชการประจ าปี มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ค าสั่งเลขท่ี 1600/2560 ณ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 (5.1-1-01)              
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยได้จดัให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาและจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการมี
ส่วนร่วมของผูบ้ริหารระดบัสูงของมหาวิทยาลยัและตวัแทนของหน่วยงานต่างๆ เขา้ร่วมหารือ ซ่ึง
เกิดจากผลการวเิคราะห์ SWOT และมุ่งเนน้ตามวิสัยทศัน์ของมหาวทิยาลยั คือ “มหาวิทยาลัยช้ันน า
ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม 
ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน” จนไดแ้ผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พ.ศ. 
2562-2565 ฉบบัปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 (5.1-1-02) ท่ีเน้นพนัธกิจหลกัของมหาวิทยาลยั ทั้ง 4 ดา้น   
คือ การเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ทั้งน้ีเพิ่มการ
บริหารจดัการและการสร้างฐานวฒันธรรมองคก์ร โดยเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-
2580) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) และมาตรฐานการ
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อุดมศึกษา พ.ศ.2561 โดยมียุทธศาสตร์ในการขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
รวมทั้ งส้ิน 4 ยุทธศาสตร์ 12 กลยุทธ์ 34 ตัวช้ีวดั เพื่อให้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พนัธกิจ            
อตัลกัษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลยัท่ีตั้งไว ้ซ่ึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมอตัลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลยั คือ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน” สมกบัปรัชญาท่ีมุ่งมัน่ท่ีจะ
เป็นมหาวิทยาลยั “นวัตกรรมเพื่อชุมชน” ในการน้ีไดน้ าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา พ.ศ. 2562-2565 ฉบบัปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 มาวิเคราะห์จดัท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พ.ศ. 2562-2565 ฉบบัปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 (5.1-
1-03)  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (5.1-1-04) โดยเสนอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมวาระพิเศษ วนัท่ี 13 
กนัยายน 2561 มีมติเห็นชอบ กรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (5.1-1-05) 
และมหาวิทยาลยัได้น าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พ.ศ. 2562-2565 
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2662 และแผนปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 เสนอต่อคณะบุคคลปฏิบติั
หนา้ท่ีแทนสภา มทร.ลา้นนา มีมติเห็นชอบกรอบแผนงานและแผนงบประมาณ ในการประชุม คร้ัง
ท่ี 9/2561 วนัพุธ ท่ี 19 ธนัวาคม 2561 (5.1-1-06) ทั้งน้ีมหาวิทยาลยัไดน้ ามาเป็นแนวทางปฏิบติัใน
การด าเนินงาน น าไปสู่แผนงาน แผนงบประมาณ และแผนปฏิบติัราชการประจ าปี ของแต่ละ
หน่วยงานต่อไป  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินการถ่ายทอดน าแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2562-2565 ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 และ
แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สู่การปฏิบติัโดยการถ่ายทอดแผนดงักล่าวใน 
โครงการเตรียมความพร้อมการด าเนินโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบติังาน เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยา่งย ัง่ยืน ภายใตแ้ผนการพฒันาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม (ลา้นนาสัญจร) ณ อาคาร
ปฏิบติัการความเช่ียวชาญเกษตรปลอดภยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก (5.1-
1-07) มีผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีอธิการบดี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เป็นผูถ่้ายทอด ตอบขอ้
ซักถาม โดยมีรองอธิการบดี  คณะผูบ้ริหารและคณาจารย์  เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังแนว
ทางการด าเนินงาน ร่วมเสนอความคิดเห็นในการพฒันาองคก์ร  และมหาวิทยาลยัไดจ้ดัท าบนัทึก
ขอ้ความ(5.1-1-08) ส่งมอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พ.ศ. 2562-
2565 ฉบบัปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 และแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ทุก
หน่วยงาน รับทราบ เพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางการบริหารจดัการ และแนวทางปฏิบติังาน ต่อไป 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ไดจ้ดัท าแนวทางการติดตามและประเมินผล เพื่อ
เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบและสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั เพื่อให้บรรลุผลตาม
ตวัช้ีวดัและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั บรรจุในเล่มแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พ.ศ. 2562-2565 ฉบบัปรับปรุง ปี พ.ศ.2562(5.1-1-02) และแผนปฏิบติั
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ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (5.1-1-04) เพื่อเป็นแนวทางใหทุ้กหน่วยงานในมหาวทิยาลยั
ถือปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั 
 มหาวิทยาลยัมีการก ากบั ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานผูรั้บผดิชอบ และจดัท ารายงานผล
การด าเนินงาน ตามตวัช้ีวดัมหาวิทยาลยั และตวัช้ีวดัของส านกังบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ในรอบ 6 เดือน เสนอต่อท่ีประชุม กรรมการบริหารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา คร้ังท่ี 
4/2562  วนัท่ี 3 เมษายน 2562 (5.1-1-09)  และ รอบ 9 เดือน เสนอต่อท่ีประชุม กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา คร้ังท่ี 9/2562  วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 (5.1-1-010) โดย
คณะกรรมการบริหาร มทร.ลา้นนา ให้ทุกหน่วยงานเร่งการด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและ
สามารถด าเนินการได้ต่อเน่ืองตั้งแต่เร่ิมตน้ปีงบประมาณ 2563 และจดัเตรียมขอ้มูลส าหรับการ
จัดท าแผนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 ให้มีความสอดคล้องเป้าหมายและตัวช้ีว ัดของ
มหาวทิยาลยัท่ีวางไว ้
 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

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

5.1-1-02 แผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พ.ศ. 2562-2565 ฉบบั
ปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 

5.1-1-03 แผนกลยทุธ์ทางการเงินมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พ.ศ. 2562-2565 ฉบบั
ปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 

5.1-1-04 แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5.1-1-05 มติคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  วาระ

พิเศษ (13 กนัยายน 2561) 
5.1-1-06 มติคณะบุคคลปฏิบติัหนา้ท่ีแทนสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา คร้ังท่ี 9 

(19 ธนัวาคม 2561) 
5.1-1-07 เวบ็ไซตห์นา้ข่าว โครงการเตรียมความพร้อมการด าเนินโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบติั

งาน ฯ (https://www.rmutl.ac.th/news/8958) 
5.1-1-08 บนัทึกขอ้ความส่งมอบ แผนยทุธศาสตร์ ฉบบัปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบติั

ราชการประจ าปี พ.ศ.2562 
5.1-1-09 มติคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 4 (3 เมษายน 2562) 
5.1-1-10 แบบเสนอวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 8 (7 สิงหาคม 

2562) 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.1   การบริหารของสถาบันเพือ่การก ากบัติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกจิกลุ่มสถาบันและ
เอกลกัษณ์ของสถาบัน   
 
 ข้อ 2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่

ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพือ่พัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการ
แข่งขัน 

 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : นางสาวสุรียพ์ร ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวสัดิการ 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : นางสาวสุปราณี ฟังเยน็ ผูอ้  านวยการกองคลงั 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : กองคลงั 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางขวญัเรือน มีมานสั นกัวชิาการเงินและบญัชี ช านาญการ 

นางสาวคทัรียา  ไชยนอ้ย นกัวชิาการเงินและบญัชี 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1224 
E-mail :  Finance.rmutl1234@gmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา จดัท าขอ้มูลตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของแต่ละ
หลกัสูตร เพื่อจดัส่งกรมบญัชีกลางเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ โดยให้แต่ละหน่วยเบิกจ่ายจดัท า
ขอ้มูลตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยตนเอง โดยกองคลงัเป็นหน่วย ก ากบั ติดตาม ส่งเสริมให้
แต่ละหน่วยเบิกจ่ายจดัท ารายงานขอ้มูลตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตตามคู่มือการจดัท าระบบฐานขอ้มูล
ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ฉบบัปรับปรุง  (พ.ศ. 2555) 
 (5.1-2-01) แลว้น าขอ้มูลจากทุกหน่วยเบิกจ่ายมาตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล มีการแกไ้ขหาก
พบขอ้ผดิพลาด ก่อนจะน าขอ้มูลมารวมกนั แลว้จดัท าเป็นขอ้มูลสรุปในภาพรวมของมหาวทิยาลยัฯ    
 และเพื่อส่งเสริมให้การจดัท ารายงานตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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 ้
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 2.1 มหาวิทยาลยัได้มีค  าส่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าระบบฐานขอ้มูลตน้ทุนต่อหน่วย
ผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามค าสั่งท่ี มทร.ลา้นนา ท่ี 21/2561 ลงวนัท่ี 1 ธันวาคม  2561  
(5.1-2-02)  ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหาร ผูมี้ความรู้ทางดา้นบญัชี การเงิน ซ่ึงมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็น
ฐานขอ้มูล ไดแ้ก่ กองคลงั งานการเงินทุกพื้นท่ี ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เพื่อจดัท า
บญัชีตน้ทุนต่อหน่วยผลลิตของปีงบประมาณ 2561 ลงถึงทุกหลกัสูตร  และรายงานวิเคราะห์ตน้ทุน
ต่อหน่วยผลผลิต(5.1-2-03) มีการเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ 2561 รวมถึงวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลง
ของขอ้มูลระหวา่งปีงบประมาณ  
 โดยในการจัดท าข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มหาวิทยาลัยได้จัดท าเป็นประจ าทุก
ปีงบประมาณ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยมีวิธีการค านวณตน้ทุนผลผลิต 
ของกรมบญัชีกลาง 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 
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 2.2 วธีิด าเนินการและขั้นตอนการจดัท าตน้ทุนผลผลิต 
 การจดัท าตน้ทุนผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เป็นการจดัท าตน้ทุนผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 จากขอ้มูลผลการเบิกจ่ายของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในระบบการบริหารจดัการการเงิน
การคลงัภาครัฐ (GFMIS) และระบบบริหารทรัพยากรในองค์กร (ระบบ ERP) ปี พ.ศ.2561 โดยมี
ขั้นตอนการจดัท าตน้ทุนผลผลิต ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 วเิคราะห์และก าหนดผลผลิตหลกั และกิจกรรมหลกั 
 - ผลผลิตหลกัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มี 6 ผลผลิตคือ ผลผลิตการจดัการเรียนการสอนดา้นวิทยาศาสตร์ ผลผลิตการจดัการเรียนการสอน
ดา้นสังคมศาสตร์ ผลงานการบริการวิชาการ ผลงานการด าเนินงานวิจยัเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ผลงานการด าเนินงานวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ ผลงานดา้นส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปและวฒันธรรม 
 - วิเคราะห์กิจกรรมหลกั โดยยึดผลผลิต / กิจกรรมหลกั 6 กิจกรรมคือ จดัการเรียนการสอน
ดา้นวิทยาศาสตร์ ผลผลิตจดัการเรียนการสอนดา้นสังคมสาสตร์ การบริการวิชาการ การด าเนินงาน
วิจยัเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี การด าเนินงานวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้  ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปและ
วฒันธรรม 
 ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดศูนยต์น้ทุนหลกั และศูนยต์น้ทุนสนบัสนุน  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนามีพนัธกิจในการจดัการศึกษา การวิจยั การบริการ
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม การก าหนดศูนยต์น้ทุนหลกัจึงเป็นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินกิจกรรมหลกัของพนัธกิจ  
 - ศูนยต์น้ทุนหลกั มี 9 ศูนยต์น้ทุน คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสต ร์  คณะ ศิลปกรรมศาสต ร์และสถา ปัตยกรรมศาสต ร์   คณะวิทย าศาสต ร์และ
เทคโนโลยกีารเกษตร วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ สถาบนัวจิยัและพฒันา สถาบนัถ่ายทอด
เทคโนโลยสู่ีชุมชน สถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตร และศูนยว์ฒันธรรมศึกษา  
 - ศูนยต์น้ทุนสนบัสนุน เป็นศูนยต์น้ทุนท่ีสนบัสนุนด าเนินกิจกรรมของศูนยต์น้ทุนหลกั มี
จ านวน 15 ศูนยต์น้ทุนคือ ส านกังานอธิการบดี กองนโยบายและแผน กองกลาง ส านกังานประกนั
คุณภาพการศึกษา กองคลงั ส านักงานตรวจสอบภายใน กองบริหารงานบุคคล ส านกังานบริหาร
ทรัพยสิ์นและสิทธิประโยชน์ กองพฒันานกัศึกษา กองพฒันาอาคารสถานท่ี ส านกัส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ สภา
วชิาการ และสภามหาวทิยาลยั 
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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 
 10. ส านกังานบริหารทรัพยสิ์นและสิทธิ

ประโยชน์ 
 11. ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 12. ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 13.  สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 
 14.  สภาวชิาการ 
 15.  สภามหาวทิยาลยั 

  
  



163 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2561 
 

 ขั้นตอนท่ี 3 ดึงขอ้มูลตน้ทุนจากระบบ ERP 
 - น าขอ้มูลรายจ่ายจริงจากระบบ ERP จ าแนกตามศูนยต์น้ทุนและแหล่งของเงิน 
 - น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากระบบ ERP มาจ าแนกตามประเภทงบประมาณ ศูนยต์น้ทุน และประเภท
ค่าใชจ่้าย 
 - น าขอ้มูลท่ีได้มาพิจารณาค่าใช้จ่ายและจดัเรียงล าดบัประเภทค่าใช้จ่ายตามรายงานงบ
การเงิน โดยจ าแนกเป็นค่าใชจ่้ายทางตรงและทางออ้ม  
 ขั้นตอนท่ี 4 ค านวณหาตน้ทุน ตามศูนยต์น้ทุน 
 น าขอ้มูลท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 3 มาค านวณหาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลกัและต้นทุนต่อ
หน่วยกิจกรรมหลกัของมหาวทิยาลยั โดยใชเ้กณฑ์การปันส่วนเป็นเคร่ืองมือหลกัในการค านวณหา
ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต 
 ขั้นตอนท่ี 5 ค านวณหาตน้ทุน ตามกลุ่มสาขาวชิา 
 - กระจายตน้ทุนจากหน่วยงานสนบัสนุนเขา้สู่หน่วยงานหลกั โดยใช้เกณฑ์การปันส่วน
ตน้ทุนหน่วยงานสนบัสนุนเขา้หน่วยงานหลกั ในการจดัสรรเงินสนบัสนุนการจดัการศึกษาไปยงั
หน่วยงานหลกัต่างๆ จะข้ึนอยูก่บัอตัราส่วนท่ีก าหนดจากจ านวนนกัศึกษา (FTES)  
 - ค  านวณหาตน้ทุนของผลผลิตหลกัของมหาวิทยาลยัจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ค านวณ
ตน้ทุนต่อหน่วย (FTES) ของการผลิตบณัฑิต 

 

    ตน้ทุนต่อหน่วย (FTES) =   

 
 ตน้ทุนรวม หมายถึง มูลค่าของต้นทุนทั้งหมดท่ีใช้ในการผลิตประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
ทางตรงและค่าใชจ่้ายทางออ้ม  
 ค่าใช้จ่ายทางตรง หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีสาขาวิชาใช้ในการจดัการเรียนการสอน โดยระบุ
หน่วยงานได ้เช่น เงินเดือนอาจารยป์ระจ าสาขาวชิา และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
 ค่าใช้จ่ายทางอ้อม หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนโดยไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากหน่วย
ตน้ทุนใด เช่น ค่าใชจ่้ายดา้นสาธารณูปโภค ค่าเส่ือมราคา  ค่าใชจ่้ายในดา้นสายสนบัสนุน 
 

  

 ต้นทนุรวม 
จ ำนวนนกัศกึษำเตม็เวลำ 
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 2.3 รายได ้ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ประเภทรายได้ ปีงบประมาณ 2561 คดิเป็น 
ปีงบประมาณ 

2560 
คดิเป็น ผลต่าง 

รายไดจ้ากรัฐบาล 981,214,180.79  70.06%  1,125,399,283.48 75.37% -144,185,102.69 

รายไดจ้ากมหาวทิยาลยั 419,345,896.43  29.94% 367,858,923.20 24.63% 51,486,973.23 

รายได้รวม 1,400,560,077.22 100% 1,493,258,206.68 100% -92,698,129.46 

                           

 ในปีงบประมาณ 2561 รายไดจ้ากรัฐบาล เท่ากบั 981,214,180.79 บาท คิดเป็น 70.06% รายได้
จากการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั เท่ากบั 419,345,896.43 บาท คิดเป็น 29.94% ของรายไดร้วม  โดย
การเปรียบเทียบรายไดป้ระจ าปีของมหาวิทยาลยัปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561 ราย
รวมไดข้องมหาวทิยาลยัลดลง เท่ากบั 92,698,129.46 บาท  
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 2.4 ค่าใชจ่้ายส าหรับคิดตน้ทุนการผลิต ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ประเภทค่าใช้จ่าย 
เงนิใน

งบประมาณ 

เงนินอก

งบประมาณ 
งบกลาง รวม 

สัดส่วน

(ร้อยละ) 

1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 266,201,870.17 50,799,934.94 14,926,734.44 331,928,539.55 33.07 

2.ค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม 
27,055,011.62 10,031,966.88 - 37,086,978.51 3.69 

3.ค่าใช้จ่ายในการ

เดนิทาง 

8,080,383.40 13,815,629.84 - 21,896,013.24 2.18 

4.ค่าใช้สอยและค่า

วสัดุ 

136,543,364.29 139,866,449.25 - 276,409,813.54 27.53 

5.ค่าสาธารณูปโภค 23,916,804.20 3,437,887.83 - 27,354,692.03 2.72 

6.ค่าเส่ือมราคาและ

ตดัจ าหน่าย 

265,457,726.59 23,297,790.05 - 288,755,516.64 28.76 

7.ค่าใช้จ่ายอืน่ 646,451.00 19,774,655.66 - 20,421,106.66 2.03 

รวม 727,901,611.27 261,024,314.45 14,926,734.44 1,003,852,660.17 100 

จากตารางค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 พบว่า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนามีค่าใช้จ่ายบุคลากรมากท่ีสุดเท่ากบั  331,928,539.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.07 ต่อมาคือ             
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่ายเท่ากบั 288,755,516.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.76 และค่าใชส้อยและ
วสัดุเท่ากบั 276,409,813.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.53 ของค่าใชจ่้ายทั้งหมด ตามล าดบั 
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2.5 การค านวณค่าใชจ่้ายส าหรับคิดตน้ทุนการผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายการ   

ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน  2,306,678,293.63 

หัก   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวขอ้งในการผลิต   

       - ค่าใชจ่้ายขา้ราชการบ านาญ (175,807,120.41)  

       - ค่าใชจ่้ายส่วนกลางท่ีตอ้งปันส่วน (95,262,150.57)  

       - ค่าใชจ่้ายระหวา่งหน่วยงาน (1,031,756,362.48) 1,302,825,633.46 

รวมค่าใช้จ่ายในการผลติของหน่วยงาน  1,003,852,660.17 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย

ค่าใชจ่้ายเพื่อพฒันานกัศึกษา อาจารย ์บุคลากร และค่าใชจ่้ายส าหรับการจดัการเรียนการสอน โดย

ไม่ไดน้ าค่าใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวขอ้งในการผลิตคือ ค่าใช้จ่ายขา้ราชการบ านาญ ค่าใช้จ่ายส่วนกลางท่ี

ตอ้งปันส่วน และค่าใชจ่้ายระหวา่งหน่วยงาน มาคิดเป็นตน้ทุนการผลิต 
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 2.6 ค่าใชจ่้ายแยกตามพนัธกิจ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนามีพนัธกิจ 4 ดา้น คือ การเรียนการสอน วิจยั การ

บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ซ่ึงค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นการใช้ทรัพยากรเพื่อ
ตอบสนองพนัธกิจหลกัดงักล่าว จึงไดจ้ดัสรรค่าใชจ่้ายใหแ้ต่ละพนัธกิจ ดงัตาราง 

ภารกจิ เงนิงบประมาณ 
เงนินอก

งบประมาณ 
งบกลาง รวม 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

การเรียนการสอน 438,693,487.61 204,264,820.90 14,926,734.44 657,885,042.95 92.00 
วจิยั 11,591,693.38 14,740,863.84  26,332,557.22 3.68 
บริการวชิาการ 7,378,835.39 18,720,839.66  26,099,675.05 3.65 
ท านุบ ารุงศิลปฯ 4,779,868.30 -  4,779,868.30 0.67 

รวม 462,443,884.68 237,726,524.40 14,926,734.44 715,097,143.52 100.00% 

จากตารางผลการจดัสรรค่าใชจ่้ายตามพนัธกิจ พบวา่ พนัธกิจการเรียนการสอนมีค่าใชจ่้าย
มากท่ีสุดคือ 657,885,042.95 บาทคิดเป็นร้อยละ 92  พนัธวจิยัค่าใชจ่้าย 26,332,557.22 บาท คิดเป็น
ร้อยละ3.68 พนัธกิจบริการวิชาการมีค่าใช้จ่าย  26,099,675.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.65 และการ
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมมีค่าใชจ่้าย 4,779,868.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.67 
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 2.7 สัดส่วนค่าใชจ่้ายเพื่อพฒันานกัศึกษา อาจารยแ์ละบุคลากร การจดัการเรียนการสอน 
 ปีงบประมาณ 2561 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพฒันานกัศึกษา อาจารยแ์ละบุคลากร 

การจดัการเรียนการสอนคิดจากสัดส่วนจากงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรร  

ตารางแสดงสัดส่วนค่าใชจ่้ายเพื่อพฒันานกัศึกษา อาจารยแ์ละบุคลากร และการจดัการเรียนกาสอน 

การพฒันา 
สัดส่วน 
ปี 2560 

ค่าใช้จ่าย 2560 
สัดส่วน 
ปี2559 

ค่าใช้จ่าย 2559 เปลีย่นแปลง 
คดิ
เป็น 

การพฒันา
อาจารยแ์ละ
บุคลากร 

 37.24   509,913,992.00  32.90 
511,157,266.67  

 (1,243,274.67) -0.24 

การพฒันา
นกัศึกษา 

 28.97   396,670,392.00  28.20 438,107,666.67   (41,437,274.67) -9.46 

การพฒันาการ
เรียนการสอน 

 33.79   462,729,707.00  38.90 604,444,266.67  (141,714,559.67) -23.45 

รวมทั้งส้ิน 100.00% 1,086,914,545.73 100.00% 950,870,786.96 136,043,758.77 0.77% 

 

จากตารางแสดงสัดส่วนค่าใชจ่้ายเพื่อพฒันานกัศึกษา อาจารยแ์ละบุคลากร และการจดัการ
เรียนการสอน พบว่า มทร.ลา้นนา เชียงใหม่ ไดรั้บงบประมาณในการพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากร
ลดลง1,243,274.67 บาท คิดเป็น 0.24% การพฒันานกัศึกษา ลดลง 41 ,437,274.67 บาท คิดเป็น 
9.46% และการพฒันาการเรียนการสอนลดลง 604,444,266.67 บาท คิดเป็น 23.45% ในการจดัสรร
งบประมาณดา้นการเรียนการสอนค านวณจากจ านวนนกัศึกษา และดว้ยจ านวนนกัศึกษาลดลงจึงท า
ใหง้บประมาณในการพฒันาการเรียนการสอนลดลงตามไปดว้ย  
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 2.8 เกณฑก์ารจดัสรรค่าใชจ่้าย 
ในปีงบประมาณ 2561 ได้ใช้เกณฑ์ในการจดัสรรค่าใช้จ่ายหลายเกณฑ์ เพื่อสะท้อนถึง

กิจกรรมหลกั และการจดัการเรียนการสอน เพื่อท าให้ตน้ทุนท่ีจดัสรรให้แต่ละหลกัสูตรใกลเ้คียง
ความเป็นจริงมากท่ีสุด แสดงตามตาราง 

ตารางแสดงเกณฑ์การจัดสรรค่าใช้จ่ายเข้าสู่รายหลกัสูตร 
ช่ือบัญชี เกณฑ์การปันส่วน 

บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร-สายวชิาการ ระดบัท่ี 1 จดัสรรเขา้พนัธกิจท่ีเก่ียวขอ้ง (การเรียนการสอน 
วจิยั บริการวชิาการ ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม งานบริหาร)                
ระดบัท่ี 2 ส าหรับพนัธกิจการเรียนการสอนจดัสรรเป็น
ค่าใชจ่้ายทางตรงตามจ านวนชัว่โมงการสอนของแต่ละวชิา  
หมายเหตุ : บญัชีค่าใชจ่้ายบุคลากร-สายวชิาการ 
ประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าจา้ง เงินสมทบกองทุน
ประกนัสงัคม เงินประจ าต าแหน่ง  ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทน
การจดัหารถประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 
ค่าครองชีพเงินเดือนและค่าจา้งอ่ืน  เงินชดเชยสมาชิก กบข. 
เงินสมทบ กบข. เงินสมทบ กสจ. ค่าเช่าบา้น ค่าวชิาชีพ ค่า
รักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร 

บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร-สายสนบัสนุน ระดบัท่ี 1 จดัสรรเขา้พนัธกิจท่ีเก่ียวขอ้ง (การเรียนการสอน 
วจิยั บริการวชิาการ ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม)   
ระดับท่ี 2 ส าหรับพันธกิจการเรียนการสอนจัดสรรเป็น
ค่าใชจ่้ายทางตรงตามจ านวนชัว่โมงการสอนของแต่ละวชิา 
หมาย เหตุ  : บัญชีค่ า ใช้ จ่ าย บุคลากร -สายสนับสนุน 
ประกอบด้วย  เ งิน เ ดื อน  ค่ าจ้ า ง  เ งินสมทบกอง ทุน
ประกันสังคม  เงินตอบแทนพิเศษของผูไ้ด้รับเงินเต็มขั้น  
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าครองชีพ เงินเดือนและ
ค่าจ้างอ่ืน  เงินชดเชยสมาชิก กบข. เงินสมทบ กบข. เงิน
สมทบ กสจ.ค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร 

บัญชีค่าล่วงเวลา FTES 
บัญชีค่าใช้จ่าย ทุนการศึกษา-ในประเทศ จ านวนนกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนการศึกษา (ตามสาขาของ

นกัศึกษาท่ีไดรั้บทุน) 
บัญชีค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ ระดบัท่ี 1 จดัสรรตามสาขาของบุคลากรท่ีไดรั้บการฝึกอบรม

ในประเทศ 
ระดบัท่ี 2 FTES 

บัญชีค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม-ต่างประเทศ ระดบัท่ี 1 จดัสรรตามหลกัสูตรของบุคลากรท่ีไดรั้บการ
ฝึกอบรมต่างประเทศ 
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ช่ือบัญชี เกณฑ์การปันส่วน 
ระดบัท่ี 2 FTES 

บัญชีค่าเบีย้เลีย้ง-เดนิทางในประเทศ ระดบัท่ี 1 จดัสรรตามหลกัสูตรของบุคลากรเดินทางไป
ราชการในประเทศ  
ระดบัท่ี 2 FTES 

บัญชีค่าทีพ่กั-ในประเทศ ระดบัท่ี 1 จดัสรรตามหลกัสูตรของบุคลากรเดินทางไป
ราชการในประเทศ  
ระดบัท่ี 2 FTES 

บัญชีค่าใช้จ่ายเดนิทางอืน่-ในประเทศ ระดบัท่ี 1 จดัสรรตามหลกัสูตรของบุคลากรเดินทางไป
ราชการในประเทศ  
ระดบัท่ี 2 FTES 

บัญชีค่าใช้จ่ายเดนิทางอืน่-ต่างประเทศ FTES 
บัญชีค่าวสัดุ ระดบัท่ี 1 จดัสรรตามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั แยกตาม

หลกัสูตรในระบบ ERP  
ระดบัท่ี 2 FTES 

บัญชีค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา ระดบัท่ี 1 จดัสรรตามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั แยกตาม
หลกัสูตรในระบบ ERP   
ระดบัท่ี 2 FTES 

บัญชีค่าเช้ือเพลงิ FTES 
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ระดบัท่ี 1 จดัสรรตามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั แยกตาม

หลกัสูตรในระบบ ERP   
ระดบัท่ี 2 FTES 

บัญชีค่าไฟฟ้า FTES 
บัญชีค่าน า้ประปาและน า้บาดาล FTES 
บัญชีค่าโทรศัพท์ FTES 
บัญชีค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม FTES 
บัญชีค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง FTES 
บัญชีค่าเบีย้ประกนัภัย FTES 
บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม ระดบัท่ี 1 จดัสรรตามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั แยกตาม

หลกัสูตรในระบบ ERP ระดบัท่ี 2 FTES  
บัญชีค่าเช่าเบ็ดเตลด็-บุคคลภายนอก ระดบัท่ี 1 จดัสรรตามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั แยกตาม

หลกัสูตรในระบบ ERP  ระดบัท่ี 2 FTES 
บัญชีค่าประชาสัมพนัธ์ ระดบัท่ี 1 จดัสรรตามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั แยกตาม

หลกัสูตรในระบบ ERP ระดบัท่ี 2 FTES   
บัญชีค่าใช้สอยอืน่ๆ FTES 
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ช่ือบัญชี เกณฑ์การปันส่วน 
บัญชีค่าตอบแทนปฏิบตังิาน ระดบัท่ี 1 จดัสรรตามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั แยกตาม

หลกัสูตรในระบบ ERP  ระดบัท่ี 2 FTES   
บัญชีค่าเส่ือมราคา-อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ระดบัท่ี 1 จดัสรรตามหน่วยงานท่ีรับผดิชอบโดยตรง 

ระดบัท่ี 2 FTES 
บัญชีค่าเส่ือมราคา-ครุภัณฑ์ 
 

ระดบัท่ี 1 จดัสรรตามหน่วยงานท่ีรับผดิชอบโดยตรง 
ระดบัท่ี 2 FTES 

บัญชีค่าใช้จ่ายจากส่วนกลาง-มทร.ล้านนา FTES 

บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามหลกัสูตรท่ีไดรั้บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
บัญชีรายได้ขายสินค้าและบริการ ตามหลกัสูตรท่ีรับผิดชอบ 
บัญชีรายได้ดอกเบีย้ของหน่วยงาน FTES 

 

 2.9 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ 
  การค านวณตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ของแต่ละหลกัสูตร เร่ิมตน้จากการน าค่าใชจ่้าย
พนัธกิจการเรียนการสอน มาจดัสรรค่าใชจ่้ายเป็นตน้ทุนของแต่ละหลกัสูตร โดยค่าใชจ่้ายทางตรงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรจะถูกจดัสรรให้กบัหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งก่อน หลงัจากนั้นจะถูกจดัสรรตาม
หน่วยงานท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอน (กอง/ส านกั/ศูนย)์ การจดัสรรค่าใชจ่้ายจะถูกจดัสรรตาม
เกณฑ์ท่ีเหมาะสม แลว้ปันส่วนค่าใชจ่้ายของหน่วยงานสนบัสนุนตามเกณฑ์ปันส่วนเขา้สู่หลกัสูตร
อีกคร้ัง เพื่อเป็นตน้ทุนของแต่ละหลกัสูตรเพื่อค านวณตน้ทุนต่อหน่วย 
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ตารางแสดงต้นทุนต่อหน่วยตามหลกัสูตร ปีงบประมาณ 2561 
ช่ือผลผลติ ต้นทุนรวม ปริมาณ หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วย 

1.การเรียนการสอนระดับปริญญาโท     

     หลกัสูตร วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล 1,576,304.28   11.12  FTES 141,753.98  
     หลกัสูตร วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 2,469,075.06   13.50  FTES 182,894.45  
     หลกัสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ 2,053,551.86   44.78  FTES  45,858.68  
     หลกัสูตร ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 1,657,378.39   13.48  FTES 122,950.92  
2. การเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะดับปริญญาตรี    

- สาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ     

     หลกัสูตร วท.บ. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร  4,765,777.88   28.96   164,564.15 
-  สาขาวศิวกรรมศาสตร์          

     หลกัสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  8,419,356.30   76.60  FTES 109,913.27 
     หลกัสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา  14,038,226.18   125.47  FTES  111,885.12  
     หลกัสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม 

15,172,716.94   88.01  FTES  172,397.65  

     หลกัสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 12,525,083.30   115.60  FTES  108,348.47  
     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ  6,398,656.86   128.75  FTES  127,368.21  
     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  9,734,901.54   293.03  FTES  135,600.11  
     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล  8,404,140.46   325.05  FTES  118,148.41  
     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  3,460,973.34   463.73  FTES  93,720.43  
     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมแม่พิมพ ์  5,995,205.91   251.35  FTES  103,422.34  
     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมโยธา  3,387,982.71   322.45  FTES  103,544.68  
     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  4,193,953.53   123.04  FTES  115,360.48  
     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ 11,404,794.21  101.00  FTES  112,918.75  
     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  9,757,989.53   88.51  FTES  110,247.31  
     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 43,979,749.99   401.98  FTES  109,407.81  
     หลกัสูตร อส.บ. เทคโนโลยเีคร่ืองกล  3,260,436.83   2.40  FTES  1,358,515.35  
     หลกัสูตร อส.บ. เทคโนโลยโีทรคมนาคม  1,541,303.80   2.00  FTES  770,651.90  
     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร 72,410.27 0.08 FTES 72,410.27 

     หลกัสูตร วศ.บ.การผลิตและนวตักรรมอาหาร 2,048,745.93 14.04 FTES 45,922.07 

     หลกัสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุม

อตัโนมติั 

6,091,514.97 63.82 FTES 95,448.37 

     หลกัสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1,358,980.65 12.68 FTES 107,175.13 
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ตารางแสดงต้นทุนต่อหน่วยตามหลกัสูตร ปีงบประมาณ 2561 (ต่อ) 

  

ช่ือผลผลติ ต้นทุนรวม ปริมาณ หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วย 

3.การเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี     

- สาขาบริหารธุรกจิ     
     หลกัสูตร บช.บ.การบญัชี 67,818,819.86   693.74  FTES  97,758.27  
     หลกัสูตร บธ.บ.การจดัการ 34,497,907.17   321.77  FTES 107,212.94  
     หลกัสูตร บธ.บ.การตลาด 39,368,219.31   387.31  FTES 101,645.24  
     หลกัสูตร บธ.บ.ภาษาองักฤษธุรกิจ  20,885,349.79   167.14  FTES  124,957.22  
     หลกัสูตร บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  38,332,321.61   313.78  FTES  122,163.05  
     หลกัสูตร บธ.บ.การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 

(นานาชาติ) 

18,376,131.09   187.35  FTES  98,084.50  
     หลกัสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ 62,055,513.90   810.32  FTES  76,581.49  
     หลกัสูตร บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 15,218,164.45   207.14  FTES  73,468.01  
- สาขาศิลปกรรมศาสตร์     
     หลกัสูตร ทล.บ.เซรามิก 11,264,127.56   67.34  FTES 167,272.46  
     หลกัสูตร ทล.บ.เทคโนโลยกีารพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ 20,585,973.39   140.71  FTES 146,300.71  
     หลกัสูตร ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร 21,364,953.44   154.53  FTES 138,257.64  
     หลกัสูตร ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 18,637,780.74   147.90  FTES 126,016.10  
     หลกัสูตร ศล.บ.ทศันศิลป์ 32,856,723.57   261.94  FTES 125,436.07  
     หลกัสูตร ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดบั 16,710,088.20   116.94  FTES 142,894.55  
- สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์     
     หลกัสูตร สถ.บ.เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม  998,669.33   2.13  FTES 468,858.84  
     หลกัสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรม 31,753,887.31   295.28  FTES 107,538.23  
     หลกัสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 17,098,575.20   147.65  FTES 115,804.78  
- สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์     
     หลกัสูตร ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการโรงแรม 19,164,666.13   176.20  FTES 108,766.55  
     หลกัสูตร ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 18,483,777.38   191.99  FTES  96,274.69  
     หลกัสูตร ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ 10,287,908.03   128.48  FTES  80,074.00  
4. การเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดบัปวส.    
- สาขาวศิวกรรมศาสตร์     
     หลกัสูตร ปวส.ช่างกลโรงงาน  5,213,027.74   40.00  คน 130,325.69  
     หลกัสูตร ปวส.ช่างยนต ์  6,309,868.71   65.00  คน  97,074.90  
     หลกัสูตร ปวส.ช่างโลหะ  2,252,177.51   17.00  คน 132,481.03  
     หลกัสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม  6,283,104.54   54.00  คน 116,353.79  
     หลกัสูตร ปวส.ไฟฟ้า  6,937,921.18   69.00  คน 100,549.58  
     หลกัสูตร ปวส.อิเลก็ทรอนิกส์  8,874,086.66   99.00  คน  89,637.24  
     หลกัสูตร ปวส.ช่างกลโรงงาน  5,213,027.74   40.00  คน 130,325.69  
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ตารางแสดงต้นทุนต่อหน่วยตามหลกัสูตร ปีงบประมาณ 2561 (ต่อ) 

 
 
2.10 การวเิคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุนผลผลิตต่อหน่วยตามหลกัสูตรการเรียนการสอน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ 2561 
 2.10.1 การเรียนการสอนระดบัปริญญาโท 
  (1) การเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2561 และ 2560  

ช่ือผลผลติ 

2561 2560 ผลต่าง(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
FTES 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

ปริมาณ 
FTES 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

ปริมาณ 
FTES 

ต้นทุน
ต่อ

หน่วย 

1.การเรียนการสอนระดับปริญญาโท       

     หลกัสูตร วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล  11.12  141,753.98   13.74  181,755.08  -19.07  -22.01  

     หลกัสูตร วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า  13.50  182,894.45   15.74  116,326.72  -14.23   57.22  

     หลกัสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ  44.78   45,858.68   31.50  50,553.68   42.16  -9.29  

     หลกัสูตร ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบ
สร้างสรรค ์

 13.48  122,950.92   10.54  121,298.00   27.89   1.36  

 
 จากตารางแสดงการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระดบัปริญญาโท ระหว่างปีการศึกษา 
2561 และ 2560 จ านวน 4 หลกัสูตร พบวา่มีหลกัสูตร วศ.ม.วศิวกรรมไฟฟ้า ท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยมาก
ข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 57.22  หลกัสูตร ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค ์มีตน้ทุนต่อหน่วย
มากข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 1.36 และอีก 2 หลกัสูตรพบวา่มีตน้ทุนต่อหน่วยลดลงจากปีก่อน 

  

ช่ือผลผลติ ต้นทุนรวม ปริมาณ หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วย 

5. การเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดบัปวช.    
      หลกัสูตร ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 22,949,858.90 205.00 คน 111,950.53 
      หลกัสูตร ปวช. เมคคาทรอนิกส์ 1,613,712.50 18.00 คน 89,650.69 
6. การเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ระดบัปวช.     
      หลกัสูตร ปวช. เตรียมบริหารธุรกิจ 8,596,666.20 79.00 คน 108,818.56 
      หลกัสูตร ปวช. เตรียมสถาปัตยกรรม 8,081,367.46 83.00 คน 97,365.87 
7. ด าเนินการวจัิยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 26,332,557.22 100.00 โครงการ 263,325.57 
8. เผยแพร่ความรู้และให้บริการวชิาการ 26,099,675.05 119.00 โครงการ 219,325.00 
9. งานศูนย์วฒันธรรม     
      ด าเนินการดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 4,779,868.30 69.00 โครงการ 69,273.45 
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 2.10.2 การเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี 
  (1) การเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตารางแสดงการเปรียบเทยีบต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2561 และ 2560 

ช่ือผลผลติ 

2561 2560 ผลต่าง(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
FTES 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

ปริมาณ 
FTES 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

ปริมาณ 
FTES 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

- สาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ       

     หลกัสูตร วท.บ. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร  28.96  164,564.15   45.74  172,441.32  -36.69  -4.57  

-  สาขาวศิวกรรมศาสตร์            

     หลกัสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  76.60  109,913.27   30.23  84,495.32  153.39   30.08  

     หลกัสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา 125.47  111,885.12  127.06  99,483.45  -1.25   12.47  

     หลกัสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม 

 88.01  172,397.65  143.35  116,917.25  -38.60   47.45  

     หลกัสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 115.60  108,348.47   90.08  115,226.51   28.33  -5.97 

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 128.75  127,368.21  110.26  99,789.50   16.77   27.64  

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 293.03  135,600.11  334.87  115,845.18  -12.49   17.05  

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 325.05  118,148.41  370.13  106,232.43  -12.18   11.22  

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 463.73  93,720.43  406.56  100,364.47   14.06  -6.62  

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมแม่พิมพ ์ 251.35  103,422.34  252.62  97,700.56  -0.50   5.86  

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 322.45  103,544.68  360.54  91,535.52  -10.56   13.12  

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 123.04  115,360.48  125.84  120,422.88  -2.23  -4.20  

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ 101.00  112,918.75  113.42  96,568.29  -10.95   16.93  

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  88.51  110,247.31  176.85  94,690.77  -49.95   16.43  

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 401.98  109,407.81  343.16  103,332.48   17.14   5.88  

     หลกัสูตร อส.บ. เทคโนโลยเีคร่ืองกล  2.40  1,358,515.35   45.75  161,270.64  -94.75  742.38  

     หลกัสูตร อส.บ. เทคโนโลยโีทรคมนาคม  2.00  770,651.90   19.68  173,763.49  -89.84  343.51  

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร  1.00  72,410.27   0.72  633,787.52   38.89  -88.57  

     หลกัสูตร วศ.บ.การผลิตและนวตักรรมอาหาร  14.04  145,922.07   7.38  175,682.24   90.24  -16.94  

     หลกัสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

ระบบควบคุมอตัโนมติั 

 63.82  95,448.37   16.03  81,566.70  298.13   17.02  

     หลกัสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  12.68  107,175.13      
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 ตารางแสดงการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
ระหว่างปีการศึกษา 2561 และ 2560 จ านวน 22 หลักสูตร มีหลักสูตรท่ีเปิดข้ึนใหม่คือ วศ.บ.
วิศวกรรมศาสตร์เมคคาทรอนิกส์ มีหลกัสูตรท่ีปิดไปคือ หลกัสูตร อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และ วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตร โดยภาพรวมแลว้สาขาวิศวกรรมยงัมีตน้ทุนต่อหน่วยท่ี
สูงข้ึนกวา่ปีก่อนจ านวนหลายหลกัสูตร หลกัสูตรท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยมากท่ีสุดคือ อส.บ.เทคโนโลยี
เคร่ืองจกัรกลและอส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม ซ่ึงมีค่า FTES ท่ีลดลงร้อยละ 94.75 และ 89.84 
ตามล าดบั หลกัสูตรท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยลดลงจากปีก่อนคือ หลกัสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร ซ่ึงมี
ตน้ทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 88.57  
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  (2) การเรียนการสอนดา้นสังคมศาสตร์ 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2561 และ 2560 

ช่ือผลผลติ 

2561 2560 ผลต่าง(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
FTES 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

ปริมาณ 
FTES 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

ปริมาณ 
FTES 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

- สาขาบริหารธุรกจิ       

     หลกัสูตร บช.บ.การบญัชี 693.74  97,758.27  759.90  113,775.77  -8.71  -14.08  

     หลกัสูตร บธ.บ.การจดัการ 321.77  107,212.94  628.87  109,023.46  -48.83  -1.66  

     หลกัสูตร บธ.บ.การตลาด 387.31  101,645.24  650.94  101,468.44  -40.50   0.17  

     หลกัสูตร บธ.บ.ภาษาองักฤษธุรกิจ 167.14  124,957.22  295.85  110,719.27  -43.51   12.86  

     หลกัสูตร บธ.บ. ระบบสารสนเทศทาง

คอมพิวเตอร์ 

313.78  122,163.05  481.95  100,864.99  -34.89   21.12  

     หลกัสูตร บธ.บ.การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 

(นานาชาติ) 

187.35  98,084.50  203.69  101,152.57  -8.02  -3.03  

     หลกัสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ 810.32  76,581.49  218.85  44,295.68  270.26   72.89  

     หลกัสูตร บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 207.14  73,468.01      

- สาขาศิลปกรรมศาสตร์       

     หลกัสูตร ทล.บ.เซรามิก  67.34  167,272.46   72.72  151,527.05  -7.40   10.39  

     หลกัสูตร ทล.บ.เทคโนโลยกีารพิมพแ์ละบรรจุ

ภณัฑ ์

140.71  146,300.71  160.11  126,226.39  -12.12   15.90  

     หลกัสูตร ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร 154.53  138,257.64  182.10  116,335.21  -15.14   18.84  

     หลกัสูตร ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 147.90  126,016.10  164.13  124,756.55  -9.89   1.01  

     หลกัสูตร ศล.บ.ทศันศิลป์ 261.94  125,436.07  277.42  112,244.50  -5.58   11.75  

     หลกัสูตร ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดบั 116.94  142,894.55  136.83  122,979.16  -14.54   16.19  

- สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์       

     หลกัสูตร สถ.บ.เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม  2.13  468,858.84   4.78  320,201.39  -55.44   46.43  

     หลกัสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรม 295.28  107,538.23  286.73  107,763.60   2.98  -0.21  

     หลกัสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 147.65  115,804.78  144.30  109,272.42   2.32   5.98  

- สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์       

     หลกัสูตร ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการโรงแรม 176.20  108,766.55  283.20  103,509.48  -37.78   5.08  

     หลกัสูตร ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร

สากล 

191.99  96,274.69  198.30  95,634.14  -3.18   0.67  

     หลกัสูตร ศศ.บ.การท่องเท่ียว 128.48  80,074.00   37.92  64,453.16  238.82   24.24  
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  (2.1) การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ระหว่างปี
การศึกษา 2561 และ 2560 จ านวน 8 หลกัสูตร มีหลกัสูตรท่ีเปิดข้ึนใหม่คือ บธ.บ.ระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ พบวา่สาขาบริหารธุรกิจมีหลกัสูตรท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยสูงกวา่ปีก่อนคือ หลกัสูตร บธ.บ.
บริหารธุรกิจ หลกัสูตร บธ.บ.สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และ หลกัสูตร บธ.บ.ภาษาองักฤษธุรกิจ 
มีตน้ทุนต่อหน่วยเพิ่มข้ึนร้อยละ 72.89 ร้อยละ 21.12 และร้อยละ 12.86 ตามล าดบั ส าหรับหลกัสูตร
ท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยลดลงจากปีก่อนคือหลกัสูตร บช.บ.การบญัชี มีตน้ทุนลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 
14.08 ซ่ึงในปีก่อนจะเห็นไดว้่าหลกัสูตร บช.บ.การบญัชี มีตน้ทุนมากกวา่หลกัสูตรอ่ืนๆในสาขา
บริหารธุรกิจ 
  (2.2) การเปรียบเทียบตน้ทุนต่อหน่วยระดบัปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ระหวา่งปี

การศึกษา 2561 และ 2560 จ านวน 6 หลกัสูตร จะเห็นไดว้่าตน้ทุนต่อหน่วยประจ าปีงบประมาณ 

2561 เพิ่มข้ึนจากปีก่อน ทุกหลกัสูตร และในปีงบประมาณ 2561 น้ี หลกัสูตรท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วย

มากท่ีสุดคือ หลักสูตร ทล.บ.เซรามิก มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 167,272.46 บาท และยงัเป็น

หลกัสูตรท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยมากท่ีสุดในสาขาศิลปกรรมศาสตร์ซ่ึงเหมือนกบัปีงบประมาณ 2560 

และหลกัสูตรท่ีมีต้นทุนต่อหน่วยน้อยท่ีสุดคือ ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม มีตน้ทุนต่อหน่วย

เท่ากบั 125,436.07 บาท 

  (2.3) การเปรียบเทียบตน้ทุนต่อหน่วยระดบัปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ระหวา่งปี

การศึกษา 2561 และ 2560 จ านวน 3  หลักสูตร  จะเห็นได้ว่าหลักสูตร สถ.บ. เทคโนโลยี

สถาปัตยกรรม มีตน้ทุนต่อหน่วยมากกวา่ปีก่อน และยงัมีตน้ทุนต่อหน่วยมากท่ีสุดในปีงบประมาณ

น้ี เท่ากบั 468,858.84 บาท หลกัสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน มีตน้ทุนเพิ่มข้ึนจากปีก่อนเพียง

เล็กนอ้ยเท่ากบั 115,804.78 บาท และหลกัสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรม มีตน้ทุนลดลงจากปีก่อนไม่

มากหนกัซ่ึงมีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 107,538.23 บาท 

  (2.4) การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระดับปริญญาตรี สาขามนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2561 และ 2560 จ านวน 3 หลกัสูตร โดยหลกัสูตร ศศ.บ.การ

ท่องเท่ียวและการโรงแรม มีตน้ทุนต่อหน่วยเพิ่มข้ึนกวา่ปีก่อนหนา้เพียงเล็กนอ้ยเท่ากบั 108,766.55 

บาท และมีตน้ทุนต่อหน่วยมากท่ีสุดในสาขาและในปีงบประมาณ 2561 และยงัเห็นไดว้า่หลกัสูตร 

ศศ.บ.การท่องเท่ียว มีค่า FTES มากข้ึนกวา่ปีก่อนหนา้เป็นจ านวนร้อยละ 238.82 ของปีงบประมาณ

2560  
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2.11 การวเิคราะห์ความคุม้ค่าและประสิทธิภาพของการบริหารหลกัสูตร   
    ในท่ีน้ีจะท าการวิเคราะห์ในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่  
 1) อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนผลผลิต เป็นการวดัประสิทธิภาพ เม่ือค านวณรายไดต่้อหน่วย
และตน้ทุนต่อหน่วยแลว้ ตอ้งน ารายไดต่้อหน่วยหารดว้ยตน้ทุนต่อหน่วยจะไดอ้ตัราส่วนรายไดต่้อ
ตน้ทุนผลิต (Benefit to Cost ratio : B/C) โดยเกณฑ์ท่ีใช้วดัคือ มากกว่าหรือเท่ากบั 1.00 แสดงว่า 
หลกัสูตรนั้นมีการใชค้่าใชจ่้ายอยา่งมีประสิทธิภาพ แต่ถา้นอ้ยกวา่ 1.00 แสดงวา่ไม่มีประสิทธิภาพ
ตอ้งหาสาเหตุและก าหนดแนวทางในการแกไ้ขต่อไป โดยไดท้  าจดัขอ้มูลสองชุด ไดแ้ก่ อตัราส่วน
รายไดต่้อตน้ทุนผลิต โดยรายไดท่ี้ใชใ้นการค านวณไม่รวมรายไดท่ี้ไดรั้บจากงบประมาณแผน่ดิน 
และอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนผลิต โดยรายได้ท่ีใช้ในการค านวณรวมรายได้ท่ีได้รับจาก
งบประมาณแผน่ดิน 
 2) จุดคุม้ทุน เป็นการวดัความคุม้ค่าของหลกัสูตร เป็นจุดท่ีรายรับเท่ากบัค่าใช้จ่ายท่ีใช้ไป 
โดยจะเป็นการหาจุดคุม้ทุนเพื่อเป็นตวัช้ีวดั และก าหนดเป้าหมายในการเพิ่มจ านวนนกัศึกษา และ
หารายไดข้องมหาวทิยาลยั เพื่อใหเ้พียงพอต่อค่าใชจ่้ายท่ีใชไ้ป    
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  2.11.1  อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนผลผลิต (การวดัประสิทธิภาพ) 
  กรณีท่ี 1 รายไดต่้อหน่วยท่ีน ามาเปรียบเทียบกบัตน้ทุนผลิต  (ไม่รวมรายได้ทีไ่ด้รับ
จากงบประมาณจัดสรรจากรัฐบาล) อตัราส่วนรายไดต่้อค่าใชจ่้าย หมายถึงการเปรียบเทียบค่าใชจ่้าย
ส าหรับผลิตนักศึกษากบัรายได้ท่ีมหาวิทยาลยัได้รับ ทั้งน้ี ไม่รวมรายได้ท่ีได้รับการจดัสรรจาก
รัฐบาล เพื่อเป็นการวดัประสิทธิภาพ ในการจดัหารายได ้และควบคุมค่าใชจ่้ายของมหาวทิยาลยั 
ตารางแสดงความมีประสิทธิภาพจากรายได้ผลประโยชน์ต่อต้นทุนต่อหน่วย   

ช่ือผลผลติ รายได้ต่อหน่วย 
ต้นทุนต่อ
หน่วย 

รายได้ต่อ
หน่วย/ต้นทุน
ต่อหน่วย 

แปลผล 

1.การเรียนการสอนระดับปริญญาโท     

     หลกัสูตร วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล 44,507.34 141,753.98 0.31 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 40,047.96 182,894.45 0.22 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ  64,338.62  45,858.68  1.40 มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์  54,069.74  122,950.92  0.44 ไม่มีประสิทธิภาพ 

2. การเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะดับปริญญาตรี    

- สาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ     
     หลกัสูตร วท.บ. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร  43,429.46   164,564.15  0.26 ไม่มีประสิทธิภาพ 
-  สาขาวศิวกรรมศาสตร์          
     หลกัสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  35,034.82   109,913.27  0.32 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา  39,161.96   111,885.12  0.35 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม 

 35,683.52   172,397.65  0.21 ไม่มีประสิทธิภาพ 

     หลกัสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ  37,633.09   10,348.47  0.35 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ  35,963.66   127,368.21  0.28 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  42,785.19   135,600.11  0.32 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล  41,792.20   118,148.41  0.35 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  42,590.65   93,720.43  0.45 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมแม่พิมพ ์  41,686.42   103,422.34  0.40 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมโยธา  46,256.18   103,544.68  0.45 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  40,258.62   115,360.48  0.35 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่  36,225.99   112,918.75  0.32 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  47,012.13   110,247.31  0.43 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ  39,426.15   109,407.81  0.36 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร อส.บ. เทคโนโลยเีคร่ืองกล  30,875.89  1,358,515.35  0.02 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร อส.บ. เทคโนโลยโีทรคมนาคม  40,313.01   770,651.90  0.05 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร  113,491.96   72,410.27  1.57 มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร วศ.บ.การผลิตและนวตักรรมอาหาร  45,207.58   145,922.07  0.31 ไม่มีประสิทธิภาพ 
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ตารางแสดงความมีประสิทธิภาพจากรายได้ผลประโยชน์ต่อต้นทุนต่อหน่วย (ต่อ) 

ช่ือผลผลติ รายได้ต่อหน่วย 
ต้นทุนต่อ
หน่วย 

รายได้ต่อ
หน่วย/ต้นทุน
ต่อหน่วย 

แปลผล 

     หลกัสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
ควบคุมอตัโนมติั 

 33,583.48   95,448.37  0.35 ไม่มีประสิทธิภาพ 

     หลกัสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  32,491.96   107,175.13  0.30 ไม่มีประสิทธิภาพ 

3.การเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ระดบัปริญญาตรี    

- สาขาบริหารธุรกจิ     
     หลกัสูตร บช.บ.การบญัชี       39,874.59    97,758.27  0.41  ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร บธ.บ.การจดัการ       47,944.60  107,212.94  0.45 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร บธ.บ.การตลาด      45,818.12   101,645.24  0.45  ไม่มีประสิทธิภาพ  
     หลกัสูตร บธ.บ.ภาษาองักฤษธุรกิจ    46,442.35    124,957.22  0.37  ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์     40,483.47   122,163.05  0.33 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร บธ.บ.การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 

(นานาชาติ) 

     66,515.19     98,084.50  0.68  ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ     30,312.49     76,581.49  0.40 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ      30,815.16     73,468.01  0.42  ไม่มีประสิทธิภาพ  
- สาขาศิลปกรรมศาสตร์     
     หลกัสูตร ทล.บ.เซรามิก     39,153.98   167,272.46  0.23  ไม่มีประสิทธิภาพ  
     หลกัสูตร ทล.บ.เทคโนโลยกีารพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์       37,751.00    146,300.71  0.26  ไม่มีประสิทธิภาพ  
     หลกัสูตร ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร      48,812.98    138,257.64  0.35  ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม      38,558.82    126,016.10  0.31 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร ศล.บ.ทศันศิลป์     36,272.96    125,436.07  0.29  ไม่มีประสิทธิภาพ  
     หลกัสูตร ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดบั     39,593.40    142,894.55  0.28  ไม่มีประสิทธิภาพ  
- สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์     
     หลกัสูตร สถ.บ.เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม  30,191.96  468,858.84  0.06  ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรม  44,983.65  107,538.23  0.42 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน  43,539.28  115,804.78  0.38  ไม่มีประสิทธิภาพ  
- สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์     
     หลกัสูตร ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการโรงแรม 41,146.41  108,766.55  0.38  ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 42,552.66   96,274.69  0.44 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ 31,562.13   80,074.00  0.39  ไม่มีประสิทธิภาพ  
4. การเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะดับปวส.    

- สาขาวศิวกรรมศาสตร์     
     หลกัสูตร ปวส.ช่างกลโรงงาน  34,791.96  130,325.69  0.27  ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร ปวส.ช่างยนต ์  34,596.57   97,074.90  0.36 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร ปวส.ช่างโลหะ  35,650.78  132,481.03  0.27  ไม่มีประสิทธิภาพ  
     หลกัสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม  47,481.77  116,353.79  0.41  ไม่มีประสิทธิภาพ 
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ตารางแสดงความมีประสิทธิภาพจากรายได้ผลประโยชน์ต่อต้นทุนต่อหน่วย (ต่อ) 

ช่ือผลผลติ รายได้ต่อหน่วย 
ต้นทุนต่อ
หน่วย 

รายได้ต่อ
หน่วย/ต้นทุน
ต่อหน่วย 

แปลผล 

     หลกัสูตร ปวส.ไฟฟ้า  33,760.07  100,549.58  0.34 ไม่มีประสิทธิภาพ 

     หลกัสูตร ปวส.อิเลก็ทรอนิกส์  37,938.93   89,637.24  0.42  ไม่มีประสิทธิภาพ 

5. การเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะดับปวช.    
      หลกัสูตร ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์  48,768.30  111,950.53  0.44 ไม่มีประสิทธิภาพ 
      หลกัสูตร ปวช. เมคคาทรอนิกส์  32,491.96   89,650.69  0.36 ไม่มีประสิทธิภาพ 
      หลกัสูตร ปวช. เตรียมบริหารธุรกิจ  50,034.36  108,818.56  0.46 ไม่มีประสิทธิภาพ 
      หลกัสูตร ปวช. เตรียมสถาปัตยกรรม  51,475.09   97,365.87  0.53 ไม่มีประสิทธิภาพ 

  

  กรณีท่ี 2  อตัราส่วนรายไดต่้อค่าใชจ่้ายส าหรับผลิตนกัศึกษากบัรายไดท่ี้มหาวทิยาลยัไดรั้บ 

ทั้งน้ีรวมรายได้ ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล เพื่อเป็นการวดัประสิทธิภาพในการจดัหารายได ้และ

ควบคุมค่าใชจ่้ายของมหาวทิยาลยั 
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ตารางแสดงความมีประสิทธิภาพจากรายได้ผลประโยชน์ต่อต้นทุนต่อหน่วย  

ช่ือผลผลติ รายได้ต่อหน่วย 
ต้นทุนต่อ
หน่วย 

รายได้ต่อ
หน่วย/ต้นทุน
ต่อหน่วย 

แปลผล 

1.การเรียนการสอนระดับปริญญาโท     

     หลกัสูตร วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล  136,438.40  141,753.98 0.96 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า  131,979.01  182,894.45 0.72 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ 156,269.68 45,858.68  3.41 มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบ
สร้างสรรค ์

146,000.79 122,950.92  1.19 มีประสิทธิภาพ 
2. การเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะดับปริญญาตรี   

- สาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ     
     หลกัสูตร วท.บ. วิศวกรรมกระบวนการ
อาหาร 

135,360.51   
146,000.79  

 

 164,564.15  0.82 ไม่มีประสิทธิภาพ 
-  สาขาวศิวกรรมศาสตร์          
     หลกัสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  126,965.87   109,913.27  1.16 มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา  131,093.01   111,885.12  1.17 มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคม 

 127,614.57   172,397.65  0.74 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ  129,564.14   10,348.47  1.20 มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ  127,894.72   127,368.21  1.00 มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  134,716.25   135,600.11  0.99 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล  133,723.25   118,148.41  1.13 มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  134,521.70   93,720.43  1.44 มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมแม่พิมพ ์  133,617.48   103,422.34  1.29 มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมโยธา  138,187.24   103,544.68  1.33 มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  132,189.68   115,360.48  1.15 มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่  128,157.05   112,918.75  1.13 มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  138,943.19   110,247.31  1.26 มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ  131,357.21   109,407.81  1.20 มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร อส.บ. เทคโนโลยเีคร่ืองกล  122,806.94  1,358,515.35  0.09 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร อส.บ. เทคโนโลยโีทรคมนาคม  132,244.07   770,651.90  0.17 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร  205,423.01   72,410.27  2.84 มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร วศ.บ.การผลิตและนวตักรรม

อาหาร 

 137,138.64   145,922.07  0.94 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

ระบบควบคุมอตัโนมติั 

 125,514.54   95,448.37  1.31 มีประสิทธิภาพ 

     หลกัสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  124,423.01   107,175.13  1.16 มีประสิทธิภาพ 
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ตารางแสดงความมีประสิทธิภาพจากรายได้ผลประโยชน์ต่อต้นทุนต่อหน่วย (ต่อ) 

ช่ือผลผลติ รายได้ต่อหน่วย 
ต้นทุนต่อ
หน่วย 

รายได้ต่อ
หน่วย/ต้นทุน
ต่อหน่วย 

แปลผล 

3.การเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ระดบัปริญญาตรี     

- สาขาบริหารธุรกจิ     

     หลกัสูตร บช.บ.การบญัชี  131,805.65    97,758.27  1.35 มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร บธ.บ.การจดัการ  139,875.65  107,212.94  1.30 มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร บธ.บ.การตลาด  137,749.18   101,645.24  1.36 มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร บธ.บ.ภาษาองักฤษธุรกิจ  138,373.41    124,957.22  1.11 มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  132,414.52   122,163.05  1.08 มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร บธ.บ.การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 

(นานาชาติ) 

 158,446.24     98,084.50  1.62 มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ  122,243.55     76,581.49  1.60 มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  122,746.22     73,468.01  1.67 มีประสิทธิภาพ 
- สาขาศิลปกรรมศาสตร์     
     หลกัสูตร ทล.บ.เซรามิก  131,085.04   167,272.46  0.78 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร ทล.บ.เทคโนโลยกีารพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์  129,682.05    146,300.71  0.89 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร  140,744.04    138,257.64  1.02 มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม  130,489.87    126,016.10  1.04 มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร ศล.บ.ทศันศิลป์  128,204.02    125,436.07  1.02 มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดบั  131,524.45    142,894.55  0.92 ไม่มีประสิทธิภาพ 
- สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์     
     หลกัสูตร สถ.บ.เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม  122,123.01  468,858.84  0.26 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรม  136,914.71  107,538.23  1.27 มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน  135,470.34  115,804.78  1.17 มีประสิทธิภาพ 
- สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์     
     หลกัสูตร ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการโรงแรม  133,077.46  108,766.55  1.22 มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล  134,483.71   96,274.69  1.40 มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ  123,493.18   80,074.00  1.54 มีประสิทธิภาพ 
4. การเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะดับ

ปวส. 

    
- สาขาวศิวกรรมศาสตร์     
     หลกัสูตร ปวส.ช่างกลโรงงาน  126,723.01  130,325.69  0.97 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร ปวส.ช่างยนต ์  126,527.63   97,074.90  1.30 มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร ปวส.ช่างโลหะ  127,581.84  132,481.03  0.96 ไม่มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม  139,412.83  116,353.79  1.20 มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร ปวส.ไฟฟ้า  125,691.13  100,549.58  1.25 มีประสิทธิภาพ 
     หลกัสูตร ปวส.อิเลก็ทรอนิกส์  129,869.98   89,637.24  1.45 มีประสิทธิภาพ 
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ตารางแสดงความมีประสิทธิภาพจากรายไดผ้ลประโยชน์ต่อตน้ทุนต่อหน่วย (ต่อ) 

ช่ือผลผลติ รายได้ต่อหน่วย 
ต้นทุนต่อ
หน่วย 

รายได้ต่อ
หน่วย/ต้นทุน
ต่อหน่วย 

แปลผล 

5. การเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะดับปวช.    
      หลกัสูตร ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์  140,699.36  111,950.53  1.26 มีประสิทธิภาพ 
      หลกัสูตร ปวช. เมคคาทรอนิกส์  124,423.01   89,650.69  1.39 มีประสิทธิภาพ 
      หลกัสูตร ปวช. เตรียมบริหารธุรกิจ  141,965.42  108,818.56  1.30 มีประสิทธิภาพ 
      หลกัสูตร ปวช. เตรียมสถาปัตยกรรม  143,406.15   97,365.87  1.47 มีประสิทธิภาพ 

 

 จากตารางแสดงความมีประสิทธิภาพ นั้น จะแสดงความมีประสิทธิภาพ 2 กรณีคือ 1 
ความมีประสิทธิภาพจากรายไดผ้ลประโยชน์ต่อหน่วย และกรณีความมีประสิทธิภาพจากรายได้
ผลประโยชน์รวมกบัรายได้เงินงบประมาณต่อหน่วย จากตารางแสดงความมีประสิทธิภาพจาก
รายไดผ้ลประโยชน์ จะเห็นไดว้่าเฉพาะรายไดผ้ลประโยชน์นั้นไม่สามารถท าให้การเรียนการสอน
เกือบทุกหลกัสูตรในมหาวิทยาลยัท่ีแปลผลออกมาเท่ากบัไม่มีประสิทธิภาพ มีแค่เพียง 2 หลกัสูตร
เท่านั้นท่ีมีประสิทธิภาพคือการเรียนการสอนระดบัปริญญาโท หลกัสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ การ
เรียนการสอนระดบัปริญญาตรีมีเพียง 1  หลกัสูตร คือ วศ.บ.วศิวกรรมอาหาร ท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ตารางแสดงความมีประสิทธิภาพจากรายไดผ้ลประโยชน์รวมกบัรายไดเ้งินงบประมาณต่อหน่วย 
พบวา่ส่วนใหญ่แลว้หลกัสูตรท่ีไดรั้บรายไดจ้ากงบประมาณแผน่ดินจะเกิดความมีประสิทธิภาพ เรา
จะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนระดับปริญญาโท มีประสิทธิภาพจ านวน 2 หลักสูตร คือ บธ.ม 
บริหารธุรกิจและศป.ม ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ การเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี มี
หลกัสูตรท่ีมีประสิทธิภาพจ านวน 37 หลกัสูตร แปลผลได้ว่าในภาพรวมแล้วมหาวิทยาลยัไม่มี
ประสิทธิภาพของตน้ทุน และแสดงให้เห็นวา่จากการแสวงหารายไดข้องมหาวทิยาลยัยงัไม่เพียงพอ
กับค่าใช้จ่ายส าหรับผลิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจดัหารายได้ เพื่อให้เพียงพอต่อ
ค่าใชจ่้ายดงักล่าว 
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  2.11.2 จุดคุม้ทุน  

  วิเคราะห์จุดคุม้ทุน คือ จุดท่ีรายรับรวมเท่ากบัตน้ทุนรวม หรือ มีก าไรเท่ากบัศูนย ์

ในการวิเคราะห์เร่ืองน้ีจะใชค้วามสัมพนัธ์ระหว่างก าไร (Profit) ตน้ทุน (Cost) ปริมาณ (Quantity) 

รายรับ (Revenue) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าหรับใช้ในการก าหนดนโยบาย วางแผน และตัดสินใจ

ทางเลือกต่างๆในการลงทุน  

 การจ าแนกตน้ทุนจะจ าแนกตามความสัมพนัธ์ของกิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 

ตน้ทุน  ผนัแปร และตน้ทุนคงท่ี 

 ตน้ทุนคงท่ี ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าใชจ่้ายอ่ืน 

ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภค ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย และค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 

 ตน้ทุนผนัแปร ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม ค่าวสัดุการศึกษา ค่าใชส้อย   

 

วธีิการค านวณจุดคุ้มทุนของหลกัสูตร  

 จ านวนนกัศึกษา ณ จุดคุม้ทุน = ตน้ทุนคงท่ีรวม/(รายรับต่อคน -ตน้ทุนผนัแปรต่อคน) 
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ตารางแสดงรายละเอียดการค านวณจุดคุม้ทุน (กรณีที ่1 ไม่รวมรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน) 

ช่ือผลผลติ 

รายได้ต่อ

หน่วย

(บาท) 

ต้นทุนคงทีร่วม ต้นทุนผนัแปร 

ต้นทุนผนั

แปรต่อ

คน 

จ านวน

นักศึกษา 

ณ 

จุดคุ้มมทุน 

ค่า 

FTES 

ความ

คุ้มค่า 

1.การเรียนการสอนระดับปริญญาโท        

     หลกัสูตร วศ.ม.วศิวกรรมเคร่ืองกล  44,507.34  1,220,960.84  355,343.44   31,955.35  97.27 11.12 ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร วศ.ม.วศิวกรรมไฟฟ้า  40,047.96  1,783,800.12  685,274.94   50,761.11  N/A 13.50 ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ 64,338.62 1,230,461.88 823,089.98 18,380.75 26.77 44.78 คุ้มค่า 

     หลกัสูตร ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 54,069.74 1,410,692.33 246,686.06 18,300.15 39.44 13.48 ไม่คุ้มค่า 

2. การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี      

- สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ        

     หลกัสูตร วท.บ. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 43,429.46 3,446,478.10 1,319,299.78 45,555.93 N/A 28.96 ไม่คุ้มค่า 

-  สาขาวิศวกรรมศาสตร์             

     หลกัสูตร ค.อ.บ. วศิวกรรมไฟฟ้า 35,034.82 6,297,070.28 2,122,286.02 27,706.08 859.23 76.60 ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร ค.อ.บ. วศิวกรรมโยธา 39,161.96 9,982,651.82 4,055,574.36 32,323.06 1,459.69 125.47 ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร ค.อ.บ. วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม 

35,683.52 11,025,782.05 4,146,934.89 47,118.91 N/A 88.01 ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร ค.อ.บ. วศิวกรรมอุตสาหการ 37,633.09 9,142,350.91 3,382,732.39 29,262.39 1,092.19 115.60 ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 35,963.66 12,924,925.68 3,473,731.17 26,980.44 1,438.78 128.75 ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 42,785.19 29,552,889.72 10,182,011.83 34,747.34 3,676.71 293.03 ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 41,792.20 27,143,428.02 11,260,712.44 34,643.02 3,796.72 325.05 ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  41,792.20   27,143,428.02   11,260,712.44   34,643.02  3,796.72 325.05 ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมแม่พิมพ ์  42,590.65  31,045,353.75  12,415,619.59   26,773.38  1,962.75 463.73 ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมโยธา  41,686.42  18,425,149.07   7,570,056.84   30,117.59  1,592.65 251.35 ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  46,256.18  24,129,294.46   9,258,688.24   28,713.56  1,375.47 322.45 ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่  40,258.62  10,881,791.25   3,312,162.28   26,919.39  815.77 123.04 ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  36,225.99   8,200,344.53   3,204,449.69   31,727.22  1,822.80 101.00 ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ  47,012.13   6,673,846.36   3,084,143.17   34,845.14  548.52 88.51 ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร อส.บ. เทคโนโลยเีคร่ืองกล  39,426.15  31,401,182.30  12,578,567.69   31,291.53  3,860.19 401.98 ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร อส.บ. เทคโนโลยโีทรคมนาคม  30,875.89   2,506,448.67   753,988.16   

314,161.73  

N/A 2.40 ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร  113,491.96   45,482.12   26,928.15   26,928.15  0.53 1.00 คุ้มค่า 

     หลกัสูตร วศ.บ.การผลิตและนวตักรรมอาหาร  45,207.58   1,481,801.52   527,719.91   37,586.89  194.44 14.04 ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ

ควบคุมอตัโนมติั 

 33,583.48   4,398,473.17   1,588,760.77   24,894.40  506.21 63.82 ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  32,491.96   930,208.22   428,772.43   33,814.86  N/A 12.68 ไม่คุ้มค่า 
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ตารางแสดงรายละเอียดการค านวณจุดคุม้ทุน (กรณีที ่1 ไม่รวมรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน) 

ช่ือผลผลติ 

รายได้ต่อ

หน่วย

(บาท) 

ต้นทุนคงที่

รวม 
ต้นทุนผนัแปร 

ต้นทุนผนั

แปรต่อคน 

จ านวน

นักศึกษา 

ณ 

จุดคุ้มมทุน 

ค่า 

FTES 

ความ

คุ้มค่า 

3.การเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี      

- สาขาบริหารธุรกิจ        

     หลกัสูตร บช.บ.การบญัชี 39,874.59 44,196,137.43 23,622,682.43 34,051.20 7,589.42 693.74  ไม่คุ้มค่า  

     หลกัสูตร บธ.บ.การจดัการ 47,944.60 23,578,246.77 10,919,660.40 33,936.23 1,683.15 321.77  ไม่คุ้มค่า  

     หลกัสูตร บธ.บ.การตลาด 45,818.12 25,787,234.64 13,580,984.67 35,064.90 2,398.09 387.31  ไม่คุ้มค่า  

     หลกัสูตร บธ.บ.ภาษาองักฤษธุรกิจ 46,442.35 13,889,084.96 6,996,264.83 41,858.71 3,030.14 167.14  ไม่คุ้มค่า  

     หลกัสูตร บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 40,483.47 25,409,808.93 12,922,512.69 41,183.35 N/A 313.78  ไม่คุ้มค่า  

     หลกัสูตร บธ.บ.การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 

(นานาชาติ) 

66,515.19 12,175,519.91 6,200,611.18 33,096.40 364.33 187.35  ไม่คุ้มค่า  

     หลกัสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ 30,312.49 40,408,247.43 21,647,266.48 26,714.47 11,230.68 810.32  ไม่คุ้มค่า  

     หลกัสูตร บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 30,815.16 10,252,193.47 4,965,970.98 23,973.98 1,498.60 207.14  ไม่คุ้มค่า  

- สาขาศิลปกรรมศาสตร์        

     หลกัสูตร ทล.บ.เซรามิก  39,153.98   9,098,772.18  2,165,355.38  32,155.56  1,300.12 67.34  ไม่คุ้มค่า  

     หลกัสูตร ทล.บ.เทคโนโลยกีารพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์  37,751.00  15,670,548.38  4,915,425.01  34,933.02  5,560.92 140.71  ไม่คุ้มค่า  

     หลกัสูตร ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร  48,812.98  15,801,744.28  5,563,209.16  36,000.84  1,233.34 154.53  ไม่คุ้มค่า  

     หลกัสูตร ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม  38,558.82  13,923,336.13  4,714,444.62  31,875.89  2,083.42 147.90  ไม่คุ้มค่า  

     หลกัสูตร ศล.บ.ทศันศิลป์  36,272.96  23,661,297.36  9,195,426.21  35,105.09  20,260.12 261.94  ไม่คุ้มค่า  

     หลกัสูตร ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดบั  39,593.40  12,897,846.14  3,812,242.06  32,599.98  1,844.28 116.94  ไม่คุ้มค่า  

- สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์        

     หลกัสูตร สถ.บ.เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม  30,191.96   779,392.84   219,276.49  102,946.71  N/A 2.13 ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรม  44,983.65  23,010,237.12  8,743,650.19   29,611.39  1,496.87 295.28 ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน  43,539.28  11,972,987.16  5,125,588.04   34,714.45  1,356.74 147.65 ไม่คุ้มค่า 

- สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์        

     หลกัสูตร ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการโรงแรม 41,146.41 12,662,119.79 6,502,546.34 36,904.35 2,984.90 176.20 ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 42,552.66 12,584,965.86 5,898,811.52 30,724.58 1,063.99 191.99 ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ 31,562.13 7,022,984.44 3,264,923.59 25,411.92 1,141.91 128.48 ไม่คุ้มค่า 
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ตารางแสดงรายละเอียดการค านวณจุดคุม้ทุน (กรณีที ่1 ไม่รวมรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน) 

ช่ือผลผลติ 

รายได้ต่อ

หน่วย

(บาท) 

ต้นทุนคงที่

รวม 
ต้นทุนผนัแปร 

ต้นทุนผนั

แปรต่อคน 

จ านวน

นักศึกษา 

ณ 

จุดคุ้มมทุน 

ค่า 

FTES 

ความ

คุ้มค่า 

4. การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปวส.      

- สาขาวิศวกรรมศาสตร์        

     หลกัสูตร ปวส.ช่างกลโรงงาน  34,791.96  4,135,901.80  1,077,125.95  26,928.15  525.94  40.00   ไม่คุ้มค่า  

     หลกัสูตร ปวส.ช่างยนต ์  34,596.57  4,559,539.05  1,750,329.66  26,928.15  594.59  65.00   ไม่คุ้มค่า  

     หลกัสูตร ปวส.ช่างโลหะ  35,650.78  1,794,398.98   457,778.53  26,928.15  205.72  17.00   ไม่คุ้มค่า  

     หลกัสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม  47,481.77  4,502,049.84  1,781,054.70  32,982.49  310.50 54.00 ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร ปวส.ไฟฟ้า  33,760.07  5,079,878.92  1,858,042.26  26,928.15  743.55 69.00 ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร ปวส.อิเล็กทรอนิกส์  37,938.93  6,208,199.95  2,665,886.72  26,928.15  563.83 99.00 ไม่คุ้มค่า 

5. การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ

ปวช. 

       

      หลกัสูตร ปวช. เตรียมวศิวกรรมศาสตร์  48,768.30  16,188,447.53  6,761,411.37  32,982.49  1,025.51 205.00  ไม่คุ้มค่า 

      หลกัสูตร ปวช. เมคคาทรอนิกส์  32,491.96   1,020,027.60   593,684.90  32,982.49  N/A  18.00  ไม่คุ้มค่า 

      หลกัสูตร ปวช. เตรียมบริหารธุรกิจ  50,034.36  5,991,049.13  2,605,617.06  32,982.49  351.34  79.00  ไม่คุ้มค่า 

      หลกัสูตร ปวช. เตรียมสถาปัตยกรรม  51,475.09  5,343,820.42  2,737,547.04  32,982.49  288.97  83.00  ไม่คุ้มค่า 

 
 จากการค านวณจ านวนนกัศึกษา ณ จุดคุม้ทุน ของแต่ละหลกัสูตร พบวา่ กรณีไม่รวมรายได้
จากงบประมาณแผ่นดิน มีเพียง 2 หลกัสูตรท่ีเกิดความคุม้ค่า คือ บธ.ม บริหารธุรกิจ และ วศ.บ 
วิศวกรรมอาหาร และกรณีรวมรายไดจ้ากงบประมาณแผน่ดิน มีจ านวนหลายหลกัสูตรท่ีเกิดความ
คุม้ค่า มหาวทิยาลยัควรพิจารณา เพิ่มรายได ้และควบคุมค่าใชจ่้ายของมหาวทิยาลยั เพื่อให้เกิดความ
คุม้ค่าในการใชค้่าใชจ่้ายในการผลิตนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั 
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ตารางแสดงรายละเอียดการค านวณจุดคุม้ทุน (กรณทีี ่2 รวมรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน) 

ช่ือผลผลติ 

รายได้ต่อ

หน่วย

(บาท) 

ต้นทุนคงที่

รวม 
ต้นทุนผนัแปร 

ต้นทุนผนั

แปรต่อคน 

จ านวน

นักศึกษา 

ณ 

จุดคุ้มมทุน 

ค่า 

FTES 

ความ

คุ้มค่า 

1.การเรียนการสอนระดับปริญญาโท        

     หลกัสูตร วศ.ม.วศิวกรรมเคร่ืองกล  141,083.54  1,220,960.84   355,343.44  31,955.35  11.19  11.12  ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร วศ.ม.วศิวกรรมไฟฟ้า  136,624.16  1,783,800.12   685,274.94  50,761.11  20.77  13.50  ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ  160,914.82  1,230,461.88   823,089.98  18,380.75  8.63  44.78  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์  150,645.93  1,410,692.33   246,686.06  18,300.15  10.66  13.48  คุ้มค่า 

2. การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี      

- สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ        

     หลกัสูตร วท.บ. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร  140,005.66  3,446,478.10  1,319,299.78  45,555.93  36.49  28.96  ไม่คุ้มค่า 

-  สาขาวิศวกรรมศาสตร์             

     หลกัสูตร ค.อ.บ. วศิวกรรมไฟฟ้า  131,611.01   6,297,070.28   2,122,286.02  27,706.08  60.60  76.60  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร ค.อ.บ. วศิวกรรมโยธา  135,738.16   9,982,651.82   4,055,574.36  32,323.06  96.53 125.47  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร ค.อ.บ. วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม 

 132,259.72  11,025,782.05   4,146,934.89  47,118.91  129.50  88.01  ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร ค.อ.บ. วศิวกรรมอุตสาหการ  134,209.29   9,142,350.91   3,382,732.39  29,262.39  87.11 115.60  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ  132,539.86  12,924,925.68   3,473,731.17  26,980.44  122.44 128.75  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  139,361.39  29,552,889.72  10,182,011.83  34,747.34  282.49 293.03  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล  138,368.40  27,143,428.02  11,260,712.44  34,643.02  261.69 325.05  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  139,166.84  31,045,353.75  12,415,619.59   26,773.38  276.22 463.73  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมแม่พิมพ ์  138,262.62  18,425,149.07   7,570,056.84   30,117.59  170.37 251.35  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมโยธา  142,832.38  24,129,294.46   9,258,688.24   28,713.56  211.44 322.45  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  136,834.82  10,881,791.25   3,312,162.28   26,919.39  99.00 123.04  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่  132,802.19   8,200,344.53   3,204,449.69   31,727.22  81.13 101.00  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  143,588.33   6,673,846.36   3,084,143.17   34,845.14  61.37  88.51  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ  136,002.35  31,401,182.30  12,578,567.69   31,291.53  299.88 401.98  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร อส.บ. เทคโนโลยเีคร่ืองกล  127,452.09   2,506,448.67   753,988.16  314,161.73  N/A  2.40   

     หลกัสูตร อส.บ. เทคโนโลยโีทรคมนาคม  136,889.21   1,029,668.98   511,634.82  255,817.41  N/A  2.00   

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร  210,068.16   45,482.12   26,928.15   26,928.15  0.25  1.00  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร วศ.บ.การผลิตและนวตักรรมอาหาร  141,783.78   1,481,801.52   527,719.91   37,586.89  14.22  14.04  ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ

ควบคุมอตัโนมติั 

 130,159.68   4,398,473.17   1,588,760.77   24,894.40  41.78  63.82  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  129,068.16   930,208.22   428,772.43   33,814.86  9.77  12.68  คุ้มค่า 

 



191 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2561 
 

ตารางแสดงรายละเอียดการค านวณจุดคุม้ทุน (กรณทีี ่2 รวมรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน) 

ช่ือผลผลติ 

รายได้ต่อ

หน่วย
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ต้นทุนคงที่
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ต้นทุนผนัแปร 

ต้นทุนผนั

แปรต่อคน 

จ านวน

นักศึกษา 

ณ 

จุดคุ้มมทุน 

ค่า 

FTES 

ความ

คุ้มค่า 

3.การเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี      

- สาขาบริหารธุรกิจ        

     หลกัสูตร บช.บ.การบญัชี  136,450.79  44,196,137.43  23,622,682.43  34,051.20  431.60 693.74  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร บธ.บ.การจดัการ  144,520.80  23,578,246.77  10,919,660.40  33,936.23  213.21 321.77  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร บธ.บ.การตลาด  142,394.32  25,787,234.64  13,580,984.67  35,064.90  240.26 387.31  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร บธ.บ.ภาษาองักฤษธุรกิจ  143,018.55  13,889,084.96   6,996,264.83  41,858.71  137.30 167.14  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  137,059.66  25,409,808.93  12,922,512.69  41,183.35  265.03 313.78  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร บธ.บ.การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 

(นานาชาติ) 

 163,091.39  12,175,519.91   6,200,611.18  33,096.40  93.66 187.35  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ  126,888.69  40,408,247.43  21,647,266.48  26,714.47  403.38 810.32  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  127,391.36  10,252,193.47   4,965,970.98  23,973.98  99.13 207.14  คุ้มค่า 

- สาขาศิลปกรรมศาสตร์        

     หลกัสูตร ทล.บ.เซรามิก  135,730.18   9,098,772.18   2,165,355.38  32,155.56  87.85  67.34  ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร ทล.บ.เทคโนโลยกีารพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์  134,327.20  15,670,548.38   4,915,425.01  34,933.02  157.66 140.71  ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร  145,389.18  15,801,744.28   5,563,209.16  36,000.84  144.46 154.53  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม  135,135.02  13,923,336.13   4,714,444.62  31,875.89  134.84 147.90  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร ศล.บ.ทศันศิลป์  132,849.16  23,661,297.36   9,195,426.21  35,105.09  242.07 261.94  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดบั  136,169.60  12,897,846.14   3,812,242.06  32,599.98  124.53 116.94  ไม่คุ้มค่า 

- สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์        

     หลกัสูตร สถ.บ.เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม  126,768.16   779,392.84   219,276.49  102,946.71  32.72  2.13  ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรม  141,559.85   3,010,237.12  8,743,650.19   29,611.39  205.54 295.28  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน  140,115.48  11,972,987.16  5,125,588.04   34,714.45  113.59 147.65  คุ้มค่า 

- สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์        

     หลกัสูตร ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการโรงแรม  137,722.61  12,662,119.79  6,502,546.34   36,904.35  125.59 176.20  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล  139,128.85  12,584,965.86  5,898,811.52   30,724.58  116.09 191.99  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ  128,138.33   7,022,984.44  3,264,923.59   25,411.92  68.37 128.48  คุ้มค่า 
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ตารางแสดงรายละเอียดการค านวณจุดคุม้ทุน (กรณทีี ่2 รวมรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน) 
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หน่วย
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ต้นทุนคงที่
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นักศึกษา 
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ความ

คุ้มค่า 

3.การเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี      

- สาขาบริหารธุรกิจ        

     หลกัสูตร บช.บ.การบญัชี  136,450.79  44,196,137.43  23,622,682.43  34,051.20  431.60 693.74  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร บธ.บ.การจดัการ  144,520.80  23,578,246.77  10,919,660.40  33,936.23  213.21 321.77  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร บธ.บ.การตลาด  142,394.32  25,787,234.64  13,580,984.67  35,064.90  240.26 387.31  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร บธ.บ.ภาษาองักฤษธุรกิจ  143,018.55  13,889,084.96   6,996,264.83  41,858.71  137.30 167.14  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  137,059.66  25,409,808.93  12,922,512.69  41,183.35  265.03 313.78  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร บธ.บ.การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 

(นานาชาติ) 

 163,091.39  12,175,519.91   6,200,611.18  33,096.40  93.66 187.35  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ  126,888.69  40,408,247.43  21,647,266.48  26,714.47  403.38 810.32  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  127,391.36  10,252,193.47   4,965,970.98  23,973.98  99.13 207.14  คุ้มค่า 

- สาขาศิลปกรรมศาสตร์        

     หลกัสูตร ทล.บ.เซรามิก  135,730.18   9,098,772.18   2,165,355.38  32,155.56  87.85  67.34  ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร ทล.บ.เทคโนโลยกีารพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์  134,327.20  15,670,548.38   4,915,425.01  34,933.02  157.66 140.71  ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร  145,389.18  15,801,744.28   5,563,209.16  36,000.84  144.46 154.53  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม  135,135.02  13,923,336.13   4,714,444.62  31,875.89  134.84 147.90  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร ศล.บ.ทศันศิลป์  132,849.16  23,661,297.36   9,195,426.21  35,105.09  242.07 261.94  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดบั  136,169.60  12,897,846.14   3,812,242.06  32,599.98  124.53 116.94  ไม่คุ้มค่า 

- สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์        

     หลกัสูตร สถ.บ.เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม  126,768.16   779,392.84   219,276.49  102,946.71  32.72  2.13  ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรม  141,559.85   3,010,237.12  8,743,650.19   29,611.39  205.54 295.28  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน  140,115.48  11,972,987.16  5,125,588.04   34,714.45  113.59 147.65  คุ้มค่า 

- สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์        

     หลกัสูตร ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการโรงแรม  137,722.61  12,662,119.79  6,502,546.34   36,904.35  125.59 176.20  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล  139,128.85  12,584,965.86  5,898,811.52   30,724.58  116.09 191.99  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ  128,138.33   7,022,984.44  3,264,923.59   25,411.92  68.37 128.48  คุ้มค่า 
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ตารางแสดงรายละเอียดการค านวณจุดคุม้ทุน (กรณทีี ่2 รวมรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน) 

ช่ือผลผลติ 

รายได้ต่อ

หน่วย

(บาท) 

ต้นทุนคงที่

รวม 
ต้นทุนผนัแปร 

ต้นทุนผนั

แปรต่อคน 

จ านวน

นักศึกษา 

ณ 

จุดคุ้มมทุน 

ค่า 

FTES 

ความ

คุ้มค่า 

4. การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปวส.      
- สาขาวิศวกรรมศาสตร์        

     หลกัสูตร ปวส.ช่างกลโรงงาน  131,368.16   4,135,901.80  1,077,125.95   26,928.15  39.60  40.00  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร ปวส.ช่างยนต ์  131,172.77   4,559,539.05  1,750,329.66   26,928.15  43.74  65.00  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร ปวส.ช่างโลหะ  132,226.98   1,794,398.98   457,778.53   26,928.15  17.04  17.00  ไม่คุ้มค่า 

     หลกัสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม  144,057.97   4,502,049.84  1,781,054.70   32,982.49  40.53  54.00  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร ปวส.ไฟฟ้า  130,336.27   5,079,878.92  1,858,042.26   26,928.15  49.12  69.00  คุ้มค่า 

     หลกัสูตร ปวส.อิเล็กทรอนิกส์  134,515.13   6,208,199.95  2,665,886.72   26,928.15  57.70  99.00  คุ้มค่า 

5. การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปวช.      

      หลกัสูตร ปวช. เตรียมวศิวกรรมศาสตร์  145,344.50  16,188,447.53  6,761,411.37  32,982.49  144.07 205.00  คุ้มค่า 

      หลกัสูตร ปวช. เมคคาทรอนิกส์  129,068.16   1,020,027.60   593,684.90  32,982.49  10.62  18.00  คุ้มค่า 

      หลกัสูตร ปวช. เตรียมบริหารธุรกิจ  146,610.56   5,991,049.13  2,605,617.06  32,982.49  52.73  79.00  คุ้มค่า 

      หลกัสูตร ปวช. เตรียมสถาปัตยกรรม  148,051.29   5,343,820.42  2,737,547.04  32,982.49  46.44  83.00  คุ้มค่า 

 
 จากการค านวณจ านวนนกัศึกษา ณ จุดคุม้ทุน ของแต่ละหลกัสูตร พบวา่ กรณีไม่รวมรายได้
จากงบประมาณแผน่ดิน มีเพียง 2 หลกัสูตรท่ีเกิดความคุม้ค่า คือ บธ.ม บริหารธุรกิจ และ วศ.บ 
วศิวกรรมอาหาร และกรณีรวมรายไดจ้ากงบประมาณแผน่ดิน มีจ านวนหลายหลกัสูตรท่ีเกิดความ
คุม้ค่า มหาวทิยาลยัควรพิจารณา เพิ่มรายได ้และควบคุมค่าใชจ่้ายของมหาวทิยาลยั เพื่อใหเ้กิดความ
คุม้ค่าในการใชค้่าใชจ่้ายในการผลิตนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั
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 2.12 การวดัประสิทธิผล 

 2.12.1 วดัประสิทธิผลของการผลิตบณัฑิต  (ระดบัมหาวทิยาลยั) 
ตารางแสดงการวดัประสิทธิผลของการผลติบัณฑิต  (ระดับมหาวทิยาลยั) 

ปี ต้นทุนต่อหน่วย จ านวนบัณฑิตส าเร็จการศึกษา ต้นทุนรวม 

2561 150,707.53 2,250 339,091,944.32 

2560 114,585.41 2,319 265,723,573.12 

  

 การวดัประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิต (ระดบัมหาวิทยาลยั) ไม่มีประสิทธิผล เปรียบเทียบ

จ านวนบณัฑิตส าเร็จการศึกษา 2561 และ 2560 จ านวนบณัฑิตลดลง 69 คน ในขณะท่ี ตน้ทุนรวม

ในปี 2561 มากกวา่ในปี 2560 จ านวน  73,368,371.20  ลา้นบาท 

 2.12.2 วดัประสิทธิผลของการผลิตบณัฑิต   (ระดบัหลกัสูตร) 

  การวดัประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิต โดยการน าเอาตน้ทุนรวม ระหวา่งปี 2561 
และปี 2560 มาเปรียบเทียบกนั เม่ือพบวา่ตน้ทุนรวมปีใหม่คือ 2561 น้อยกวา่ ปีเก่าคือ 2560 เทียบ
ความมีประสิทธิผลแลว้จะไดเ้ท่ากบั หลกัสูตรนั้นมีประสิทธิผล จ านวน 13 หลกัสูตร  
  - ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร ไม่มีประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิต จ านวน 1 
หลกัสูตร และขอ้มูลไม่สามารถเปรียบเทียบไดจ้  านวน 3  หลกัสูตร 
  - ระดับปริญญาตรี 43 หลักสูตร มีประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิตจ านวน 13 
หลักสูตร ไม่มีประสิทธิผลจ านวน 20  หลักสูตร ข้อมูลไม่สามารถเปรียบเทียบได้จ  านวน 3 
หลกัสูตร  
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ตารางแสดงการวดัประสิทธิผลของการผลติบัณฑิต  (ระดับหลกัสูตร) 

ช่ือผลผลิต 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2560 

เทียบความมี

ประสิทธิผล 
แปลผล ต้นทุนต่อ

หน่วย 

จ านวน

บัณฑิต 

ต้นทุนรวม ต้นทุนต่อ

หน่วย 

จ านวน

บัณฑิต 

ต้นทุนรวม 

1.การเรียนการสอนระดับปริญญาโท         

     หลกัสูตร วศ.ม.วศิวกรรมเคร่ืองกล 141,753.98 5  708,769.91  181,755.08  -   ไม่สามารถเทียบได้ 

     หลกัสูตร วศ.ม.วศิวกรรมไฟฟ้า 182,894.45 8 1,463,155.59  116,326.72  1 116,326.72  1,346,828.87  ไม่มีประสิทธิผล 

     หลกัสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ 45,858.68   50,553.68  -    

     หลกัสูตร ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบ
สร้างสรรค ์

122,950.92   121,298.00  -    

2. การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี       

- สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ         

     หลกัสูตร วท.บ. วิศวกรรมกระบวนการ
อาหาร 

164,564.15 7 1,151,949.07  172,441.32  14 2,414,178.44  -1,262,229.36  มีประสิทธิผล 

-  สาขาวิศวกรรมศาสตร์              

     หลกัสูตร ค.อ.บ. วศิวกรรมไฟฟ้า 109,913.27 -   84,495.32  -    

     หลกัสูตร ค.อ.บ. วศิวกรรมโยธา 111,885.12 30  3,356,553.64   99,483.45  31  3,083,986.84   272,566.81  ไม่มีประสิทธิผล 

     หลกัสูตร ค.อ.บ. วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคม 

172,397.65 21  3,620,350.59  116,917.25  30  3,507,517.59   112,833.01  ไม่มีประสิทธิผล 

     หลกัสูตร ค.อ.บ. วศิวกรรมอุตสาหการ 108,348.47 24  2,600,363.31  115,226.51  30  3,456,795.16  -856,431.84  มีประสิทธิผล 

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและ

ชีวภาพ 

127,368.21 12  1,528,418.50   99,789.50  12  1,197,474.02   330,944.48  ไม่มีประสิทธิผล 

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 135,600.11 105 14,238,012.02  115,845.18  36  4,170,426.57  10,067,585.45  ไม่มีประสิทธิผล 

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 118,148.41 66  7,797,795.02  106,232.43  119 12,641,658.9

9  

-4,843,863.97  มีประสิทธิผล 

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  93,720.43  105  9,840,644.77   100,364.47  123 12,344,829.9

3  

-2,504,185.16  มีประสิทธิผล 

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมแม่พิมพ ์  103,422.34  46  4,757,427.78   97,700.56  50  4,885,028.11  -127,600.33  มีประสิทธิผล 

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมโยธา  103,544.68  87  9,008,387.33   91,535.52  72  6,590,557.77   2,417,829.56  ไม่มีประสิทธิผล 

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  115,360.48  31  3,576,174.90   120,422.88  22  2,649,303.36   926,871.53  ไม่มีประสิทธิผล 

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่  112,918.75  30  3,387,562.64   96,568.29  15  1,448,524.39   1,939,038.25  ไม่มีประสิทธิผล 

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  110,247.31  76  8,378,795.66   94,690.77  61  5,776,137.17   2,602,658.50  ไม่มีประสิทธิผล 

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ  109,407.81  48  5,251,574.70   103,332.48  52  5,373,288.92  -121,714.22  มีประสิทธิผล 

     หลกัสูตร อส.บ. เทคโนโลยเีคร่ืองกล  

1,358,515.3

5  

57  

77,435,374.74  

 161,270.64  59  9,514,967.54   

67,920,407.20  

ไม่มีประสิทธิผล 

หลกัสูตร อส.บ. เทคโนโลยโีทรคมนาคม 770,651.90 19 14,642,386.14 173,763.49 27 4,691,614.24 9,950,771.91 ไม่มีประสิทธิผล 

     หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร 72,410.27   633,787.52 5 3,168,937.60 -3,168,937.60 ไม่สามารถเทียบได้ 

     หลกัสูตร วศ.บ.การผลิตและนวตักรรม

อาหาร 

145,922.07   175,682.24     ไม่สามารถเทียบได้ 

     หลกัสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และระบบควบคุมอตัโนมติั 

 95,448.37     81,566.70     ไม่สามารถเทียบได้ 

     หลกัสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  107,175.13        ไม่สามารถเทียบได้ 
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ตารางแสดงการวดัประสิทธิผลของการผลติบัณฑิต  (ระดับหลกัสูตร) 

ช่ือผลผลิต 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2560 

เทียบความมี

ประสิทธิผล 
แปลผล ต้นทุนต่อ

หน่วย 

จ านวน

บัณฑิต 

ต้นทุนรวม ต้นทุนต่อ

หน่วย 

จ านวน

บัณฑิต 

ต้นทุนรวม 

3.การเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี       

- สาขาบริหารธุรกิจ         

     หลกัสูตร บช.บ.การบญัชี  97,758.27  184 17,987,521.05  113,775.77  215 24,461,789.97  -6,474,268.92  มีประสิทธิผล 

     หลกัสูตร บธ.บ.การจดัการ 107,212.94  284 30,448,474.49  109,023.46  263 28,673,168.96  1,775,305.54  ไม่มีประสิทธิผล 

     หลกัสูตร บธ.บ.การตลาด 101,645.24  233 23,683,341.76  101,468.44  196 19,887,814.49  3,795,527.27  ไม่มีประสิทธิผล 

     หลกัสูตร บธ.บ.ภาษาองักฤษธุรกิจ 124,957.22  127 15,869,566.97  110,719.27  107 11,846,961.38  4,022,605.59  ไม่มีประสิทธิผล 

     หลกัสูตร บธ.บ. ระบบสารสนเทศทาง

คอมพิวเตอร์ 

122,163.05  81  9,895,206.99  100,864.99  97  9,783,904.30   111,302.69  ไม่มีประสิทธิผล 

     หลกัสูตร บธ.บ.การจดัการธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ (นานาชาติ) 

 98,084.50  47  4,609,971.50  101,152.57  41  4,147,255.53   462,715.98  ไม่มีประสิทธิผล 

     หลกัสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ  76,581.49     44,295.68  -    

     หลกัสูตร บธ.บ. ระบบสารสนเทศทาง

ธุรกิจ 

 73,468.01     -    

- สาขาศิลปกรรมศาสตร์         

     หลกัสูตร ทล.บ.เซรามิก 167,272.46  13 2,174,542.00  151,527.05  16  2,424,432.76  -249,890.76  มีประสิทธิผล 

     หลกัสูตร ทล.บ.เทคโนโลยกีารพิมพแ์ละ

บรรจุภณัฑ ์

146,300.71  32 4,681,622.83  126,226.39  34  4,291,697.19   389,925.64  ไม่มีประสิทธิผล 

     หลกัสูตร ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร 138,257.64  53 7,327,655.03  116,335.21  79  9,190,481.74  -1,862,826.70  มีประสิทธิผล 

     หลกัสูตร ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 126,016.10  36 4,536,579.49  124,756.55  53  6,612,097.29  -2,075,517.80  มีประสิทธิผล 

     หลกัสูตร ศล.บ.ทศันศิลป์ 125,436.07  76 9,533,141.14  112,244.50  93 10,438,738.49  -905,597.34  มีประสิทธิผล 

     หลกัสูตร ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดบั 142,894.55  49 7,001,832.75  122,979.16  58  7,132,791.32  -130,958.57  มีประสิทธิผล 

- สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์         

     หลกัสูตร สถ.บ.เทคโนโลยี

สถาปัตยกรรม 

468,858.84  3 1,406,576.52  320,201.39  9 2,881,812.50  -1,475,235.98  มีประสิทธิผล 

     หลกัสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรม 107,538.23  65 6,989,984.68  107,763.60  44 4,741,598.21  2,248,386.47  ไม่มีประสิทธิผล 

     หลกัสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 115,804.78  30 3,474,143.29  109,272.42  25 2,731,810.59   742,332.70  ไม่มีประสิทธิผล 

- สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์         

     หลกัสูตร ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการ

โรงแรม 

108,766.55  106 11,529,254.31  103,509.48  107 11,075,514.78   453,739.53  ไม่มีประสิทธิผล 

     หลกัสูตร ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพื่อการ

ส่ือสารสากล 

 96,274.69  54  5,198,833.16   95,634.14  38  3,634,097.38  1,564,735.78  ไม่มีประสิทธิผล 

     หลกัสูตร ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการ

บริการ 

 80,074.00     64,453.16   -       
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2.13  ภาวะมีงานท าของบณัฑิต 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เชียงใหม่ มีบณัฑิตส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2560 ระดบัปริญญาตรี 2,225 คน โดยวิเคราะห์จากจ านวนบณัฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 2,079 
คน มีบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดท้  างานภายใน 1 ปี จ  านวน 1,593 คน เท่ากบัร้อยละ 71.60 บณัฑิต
ท่ีไดง้านท าตรงสาขาท่ีเรียน จ านวน 1,252 คน เท่ากบัร้อยละ 56.27 บณัฑิตท่ีไดง้านท าแต่ไม่ตรง
สาขาท่ีเรียน จ านวน 354 คน เท่ากับร้อยละ 15.91 อนุมานได้ว่าในการผลิตบัณฑิตสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานไดดี้  
 

ตารางแสดงภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2560 และ 2559 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
2560 2559 

จ านวน
บัณฑิต 

ร้อยละ จ านวนบัณฑิต ร้อยละ 

จ านวนบัณฑิต  2,225   100.00   2,303   100.00  

จ านวนบัณฑิตทีต่อบแบบส ารวจ  2,079   93.44   2,187   94.96  

จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหลงัส าเร็จ

การศึกษา 

 1,593   71.60   1,609   69.87  

ตรงสาขาทีเ่รียน  1,252   56.27   1,342   58.27  

ไม่ตรงสาขาทีเ่รียน  354   15.91   267   11.59  

รายได้เฉลีย่เทยีบเกณฑ์ปริญญาตรี 

-  น้อยกว่า 15,000 บาท 861 คน 998 คน 

-  เท่ากบั/ตามเกณฑ์ 15,000 บาท 319 คน 261 คน 

- มากกว่า 15,000 บาท 364 คน 350 คน 

จ านวนบัณฑิตประกอบอาชีพอสิระ           86        3.87          141        6.12  
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2.14  การเปรียบเทียบขอ้มูลตน้ทุนต่อหน่วยเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขนั 
 การเปรียบเทียบโอกาสในการแข่งขนั จะเปรียบเทียบกลุ่มสาขาวิชาในระดับ

ปริญญาโทและระดบัปริญญาตรี โดยใช้ขอ้มูลจากรายงานตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีในการวิเคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุนผลผลิตของสถาบนัอุดมศึกษา จาก
มหาวิทยาลยัท่ีเลือกมาท าการวิเคราะห์ เป็นมหาวิทยาลยัท่ีได้ด าเนินการค านวณตน้ทุนต่อหน่วย 
และจดักลุ่มสาขาวิชาตามหลกัเกณฑข์องส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคก์ารมหาชน) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้เลือกเปรียบเทียบขอ้มูลตน้ทุนต่อ
หน่วยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กบัมหาวทิยาลยัในกลุ่มราชมงคลคือ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธญับุรี รายงานตน้ทุนต่อหน่วยในระดบัสาขา พบวา่ 
ตารางแสดงการเปรียบเทยีบต้นทุนต่อหน่วยเพือ่สร้างโอกาสในการแข่งขัน 

   
 จากการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรีทั้งหมด 6  สาขาวชิา  
พบวา่มี 1 สาขาวิชาของมทร.ลา้นนาท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยนอ้ยกวา่ มทร.ธญับุรี คือ ระดบัปริญญาตรี
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ น้อยกว่าร้อยละ 9.42 ท่ีมทร.ล้านนาสามารถสร้างโอกาสในการ
แข่งขันได้ แต่ยงัมีอีก 5 สาขาวิชา ท่ีมทร.ล้านนามีต้นทุนมากกว่ามทร.ธัญบุรีคือ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหาร สาขาวิชาศิลปกรรม
ศาสตร์ และสาขามนุษยแ์ละสังคมศาสตร์ ท่ีท าให้ มทร.ลา้นนายงัไม่สามารถสร้างโอกาสในการ
แข่งขนักบัมทร.ธญับุรีได ้

ระดับปริญญาตรี 

 

มทร.ล้านนา 
 

มทร.ธัญบุรี 
 

ผลต่าง

ต้นทุน

ต่อหน่วย 

(ร้อยละ) 

 

ความสามารถในการ

แข่งขัน 

 

ต้นทุนรวม 

(บาท) 

จ านวน

ผลผลิต 

FTES 

ต้นทุนต่อ

หน่วย

(บาท) 

ต้นทุนรวม 

(บาท) 

จ านวน

ผลผลิต 

FTES 

ต้นทุนต่อ

หน่วย

(บาท) 

สาขาวิทยาศาสตร์

กายภาพและชีวภาพ 

60,397,326.14 477.45 126,499.79 141,177,207.15 1,392.28 101,400.01 24.75 ไม่สามารถแข่งขันได้ 

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 539,861,492.36 5,949.36 90,742.78 363,443,910.04 4,499.44 80,775.37 12.34 ไม่สามารถแข่งขันได้ 

สาขาบริหารธุรกิจ 555,223,713.22 6,685.52 83,048.70 344,391,411.18 6,936.34 49,650.31 67.27 ไม่สามารถแข่งขันได้ 

สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 125,630,453.91 1,064.51 118,017.17 117,227,737.50 1,397.00 83,913.91 40.64 ไม่สามารถแข่งขันได้ 

สาขาสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

47,873,911.72 435.81 109,850.42 78,310,244.83 645.76 121,268.34 -9.42 แข่งขันได้ 

สาขามนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

85,818,378.43 952.64 90,084.79 266,244,744.15 3,330.57 79,939.69 12.69 ไม่สามารถแข่งขันได้ 



199 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2561 
 

 และจากการวิเคราะห์รายงานตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตท่ีผ่านมาพบว่า ตน้ทุนการผลิตของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนามีตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆจากปีก่อนๆ โดยมีจ านวน
นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนนอ้ยลง ในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ท่ีกลุ่มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลมีความถนดั มีตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตสูงข้ึนกวา่ปีก่อน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา จึงควรพิจารณาปรับการบริหารจัดการทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
ทรัพยากรร่วมกนัในบางวชิาเพื่อลดตน้ทุนการผลิต  
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

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

5.1-2-02 ค าสัง่ มทร.ลา้นนา ท่ี 21/2561 ลงวนัท่ี 1 ธนัวาคม  2561 
5.1-2-03 รายงานวเิคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต 

 

 

 



200 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2561 
 

 ข้อ 3. ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเส่ียง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเส่ียงที่
เกิดจำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำม
พนัธกจิของสถำบันและให้ระดับควำมเส่ียงลดลงจำกเดิม 

 
ผู้ก ำกบัดูแลตวับ่งช้ี : 1. รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและพฒันาระบบ 

2. ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี 
หน่วยงำน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผศ.นทีชยั ผสัดี 

ผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา 
หน่วยงำน/ผู้รับผดิชอบร่วม : ผศ.ศุภชยั อคัรนรากลุ 

ผูอ้  านวยการกองนโยบายและแผน 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรำยงำน : 1. นางจีรพชัร์ วงคท์า 

2. นางสาวพชัราภรณ์ อว้นเฝือ 
3. นายประเสริฐ อุประทอง 

โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1121 
E-mail :  qarmutl_cm@hotmail.com 

 
ผลกำรด ำเนินงำน :  

1. มหาวิทยาลยัจดัท าคู่มือบริหารจดัการความเส่ียง (5.1-3-01) และแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารจดัการความเส่ียง (5.1-3-02) โดยมีหนา้ท่ี น าเป้าหมายของมหาวิทยาลยัมาวเิคราะห์ เพื่อระบุ
ความเส่ียงและวิเคราะห์สาเหตุ ประเมินระดบัความเส่ียงและมาตรการควบคุม จดัระดบัความเส่ียง
และเลือกวิธีการจัดการความเส่ียง ท าแผนบริหารจัดการความเส่ียงและด าเนินการ ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินตามแผนและปรับปรุงแผน รายงานผลต่อผูบ้ริหารอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

2. คณะกรรมการน ารายงานผลการด าเนินงานการบริหารจัดการความเส่ียงของ
ปีงบประมาณ 2561 และแผนยทุธศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พ.ศ. 2562-2565 
ฉบบัปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562 (5.1-3-03) มาวิเคราะห์เป้าหมาย และระบุความเส่ียง พร้อมปัจจยัท่ี
ก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความลม้เหลวหรือลดโอกาสท่ีจะ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั ในการอบรมเชิงปฏิบติัการการบริหารจดัการความ
เส่ียงให้กบัผูบ้ริหารและคณะกรรมการฯ และการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คร้ังท่ี 
1/2562 วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2562 (5.1-3-04-1 : สรุปการประชุมคณะท างานการบริหารความเส่ียง) 
ประเมินระดบัความเส่ียงและมาตรการควบคุม จดัระดบัความเส่ียงและเลือกวิธีการจดัการความ
เส่ียง ท าแผนบริหารจดัการความเส่ียง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คร้ังท่ี 2/2562 
วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562  (5.1-3-04-2 : สรุปประชุมคณะท างานการบริหารความเส่ียง) และให้
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หน่วยงาน พื้นท่ี คณะและวิทยาลยั จดัท าแผนการบริหารจดัการความเส่ียงของหน่วยงานโดยถือเอา
แผนการบริหารจดัการความเส่ียงของมหาวทิยาลยัเป็นแนวทาง 

3. คณะกรรมการระบุความเส่ียงและวิเคราะห์สาเหตุ ประเมินระดับความเส่ียงและ
มาตรการควบคุม จดัระดบัความเส่ียงและเลือกวิธีการจดัการความเส่ียง (5.1-3-05)  ไว ้8 ประเด็น
ความเส่ียง ดงัน้ี   

3.1 บณัฑิตท่ีมีงานท าตรงสาขาวิชาชีพมีงานท าภายใน 1 ปี หลงัส าเร็จการศึกษา ไม่ถึงร้อย
ละ 70 

3.2 เครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตบณัฑิตระหว่างมหาวิทยาลยั องค์กรภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและต่างประเทศ ท่ีได้ด าเนินการร่วมกัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 10 
เครือข่าย 

3.3 อตัราตวัป้อนท่ีจะเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัท่ีลดลง ท าให้ยอดนกัศึกษาไม่เป็นไป
ตามแผนรับ ร้อยละ 85 

3.4 ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีไดป้ระโยชน์จากการใชผ้ลงานวจิยั ผลงานสร้างสรรค ์การบริการ
วชิาการและนวตักรรม ไม่ถึง 50 หน่วยงาน 

3.5 รางวลัท่ีไดรั้บดา้นศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาลา้นนา ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ถึง 6 รางวลั 

3.6 งบประมาณและมูลค่าทรัพยากรท่ีได้รับการสนบัสนุนจากเครือข่ายและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมพนัธกิจของมหาวิทยาลยัดา้น
การวจิยั นวตักรรมและการบริการวชิาการ ไม่ถึง 100 ลา้นบาท 

3.7 มูลค่าของความร่วมมือของเครือข่ายและผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกิดจากการน า
ผลงานวจิยั ผลงานสร้างสรรค ์การบริการวชิาการและนวตักรรม ไม่ถึง 150 ลา้นบาท 

3.8 ร้อยละผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้านหลักธรรมาภิบาล  ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่ถึง ร้อยละ 80 

4. คณะกรรมการท าแผนบริหารจดัการความเส่ียงและด าเนินการตามแผนบริหารจดัการ
ความเส่ียง (5.1-3-06) ไว ้5 ประเด็นความเส่ียง ดงัน้ี 

ความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์ 
4.1 บณัฑิตท่ีมีงานท าตรงสาขาวิชาชีพมีงานท าภายใน 1 ปี หลงัส าเร็จการศึกษา ไม่ถึงร้อย

ละ 70 
4.2 อตัราตวัป้อนท่ีจะเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัท่ีลดลง ท าให้ยอดนกัศึกษาไม่เป็นไป

ตามแผนรับ ร้อยละ 85 
4.3 ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีไดป้ระโยชน์จากการใชผ้ลงานวจิยั ผลงานสร้างสรรค ์การบริการ

วชิาการและนวตักรรม ไม่ถึง 50 หน่วยงาน 
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4.4 งบประมาณและมูลค่าทรัพยากรท่ีได้รับการสนบัสนุนจากเครือข่ายและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมพนัธกิจของมหาวิทยาลยัดา้น
การวจิยั นวตักรรมและการบริการวชิาการ ไม่ถึง 100 ลา้นบาท 

4.5 ร้อยละผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้านหลักธรรมาภิบาล  ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่ถึง ร้อยละ 80 

5. คณะกรรมการได้ท าการติดตาม ประเมิน ผลการด าเนินงานตามแผน โดยการประชุม
คณะท างานความเส่ียง คร้ังท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2562  คร้ังท่ี 4 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2562 และ การ
อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน ตามประกาศ
กระทรวงการคลงั ปี 2561 ให้กบัผูป้ฏิบติังานทุกหน่วยงานและคณะกรรมการฯ และการประชุม
คณะกรรมการบริหารจดัการความเส่ียง คร้ังท่ี 5/2562 วนัท่ี 21 สิงหาคม 2562 (5.1-3-07) เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการด าเนินการการบริหารจดัการความเส่ียงในปี 2563 ต่อไป 
 6. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง (5.1 -3-08) ต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาให้ขอ้แสนอแนะและปรับปรุงแผนบริหารจดัการ
ความเส่ียง การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั ใน วนัท่ี 3 กนัยายน 2562 (5.1-3-09) 

  
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนอ้ำงองิ : 

หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 
5.1-3-01 คู่มือการบริหารความเส่ียง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา   
5.1-3-02 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเส่ียง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ลา้นนา 80/2562 
5.1-3-03 แผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พ.ศ. 2562-2565 
5.1-3-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
5.1-3-05 การประเมินการบริหารจดัการความเส่ียง 
5.1-3-06 แผนการบริหารจดัการความเส่ียง 
5.1-3-07 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารจดัการความเส่ียง 
5.1-3-08 การรายงานผลการด าเนินงานการบริหารจดัการความเส่ียง 
5.1-3-09 วาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั วนัท่ี 3 ก.ย. 2562 
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 ข้อ 4.  บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน 
อย่างชัดเจน 

 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผศ.นทีชยั ผสัดี  

ผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : ส านกังานอธิการบดี 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางมาลาริน  ประจ าดี 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1121 
E-mail :  qarmutl_cm@hotmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
พระราชบญัญติัข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารบริหารราชการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอนั
จะท าใหป้ระชาชนเกิดความมัน่ใจ ศรัทธา และไวว้างใจในการบริหาราชการแผน่ดินของรัฐบาล 
 จากเจตนารมณ์ดังกล่าว ผู ้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มีการ
บริหารงานโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานมหาวิทยาลยั โดยค านึงถึง
ประโยชนสู์งสุดของมหาวทิยาลยัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดงัน้ี 
 
4.1 หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พ.ศ. 2562-2565 ฉบบัปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 (5.1-4-01) 
และแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (5.1-4-02) 
 ดงันั้นมหาวทิยาลยัมีการก าหนดนโยบายในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวดัของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ของทุกส่วนงานอย่างต่อเน่ือง 
(สถาบนั/ส านัก/กอง)  ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา (5.1-4-03) ซ่ึงจดัประชุมข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน ส่งผลให้การด าเนินงานในภาพรวม
บรรลุผลส าเร็จเป็นอย่างดี และมอบให้กองนโยบายและแผน รายงานสรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัของแผนยทุธศาสตร์/แผนปฏิบติัราชการ (5.1-4-04) 
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4.2 หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 มหาวิทยาลยั มีการสร้างกลไกการบริหารจดัการภายในมหาวิทยาลยั โดยก าหนดให้มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของ
มหาวิทยาลยั เพื่อให้การบริหารส่วนงานเป็นไปตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั รวมทั้งมีการ
พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการและการบริหารงานของมหาวิทยาลยั เพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์จากแหล่งฐานขอ้มูลเดียวกนัในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั ส่งผลให้มหาวิทยาลยัสามารถ
ใชท้รัพยากรไดเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานตามภารกิจเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม เช่น 
  ขอ้มูลบริการ อาจารย/์เจา้หนา้ท่ี  
  - ระบบบริหารงานบุคคล http://hr.rmutl.ac.th/  
  - ระบบทะเบียนกลาง http://regis2015.rmutl.ac.th/ 
  - ระบบส านกังานอิเล็กทรอนิกส์ http://eoffice.rmutl.ac.th/ 
  - ระบบจองสัญญาณเช่ือมต่อการประชุมทางไกล http://arit.rmutl.ac.th/econference/ 
  - การจดัประชุมต่าง ๆ ผา่นระบบการประชุมทางไกล  (VDO-Conference) 
  - การใชไ้ฟลอิ์เล็กทรอนิกส์ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั 
  - ระบบจองรถ http://reserve.rmutl.ac.th/login 
  - ระบบสารสนเทศงานวจิยั  https://hrd.rmutl.ac.th/rms/login.php  
  - ระบบบริหารจดัการโครงการและแผน  https://bpm.rmutl.ac.th/login  
 การเรียนการสอนออนไลน์  
  - Tell Me More http://tmm.rmutl.ac.th/  
  - Rosetta Stone https://rajamangala.rosettastoneenterprise.com/en-US/  
  - E-Learning http://education.rmutl.ac.th/  
 บริการสารสนเทศ   
  - สมคัร RMUTL Account http://arit.rmutl.ac.th/search_email/register  
  - RMUTL Mail (Office365) http://arit.rmutl.ac.th/page/office365  
  - ดาวน์โหลดซอฟตแ์วร์ลิขสิทธ์ิ http://download.rmutl.ac.th/  
  - บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย https://noc.rmutl.ac.th/main/  
  - แจง้ปัญหาดา้นไอที https://noc.rmutl.ac.th/help/  
 สืบคน้ฐานขอ้มูล  
  - ฐานขอ้มูลหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) http://www.elibrary.rmutl.ac.th/  
  - สืบคน้ทรัพยากรหอ้งสมุด (Search) http://autolib.rmutl.ac.th/main/index.aspx 
  - ระบบจดัเก็บผลงานวชิาการ (Intellectual Repository)    http://repository.rmutl.ac.th/ 

http://hr.rmutl.ac.th/
http://regis2015.rmutl.ac.th/
http://eoffice.rmutl.ac.th/
http://arit.rmutl.ac.th/econference/
http://reserve.rmutl.ac.th/login
https://hrd.rmutl.ac.th/rms/login.php
https://bpm.rmutl.ac.th/login
http://tmm.rmutl.ac.th/
https://rajamangala.rosettastoneenterprise.com/en-US/
http://education.rmutl.ac.th/
http://arit.rmutl.ac.th/search_email/register
http://arit.rmutl.ac.th/page/office365
http://download.rmutl.ac.th/
https://noc.rmutl.ac.th/main/
https://noc.rmutl.ac.th/help/
http://www.elibrary.rmutl.ac.th/
http://autolib.rmutl.ac.th/main/index.aspx
http://repository.rmutl.ac.th/
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  - ฐานขอ้มูลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา https://datacenter.rmutl.ac.th/ 
-ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี กองนโยบายและแผน   
  (https://bpm.rmutl.ac.th/monitoring/report/report-overview) 

 
4.3 หลกัการตอบสนอง (Responsiveness) 
 มหาวิทยาลยัมีการให้บริการดา้นต่าง ๆ ตามพนัธกิจ ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียได้ทุกกลุ่มท่ีมีความหลากหลายได้เป็นอย่างดี อาทิ การ
พฒันาหลกัสูตรทั้งระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการทางดา้น
การประกอบวิชาชีพและสังคมอยา่งมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน (5.1-4-05) การบริการวชิาการอยา่ง
มีส่วนร่วมเพื่อให้ชุมชนเขม้แข็งและย ัง่ยืน (5.1-4-06) การประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการ
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เช่น  
  - การส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต (5.1-4-07) เพื่อน าผลการส ารวจมาเป็น
ขอ้มูลในการจดัท าแผน/วางแผนการผลิตบณัฑิต พฒันากระบวนการผลิตบณัฑิต โดยการให้แสดง
ความคิดเห็นตามแบบส ารวจผา่นช่องทางไปรษณีย ์และทางเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน   
  - การมีระบบการจดัการข้อร้องเรียน โดยการใช้ช่องทางทั้งท่ีติดต่อโดยตรงมายงั
มหาวทิยาลยั หรือผูบ้ริหารทุกระดบั ส่งผา่นไปรษณีย ์หรือส่งดว้ยตนเองหรือผา่นทางตูรั้บร้องเรียน 
การส่งขอ้ความผ่านระบบไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือการส่งขอ้ความผา่น Hot line บน
เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยั การแจง้ดว้ยตนเองหรือทางโทรศพัท ์ผา่นส่วนราชการหรือผูบ้ริหารระดบัสูง
ของรัฐ เพื่อให้การตอบสนองข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ท่ี มีมาย ังมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผูร้้องเรียน/ร้องทุกข์ ท่ีสมควรได้รับการแก้ไขหรือเยียวยา
สามารถรายงานผลไปยงัส่วนราชการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐบาลไดท้นัตามก าหนด 
 
4.4 หลกัภาระความรับผดิชอบ (Accountability) 

มหาวิทยาลยัได้ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีตามนโยบายและ
พนัธกิจท่ีก าหนดไว ้เพื่อสนองต่อความคาดหวงัของชุมชน สังคม โดยไดมี้การบริหารจดัการและ
ส่งเสริมผลกัดนัการด าเนินงานดา้นต่าง ๆให้บรรลุผลส าเร็จในพนัธกิจด้านต่าง ๆ อาทิ การผลิต
บณัฑิตท่ีมีคุณธรรมและคุณภาพออกไปรับใช้สังคม จะเห็นไดจ้ากรายงานผลการส ารวจบณัฑิตท่ี 
ไดง้านท าภายในระยะเวลา 1 ปี (5.1-4-08) การผลิตผลงานวิจยัท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์และ 
แกปั้ญหาใหแ้ก่สังคมและชุมชน (5.1-4-09)  
 นอกจากน้ีภายในองคก์รณ์ยงัมีการก าหนดผูรั้บผิดชอบและมอบหมายงานอยา่งชดัเจนของ
ทุกภาคส่วน (5.1-4-10) 
 

https://datacenter.rmutl.ac.th/
https://bpm.rmutl.ac.th/monitoring/report/report-overview
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4.5 หลกัความโปร่งใส (Transparency) 
 มหาวิทยาลัยมีการรายงานสถานภาพทางการเงิน การหาผลประโยชน์ และผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยั ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (5.1-4-11) /สภา
มหาวิทยาลยัเป็น ประจ าทุกเดือน นอกจากนั้นมหาวิทยาลยั ได้มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแก่ภาค
ส่วนต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบและหลากหลายช่องทาง เช่น เวบ็ไซต ์ข่าวประชาสัมพนัธ์ การติด
ประกาศ อินเตอร์เน็ต แผน่พบั จดหมายข่าว และการแถลงข่าวกบัส่ือมวลชน อาทิเช่น 

- การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ เช่น รายงานการจดัซ้ือจดัจา้ง ขอ้มูล
การรับสมคัรงาน โดยใชรู้ปแบบท่ีหลากหลายช่องทาง ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์ข่าวประชาสัมพนัธ์ประจ าวนั 
การติดประกาศทัว่ไป สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลยั (FM) สถานีโทรทศัน์อินเตอร์เน็ต
มหาวิทยาลยั (Channel) วารสารข่าวรายเดือน รายงานประจ าปีมหาวิทยาลยั รายงานทางการเงิน 
แผน่พบั จดหมายข่าว และการแถลงข่าวโดยตรงกบัส่ือมวลชน เป็นตน้ 

- มีระบบและกลไกการด าเนินการดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ไดแ้ก่ มี
การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน การแสดงเจตจ านงสุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน การประกาศแนวทางการป้องกนัการรับ
สินบน และการประกาศแนวทางป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
สร้างความรู้ ความเขา้ใจแก่ทุกหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ของหน่วยงาน การป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน่ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตอบสนองกบันโยบายรัฐบาลสอดคลอ้ง
กบับริหารราชการแผน่ดิน และยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

- ด าเนินการจดัท ารายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจ า  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (5.1-04-12) 
 
4.6 หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) 
 มหาวิทยาลยัมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการเก่ียวกบัการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ีมี 
ผูท้รงคุณวุฒิจากส่วนงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัร่วมเป็นคณะกรรมการ (5.1-
04-13) และมีการจดัประชุมอย่างเป็นประจ าทุกเดือน ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวทิยาลยั การประชุมสภาวชิาการ การประชุมสภามหาวทิยาลยั เป็นตน้  นอกจากนั้นยงัไดจ้ดัให้
มีการแสดงความคิดเห็นในการพฒันามหาวิทยาลยัผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น ตูรั้บขอ้คิดเห็น โทรศพัท์
สายด่วน เวบ็บอร์ดสายตรงท่านอธิการบดี เป็นตน้  
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4.7 หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
 มหาวิทยาลยัไดมี้การมอบหมายและการกระจายอ านาจการตดัสินใจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(5.1-04-14) เช่น การมอบอ านาจจากอธิการบดีใหร้องอธิการบดีปฏิบติัราชการแทน การมอบอ านาจ
ในการอนุมติัการใชจ่้ายเงินและอนุมติัการเบิกจ่ายเงินแทนอธิการบดี ใหแ้ก่รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ 
และคณบดีคณะต่าง ๆ การมอบอ านาจให้คณบดี ผูอ้  านวยการ และผูรั้บผิดชอบให้ปฏิบติัราชการ
แทน เป็นต้น การมอบและการกระจายอ านาจการตดัสินใจของมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีมี
นโยบายท่ีจะมอบและกระจายอ านาจการตดัสินใจให้แก่รองอธิการบดีดา้นต่าง ๆ ภายใตร้ะเบียบ
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเตม็ท่ี โดยจดัท าเป็นค าสั่งลายลกัษณ์อกัษร เช่น 
- มอบและกระจายอ านาจให้รองอธิการบดี ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีในดา้นต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง 
- กระจายอ านาจการตดัสินใจในเร่ืองการบริหารจดัการภายในหน่วยงานเป็นผูรั้บผิดชอบ 

นอกจากน้ียงัมีการพิจารณาและทบทวนเพื่อก ากบัติดตามเร่ืองการมอบและกระจายอ านาจ
ใหเ้หมาะสมและทนัเหตุการณ์เป็นประจ าทุกปี 

 
4.8 หลกันิติธรรม (Rule of Law) 
 มหาวิทยาลัยมีการใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการบริหารงานด้วย 
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการออก 
ข้อบงัคบัของมหาวิทยาลัย ระเบียบและประกาศ เพื่อถือปฏิบติัร่วมกันทั้งน้ี ได้มีการเผยแพร่
ขอ้บงัคบั กฎระเบียบ และประกาศผา่นเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั  อาทิ   
- พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั ประกาศเก่ียวกบัการจดัตั้งส่วนงานและการแบ่งหน่วยงานใน

ส่วนงาน 
- ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัสภามหาวทิยาลยั  
- ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล  
- ขอ้บงัคบั เก่ียวกบัการสรรหาหวัหนา้ส่วนงาน   
- ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการเงิน การพสัดุ และระบบการตรวจสอบ   
- ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหาร วชิาการ การประกนัคุณภาพ การศึกษา การประเมิน   
- ขอ้บงัคบั/ประกาศเก่ียวกบัการบริหารทัว่ไป   
- ขอ้บงัคบัเก่ียวกบั สิทธิสวสัดิการ   
- ขอ้บงัคบัเก่ียวกบั นกัศึกษา  และระเบียบอ่ืน ๆ 
(https://center.rmutl.ac.th/download) 
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4.9 หลกัความเสมอภาค (Equity) 
 มหาวิทยาลยัมีการบริหารจดัการเพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบายของมหาวิทยาลยั 
โดยยึดหลักความเสมอภาค ปฏิบติัต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่มีการ
แบ่งแยก เช่น  
- การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสในการพฒันาตนเอง สนับสนุนให้เข้าร่วม

ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีรับผดิชอบ  
- การจดัสวสัดิการต่าง ๆ ใหก้บับุคลากรของมหาวทิยาลยั 
- เปิดโอกาสใหก้บับุคลากรไดแ้สดงความคิดเห็นโดยเท่าเทียมกนัในเวทีการประชุมต่าง ๆ 
- การจดัระบบการบริการทางกายภาพส าหรับผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาส เช่น ปรับปรุงอาคาร 

ทางเดินเทา้ และหอ้งน ้าส าหรับคนพิการ เป็นตน้ 
 
4.10 หลกัมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

มหาวิทยาลยัมีการบริหารจดัการโดยมุ่งเน้นฉันทามติ ยึดหลกัการของการมีส่วนร่วมทาง
ความคิดซ่ึงกนัและกนั โดยมีกระบวนการหาขอ้ตกลงร่วมกนัในการปฏิบติังาน ทั้งจากผูรั้บบริการ 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารระดับต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีโอกาสแสดงความคิดเห็นผ่านช่อง ทางการส่ือสารต่าง ๆ ทั้ งการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั การรับฟังขอ้เสนอแนะจากท่ีประชุมสัมมนาต่าง ๆ เช่น  
- การสัมมนาเพื่อจดัท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงได้รับฟังความเห็นทั้ งจาก

บุคลากรภายในมหาวทิยาลยัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
- การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 2561  

ซ่ึงไดเ้ปิดโอกาสใหทุ้กส่วนงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและหาขอ้สรุปร่วมกนั  
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-4-01 แผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พ.ศ. 2562-2565 ฉบบั
ปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 

5.1-4-02 แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
5.1-4-03 วาระการประชุม รายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม มติรับรองรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั 
5.1-4-04 สรุปผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ประจ าปี

งบประมาณ 2562 
5.1-4-05 หลกัสูตร มคอ.2 
5.1-4-06 รายงานสรุปผลการจดัโครงการบริการวชิาการแก่ชุมชน 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-4-07 รายงานความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
5.1-4-08 รายงานผลการส ารวจบณัฑิตท่ี ไดง้านท าภายในระยะเวลา 1 ปี 
5.1-4-09 สรุปงานวจิยัท่ีน าไปใชป้ระโยชนแ์ก่สงัคมและชุมชน 
5.1-4-10 JD JS ของแต่ละหน่วยงาน 
5.1-4-11 ราบงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั 
5.1-4-12 รายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจ า ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

5.1-4-13 ค าส่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั, สภาวชิาการ, สภามหาวทิยาลยั 
5.1-4-14 หลงัสือมอบอ านาจ 
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 ข้อ 5.  การก ากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ  

 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผศ.นทีชยั ผสัดี  

ผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : ส านกังานอธิการบดี 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : 1. นางจีรพชัร์ วงคท์า 

2. นางสาวนิภาพร ทาสีเขียว 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1121 
E-mail :  qarmutl_cm@hotmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 

1. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนามีการด าเนินงานดา้นการจดัการความรู้ (KM) 
โดยไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั (5.1-5-01) ตามค าสั่งมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ท่ี 568/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ายุทธศาสตร์และบริหารจดัการ
ความรู้ในองคก์ร เพื่อใหก้ารด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ท่ีสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์และพนัธกิจของ 
มหาวทิยาลยั โดยก าหนดประเด็นความรู้ 3 ประเด็น ดงัน้ี (การบ่งช้ีความรู้) 

- ประเด็นดา้นการจดัการเรียนการสอน  
- ประเด็นดา้นการวจิยั  
- ประเด็นดา้นการบริหารจดัการ 

2. มหาวทิยาลยัไดจ้ดัโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการการจดัการองคค์วามรู้ ประจ าปี
การศึกษา 2561 ในวนัท่ี 30-31 ตุลาคม 2561 ณ  หอ้ง ศศ.LA 201-202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (5.1-
5-02) มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผูรั้บผดิชอบงานการจดัการความรู้ ทุกพื้นท่ี ทุกคณะ และหน่วยงานกลาง 
จ านวน 100 คน ใช้งบประมาณทั้งหมด 129,610 บาท และได้จดัสรรงบประมาณไปยงัคณะละ 
15,000 บาท และพื้นท่ีละ 15,000 บาท (5.1-5-03)  เพื่อให้คณะและพื้นท่ีด าเนินกิจกรรม การ
แสวงหา แลกเปล่ียน เรียนรู้ และการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ ในแต่ละประเด็น ดงัน้ี 
 

หน่วยงาน แผนการจัดการองค์ความรู้ 
มทร. ลา้นนา เชียงราย ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการวิจยั และ 

ดา้นการบริหารจดัการ 
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มทร.ลา้นนา น่าน ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการวิจยั 
และ ดา้นการบริหารจดัการ 

มทร.ลา้นนา พิษณุโลก ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการวิจยั 
และ ดา้นการบริหารจดัการ 

มทร.ลา้นนา ล าปาง ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการวิจยั และ 
ดา้นการบริหารจดัการ 

มทร.ลา้นนา ตาก ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการวิจยั และ 
ดา้นการบริหารจดัการ 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการวิจยั และ 
ดา้นการบริหารจดัการ 

คณวศิวกรรมศาสตร์ ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการวิจยั และ 
ดา้นการบริหารจดัการ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการวิจยั และ 
ดา้นการบริหารจดัการ 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการวิจยั และ 
ดา้นการบริหารจดัการ 

วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการวิจยั และ 
ดา้นการบริหารจดัการ 

ส านกังานอธิการบดี/สถาบนั/ส านกั ดา้นการบริหารจดัการ 
หมายเหตุ ดา้นบริหารจดัการของ 4 คณะ ใหด้ าเนินการร่วมกนั 

 
แผนการจดัการองค์ความรู้ทั้ง 3 ประเด็น (5.1-5-04) มีรายละเอียดในแผนการจดัการองค์

ความรู้ ประกอบดว้ย  (การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ) 
- ประเด็นยทุธศาสตร์ ท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการองคค์วามรู้  
- เป้าประสงค ์ในการจดัการองคค์วามรู้ของแต่ละประเด็น  
- ตวัช้ีวดั (KPI)  เกณฑก์ารประเมินความส าเร็จของการจดัการองคค์วามรู้  
- เป้าหมายของตวัช้ีวดั  ความส าเร็จของการจดัการองคค์วามรู้  
- องคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติัราชการ  

นอกจากน้ี คณะกรรมการจดัการองคค์วามรู้ ไดก้  าหนดไวใ้นแผนการจดัการองคค์วามรู้ ให้
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากร ทั้ง 3 ประเด็น จ านวน 8 คร้ัง (พฤศจิกายน 2561 – มีนาคม 
2562)  ทุกวนัพุธเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  
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 3. มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ (5.1-5-05) จากความรู้ ทกัษะของผูมี้
ประสบการณ์ (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดตาม
แผนการจดัการองคค์วามรู้  ในแต่ละหน่วยงานท่ีก าหนด และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
โดยให้คณาจารย์ท่ีมีผลงานโดดเด่นทางด้านการเรียนการสอน และผลงานทางด้านวิจยั ร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั พร้อมส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบนั 
เช่น การส่งเสริมให้มีชุมชน นกัปฏิบติัและเครือข่ายด้านการจดัการความรู้ ทั้งระหว่างหน่วยงาน
ภายนอกสถาบนั มหาวิทยาลยัไดส่้งบุคลากรเขา้ร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจดัการ
ความรู้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล สถาบนัการพลศึกษาและสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ คร้ังท่ี 
12 “การจดัการความรู้สู่มหาวทิยาลยันวตักรรม” (Knowledge Management : Innovative University
) ระหวา่งวนัท่ี 25-28 กุมภาพนัธ์ 2562 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี  
โดยมีบุคลากรเขา้ร่วม จ านวน 24 คน ใชง้บประมาณ จ านวน 122,296 บาท (5.1-5-06) ทั้งน้ีในงาน
ไดมี้การจดัการประกวดบทความและโปสเตอร์แนวปฏิบติัท่ีดี "การจดัการความรู้สู่มหาวิทยาลยั
นวตักรรม" ข้ึนด้วย โดยมีบุคลากรของ มทร.ล้านนา ได้รับรางวลั ดงัน้ี (การแบ่งปันแลกเปล่ียน
ความรู้ และ การสร้างและแสวงหาความรู้) 

- รางวลับทความดีเด่นเหรียญทองแดง  "แนวทางการจดัซ้ือและติดตามรายการวสัดุอุปกรณ์ 
ส านกังาน" โดย นายวรีภทัร กนัแกว้ และ นายจิรวฒัน์ แกว้รากมุก            

- โปสเตอร์ รางวลัชมเชย   "การจดัเก็บส่ือมลัติมิเดียเพื่อใหบ้ริการสืบคน้ภายในองคก์รของ 
สถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคงลา้นนา" โดย นายพิษณุ พรม 
พราย, นายจกัรินทร์ ช่ืนสมบติั, นายเจษฎา สุภาพรเหมินทร์, น.ส.สุธาสินี ผูอ้ยูสุ่ข, น.ส.รัตนาภรณ์ 
สารภี  
 4. ผลการด าเนินการติดตามรายงานผลการจดัการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน ท่ีมีการ

ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

มหาวิทยาลยัท่ีครอบคลุมพนัธกิจในดา้นต่าง ๆ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานไดแ้นวทางการปฏิบติังานท่ี

ดี (การประมวลและกลัน่กรองความรู้)  เผยแพร่ในหน่วยงาน และรายงานผลการด าเนินงานมายงั

ส านักประกันคุณภาพเพื่อท าการรวบรวมและเผยแพร่ในเว็ป https://qa.rmutl.ac.th/ (การเขา้ถึง

ความรู้) 

 5. แต่ละหน่วยงานน าแนวทางการปฏิบติัท่ีดีของแต่ละประเด็นความรู้ ปรับใช้ในการ

ปฏิบติังานจริง เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน, บรรลุเป้าหมายของการ

พฒันาคน, บรรลุเป้าหมายการพฒันาองคก์รไปเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และบรรลุความเป็นหมู่

คณะ ความเอ้ืออาทรระหวา่งกนัในท่ีท างาน (การเรียนรู้) 

https://qa.rmutl.ac.th/
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รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

5.1-5-01 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ายุทธศาสตร์และบริหารจดัการความรู้ในองค์กร 
ตามค าสั่งท่ี 568/2562 

5.1-5-02 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการการจดัการองคค์วามรู้ ประจ าปี
การศึกษา 2561 

5.1-5-03 จดัสรรงบประมาณโครงการการบริหารจดัการความรู้ 
5.1-5-04 แผนการจดัการองคค์วามรู้ 
5.1-5-05 รายงานการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
5.1-5-06 โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจดัการความรู้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคล สถาบนัการพลศึกษาและสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ คร้ังท่ี 12 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.1  การบริหารของสถาบันเพือ่การก ากบัตดิตามผลลพัธ์ตามพนัธกจิ กลุ่มสถาบัน และ

เอกลกัษณ์ของสถาบัน   

 ข้อ 6.การก ากบัติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพฒันาบุคลากรสาย

วชิาการและสายสนับสนุน 

ผูก้  ากบัดูแลตวับ่งช้ี: รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวสัดิการ 

หน่วยงาน/ผูรั้บผิดชอบหลกั :  ผูอ้  านวยการกองบริหารงานบุคคล 

หน่วยงาน/ผูรั้บผิดชอบร่วม : - 

ผูจ้ดัเก็บขอ้มูลและรายงาน : นางเฉลิมศรี  สนัติธรางกรู 

นายพร้อมพงศ ์ โสภาวรรณ์ 

นางศรัญญา  อินทร์ค าเช้ือ 

โทรศพัท ์: 053-921444 ต่อ 1202 

E-mail : - 

ผลการด าเนินงาน : 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ด าเนินการจัดท าแผนการบริหารและ

แผนพฒันาบุคลากร สายวชิาการและสายสนบัสนุน พ.ศ. 2562-2565 (5.1-6-01)และแผนการบริหาร

และแผนพฒันาบุคลากร สายวิชาการและสายสนบัสนุน พ.ศ. 2562 (5.1-6-02)ท่ีสอดคลอ้งกบัแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พ.ศ.2562-2565 ฉบบัปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 

(5.1-6-03) และแผนปฏิบติัราชการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 (5.1-6-04) ไดเ้ผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานในสังกดัมหาวิทยาลยัฯ ดาวน์โหลดเอกสารไดท่ี้

https://personal.rmutl.ac.th/ (5.1-6-05) 
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การก ากบัติดตามด้านการลาศึกษาเพือ่เพิม่จ านวนอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 แนวทางการพฒันาบุคลากรดา้นการศึกษาต่อ มหาวิทยาลยัมีแนวทางการพฒันาบุคลากร

ดา้นการศึกษาต่อโดยมีงบประมาณการพฒันาบุคลากรท่ีสนบัสนุนทุนอุดหนุนการศึกษาส าหรับ

บุคลากรสายวิชาการใหมี้ระดบัการศึกษาสูงข้ึน ตลอดจนใหทุ้นสนบัสนุนในการไปน าเสนอผลงาน

วิชาการทั้งในระดบัชาติและระดับนานาชาติ เพื่อพฒันาศกัยภาพ บุคลากร การให้ทุนอุดหนุน

การศึกษาต่อผา่นโดยกองทุนพฒันาบุคลากร  ซ่ึงในปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลยัไดพ้ิจารณาอนุญาต

ใหบุ้คลากรลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก จ านวน 12  ราย (5.1-6-06) 

มหาวิทยาลยัได้พิจารณาผูมี้สิทธิรับทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประจ าปี 2562 (พิจารณารับรองรายช่ือผูล้าศึกษาต่อระดบัปริญญาเอกจากมหาวทิยาลยัฯ และอยูร่ะหวา่ง

การเตรียมตวั) จ านวน 3 ราย (5.1-6-07) 

(1) นายธีระยทุธ   ขอดแกว้ สังกดัคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

(2) นายณฐัพงศ ์  หลา้กอง สังกดัคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

(3) นายวชัรัตน์    ถมทอง  สังกดัวทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 

การก ากบัติดตามการลาศึกษาเพือ่เพิม่จ านวนอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

1. ก ากับติดตามการรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาอย่างเคร่งครัด  โดยการ

รายงานผลจะตอ้งผา่นคณะตน้สังกดัเพื่อร่วมกนัตรวจสอบความกา้วหนา้ของการศึกษา ส่วนกรณีท่ี

ไม่รายงานผลการศึกษาภาคเรียนล่าสุดจะถูกระงบัการเบิกจ่ายทุนการศึกษาโดยกองคลงั  

2. ก ากบัติดตามการขอขยายเวลาศึกษาต่อ 

  2.1 กรณีลาศึกษาต่อในประเทศ ผูป้ฏิบติังานลาศึกษาต่อ ติดตามก่อนส้ินสุดสัญญา

เดิม 90 วนั และ ผูล้าศึกษาต่อด าเนินการขอขยายเวลาศึกษาก่อนส้ินสุดสัญญาเดิม 60 วนั  

  2.2 กรณีลาศึกษาต่อต่างประเทศ ผูป้ฏิบติังานลาศึกษาต่อ ติดตามก่อนส้ินสุด

สัญญาเดิม 60 วนั และผูล้าศึกษาต่อด าเนินการขอขยายเวลาศึกษาติดตามก่อนส้ินสุดสัญญาเดิม 45 วนั 

3. ก ากับการขอขยายเวลาศึกษา โดยการยื่นขยายเวลาศึกษาต่อจะต้องผ่านท่ีประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ ก่อนจะส่งมายงักองบริหารงานบุคคล เพื่อเสนอพิจารณาในการประชุม

คณะกรรมการทุนการศึกษาฯ ก่อนจะด าเนินการขยายเวลาศึกษาต่อตามมติของคณะกรรมการ

ทุนการศึกษาฯ 
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4. ให้ความส าคญักบัขอ้มูลการติดต่อของผูล้าศึกษาต่อ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อระหว่าง

ตน้สังกดั/กองบริหารงานบุคคล ในการก ากบัดูแลและติดตามอยา่งใกลชิ้ดมากข้ึน และเพิ่มช่องทาง

ในการติดต่อกบัตน้สังกดั/กองบริหารงานบุคคล โดยใชโ้ซเชียลมีเดียเป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีจะท าให้

ผูล้าศึกษาต่อไดรั้บการตอบกลบัท่ีรวดเร็ว     

5. จดัใหมี้การปฐมนิเทศ/เตรียมความพร้อมและสร้างความเขา้ใจของผูล้าศึกษาต่อ พร้อม

กบัมีการก ากบัใหมี้การลงช่ือรับทราบแนวปฏิบติัการลาศึกษาต่อรายบุคคล 

6. ก ากบัติดตามการแจง้ส าเร็จการศึกษา กรณีผูล้าศึกษาต่อท่ีรายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติั

ราชการครบ 1 ปี และติดตามทุก 1 ปี จนกวา่จะส าเร็จการศึกษา 

7. ปรับปรุงและออกแบบฐานข้อมูลลาศึกษาต่อ พัฒนาให้มีการเก็บข้อมูลเชิงลึก

รายบุคคล เพื่อเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลแฟ้มประวติัรวมไปถึงติดตามการท างาน ผลงานต่างๆ หลงัส าเร็จ

การศึกษาของผูล้าศึกษาต่อ/ผูรั้บทุน 

 จากกระบวนการติดตามขา้งตน้ ในปีการศึกษา 2561  มีบุคลากรรายงานตวักลบัจ านวน 12 คน  

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (5.1-6-08) 

1. รายงานตวักลบั และส าเร็จการศึกษา  จ  านวน 3  ราย 

2. รายงานตวักลบั แต่ยงัไม่ส าเร็จการศึกษา  จ านวน  7  ราย 

3. รายงานตวักลบั เหตุพน้สภาพการศึกษา จ านวน 2 ราย 

 การก ากับติดตามการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  

และศาสตราจารย์) 

 1. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการจดัท าผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นการ

เสริมสร้างศกัยภาพในการจดัท าผลงานทางวชิาการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน ก.พ.อ. โดยมีการเสริม

ความรู้ความเขา้ใจในรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการ ขั้นตอน และการพฒันาผลงานทางวิชาการเพื่อ

ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการใหแ้ก่บุคลากรในมหาวิทยาลยั  โดยจดัโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ 

เร่ือง คุณธรรมและจริยธรรมการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ เพื่อป้องกนัปัญหาการลอกเลียน

ผลงานทางวิชาการ และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการลักลอก/คัดลอกผลงาน

วิชาการ (Plagiarism) และมาตรการลงโทษของการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ ตลอดจนสร้าง

ความรู้ความเขา้ใจถึงแนวคิดและเทคนิควิธีในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารท่ีมี 

Impact Factor สูง  โดยมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ   จ  านวน 293  คน  (5.1-6-09)  
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 2.  มหาวิทยาลยัไดมี้การส ารวจขอ้มูลบุคลากรสายวิชาการ ไปทางคณะวิชา และวิทยาลยั

เพื่อสรุปจ านวนขา้ราชการพลเรือน และพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาผูท่ี้มีคุณสมบติัในการยื่น

เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด และมีการเชิญชวนขา้ราชการพล

เรือนในสถาบนัอุดมศึกษา และพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ท่ีมีคุณสมบติัสมควรแก่การเสนอขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการเขา้ร่วมโครงการ จ านวน  864  คน (5.1-6-10) 

  3.  มหาวิทยาลยัมีนโยบายเก่ียวกบัการต่อสัญญาจา้งของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา กรณี
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์และ
ศาสตราจารย ์ให้มหาวทิยาลยัท าสัญญาจา้งปฏิบติังานมีระยะเวลาจนถึงวนัสุดทา้ยขอปีงบประมาณ
ท่ีบุคคลนั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ โดยความเห็นชอบของ กบม. รายละเอียดตามประกาศ  
มทร.ล้านนา เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการท าสัญญาจ้าง และการต่อสัญญาจ้างของ
พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา สังกดั มทร.ลา้นนา พ.ศ. 2560 ขอ้ 9 (5.1-6-11) 
  สรุปผลการด าเนินงาน  ในปีการศึกษา 2561  มีผู้ด ารงยืน่ขอต าแหน่งทางวชิาการทีอ่ยู่

ระหว่างด าเนินงาน  ดังนี ้ 

- ต าแหน่งศาสตราจารย ์  3   ราย 

- ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 22  ราย  

- ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 102 ราย 

รวม    127  ราย 

 การด าเนินงานตามตัวช้ีวดัและค่าเป้าหมาย ทีเ่ช่ือมโยงกบัแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั 

มิติที ่2  ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตวัช้ีวดัท่ี 6 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการได้ยื่นขอก าหนดต าแน่งทางวิชาการ (บุคลากรท่ีมี

ต าแหน่งอาจารย)์ 

 มหาวิทยาลยัมีผูมี้คุณสมบติัในการยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทั้งส้ิน  จ  านวน 

597 คน (ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา จ านวน 249 คน , พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา  

จ านวน 348  คน)จ านวนผูมี้คุณสมบติัในการยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  จ  านวน 580  คน  

คิดเป็นร้อยละ 97.15 
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  การก ากับติดตามด้านการสรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ  

ประจ าปีการศึกษา  2561 

ผลการด าเนินงาน : 

1. มหาวิทยาลยัฯ ไดด้ าเนินการสรรหาพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา จ านวน 2 คร้ัง คร้ังท่ี 

1/2561 เป็นการสรรหาทดแทนต าแหน่งวา่งท่ีลาออกระหว่างปี โดยกองบริหารงานบุคคลไดด้ าเนินการ 

รับสมคัรพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา สายวชิาการและสายสนบัสนุน จ านวนทั้งส้ิน 21 อตัรา โดย

มหาวิทยาลยัฯ ไดป้ระกาศรายช่ือผูส้อบไดเ้ขา้เป็นพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ตามประกาศลง

วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 และให้เร่ิมปฏิบติังานในวนัท่ี 3 ธันวาคม 2561 โดยลูกจา้งชั่วคราวท่ี

ไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา จ านวน 11 คน และคนนอก จ านวน 6 คน รวม

เป็น 17 คน คงคา้งท่ีสรรหาไม่ไดจ้  านวน 4 คน โดยจะน าไปสรรหาในภาพรวมในปีงบประมาณ 

2562 คร้ังต่อไป (5.1-6-12) 

2. ตามมติคณะบุคคลปฏิบติัหนา้ท่ีแทนสภามหาวิทยาลยัฯ คร้ังท่ี 10(1/2562) เม่ือวนัท่ี 22 

มกราคม 2562  ไดเ้ห็นชอบแนวทางการบริหารอตัราก าลงัตามกรอบงานงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน  

และอนุมติัการก าหนดอตัราต าแหน่งของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 90 

อตัรา  (5.1-6-13)  ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานใน

สถาบนัอุดมศึกษา ไดก้ าหนดรายละเอียดการสอบ   ก าหนดวนั  เวลา  สถานท่ี  และระเบียบเก่ียวกบั 

การสอบ  และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการสอบ  เพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมีคุณสมบติั ตามหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย  โดยได้ด าเนินการประชุมคร้ังท่ี 1/2562  เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2562  (5.1-6-14)  ซ่ึง

มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการประกาศรับสมคัรพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาตามท่ีได้จดัสรร

รวมทั้งอตัราทดแทน ทั้งสายวิชาการและสายสนบัสนุน คร้ังท่ี 1/2562 จ านวนทั้งส้ิน 94 อตัรา รวม

อตัราคา้งบรรจุในการสรรหาคร้ังท่ี 1/2561 โดยไดบ้รรจุและแต่งตั้งในวนัท่ี 17 มิถุนายน 2562 จ านวน

ทั้งส้ิน 86 คน โดยแยกเป็นลูกจา้งชัว่คราว (คนใน) ท่ีไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา 

จ านวน 71 คน และบุคคลภายนอก จ านวน 15 คน (5.1-6-15) 

3. มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เ ร่ือง 

มาตรฐานความสามารถภาษาองักฤษของอาจารย์ประจ า โดยก าหนดให้ผูเ้ข้ารับการบรรจุเป็น

พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา จะตอ้งผา่นการทดสอบทกัษะดา้นภาษาองักฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน

ความรู้จากการรายงานตวัเขา้ปฏิบติัราชการเพื่อบรรจุเขา้เป็นพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา     ทั้ งน้ี
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มหาวิทยาลยัฯ ไดข้ยายระยะเวลาให้พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีไม่มีผลภาษาองักฤษท่ีก าหนด

ไวใ้นประกาศฯ ให้น าผลภาษาองักฤษมายื่นภายในช่วงเวลาทดลองงานไม่เกิน 1 ปี  เพื่อให้เป็นไป

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับ

พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 (5.1-6-16)      

4. มหาวิทยาลยัฯ ได้รายงานผลการด าเนินการสรรหาพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา  
งบประมาณ ประจ าปี 2562 ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 
40 (3/2562) เม่ือวนัท่ี 26  กรกฎาคม 2562 ทั้งน้ี  มหาวิทยาลยัฯ จะด าเนินการสรรหาอตัราว่างใน
ปีงบประมาณ 2563  ในภาพรวมของมหาวทิยาลยั (5.1-6-17) 
 

การด าเนินงานตามตัวช้ีวดัและค่าเป้าหมาย ทีเ่ช่ือมโยงกบัแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั 

มิติที ่1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  เป็นมิติของการจัดท าแนวทางและวธีิการบริหารทรัพยากร

บุคคลให้สอดคล้องกบัวสัิยทศัน์ของมหาวทิยาลยั 

ตวัช้ีวดัท่ี 3 ร้อยละของการสรรหาอาจารยท่ี์มีคุณวฒิุในสาขาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาท่ีเปิดสอน  

ตามสรุปผลการสรรหาพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา เขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี 40(3/2562) เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562  เพื่อรับทราบขอ้มูล

การสรรหาพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา จากขอ้มูลรายงานการสรรหาฯ ขา้งตน้ มหาวิทยาลยัได้

ด าเนินการสรรหาอตัราท่ีไดจ้ดัสรรและอตัราวา่งระหวา่งปี ทั้งส้ิน จ านวน 94 อตัรา โดยไดรั้บการ

บรรจุเรียบร้อยแล้ว จ  านวน 86 อตัรา คงเหลืออตัราว่างท่ียงัสรรหาไม่ได้ จ  านวน 8 อตัรา (สาย

วิชาการ  5 อตัรา สายสนบัสนุน 3 อตัรา)  ทั้งน้ี อธิการบดีเห็นชอบให้ด าเนินการสรรหาอตัราวา่งใน

ปีงบประมาณ 2563 ในภาพรวมของมหาวิทยาลยั ต่อไป  ซ่ึงการสรุปผลการสรรหาอาจารยท่ี์มีคุณวุฒิใน

สาขาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาท่ีเปิดสอน  เพื่อลดอุปสรรคการพฒันาตนเองและการยืน่ขอต าแหน่งทาง

วชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  ซ่ึงอาจให้อาจารยส์ับเปล่ียนการท าหนา้ท่ีรับผิดชอบหลกัสูตร โดย

การด าเนินการอยู่ในระหว่างการด าเนินการติดตามผลจากคณะและวิทยาลยั  ซ่ึงคาดว่าจะได้รับผล

ประมาณส้ินเดือนกนัยายน 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการบรรจุใหม่ มีผลทักษะด้าน

ภาษาองักฤษหรือผ่านการทดสอบตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 

 ในการการบรรจุแต่งตั้งพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา  ในปีการศึกษา  2561  มีพนกังานใน

สถาบนัอุดมศึกษาผ่านการทดสอบทกัษะดา้นภาษาองักฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ จ  านวน 26 ราย  

คิดเป็นร้อยละ 22.36  

ตัวช้ีวดัที ่6 ร้อยละของลูกจ้างช่ัวคราวได้รับการบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

  จากการสรรหาพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562  

มหาวิทยาลยัฯ ไดด้ าเนินการสอบบรรจุพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา และมีลูกจา้งชัว่คราวสอบเขา้

รับการคดัเลือก และไดรั้บการแต่งตั้งเป็นพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา จ านวน 81 ราย คิดเป็นร้อยละ 

93.96  

 ทั้งน้ีมหาวิทยาลยัฯ ไดร้วบรวมและสรุปขอ้มูลของจ านวนลูกจา้งชัว่คราวท่ีไดบ้รรจุเป็น

พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ทั้งสายวิชาการและสายสนบัสนุน เพื่อวเิคราะห์กรอบอตัราก าลงั ให้

สอดคล้องกับโครงสร้างของมหาวิทยาลัย และจัดแนวทางและวิธีการบริหารงานบุคคลให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป 

  การก ากบัติดตามการปรับระดับต าแหน่งให้สูงขึน้ของบุคลากรสายสนับสนุน 
 ผลการด าเนินงาน :  

1. ในปีการศึกษา 2561  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) 
ได้อนุมติักรอบระดบัต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน  ระดบัช านาญการ  จ านวน 17 อตัรา
รายละเอียดดงัน้ี (5.1-6-18) 

- อนุมติักรอบระดบัต าแหน่งของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา  จ  านวน 11 อตัรา 
ในการประชุมคร้ังท่ี 37(2/2561) เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม  2561 

- อนุมติักรอบระดบัต าแหน่งของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
จ านวน ๑ อตัรา ในการประชุมคร้ังท่ี 38(1/2562) เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2562 

- อนุมติักรอบระดบัต าแหน่งของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา จ านวน 3 อตัรา 
ในการประชุมคร้ังท่ี 38(1/2562) เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2562 

- อนุมติักรอบระดบัต าแหน่งของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา จ านวน 2 อตัรา 
ในการประชุมคร้ังท่ี 39(2/2562) เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2562 
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2. มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารง

ต าแหน่งสูงข้ึน  ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ  ระดบัช านาญการและระดบั

ช านาญการพิเศษ  ลงวนัท่ี  11 มกราคม 2562 (5.1-6-19) 

3. มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศรับสมคัรบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ ง

บุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ  ระดบัช านาญการ ลงวนัท่ี  11 

มกราคม 2562 (5.1-6-20) 

4. มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศรับสมคัรบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ ง

บุคคลใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ  ระดบัช านาญการพิเศษ  ลงวนัท่ี  

11 มกราคม 2562 (5.1-6-21) 

5. มหาวิทยาลยัฯ ไดอ้อกประกาศการรับสมคัรบุคคลเพื่อเขา้รับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง

ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารระดบัผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเท่า  จ  านวน 15  กอง ลงวนัท่ี 21 

พฤษภาคม 2562 (5.1-6-22) 

ทั้งน้ี  มหาวิทยาลยัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง

สูงข้ึนประจ ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้มีการประชุมคร้ังท่ี 1/2562 วนัท่ี  26 

กรกฎาคม 2562 เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารง

ต าแหน่งสูงข้ึน  ระดับช านาญการ และช านาญการพิเศษ และคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อ

ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ระดบัช านาญการ และช านาญการพิ เศษ   

รวมทั้ง  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ได้มีการประชุมคร้ังท่ี 

40(3/2562) เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562  ไดต้รวจสอบคุณสมบติัและประสบการณ์ในการบริหาร

หน่วยงานของผูส้มคัร และมีการประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการประเมิน ในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562  

(5.1-6-23) 

 
 
 
 
 



222 
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มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นมิติที่ เน้นกิจกรรมและ

กระบวนการของการพัฒนาบุคลากรของมหาวทิยาลัยให้เกิดความคุ้มค่า  มีการน าระบบสารสนเทศ

การจัดการข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลมาให้เกดิประโยชน์สูงสุด 

ตวัช้ีวดัท่ี 9  ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนปรับระดบัต าแหน่งใหสู้งข้ึนตามคุณสมบติัครบ  

              จากผลการด าเนินการปรับระดับต าแหน่งให้สูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน ในปี
การศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมติักรอบอตัราระดับช านาญการ จ านวน 61 อตัรา มีผูมี้
คุณสมบติัครบ จ านวน 50 ราย  จ  านวนผูมี้คุณสมบติัครบยื่นขอรับการประเมิน จ านวน 49 รายคิด
เป็นร้อยละ 98  
 
  การก ากบัติดตามผลการด าเนินงานส่งเสริมการบริหารทีม่ีธรรมาภิบาล  และส่งเสริมให้

บุคลากรมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

ผลการด าเนินงาน : 

 กองบริหารงานบุคคลไดจ้ดัโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร  การสัมมนาเชิงปฏิบติัการณ์
ในรูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ “เร่ืองกฎหมายปกครองส าหรับผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั”   เม่ือวนัท่ี 
16 – 17  มกราคม 2562  ณ  หอ้งประชุม 3 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยั  ไดแ้ก่  อธิการบดี  รองอธิการบดี  ผูช่้วย
อธิการบดี  คณบดี  ผูอ้  านวยการวทิยาลยั  รองคณบดี  ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั  รองผูอ้  านวยการ
สถาบนั/ส านกั  และผูอ้  านวยการกอง  เป็นตน้ โดยมีหวัขอ้หลกัในการใหค้วามรู้ทางกฎหมาย  ดงัน้ี 

1. ความหมายและลกัษณะของการบริการสาธารณะ 
2. กฎหมายท่ีใชใ้นการบริหารงาน 

3. ประเภทของกฎหมาย 

4. อ านาจผูบ้ริหาร 

5. การบริหารงาน 

6. ความรับผดิชอบ 

จากการด าเนินโครงการดงักล่าว  ไดก้ าหนดผูเ้ขา้ร่วมโครงการไว ้ จ  านวน  82  คน ได้มี

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 85  คน  ถือวา่นิมิตรหมายท่ีดีท่ีผูบ้ริหารให้ความสนใจ  เพื่อน าความรู้มา

ใชใ้นการบริหารท่ีมีธรรมาภิบาล  (5.1-6-24) 
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การด าเนินงานตามตัวช้ีวดัและค่าเป้าหมาย ทีเ่ช่ือมโยงกบัแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั 

มิติที ่4  ความพร้อมรับผดิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตวัช้ีวดัท่ี 10 ร้อยละของการกระท าผดิจรรยาบรรณลดลง 
 จากผลการด าเนินงานทางวินยั/ความรับผิดทางละเมิด/จรรยาบรรณ  ในระหวา่งปีการศึกษา 

2561  มีการด าเนินการทางวินยั/ความรับผิดทางละเมิด/จรรยาบรรณ  จ านวน  6  เร่ือง  แต่เน่ืองดว้ย

การด าเนินการจัดโครงการดังกล่าวได้จัดในเดือนมกราคม 2562 ซ่ึงอยู่ในไตรมาส 4  ของปี

การศึกษา 2561  จึงไม่สามารถคิดสัดส่วนร้อยละของการกระท าผิดจรรยาบรรณลดลงได ้ อีกทั้ง

มหาวิทยาลยัอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการตามค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี  39/2559  

เร่ือง  การจดัระเบียบและแกไ้ขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบนัอุดมศึกษา  สั่ง ณ วนัท่ี 12 กรกฎาคม 

2559   (5.1-6-25) 

 การก ากบัติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 
ผลการด าเนินงาน : 

2. มหาวทิยาลยัไดก้ าหนดแบบฟอร์ม IDP-01  ส าหรับวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการวาง
แผนการพฒันา  แบบฟอร์ม IDP-02 ส าหรับวางแผนการพฒันาบุคลากรรายบุคคล และแบบฟอร์ม 
IDP-03  ส าหรับ ติดตามผลการพฒันาบุคลากรรายบุคคลระยะสั้น และไดก้ าหนดแบบฟอร์ม IDP-
04  ส าหรับวางแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคลระยะยาว  ซ่ึงแบบฟอร์ม IDP-04 (1) ส าหรับสาย
วิชาการ และแบบฟอร์ม IDP-04(2) ส าหรับสายสนบัสนุน  เพื่อวางแผนเส้นทางความกา้วหนา้ทาง
วชิาชีพตามสายงานของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งติดตามผลการด าเนินงาน ตามหนงัสือกองบริหารงาน
บุคคล ท่ี ศธ 0583.18/ว 0646  ลงวนัท่ี 15  มีนาคม  2562 (5.1-06-26)  

3. มีการติดตามผลการด าเนินการดงักล่าวในคร้ังท่ี 2 ตามหนงัสือกองบริหารงานบุคคล  ท่ี อว  
0654.18/ว 076  ลงวนัท่ี 13  พฤษภาคม  2562 (5.1-06-27)  และติดตามผลการด าเนินการดงักล่าวใน
คร้ังท่ี 3 ตามหนงัสือกองบริหารงานบุคคล  ท่ี อว  0654.18/ว 536  ลงวนัท่ี 8  กรกฎาคม  2562  
(5.1-06-28)   

4. กองบริหารงานบุคคลไดน้ าผลการติดตามแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคลระยะสั้น  และ
ระยะยาว ของสายวิชาการและสายสนบัสนุนทุกหน่วยงานมาวิเคราะห์การก ากบัติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนการบริหารและแผนพฒันาบุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุน รายละเอียดมีดงัน้ี  
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จ านวนท่ีจดัท าแผนพฒันารายบุคคลสายวชิาการ 
(ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา, พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา, พนกังานราชการ) 

พืน้ที ่
จ านวนคน จ านวนคนทีจ่ดัท าแผน 

ข้าราชการ พนง.ม. พนง.ร. รวม ข้าราชการ พนง.ม. พนง.ร. รวม 

เชียงใหม่ 202 231 0 433 41 72 0 113 

เชียงราย 33 64 0 97 13 22 0 35 

ตาก 76 72 0 148 0 0 0 0 

น่าน 46 42 1 89 11 11 0 22 

พิษณุโลก 45 53 0 98 7 10 0 17 

ล าปาง 45 46 0 91 8 20 0 28 

สวก. 34 0 0 34 0 0 0 0 

รวม 481 508 1 990 80 135 0 215 

 
จากขอ้มูลตามราง  สรุปไดว้า่  สายวชิาการท่ีเป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา, 

พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา, พนกังานราชการ มีจ านวน 990 คน จ านวนคนท่ีจดัท าแผน 215 คน  
คิดเป็นร้อยละ 21.72 
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จ านวนท่ีจดัท าแผนพฒันารายบุคคลสายสนบัสนุน 
(ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา, พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา, พนกังานราชการ) 

พืน้ที ่
จ านวนคน จ านวนคนทีไ่ด้รับการพฒันา 

ข้าราชการ พนง.ม. พนง.ร. รวม ข้าราชการ พนง.ม. พนง.ร. รวม 

เชียงใหม่ 18 224 24 266 11 175 13 199 

เชียงราย 3 26 18 47 1 21 15 37 

ตาก 6 32 9 47 2 20 3 25 

น่าน 5 29 8 42 4 17 6 27 

พิษณุโลก 7 24 9 40 3 9 2 14 

ล าปาง 5 25 9 39 2 2 2 6 

สวก. 7 11 5 23 0 0 0 0 

รวม 51 371 82 504 23 244 41 308 

 
 จากข้อมูลตามราง  สรุปได้ว่า   สายสนับสนุนท่ี เ ป็นข้าราชการพลเรือนใน

สถาบนัอุดมศึกษา, พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา, พนกังานราชการ มีจ านวน 504 คน  จ านวนคนท่ีจดัท า
แผน  308  คน  คิดเป็นร้อยละ 61.11  
  ทั้งน้ี  บางหน่วยงานยงัไม่น าส่งผลการติดตามแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคลระยะสั้น  และ
ระยะยาว ของสายวชิาการและสายสนบัสนุน  4  หน่วยงาน  สรุปดงัน้ี 

หน่วยงาน สายวชิาการ (คน) สายสนับสนุน (คน) รวม (คน) หมายเหต ุ

คณะบริหารธุรกิจเชียงใหม่ 102 15 117  

คณะวทิยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่ 33 8 41  

คณะวศิวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 145 11 156  

สวก. 34 24 58  

รวม 314 58 372  
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จ านวนบุคลากรสายวชิาการท่ีไดรั้บการพฒันาตามแผน 
(ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา, พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา, พนกังานราชการ) 

พืน้ที ่

จ านวนคนทีจ่ดัท าแผน จ านวนคนทีไ่ด้รับการพฒันา 

ข้าราชการ พนง.ม. พนง.ร. รวม ข้าราชการ พนง.ม. พนง.ร. รวม 

เชียงใหม่ 41 72 0 113 25 42 0 67 

เชียงราย 13 22 0 35 5 8 0 13 

ตาก 0 0 0 0 0 0 0 0 

น่าน 11 11 0 22 2 3 0 5 

พิษณุโลก 7 10 0 17 0 0 0 0 

ล าปาง 8 20 0 28 1 2 0 3 

สวก. 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 80 135 0 215 33 55 0 88 

 
จากขอ้มูลตามราง  สรุปไดว้า่  สายวชิาการท่ีเป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา, 

พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา, พนกังานราชการ จ านวนคนท่ีจดัท าแผน 215 คน  ท่ีไดรั้บการ
พฒันาจ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 40.93 
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จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการพฒันาตามแผน 
(ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา, พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา, พนกังานราชการ) 

พืน้ที ่

จ านวนคนทีจ่ดัท าแผน จ านวนคนทีไ่ด้รับการพฒันา 

ข้าราชการ พนง.ม. พนง.ร. รวม ข้าราชการ พนง.ม. พนง.ร. รวม 

เชียงใหม่ 11 175 13 199 10 109 7 126 

เชียงราย 1 21 15 37 0 8 3 11 

ตาก 2 20 3 25 1 5 0 6 

น่าน 4 17 6 27 2 1 1 4 

พิษณุโลก 3 9 2 14 0 0 4 4 

ล าปาง 2 2 2 6 0 2 2 4 

สวก. 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 23 244 41 308 13 125 17 155 

 
จากขอ้มูลตามราง  สรุปไดว้่า  สายสนบัสนุนท่ีเป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา

พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา, พนักงานราชการ จ านวนคนท่ีจดัท าแผน 308 คน  ท่ีได้รับการพฒันา
จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 50.32 

 
จ านวนคร้ังท่ีไดรั้บการพฒันาของบุคลากรสายวชิาการ 

(ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา, พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา, พนกังานราชการ) 

พืน้ที ่

จ านวนคนทีไ่ด้รับการพฒันา จ านวนคร้ังทีไ่ด้รับการพฒันา 

ข้าราชการ พนง.ม. พนง.ร. รวม ข้าราชการ พนง.ม. พนง.ร. รวม 

เชียงใหม่ 25 42 0 67 27 25 0 52 

เชียงราย 5 8 0 13 11 27 0 38 

ตาก 0 0 0 0 0 0 0 0 
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พืน้ที ่

จ านวนคนทีไ่ด้รับการพฒันา จ านวนคร้ังทีไ่ด้รับการพฒันา 

ข้าราชการ พนง.ม. พนง.ร. รวม ข้าราชการ พนง.ม. พนง.ร. รวม 

น่าน 2 3 0 5 2 5 0 7 

พิษณุโลก 0 0 0 0 0 0 0 0 

ล าปาง 1 2 0 3 1 3 0 4 

สวก. 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 33 55 0 88 41 60 0 101 

 
จ านวนคร้ังท่ีไดรั้บการพฒันาของบุคลากรสายสนบัสนุน 

 (ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา, พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา, พนกังานราชการ) 

พืน้ที่ 

จ านวนคนทีไ่ด้รับการพฒันา จ านวนคร้ังทีไ่ด้รับการพฒันา 

ข้าราชการ พนง.ม. พนง.ร. รวม ข้าราชการ พนง.ม. พนง.ร. รวม 

เชียงใหม ่ 10 109 7 126 21 185 4 210 

เชียงราย 0 8 3 11 0 8 2 10 

ตาก 1 5 0 6 0 0 0 0 

น่าน 2 1 1 4 5 1 0 6 

พิษณุโลก 0 0 4 4 0 7 0 7 

ล าปาง 0 2 2 4 0 2 2 4 

สวก. 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 13 125 17 155 26 203 8 237 
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 จากผลการด าเนินการติดตามผลการพฒันาตามแผนการพฒันาบุคลากรรายบุคคล  ของ
บุคลากรประเภทขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา, พนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา, พนกังาน
ราชการ  จากจ านวนบุคลากรท่ีจดัท าแผนพฒันารายบุคคล  จ  านวน 523  คน  จ  านวนคร้ังของบุคลากรท่ี
ไดรั้บการพฒันา  จ  านวน  338  คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 64.63 

ทั้งน้ี  กองบริหารงานบุคคลจะด าเนินการวิเคราะห์ผลการพฒันาตามแผนการพฒันา
บุคลากรรายบุคคล  โดยจะน าเสนอขอ้มูลผลการด าเนินการติดตามแผนการพฒันาบุคลากรรับทราบ  
และส่งเสริมการพฒันาบุคลากรท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงานของบุคลากรและสอดคล้องกับ
แผนพฒันาบุคลากรของมหาวิทยาลยัในปีงบประมาณ 2563  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตวัช้ีวดั
ต่อไป 

 
การด าเนินงานตามตัวช้ีวดัและค่าเป้าหมาย ทีเ่ช่ือมโยงกบัแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั 

มิติที ่2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตวัช้ีวดัท่ี 8  ร้อยละของบุคลากรไดรั้บการพฒันาตามแผนพฒันารายบุคคลทางวชิาชีพ  เฉล่ียอยา่ง
นอ้ย 1 คร้ังต่อคนต่อปี  จากจ านวนบุคลากรท่ีจดัท าแผนพฒันารายบุคคล  จ  านวน 523  คน  จ  านวนคร้ัง
ของบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันา  จ  านวน  338  คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 64.63  ซ่ึงมหาวิทยาลยัจะด าเนินการ
ส่งเสริมใหบุ้คลากรไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายตามท่ีวางแผนในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 
 

 การก ากบัติดตามการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพ 

ผลการด าเนินงาน : 
 มหาวทิยาลยัฯ ไดจ้ดัสวสัดิการใหก้บับุคลากรทุกประเภทเพิ่มเติมจากสิทธิท่ีเคยไดรั้บจาก
กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ของบุคลากรประเภทนั้น ๆ  ดงัน้ี 
 สวสัดิการส าหรับบุคลากรทุกประเภท 

1. ประกาศมหาวทิยาลยัฯ เร่ือง  การจ่ายเงินรายได ้ ประเภทค่าใชส้อย รายละเอียดดงัน้ี 
(5.1-06-29)    
- ค่าช่อดอกไมห้รือกระเชา้ดอกไม ้ ส าหรับมอบใหแ้ก่ผูมี้เกียรติในโอกาสอนั

สมควรหรือตามประเพณีนิยม ไดค้ร้ังละหรือรายละไม่เกิน 1,000  บาท 

- ค่าพวงหรีด  ส าหรับเคารพศพในงานพิธีของบุคคลท่ีเสียชีวติ  โดยมหาวทิยาลยั

เห็นสมควรใหเ้กียรติต่อผูเ้ป็นญาติ ไดค้ร้ังละหรือรายละไม่เกิน 1,000  บาท  และ

เงินช่วยเหลือในการจดังานพิธีดงักล่าวรายละไม่เกิน 3,000  บาท 
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- ค่าพวงมาลา  ส าหรับเคารพเน่ืองในโอกาสตามประเพณีนิยม  ไดค้ร้ังละหรือราย

ละไม่เกิน 2,000 บาท 

- ค่ารับรองเฉพาะส าหรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมหาวทิยาลยัเชิญมาร่วม

ด าเนินการในฐานะใดฐานะหน่ึงมิใช่ขา้ราชการ  ใหเ้บิกค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเช่า

ท่ีพกัท่ีไดจ่้ายจริง  ส่วนค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้เบิกจ่ายไดไ้ม่เกินวนัละ 600 บาท 

2. ประกาศมหาวทิยาลยัฯ เร่ือง  การเบิกจ่ายค่าเคร่ืองแต่งกายผูป้ฏิบติังานในมหาวทิยาลยั 

จากเงินรายไดข้องมหาวทิยาลยั  รายละเอียดดงัน้ี (5.1-06-30)   

- ผูท่ี้ปฏิบติังานในลกัษณะเก่ียวขอ้งกบัการเป็นผูแ้ทนหน่วยงานเพื่อติดต่อ

ประสานงาน  บริการ  ตอ้นรับและสัมพนัธ์กบับุคคลภายนอก  หรือเป็นการ

ปฏิบติังานลกัษณะพิเศษท่ีตอ้งการความเป็นระเบียบ  และเหมาะสมกบั

สถานการณ์ทัว่ไป  ทั้งน้ี  ให้อยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้หน่วยงานท่ีจะพิจารณา

ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  โดยใหเ้บิกจ่ายค่าเคร่ืองแต่งกายในอตัราไม่เกินคน

ละ 3,500 บาท ต่อปี 

สวสัดิการส าหรับลูกจ้างช่ัวคราว 
1. ประกาศมหาวทิยาลยั  เร่ือง  การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวส าหรับลูกจา้ง

ชัว่คราว  รายละเอียดดงัน้ี (5.1-06-31)   
- เงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว  คือ  เงินท่ีมหาวทิยาลยัจ่ายใหเ้ป็นรายเดือนนอกเหนือจาก

ค่าจา้งรายเดือน 

- ลูกจา้งชัว่คราวซ่ึงไดรั้บเงินค่าจา้งรายเดือนไม่ถึง 10,000 บาท  ใหไ้ดรั้บเงินเพิ่ม

การครองชีพชัว่คราวเพิ่มข้ึนจากค่าจา้งอีกจนถึงเดือนละ 10,000 บาท 

สวสัดิการส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
1. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัฯ วา่ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลลา้นนา พ.ศ. 2558  รายละเอียดดงัน้ี  (5.1-06-32)   
- การสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนพนกังานตอ้งผา่นการทดลองปฏิบติังานถึงจะมีสิทธิ

สมคัรเขา้เป็นสมาชิกกองทุนได ้

- สมาชิกตอ้งจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนทุกคร้ังท่ีมีการจ่ายค่าจา้งโดยใหม้หาวทิยาลยั

หกัเงินจากค่าจา้งท่ีมหาวทิยาลยัจ่ายใหแ้ก่สมาชิกในอตัราร้อยละ 2 ของค่าจา้ง 

- มหาวทิยาลยัตอ้งจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนทุกคร้ังท่ีมีการจ่ายค่าจา้งในอตัรา

เดียวกบัอตัราเงินสะสมของสมาชิก 
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สวสัดิการเฉพาะส าหรับสมาชิก 
1.  โครงการ “ลา้นนารวมใจ”  รายละเอียดดงัน้ี (5.1-6-33) 

- การสมคัรเป็นสมาชิกตามความสมคัรใจ 

- ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินช่วยเหลือจากสมาชิกโครงการลา้นนารวมใจ ไดแ้ก่ ตวัสมาชิก  

บิดา  มารดา  คู่สมรส  และบุตร  โดยชอบตามกฎหมายของสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม  

ในอตัรา 50 บาทต่อสมาชิกตามจ านวนสมาชิกท่ีมีอยู ่ณ ขณะนั้น 

 

ทั้งน้ี  กองบริหารงานบุคคล ไดด้ าเนินการร่างระเบียบมหาวิทยาลยัฯ วา่ดว้ยการจดั

สวสัดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  โดยน าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า

มหาวิทยาลยั  คร้ังท่ี 39 (2/2562)  เม่ือวนัท่ี 25  พฤษภาคม 2562  โดยมีมติเห็นชอบตามหลกัการตาม

ร่างระเบียบดงักล่าว  โดยใหแ้กไ้ขตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ (5.1-06-34)  และด าเนินการ

วเิคราะห์งบประมาณในการจดัสวสัดิการใหก้บับุคลากรในมหาวทิยาลยัเพิ่มเติมต่อไป   

การด าเนินงานตามตัวช้ีวดัและค่าเป้าหมาย ทีเ่ช่ือมโยงกบัแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั 

มิติที ่5  คุณภาพชีวติและความสมดุลระหว่างชีวติกบัการท างาน 

ตวัช้ีวดัท่ี 12  ร้อยละของบุคลากรพึงพอใจในสวสัดิการท่ีมหาวทิยาลยัจดัสรรให ้  
ส านักงานอธิการบดี ได้ออกแบบประเมินความสุขและความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของบุคลากร โดยในส่วนของค่าตอบแทนและสวสัดิการ  ได้วิเคราะห์ผลการตอบ

แบบสอบถามจากบุคลากร จ านวน 134 คน  มีความพึงพอใจในสวสัดิการท่ีมหาวทิยาลยัจัดสรรให้  

อยูใ่นระดบัปานกลางร้อยละ 29  ถึงระดบันอ้ยท่ีสุด (5.1-6-35) 
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รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
5.1-6-01 แผนการบริหารและแผนพฒันาบุคลากร สายวชิาการและสายสนบัสนุน 

พ.ศ. 2562-2565 

 
5.1-6-02 แผนการบริหารและแผนพฒันาบุคลากร สายวชิาการและสายสนบัสนุน 

พ.ศ. 2562 
5.1-6-03 แผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พ.ศ.2562-2565 

ฉบบัปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 

5.1-6-04 แผนปฏิบติัราชการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

5.1-6-05 เผยแพร่ใหทุ้กหน่วยงานในสังกดัมหาวทิยาลยัฯ ดาวน์โหลดเอกสารไดท่ี้

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

5.1-6-06 รายงานการส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาต่อในระดบัคุณวุฒิปริญญาเอก    

ปีการศึกษา  2561 

5.1-6-07 รายงานการส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาต่อในระดบัคุณวุฒิปริญญาเอก    

ปีการศึกษา  2562 

5.1-6-08 รายช่ือบุคลากรลาศึกษาต่อ ท่ีรายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติัราชการ 
5.1-6-09 โครงการอบรมสัมมนาวชิาการ  เร่ือง  คุณธรรมและจริยธรรมการลอก

เลียนผลงานทางวชิาการ 

5.1-6-10 จ านวนผูท่ี้มีคุณสมบติัในการยืน่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 
5.1-6-11 รายช่ือบุคลากรท่ียืน่ขอต าแหน่งทางวชิาการ 

5.1-6-12 ประกาศมหาวทิยาลยัฯ เร่ือง  รายช่ือผูผ้า่นการสอบแข่งขนัไดเ้ป็นพนกังาน

ในสถาบนัอุดมศึกษา  ต าแหน่งประเภทวชิาการและประเภทวชิาชีพเฉพาะ

หรือเช่ียวชาญเฉพาะ คร้ังท่ี 1/2561  ลงวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 

5.1-6-13 มติการประชุมคณะบุคคลปฏิบติัหนา้ท่ีแทนสภามหาวทิยาลยัฯ คร้ังท่ี 10 

(1/2562) วนัท่ี 22 มกราคม 2562 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
5.1-6-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล

เพื่อบรรจุเป็นพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาประเภทวชิาการและประเภท

วชิาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ  คร้ังท่ี 1/2562 วนัท่ี 11 เมษายน 2562 

5.1-6-15 ประกาศมหาวทิยาลยัฯ เร่ือง  การรับสมคัรคดัเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น

พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา คร้ังท่ี 1/2562 ลงวนัท่ี 30 เมษายน 2562 

และรายช่ือผูไ้ดรั้บการบรรจุ 

5.1-6-16 ประกาศมหาวทิยาลยัฯ เร่ือง  มาตรฐานความสามารถภาษาองักฤษของ

อาจารยป์ระจ า  ลงวนัท่ี 5  เมษายน 2562 

5.1-6-17 มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวทิยาลยั (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี 40 

(3/2562)  วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562 

5.1-6-18 กรอบระดบัต าแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ  

 

 

5.1-6-19 ประกาศมหาวทิยาลยัฯ เร่ือง หลกัเกณฑก์ารประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้

ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน  ต าแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ  

ระดบัช านาญการ  และระดบัช านาญการพิเศษ ลงวนัท่ี 11 มกราคม 2562 

5.1-6-20 ประกาศมหาวทิยาลยัฯ เร่ือง รับสมคัรบุคคลเพื่อเขา้รับการประเมินเพื่อ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทต าแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือ

เช่ียวชาญเฉพาะ  ระดบัช านาญการ  ลงวนัท่ี 11 มกราคม 2562 
5.1-6-21 ประกาศมหาวทิยาลยัฯ เร่ือง รับสมคัรบุคคลเพื่อเขา้รับการประเมินเพื่อ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทต าแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือ

เช่ียวชาญเฉพาะ  ระดบัช านาญการพิเศษ  ลงวนัท่ี 11 มกราคม 2562 
5.1-6-22 ประกาศมหาวทิยาลยัฯ เร่ือง การรับสมคัรบุคคลเพื่อเขา้รับการประเมินเพื่อ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทผูบ้ริหาร ระดบัผูอ้  านวยการกองหรือ

เทียบเท่า  ลงวนัท่ี 21  พฤษภาคม 2562 

5.1-6-23 ประกาศมหาวทิยาลยัฯ เร่ือง รายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง

ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทผูบ้ริหาร  ระดบัผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเท่า  

ลงวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
5.1-6-24 โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร  การสัมมนาเชิงปฏิบติัการณ์ในรูปแบบ

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ “เร่ืองกฎหมายปกครองส าหรับผูบ้ริหาร

มหาวทิยาลยั”   
5.1-6-25 สรุปงานเก่ียวกบัการด าเนินการทางวนิยั/ ความรับผิดทางละเมิด /

จรรยาบรรณ 

5.1-6-26 หนงัสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี ศธ 0583.18/ว 0646 ลงวนัท่ี 15 มีนาคม 

2562 

5.1-6-27 หนงัสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี อว 0654.18/ว 076 ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 

2562 
5.1-6-28 หนงัสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี อว 0654.18/ว 536 ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 

2562 
5.1-6-29 ประกาศมหาวทิยาลยัฯ เร่ือง  การจ่ายเงินรายได ้ ประเภทค่าใชจ่้าย           

ลงวนัท่ี 9  มกราคม 2558 

5.1-6-30 ประกาศมหาวทิยาลยัฯ เร่ือง  การเบิกจ่ายค่าเคร่ืองแต่งกายผูป้ฏิบติังานใน

มหาวทิยาลยั  จากเงินรายไดข้องมหาวทิยาลยั   ลงวนัท่ี 9  มกราคม 2558 

5.1-6-31 ประกาศมหาวทิยาลยัฯ เร่ือง  การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวส าหรับ

ลูกจา้งชัว่คราว  ลงวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์  2562 

5.1-6-32 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัฯ วา่ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  พ.ศ. 2558  ลงวนัท่ี  22 มิถุนายน  2558 

5.1-6-33 หลกัเกณฑก์ารรับสมคัรสมาชิกและการด าเนินงานโครงการ  “ลา้นนา   

รวมใจ”   

5.1-6-34 มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวทิยาลยั (ก.บ.ม.) ในการ

ประชุมคร้ังท่ี 39 (2/2562) เม่ือวนัท่ี 25  พฤษภาคม 2562 

5.1-6-35 หนงัสือส านกังานอธิการบดี ท่ี อว 0654.01(สอ)/ว 171 ลงวนัท่ี 9 สิงหาคม 

2562  พร้อมสรุปผลการส ารวจเร่ือง ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
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  ข้อ 7. การก ากับติดตามส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

 

ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : อธิการบดี 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผศ.นทีชยั ผสัดี  

ผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : 1. นางสาวปาณิสรา ธรรมเรือง 

2. นางอนงค ์มลัลวงค ์
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1121 
E-mail :  qarmutl_cm@hotmail.com 

 

ผลการด าเนินงาน : 
มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นส่วนหน่ึงของการ

บริหารงาน โดยการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด ให้มีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดบัไดแ้ก่ ระดบัหลกัสูตร ระดบั
คณะ ระดบัสถาบนัหรือมหาวิทยาลยั โดยมีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ ตามองค์ประกอบคุณภาพ ตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพตามคู่มือการ
ประกนั คุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลยัได้
การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 3 ระดบั ดงัน้ี  
 1)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุก
หลกัสูตรด าเนินการ ประกนัคุณภาพ 6 องคป์ระกอบคุณภาพ จ านวน 13 ตวับ่งช้ี โดยทุกหลกัสูตร
จดัท ารายงานผลการด าเนินงานหลกัสูตร มคอ.7 ในระบบ CHE QA Online เพื่อใช้ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร โดยใชคู้่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ.  
เป็นแนวทางด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงในปีการศึกษา 2561 มีหลกัสูตรรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน 42 หลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี 36 หลกัสูตร ระดบัปริญญาโท 6 
หลกัสูตร ผา่นการก ากบัมาตรฐาน 41 หลกัสูตร ไม่ผา่นการก ากบัมาตรฐาน 1 หลกัสูตร คือหลกัสูตร 
บธ.ม บริหารธุรกิจ และเม่ือไดรั้บผลการประเมินแลว้ ทุกหลกัสูตรตอ้งจดัท าแผนพฒันาปรับปรุง
ใน มคอ.7 ส่งคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา และด าเนินการปรับปรุงใหเ้ห็นผลในรอบปีถดัไป  
 2)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ก าหนดให้ทุกคณะด าเนินการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน ตามคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการ           
การอุดมศึกษา (สกอ.) ใน 5 องค์ประกอบ 13 ตวับ่งช้ี และจดัท ารายงานผลการด าเนินงานรอบปี
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การศึกษา 2561 ในระบบ CHE QA Online เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ 
และเม่ือคณะไดรั้บรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในแลว้ตอ้งจดัท าแผนพฒันาคุณภาพรายงาน
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาเพื่อด าเนินการปรับปรุงให้เห็นผลในรอบปีถดัไป  และรายงาน
ผลการด าเนินงานใหม้หาวทิยาลยัทราบ  
 3)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันหรือมหาวิทยาลัย ก าหนดให้
มหาวิทยาลยัด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ตามคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใน 5 องค์ประกอบ 13 ตวับ่งช้ี และจดัท า
รายงานผลการด าเนินงานรอบปีการศึกษา 2561 ในระบบ CHE QA Online เพื่อรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบนั และเม่ือมหาวิทยาลยัไดรั้บรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในแลว้ตอ้งจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ และรายงานผลการด าเนินงานให้สภามหาวทิยาลยัทราบ 

ส าหรับกลไกก ากบัติดตามใหทุ้กหน่วยงานด าเนินการประกนัคุณภาพ นั้น มหาวทิยาลยั ได้
แต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (5.1-7-01)  และ
คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา (5.1-7-02)  เพื่อท าหนา้ท่ีใน
การวางนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของมหาวิทยาลยั และขอ้ก าหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รวมทั้งก าหนดแนวทางปฏิบติัการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย เสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั และด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีในระดบั
สถาบนั โดยการประชุม VDO Conference  2 คร้ัง โดยคร้ังท่ี 1 วนัท่ี 18  เม.ย. 62  และคร้ังท่ี 2 วนัท่ี 
5 ก.ค. 62  และจัดประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ของมหาวิทยาลัย                
1 คร้ัง วนัท่ี 18 เม.ย. 62  (5.1-7-03)   
 มหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการโดยมีการมอบหมายใหมี้ผูรั้บผิดชอบในแต่ละองคป์ระกอบ 
และผูรั้บผดิชอบในแต่ละตวับ่งช้ี ใหก้บัผูท่ี้มีภารกิจหลกัในแต่ละองคป์ระกอบ/ตวับ่งช้ีนั้นๆ  โดยมี
หลกัเกณฑ์ในการมอบหมายคือให้ตรงกบัภารกิจปัจจุบนัของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ผูรั้บผิดชอบ
สามารถท างานประกนัคุณภาพให้เป็นภารกิจเดียวกนักบังานประจ าของแต่ละหน่วยงาน  ส่งผลให้
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตวับ่งช้ีสามารถวางแผน ผลักดัน  ควบคุม ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตวับ่งช้ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  (5.1-7-04) 

กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561  มหาวทิยาลยั
ได้ก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2561ไว้
ดังน้ีคือ ระดับหลักสูตร รับการประเมินระหว่างวนัท่ี 1-30 มิถุนายน 2562  มีหลักสูตรรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน 42 หลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี 36 หลกัสูตร ระดบัปริญญา
โท 6 หลกัสูตร ผ่านการก ากบัมาตรฐาน 41 หลกัสูตร ไม่ผ่านการก ากบัมาตรฐาน 1 หลกัสูตร คือ
หลกัสูตร บธ.ม บริหารธุรกิจ  (5.1-7-05)    ระดบัคณะรับการประเมินระหว่างวนัท่ี  22 กรกฎาคม 
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2562  - 7 สิงหาคม 2562  ซ่ึงในปีการศึกษา 2561 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบั
คณะดงัน้ี คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ ผลการประเมินอยู่ในระดบัดี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลการประเมินอยู่
ในระดับดี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  วิทยาลัย
เทคโนโลยีและสหวิทยาการ ผลการประเมินอยูใ่นระดบัพอใช ้ (5.1-7-06)   มหาวิทยาลยั ไดน้ าผล
การประเมินเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั (CEO)  เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 (5.1-
7-07) และน าเข้าสภาวิชาการ เม่ือวนัท่ี 5 กันยายน 2562 (5.1-7-08) และ น าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย เม่ือวนัท่ี 6 กันยายน 2562 (5.1-7-08) เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบและให้
ขอ้เสนอแนะในการพฒันา 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

5.1-7-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา                      
มทร.ลา้นนา 

5.1-7-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา                      
มทร.ลา้นนา 

5.1-7-03 สรุปผลการประชุมติดตามผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน และประชุมช้ีแจง
แนวทางการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ของมหาวทิยาลยั 

5.1-7-04 เป้าตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ลา้นนา ปีการศึกษา 2561 
5.1-7-05 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดบัหลกัสูตร มทร.ลา้นนา  ปีการศึกษา 2561 
5.1-7-06 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดบัคณะ มทร.ลา้นนา  ปีการศึกษา 2561 
5.1-7-07 วาระและมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั  เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 
5.1-7-08 วาระและมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ  เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2562 
5.1-7-09 วาระและมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั  เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2562 
5.1-7-10 ค าสั่งแต่งตั้งผูป้ระเมินคุณภาพภายใน ระดบัสถาบนั  มทร.ลา้นนา  ปีการศึกษา 2561 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 
7 ขอ้ 7 ขอ้ 5 คะแนน  
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ตัวบ่งช้ีที ่5.2   ระบบก ำกบักำรประกนัคุณภำพหลกัสูตรและคณะ 
 
ผู้ก ำกบัดูแลตวับ่งช้ี : รองอธิการบดีดา้นวชิาการและกิจการนกัศึกษา 
หน่วยงำน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานเบียน 

คณบดี ทุกคณะ 
ผูอ้  านวยการวทิยาลยัและสหวทิยาการ 

หน่วยงำน/ผู้รับผดิชอบร่วม : คณะทุกคณะ 
วทิยาลยัและสหวทิยาการ 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรำยงำน : 1. อาจารยม์านสั  สุนนัท์ 
2. นางสาวประทุมพร  ป๋ามี 
3. 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 3.51 ดี 
2. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 3.79 ดี 
3. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4.09 ดี 
4. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 4.55 ดีมาก 
5. วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 3.45 พอใช ้
ผลรวมของผลการประเมินระดบัคณะทุกคณะ 19.39  คะแนน 
จ านวนคณะทั้งหมดของสถาบนั 5 คณะ 
ค่าคะแนนท่ีได ้ 3.88 คะแนน 
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 ผลการบริหารงานระดบัคณะในปีการศึกษา 2561 ประกอบดว้ย 4 คณะ และ 1 วิทยาลยั 
 มีแนวโน้มท่ีดีข้ึน เน่ืองจากผลการประเมินจากปีการศึกษา 2559 ค่าคะแนนท่ีได้ 2.83 คะแนน 
ในปีการศึกษา 2560 ค่าคะแนนท่ีได ้3.20 คะแนน ในปีการศึกษา 2561 ค่าคะแนนท่ีได ้3.88 คะแนน  
ซ่ึงผลการด าเนินการเพิ่มข้ึนส่งผลให้ผลการบริหารงานมีแนวโนม้มีผลการบริหารงานท่ีดีข้ึน และ
ในปีการศึกษา 2561  พบวา่ทุกคณะยงัคงมีผลการบริหารงานท่ีดีข้ึนอนัเป็นผลมาจากความใส่ใจท่ี
จะพฒันาการวางแผน ก ากบั ติดตาม และเรียนรู้เกณฑก์ารด าเนินงานของทีมงานบริหารเอง และจาก
การเรียนรู้จากการท างานของบุคลากรในสังกัดเองด้วย  ทั้ งน้ีมหาวิทยาลยัจะด าเนินการก ากับ
มาตรฐานใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงจะส่งผลดีในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 
 
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนอ้ำงองิ : 
หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 

5.2-1-01 มติสภามหาวทิยาลยัฯ สรุปผลการประเมินระดบัหลกัสูตรของคณะ  ปีการศึกษา 2561 
5.2-1-02 รายงานผลการวเิคราะห์การประเมินระดบัหลกัสูตรของคณะ 

 
 
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน :  

เป้ำหมำย 2561 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนทีไ่ด้ กำรบรรลุเป้ำหมำย 

4.00 คะแนน 3.88 คะแนน 3.88 คะแนน   
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 ตัวบ่งช้ีที ่5.3   ระบบก ำกบักำรประกนัคุณภำพหลกัสูตรและคณะ 
 
ผู้ก ำกบัดูแลตวับ่งช้ี : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและกิจการนกัศึกษา 
หน่วยงำน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
หน่วยงำน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรำยงำน : นายมานสั  สุนนัท,์ นางสาวประทุมพร  ป๋ามี, นายญาณกว ีขดัสีทะลี 

โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 2205 

E-mail :  curriculumrmutl@gmail.com 

 
 ข้อ 1.  มีระบบและกลไกในกำรก ำกับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะให้เป็นไป

ตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ 
ผลกำรด ำเนินงำน :  
 1. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาไดมี้ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา เร่ือง ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตรและระดบัคณะ พ.ศ.2561 
ประกาศ ณ วนัท่ี 7 มกราคม 2562(5.3-1-01) เพื่อให้การประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร
และระดบัคณะ ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั
เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 รวมถึงเพื่อเป็นการพฒันา
คุณภาพ การพฒันาตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินเพื่อใหส้ะทอ้นการจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 
 2. การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร มีการแต่งตั้ งคณะกรรรมการระดับคณะโดย
ด าเนินการก ากบัการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตรเพื่อด าเนินการจดัระบบและกลไก 
รวมทั้งท าหนา้ท่ีก ากบั ติดตาม ส่งเสริมการด าเนินงานหลกัสูตรให้เป็นไปตามระบบและเป็นไปตาม
ตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมิน 
 3. การประกนัคุณภาพระดบัคณะ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการก ากบัการประกนัคุณภาพ
การศึกษาระดบัหลกัสูตร โดยก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ เพื่อด าเนินการจดัระบบและกลไก 
รวมทั้งท าหน้าท่ีก ากบัติดตามการด าเนินงานของคณะให้เป็นไปตามระบบและเป็นไปตามตวับ่งช้ี
และเกณฑก์ารประเมิน 
 4. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ควบคุมการด าเนินการภายใตร้ะยะเวลาตามท่ี
แจง้ในปฏิทินการศึกษา(5.3-1-02)ส าหรับการเรียนการสอน ส่วนการรายงานผลการด าเนินงานดา้น
รายงานผลขอ้มูลดา้นมาตรฐานการศึกษาปฏิทินการจดัท า มคอ.(5.3-1-03) 
 5. มหาวิทยาลยัควบคุมคุณภาพหลกัสูตรตามแผนการด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน TQF  
ปีการศึกษา 2561  ผา่นระบบ RMUTL ONLINE (กรอกขอ้มูล มคอ.3-6) (5.3-1-04) พร้อมทั้งคู่มือ
และวธีิการกรอกขอ้มูลในระบบ   
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 6. มีบุคคลากรของคณะท่ีก ากับ ดูแล ติดตาม ข้อมูล เพื่อให้เป็นตามองค์ประกอบการ
ประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตรและระดบัคณะ 
 7. ก ากบั ติดตาม อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรเพื่อให้ผลการด าเนินการของแต่ละหลกัสูตร
เป็นตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมีระบบฐานขอ้มูลอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร / อาจารย์
ประจ าหลกัสูตรรายละเอียดท่ี https://academic.rmutl.ac.th/page/curteacher(5.3-1-06) 
 8. มหาวิทยาลัยได้จดัท าคู่มือทวนสอบผลสัมฤทธ์ินักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อให้การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา https://academic.rmutl.ac.th/page/qacur (5.3-1-07) 
 9. การด าเนินตามองค์ประกอบการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะให้เป็นไปตามคู่มือ
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนอ้ำงองิ : 

หมำยเลข
เอกสำร 

ช่ือเอกสำร 

5.3-1-01    ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เร่ือง ระบบก ากบัการประกนั
คุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตรและระดบัคณะ พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วนัท่ี 7 
มกราคม 2562 

5.3-1-02  ปฏิทินการศึกษา ปี 2561 
5.3-1-03    ปฏิทินการด าเนิน มคอ.3-6 ปีการศึกษา 2561 
5.3-1-04    ระบบ RMUTL ONLINE (กรอกขอ้มูล มคอ.3-6) 
5.3-1-05    https://academic.rmutl.ac.th/page/curteacher 
5.3-1-06    https://academic.rmutl.ac.th/page/qacur 
5.3-1-07    คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

 
 ข้อ 2.  มีคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่ก ำหนดใน  ข้อ 1  และ

รำยงำนผลกำรติดตำมให้กรรมกำรประจ ำสถำบันเพือ่พจิำรณำ 
ผลกำรด ำเนินงำน :  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีการแต่งตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ตามค าสั่ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ท่ี 1569/2561 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ ก ากบั ติดตามการด าเนินงานการประกนัคุณภาพระดับ

https://academic.rmutl.ac.th/page/qacur(5.3-1-07)
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หลกัสูตรและคณะ ตามองค์ประกอบการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ลา้นนา (5.3-2-01) ซ่ึงหนา้ท่ีก ากบัการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตรและคณะ 

โดยมีการด าเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพฒันา

คุณภาพการพฒันาตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปท่ีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา

มากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากบัติดตามการด าเนินงานให้

เป็นไปตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด โดยสะทอ้นการจดัการศึกษา

อยา่งมีคุณภาพ 

รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนอ้ำงองิ : 

หมำยเลข
เอกสำร 

ช่ือเอกสำร 

5.3-2-01 ค าสั่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ท่ี 1569/2561  เร่ือง แต่งตั้ง

คณะกรรมการ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพระดับ

หลกัสูตรและคณะ ตามองค์ประกอบการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

5.3-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก ากบั ติดตามการด าเนินงานการประกนั

คุณภาพระดบัหลกัสูตรและคณะ ตามองค์ประกอบการประกนัคุณภาพของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา คร้ังท่ี 1/2562 

5.3-2-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก ากบั ติดตามการด าเนินงานการประกนั

คุณภาพระดบัหลกัสูตรและคณะ ตามองค์ประกอบการประกนัคุณภาพของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา คร้ังท่ี 2/2562 

5.3-2-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก ากบั ติดตามการด าเนินงานการประกนั

คุณภาพระดบัหลกัสูตรและคณะ ตามองค์ประกอบการประกนัคุณภาพของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา คร้ังท่ี 3/2562 

 
 ข้อ 3.  มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพือ่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหลกัสูตรและคณะให้เกดิผลตำม

องค์ประกอบกำรประกนัคุณภำพหลกัสูตรและคณะ 
ผลกำรด ำเนินงำน :  
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 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมท่ี
เหมาะสมและเอ้ือต่อการด าเนินงานของหลกัสูตรและคณะให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกนั
คุณภาพหลกัสูตรและคณะ 
 องค์ประกอบที ่1 กำรก ำกบัมำตรฐำน   
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาไดใ้ห้ความส าคญักบัการก ากบัมาตรฐาน โดยได้
จดัสรรทรัพยากรเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 
 1.  มหาวทิยาลยัไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  มทร.ลา้นนา
(5.3-3-01) เพื่อบริหารจดัการงบประมาณให้ตรงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัฯ  โดยจดัสรรงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย งบบุคลากร  งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน  
งบรายจ่ายอ่ืน จ านวนทั้งส้ิน 1,561615,800 บาท เพื่อบริหารจดัการตามนโยบายของมหาวทิยาลยัฯ 
 2. มหาวิทยาลยัแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเก่ียวกบัวชิาการการส่งเสริมการวจิยั มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา (5.3-3-02) ด าเนินการก ากบัติดตามดา้นมาตรฐานวชิาการ การส่งเสริม
ให้บุคคลกรด้านวิชาการจดัท าผลงานทางวิชาการและพฒันางานวิจยั เพื่อวางระบบการบริหาร
วชิาการและส่งเสริมงานวจิยัใหมี้ประสิทธิภาพ  
 3. มหาวิทยาลยัได้มีการสมคัรคดัเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา
ตามอตัราก าลงับุคลากรสายวิชาการในแต่ละคณะ/วิทยาลยั (5.3-3-03) โดยลงลึกถึงหลกัสูตรท่ีมี
ปัญหาขาดแคลนทั้งอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร เพื่อแก้ไขปัญหา
ความมัน่คงในต าแหน่งหน้าท่ีในการเป็นอาจารยข์องมหาวิทยาลยัฯ เน้นให้หลกัสูตรมีมาตรฐาน
ตามเกณฑม์าตรฐานปี 2558 โดยอาจารยท่ี์ผา่นการคดัเลือกตอ้งไดม้าตรฐานตามเกณฑ์ ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 
การบริหารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ. โดยบุคลากรท่ีไดมี้
การบรรจุคร้ังน้ีเร่ิมปฏิบติัหนา้ท่ีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ในวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562   
 4. มหาวทิยาลยัฯ ก ากบัมาตรฐานการจดัการเรียนการสอน ผา่นระบบ มคอ. (RMUTL    
ONLNE) ผา่นเวบ็ไซต ์lms.rmutl.ac.th (5.3-3-04) เพื่อให้คณาจารยไ์ดร้ายงานผลการด าเนินงานของ
หลกัสูตรเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานตามท่ี สกอ. ก าหนด ประกอบดว้ย  

4.1 มคอ.3 รายละเอียดของรายวชิา (Course Specification) 
4.2 มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification) 
4.3 มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา (Course Report) 
4.4 มคอ.6 รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience 

Report) 
 5. มหาวิทยาลยัส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการในดา้นการวิจยั การจดัการเรียนการสอน 
เพื่อน าเขา้สู่ต าแหน่งวชิาการท่ีสูงข้ึน โดยไดจ้ดัโครงการอบรมบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลยั
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ในปีงบประมาณ 2562 ข้ึน เพื่อให้สอดคล้องกับการก ากับมาตรฐานของหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาปี พ.ศ. 2558 
 องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต  
 มหาวทิยาลยัไดเ้ห็นความส าคญัของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาไปแลว้ ซ่ึงเป็นการสะทอ้นถึง
คุณภาพของหลกัสูตรในมหาวทิยาลยั รวมถึงความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต ซ่ึงจะน ามาเป็นขอ้มูลใน
การปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป โดยในการจดัสรรทรัพยากรในดา้นบณัฑิตดงัต่อไปน้ี 
 1. มหาวิทยาลัยมีการส ารวจผู ้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ทั้ง 5 ดา้นและความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะบณัฑิตของ มทร.ลา้นนา เพื่อน าขอ้มูลไป
ใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร การจดัการศึกษาตลอดจนกระบวนการจดัการเรียนการสอน
ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการผูใ้ช้บณัฑิต การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบของมหาวิทยาลยัฯ ตอ้ง
วพิากษห์ลกัสูตรโดยผูใ้ชบ้ณัฑิตทุกคร้ัง(5.3-3-05) 
 2.  มหาวิทยาลยัมีการส ารวจภาวะการมีงานท าของบณัฑิตผ่านเวป็ไซตข์องมหาวิทยาลยั
ก่อนบณัฑิตรับปริญญาโดยกองพฒันานักศึกษาด าเนินการส ารวจและจดัท ารายงานผล เพื่อเป็น
ขอ้มูลในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนั้นมีแบบสอบถามผูใ้ช้บณัฑิตจากบุคลากร
ภายนอก ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการพิจารณาคุณภาพของหลกัสูตรและปรับปรุงหลกัสูตรให้ดีข้ึน
(5.3-3-06) 
 องค์ประกอบที ่3 นักศึกษำ  
 ในทุกๆปีการศึกษา มหาวิทยาลยัมีการรับสมคัรคดัเลือกนกัศึกษาใหม่เพื่อศึกษาต่อ โดย
ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ซ่ึงไดด้ าเนินการตั้งแต่ส ารวจแผนรับนกัศึกษา เปิดรับสมคัร
นกัศึกษาใหม่ จดัการสอบแข่งขนัทุกรูปแบบตามนโยบายของมหาวิทยาลยัและ สกอ.ก าหนด โดยมี
การจดัสรรทรัพยากรทั้งงบประมาณและก าลงัคนในการรับสมคัรนกัศึกษาและการปรับพื้นฐานของ
นกัศึกษาใหม่ดงัต่อไปน้ี 
 1.  มีการจัดท าการส ารวจแผนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 และด าเนินการประชุม
วางแผนก าลงัคนและงบประมาณในการจดัการรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ (5.3-3-07) 
 2.  การจดัสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลกัสูตรและคณะ ให้เกิดผล
ตามองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะ โดยมีการจดัโครงการปรับพื้นฐานส าหรับ
นกัศึกษาใหม่ รหสั 61 อาทิเช่น โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนกัศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
ซ่ึงมีวตัถุประสงคท์ั้งหมด 4 ดา้น (5.3-3-08) คือ  

- เพื่อสอบวดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษ 
- เพื่อเรียนปรับพื้นฐานภาษาองักฤษ 
- เพื่อเรียนปรับพื้นฐานวชิาชีพ 
- เพื่อใหด้ าเนินการเตรียมความพร้อมนกัศึกษาใหม่   
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3. การจดัโครงการเปิดโลกใหม่ในมหาวิทยาลยั “มหกรรมรักน้อง No-S No-L คร้ังท่ี 10” 
ประจ าปีการศึกษา 2561 (5.3-3-09) เพื่อให้นกัศึกษา มหาวิทยาลยัสนบัสนุนไดมี้ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการศึกษาเล่าเรียนในร้ัวมหาวิทยาลยั รวมถึงเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจท่ีส าคญัในด้านต่างๆ 
ให้กบันกัศึกษาไดรั้บทราบ และสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษารุ่นพี่กบัรุ่นน้อง ตลอดจนเป็น
การแนะน าสถานท่ีหน่วยงาน คณะสาขาและส่ิงอ านวยนวยความสะดวกท่ีมหาวิทยาลยัไดจ้ดัไวใ้ห้
นกัศึกษา ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างให้นกัศึกษาด าเนินชีวติในร้ัวมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งมีความสุข โดยแบ่ง
ฐานกิจกรรมทั้ งหมด 7 ฐาน (ฐานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ , ฐานสาขา
สถาปัตยกรรมศาสตร์, ฐานคณะวิศวกรรมศาสตร์, ฐานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, ฐานกอง
พฒันานกัศึกษาและฐานกองพฒันานกัศึกษา,ฐานกิจกรรมการประกนัคุณภาพ,ฐานทะเบียน) 
 องค์ประกอบที ่4 อำจำรย์  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ไดค้  านึงถึงคุณภาพอาจารย ์และคุณสมบติัของ
อาจารยท่ี์สอดคล้องกบันโยบายมหาวิทยาลยัฯ รวมถึงการเพิ่มจ านวนอาจารยใ์นหลกัสูตรท่ีขาด
แคลนอาจารย์และมีการพัฒนาอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพอย่างอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการให้
ความส าคญักบัจ านวนอาจารยท่ี์เหมาะสมกบัจ านวนนักศึกษาท่ีรับเขา้ในทุกปีการศึกษาเพื่อให้มี
คุณสมบติัทั้งอาจารยแ์ละบณัฑิตทดัเทียมกบัมาตรฐานการอุดมศึกษา ตามแผนแผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (5.3-3-01) เช่น 
 1)  มหาวิทยาลยัรับสมคัรคดัเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา  
ต าแน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่งอาจารยส์ังกัดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คร้ังท่ี 
1/2561 (5.3-3-03) 
 2)  มหาวทิยาลยัสนบัสนุนให้อาจารยพ์ฒันาบุคลากรทางวิชาการเขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผูช่้วยศาตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารยใ์หมี้สัดส่วนตามมาตรฐานอุดมศึกษาโดยกอง
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยัฯ ได้สรุปรายช่ือผูต้  าแหน่งทางวิชาการทุกเดือน บนเวบ็ไซต ์ 
https://personal.rmutl.ac.th/news/3016-positionteacher (5.3-3-10) 
 3) มหาวิทยาลยัสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลลา้นนา ปี พ.ศ.2557 – 2561 (5.3-3-11) 
 4) มหาวิทยาลยัมีอาจารยท่ี์มีคุณภาพโดยได้รับคดัเลือกเพื่อรับเกียรติบตัรและเข็มเชิดชู
เกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี พ.ศ.2561  (5.3-3-12) จากคณะอนุกรรมการคัดเลือด
ขา้ราชการพลเรือนดีเด่น วนัท่ี 1 เมษายน 2562 จากพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี   
ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนยร์าชการและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แจง้วฒันะ จ านวน 2 ท่าน
ไดแ้ก่  

https://personal.rmutl.ac.th/news/3016-positionteacher
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- รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  ส ง่าจิตร ผู ้ป ฏิบัติหน้าท่ีอธิการบดีอาจารย์สั งกัด 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มทร.ลา้นนา พิษณุโลก 

- นางสาวพรพรรณ ตาลสุก บุคลากรสังกดั มทร.ลา้นนา พิษณุโลก 
 5)  มหาวิทยาลยัสนบัสนุนให้คณาจารยไ์ดเ้พิ่มศกัยภาพเพื่อเป็นแกนน าของมหาวทิยาลยัฯ 
ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนและหลกัสูตร ให้มีความทนัสมยัและสอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ช้บณัฑิตและฝึกทกัษะการพฒันาการศึกษา ให้กบับุคลากรสายวิชาการ และฝึก
ทกัษะการเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตวัอยา่งเช่น  

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา น่าน จดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ การจดัการเรียนการสอนแบบโรงเรียนในโรงงาน
(WIL) และการจดัการศึกษาแบบซีดีไอโอ(CDIO) (5.3-3-13) เพื่อสร้างหลกัสูตรบณัฑิตพนัธ์ุใหม่ 
ระหวา่งวนัท่ี 22-24 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมกาสะลองค า คณะวิทยาศาสตร์ฯ ณ ห้องประชุม
กาสะลองค า คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 

- คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ลา้นนา จดัโครงการ “อบรมเชิง
ปฏิบติัการกระบวนการจดัการศึกษาดว้ยกรอบแนวคิดแบบ CDIO และการเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21” (5.3-3-14)   ระหวา่งวนัท่ี 3 - 4 สิงหาคม 2562ณ ห้องประชุมโพธิพุทธ อาคารเรียน
รวมภูมิปัญญาลา้นนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ลา้นนา (เจด็ยอด)   

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา จดัโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบติัการ : แนวทางการขบัเคล่ือนการพฒันาหลกัสูตร เพื่อผลิต
บณัฑิตในโลกอนาคต” (5.3-3-15)  ระหว่างวนัท่ี 4 – 6 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ  
เชียง่ใหม่ 
 6) สร้างเครือข่ายร่วมกบัสถาบนัการศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้บุคลากรศึกษาต่อใน
ระดบัสูง เพื่อเพิ่มคุณวฒิุทางการศึกษาตามมาตรฐานระดบัอุดมศึกษา ตวัอยา่งเช่น  

- คณะวิศกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง สพม.34 :ร่วมลงนาม 
ความบันทึกข้อตกลงระหว่ามหาวิทยาลัยฯ กับ ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 เขต 34 (5.3-3-16) วา่ดว้ยเร่ืองการเตรียมรายวิชาเพิ่มเติมส่งเสริมสมรรถนะและทกัษะอาชีพระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน Credit-based Upper Secondary 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วม
ประชุม “The 3rd TVET – Campus Committee Meeting” (5.3-3-17) เพื่อรายงานความก้าวหน้าผล
การด าเนินงานและกิจกรรม รวมถึงแผนการพฒันาส่งเสริมทกัษะทางด้านอาชีพร่วมกนั ระหว่าง
สถาบันเครือข่ายการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ (TVET) ทั้ งในประเทศและต่างประเทศโดยมี
สถาบนัการศึกษาเขา้ร่วมกวา่ 10 สถาบนั ณ โรงแรมเอวนั เดอะ รอยลั ครูซ จงัหวดัชลบุรี 
 องค์ประกอบที ่5 หลกัสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน  
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 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนามีหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพโดยผ่านการรับทราบให้
ความเห็นชอบจากส างานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทุกหลักสูตร และมีการพฒันา
หลักสูตรทุก 5 ปีตามประกาศของ สกอ. และมีการควบคุมคุณภาพให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง โดยมีระบบการจดัการสนบัสนุนดา้นหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน 
ประกอบดว้ย 

1. ตารางสรุปวนัท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา(5.3-3-18) 

2. ระบบทะเบียนกลาง (https://regis.rmutl.ac.th/student/login ) (5.3-3-19) อ านวยความ
สะดวกกบันักศึกษาเพื่อวางแผนการศึกษาตลอดหลกัสูตรท่ีเรียนกบัมหาวิทยาลัยฯ 
ประกอบดว้ย หลกัสูตรและแผนการศึกษา การลงทะเบียน การส าเร็จการศึกษา ตาราง
เรียนตารางสอน ปฏิทินการศึกษา  การสอบมาตรฐานต่าง ๆ เป็นตน้ 

3. ระบบฐานขอ้มูลกลาง (https://datacenter.rmutl.ac.th)  (5.3-3-20) ขอ้มูลดา้นสถิติของ
มหาวิทยาลยัฯ อนัประกอบด้วย จ านวนนักศึกษา  จ านวนอาจารย ์จ านวนบุคลากร 
จ านวนหลกัสูตรท่ีเปิดสอน ทุกพื้นท่ี   

4. ระบบ  มคอ. (RMUTL ONLNE) ผ่าน เว็บไซต์  lms.rmutl.ac.th (5.3-3-21) เพื่ อให้
คณาจารยไ์ดร้ายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตรเพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรตามท่ี สกอ. ก าหนด เพื่อก ากับติดตาม การรายงานผล มคอ.3 – มอค.6  
ทุกสาขาวชิา 

5. คู่มือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ินักศึกษาระดับรายวิชา(5.3-3-22) เพื่อให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดบัอุดมศึกษาโดยไดใ้ห้ความส าคญักบั
ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนในรายวิชาและผูส้ าเร็จการศึกษาในหลักสูตรเพื่อเป็นการ
ประกนัคุณภาพของหลกัสูตร เพื่อประโยชน์ต่อการก ากบัดูแลคุณภาพการจดัการศึกษา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6. มหาวิทยาลยัฯ มีระบบการประเมินอาจารยผ์ูส้อนโดยผา่นระบบทะเบียนกลางในเมนู
ของนักศึกษาเพื่ อประเมินอาจารย์ก่อนนักศึกษาสอบโดยน าผลการประเมิน 
ไปปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารยท์างส านกังานส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนจะประมวลผลและแจ้ง https://academic.rmutl.ac.th/page/assessment 
(5.3-3-23)  ทุกเขตพื้นท่ี 

 องค์ประกอบที ่6 ส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้  
 มหาวิทยาลยัเห็นความส าคญัในดา้นสนบัสนุนการเรียนรู้ ท่ีสามารถสืบคน้ คน้ควา้ความรู้
ดว้ยตนเอง จึงไดจ้ดัสรรงบประมาณ ดงัต่อไปน้ี 

https://academic.rmutl.ac.th/page/assessment
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 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ และอุปกรณ์ต่าง ๆในการฝึกปฏิบติัการ โดยเฉพาะหอสมุดกลางของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนามีหนงัสือ ต าราเรียน วารสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ศูนยก์าร
เรียนรู้ดว้ยตนเองการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) และการให้บริการทางดา้นวชิาการต่าง ๆ  
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 - ทรัพยำกรสำรสนเทศและส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

1. หนงัสือและต าราเรียนภาษาไทย  60,387 เล่ม 
2. หนงัสืออา้งอิงภาษาไทย   1,066 เล่ม 
3. หนงัสือและต าราเรียนภาษาองักฤษ  10,396 เล่ม 
4. หนงัสืออา้งอิงองักฤษ        148 เล่ม 
5. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย    7,813 เล่ม 
9. Electronic resources        869 เล่ม 
11. นวนิยาย, เร่ืองสั้น    4,756 เล่ม 
13. วารสารบอกรับ         82 ช่ือเร่ือง 
14. E-book จาก Gale Virtual Reference Library (GVRL)    395 ช่ือเร่ือง 
15. E-book (IG Library)        18 ช่ือเร่ือง 
16. E-book Thai (E-Library)   4,282 ช่ือเร่ือง 
17. E-Project       206 เล่ม 
18. E-book Accessengineering     730     ช่ือเร่ือง  
19. E-book Sciencedirect    5,000     ช่ือเร่ือง  
20.Application Ookbee buffet อ่านหนังสือออนไลน์  นิตยสาร หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
หนงัสือเสียง อ่าน-ฟังไดไ้ม่อั้นกวา่ 30,000 ฉบบั  
- ฐำนข้อมูลอ้ำงองิงำนวจัิยต่ำงประเทศ  
1. ACM Digital Library 
2. IEEE/IET Electronic Library (IEL) 
3. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 
4. ProQuest Dissertation & Theses Global 
5. Web of Science 
6. SpringerLink – Journal 
7. American Chemical Society Journal (ACS) 
8. Academic Search Complete 
9. Computers & Applied Sciences Complete 



249 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2561 
 

10.  Emerald Management (EM92) 
11. ScienceDirect 
     ขอ้มูลอา้งอิง : https://www.uni.net.th/UniNet/referenceDB/2562.php 

 
 2) การสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย ์พฒันา/ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  
New Approach to Learning เพื่อเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้และพฒันาบณัฑิตนกั ปฏิบติัท่ีมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับความ ต้องการของประเทศและแข่งขนัได้ในระดับสากล เช่น ความร่วมมือ การ
แลกเปล่ียนนกัศึกษา นกัวจิยั อาจารย ์กบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ  
 3) มหาวิทยาลยัสนบัสนุนให้หลกัสูตรกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา
ตลอดระยะในการศึกษา เช่น โครงการสร้างทกัษะชีวติ เสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง น าร่องการจดั
กิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ และ โครงการ " แนะน าการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับนกัศึกษา SMART People" ปีท่ี ๓  เป็นตน้ 
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนอ้ำงองิ : 

หมำยเลข
เอกสำร 

ช่ือเอกสำร 

5.3-3-01    แผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  มทร.ลา้นนา 
5.3-3-02    ค าสั่งคณะบุคคลปฏิบติัหนา้ท่ีแทนสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ลา้นนา ท่ี 1404/2561 เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเก่ียวกบัวชิาการการ
ส่งเสริมการวจิยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

5.3-3-03    ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เร่ือง การรับสมคัรคดัเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ต าแน่งประเภทวชิาการ 
ต าแหน่งอาจารย ์สังกดั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา คร้ังท่ี 
1/2561 

5.3-3-04    ระบบ มคอ. (RMUTL ONLNE) ผา่นเวบ็ไซต ์lms.rmutl.ac.th 
5.3-3-05    รายงานผลการประเมินคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคโ์ดยสถาน

ประกอบการ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2560 

5.3-3-06    รายงานผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบณัฑิต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2560 

5.3-3-07    หนงัสือเชิญประชุมการรับนกัศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 
5.3-3-08 โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนกัศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 
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หมำยเลข
เอกสำร 

ช่ือเอกสำร 

5.3-3-09    โครงการเปิดโลกใหม่ในมหาวทิยาลยั “มหกรรมรักนอ้ง No-S No-L คร้ังท่ี 
10” ประจ าปีการศึกษา 2561 

5.3-3-10    สรุปรายช่ือผูต้  าแหน่งทางวชิาการทุกเดือน บนเวบ็ไซต ์ 
https://personal.rmutl.ac.th/news/3016-positionteacher 

5.3-3-11   แผนกลยทุธ์สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
ปี พ.ศ.2557 - 2561 

5.3-3-12    ประกาศคณะอนุกรรมการคดัเลือกขา้ราชการพลเรือนดีเด่น เร่ือง ประกาศ
รายช่ือขา้ราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2561 

5.3-3-13    โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ การจดัการเรียนการสอนแบบโรงเรียนใน
โรงงาน(WIL) และการจดัการศึกษาแบบซีดีไอโอ(CDIO) 

5.3-3-14    โครงการ “อบรมเชิงปฏิบติัการกระบวนการจดัการศึกษาดว้ยกรอบแนวคิด
แบบ CDIO และการเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาในศตวรรษท่ี 21” 

5.3-3-15    โครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบติัการ : แนวทางการขบัเคล่ือนการพฒันาหลกัสูตร 
เพื่อผลิตบณัฑิตในโลกอนาคต” 

5.3-3-16    บนัทึกขอ้ตกลง สพม.34 :ร่วมลงนามความบนัทึกขอ้ตกลงระหวา่
มหาวทิยาลยัฯ กบั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 

5.3-3-17    ประชุม “The 3rd TVET – Campus Committee Meeting” 
5.3-3-18    ตารางสรุปวนัท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาให้

ความเห็นชอบหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
5.3-3-19   ระบบทะเบียนกลาง (https://regis.rmutl.ac.th/student/login ) 
5.3-3-20    ระบบฐานขอ้มูลกลาง (https://datacenter.rmutl.ac.th)   
5.3-3-21   ระบบ มคอ. (RMUTL ONLNE) ผา่นเวบ็ไซต ์lms.rmutl.ac.th 
5.3-3-22    คู่มือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ินกัศึกษาระดบัรายวชิา 
5.3-3-23   https://academic.rmutl.ac.th/page/assessment 

 
 ข้อ 4.  น ำผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของกรรมกำร

ระดับสถำบันเสนอสภำสถำบันเพือ่พจิำรณำ 
ผลกำรด ำเนินงำน :  
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 การด าเนินคุณภาพเร่ิมจากการด าเนินงานในระดบัหลกัสูตรอย่างจริงจงั ดว้ยตวับ่งช้ีของ 
สกอ. และ TQF ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 
เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษาท่ี 3/2561 ทุกหลักสูตรจะต้องรับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 
และใหห้ลกัสูตรตอ้งน าผลท่ีไดจ้ากการประเมินนั้นเขา้สู่การพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะ
โดยสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะ รายตวับ่งช้ีตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สกอ. ประจ าปีการศึกษา 2561 เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาเม่ือคร้ังท่ี  20 (11/2562)  
เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2562  
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนอ้ำงองิ : 

หมำยเลข
เอกสำร 

ช่ือเอกสำร 

5.3-4-01 มติสภามหาวทิยาลยัฯ  คร้ังท่ี 20 (11/2562) วนัท่ี 6 กนัยายน 2562   

 
 ข้อ 5. น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกสภำสถำบันมำปรับปรุงหลักสูตรและ 

กำรด ำเนินงำนของคณะให้มีคุณภำพดีขึน้อย่ำงต่อเน่ือง 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีการประชุมคณะกรรมการ ก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานหลกัสูตรของแต่ละคณะและพฒันาหลกัสูตรให้มีคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองตาม
ขอ้เสนอแนะเพื่อให้เป็นไปตามองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนา  
 
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนอ้ำงองิ : 

หมำยเลข
เอกสำร 

ช่ือเอกสำร 

5.3-5-01 ขอ้เสนอแนะจากสภาสถาบนั การประชุมสภามหาวทิยาลยัฯ  คร้ังท่ี 20 
(11/2562) วนัท่ี 6 กนัยายน 2562   

5.3-5-02 แนวทางการปรับปรุงหลกัสูตรและการด าเนินงานของคณะใหมี้คุณภาพดีข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง 
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 ข้อ 6. มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลกัสูตรผ่ำนองค์ประกอบที ่1 กำรก ำกบัมำตรฐำน 
ผลกำรด ำเนินงำน :  
 ปีการศึกษา 2561 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลมีหลกัสูตรทั้งหมด 42 หลกัสูตร  

- ผา่นการประเมินตามองคป์ระกอบท่ี 1 จ านวน 41 หลกัสูตร  
- ไม่ผา่นการประเมินตามองคป์ระกอบท่ี 1 จ านวน 1 หลกัสูตร 

 
ผลกำรประเมินย้อนหลงั 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2561 (ส ำหรับหลกัสูตรทีไ่ม่ผ่ำน) ดงัต่อไปน้ี 
ล ำดับ หลกัสูตร(สำขำวชิำ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1 บธ.ม.บริหารธุรกิจ     (รอปิดหลกัสูตร) ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น 

  
 จากการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 มีผลคะแนนเฉล่ียดีข้ึนจาก 
ปีการศึกษา 2560 แต่มีหลักสูตรท่ีไม่ผ่านการก ากับมาตรฐาน จ านวน 1 หลักสูตร คือ บธ.ม. 
บริหารธุรกิจ ภายใตก้ารก ากบั ติดตามของคณะบริหารธุรกิจและศิลป โดยคณะกรรมการตรวจ
ประเมินไดแ้จง้เหตุผลดงัน้ี 
 ไม่ผา่นองคป์ระกอบท่ี 1 การก ากบัมาตรฐาน จ านวน 2 ตวับ่งช้ี 
 1. ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 ขอ้ 5 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัและอาจารยท่ี์ปรึกษา
การค้นควา้อิสระ เหตุผล : เน่ืองจากอาจารยท่ี์ปรึกษาหลักจ านวน 6 ท่าน ประกอบด้วย รศ.ดร.        
พิชาภพ พนัธ์แพ, ดร.ธนศกัด์ิ ตนัตินาคม, ดร.พีรยา สมศกัด์ิ, ดร.ริญญาภทัร์ เขจรนนัน์, ดร.วรวิทย ์ 
เลาหะเมทนี, รศ.เพญ็จนัทร์ รวยิะวงค ์ ไม่ไดเ้ป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 2. ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 ขอ้ 6 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เหตุผล : อาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม จ านวน 2 ท่าน ประกอบดว้ย ดร.โสภา เภสัชพิพฒัน์กุล, ดร.ธนศกัด์ิ ตนัติ
นาคม มีผลงานทางวชิาการไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ซ่ึงตอ้งมีอยา่งนอ้ย 3 รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 
 ในการน้ีหลกัสูตร บธ.ม. บริหารธุรกิจ ภายใตก้ารก ากบั ติดตามของคณะบริหารธุรกิจฯ  
จะด าเนินการปิดหลกัสูตรและจะด าเนินการก ากบัมาตรฐานตามท่ี สกอ. ก าหนด จนกวา่นกัศึกษา
คนสุดทา้ยจะส าเร็จการศึกษา 
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รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนอ้ำงองิ : 

หมำยเลข
เอกสำร 

ช่ือเอกสำร 

5.3-6-01  หนงัสือคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์รายงานการด าเนินงานหลกัสูตร 
บธ.ม. บริหารธุรกิจ 

 
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน :  

เป้ำหมำย 2561 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนทีไ่ด้ 
กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

6 ขอ้ 5 ขอ้ 4 คะแนน  
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ส่วนที่ 3  
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2561 
 

 
จากผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  เม่ือประเมินโดยใช้

เกณฑ์มาตรฐานตามท่ี สกอ. ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2561  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 

3.01 
คะแนน 

119.06 
=  2.83 คะแนน  2.83 

42 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  
อาจารยป์ระจ าสถาบนัที่มี
คุณวฒิุปริญญาเอก 

ร้อยละ 22 
283 

X 100 = 23.96 %  3.00 
1,181 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 
อาจารยป์ระจ าสถาบนัที่ด  ารง
ต าแหน่งทางวชิาการ 

ร้อยละ 36 
309.50 

X 100 = 26.21 %  2.18 
1,181 

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 3.60 

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 

25 
= 5.00 คะแนน  5 

5 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 
ผลงานวชิาการของอาจารย์
ประจ าและนกัวจิยั 

4 คะแนน 
17.82 

= 3.56 คะแนน  3.56 
5 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 : วิจัย 4.52 

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 

7 ขอ้ 
7 ขอ้ 

(ขอ้ 1 - 7) 
 5.00 

ตัวบ่งช้ีที ่5.2 
ผลการบริหารของคณะ 

4 คะแนน 
19.39 

= 3.88  3.88 
5 

ตัวบ่งช้ีที ่5.3 
 ระบบก ากบัการประกนั
คุณภาพหลกัสูตรและคณะ 

6 ขอ้ 
5 ขอ้ 

(ขอ้ 1-6) 
 4.00 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 4.29 

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ี 4.19 

ระดบัคุณภาพ ดี 
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ตารางแสดงการวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัสถาบัน 

องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี 
คะแนนประเมินเฉลีย่ 

ผลการ
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 5 2.59 5.00 2.83 3.60 ดี 
องคป์ระกอบท่ี 2 วจิยั 3 5.00 5.00 3.56 4.52 ดมีาก 
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 3.88 4.29 ดี 

รวม 13 3.39 4.86 3.42 4.19 ดี 

ผลการประเมิน พอใช้ ดมีาก พอใช้   
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ภาคผนวก 
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ข้อมูลพืน้ฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2561  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  
 

ข้อมูลพืน้ฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2561 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
คณะ

บริหารธุรกจิฯ 
คณะ

วศิวกรรมฯ 
คณะ

วทิยาศาสตร์ฯ 
คณะ 

ศิลปกรรมฯ 
วทิยาลยั รวม 

1 จ ำนวนหลกัสูตรท่ีเปิดสอนทั้งหมด 7 16 8 9 2 42 

2 - ---ระดบัปริญญำตรี 6 14 6 8 2 36 

3 - ---ระดบัปริญญำโท 1 2 2 1 - 6 
4 จ ำนวนหลกัสูตรท่ีจดักำรเรียนกำรสอนนอกสถำนท่ีตั้ง - - - - - - 
5 - ---ระดบัปริญญำตรี - - - - - - 
6 - ---ระดบัปริญญำโท - - - - - - 
7 จ ำนวนนกัศึกษำปัจจุบนัทั้งหมดทุกระดบักำรศึกษำ 7,492 6,946 1,369 1,673 113 17,593 

8 - ---จ ำนวนนกัศึกษำปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบัปริญญำตรี 7,457 6,908 1,340 1,663 109 1,747 

9 - ---จ ำนวนนกัศึกษำปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบัปริญญำโท 35 38 29 10 4 116 

10 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบติังำนจริงและลำศึกษำต่อ 367 369 277 130 38 1,181 

11 - -จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดท่ีปฏิบติังำนจริงและลำศึกษำต่อ วฒิุปริญญำตรี
หรือเทียบเท่ำ  

19 20.5 6 13 0 58.5 

12 - -จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดท่ีปฏิบติังำนจริงและลำศึกษำต่อ วฒิุปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำ 

284.5 257.5 166.5 106 25 839.5 
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ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
คณะ

บริหารธุรกจิฯ 
คณะ

วศิวกรรมฯ 
คณะ

วทิยาศาสตร์ฯ 
คณะ 

ศิลปกรรมฯ 
วทิยาลยั รวม 

13 - -จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดท่ีปฏิบติังำนจริงและลำศึกษำต่อ วฒิุปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำ  

63.5 91 104.5 11 13 283 

14 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดท่ีด ำรงต ำแหน่งอำจำรย ์ 310.5 265 171 90 35 871.5 

15 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ (ท่ีไม่มีต ำแหน่งทำงวชิำกำร) ท่ีมีวฒิุปริญญำตรี หรือ
เทียบเท่ำ 

17 19.5 4 9 0 49.5 

16 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ (ท่ีไม่มีต ำแหน่งทำงวชิำกำร) ท่ีมีวฒิุปริญญำโท หรือ
เทียบเท่ำ 

247.5 197.5 109.5 75 24 653.5 

17 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ (ท่ีไม่มีต ำแหน่งทำงวชิำกำร) ท่ีมีวฒิุปริญญำเอก หรือ
เทียบเท่ำ 

46 48 57.5 6 11 168.5 

18 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดท่ีด ำรงต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ 52.5 100 87 34 2 275.5 

19 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ท่ีมีวฒิุปริญญำตรี หรือ
เทียบเท่ำ 

2 1 2 4 0 9 

20 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ท่ีมีวฒิุปริญญำโท หรือ
เทียบเท่ำ 

36 60 50 27 1 174 

21 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ท่ีมีวฒิุปริญญำเอก หรือ
เทียบเท่ำ 

14.5 39 35 3 1 92.5 

22 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดท่ีด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ 4 4 19 6 1 34 

23 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ท่ีมีวฒิุปริญญำตรี หรือ
เทียบเท่ำ 

0 0 0 0 0 0 
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ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
คณะ

บริหารธุรกจิฯ 
คณะ

วศิวกรรมฯ 
คณะ

วทิยาศาสตร์ฯ 
คณะ 

ศิลปกรรมฯ 
วทิยาลยั รวม 

24 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ท่ีมีวฒิุปริญญำโท หรือ
เทียบเท่ำ 

1 0 7 4 0 12 

25 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ท่ีมีวฒิุปริญญำเอก หรือ
เทียบเท่ำ 

3 4 12 2 1 22 

26 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดท่ีด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ - - - - - - 

27 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ท่ีมีวฒิุปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ - - - - - - 
28 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ท่ีมีวฒิุปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ - - - - - - 
29 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ท่ีมีวฒิุปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ - - - - - - 

30 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตรแยกตำมวฒิุกำรศึกษำ - - - - - - 

31 - - --ระดบัปริญญำตรี - - - - - - 

32 - - --ระดบัปริญญำโท - - - - - - 

33 - - --ระดบัปริญญำเอก - - - - - - 

34 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตรท่ีมีด ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำร - - - - - - 

35 - - --จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตรท่ีไม่มีต ำแหน่งทำงวชิำกำร - - - - - - 

36 - - --จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตรท่ีมีต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ - - - - - - 

37 - - --จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตรท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ - - - - - - 

38 - - --จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตรท่ีมีต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ - - - - - - 

39 จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวชิำกำรของอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตร - - - - - - 
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ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
คณะ

บริหารธุรกจิฯ 
คณะ

วศิวกรรมฯ 
คณะ

วทิยาศาสตร์ฯ 
คณะ 

ศิลปกรรมฯ 
วทิยาลยั รวม 

40 - - --บทควำมวจิยัหรือบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรำยงำนสืบเน่ือง
จำกกำรประชุมวชิำกำรระดบัชำติ 

- - - - - - 

 - - --บทสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุมวชิำกำรระดบั
นำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวชิำกำรระดบัชำติท่ีไม่อยูใ่นฐำนขอ้มูล ตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำวำ่ดว้ย หลกัเกณฑก์ำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ.2556 แต่
สถำบนัน ำเสนอสภำสถำบนัอนุมติัและจดัท ำเป็นประกำศใหท้รำบเป็นกำร
ทัว่ไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออกประกำศฉบบั
สมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุมวชิำกำรระดบันำนำชำติ หรือ
ในวำรสำรทำงวชิำกำรระดบัชำติท่ีไม่อยูใ่นฐำนขอ้มูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำวำ่ดว้ย หลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบนัน ำเสนอสภำ
สถำบนัอนุมติัและจดัท ำเป็นประกำศใหท้รำบเป็นกำรทัว่ไป และแจง้ให ้กพอ./
กกอ.ทรำบภำยใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออกประกำศ     

  

41 - - --ผลงำนท่ีไดรั้บกำรจดอนุสิทธิบตัร - - - - - - 

42 - - --บทควำมวจิยัหรือบทควำมวชิำกำรท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรวชิำกำรท่ีปรำกฏใน
ฐำนขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 

- - - - - - 
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ข้อมูลพืน้ฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2561  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  
 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
คณะ

บริหารธุรกจิฯ 
คณะ

วศิวกรรมฯ 
คณะ

วทิยาศาสตร์ฯ 
คณะ 

ศิลปกรรมฯ 
วทิยาลยั รวม 

43 - - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติท่ีไม่อยูใ่นฐำนขอ้มูล ตำม ประกำศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลกัเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบนัน ำเสนอสภำสถำบนัอนุมติัและ
จัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป  และแจ้งให้   กพอ./กกอ.ทรำบ
ภำยใน 30 วนันับ แต่วนัท่ีออกประกำศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพใ์น
วำรสำรวชิำกำรท่ีปรำกฏ ในฐำนขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1 

- - - - - - 

44 - - --บทควำมวจิยัหรือบทควำมวชิำกำรท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบั
นำนำชำติท่ีปรำกฏในฐำนขอ้มูลระดบันำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ วำ่ดว้ย หลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำวำรสำรทำงวชิำกำร
ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ.2556  

- - - - - - 

45 - - --ผลงำนไดรั้บกำรจดสิทธิบตัร - - - - - - 

46 - - --ผลงำนวชิำกำรรับใชส้งัคมท่ีไดรั้บกำรประเมินผำ่นเกณฑก์ำรขอต ำแหน่งทำง
วชิำกำรแลว้ 

- - - - - - 

47 - - --ผลงำนวจิยัท่ีหน่วยงำนหรือองคก์รระดบัชำติวำ่จำ้งใหด้ ำเนินกำร - - - - - - 

48 - - --ผลงำนคน้พบพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสตัว ์ท่ีคน้พบใหม่และไดรั้บกำรจดทะเบียน - - - - - - 

49 - - --ต ำรำหรือหนงัสือหรืองำนแปลท่ีไดรั้บกำรประเมินผำ่นเกณฑก์ำรขอต ำแหน่ง
ทำงวชิำกำรแลว้ 

- - - - - - 

50 - - --ต ำรำหรือหนงัสือหรืองำนแปลท่ีผำ่นกำรพิจำรณำตำมหลกัเกณฑก์ำรประเมิน
ต ำแหน่งทำงวชิำกำรแต่ไม่ไดน้ ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวชิำกำร 

- - - - - - 
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ข้อมูลพืน้ฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2561  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  
 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
คณะ

บริหารธุรกจิฯ 
คณะ

วศิวกรรมฯ 
คณะ

วทิยาศาสตร์ฯ 
คณะ 

ศิลปกรรมฯ 
วทิยาลยั รวม 

51 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรคท่ี์มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลกัษณะใดลกัษณะ
หน่ึง หรือผำ่นส่ืออิเลคทรอนิกส์ online 

- - - - - - 

52 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัสถำบนั - - - - - - 

53 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัชำติ - - - - - - 

54 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัควำมร่วมมือระหวำ่ง
ประเทศ 

- - - - - - 

55 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัภูมิภำคอำเซียน - - - - - - 

56 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบันำนำชำติ  - - - - - - 

57 - - -จ ำนวนบทควำมของอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตรปริญญำเอกท่ีไดรั้บกำรอำ้งอิงใน
ฐำนขอ้มูล TCI และ Scopus ต่อจ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตร 

- - - - - - 

58 จ ำนวนบณัฑิตระดบัปริญญำตรีทั้งหมด 2,464 1,597 451 360 7 4,879 

59 จ ำนวนบณัฑิตระดบัปริญญำตรีท่ีตอบแบบส ำรวจเร่ืองกำรมีงำนท ำภำยใน 1 ปี 
หลงัส ำเร็จกำรศึกษำ 

2,327 1,501 431 328 7 4,594 

60 จ ำนวนบณัฑิตระดบัปริญญำตรีท่ีไดง้ำนท ำหลงัส ำเร็จกำรศึกษำ (ไม่นบัรวมผูท่ี้
ประกอบอำชีพอิสระ) 

1,663 1,096 305 219 6 3,287 

61 จ ำนวนบณัฑิตระดบัปริญญำตรีท่ีประกอบอำชีพอิสระ 82 18 6 28 0 134 

62 จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำตรีท่ีมีงำนท ำก่อนเขำ้ศึกษำ 136 62 6 9 0 213 

63 จ ำนวนบณัฑิตระดบัปริญญำตรีท่ีมีกิจกำรของตนเองท่ีมีรำยไดป้ระจ ำอยูแ่ลว้ 1 1 0 0 0 2 
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ข้อมูลพืน้ฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2561  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  
 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
คณะ

บริหารธุรกจิฯ 
คณะ

วศิวกรรมฯ 
คณะ

วทิยาศาสตร์ฯ 
คณะ 

ศิลปกรรมฯ 
วทิยาลยั รวม 

64 จ ำนวนบณัฑิตระดบัปริญญำตรีท่ีศึกษำต่อระดบับณัฑิตศึกษำ 13 10 6 0 0 29 

65 จ ำนวนบณัฑิตระดบัปริญญำตรีท่ีอุปสมบท 2 2 1 1 0 5 

66 จ ำนวนบณัฑิตระดบัปริญญำตรีท่ีเกณฑท์หำร 4 12 1 1 0 18 

67 เงินเดือนหรือรำยไดต้่อเดือน ของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำตรีท่ีไดง้ำนท ำ
หรือประกอบอำชีพอิสระ (ค่ำเฉล่ีย) 

13,570 15,897 13,415 13,475 15,860 14,445 

68 ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจำ้งท่ีมีต่อผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดบั
ปริญญำตรีตำมกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเตม็ ๕) 

4.20 4.08 4.27 4.26 4.19 4.18 

69 จ ำนวนรวมของผลงำนนกัศึกษำและผูส้ ำเร็จกำรศึกษำในระดบัปริญญำโทท่ีไดรั้บ
กำรตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

- 10 11 2 - 19 

70 - ---จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบูรณ์ท่ีมีกำรตีพิมพใ์นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง  - - - - - - 

71 - ---จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุม
วชิำกำรระดบัชำติ 

- 6 11 2 - 19 

72 - ---จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุม
วชิำกำรระดบันำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวชิำกำรระดบัชำติท่ีไม่อยูใ่น
ฐำนขอ้มูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำวำ่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำวำรสำร
ทำงวชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบนัน ำเสนอ
สภำสถำบนัอนุมติัและจทั ำเป็นประกำศใหท้รำบทัว่ไปและแจง้ ก.พ.อ./
กกอ. ทรำบภำยใน 30 วนั  นบัแตว่นัท่ีออกประกำศ 

- 3 - - - 3 
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ข้อมูลพืน้ฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2561  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  
 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
คณะ

บริหารธุรกจิฯ 
คณะ

วศิวกรรมฯ 
คณะ

วทิยาศาสตร์ฯ 
คณะ 

ศิลปกรรมฯ 
วทิยาลยั รวม 

73 - ---ผลงำนท่ีไดรั้บกำรจดอนุสิทธิบตัร - - - - - - 

74 - ---จ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรวชิำกำรท่ีปรำกฏในฐำนขอ้มูล TCI กลุ่ม
ท่ี 2 

- 1 - - - 1 

75 - ---จ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำติ ท่ีไม่อยูใ่น
ฐำนขอ้มูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำวำ่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำวำรสำร
ทำงวชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบนัน ำเสนอ
สภำสถำบนัอนุมติัและจทั ำเป็นประกำศใหท้รำบทัว่ไปและแจง้ ก.พ.อ./
กกอ. ทรำบภำยใน 30 วนั  นบัแตว่นัท่ีออกประกำศ (ซ่ึงไม่อยูใ่น Beall's list) หรือ
ตีพิมพใ์นวำรสำรวชิำกำร ท่ีปรำกฏในฐำนขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1 

- - - - - - 

76 - ---จ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำติ ท่ีปรำกฏอยูใ่น
ฐำนขอ้มูลระดบันำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรวำ่ดว้ยหลกัเกณฑ์
กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ.2556 

- - - - - - 

77 - ---ผลงำนท่ีไดรั้บกำรจดสิทธิบตัร - - - - - - 

78 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรคท่ี์มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลกัษณะใดลกัษณะ
หน่ึง หรือผำ่นส่ืออิเลคทรอนิกส์ online 

- - - - - - 

79 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัสถำบนั - - - - - - 

80 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัชำติ - - - - - - 
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ข้อมูลพืน้ฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2561  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  
 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
คณะ

บริหารธุรกจิฯ 
คณะ

วศิวกรรมฯ 
คณะ

วทิยาศาสตร์ฯ 
คณะ 

ศิลปกรรมฯ 
วทิยาลยั รวม 

81 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัควำมร่วมมือระหวำ่ง
ประเทศ 

- - - - - - 

82 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัภูมิภำคอำเซียน - - - - - - 

83 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบันำนำชำติ  - - - - - - 

84 จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำโททั้งหมด (ปีกำรศึกษำท่ีเป็นวงรอบ
ประเมิน) 

0 12 6 3 - 21 

85 จ ำนวนรวมของผลงำนนกัศึกษำและผูส้ ำเร็จกำรศึกษำในระดบัปริญญำเอกท่ีไดรั้บ
กำรตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

- - - - - - 

86 - ---จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุม
วชิำกำรระดบัชำติ  

- - - - - - 

87 - ---จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุม
วชิำกำรระดบันำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวชิำกำรระดบัชำติท่ีไม่อยูใ่น
ฐำนขอ้มูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำวำ่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำวำรสำร
ทำงวชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบนัน ำเสนอ
สภำสถำบนัอนุมติัและจดัท ำเป็นประกำศใหท้รำบทัว่ไปและแจง้ ก.พ.อ./
กกอ. ทรำบภำยใน 30 วนั  นบัแตว่นัท่ีออกประกำศ 

- - - - - - 

88 - ---ผลงำนท่ีไดรั้บกำรจดอนุสิทธิบตัร - - - - - - 

89 - ---จ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรวชิำกำรท่ีปรำกฏในฐำนขอ้มูล TCI กลุ่ม
ท่ี 2 

- - - - - - 
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วทิยาศาสตร์ฯ 
คณะ 

ศิลปกรรมฯ 
วทิยาลยั รวม 

90 - ---จ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำติ ท่ีไม่อยูใ่น
ฐำนขอ้มูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำวำ่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำวำรสำร
ทำงวชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบนัน ำเสนอ
สภำสถำบนัอนุมติัและจทั ำเป็นประกำศใหท้รำบทัว่ไปและแจง้ ก.พ.อ./
กกอ. ทรำบภำยใน 30 วนั  นบัแตว่นัท่ีออกประกำศ (ซ่ึงไม่อยูใ่น Beall's list) หรือ
ตีพิมพใ์นวำรสำรวชิำกำร ท่ีปรำกฏในฐำนขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1 

- - - - - - 

91 - ---จ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำติ ท่ีปรำกฏอยูใ่น
ฐำนขอ้มูลระดบันำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรวำ่ดว้ยหลกัเกณฑ์
กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ.2556 

- - - - - - 

92 - ---ผลงำนท่ีไดรั้บกำรจดสิทธิบตัร - - - - - - 

93 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรคท่ี์มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลกัษณะใดลกัษณะ
หน่ึง หรือผำ่นส่ืออิเลคทรอนิกส์ online 

- - - - - - 

94 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัสถำบนั - - - - - - 

95 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัชำติ - - - - - - 

96 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัควำมร่วมมือระหวำ่ง
ประเทศ 

- - - - - - 

97 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัภูมิภำคอำเซียน - - - - - - 
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คณะ
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ศิลปกรรมฯ 
วทิยาลยั รวม 

98 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบันำนำชำติ  - - - - - - 

99 จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำเอกทั้งหมด (ปีกำรศึกษำท่ีเป็นวงรอบ
ประเมิน) 

- - - - - - 

100 จ ำนวนนกัศึกษำเตม็เวลำเทียบเท่ำ (FTES) รวมทุกหลกัสูตร 6,560.49 6,093.11 1,149.13 1,377.79 61.95 15,242.07 

101 - ---ระดบัอนุปริญญำ - - - - - - 

102 - ---ระดบัปริญญำตรี 6,530.69 6,064.37 1,112.55 1,367.91 61.95 15,137.47 

103 - ---ระดบัปริญญำโท 29.80 28.74 36.54 9.48 - 104.56 

104 จ ำนวนเงินสนบัสนุนงำนวจิยัหรืองำนสร้ำงสรรคจ์ำกภำยในสถำบนั 11,001,954.50 13,022,949 14,652,917.50 - 9,992,000 48,669,815.50 

105 - ----กลุ่มสำขำวิชำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 1,923,300.50 13,022,949 14,652,917.50 - 9,992,000 48,669,815.50 

106 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 9,078,654.00 - - - - 9,078,654.00 

107 จ ำนวนเงินสนบัสนุนงำนวจิยัหรืองำนสร้ำงสรรคจ์ำกภำยนอกสถำบนั 19,495,537.63 25,295,161 37,511,971.54 7,017,140 13,131,625 91,449,480.67 

108 - ----กลุ่มสำขำวิชำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 3,208,303.38 25,295,161 37,511,971.54 6,362,510 13,131,625 74,507,616.42 

109 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 16,287,234.25 - - 654,630 - 16,941,864.25 

110 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำท่ีปฏิบติังำนจริง (ไม่นบัรวมผูล้ำศึกษำต่อ) 358 348 264 127 33 1,130 

111 - ----กลุ่มสำขำวิชำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 49 348 264 106 33 800 

112 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 309 - - 21 - 330 

113 จ ำนวนนกัวจิยัประจ ำท่ีปฏิบติังำนจริง (ไม่นบัรวมผูล้ำศึกษำต่อ) - - - - - - 

114 - ----กลุ่มสำขำวิชำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - - - - - - 
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ศิลปกรรมฯ 
วทิยาลยั รวม 

115 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ - - - - - - 

116 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำท่ีลำศึกษำตอ่ 9 21 13 3 5 51 

117 - ----กลุ่มสำขำวิชำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 2 21 13 3 5 44 

118 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์  7 - - - - 7 

119 จ ำนวนนกัวจิยัประจ ำท่ีลำศึกษำตอ่ - - - - - - 

120 - ----กลุ่มสำขำวิชำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี  - - - - - - 

121 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ - - - - - - 

122 บทควำมวจิยัหรือบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรำยงำนสืบเน่ืองจำก
กำรประชุมวชิำกำรระดบัชำติ 

154 148 138 60 16 516 

123 - ----กลุ่มสำขำวิชำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 42 148 138 55 16 399 

124 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 112 - - 5 - 117 

125 บทควำมวจิยัหรือบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรำยงำนสืบเน่ืองจำก
กำรประชุมวชิำกำรระดบันำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวชิำกำรระดบัชำติท่ีไม่อยู่
ในฐำนขอ้มูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำวำ่
ดว้ย หลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วชิำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบนัน ำเสนอสภำสถำบนัอนุมติัและจดัท ำเป็นประกำศ
ใหท้รำบเป็นกำรทัว่ไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วนันบัแต่วนัท่ี
ออกประกำศ 
 

17 28 9 2 4 60 
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คณะ
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คณะ

วทิยาศาสตร์ฯ 
คณะ 

ศิลปกรรมฯ 
วทิยาลยั รวม 

126 - ----กลุ่มสำขำวิชำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 3 28 9 2 4 46 

127 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 14 - - - - 14 

128 ผลงำนท่ีไดรั้บกำรจดอนุสิทธิบตัร       

129 - ----กลุ่มสำขำวิชำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี       

130 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์       

131 บทควำมวจิยัหรือบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรทำงวชิำกำรท่ี
ปรำกฏในฐำนขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 

15 2 1 2 2 22 

132 - ----กลุ่มสำขำวิชำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 1 2 1 2 2 8 

133 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 14 - - - - 14 

134 บทควำมวจิยัหรือบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรทำงวชิำกำร
ระดบันำนำชำติท่ีไม่อยูใ่นฐำนขอ้มูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำวำ่ดว้ย หลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำวำรสำรทำงวชิำกำร
ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบนัน ำเสนอสภำสถำบนั
อนุมติัและจดัท ำเป็นประกำศใหท้รำบเป็นกำรทัว่ไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทรำบ
ภำยใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออกประกำศ (ซ่ึงไม่อยูใ่น Beall’s list) หรือตีพิมพใ์น
วำรสำรวชิำกำรท่ีปรำกฏในฐำนขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1 

13 18 6 2 3 42 

135 - ----กลุ่มสำขำวิชำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 18 6 2 3 29 

136 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 13 - - - - 13 
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บริหารธุรกจิฯ 
คณะ

วศิวกรรมฯ 
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วทิยาศาสตร์ฯ 
คณะ 

ศิลปกรรมฯ 
วทิยาลยั รวม 

137 บทควำมวจิยัหรือบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรทำงวชิำกำร
ระดบันำนำชำติท่ีปรำกฏในฐำนขอ้มูลระดบันำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ วำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ.2556 

1 6 17 28 2 54 

138 - ----กลุ่มสำขำวิชำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 6 17 8 2 33 

139 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 1 - - 20 - 21 

140 ผลงำนไดรั้บกำรจดสิทธิบตัร - - - - - - 

141 - ----กลุ่มสำขำวิชำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - - - - - - 

142 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ - - - - - - 

143 ผลงำนวชิำกำรรับใชส้งัคมท่ีไดรั้บกำรประเมินผำ่นเกณฑก์ำรขอต ำแหน่งทำง
วชิำกำรแลว้ 

- - - - - - 

144 - ----กลุ่มสำขำวิชำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - - - - - - 

145 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ - - - - - - 

146 ผลงำนวจิยัท่ีหน่วยงำนหรือองคก์รระดบัชำติวำ่จำ้งใหด้ ำเนินกำร - - - - - - 

147 - ----กลุ่มสำขำวิชำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - - - - - - 

148 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ - - - - - - 

149 ผลงำนคน้พบพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสตัว ์ท่ีคน้พบใหม่และไดรั้บกำรจดทะเบียน - - - - - - 

150 - ----กลุ่มสำขำวิชำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - - - - - - 
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151 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ - - - - - - 

152 ต ำรำหรือหนงัสือหรืองำนแปลท่ีไดรั้บกำรประเมินผำ่นเกณฑก์ำรขอต ำแหน่งทำง
วชิำกำรแลว้ 

- - - - - - 

153 - ----กลุ่มสำขำวิชำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - - - - - - 

154 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ - - - - - - 

155 ต ำรำหรือหนงัสือหรืองำนแปลท่ีผำ่นกำรพิจำรณำตำมหลกัเกณฑก์ำรประเมิน
ต ำแหน่งทำงวชิำกำร แต่ไม่ไดน้ ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวชิำกำร 

- - - - - - 

156 - ----กลุ่มสำขำวิชำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - - - - - - 

157 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ - - - - - - 

158 งำนสร้ำงสรรคท่ี์มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือผำ่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ online 

- - - - - - 

159 - ----กลุ่มสำขำวิชำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - - - - - - 

160 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ - - - - - - 

161 งำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัสถำบนั - - - - - - 

162 - ----กลุ่มสำขำวิชำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - - - - - - 

163 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ - - - - - - 

164 งำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัชำติ - - - - - - 

165 - ----กลุ่มสำขำวิชำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - - - - - - 
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ข้อมูลพืน้ฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2561  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  
 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
คณะ

บริหารธุรกจิฯ 
คณะ

วศิวกรรมฯ 
คณะ

วทิยาศาสตร์ฯ 
คณะ 

ศิลปกรรมฯ 
วทิยาลยั รวม 

166 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ - - - - - - 

167 งำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ - - - - - - 

168 - ----กลุ่มสำขำวิชำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - - - - - - 

169 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ - - - - - - 

170 งำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัภูมิภำคอำเซียน - - - - - - 

171 - ----กลุ่มสำขำวิชำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - - - - - - 

172 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ - - - - - - 

173 งำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบันำนำชำติ - - - - - - 

174 - ----กลุ่มสำขำวิชำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - - - - - - 

175 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ - - - - - - 
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