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ส่วนที่ 1  บริบทมหาวิทยาลัย 

1. ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล้านนา 
สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 

2542 ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษา
ของรัฐด าเนินการโดยบริหารจัดการได้โดยอิสระ และมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้การ
ก ากับดูแลของสภาการศึกษาแห่งชาติ ดังนั้นเพ่ือให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการและยกระดับสถานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อีกทั้งสามารถจัดการศึกษาได้ถึงระดับปริญญาโท ปริญญาเอก จึงได้มีการยกร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่งขึ้น โดยมีการรวมวิทยาเขตที่อยู่ใกล้เคียง
กันจดัตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 9 แห่ง 

จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งได้ประกาศใช้ในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลทั้งเก้าแห่งดังต่อไปนี้ 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Rajamangala University of Technology 
Lanna) เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐ ได้รับการยกฐานะข้ึนจาก
วิทยาเขต ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยชื่อ "ราชมงคล" นั้น ได้รับพระราชทานจากพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2533 พร้อมทั้งพระราชทานพระ
บรมราชานุญาติให้อัญเชิญ "พระมหาพิชัยมงกุฎ" และ "พระราชลัญจกร" ประจ าพระองค์ ให้เป็นตรา
สัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในภูมิภาคภาคเหนือของประเทศไทย โดยมีการเรียนการสอน 4 ระดับ คือ ประกาศนียบัตร
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วิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทน
พระองค์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมเป็นประจ าทุกปี 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาครั้งแรก เมื่อ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 
ใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” และโอนวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเกษตรกรรม และ
วิทยาลัยต่างๆ ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้ามาสังกัด ต่อมาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “ราชมงคล” เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 
2531 (วันราชมงคล) พร้อมทั้งมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็น
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2532 ท าให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับการเปลี่ยนชื่อ
ใหม่เป็น "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" 

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 

 ปรัชญา 

  “บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจและหลักธรรมาภิบาล” 

 วิสัยทัศน์ 

  “มหาวิทยาลัยชั้นน าด้ านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  บนฐาน สร้ างสรรค์  
นวัตกรรม วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน สู่สากล” 

 พันธกิจ 

 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรมและพ่ึงพาตนเองได้ 

 สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ให้โอกาสผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ 
 สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม 
 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมุ่งสู่การพ่ึงพาตนเอง 

เป้าหมาย 
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 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือชุมชน และสากลเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้เป็นที่ยอมรับใน 3 ระดับ ดังนี้ 

 เป็น 1 ใน 5 ระดับชาติ ปี 2558 
 เป็น 1 ใน 10 ระดับภูมิภาค ปี 2560 
 เป็น 1 ใน 100 ระดับโลก ปี 2564 

 
3. อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัย 

อัตลักษณ์  
  “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน” 

 บัณฑิตนักปฏิบัติ(Hands - on) 
 ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน(Technology - Based Learning) 
 สร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) 

เอกลักษณ ์
 ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งส าคัญของทุกองค์กร การก าหนดเอกลักษณ์ที่ชัดเจน สามารถ

ใช้เป็นกรอบส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรปลอดภัย ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทาง
อาหาร เทคโนโลยีและการจัดการเพ่ือชุมชน การค้าและบริการจัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรมท้องถิ่น
และนวัตกรรม อาหารสุขภาพและพันธุกรรมพืช เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความ
เข้าใจ ให้มีเป้าหมายเดียวกัน สู่การเป็น “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน” 

วัฒนธรรมองค์กร 
  วัฒนธรรมองค์กร เป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ที่จ าเป็นจะต้องสื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กร 
มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและชัดเจน จนเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือจดจ าง่ายและสะดวก
ต่อการปฏิบัติ จึงก าหนดจากอักษรย่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยฯ (Rajamangala University of 
Technology Lanna) 

 R : Responsibility - รับผิดชอบต่อภารกิจต่อชุมชนสังคมประเทศชาติ 
 M : Morality - ยึดม่ันในคุณธรรมความงามความดี 
 U : Unity - ความเป็นหนึ่งเดียว 
 T : Technology - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานการพัฒนา 
 L : Learning society - สังคมแห่งการเรียนรู้ 
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4. ตราสัญลักษณ์ ต้นไม้และสีประจ ามหาวิทยาลัย  
ตราสัญลักษณ์ 

 

 
เป็นรูปตราวงกลม ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัวบาน 8 

กลีบ หมายถึง ปัญญาอันเป็นแสงสว่างในโลก ภายในรูปดอกบัวบานเป็น รูปพระราชลัญจกร อันเป็น
ตราประจ าพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทางนามให้ " มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล " และมีรูปดอกไม้ทิพย์ สองข้างที่ปลายแถบ ซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน 
ความวิจิตรแห่ง "ราชมงคลสัญลักษณ์ " จักเป็นที่ประจักษ์และชื่นชมจาก ชาวราชมงคลและบุคคล
ทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนี้ จักเป็นสถาบันที่ ตระหนักในภายกิจ ที่จะเสริมสร้างให้
การศึกษาในทางวิชาชีพเจริญรุดหน้า แตกกิ่งก้านสาขา สมดั่งเจตนาที่ถือก าเนิดมา และได้รับพรมหา
กรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามไว้เป็นสิริมงคลสืบไป 

 
สีประจ ามหาวิทยาลัย 

 
 

สีน้ าตาลทอง เป็นสีประจ าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อันหมายถึงความ
เจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืนเปรียบได้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ตั้งอยู่ ในดินแดนที่
เจริญรุ่งเรืองทางด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม อันเป็นฐานความพร้อมในการเสริมสร้างบัณธิตนัก
ปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เจริญก้าวหน้าเป็นศูนย์แห่งนวัตกรรม
การเรียนรู้ 
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ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 

 
ต้นกาสะลอง (หรือต้นปีบ) เป็นต้นไม้ที่รู้จักกันแพร่หลายในถิ่นล้านนา เป็นไม้มงคลในความ

เชื่อของชาวล้านนา หากสถานที่ใดปลูกต้นกาสะลองไว้จะน าความเจริญรุ่งเรือง และเกียรติคุณมาสู่
สถานที่นั้น 

ดอกกาสะลอง เป็นดอกไม้สีขาว มีกลิ่นหอม ล าต้นแข็งแรงสูงโปร่ง มีช่อดอกโน้มลงต่ า
แสดงออกถึงความบริสุทธิ์ คุณงามความดี กลิ่นหอมเปรียบประดุจชื่อเสียงและเกียรติคุณ ช่อดอกที่
โน้มลงมาเปรียบเสมือนคุณลักษณะของบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ที่จะไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนต่อไป 

ในระยะต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดให้
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาต้องเป็นนิติบุคคลท าให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเริ่มมี
แนวคิดในการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยนิติบุคคล กระทั่งเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548[2] ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ผลให้มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเกิดขึ้นใหม่ จ านวน 9 แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้าน
วิชาชีพและเทคโนโลยี จัดการศึกษาด้านวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ผลิตครูวิชาชีพ และให้ผู้ส าเร็จ
อาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้หลอมรวมเอาวิทยาเขต และสถาบันวิจัย 
จ านวน 7 แห่งเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาเขตน่าน วิทยา
เขตตาก วิทยาเขตล าปาง วิทยาเขตพิษณุโลก วิทยาเขตเชียงราย และสถาบันวิจัยและฝึกอบรม
การเกษตรล าปาง ต่อจากนั้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ได้มีการจัดตั้งส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 4 คณะ 1 วิทยาลัย 4 ส านัก-สถาบัน และ 5 ส านักงานบริหารฯ (เขต
พ้ืนที่) โดยวิทยาเขตภาคพายัพ มีฐานะเป็นศูนย์กลางมหาวิทยาลัย ต่อมาสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติให้
จัดตั้งส านักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ ส่งผลให้ภาค
พายัพ มีฐานะเป็นเขตพ้ืนที่ เช่นเดียวกันกับเขตพ้ืนที่ อ่ืน  จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2557 จึงได้มีการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของเขตพ้ืนที่ภาคพายัพ ให้เป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยดังเดิม 
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5. คณะ หน่วยงานสนับสนุน และสถานที่ตั้ง 
 
คณะ และวิทยาลัย 
 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
 

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร 
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กองพัฒนานักศึกษา 
กองบริหารงานบุคคล 
กองคลัง 
กองกลาง 
กองนโยบายและแผน 
กองประชาสัมพันธ์ 
กองพัฒนาอาคารสถานที ่
ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

สถานที่ตั้งและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีส านักงานอธิการบดี ตั้งอยู่เลขที่ 128 ถนนห้วย

แก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
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เขตพ้ืนที ่
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีเขตพ้ืนที่จัดการเรียนการสอนตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 6 

จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ได้แก่  
 
ศูนย์กลาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ส่วนกลาง) มีพ้ืนที่จัดการเรียนการ
สอนและการบริการวิชาการ จ านวน 4 แห่ง ในพื้นที่ 3 อ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 

พ้ืนที่เจ็ดลิน ตั้งอยู่ในบริเวณเมืองโบราณ "เวียงเจ็ดลิน" บนเนื้อที่ 115 ไร่ 
ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (และเป็นที่ตั้งของส านักงานอธิการบดี) เป็น
ศูนย์กลางการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

พ้ืนที่เจ็ดยอด ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเจ็ดยอด ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ (บริเวณติดกับวัดเจ็ดยอด) มีเนื้อที่ 10 ไร่ เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และที่ตั้ง
ส านักงานคณบดีของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

พ้ืนที่ดอยสะเก็ด ตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่เดิมของโครงการก่อสร้างโรงเรียนประจ า
พระต าหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 900 
ไร่ ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และส านักงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

พ้ืนที่จอมทอง ตั้งอยู่ที่ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ บน
เนื้อที่ 590 ไร่ เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนด้านระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดตั้งขึ้น
เพ่ือรองรับการขยายพ้ืนที่การเรียนการสอนจากพ้ืนที่เจ็ดลินที่มีความคับแคบ 

ตาก ในอดีตคือโรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้ตาก เปิดท าการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2481 
โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนตากพิทยาคม เปิดสอนวิชาช่างไม้ชั้นต้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2500 จึงได้
ย้ายสถานที่มายังที่ตั้งปัจจุบันบริเวณถนนพหลโยธิน ต าบลไม้งาม อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
ปัจจุบันเปิดท าการสอน 3 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง และระดับปริญญาตรี 

น่าน  จัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมน่าน เมื่อปี พ.ศ. 2481 ตั้งอยู่ที่ต าบลฝายแก้ว อ าเภอ
ภูเพียง จังหวัดน่าน จัดการเรียนการสอนเน้นด้านเกษตรศาสตร์เป็นหลัก ต่อมาจึงได้รับการยกฐานะ
เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมน่าน ในปี พ.ศ. 2517 และโอนมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
ในปีถัดมา ปัจจุบันเปิดสอน 3 ระดับ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี และระดับ
ปริญญาโท ใน 3 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และเป็นเขตพ้ืนที่ที่มีจ านวนักศึกษาน้อยที่สุด คือ 1,549 คน[8 
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ล าปาง เดิมคือ โรงเรียนเกษตรกรรมล าปาง ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515 ตั้งอยู่ที่ต าบลพิชัย 
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง บนเนื้อที่ 1,381 ไร่ (ใช้ร่วมกับสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตร
ล าปาง) จัดการเรียนการสอนด้านเกษตรศาสตร์ เป็นที่รู้จักทั่วไปในชื่อ เกษตรแม่วัง ต่อมาในปี พ.ศ. 
2518 จึงได้โอนมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา และเปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาเขตล าปาง" 
เขตพ้ืนที่ล าปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองล าปาง ตามถนนพหลโยธิน ประมาณ 16 กิโลเมตร มีความโดด
เด่นในการจัดการศึกษาและการวิจัยด้านการเกษตร ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการ เกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เชียงราย เป็นวิทยาเขตที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ใน
วโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2539 เพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาสู่
ท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นเป้าหมายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และพ้ืนที่ เขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ตั้งอยู่ในเขต
นิคมแม่ลาว ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย บนเนื้อที่ 5,000 ไร่ โดยในระยะแรกได้
จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการฝากเรียนที่วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ แล้วจึงย้ายมาเปิด
ท าการเรียนการสอนที่จังหวัดเชียงราย ในปีการศึกษา 2544 เป็นปีแรก 

ปัจจุบันเขตพ้ืนที่เชียงราย เปิดท าการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ใน 3 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2496 โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเกษตรกรรมพิษณุโลก" ตั้งอยู่ที่
ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก บนเนื้อที่ 572 ไร่ จัดการเรียนการสอนด้าน
เกษตรกรรม และสัตวศาสตร์เป็นหลัก เป็นที่รู้จักในนาม เกษตรบ้านกร่าง 

ปัจจุบันเขตพ้ืนที่พิษณุโลก เปิดท าการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ใน 3 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
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6. โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

9 
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ส่วนที่ 2 บริบทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
 

1. ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
ตั้งอยู่ เลขที่ 52 หมู่ที่  7 บ้านมาบหมู ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

รหัสไปรษณีย์ 65000 โทรศัพท์ 0-5524-4446, 0-5529-8438, 0-5529-8439  โทรสาร 0-5529-
8440 มีเนื้อที่ทั้งหมด 572 ไร่ 3 งาน 15 วา  ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองใช้ประโยชน์ 25 ไร่ มี
ประวัติสังเขปดังนี้ พ.ศ.2496 เริ่มด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารหอพัก โรงฝึกงานของ
โรงเรียนเกษตรกรรมพิษณุโลกในพ้ืนที่คลองครอบต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ภารกิจหลักของ มทร.ล้านนา เขตพ้ืนที่พิษณุโลก ได้แก่ การผลิตนักศึกษาวิชาชีพชั้นสูงและ
บัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี โดยมีดร.ทินกร ทาตระกูล เป็นรองอธิการบดีท าหน้าที่
ก ากับดูแลด้านการบริหารในเขตพ้ืนที่ 

 พ.ศ.2497 เปิดรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อหลักสูตรมัธยม
อาชีวศึกษาตอนต้น เป็นมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลายเกษตรกรรม หลักสูตร 3 ปี 

 พ.ศ.2507 ขยายการศึกษาจากมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น เป็นมัธยมอาชีวศึกษาตอน
ปลายเกษตรกรรม หลักสูตร 3 ปี ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 เดิม) แผนก
เกษตรกรรม 

 พ.ศ.2509 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะโรงเรียนเกษตรกรรมพิษณุโลก
เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมพิษณุโลก สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกเกษตรกรรม (ปวช.) รับผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าเรียน
ในหลักสูตร 3 ปี 

พ.ศ.2517 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกเกษตรกรรม รับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกเกษตรกรรม (ปวช.) เข้าเรียนในหลักสูตร 2 
ปี 

 พ.ศ.2518  มีพระราชบัญญัติโอนกิจการและอ านาจการบริหารราชการบางส่วนของ
กรมอาชีวศึกษาไปเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรกรรมพิษณุโลกจึงได้รับ 
การพิจารณาจากทางราชการให้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาเขตเกษตรพิษณุโลก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2520 เป็น
ต้นมา โดยด าเนินการสอนระดับ ปวช. และ ปวส. แผนกเกษตรกรรมสาขาต่าง ๆ ดังนี้ 

 พ.ศ.2521 เปิดการสอนระดับ ปวช. สาขาเกษตรกรรมทั่วไปเปิดการสอนระดับ 
ปวส. สาขาพืชศาสตร์ และสาขาสัตวศาสตร์ 

 พ.ศ.2527 เปิดการสอนระดับ ปวส. สาขาประมง 
 พ.ศ.2531 วันที่ 15 กันยายน 2531 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานใหม่แก่วิทยาลัย
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เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาว่า “ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ” วิทยาเขตเกษตรพิษณุโลกได้ใช้  ชื่อ
ใหม่ว่า “ วิทยาเขตพิษณุโลก “ หรือนามเรียกขานว่า ” ราชมงคลพิษณุโลก “  

พ.ศ.2533  เปิดสอนระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี 
สาขาพืชศาสตร์และสาขาสัตวศาสตร์ 

 พ.ศ.2534 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาการจัดการธุรกิจเกษตรและสาขาเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร 

 พ.ศ.2535 เปิดสอนระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 2 ปี 
ภาคสมทบ สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ และสาขาประมง เปิดสอนระดับ ปวส. สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร 2 ปี เปิดสอน ระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์ หลักสูตร 3 ปี 

 พ.ศ.2537 เปิดสอนระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี 
สาขาบริหารธุรกิจเกษตร 

 พ.ศ.2540 เปิดสอนระดับปริญญาตรีวิทยาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 2 ปี 
ต่อเนื่องภาคปกติสาขาพืชศาสตร์ และสาขาสัตวศาสตร์ 

 พ.ศ.2541 เปิดสอนระดับปวส. สาขาการจัดการและยกเลิกสาขาการจัดการธุรกิจ
เกษตร 

 พ.ศ.2542 เปิดสอนระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 2 ปี 
ต่อเนื่อง สาขาบริหารธุรกิจเกษตร และสาขาประมง ระดับ ปวส. สาขาช่างยนต์ หลักสูตร 2 ปี 

พ.ศ.2544 เปิดสอนระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 2 ปี 
ต่อเนื่อง สาขาเกษตรกลวิธาน 

พ.ศ.2546 เปิดสอนระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 2 ปี 
ต่อเนื่องสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

 พ.ศ.2547  เปิดสอนระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี 
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์,สาขาประมง, ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี  สาขาภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารสากล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไปท้ังหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี 

 พ.ศ.2548  วันที่  18  กุมภาพันธ์ 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และวิทยาเขตพิษณุโลก 
สังกัดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาเกษตรกลวิธานและหลักสูตร 2 ปี
(ต่อเนื่อง) สาขาระบบสารสนเทศ 

 พ.ศ. 2549 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) สาขาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม, สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล และสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอ.บ.
วิศวกรรมเครื่องกล) 
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 พ.ศ.2550  เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) สาขาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม (คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า) 

พ.ศ.2551  เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 
 พ.ศ.2552  เปิดสอนระดับ ปริญญาโท  สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
 พ.ศ. 2553 เปิดสอนระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล

(หลักสูตร 4 ปี) ร่วมกับเขตพ้ืนที่ตาก สาขาวิศวกรรมอุสาหการ 
อักษรย่อทางราชการประจ ามหาวิทยาลัยฯ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ( มทร.ล้านนา พิษณุโลก ) 

Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok : (RMUTL PLC) 
 
2. ปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์  
 

ปรัชญา   
 

“มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือชุมชน” 
 

ปณิธาน  
 

  “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีปัญญา มีความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน มี
ความบริสุทธิ์และคุณงามความดี ที่สามารถบูรณาการ ผสานการบริหารจัดการร่วมกับเขตพ้ืนที่ ใน
การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่ถึงพร้อมด้วยคุธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่จะไปพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน และด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข พ่ึงพาตนเอง
ได”้   
 

วิสัยทัศน์ 
 
  จัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ วิจัยและบริการสู่ชุมชน มุ่งสร้างคนดี มี

คุณธรรม มีคุณภาพ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี   
 
3. พันธกิจ และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 2. สร้างงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
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 3. ให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการ 
 4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 5. พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย 
 6. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ 

 
อัตลักษณ์   

บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน (Hands-on) 
- บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) 
- ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Hands-on) 
- สร้างความเชี่ยวชายวิชาอาชีพ (Professional Oriented) 
 

เอกลักษณ์  
   "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรปลอดภัย" 

 
4. สีประจ ามหาวิทยาลัย ดอกไม้สัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย และแผนที่ภายในมหาวิทยาลัย 

สีประจ ามหาวิทยาลัย 
 

เขียว      
 
ขาว     
 
เหลือง  

 
ดอกไม้สัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย 

  ดอกหิรัญญิการ์ 
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 ต้น  หิรัญญิการ์เป็นไม้เถาใหญ่เนื้อแข็ง ทุกส่วนของล าต้นหรือเถาจะมียางสีขาว ส่วนยอด
หรือส่วนอ่ืน ๆ ที่ยังอ่อนอยู่จะมีขนสีน้ าตาลอมแดงขึ้นปกคลุม หิรัญญิการ์มักเลื้อยเกาะพันต้นไม้อ่ืน
และสามารถเลื้อยไปได้ไกลประมาณ 15 เซนติเมตร แตกกิ่งก้านสาขาแผ่เป็นพุ่มแน่นเฉพาะส่วนยอด
หรือบริเวณท่ีได้รับแสงแดดอย่างเต็มที ่
 ใบ  หิรัญญิการ์เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกใบเป็นคู่ตรงข้ามกันตามข้อต้นลักษณะใบหยาบยาวหนา
รูปใบมน ปลายใบแหลมเป็นติ่ง ขอบใบเรียบ เกลี้ยง ไม่มีจัก ใบมีความยาวประมาณ 20 เซนติเมตร
และกว้างประมาณ 4-6  เซนติเมตร ใบด้านบนเป็นมัน 
 ดอก  ดอกหิรัญญิการ์มีขนาดใหญ่ สีขาว ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ
และปลายกิ่ง กอกมีลักษณะคล้ายถ้วย ตอนปลายของดอกจะบานกว้างมี 5 กลีบ มีเกสรตัวผู้ติดอยู่ 
กับเนื้อบริเวณโคนกลีบ มีลักษณะคล้ายถ้วย ตอนปลายของดอกจะบานกว้างมี 5 กลีบ มีเกสรตัวผู้ติด
อยู่กับเนื้อบริเวณโคนกลีบ มีลักษณะเป็นเส้นยาว แยกออกจากกัน คือจะมีเกสรติดอยู่กลีบละ 1 อัน 
หนึ่งดอกมีเกสร ตัวผู้อยู่ 5 อัน ส่วนเกสรตัวเมียจะมีลักษณะเป็นแท่งขนาดเล็กซ่อนอยู่ข้างในดอก 
ดอกเมื่อบานเต็มที่จะมีความกว้างประมาณ 8 เซนติเมตรและยาวประมาณ 13 เซนติเมตร ช่อดอก
หนึ่ง ๆ จะมีดอกตั้งแต่ 6-15 ดอก ดอกจะผลัดกันบานครั้งละประมาณ 4 ดอก 
 ฤดูกาลออกดอก หิรัญญิการ์จะออกดอกระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ 
 
 แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย 

 

 



15 
 

 

5. คณะที่เปิดสอน 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

6. ท าเนียบผู้บริหารเขตพื้นที่พิษณุโลก 
1. นายธ ารงค์ บุญรังสี  ป.ป.ก.   ปี พ.ศ.2497-2503 
2. นายสมภพ วรรณศิริ  ป.ป.ก., พม.  ปี พ.ศ. 2503-2506 
3. นายทวี เวทะธรรม กส.บ.    ปี พ.ศ. 2506-2513 
4. นายธรรมนูญ ฤทธิมณี  กส.บ., M.S.  ปี พ.ศ. 2513-2517 
5. นายนนท์ ล้อสุริยนต์ กส.บ., M.A.  ปี พ.ศ. 2517-2518 
6. นายสะอาด โพธิ์ปาน  กส.บ., วท.ม.  ปี พ.ศ. 2518-2524 
7. นายนนท์ ล้อสุริยนต์ กส.บ., M.A.  ปี พ.ศ. 2524-2532 
8. นายทวีศักดิ์ วิญญาภาพ กส.บ.   ปี พ.ศ. 2532-2536 
9. รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ วท.บ., วท.ม., Ph.D. ปี พ.ศ. 2536-2543 
10. ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล วท.บ., วท.ม.   ปี พ.ศ. 2543-2556 
11. ดร.ทินกร ทาตระกูล วท.บ, วท.ม ,Ph.D ปี พ.ศ. 2556-2560 
12. รศ.ดร.คมสัน  อ านวยสิทธิ์ วท.บ, วท.ม ,Ph.D ปี พ.ศ. 2560-2561 
13. นางสาวสุรีย์พร  ใหญ่สง่า ศศบ. ศศม  ปี พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน 
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7. โครงสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

 

16 
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                        8. โครงสร้างกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

 
 

 

 

 

 

 
งานยุทธศาสตร์และแผน  งานทรัพยากรมนุษย์  งานคลังและพัสดุ งานบริการ  

กองบริหารทรัพยากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  

1 งานสารบรรณกลาง 
2 งานประชาสัมพันธ์ 
3 งานบัญชี 
4 งานการเงิน 
5 งานพัสด 

1 งานอาคารสถานท่ี 
2 งานสาธารณูปโภค 
3 งานยานพาหนะ 
4 งานรักษาความปลอดภัย 
5 งานเอกสารการพิมพ ์
 

1. งานบัญชี 
2. งานการเงิน 
3. งานพัสดุ 

1.งานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง 
2.งานทะเบียนประวตัิและบ าเหนจ็ความชอบ 
3.งานวินัยและนิติการ 
4. งานสวัสดิการ 
5. งานพัฒนาบุคลากร 

1. งานแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บท 
2. งานวิเคราะห์งบประมาณ 
3. งานติดตามและประเมินผล 
4. งานรายงานสารสนเทศ 
 

งานบริหารทั่วไป 

17 
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9. โครงสร้างงานบัญชี กองบริหารทรัพยากร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
 

 
 
 

10. บทบาทและหน้าที่ของงานคลังและพัสดุ กองบริหารทรัพยากร 
 

งานคลังและพัสดุ กองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษา อยู่ภายใต้สังกัดกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา และมีหน้าที่หลักในการบริหารงานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยรับผิดชอบในการบริหาร
งบประมาณการเงิน บัญชี และพัสดุ ควบคุมและติดตามการใช้จ่าย 

 
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารได้แบ่งโครงสร้างเป็น 3 แผนก คือ 1) แผนกงานการเงิน 2) แผนกงาน

บัญชี และ 3) แผนกงานพัสดุ เพ่ือควบคุมงบประมาณการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนและโครงการให้

นางนชุจรินทร์  ควูิบลูศลิป์ 

หวัหน้างานคลงัและพสัดุ

นางสาวจรีุรัตน์  บทเรศ

หวัหน้างานบญัชี

นางสาวรัชฎา ประเสริฐกลุ
นกัวิชาการเงินและบญัชี 

ช านาญการ
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สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย และควบคุมการจัดซื้อ จัดจ้างให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ทันเวลา ให้
เป็นไปตามกฎระเบียบ และเพ่ือจัดท าระบบบัญชี ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้ ให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ือเอ้ืออ านวยแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ 

 
ส าหรับระบบสารสนเทศที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน คือระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS : Government Fiscal Management System) ระบบการวางแผน
ทรัพยากรองค์กร (ERP : Enterprise Resource Planning) และระบบการเงิน (ออกใบเสร็จ)  

 
ส าหรับแผนกงานบัญชีได้แบ่งโครงสร้างใหญ่ๆ เป็น 2 ระบบ คือ 1) ระบบเงินงบประมาณ 

และ 2) ระบบเงินรายได้ ซึ่งในแต่ละระบบงานดังกล่าวประกอบด้วย  
1. งานจัดท าบัญชีเอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินในงบประมาณ 
2. งานจัดท ารายงานเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัดฯ  
3. งานจัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (Unit cost) 
4. งานจัดเก็บ ดูแลรักษา และค้นหาเอกสารทางการเงิน 
5. งานธุรการ 

ดังนั้น ผู้จัดท าจึงได้จัดท าคู่มือการเรียกรายงานจากระบบบัญชีแยกประเภทผ่าน 
GFMIS Web Online โดยน าข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน เพ่ือส าหรับการจัดท างบ
การเงิน (งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงาน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน)
ประจ าปีงบประมาณ  และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีล าดับขั้นตอนวิธีการปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานและถูกต้องตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือการการเรียกรายงานจากระบบบัญชีแยกประเภทผ่าน 
GFMIS Web Online งานบัญชี กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พิษณุโลก 
 1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน ในการเรียกรายงานจากระบบบัญชี
แยกประเภทผ่าน GFMIS Web Online 
 2. เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่สนใจจะศึกษาแนวทางการปฏิบัติงาน 
 3. เพ่ือให้เป็นคู่มือการเรียกรายงานจากระบบบัญชีแยกประเภทผ่าน GFMIS Web Online 
 

ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเรียกรายงานจากระบบบัญชีแยกประเภทผ่าน GFMIS Web 
Online 

การปฏิบัติงานในระบบบัญชีแยกประเภทโดยตรง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุง
บัญชีเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น แต่หากเป็นรับจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ได้รับอนุญาตให้ฝาก
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ธนาคารพาณิชย์จะต้องบันทึกรายการผ่านระบบบัญชีแยกประเภท การบันทึกรายการในระบบบัญชี
แยกประเภทโดยตรง แยกได้ดังนี้ 

1. บันทึกรายการรายวัน เช่น บันทึกปรับปรุงรายวันทั่วไป บันทึกลดเงินฝากคลัง การกลับ
รายการเอกสาร 

2. การบันทึกรายการรายเดือน บันทึกรายการปรับมูลค่าวัสดุเพ่ือบันทึกรายการปรับปรุง
บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง เป็นค่าใช้จ่าย เมื่อสามารถสรุปยอดการเบิกใช้โดยต้องแยกตามรหัส GPSC 

3. การปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ เป็นการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทาง
บัญชีของปีงบประมาณก่อนหรือปีบัญชีที่ปิดงวดไปแล้ว 

การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS เกิดจากการเชื่อมโยงข้อมูลจากการปฏิบัติงานในระบบ
ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบรับและน าส่งเงิน ระบบสินทรัพย์
ถาวร และระบบบัญชีแยกประเภท โดยระบบจะประมวลผลจากทุกระบบงานและแสดงผลสรุปเป็น
รายงานการเงินเพ่ือให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลจากรายงานต่างๆ ในการวางแผน ควบคุม ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตลอดจนการตัดสินใจ นอกจากนั้นทุกสิ้นเดือน และสิ้นปีส่วนราชการระดับ
กรมจะต้องจัดส่งรายงานการเงินให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
 รายงานจากระบบบัญชีแยกประเภทผ่าน GFMIS Web Online ประกอบด้วย 
 1. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 
 2. รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย 
 3. รายงานงบทดลองรายเดือน – หน่วยเบิกจ่าย 
 4. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจ าวัน – แบบสรุป 
 5. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจ าวัน – แบบแสดงรายละเอียด 
 6. รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป 
 7. รายงานสมุดรายวันทั่วไป – แบบแสดงรายละเอียด 
 8. รายงานสมุดรายวันทั่วไป – แบบสรุป 
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แผนภูมิขั้นตอนการด าเนินงานการเรียกรายงานจากระบบบัญชีแยกประเภทผ่าน GFMIS Web 
Online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

เริ่ม 

เปิดระบบ GFMIS Web Online  
 

เรียกรายงานจากระบบบัญชีแยกประเภท 
 

รายงานจากระบบบัญชีแยกประเภทผ่าน GFMIS Web Online ประกอบด้วย 
 1. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 
 2. รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย 
 3. รายงานงบทดลองรายเดือน – หน่วยเบิกจ่าย 
 4. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจ าวัน – แบบสรุป 
 5. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจ าวัน – แบบแสดงรายละเอียด 
 6. รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป 
 7. รายงานสมุดรายวันทั่วไป – แบบแสดงรายละเอียด 
 8. รายงานสมุดรายวันทั่วไป – แบบสรุป 

 

สิ้นสุด 
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รายงานที่ 1  วิธีเรียกรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 
 ใช้ส าหรับตรวจสอบยอดคงเหลือ และรายงานเคลื่อนไหวของเงินฝากกระทรวงการคลังของ
หน่วยงาน 
ขั้นตอนการเรียกรายงาน 

1.1 เปิดระบบ GFMIS >>> เว็บไซด์ https://webonlineintra.gfmis.go.th   
กรอก >>>> รหัสผู้ใช้ 
       >>>> รหัสผ่าน 
       >>>> ตกลง 

เมื่อ log on โดยระบุรหัสผู้ใชแ้ละรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบต่าง ๆ ตามภาพที่ 1 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ GFMIS 
 

https://webonlineintra.gfmis.go.th/
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1.2 กดปุ่ม  (เรียกรายงาน Online) เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน 
Online ตามภาพท่ี 2  

 
 

ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอเมื่อเข้าสู่ระบบ GFMIS 
 

 1.3 ระบบแสดงหมวดรายงาน - กดปุ่ม  เพ่ือเลือกหมวดรายงานเป็น ระบบบัญชีแยก
ประเภทท่ัวไป ตามภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3 แสดงหมวดรายงาน 
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1.4 ระบบแสดงรายงาน Online ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป  

– กด เพ่ือเรียกรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝาก
กระทรวงการคลัง ตามภาพท่ี 4 
 

 
 

ภาพที่ 4 เข้าสู่หน้าจอรายงาน 
 

 เมื่อเข้าสู่หน้าจอรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง โดยระบุรายละเอียด
ตามเงื่อนไขที่ต้องการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 5 
ระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน ดังนี้  
เงื่อนไข 
- รหัสหน่วยงาน  ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จ านวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตาม

สิทธิรหัสผู้ใช้ คือ A170 
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของบัญชีเงินฝากคลังที่ต้องการ

เรียกรายงาน จ านวน 10 หลัก คือ 2017000007 
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากคลัง จ านวน 5 หลัก คือ 10910 
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- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันที่ผ่านรายการที่ต้องการแสดงการเคลื่อนไหวเงิน
ฝากคลัง (ระบุเป็นช่วงได้) เช่น 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 
ตุลาคม 2561 

- กดปุ่มเรียกดูรายงาน เพ่ือแสดงรายงาน ตามภาพที่ 6 
    

 
 

ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอหน้าจอรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 
 

 
 

ภาพที่ 6 รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 
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ปัญหา แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 
  
ปัญหา : 1. ระบุวันที่ผิด หรือระบุวันที่เกิน 1 เดือน 
  2. ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลังและ รหัสบัญชีเงินฝากคลังสลับกัน 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ระมัดระวัง และตรวจสอบวันที่ให้ถูกต้อง 
ข้อเสนอแนะ : ห้ามเปิดเผยรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านให้กับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง 
 
รายงานที่ 2 รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย 
 ใช้ส าหรับตรวจสอบยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทเป็นรายวัน 
ขั้นตอนการเรียกรายงาน 

2.1 เปิดระบบ GFMIS >>> เว็บไซด์ https://webonlineintra.gfmis.go.th   
กรอก >>>> รหัสผู้ใช้ 
       >>>> รหัสผ่าน 
       >>>> ตกลง 

เมื่อ log on โดยระบุรหัสผู้ใชแ้ละรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบต่าง ๆ ตามภาพที่ 7 
 

 

 

ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ GFMIS 
 

2.2 กดปุ่ม  (เรียกรายงาน Online) เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน 
Online ตามภาพท่ี 8 

https://webonlineintra.gfmis.go.th/
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ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอเมื่อเข้าสู่ระบบ GFMIS 
 

 2.3 ระบบแสดงหมวดรายงาน - กดปุ่ม  เพ่ือเลือกหมวดรายงานเป็น ระบบบัญชีแยก
ประเภทท่ัวไป ตามภาพท่ี 9 
 

 

ภาพที่ 9 แสดงหมวดรายงาน 
 2.4 ระบบแสดงรายงาน Online ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป 
- กดปุ่ม รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย เพ่ือเรียกรายงานงบทดลองรายวัน – หน่วย
เบิกจ่าย ตามภาพที่ 10  
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ภาพที่ 10 หน้าจอรายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย 
 

 เมื่อเข้าสู่หน้าจอรายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย โดยระบุรายละเอียดตามเงื่อนไข
ที่ต้องการเรียกรายงาน 

 
 

ภาพที่ 11 เข้าสู่หน้าจอเรียกรายงาน 
 
ระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน ดังนี้  
- แยกประเภท ระบบแสดง ZA 
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จ านวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตาม

สิทธิรหัสผู้ใช้ คือ A170 
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- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ระบบแสดงรหัสหน่วยงานเบิกจ่าย จ านวน 10 หลัก ให้
อัตโนมัติตามสิทธิรหัสผู้ใช้ คือ 2017000007 

- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันที่ผ่านรายการที่ต้องการแสดงการเคลื่อนไหวเงิน
ฝากคลัง (ระบุเป็นช่วงได้) เช่น 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 
ตุลาคม 2561 

- เลขที่บัญชี G/L ระบุบัญชีแยกประเภท 10 หลักเมื่อต้องการแสดงเป็นราย
บัญชี 

- กดปุ่มเรียกดูรายงาน เพ่ือแสดงรายงาน ตามภาพที่ 12 
 

 
 

ภาพที่ 12 แสดงรายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย 
 
ปัญหา แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 
  
ปัญหา : 1. ระบุวันที่ผิด หรือระบุวันที่เกิน 1 เดือน 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ระมัดระวัง และตรวจสอบวันที่ให้ถูกต้อง 
ข้อเสนอแนะ : ห้ามเปิดเผยรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านให้กับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง 
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รายงานที่ 3 รายงานงบทดลองรายเดือน – หน่วยเบิกจ่าย 
 ใช้ส าหรับตรวจสอบยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทเป็นรายเดือน 
 
ขั้นตอนการเรียกรายงาน 

3.1 เปิดระบบ GFMIS >>> เว็บไซด์ https://webonlineintra.gfmis.go.th   
กรอก >>>> รหัสผู้ใช้ 
       >>>> รหัสผ่าน 
       >>>> ตกลง 

เมื่อ log on โดยระบุรหัสผู้ใชแ้ละรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบต่าง ๆ ตามภาพที่ 13 
 

 
 
 

ภาพที่ 13 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ GFMIS 

3.2 กดปุ่ม  (เรียกรายงาน Online) เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน 
Online ตามภาพท่ี 14 

https://webonlineintra.gfmis.go.th/
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ภาพที่ 14 แสดงหน้าจอเมื่อเข้าสู่ระบบ GFMIS 
 

 3.3 ระบบแสดงหมวดรายงาน - กดปุ่ม  เพ่ือเลือกหมวดรายงานเป็น ระบบบัญชีแยก
ประเภทท่ัวไป ตามภาพท่ี 15 
 

 

ภาพที่ 15 แสดงหมวดรายงาน 
 3.4 ระบบแสดงรายงาน Online ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป 
- กดปุ่ม รายงานงบทดลองรายเดือน – หน่วยเบิกจ่าย เพื่อเรียกรายงานงบทดลองรายเดือน – หน่วย
เบิกจ่าย ตามภาพที่ 16 
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ภาพที่ 16 หน้าจอรายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย 
 

 เมื่อเข้าสู่หน้าจอรายงานงบทดลองรายเดือน – หน่วยเบิกจ่าย โดยระบุรายละเอียดตาม
เงื่อนไขท่ีต้องการเรียกรายงาน 
ระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน ดังนี้  
- แยกประเภท ระบบแสดง ZA 
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จ านวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตาม

สิทธิรหัสผู้ใช้ คือ A170 
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยงานเบิกจ่าย จ านวน 10 หลัก ให้

อัตโนมัติตามสิทธิรหัสผู้ใช้ คือ 2017000007 
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- ปีบัญชี ระบบแสดงปีบัญชีเป็นปีปัจจุบันให้อัตโนมัติ หากต้องการ

แสดงข้อมูลของปีบัญชีเก่าให้กดปุ่ม  และเลือกปีบัญชี
ที่ต้องการ เช่น ปี 2555 

- งวด  ระบุงวดที่ต้องการแสดงรายงานงบทดลองรายเดือน (ระบุ
เป็นช่วงได้) ตัวอย่างระบุ 9 

- เลขที่บัญชี G/L ระบุบัญชีแยกประเภท 10 หลักเมื่อต้องการแสดงเป็นราย
บัญชี 

- กดปุ่มเรียกดูรายงาน เพ่ือแสดงรายงาน ตามภาพที่ 17 
  

 
 

 
 

ภาพที่ 17 เข้าสู่หน้าจอเรียกรายงาน 
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ภาพที่ 18 แสดงรายงานงบทดลองรายเดือน – หน่วยเบิกจ่าย 
 
 
ปัญหา แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 
  
ปัญหา : 1. ระบุงวดผิด 
  2. เลือกปีบัญชีผิด 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ระมัดระวัง และตรวจสอบวันที่ให้ถูกต้อง 
ข้อเสนอแนะ : ห้ามเปิดเผยรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านให้กับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง 
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รายงานที่ 4 รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจ าวัน – แบบสรุป 
 ใช้ส าหรับตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวของเงินสดประจ าวันที่เกิดจากระบบจัดเก็บและน าส่ง 
ระบบเบิกจ่าย และระบบบัญชีแยกประเภทแบบสรุป 
 
ขั้นตอนการเรียกรายงาน 

4.1 เปิดระบบ GFMIS >>> เว็บไซด์ https://webonlineintra.gfmis.go.th   
กรอก >>>> รหัสผู้ใช้ 
       >>>> รหัสผ่าน 
       >>>> ตกลง 

เมื่อ log on โดยระบุรหัสผู้ใชแ้ละรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบต่าง ๆ ตามภาพที่ 19 
 

 
 
 

ภาพที่ 19 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ GFMIS 
 

 

4.2 กดปุ่ม  (เรียกรายงาน Online) เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน 
Online ตามภาพท่ี 20 

https://webonlineintra.gfmis.go.th/
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ภาพที่ 20 แสดงหน้าจอเมื่อเข้าสู่ระบบ GFMIS 
 

 4.3 ระบบแสดงหมวดรายงาน - กดปุ่ม  เพ่ือเลือกหมวดรายงานเป็น ระบบบัญชีแยก
ประเภทท่ัวไป ตามภาพท่ี 21 
 
 

 
 

ภาพที่ 21 แสดงหมวดรายงาน 
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4.4 ระบบแสดงรายงาน Online ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป 
- กดปุ่ม รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจ าวัน – แบบสรุป เพ่ือเรียกรายงานแสดงยอดเงินสด
คงเหลือประจ าวัน – แบบสรุป ตามภาพที่ 22 
 

 
 

ภาพที่ 22 หน้าจอรายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจ าวัน – แบบสรุป 
 

 เมื่อเข้าสู่หน้าจอรายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจ าวัน – แบบสรุป โดยระบุ
รายละเอียดตามเงื่อนไขท่ีต้องการเรียกรายงาน 
ระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน ดังนี้  
 
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จ านวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตาม

สิทธิรหัสผู้ใช้ คือ A170 
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยงานเบิกจ่าย จ านวน 10 หลัก ให้

อัตโนมัติตามสิทธิรหัสผู้ใช้ คือ 2017000007 
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันที่ผ่านรายการที่ต้องการให้แสดงรายงานยอดเงิน

คงเหลือ ตัวอย่าง 31 ตุลาคม 2561 
- กดปุ่มเรียกดูรายงาน เพ่ือแสดงรายงาน ตามภาพที่ 23 
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ภาพที่ 23 เข้าสู่หน้าจอเรียกรายงาน 
 
 

 
 

ภาพที่ 24 แสดงรายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจ าวัน – แบบสรุป 
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ปัญหา แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 
  
ปัญหา : - 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : - 
ข้อเสนอแนะ : ห้ามเปิดเผยรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านให้กับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง 
 
รายงานที่ 5 รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจ าวัน – แบบแสดงรายละเอียด 
 ใช้ส าหรับตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวของเงินสดประจ าวันที่เกิดจากระบบจัดเก็บและน าส่ง 
ระบบเบิกจ่าย แสดงรายละเอียดเป็นประเภทเอกสาร 
 
ขั้นตอนการเรียกรายงาน 

5.1 เปิดระบบ GFMIS >>> เว็บไซด์ https://webonlineintra.gfmis.go.th   
กรอก >>>> รหัสผู้ใช้ 
       >>>> รหัสผ่าน 
       >>>> ตกลง 

เมื่อ log on โดยระบุรหัสผู้ใชแ้ละรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบต่าง ๆ ตามภาพที่ 25 
 

 
 
 

ภาพที่ 25 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ GFMIS 
 

5.2 กดปุ่ม  (เรียกรายงาน Online) เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน 
Online ตามภาพท่ี 26 

https://webonlineintra.gfmis.go.th/
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ภาพที่ 26 แสดงหน้าจอเมื่อเข้าสู่ระบบ GFMIS 
 

 5.3 ระบบแสดงหมวดรายงาน - กดปุ่ม  เพ่ือเลือกหมวดรายงานเป็น ระบบบัญชีแยก
ประเภทท่ัวไป ตามภาพท่ี 27 
 

 
 

ภาพที่ 27 แสดงหมวดรายงาน 
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 5.4 ระบบแสดงรายงาน Online ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป 
- กดปุ่ม รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจ าวัน – แบบแสดงรายละเอียด เพื่อเรียกรายงานแสดง
ยอดเงินสดคงเหลือประจ าวัน – แบบแสดงรายละเอียด ตามภาพที่ 28 
 

 
 
 

ภาพที่ 28 หน้าจอรายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจ าวัน – แบบแสดงรายละเอียด 

  
เมื่อเข้าสู่หน้าจอรายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจ าวัน – แบบแสดงรายละเอียด โดย

ระบุรายละเอียดตามเงื่อนไขที่ต้องการเรียกรายงาน 
ระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน ดังนี้  
 
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จ านวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตาม

สิทธิรหัสผู้ใช้ คือ A170 
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยงานเบิกจ่าย จ านวน 10 หลัก ให้

อัตโนมัติตามสิทธิรหัสผู้ใช้ คือ 2017000007 
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันที่ผ่านรายการที่ต้องการให้แสดงรายงานยอดเงิน

คงเหลือ ตัวอย่าง 31 ตุลาคม 2561 
- กดปุ่มเรียกดูรายงาน เพ่ือแสดงรายงาน ตามภาพที่ 29 
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ภาพที่ 29 เข้าสู่หน้าจอเรียกรายงาน 
 
 

 
 

ภาพที่ 30 แสดงรายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจ าวัน – แบบแสดงรายละเอียด 
 

ปัญหา แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 
  
ปัญหา : - 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : - 
ข้อเสนอแนะ : ห้ามเปิดเผยรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านให้กับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง 
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รายงานที่ 6 รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
 ใช้ส าหรับตรวจสอบรายละเอียดของรายการบัญชีที่เกิดข้ึนในแต่ละรหัสบัญชีแยกประเภท 
 
ขั้นตอนการเรียกรายงาน 

6.1 เปิดระบบ GFMIS >>> เว็บไซด์ https://webonlineintra.gfmis.go.th   
กรอก >>>> รหัสผู้ใช้ 
       >>>> รหัสผ่าน 
       >>>> ตกลง 

เมื่อ log on โดยระบุรหัสผู้ใชแ้ละรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบต่าง ๆ ตามภาพที่ 31 
 

 
 
 

ภาพที่ 31 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ GFMIS 
 

6.2 กดปุ่ม  (เรียกรายงาน Online) เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน 
Online ตามภาพท่ี 32 

https://webonlineintra.gfmis.go.th/
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ภาพที่ 32 แสดงหน้าจอเมื่อเข้าสู่ระบบ GFMIS 
 

 6.3 ระบบแสดงหมวดรายงาน - กดปุ่ม  เพ่ือเลือกหมวดรายงานเป็น ระบบบัญชีแยก
ประเภทท่ัวไป ตามภาพท่ี 33 
 

 
 

ภาพที่ 33 แสดงหมวดรายงาน 
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6.4 ระบบแสดงรายงาน Online ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป 
- กดปุ่ม รายงานแสดงแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป เพ่ือเรียกรายงานรายงานแสดง
แสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ตามภาพที่ 34 
 

 
 

ภาพที่ 34 หน้าจอรายงานแสดงแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป 
  

เมื่อเข้าสู่หน้าจอรายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจ าวัน – แบบแสดงรายละเอียด โดย
ระบุรายละเอียดตามเงื่อนไขที่ต้องการเรียกรายงาน 
ระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน ดังนี้  
 
- ปีบัญชี ระบบแสดงปีบัญชีเป็นปีปัจจุบันให้อัตโนมัติ หากต้องการ

แสดงข้อมูลของปีบัญชีเก่าให้กดปุ่ม  และเลือกปีบัญชี
ที่ต้องการ 
 

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จ านวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตาม
สิทธิรหัสผู้ใช้ คือ A170 
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- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยงานเบิกจ่าย จ านวน 10 หลัก ให้
อัตโนมัติตามสิทธิรหัสผู้ใช้ คือ 2017000007 

- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันที่ผ่านรายการที่ต้องการให้แสดงรายละเอียดบัญชี
แยกประเภท (ระบุเป็นช่วงได้) ตัวอย่างระบุ 1 ตุลาคม 
2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561 

- เลขที่ G/L  ระบุบัญชีแยกประเภท 10 หลัก ที่ต้องการแสดง
รายละเอียด ตัวอย่าง 1101010101 

- กดปุ่มเรียกดูรายงาน เพ่ือแสดงรายงาน ตามภาพที่ 35 
  
  

 

 
 

ภาพที่ 35 เข้าสู่หน้าจอเรียกรายงาน 
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ภาพที่ 36 แสดงรายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจ าวัน – แบบแสดงรายละเอียด 
 
 
ปัญหา แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 
  
ปัญหา : 1. ระบุเลขท่ีบัญชี G/L ไม่ครบ 10 หลัก 
  2. ระบุวันที่ผ่านรายการเกินกว่า 1 เดือน 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ระมัดระวัง และตรวจสอบวันที่ให้ถูกต้อง 
ข้อเสนอแนะ : ห้ามเปิดเผยรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านให้กับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง 
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รายงานที่ 7 รายงานสมุดรายวันทั่วไป – แบบแสดงรายละเอียด 
 ใช้ส าหรับตรวจสอบรายละเอียดการบันทึกรายการในระบบ GFMIS 
 
ขั้นตอนการเรียกรายงาน 

7.1 เปิดระบบ GFMIS >>> เว็บไซด์ https://webonlineintra.gfmis.go.th   
กรอก >>>> รหัสผู้ใช้ 
       >>>> รหัสผ่าน 
       >>>> ตกลง 

เมื่อ log on โดยระบุรหัสผู้ใชแ้ละรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบต่าง ๆ ตามภาพที่ 37 
 

 
 
 

ภาพที่ 37 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ GFMIS 
 

 

7.2 กดปุ่ม  (เรียกรายงาน Online) เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน 
Online ตามภาพท่ี 38 

https://webonlineintra.gfmis.go.th/
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ภาพที่ 38 แสดงหน้าจอเมื่อเข้าสู่ระบบ GFMIS 
 

 7.3 ระบบแสดงหมวดรายงาน - กดปุ่ม  เพ่ือเลือกหมวดรายงานเป็น ระบบบัญชีแยก
ประเภทท่ัวไป ตามภาพท่ี 39 
 

 
ภาพที่ 39 แสดงหมวดรายงาน 

 7.4 ระบบแสดงรายงาน Online ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป 
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- กดปุ่ม รายงานแสดงแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป เพ่ือเรียกรายงานสมุดรายวัน
ทั่วไป – แบบแสดงรายละเอียด ตามภาพที่ 40 
 

 
 

ภาพที่ 40 หน้าจอรายงานรายงานสมุดรายวันทั่วไป – แบบแสดงรายละเอียด 
  

เมื่อเข้าสู่หน้าจอรายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจ าวัน – แบบแสดงรายละเอียด โดย
ระบุรายละเอียดตามเงื่อนไขที่ต้องการเรียกรายงาน 
 
ระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน ดังนี้  
 
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จ านวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตาม

สิทธิรหัสผู้ใช้ คือ A170 
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยงานเบิกจ่าย จ านวน 10 หลัก ให้

อัตโนมัติตามสิทธิรหัสผู้ใช้ คือ 2017000007 
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- ปีบัญชี ระบบแสดงปีบัญชีเป็นปีปัจจุบันให้อัตโนมัติ หากต้องการ

แสดงข้อมูลของปีบัญชีเก่าให้กดปุ่ม  และเลือกปีบัญชี
ที่ต้องการ 

- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันที่ผ่านรายการที่ต้องการให้แสดงรายละเอียดบัญชี
แยกประเภท (ระบุเป็นช่วงได้) ตัวอย่างระบุ 1 ตุลาคม 
2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561 

- กดปุ่มเรียกดูรายงาน เพ่ือแสดงรายงาน ตามภาพที่ 41 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 41 เข้าสู่หน้าจอเรียกรายงาน 
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ภาพที่ 42 แสดงรายงานสมุดรายวันทั่วไป – แบบแสดงรายละเอียด 
 
 
ปัญหา แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 
 
ปัญหา : ระบุวันที่ผ่านรายการเกินกว่า 1 เดือน 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ระมัดระวัง และตรวจสอบวันที่ให้ถูกต้อง 
ข้อเสนอแนะ : ห้ามเปิดเผยรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านให้กับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง 
 
 
รายงานที่ 8 รายงานสมุดรายวันทั่วไป – แบบสรุป 
 ใช้ส าหรับตรวจสอบสรุปการบันทึกรายการในระบบ GFMIS 
ขั้นตอนการเรียกรายงาน 

8.1 เปิดระบบ GFMIS >>> เว็บไซด์ https://webonlineintra.gfmis.go.th   
กรอก >>>> รหัสผู้ใช้ 
       >>>> รหัสผ่าน 
       >>>> ตกลง 

เมื่อ log on โดยระบุรหัสผู้ใชแ้ละรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบต่าง ๆ ตามภาพที่ 43 
 

https://webonlineintra.gfmis.go.th/
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ภาพที่ 43 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ GFMIS 
 

8.2 กดปุ่ม  (เรียกรายงาน Online) เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน 
Online ตามภาพท่ี 44 

 

 
 

ภาพที่ 44 แสดงหน้าจอเมื่อเข้าสู่ระบบ GFMIS 
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 8.3 ระบบแสดงหมวดรายงาน - กดปุ่ม  เพ่ือเลือกหมวดรายงานเป็น ระบบบัญชีแยก
ประเภทท่ัวไป ตามภาพท่ี 45 
 

 
ภาพที่ 45 แสดงหมวดรายงาน 

 

 

 8.4 ระบบแสดงรายงาน Online ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป 
- กดปุ่ม รายงานแสดงแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป เพ่ือเรียกรายงานรายงานแสดง
แสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ตามภาพที่ 46 
 

 
ภาพที่ 46 หน้าจอรายงานแสดงแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป  
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เมื่อเข้าสู่หน้าจอรายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจ าวัน – แบบแสดงรายละเอียด โดย
ระบุรายละเอียดตามเงื่อนไขที่ต้องการเรียกรายงาน 
 

 
ระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน ดังนี้  
 
- ปีบัญชี ระบบแสดงปีบัญชีเป็นปีปัจจุบันให้อัตโนมัติ หากต้องการ

แสดงข้อมูลของปีบัญชีเก่าให้กดปุ่ม  และเลือกปีบัญชี
ที่ต้องการ 

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จ านวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตาม
สิทธิรหัสผู้ใช้ คือ A170 

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยงานเบิกจ่าย จ านวน 10 หลัก ให้
อัตโนมัติตามสิทธิรหัสผู้ใช้ คือ 2017000007 

- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันที่ผ่านรายการที่ต้องการให้แสดงรายละเอียดบัญชี
แยกประเภท (ระบุเป็นช่วงได้) ตัวอย่างระบุ 1 ตุลาคม 
2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561 

- เลขที่ G/L  ระบุบัญชีแยกประเภท 10 หลัก ที่ต้องการแสดง
รายละเอียด ตัวอย่าง 1101010101 

- กดปุ่มเรียกดูรายงาน เพ่ือแสดงรายงาน ตามภาพที่ 47 
 

 
 

ภาพที่ 47 เข้าสู่หน้าจอเรียกรายงาน 
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ภาพที่ 48 แสดงรายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจ าวัน – แบบสรุป 
 
 
ปัญหา แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 
  
ปัญหา :  ระบุวันที่ผ่านรายการเกินกว่า 1 เดือน 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ระมัดระวัง และตรวจสอบวันที่ให้ถูกต้อง 
ข้อเสนอแนะ : ห้ามเปิดเผยรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านให้กับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ – สกุล  นางสาวจุรีรัตน์  บทเรศ 
 
วันเกิด   31 ตุลาคม 2526 
 
ที่อยู่   54/1 หมู่ 2 ต าบลหนองกระเจา อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120 
 
โทรศัพท์  082-8856178 
 
อีเมล์   bottarat@live.com 
 
ประวัติการศึกษา  1. ปีการศึกษา 2548 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ 

    สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพ้ืนที่พิษณุโลก 
2. ปีการศึกษา 2557 บัญชีบณัฑิต สาขาการบัญชี 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

   3. ปีการศึกษา 2560 บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี 
       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
ประสบการณ์ท างาน ปี 2548 - 2552  บริษัท หลงไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  

ปี 2553 – ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
 
ปัจจุบัน 
ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
หน่วยงาน งานบัญชี งานคลังและพัสดุ กองบริหารทรัพยากร 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
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