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บทสรุปผู้บริหาร 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้ งอยู่ ใน                
เขตภาคเหนือตอนบน สถาปนามาจากวิทยาลัยเทคโนโนยีและอาชีวศึกษา ทางมหาวิทยาลัยมุ่งผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติ ให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพ้ืนฐาน พัฒนา
ห้องปฏิบัติการพ้ืนฐาน และศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาชีพ และการบูรณาการ การจัดการ
เรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง  เป็นผู้น าในการจัดการศึกษา บนฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (Science and Technology-Based) บูรณาการ การเรียนการสอน กับการปฏิบัติงานจริง 
(Work Integrated Learning ; WIL) เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและ              
จิตสาธารณะได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 
มกราคม 2548 ประกอบด้วย 6 พ้ืนที่ กับ 1 สถาบัน คือ พ้ืนที่เชียงราย พ้ืนที่ตาก พ้ืนที่น่าน พ้ืนที่
พิษณุโลก พ้ืนที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ พ้ืนที่ล าปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเป็นผู้น า 
มีความเลิศในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ที่มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional) สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน 42 
หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 36 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร ประกอบด้วย คณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ านวน 9  หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร ระดับปริญญา
โท 1 หลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 16 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 14  หลักสูตร ระดับ
ปริญญาโท  2  หลักสูตร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 8 หลักสูตร ระดับปริญญา
ตรี  6 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จ านวน 7 หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 6  หลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร  
 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 16,466 
คน มีจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 1,144.5 คน เป็นข้าราชการพลเรือน 444 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 554 คน 
พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 145.5 คน ปฏิบัติงานจริง  1,108.5 คน ลาศึกษาต่อ 36 คน  ทั้งนี้
มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 310 คน รองศาสตราจารย์ 32 คน มีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด  882 
คน  เป็นข้าราชการพลเรือน 44  คน พนักงานมหาวิทยาลัย 369  คน พนักงานราชการ 78  คน 
ลูกจ้างประจ า 57 คน ลูกจ้างชั่วคราว 334 คน ได้รับงบประมาณในการด าเนินการทั้งหมด โดยเป็น
งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 959,636,490 บาท ปีงบประมาณ 2562 จ านวน  
1,463,302,420.55 บาท  และเป็นงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 
252,511,782.00 บาท และปีงบประมาณ 2562 จ านวน  487,130,127.54 บาท  
 มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินของ สกอ. โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับดี ตามองค์ประกอบดังนี้ เมื่อพิจารณาในองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
คะแนน 3.78 อยู่ในระดับดี  องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนน 4.52 อยู่ในระดับดีมาก องค์ประกอบที่ 3 
การบริการวิชาการ คะแนน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คะแนน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก  องค์ประกอบที่ 5 คะแนน 4.42 อยู่ในระดับดี  เมื่อพิจารณาด้านปัจจัย
น าเข้า คะแนน 3.55 อยู่ในระดับดี ด้านกระบวนการ 4.86 อยู่ในระดับดีมาก และด้านผลลัพธ์ คะแนน 
3.69 อยู่ในระดับดี 
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 ผลการประเมินปัจจัยน าเข้า โดยรวมอยู่ในระดับดี มหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้
อาจารย์ไปศึกษาต่อและขอต าแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง มีการก ากับติดตามผู้ลาศึกษาต่ออย่าง
เคร่งครัดเพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้              
ฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการตามสาขาวิชาที่เรียนมากขึ้น ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์จากการท างานจริงในสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สร้างทักษะในการท างาน 
มีโลกทัศน์กว้างขึ้น มีความพร้อมในการท างาน เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตามอัตลักษณ์บัณฑิต
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณ
ภายใน จ านวน 26,448,619 บาท และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอกได้ จ านวน 50,714,031.50 บาท มหาวิทยาลัยยังมีการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องและ
เน้นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกให้ได้มากที่สุด  
 ผลการประเมินปัจจัยกระบวนการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีการด าเนินงานโดยใช้
หลักการ PDCA และใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารองค์กรให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ครอบคลุมการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยเน้นที่กระบวนการท างานให้มีคุณภาพ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด มีการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยส่งเสริมพัฒนา
วิธีการสอน สื่อการสอนที่ทันสมัย ควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาให้ดี ขึ้น พัฒนาระบบที่
เอ้ือต่อการท าวิจัยของอาจารย์มากขึ้น สนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น มีการสร้าง
เครือข่ายการวิจัยทั้งภายในมหาวิทยาลัย และร่วมกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน การพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมบุคลากรทุกสายงาน 
  ผลการประเมินปัจจัยด้านผลลัพธ์ โดยรวมอยู่ในระดับดี มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 42 
หลักสูตร ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร จ านวน 31 หลักสูตร อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 73.81 
ระดับปานกลาง จ านวน 11 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 26.19 และหลักสูตรไม่ผ่านการประเมิน จ านวน 1 
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 2.38 ทั้งนี้พบว่าสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นประเด็นที่ต้องได้รับการ
พัฒนาต่อไป  ผลการประเมินระดับคณะทั้งหมด 4 คณะ 1 วิทยาลัย มีคณะที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดี 4 คณะ คิดเป็นร้อยละ 80  และระดับดีมาก 1 คณะ คิดเป็นร้อยละ 20 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องในการน าเสนอผลงานทางวิชาการและส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่าน้ าหนักที่สูงขึ้น ปีการศึกษา 2562 มีจ านวนผลงานทาง
วิชาการทั้งหมด 550 เรื่อง โดยเป็นผลงานค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน 344 เรื่อง ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน 55 
เรื่อง ค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน 54 เรื่อง ค่าน้ าหนัก 0.80 จ านวน 41 เรื่อง และ ค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน 
56 เรื่อง ในปีการศึกษาต่อไปมหาวิทยาลัยยังคงสนับสนุนงบประมาณในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ
และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรตีพิมพ์ในวรสารที่มีค่าน้ าหนักที่สูงขึ้นกว่าเดิมและสามารถใช้ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการได้ ตามเกณฑ์ กพอ. ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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 มหาวิทยาลัยด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 ด าเนินการพัฒนา มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดในมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า  
“มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน”  สนับสนุนให้มีการบริหารหลักสูตรทั้งแบบให้ปริญญาและไม่ให้
ปริญญาให้ครอบคลุมทุกคณะ โดยร่วมมือกับสถานประกอบการ มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม  มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ ส่งเสริมและให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ชุมชนและ
สังคมให้เกิดความยั่งยืน มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติรวมทั้งส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียน
การสอนเพ่ือสร้างสมรรถนะการวิจัยให้กับผู้เรียนเพ่ือสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาความเข้มแข็งกับ
ชุมชนได้ มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  จัดการเรียนรู้ พัฒนาการวิจัยและการ
บริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา และความเป็นไทย  สร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ  บริหารจัดการตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ตามหลักธรรมาภิบาล มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัวโปร่งใส และตรวจสอบได้  ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565 ในการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 
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ส่วนที่ 1 ส่วนน ำ 
 
1.  ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
  
  1.1 ชื่อหน่วยงำน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
 
  1.2 ที่ตั้ง 
   เลขที่  128  ถนนห้วยแก้ว  ต าบลช้างเผือก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
   โทรศัพท์ : 0-5392-1444, โทรสาร : 0-5321-3183 
 
  1.3 ประวัติควำมเป็นมำ 
    ในอดีตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพด้านช่าง
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และเกษตรกรรม ในพ้ืนที่ภาคเหนือมานานกว่า 70 
ปี โดยมีการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 ตามพระราชบัญญัติ “วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2518” ใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” มีฐานะ
เป็นกรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตครูอาชีวศึกษา
ระดับปริญญาตรี จัดการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับอนุปริญญาตรี 
และระดับปริญญาตรี ท าการวิจัยส่งเสริมการศึกษา ทางด้านวิชาชีพ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า “สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล” มีความหมายว่า “สถาบันอันเป็นมงคลแห่งพระราชา” ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2532 ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนา และจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายแห่งชาติและความต้องการของตลาดแรงงานในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิม และยกร่างเป็น
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
18 มกราคม 2548   มีผลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็น มหาวิทยาลัย 9 แห่ง ภายใต้การก ากับ
ดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ประกอบด้วยศูนย์กลางที่จังหวัดเชียงใหม่และเขตพ้ืนที่ ในจังหวัดเชียงราย ตาก น่าน พิษณุโลก 
ล าปาง และเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน 
การวิจัย ผลิตครูวิชาชีพให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม จัดการศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่ง
แต่ละเขตพ้ืนที่จะมีลักษณะเด่นที่ส่งเสริมการบริหารจัดการในภารกิจทุกด้าน ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและประเทศชาติ สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ มีทักษะทางวิชาชีพ ถึงพร้อมด้วย คุณธรรม จริยธรรม 
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2.  ปรัชญำ วิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และแผนยุทธศำสตร์ 

  2.1 ปรัชญำ 
   “นวัตกรรมเพ่ือชุมชน” 
   
  2.2 วิสัยทัศน ์
   “มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน” 
 
  2.3 พันธกิจ 

1) จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พ่ึงพาตนเองได้ และ
เป็นที่พ่ึงทางวิชาการให้กับประเทศ ภูมิภาค และชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน 

2) ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นการสร้าง และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐ
และเอกชน และประเทศ  

3) ให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น ชุมชนและสังคม 

4) จัดการเรียนรู้ วิจัยหรือบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรม และความ
เป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

5) บริหารจัดการพันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามหลักธรรมาภิบาล มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัวโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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  2.4 แผนยุทธศำสตร์ 
 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อผลิตก ำลังคนนักปฏิบัติ (Hands-On) 
  เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ 
  เพ่ือพัฒนาและผลิตก าลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์ 
กลยุทธ์ที่  1.1 
พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสาย
วิชาชีพ  

 เพื่อให้ได้จ านวนนักศึกษาที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสม
ตามแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร 

กลยุทธ์ที่ 1.2  
พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On 

 เพื่อให้กระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตรผลิต
บัณฑิตวิชาชีพนักปฏิบัติที่เน้นการมีผลลัพธ์การเรียนรู้และ
สมรรถนะวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 1.3  
พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

 เ พื่ อ ใ ห้ อ า จ า ร ย์ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 1.4  
สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ที่มีลักษณะเหมาะสม
ในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษท่ี 21 

 เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีทักษะที่พึงประสงค์ มี
ลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษ        
ที่ 21 

 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเพื่อกำรเติบโตร่วมกับกำรพัฒนำประเทศ 
  เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ 
  พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ นวัตกรรม และก าลังคน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 2.1  
บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิด
ประโยชน์ส่งผลลัพธ์ต่อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

 พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการ
วิ ช า ก า ร  นวั ต ก ร รม  และก า ลั ง คน  เพื่ อ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ 2.2  
พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

 เพื่อการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและสร้างรายได้เพิ่ม
ขององค์กรจากทรัพย์สินทางปัญญา 

กลยุทธ์ที่ 2.3 
ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ และ
นานาชาติ 

 เพื่อสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมและการบริการ
วิชาการ ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ 
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  ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเสริมสร้ำงนักศึกษำและบุคลำกรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ควำม
ภำคภูมิใจทำงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำล้ำนนำ ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ 
  เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 3.1  
สร้างการรับรู้ในคณุค่า ศลิปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาลา้นนา 
และทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม 

  เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้ในคุณค่า 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 3.2 
ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อมในการพัฒนา
ตนเองและสังคม 

 เพื่อส่งเสริมนักศึกษาประยุกต์ใช้ศลิปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมใน
การพัฒนาตนเองและสังคม 

กลยุทธ์ที่ 3.3  
ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
ตนเองและสังคม 

 เพื่อนักศึกษาและบุคลากรมีส่วนรว่มในการส่งเสริม
การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและ
สังคม 

 

  ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและกำรสร้ำงฐำนวัฒนธรรมองค์กร 
  เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ 
  เพ่ือมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
สร้างค่านิยมร่วม 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 4.1  
พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 

 เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลัก         
ธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 4.2 
บริหารจดัการทรัพยากรของมหาวทิยาลัย อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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3.  โครงสร้ำงองค์กร 
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4.  รำยช่ือผู้บริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน  
  4.1 คณะบุคคลปฏิบัติหน้ำที่แทนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

1) ดร.สว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานกรรมการ  
2) ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา   ธนิตกุล กรรมการ 
3) ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ กรรมการ 
4) รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา   เหลืองอมรเลิศ กรรมการ 
5) รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล กรรมการ 
6) รองศาสตราจารย์สุภาว์  จุลนาพันธุ์ กรรมการ 
7) รองศาสตราจารย์ ดร.บวร  ปภัสราทร กรรมการ 
8) ดร.อรสา  ภาววิมล กรรมการ 
9) รองศาสตราจารย์ศีลศิริ   สง่าจิตร กรรมการ 

 
  4.2 ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 

1)  รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 
2)  ผศ.ดร.นิวัตร  มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ 
3)  รศ.ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
4) ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
5)  รศ.ดร.สมชาติ  หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
6)  ดร.สนธยา  ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี (ตาก) 
7)   นายธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี (เชียงราย) 
8)  ผศ.ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี (น่าน) 
9) ผศ.นพดล  ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี (พิษณุโลก) 
10) ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี (ล าปาง) 
11)  ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
12)  ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
13)  รศ.ดร.สุนทร  วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
14)  ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
15)   ดร.นพดล  มณีเฑียร ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
16)  ผศ.สมเกียรติ  วงษ์พานิช ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
17)  ผศ.ดร.นพพร    พัชรประกิติ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
18)  ดร.ประเสริฐ   ลือโขง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
   สารสนเทศ 
19)  รศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
20)  ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อ านวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
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21)  ดร.ธัญวด ี สุจริตธรรม ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
22) นางสาวแววดาว ญานะ ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
23)  นางสาวอัครณี วงศ์ไชยะ  ผู้อ านวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่ 
24)  นางสาววิภาวรรณ   ติปัญโญ ผู้อ านวยการกองกลาง 
25)  นางจิตติมา ทองเล็ก  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
26)  นางสาวโอปอล์ ลาวัลย ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
27)  นางสาวจันจิรา สุขสามปัน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
28)  นางสาวสุปราณี ฟังเย็น ผู้อ านวยการกองคลัง 
29)  นางขวัญเรือน มีมานัส ผู้อ านวยการส านักงานบริหารทรัพย์สินและ 
   สิทธิประโยชน์ 
30)  ผศ.ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน  ผู้อ านวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
31)  ผศ.ศุภชัย อัครนรากุล ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา  
32)  ดร.โสภา  เภสัชพิพัฒน์กุล หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน 
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5.  หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

ทั้งสิ้น 42 หลักสูตร จ าแนกเป็น  
 ระดับปริญญาตรี จ านวน  36  หลักสูตร 
 ระดับปริญญาโท จ านวน   6  หลักสูตร 

 

ระดับ
ปริญญำ 

ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปีที ่

ปรับปรุง
ล่ำสุด 

วันที่สภำ
มหำวิทยำลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ.  
ลงนำมรับทรำบ

หลักสูตร 
ปริญญาตร ี หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  บริหารธุรกิจ พ.ศ.2560 3 มี.ค. 60 24 ก.ย.61 
ปริญญาตร ี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

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

ปริญญาตร ี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการบริการ พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 9 ก.พ. 62 
ปริญญาตร ี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญช ี พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 20 มิ.ย. 61 
ปริญญาตร ี หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

ระหว่างประเทศ  
พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 9 ก.พ. 62 

ปริญญาตร ี หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
ทางธุรกิจ  

พ.ศ.2560 26 เม.ย. 62 24 ส.ค. 62 

ปริญญาตร ี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 22 ต.ค. 61 
ปริญญาตร ี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร 
พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 1 ต.ค. 61 

ปริญญาตร ี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 8 ธ.ค. 61 
ปริญญาตร ี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 9 ก.พ. 62 
ปริญญาตร ี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์  พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 30 พ.ย. 61 
ปริญญาตร ี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิอาหารและโภชนาการ พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 9 ก.พ. 62 
ปริญญาตร ี หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์  พ.ศ.2560 20 ธ.ค. 60 8 มี.ค. 61 
ปริญญาตร ี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม   พ.ศ.2560 20 ธ.ค. 60 25 พ.ค. 61 
ปริญญาตร ี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบสือ่สาร พ.ศ.2560 20 ธ.ค. 60 25 พ.ค. 61 
ปริญญาตร ี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ  พ.ศ.2560 20 ธ.ค. 60 25 พ.ค. 61 
ปริญญาตร ี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารพิมพแ์ละบรรจุ

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

ปริญญาตร ี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเซรามิก พ.ศ.2560 20 ธ.ค. 60 25 พ.ค. 61 
ปริญญาตร ี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  พ.ศ.2555 6 ม.ค. 55 11 ก.ย. 55 
ปริญญาตร ี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  พ.ศ.2555 6 ม.ค. 55 24 ก.ย. 55 
ปริญญาตร ี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 9 ก.พ. 62  
ปริญญาตร ี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 8 ธ.ค. 61 
ปริญญาตร ี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ  พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 9 ก.พ. 62  
ปริญญาตร ี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 9 ก.พ. 62  
ปริญญาตร ี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และการควบคุมอัตโนมัต ิ
พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 20 ม.ค. 62 

ปริญญาตร ี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ ์ พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 9 ก.พ. 62  
ปริญญาตร ี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 30 พ.ย. 61 
ปริญญาตร ี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 9 ก.พ. 62  
ปริญญาตร ี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 2 มี.ค. 62  
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ระดับ
ปริญญำ 

ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปีที ่

ปรับปรุง
ล่ำสุด 

วันที่สภำ
มหำวิทยำลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ.  
ลงนำมรับทรำบ

หลักสูตร 
ปริญญาตร ี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 2 มี.ค.62  
ปริญญาตร ี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 2 มี.ค.62  
ปริญญาตร ี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 2 มี.ค. 62  
ปริญญาตร ี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 2 มี.ค. 62  
ปริญญาตร ี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 9 ก.พ. 62  
ปริญญาตร ี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรม

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

ปริญญาตร ี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ พ.ศ.2561 3 ก.พ. 60 8 ก.พ. 61 
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พ.ศ.2557 3 ม.ค. 57 5 พ.ย. 58 
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพืชศาสตร์  พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 9 ก.พ. 62 
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร          พ.ศ.2560 6 ม.ค. 60 2 มี.ค. 62 
ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ.2560 9 มี.ค. 61 12 ก.ค. 61 
ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ.2560 3 ก.พ. 60 2 มี.ค. 62 
ปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

สร้างสรรค์ 
พ.ศ.2557 18 เม.ย. 57 23 ก.ย. 58 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2562 
 

6.  จ ำนวนนักศึกษำ 
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 16,466 

คน ประกอบด้วยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 16 ,359 คน  ระดับปริญญาโท จ านวน 107 คน  
แบ่งตามรายคณะ/พ้ืนที่ ดังนี้ 

 
  6.1 ตำรำงแสดงจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมดของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  

พื้นที่ 
คณะ 

เชียงใหม่ เชียงรำย ล ำปำง ตำก น่ำน พิษณุโลก รวม 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3,542 493 551 872 451 159 6,068 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   359 162 270 388 1,179 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3,701 992 379 1,896 195 324 7,487 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,542   58   1,600 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 132      132 

รวม 8,917 1,485 1,289 2,988 916 871 16,466 

 
     

 6.2 ตำรำงแสดงจ ำนวนนักศึกษำแบ่งตำมรำยคณะ / พื้นที่ ของนักศึกษำระดับปริญญำตรีและระดับ
ปริญญำโท 

           พื้นที่ 
  คณะ 

เชียงใหม่ เชียงรำย ล ำปำง ตำก น่ำน พิษณุโลก รวม 
ป.ตร ี

รวม 
ป.โท 

รวม 
ทั้งสิ้น ป.ตร ี ป.โท ป.ตร ี ป.โท ป.ตร ี ป.โท ป.ตร ี ป.โท ป.ตร ี ป.โท ป.ตร ี ป.โท 

คณะบริหารธุรกิจฯ 3,519 23 493  551  872  451  159  6,045 23 6,068 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ     327  162  270  388  1,147 32 1,179 
คณะวิศวกรรมฯ 3,653 48 992  379  1,896  195  324  7,439 48 7,487 
คณะศิลปกรรมฯ 1,538 4     58      1,596 4 1,600 
วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ 132            132 - 132 

รวม 8,842 75 1,485  1,257  2,988  916  871  16,359 107 16,466 

ข้อมูลจำก : ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  ปีการศึกษา 2562  ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม 2563 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2562 
 

7.  จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 
  ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 1,181 คน 
เป็นข้าราชการพลเรือน 443 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 574 คน พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว  
157 คน และลูกจ้างชาวต่างชาติ 6 คน   
  ทั้งนี้  เมื่อนับตามเกณฑ์ของ สกอ. มีจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 1,144.5 คน ปฏิบัติงานจริง 
1,108.5 คน ลาศึกษาต่อ 36 คน 
 
ตำรำงแสดงจ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกประเภท (ตำมเกณฑ์ สกอ.) 

ล ำดับ ประเภท 
จ ำนวนรวม 

(คน) 
ลำศึกษำต่อ 

(คน) 
ปฏิบัติงำนจริง 

(คน) 
1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งวิชาการ   444 2 442 
2 พนักงานมหาวิทยาลัย   554 34 520 
3 พนักงานราชการ    1 - 1 
4 พนักงานตามพันธกิจ - - - 
5 ลูกจ้างช่ัวคราว   145.5 - 145.5 

รวมอำจำรย์ประจ ำ  1,144.5 36 1,108.5 

ข้อมูลจำก : กองบริหารงานบุคคล  ปีการศึกษา 2562  ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 
 

ตำรำงแสดงจ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร (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 19 177.5 43.5 1 68 54 0 1 6 0 0 0 370 13 357 

คณะบริหำรธุรกิจและ
ศิลปศำสตร์ 

11 230 48 1 38 19 0 1 3 0 0 0 351 6 345 

คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรเกษตร 

3.5 106 58.5 1 46 39 0 3 11 0 0 0 268 13 255 

คณะศิลปกรรมและ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ 

8 66 6 5 29 4 0 5 1 0 0 0 124 2 122 

วิทยำลัยเทคโนโลยีและ 
สหวิทยำกำร 

0 18.5 7 0 1 4 0 0 1 0 0 0 31.5 2 29.5 

รวม 41.5 598 163 8 182 120 0 10 22 0 0 0 1144.5 36 1108.5 

ข้อมูลจำก : กองบริหารงานบุคคล  ปีการศึกษา 2562  ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม 2563 
 
ตำรำงแสดงอัตรำส่วนจ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร  

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
อัตรำส่วนวุฒิ   อัตรำส่วน ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี อำจำรย์ ผศ. รศ. ศ. 
1,144.5  คน 305.0 790.0 49.5 802.5 310.0 32.0 0.0 

ร้อยละ 26.65 69.03 4.33 70.12 27.09 2.80 0.0 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2562 
 

ตำรำงแสดงจ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน 

ประเภท 
วุฒิกำรศึกษำ (คน) รวม 

(คน) ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ข้าราชการ 0 23 21 0 44 
พนักงานมหาวิทยาลัย 0 359 10 - 369 
พนักงานราชการ 48 30 0 0 78 
ลูกจ้างประจ า 52 5 0 0 57 
ลูกจ้างช่ัวคราว/พนักงานตามพันธกิจ 162 172 0 0 334 

รวมบุคลำกรทั้งสิ้น 262 589 31 0 882 

ข้อมูลจำก : กองบริหารงานบุคคล  ปีการศึกษา 2562  ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม 2563 
 
 
8.  ข้อมูลด้ำนงบประมำณ และอำคำรสถำนที่ 
 8.1 งบประมำณ  
  1)  งบประมำณประจ ำปี   

 ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับงบประมาณประจ าปี
จ าแนกตามประเภทรายจ่าย ดังนี้ 
 

ตำรำงแสดงจ ำนวนงบประมำณที่ได้รับจ ำแนกตำมประเภทรำยจ่ำย 

ประเภทรำยจ่ำย 

ปีงบประมำณ 

พ.ศ.2562 (ปีที่แล้ว) 
พ.ศ.2563  

(ปีปัจจุบัน ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.63) 
จัดสรร เบิกจ่ำย 

งบบุคลากร 366,248,933.00   359,310,799   353,905,759  
งบด าเนินงาน 186,388,124.00   157,065,091   157,065,091  
งบลงทุน 130,863,756.00   124,921,809   121,716,109  
งบเงินอุดหนุน 367,652,901.00   443,260,600   438,071,799  
งบรายจ่ายอื่น 152,270,969.00    

รวมท้ังสิ้น 1,203,424,683.00    1,084,558,299 1,070,758,759 
ค่าเสื่อมราคา 390,741,493.55    

รวมค่ำเสื่อมรำคำ 1,594,166,176.55    1,084,558,299 1,070,758,759 
งบด ำเนินกำรทั้งสิ้น (หักงบลงทุน) 1,463,302,420.55  959,636,490 949,042,650 

ข้อมูลจำก  :  กองคลังและกองนโยบายและแผน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
หมำยเหตุ  :  ยอดจัดสรรเป็นยอดทีไ่ด้รบัจริงจากส านักงบประมาณ  
  (รวมจัดสรรเพ่ิมระหว่างปีและเป็นรายการทีม่ีการโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2562 
 

 2)  งบประมำณเงินรำยได้  
 เป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลัย จัดสรรให้กับหน่วยงานในสังกัด โดยเบิกจ่ายตาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามประเภทรายจ่าย ดังนี้ 
 

ตำรำงแสดงจ ำนวนงบประมำณเงินรำยได้ที่จัดสรรจ ำแนกตำมประเภทรำยจ่ำย 

ประเภทรำยจ่ำย 

ปีงบประมำณ 

พ.ศ.2562 (ปีที่แล้ว) 
พ.ศ.2563  

(ปีปัจจุบัน ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.63) 
จัดสรร เบิกจ่ำย 

งบบุคลากร  97,554,579.00   101,335,920.00   43,294,068.25  
งบด าเนินงาน  47,709,207.00   64,476,180.00   19,926,894.15  
งบลงทุน  519,730.00   8,284,012.00   7,355,642.48  
รายจ่ายอื่น  168,472,510.00  27,223,508.00 14,484,628.15  
งบเงินอุดหนุน  13,251,260.00  23,016,961.00 15,460,436.76 
เงินทุนส ารองเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  31,346,377.10    
น าส่งค่าสาธารณปูโภค  11,531,415.36   11,922,500.00   1,822,377.15  
เงินสมทบสถาบัน  78,365,942.75  24,536,713.00 - 
สะสมมหาวิทยาลัย  -     -     -    

รวมท้ังสิ้น  448,751,021.21  260,795,794.00 102,344,046.94 
ค่าเสื่อมราคา  38,898,836.33    

รวมค่ำเสื่อมรำคำ  487,649,857.54  260,795,794.00 102,344,046.94 
งบด ำเนินกำรทั้งสิ้น (หักงบลงทุน)  487,130,127.54  252,511,782.00 94,988,404.46 

 ข้อมูลจำก : กองคลังและกองนโยบายและแผน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2562 
 

 8.2 อำคำรสถำนที่ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีสถานที่ตั้งใน 6 จังหวัดประกอบด้วย 

1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
 (1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน)  
  เลขที่ 128  ถ.ห้วยแก้ว  ต.ช้างเผือก  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50300 
 (2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด)  
  เลขที่ 95 หมู่ 2 ถ.เชียงใหม่-ล าปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 (3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด)  
  เลขที่ 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด องเมือง จ.เชียงใหม่ 50220 
 (4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง)  
  เลขที่ 199 หมู่ 21 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 

2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  
 เลขที่ 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ล าปาง 52000 
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  
 เลขที่ 52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
 เลขที่ 59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน  55000 
5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  
      เลขที่ 41/1 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม  อ.เมือง จ.ตาก  63000 
6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  
 เลขที่ 99 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย  57120 
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9.  เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถำบัน 
   
  อัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออำชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐำน” 
 
  เอกลักษณ์ 
  ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งส าคัญของทุกองค์กร การก าหนดเอกลักษณ์ที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นกรอบ
ส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย เกษตร
อุตสาหกรรม เกษตรปลอดภัย ความหลากหลายทางชีวภาพ ความมั่นคงทางนวัตกรรมเกษตร อาหาร
ล้านนา เทคโนโลยีและการจัดการเพ่ือชุมชน โครงข่ายคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ การค้า
ชายแดนและบริการจัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรมท้องถิ่นและนวัตกรรม อาหารสุขภาพและพันธุกรรมพืช 
เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใจ ให้มีเป้าหมายเดียวกัน สู่การเป็น “มหาวิทยาลัย
นวัตกรรมเพ่ือชุมชน” 
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10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ผลการด าเนินงาน  

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
1. การบริหารจัดการที่เน้นการมี

ส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและชัดเจน 
ด้วยระบบการสื่อสารองค์กรจาก
บนลงสู่ล่างอย่างเป็นระบบและ
มีกลไกในการน าสู่การปฏิบัติได้
อย่ างมีประสิทธิภาพ และมี
กระบวนการในการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่ า งครบถ้ วน  เพื่ อ ให้ ก า ร
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยใน
ภาพรวมทุกพื้ นที่บรรลุตาม
วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ก าหนด
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

1) มหาวิทยาลัยบริหารจัดการ แผน
กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง 
หลักธรรมาภิบาล การจัดการ
องค์ความรู้  การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร วิสัยทัศน์และ
เป้าหมาย  เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วม
อย่างทั่วถึงและชัดเจน ในทุก
คณะและทุกพ้ืนท่ี 

2) มหาวิทยาลัยด าเนินการตาม
หลักธรรมภิบาล ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผล เพื่อน าสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยด า เนินการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมภิบาล โดยมี
การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
เ พื่ อ น า สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ โดย 
1) มหาวิทยาลัยด าเนินการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหาร
จัดการ แผนกลยุทธ์ การบริหาร
ความเสี่ยง หลักธรรมาภิบาล 
การจัดการองค์ความรู้  การ
บริหารและพัฒนาบุคลากร 
วิสัยทัศน์และเป้าหมาย  เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพผ่าน
กลไกการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีการ
ส่งผ่านข้อมูลไปยังทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

2) มหาวิทยาลัยจากการจัดประชุม 
สัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากน้ี ยัง
สามารถเสนอความเห็นผ่ าน
ช่องทางต่างๆ อาทิเช่น หน้าเว็บ
ไซด์มหาวิทยาลัย การจัดท าแบบ
ส ารวจด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่ อ
น าเอาข้อมูลมาปรับปรุงการ
บริหารจั ดการและ เผยแพร่
ข้อมูลที่ถูกต้อง 

2. การสร้างความเข้าใจในระบบ
ประกันคณุภาพตั้งแตร่ะดับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ 
หลักสตูร และบุคลากรทุกภาค
ส่วน เพื่อน าไปปฏบิัติให้เป็น
ส่วนหน่ึงของการบริหารจัดการ
และงานประจ า รวมถึงต้องมี
ระบบก ากับตดิตาม กลั่นกรอง 
วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อใช้

1) มหาวิทยาลยัสร้างความเข้าใจ
ด้านงานประกันคณุภาพให้กับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ 
หลักสตูร และบุคลากรทุกภาค
ส่วน 

2) มหาวิทยาลยับริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศใน
การบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ เพื่อใช้ในการก ากับ
ติดตาม กลั่นกรอง วิเคราะห์

1) ส านักงานประกันคณุภาพ
การศึกษา ไดด้ าเนินการจัด
โครงการอบรมทบทวนความรูผู้้
ประเมินคุณภาพภายในให้แกผู่้
ประเมินภายใน มทร.ล้านนา 
ผ่านระบบ Zoom จ านวน 3 
รุ่น ประมาณ 60 คน และได้
รายงานผลการด าเนินงาน
ทางด้านประกันคณุภาพ
การศึกษาผ่านที่ประชุม
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ผลการด าเนินงาน  

เป็นฐานข้อมูลสารสนเทศในการ
บริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ 

และสังเคราะห์ งานประกัน
คุณภาพ 

ผู้บริหาร CEO เป็นประจ าทุก
เดือน 

2) ส านักงานประกันคณุภาพ
การศึกษาได้จัดประชุมร่วมกับ
คณะและหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
เพื่อจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการและ
น ามาใช้ส าหรับการประเมิน
คุณภาพภายในประจ าปี
การศึกษา 2562 ในวันที่ 23 
เม.ย. 2563 

3.  ควรมีระบบและกลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากร สิ่งอ านวย
ความสะดวก และ
สภาพแวดล้อม โดย
ค านึงถึงสวัสดิภาพและคณุภาพ
ชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร 

 มหาวิทยาลยัจัดท าแผนและ
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร 
สิ่งอ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อม โดยค านึงถึงสวัสดิ
ภาพและคณุภาพชีวิตของนักศึกษา
และบุคลากร  
 

 กองพัฒนาอาคารและสถานท่ีได้
จัดท าโครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อ
อนุรักษ์พลังงาน ส าหรับเป็นต้นแบบ
ส านักงานสีเขียว (Green Office) ใน
ปีงบประมาณ 2563 

4. ควรมีระบบการประเมินการ
บริการของหน่วยงานสนับสนุน
ทั้งหมด ท้ังในส่วนของการเรียน
การสอน การวิจยั การบริการ
วิชาการ และภารกิจอื่นๆ ใน
มหาวิทยาลยั ทุกพ้ืนท่ี เพื่อจะได้
ข้อมูลที่น ามาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการบริการใหม้ีคณุภาพ
และมีความรวดเร็วข้ึน 

1) มหาวิทยาลยัจัดให้มีการ
ประเมินผลการบริการของ
หน่วยงานสนับสนุนท้ังหมด 

2) มหาวิทยาลยัน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงและพัฒนาการ
บริการให้มีคณุภาพและมีความ
รวดเร็วข้ึน 

 หน่วยงานสนับสนุนมีการประเมิน
ความพึงพอใจในการให้บริการทุก
หน่วยงานและรายงานผลการ
ด าเนินงานผ่านที่ประชุมผู้บริหาร 
CEO  

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
1. การก ากับติดตามผลการ

ด าเนินงานของหลักสตูรในทุก
พื้นที่ให้มีมาตรฐานของผลลัพธ์
การเรยีนรู้ให้เท่าเทยีมกัน 

 มหาวิทยาลยัฯ มีนโยบายให้ทุก
หลักสตูรที่เปดิสอนในทุกพื้นที่ ให้มี
ผลลัพธ์การเรียนรู้ใหเ้ท่าเทียมกันโดย
มอบให้คณะ/วิทยาลยั ด าเนินการ
จัดท าข้อสอบกลางเพื่อให้มมีาตรฐาน
ที่เท่าเทียมกัน 

 ด าเนินการส ารวจการจดัท า
ข้อสอบกลางของคณะ/วิทยาลยัฯ 
โดยมีการด าเนินการ ไปแล้ว 37 วิชา  
ประกอบด้วย 
1) คณะบริหารธรุกิจและศิลป

ศาสตร์  6 วิชา   
2) คณะศลิปกรรมและ

สถาปัตยกรรมศาสตร์  9 วิชา   
3) คณะวิศวกรรมศาสตร์  5 วิชา   
4) คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร 14 วิชา   
5) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห

วิทยาการ 3 วิชา   
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ผลการด าเนินงาน  

6) การด าเนินการ โดยให้คณะ/
วิทยาลัย น าร่อง การน า
รายวิชาเพื่อจัดท าข้อสอบกลาง 
ทาง สวท. จะด าเนินการ
รวบรวมข้อมลูรายวิชาที่น าร่อง 
เพื่อจัดท าโครงการใน
ปีงบประมาณ ถัดไป และเพื่อ
สร้างข้อสอบที่ท่ีมีคณุภาพมา
จัดเก็บในแหล่งข้อสอบอยา่ง
เป็นระบบ  และน าข้อสอบที่มี
คุณภาพกลับมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์  อันจะช่วยให้การ
จัดการเรียนการสอนและการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ควรมีระบบและกลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพในการก ากับ
หลักสตูรใหผ้่านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร 

1)  มหาวิทยาลยัฯ มีการจัดประชุม
คณะกรรมการ ก ากับ ติดตาม
การด าเนินงานการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรและคณะ 
ตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 
ครั้ง เพ่ือติดตามด้านวิชาการ 
เช่น การดาเนินการบริหาร
จัดการหลักสตูร การวางแผน
การพัฒนาหลักสูตร การประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร/ระดับ
คณะ สถานะภาพหลักสตูร ก่อน
เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัฯ สภาวิชาการและ
สภามหาวิทยาลยัฯ 

2) ใช้เครื่องมือก ากับติดตาม การ
ประกันคณุภาพการศึกษาระดับ
หลักสตูรและระดับคณะ  

3) ติดตามการด าเนินการหลักสูตร
ที่มีคะแนนการประเมินคุณภาพ 
ที่ต่ ากว่า 2.50 ให้รายงานผล
การด าเนินการทุก 3 เดือนต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ/
วิทยาลัยฯ 

1) คณะกรรมการได้มีการประชุม
ติดตามการด าเนินการหลักสูตร
การศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการ
ร่วมกับ ส านักประกันคณุภาพ
การศึกษา คณะ/วิทยาลัย เพื่อ
ติดตามการบริหารจัดการ ร่วม
ถึงปัญหาและอุปสรรค์ อยู่
ระหว่างด าเนินการ 

2) จัดท าหนังสือเพื่อตดิตามการ
ด าเนินงานหลักสูตรที่มีคะแนน
การประเมินคณุภาพ ท่ีต่ ากว่า 
2.50 โดยใหร้ายงาน จ านวน 3 
หลักสตูร ประกอบด้วย 1. ค.
อ.บ.วิศวกรรมโยธา 2. สถ.บ. 
สถาปัตยกรรม 3. วศ.บ. 
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  

3) ติดตามการด าเนินงานบริหาร
จัดการของคณะ/หลักสตูร ตาม
ประกาศมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เรื่อง ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสตูรและระดับคณะ พ.ศ.
2561  ในการรายงาน มคอ.3 – 
มคอ.6และมีปฏิทิน โดยผ่าน 
ระบบ 
https://lms.rmutl.ac.th/  

https://lms.rmutl.ac.th/
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โดยมีคูม่ือการใช้งานให้ผู้จัดการ
เรียนการสอนได้ด าเนินการ
จัดท าขอมูล เพื่อเพิ่มช่องทางใน
การรายข้อมลู ตามปฏิทินการ
กรอกข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
โดยระบบจะด าเนินการ 
รายงานสรุปข้อมูลต่าง ๆ ใน
การด าเนินการ จัดท า มคอ.7 
เช่น รายวิชาในเล่มหลักสตูร 
(มคอ.2) รายงานสรุปจ านวน
นักศึกษาคงอยู่ รายหลักสูตร 
เป็นต้น 

3. ควรมีระบบและกลไก การก ากับ
ติดตามที่ชัดเจนและน าไปปฏิบตัิ
อย่างทั่วถึงทุกคณะในการพัฒนา
อาจารย์ให้มตี าแหน่งทาง
วิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

1) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในการ
พัฒนาอาจารย์ให้มตี าแหน่งทาง
วิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ โดย
ค านวณจ านวนผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ สกอ. 
ก าหนดร้อยละ 60 ซึ่ง
มหาวิทยาลยัไดต้ั้งเป้าหมายในปี
การศึกษา 2562 ไว้ที่ ร้อยละ 
36 โดยได้จดัส่งค่าเป้าหมายที่
แต่ละคณะ/วิทยาลัย จะต้องเร่ง
ด าเนินการให้บคุลากรในสังกัด 
ยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ  

2)  มหาวิทยาลยัฯ ได้ด าเนินการ
จัดท าประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการท า
สัญญาจ้างและการต่อสัญญา
จ้าง ของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัด 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลล้านนา พ.ศ. 2560 โดยมี
เงื่อนไขบังคับการท าผลงานทาง
วิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ ตาม
ระยะเวลาของแตล่ะสัญญาจ้าง
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับฯ เพื่อเป็นการกระตุ้น
ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

 มหาวิทยาลยั มีการท าหนังสือ
เร่งรัดการจัดส่งผลงานวิชาการในแต่
ละคณะ/วิทยาลัย โดยได้จดัส่งค่า
เป้าหมายที่แต่ละคณะ/วิทยาลัย 
จะต้องเร่งด าเนินการให้บุคลากรใน
สังกัด ยื่นเสนอขอก าหนดต าแหนง่
ทางวิชาการ ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลยัที่ไดต้ั้งเป้าหมายในปี
การศึกษา 2562 ไว้ที่ ร้อยละ 36   
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สามารถด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไดภ้ายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

4. ควรมีการก าหนดเปา้หมาย และ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่
นักศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธ์
ศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพื่อ
ผลิตก าลังคนนักปฏิบตัิ และมี
การประเมินคณุภาพของการจดั
กิจกรรมและการจัดบริการให้
ครบทุกกิจกรรม 

1) จัดประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงาน และ ประชุม
วางแผนการด าเนินงาน โดยการ
น าเอาผลการประเมิณประกัน
คุณภาพการศึกษามาปรับปรุง
และแก้ไขในการก าหนด
แผนการด าเนินงานในปีต่อไป 

2) มีการก าหนดเป้าหมาย และ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรมทุก
กิจกรรมทีด่ าเนินงานในปี
การศึกษานี ้

 มีการก าหนดการจดักิจกรรม 
หรือโครงการ ตามคณุลักษระบณัฑิต
ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลยั โดย
กระจายความรับผิดชอบตามเขตพื้นที่ 
และก าหนดให้มีประประเมินผล
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามวตัถุประสงค์
ของโครงการ ซึ่งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

5. ควรมีการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาและน าผลมา
ปรับปรุงกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณภาพสูงข้ึนตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

1) มีการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ให้มีคุณภาพ
สูงขึ้นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2) น าผลประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์มาปรับปรุง
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม้ี
คุณภาพสูงขึ้นตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

กองพัฒนานักศึกษา เป็น
หน่วยงานท่ีบริการแก่นักศึกษา ได้
บริการนักศึกษาและมีการประเมนิผล
การให้บริการ จากงานบริการต่างๆ ที่
อยู่ในสังกัด 

กองพัฒนานักศึกษา โดยไดร้ับผล
ประเมินการให้บริการจากนักศึกษา 
คิดเป็นคะแนน 4.60 และได้น าผล
การประเมินเข้าสู่การประชุมภายใน
กองพัฒนานักศึกษา เพื่อจะได้น ามา
ปรับปรุงการให้บริการใหด้ียิ่งขึ้น 

6. ควรมีการทบทวนช่องทางในการ
สื่อสารกับนักศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผล ตลอดจนการ
ประเมินความพึงพอใจและความ
ไม่พึงพอใจของนักศึกษาเพื่อ
น ามาใช้ในการปรับปรุงคณุภาพ
ของการให้บริการที่ดีขึ้น 

1) กองพัฒนานักศึกษา ได้เพิ่ม
ประสิทธิผล การสื่อสารกับ
นักศึกษาผ่านทาง เฟสบุ๊ค ไลน์ 
และเว็บไซค์ของกองพัฒนา
นักศึกษา นอกเหนือจากท าการ
ประชาสมัพันธ์ผ่านคณะ สาขา 
และตดิบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

2) ให้นักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการ
ของกองพัฒนานักศึกษาในแต่
ละหน่วยงานประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ใน
การท างาน โดยท าการประเมิน
ในแต่ละภาคการศึกษา และน า
ผลการประเมินของแต่ละภาค

ในส่วนของกองพัฒนานักศึกษา 
ในช่วงวันท่ี  ธค 62 – เมย.63 ได้ให้
นักศึกษาท่ีเข้ารับบริการ ประเมินผล
การให้บริการจากหน่วยงานที่อยู่ใน
สังกัดกองพัฒนานักศึกษา โดยได้รบั
ผลประเมินการให้บริการจาก
นักศึกษาคิดเป็น 4.60 เปอร์เซ็นต ์
และได้น าผลการประเมินเข้าสู่การ
ประชุมของกองพัฒนานักศึกษาเมื่อ
วันท่ี 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563  เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
และที่ประชุมได้พจิารณาร่วมกันโดย
ได้แนวทางในการแก้ไขปญัหา ดังนี้ 
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การศึกษาเข้าสู่ที่ประชุมกอง
พัฒนานักศึกษา  เพื่อร่วมกันให้
ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงการ
ให้บริการเพื่อให้การบริการของ
แต่ละหน่วยงานมีประสิทธิภาพ
ที่ดีขึ้น 

1) ท าการส ารวจความคดิเห็นของ
นักศึกษาเกี่ยวกับบริการของ
มหาวิทยาลยั 

2) วางแผนจัดท าการให้บริการ 
เพื่อแนะน าข้อมูลที่ถูกต้อง
ให้กับนักศึกษา 

3) ควรมีการจัดอบรมเทคนิคการ
ให้ค าปรึกษาตามกระบวนการ
ให้ค าปรึกษาท่ีถูกต้อง และการ
ให้บริการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดูแล
นักศึกษาได้อย่างทั่วถึงมาก
ยิ่งข้ึน 

4) ควรมีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสตูรสังคมศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมความเข้าใจและความ
ตระหนักเกี่ยวกับประเด็นทาง
สุขภาพจิตในยคุปัจจุบัน เพื่อจะ
ได้น ามาปรับปรุงการให้บริการ
ทีด่ีขึ้น   

ส าหรับ การให้บริการการเตรยีม
ความพร้อมก่อนจบการศึกษา ในส่วน
ของโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา + 
บริษัทมารับสมัครงาน  พ้ืนท่ี
เชียงใหม่  จัดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 
2563 มีจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการ ของพื้นที่เชียงใหม่ จ านวน 
2,028 คน  ประเมินผลความพึงพอใจ
การในเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาและโครงการ JOB FAIR   
ตอบแบบสอบถามการเข้าร่วม
โครงการจ านวน  1,140 คน  มีความ  
พึงพอใจในระดับ มาก โดย  คิดเปน็
ร้อยละ  3.74 

องค์ประกอบท่ี  2 การวิจัย 
1. ควรมีการวเิคราะห์ถึงค่าน้ าหนัก

ของผลงานวิจัยท่ีมีการตีพิมพ์
เผยแพร่และก าหนดสัดส่วนของ
ผลงานท่ีเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติให้มากขึ้นและเป็นไป

 มหาวิทยาลยัไดม้ีการวเิคราะห์
และ การก าหนดสดัส่วนโดยให้แตล่ะ
คณะ และ วิทยาลยัมีการส่ง ID 
PLAN ของอาจารย์นักวิจัยของแตล่ะ
คณะเข้ามที่ส่วนกลางเพื่อพิจารณาให้

1) มีการลงคณะ/พื้นที่ เพื่อ
น าเสนอแนวปฏิบตัิการส่งเสริม
และสนบัสนุนการน าเสนอ
ผลงานวิชาการทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ 
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ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์วิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสยัทัศน์ 

เหมาะสม และ สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร 

2) ได้ยกเลิกการชะลอประกาศ
มทร.ล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการและอัตราค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนการเขียนบทความ
วิจัยที่ไดร้ับการตีพมิพ์หรือ
สร้างสรรค์งานวิจยั พ.ศ. 2555 

3) ได้น า IDP ของอาจารย์ในแต่
ละมาวเิคราะห์เพื่อจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนให้
อาจารย์/นักวิจัยน าผลงานวิจัย
ไปเผยแพร่และตีพิมพ์ 

2. ควรมีการใช้ฐานข้อมลูที่มี
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการงานวิจัยไดต้าม
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนด ท้ังในด้าน
การบูรณาการงานวิจัย การสร้าง
นวัตกรรมเพื่อชุมชน การสรา้ง
องค์ความรู้เพื่อพัฒนานักศึกษา  

 

 มหาวิทยาลยั ฯ ไดม้ีระบบและ
กลไกในการน านโยบายสู่การปฏิบตัิ
โดยมีการจัดประชุมวางแผนงาน
ร่วมกันของคณะกรรมการ
ประสานงานวิจัย 6 พ้ืนท่ี / 4 คณะ / 
1 วิทยาลัย และผู้รับผิดชอบดูแล
ประจ างานสารสนเทศ บริหารจดัการ
และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางในการให้บริการ/เชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยจ าแนกระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจยั
ดังนี ้
1) ระเบียนนักวิจยั 
2) ระบบรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
3) ระบบตดิตามโครงการวิจัย 
4) ระบบสบืค้นด้านงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค ์
5) ระบบรับและประเมินบทความ  

มหาวิทยาลยัมอบหมายให้
สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินงาน
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยระบบและกลไกในการน า
นโยบายสู่การปฏิบัติโดยมีการจัด
ประชุมวางแผนงานร่วมกันของ
คณะกรรมการประสานงานวิจยั  6 
พื้นที่ / 4 คณะ / 1 วิทยาลัย และ
ผู้รับผิดชอบดูแลประจ างาน
สารสนเทศ บริหารจดัการและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ในการให้บริการ/เชื่อมโยงข้อมูลกบั
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยจ าแนกระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจยั 
ดังนี ้
1) ระเบียนนักวิจยั 
2) ระบบรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
3) ระบบตดิตามโครงการวิจัย 
4) ระบบสบืค้นด้านงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ 
5) ระบบรับและประเมินบทความ   

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
งานวิจัยและบริการวิชาการใหเ้ป็น
ภาพรวมเพื่อการบริหารจัดการแบบ
เป็นศูนย์กลางและสนับสนุนการ
ตัดสินใจด้านงานวิจัยของ
มหาวิทยาลยั ด้วยระบบ RIMS 

https://hrd.rmutl.ac.th/rms/recres/main-academic-hr.php
https://hrd.rmutl.ac.th/hrd2/onsubmit/add_form.php
https://hrd.rmutl.ac.th/hrd2/persons/ProgressHome.php
https://hrd.rmutl.ac.th/searching
https://hrd.rmutl.ac.th/searching
http://jitr.rmutl.ac.th/onlinesubmission
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ผลการด าเนินงาน  

3. ควรมีการวเิคราะห์ก าลังคนใน
การท าวิจัย งบประมาณ
สนับสนุน การแสวงหาทุน เพื่อ
น าไปก าหนดแนวทางในการ
ส่งเสริมงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
อย่างเป็นระบบในทุกคณะ 

 น าฐานข้อมูลจ านวนบุคลากร
ของแต่ละคณะมาวเิคราะห์สดัส่วน
การขอรับทุน และก าหนดให้
อาจารย์/นักวิจัยท างานวิจัย  โดย
ผ่านระบบกลไกของสวพ. 

ใช้ระบบสารสนเทศ RIMS วิเคราะห์
จ านวนบุคลากรแต่ละคณะสดัส่วน
การขอรับทุน  

4. ควรมีการทบทวนระบบและ
กลไกในการสนับสนุนการท า
วิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยและวิชาการทีเ่อื้อ
ให้กับเกณฑภ์าระงานของ
บุคลากรประเภทต่างๆ รวมถึง
การบริการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่สามารถท าให้
อาจารย์และนักวิจัยสามารถ
ด าเนินการงานวิจยัได้อย่าง
คล่องตัว 

1) มีการส่งเสรมิ สนับสนุนให้
อาจารย์/นักวิจัย ส่งผลงาน
เผยแพร่และตีพิมพ์ในวารสาร 

2) ด าเนินการร่างหลักเกณฑ์
สนับสนุนตีพิมพ์และขั้นตอนการ
ด าเนินการให้คล่องตัว 

3) จัดท าฐานข้อมูลส านักพิมพ์
วารสารวิจัยที่อยู่ในฐาน TCI 

1) มีการส่งเสรมิ สนับสนุน โดยการ
จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์/
นักวิจัยน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่
และตีพิมพ์ในวารสาร 

2) ได้มีการจัดท าร่างประกาศ
หลักเกณฑ์สนับสนุนตีพมิพ์ อยู่
ในระหว่างคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมวิชาการและวิจัย
พิจารณาและได้จดัท าขั้นตอน
การด าเนินการ 

3) ได้มีการจัดท าฐานข้อมลูระบบ
สารสนเทศของส านักพิมพ์
วารสารที่อยู่ในฐาน TCI และ 
Scopus 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 
1. ควรมีการวเิคราะห์ผลการ

ให้บริการวิชาการชุมชนท่ี
สามารถสรา้งความเข้มแข็งและ
พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อน าไปก าหนดแผนการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ได้อย่างชัดเจน และมรีะบบและ
กลไกในการปฏิบัตดิ้านการมี
ส่วนร่วมของทุกคณะ 

 จัดท าแผนงานบริการวิชาการ
โดยการมีส่วนร่วมจากคณะ เขตพืน้ท่ี 
วิทยาลัยฯ สถาบันวิจัยฯ และก าหนด
ผลส าเร็จของการให้บริการแก่สังคม
ชุมชน ท้องถิ่น 
1) ก าหนดแผนงานบริการวิชาการ

ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ในการบริการ
วิชาการแก่นักศึกษา สังคม และ
ชุมชน โดยมีการบริหารจัดการที่
เข้มแข็ง และมีกลไกท่ีน าไปสู่
ความยั่งยืน 

2) ก าหนดแผนการตดิตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน
บริการวิชาการเพื่อน าไปสู่ การ
วิเคราะหผ์ลการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
ที่สามารถสร้างความเข้มแข็ง
และพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง  

1) ร้อยละความส าเรจ็ของการ
จัดท าแผนงานบริการวิชาการ 
เพื่อมุ่งเน้นสังคม และชุมชน 
โดยมีการบรหิารจดัการที่
เข้มแข็ง และมีกลไกท่ีน าไปสู่
ความยั่งยืน ไดด้ าเนินการแล้ว 
ร้อยละ 60 คือจัดท าแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปี บริการวิชาการ 
เพื่เสนอขออนุมัตดิ าเนินงาน 

2) ร้อยละ 40 ท่ียังไม่แล้วเสร็จ คือ 
การปรับแก้ใหส้มบูรณ์และเสนอ
พิจารณาอนุมัติ 
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ผลการด าเนินงาน  

2. ควรมีการประเมินผลส าเรจ็ของ
การบูรณาการงานวิจัยและการ
บริการวิชาการ การสร้าง
นวัตกรรมเพื่อชุมชน การสรา้ง
รายได้ของมหาวิทยาลยัและ
ผลกระทบของการให้บริการ
วิชาการเพื่อให้ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
รวมถึงการพัฒนานักศึกษาและ
บุคลากรในมหาวิทยาลยั 

 จัดท าโครงการติดตามประเมิน
ผลส าเร็จของงานบริการวิชาการ 
(การติดตามผล/การวิเคราะห์ผล) 
ประเด็น  
1)  กระบวนการ PDCA 
2)  การวิเคราะหผ์ลส าเร็จการ

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่
สามารถสรา้งความเข้มแข็งและ
พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

1) จัดท าโครงการติดตามและ
ประเมินผลส าเร็จของงาน
บริการวิชาการ 

2) รวบรวมแผนงานบริการวิชาการ 
เพื่อก าหนดปัจจัย เง่ือนไข การ
วิเคราะหผ์ลกระทบของการ
ด าเนินงานบริการวิชาการที่
น าไปสู่ความเข้มแข็ง และ ยั่งยืน 

องค์ประกอบท่ี  4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. ควรน าผลการประเมินการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมา
วิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อให้
สะท้อนความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
แผนยุทธ์ศาสตรด์้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 แผนพัฒนาคุณภาพจาก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ  
ประจ าปีการศึกษา 2561 เพื่อ
ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาในปี
การศึกษา 2562 โดยใช้กระบวนการ 
PDCA มาเป็นเครื่องมือในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการสนับสนุน
ส่งเสริมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
1) ด าเนินการประชุมร่วมกับ

คณะกรรมการด าเนินงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มทร.ล้านนา เพื่อประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนยุทธศาสตร์ด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

2) คณะกรรมการด าเนินงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มทร.ล้านนา ร่วมกันพิจารณา
เสนอข้อคิดเห็น แนวทางการ
ปรับปรุงจากผลการประเมิน
ความส าเร็จ และร่วมกัน
พิจารณาวางแนวทางปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ดา้นท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ซึ่งอยู่ใน
ช่วงเวลาของปีการศึกษา 2562 

การด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพ องค์ประกอบท่ี 4 ระหว่าง
เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ได้
ด าเนินการจัดประชุมร่วมกันระหวา่ง
คณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มทร.
ล้านนา โดยร่วมกันพิจารณาผลการ
ด าเนินงานจากปีงบประมาณ 2562 
ถึงความส าเร็จตามตามตัวช้ีวัดแผน
ยุทธศาสตร์ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ท่ีสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการ
ประกันคณุภาพการศึกษา ซึ่งพบว่า
ยังต้องมีการปรับปรุงรายละเอียด 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลผลติ 
ผลลัพพธ์ ผลกระทบ ซึ่งส่งผลให้การ
ด าเนินโครงการ/กจิกรรม ด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลยัไม่ชัดเจนในด้านการวัด
และประเมินความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานท้ังในภาพรวมและใน
รายละเอียดของแตล่ะโครงการ/
กิจกรรม เมื่อพบปัญหาดังกล่าวแล้ว 
จึงได้วางแนวทางและกระบวนการ
แก้ไข โดยเริ่มจากการตรวจสอบ
ความถูกต้องของรูปแบบการจัด
กิจกรรมแต่ละประเภท เช่น อบรม 
เสวนา บรรยาย การจัดการแสดง 
ฯลฯ ซึ่งพบว่ามีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนในประเด็นส าคญัจึงได้
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โดยการวางแผนในรายละเอียด
ของการด าเนินงานจะต้องยึด
ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของ
มหาวิทยาลยัฯ ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3) ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขตาม
ข้อสรุปแนวทางการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานดา้นท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลยัฯ จากผลการ
ประชุมวางแผนร่วมกันของ
คณะกรรมการด าเนินเนินงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มทร.ล้านนา โดยยดึ
การด าเนินงานให้ประสบ
ความส าเร็จตามตัวช้ีวัดของแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

4)  ด าเนินการประเมินความส าเร็จ
ของการด าเนินงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลยัฯ ตามตัวช้ีวัดของ
แผนยุทธศาสตรด์้านท านุบ ารุง
ศลิปวัฒนธรรม โดยพจิารณา
ความส าเร็จในรายละเอียดของ
การด าเนินงานระดับโครงการ/
กิจกรรม ไปจนถึงภาพรวมของ
การด าเนินงานระดับสถาบัน 

5)  สรุปผลการด าเนินงานจากการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน
และวางแผนการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมใน
ปีงบประมาณ 2564 โดย
ก าหนดเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และวางแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดที่
ท าให้เกิดปัญหา อุปสรรค ที่จะ

แจ้งให้ผู้รับผดิชอบโครงการ/กิจกรรม 
ปรับแก้ไขให้ถูกต้อง เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และสามารถวัดประเมินผล
ได้จากรูปแบบกิจกรรมทีส่อดแทรก
ความรู้ให้กับผูเ้ข้าร่วมโครงการไดร้ับ
ความรู้เพิ่มขึ้น ส าหรับโครงการ/
กิจกรรมทีด่ าเนินเรียบร้อยไปแล้วนั้น 
อยู่ระหว่างการประเมินความส าเรจ็
ของโครงการ ซึ่งเมื่อสรุปประเมิน
ความส าเร็จเรียบร้อยแล้ว จะ
ด าเนินการน าผลสรุปความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ให้กับ
คณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมทราบ และร่วม
พิจารณาในรายละเอียดให้ถูกต้อง ใน
วาระการประชุมครั้งต่อไป 
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ส่งผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัดของ
แผนการด าเนินงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
1. ควรด าเนินการด้านการจัดการ

ความรู้ที่ตอบวสิัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 
โดยมีการรวบรวมความรู้ ที่มีอยู่
ในมหาวิทยาลัย (Tacit 
Knowledge) ถ่ายทอดไปสู่
บุคลากรและน าไปปฏิบตัิอย่าง
เป็นระบบ (Explicit 
Knowledge) จนเกิดเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี  

-   ประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์และบริหารจัดการ
ความรู้องค์กร (CEO) เพื่อ
ทบทวนแผนการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัยฯ ในการ
ด าเนินกิจกรรมประจ าปี
งบประมาณ 2563 

-   ประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา  

1) เพื่อช้ีแจงการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563 และน า
แผนการจดัการความรู้ของ
มหาวิทยาลยัฯ ไปด าเนินงานใน
แต่ละหน่วยงาน 

2) ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน ครั้งท่ี 1 และแนะน า
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการด าเนินกิจกรรม 

3) ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน ครั้งท่ี 2 และวิธีการ
น าเสนอแนวปฏิบตัิที่ดี 

4) สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
-  ทุกหน่วยงานส่งผลการจัดการ

ความรู้และแลกเปลีย่นเรยีนรู้
แนวปฏิบัติที่ดี KM DAY 

-  น าผลการประเมินไปใช้ในการ
จัดท าแผนการจัดการความรู้ใน
ปีงบประมาณต่อไป  

1) ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
และบรหิารจดัการความรู้ใน
องค์กร ตามค าสั่ง มทร.ล้านนา 
ที่ ๕๖๘/๒๕๖๒ เพื่อทบทวน
การจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลยัฯ 

2) จัดท าแผนงานการจัดการความรู้
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลล้านนา 

3) ประสานงานเพื่อขอรายชื่อร่วม
เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน
การจัดการความรู้จากหน่วยงาน
ต่างๆ  

4) จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 
 การด าเนินงานได้น าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ในการ
ประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2562 และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขตาม
ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุม 
 

2. ควรมีการวเิคราะห์ประเด็น
ความเสีย่งท่ีเกิดจากปัจจัย
ภายนอกให้ชัดเจน และ
จัดล าดับความส าคัญในการ
บริหารจดัการความเสี่ยงในแต่
ละประเด็น 

1)  แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งโดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนท่ี
รับผิดชอบในแตล่ะพันธกิจของ
มหาวิทยาลยัมีส่วนร่วม  

1) ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย ตาม
ค าสั่ง มทร.ล้านนา ที่ 
573/2563 
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2) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
วิเคราะหป์ระเด็นความเสีย่งท่ี
เกิดจากปัจจยัภายนอกให้
ชัดเจน และจดัล าดับ
ความส าคญัในการบริหาร
จัดการความเสีย่งในแต่ละ
ประเด็นโดยระบรุะยะเวลาที่
ชัดเจน 

3) มอบหมายใหผู้้รับผิดชอบ
ประเด็นความเสี่ยงสูงและสูง
มาก ด าเนินการตามแผนความ
เสี่ยงให้อยู่ในดับที่ยอมรับได้  

4) ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่ง 

5) คณะกรรมการสรุปผลการ
ด าเนินงานและประเมินผล
ความส าเร็จของแผนบริหาร
ความเสีย่งพร้อมให้แนว
ทางแก้ไขเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลยั 

6) น าข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลยัมาปรับแผนหรือ
วิเคราะหค์วามเสี่ยงในปีต่อไป 

2) กรรมการความเสี่ยงและควบคมุ
ภายในระดับหน่วยงานอยู่
ระหว่างการวิเคราะห์และจัดท า
แผนควบคุมภายในและการ
บริหารจดัการความเสี่ยงของ
หน่วยงาน 

3) คณะอนุกรรมการควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยอยู่
ระหว่างการรวบรวมข้อมลูผล
การวิเคราะห์ความเสีย่งในระดับ
หน่วยงานเพื่อจะน าผลมา
วิเคราะหค์วามเสียงและการ
บวนการควบคุมภายในมาจดัท า
แผนในภาพรวมของ
มหาวิทยาลยั 

3. ควรมีการสื่อสารระบบการ
บริหารแบบธรรมภิบาลให้เป็นท่ี
เข้าใจแก่บุคลากรทุกภาคส่วน
ได้รับทราบ มีวิธีการประเมิน
ระบบธรรมาภิบาลที่มีกรอบและ
แนวทางในการประเมินผลที่
ชัดเจนน าสู่การปฏิบตัิได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การด าเนินงานของพันธกิจอย่าง
ทั่วถึงและชัดเจน ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ 

1) เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีธรรมาภิบาลอันจะท าให้
บุคลากรเกิดความมั่นใจ ศรัทธา 
และไว้วางใจในการบริหาร
มหาวิทยาลยั ผู้บรหิาร
มหาวิทยาลยั มีการบริหารงาน
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็น
เครื่องมือในการบรหิารงาน
มหาวิทยาลยั โดยค านึงถึง
ประโยชนส์ูงสุดของ
มหาวิทยาลยัและผู้มสี่วนได้ส่วน
เสีย 

2) ปรับปรุงระบบการสื่อสาร
องค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1) มหาวิทยาลยัเข้าร่วมโครงการ
ประเมินคุณธรรมและโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ((Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช. ซึ่งผล
คะแนน ปีงบประมาณ 2563  ได้ 
88.94 คะแนน ระดับผลการ
ประเมิน : A 

2)  มีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรเกี่ยวกับการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลเพื่อน าการ
ประเมินมาวิเคราะห์ข้อมลูและใช้
ในการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ
ให้บุคลากรในองค์กร ปฏิบตัิงาน
อย่างมีความสุข และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามตัวช้ีวัดของ
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มหาวิทยาลยั เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผล
การประเมินเฉลี่ยร้อยละ 87.31 
ระดับ : มากที่สุด 

3) ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ร่วม
วิเคราะห์ SWOT และแสดงความ
คิดเห็นต่อการก าหนดกลยุทธ์  
ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน 
โครงการต่าง ๆ รวมถึงตัวช้ีวัดผล
การด าเนินงาน 

4)  ทุกหน่วยงานในองค์กรมีส่วนร่วม
ในการสรรหาผู้บริหารคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน (คณบดี 
ผู้ อ า น ว ย ก า ร วิ ท ย า ลั ย 
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน) มี
ส่ ว น ร่ ว ม ในกา รแสดงความ
คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงข้อบังคับต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยฯ เช่น ให้บุคลากร
เสนอช่ือผู้ เข้ารับการสรรหาผู้
ด ารงต าแหน่ งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

 

4. ควรทบทวนแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร โดยค านึงถึง
สถานภาพ สมรรถนะ คุณสมบตัิ
ของบุคลากรที่มีความแตกต่าง
กันในแต่ละประเภท (อัตราจ้าง 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ ข้าราชการ ฯลฯ) ด้วย
วิธีการบริหารจัดการที่เน้น
ประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับ
ภาระงานและสวัสดิการที่
เหมาะสมตามสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

1)  ทบทวนแผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร สาย
วิชาการและสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลยั ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2562 – 2566)  

2) ทบทวนแผนบริหารบคุลากร
และแผนพัฒนาบคุลากร สาย
วิชาการและสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลยั ประจ าปี 2563  

3) ทบทวนระบบและกลไกการ
วิเคราะหค์วามต้องการในการ
พัฒนาของบุคลากรทุกระดับทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน 
น ามาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ในแผน 5 ปี และน ามาจดัท า
เป็นแผนพัฒนาบุคลากร

1) จัดโครงการทบทวนแผนบรหิาร
และแผนพัฒนาบคุลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562 – 
2565) และแผนประจ าปี พ.ศ.
2563 จ านวน 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 
เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2563 ณ 
ห้องประชุมกาสะลอง ช้ัน 2 
อาคารส านักงานอธิการบดี มทร.
ล้านนา ครั้งท่ี 2 เมื่อวันที่ 29 – 
30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 5 อาคารส านักงาน
อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ ได้แผนบริหาร
และแผนพัฒนาบคุลากร สาย
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ผลการด าเนินงาน  

รายบุคคล ตั้งแต่การก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ การศึกษา
ต่อ การพัฒนา ความรูเ้ชิง
วิชาชีพ การปรับระดับต าแหน่ง
งาน เพื่อพัฒนาบุคลากรตาม
ทิศทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

4) มีการก ากับตดิตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร สาย
วิชาการและสายสนับสนุน อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

5) มีการสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานเสนอผู้บรหิารเพื่อ
รายงานผลการด าเนินงานและ
น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

วิชาการและสายสนับสนุน ท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาการบริหารจดัการและ
การสร้างฐานวัฒนาธรรมองค์กร 
ตัวช้ีวัดที่ 29 – 30 ของแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.
2562 – 2565 ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2562 

2) ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562 – 2565) 
และแผนประจ าปี พ.ศ.2563 
และรายงานผลต่อผู้บริหาร
ตามล าดับ และน าข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงการปฏิบตัิงานให้
บรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย    

5. ควรมีการก ากับติดตามการ
บริหารหลักสตูรใหผ้่านเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรทุกหลักสตูร  

1)  ให้คณะ/วิทยาลยัฯ รายงานผล
การพัฒนาหลักสูตรทีม่ีคะแนน
ต่ า 2.50 ต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะและประจ าวิทยาลัย
ฯ ทุก 3 เดือน  

2) คณะ/วิทยาลยั ก ากับติดตาม 
หลักสตูรที่ผลคะแนนต่ าและไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร
ทุกหลักสูตร 

1) รายงานการด าเนินงานหลักสูตร
ที่มีคะแนนการประเมินคุณภาพ 
ที่ต่ ากว่า 2.50 โดยใหร้ายงาน 
จ านวน 3 หลักสูตร  

2) หลักสตูรที่ไม่ผ่านการกับ
มาตรฐานจ านวน 1 หลักสตูร 
คือ  บธ.ม. บริหารธุรกจิ  
ด าเนินการโดย คณะ
บริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ 
ด าเนินการขอปดิหลักสูตรซึ่ง
ผ่านการให้ความเห็นชอบจาก
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าท่ีแทน
สภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลล้านนา ในการประชุมครั้ง
ที่ 113/2560 เมื่อวันท่ี  1 ธ.ค.
2560 และด าเนิน เสนอ สมอ.
08 แก้ไขปรับปรุงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ถูกต้อง 
และก ากับดูแลนักศึกษา จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษาครบทุกคน 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ ปีการศึกษา 2562 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมลูและรายงาน : อาจารย์มานสั  สุนันท์ ,นางสาวประทุมพร  ป๋ามี 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 2205 
E-mail :  curriculumrmutl@gmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ท าการเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 
เปิดสอนทั้ งหมด จ านวน 42  หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี  36 หลักสูตร ระดับ 
ปริญญาโท 6 หลักสูตร และได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้  

 

ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

องค์ประกอบ 
ที่ 1 

ผลรวมของค่าคะแนน 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2-6 

1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   ผ่าน 3.40 

2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผ่าน 2.73 

3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

ผ่าน 3.12 

4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ผ่าน 3.01 

5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล 

ผ่าน 3.08 

6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการบริการ ผ่าน 3.12 

7) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผ่าน 3.03 

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ผ่าน 3.58 

9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีการอาหาร 

ผ่าน 3.25 

10) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 3.28 

11) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร ผ่าน 3.30 

12) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่าน 3.26 

13) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ผ่าน 3.39 

14) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ผ่าน 3.33 
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ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

องค์ประกอบ 
ที่ 1 

ผลรวมของค่าคะแนน 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2-6 

15) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ผ่าน 3.46 

16) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์  ผ่าน 3.21 

17) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม   ผ่าน 3.06 

18) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบส่ือสาร ผ่าน 3.30 

19) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ  ผ่าน 3.15 

20) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 
และบรรจุภัณฑ์ 

ผ่าน 3.25 

21) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเซรามิก ผ่าน 3.20 

22) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  ผ่าน 2.83 

23) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  ผ่าน 3.61 

24) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
สร้างสรรค์ 

(ไม่ผ่าน) 0 

25) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผ่าน 2.44 

26) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผ่าน 3.37 

27) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ  ผ่าน 2.82 

28) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ ผ่าน 3.53 

29) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผ่าน 3.28 

30) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผ่าน 3.16 

31) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผ่าน 2.63 

32) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
และการควบคุมอัตโนมัติ 

ผ่าน 2.77 

33) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ผ่าน 3.24 

34) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผ่าน 3.26 

35) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผ่าน 3.11 

36) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ ผ่าน 3.17 

37) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผ่าน 2.96 

38) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผ่าน 2.85 

39) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ผ่าน 2.49 

40) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ผ่าน 3.20 

41) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร   ผ่าน 3.67 
42) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ผ่าน 2.77 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  128.67  
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดท่ีสถาบัน 42 หลักสูตร 

คะแนนที่ได้ 3.06 คะแนน 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2562 
  

ค าอธิบาย 
หลักสู ตรที่ เ ข้ ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 256 2 

มีทั้ งสิ้นจ านวน 42 หลักสูตร จาก 4 คณะ และ 1 วิทยาลัย  ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี   
36 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร ไม่ผ่านการเกณฑ์การก ากับมาตรฐานหลักสูตรจ านวน  
1 หลักสูตร คือ  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์  คิด
เป็นร้อยละ 2.83 ของหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 

มหาวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์หลักสูตรที่ไม่ผ่านประเมินพบว่า  
ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน เนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร แต่ได้มีการงดรับนั กศึกษาไปตั้งแต่ปี
การศึกษา 2561 
 
การค านวณ : 

= 
128.67 

 
42 

 
คะแนนที่ได ้  =    3.06  คะแนน 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย  2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

3.01 คะแนน 3.06 3.06  
 
 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-1-01 มติสภามหาวิทยาลัยฯ สรุปผลการประเมินระดับหลักสตูรของคณะ  ปีการศึกษา 2562 
1.1-1-02 รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินระดบัหลักสูตรของหลักสตูร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2   อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : ผอ.กองบริหารงานบุคคล/ผอ.ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ/คณบด/ี ผอ.วทิยาลัยฯ  
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : นางสาวจันจิรา  สุขสามปัน  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
ผู้จัดเก็บข้อมลูและรายงาน : นายพร้อมพงศ์  โสภาวรรณ์ 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1202  
E-mail :  x_prompong@hotmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 
จ านวน 1,144.5 คน มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 305  คน  เมื่อค านวณตามสูตร พบว่า
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับร้อยละ 26.65 คะแนนที่ได้เท่ากับ 3.33 
คะแนน  
 

ที ่ คณะที่มีการเรียนการสอน 
อาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

รวมมหาวิทยาลัย 256.50 283.00 305.00 
1 คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ 55.50 63.50 70.00 
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 98.50 104.50 108.50 
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 86.50 91.00 103.50 
4 คณะศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11.00 11.00 11.00 
6 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 5.00 13.00 12.00 

 
 
 จากปัจจัยน าเข้าในด้านการผลิตบัณฑิต : อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกด้วยข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมขึ้นทุกปี 
พบว่าเป็นผลมาจาก 3 ปัจจัย คือ 1) มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณวุฒิของ
อาจารย์ในระดับปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น โดยได้จัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร ด าเนินการ
สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในการพัฒนาสายวิชาการเพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอก และด าเนินการจัดกลไกสนับสนุนเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านความสามารถทางภาษา
และอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาระดับปริญญาเอก 2) คณะ/วิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรเพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษาของสายวิชาการ พร้อมทั้งก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรสายวิชากรมีความ
พร้อมที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในด้านภาษา สถานศึกษา และแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก และ 
3) อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อได้จบการศึกษาและกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
 
 
 

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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ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 1,144.50 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) ท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 305.00 

 
แสดงวิธีการค านวณ : 
 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มวีุฒิปริญญาเอก (305.00) 
x 100 =  ร้อยละ 26.65 

 จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด (1,144.50) 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒปิริญญาเอก (26.65) 
x 5 =  3.33 คะแนน 

 40 
 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 26.65 3.33 คะแนน  

 
 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.2-1-01 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2562 มิติภาพรวม  
1.2-1-02 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2562 มิติพื้นที่ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3   อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : ผอ.กองบริหารงานบุคคล/ผอ.ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ/คณบด/ี ผอ.วทิยาลัยฯ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : นางสาวจันจิรา  สุขสามปัน  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
ผู้จัดเก็บข้อมลูและรายงาน : นายพร้อมพงศ์  โสภาวรรณ์ 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1202  
E-mail :  x_prompong@hotmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่                  
ลาศึกษาต่อ) จ านวน 1,144.5 คน มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 342 คน  
เมื่อค านวณตามสูตรพบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ               
ร้อยละ 29.88 คะแนนที่ได้เท่ากับ 2.49 คะแนน  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
1.  จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด (รวมท้ังที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 1,183.0 1,181.0 1,144.5 
2.  จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 883.5 871.5 802.5 
 - วุฒิปริญญาตรี 60.5 49.5 41.5 
 - วุฒิปริญญาโท 669 653.5 598 
 - วุฒิปริญญาเอก 154 168.5 163 
3.  จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  265.5 275.5 310 
 - วุฒิปริญญาตรี 10 9 8 
 - วุฒิปริญญาโท 173 174 182 
 - วุฒิปริญญาเอก 82.5 92.5 120 
4.  จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  33.0 34.0 32 
 - วุฒิปริญญาตรี 0 0 0 
 - วุฒิปริญญาโท 14 12 10 
 - วุฒิปริญญาเอก 19 22 22 
5.  จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  1.0 0.0 0.0 
 - วุฒิปริญญาตรี 0 0 0 
 - วุฒิปริญญาโท 0 0 0 
 - วุฒิปริญญาเอก 1 0 0 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 299.5 309.5 342.0 
 

 จากปัจจัยน าเข้าในด้านการผลิตบัณฑิต :  
คณะจัดโครงการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและเทคนิคการ

เขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ” 
คณะจัดอบรม “การจัดท าต าราหรือหนังสือทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศทางธุรกิจ” 
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คณะจัดอบรมโครงการ “พ่ีเลี้ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.), รองศาสตราจารย์ (รศ.)”  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการท า

สัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               
ราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 2 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในการส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรสายวิชาการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)            
รองศาสตราจารย์ (รศ.) และศาสตราจารย์ (ศ.) เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการส่งเสริมให้บุคลากร เร่งรัด จัดส่งผลงานทาง
วิชาการ โดยกองบริหารงานบุคคลได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้แต่ละคณะ เพ่ือเร่งพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 
แสดงวิธีการค านวณ : 
 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (342.0) 
x 100 =  ร้อยละ 29.88 

 จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด (1,144.5) 
 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (29.88) 
x 5 =  2.49 คะแนน 

 60 
 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 36 ร้อยละ 29.88 2.49 คะแนน  

 
 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.2-1-01 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2562 มิติภาพรวม 
1.2-1-02 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2562 มิติพื้นที่ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ผู้จัดเก็บข้อมลูและรายงาน : นางปวีณา   ทองปรอน 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1361 
E-mail :  p_thongpron@rmutl.ac.th 

 
ผลการด าเนินงาน :  
 
 ข้อ 1. จัดบริการให้ค าปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาใน

สถาบัน 
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้วางระบบการบริการนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1.1 ด้านบริการให้ค าปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิต 

 มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ทั้ง 6 พ้ืนที่ ด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้กับ
นักศึกษาทุกชั้นปี เพ่ือให้ค าแนะแนวในด้านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการเรียน การคบเพื่อน 
ด้านชีวิตส่วนตัว เพ่ือให้นักศึกษาสามารถก้าวผ่านในการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุผลตามที่ได้ตั้งใจไว้ และเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2560  ซึ่งในบางพ้ืนที่ก็จะมีบุคลากรทางด้านจิตวิทยาคอย
สนับสนุนการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้รับการบริการที่ดีในด้านการใช้ชีวิต  
 ในการให้บริการ แต่ละพ้ืนที่จะมีห้องให้ค าปรึกษาเพ่ือให้นักศึกษาเข้ามาขอรับการปรึกษา
จากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ นักจิตวิทยาการปรึกษา โดยตรง และเปิดให้บริการผ่านระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย เช่น เพจเฟสบุ๊ค  ไลน์กลุ่ม ทางโทรศัพท์  
 นอกจากมีห้องให้ค าปรึกษาที่เป็นสัดส่วนแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้ก าหนดให้มีชั่วโมง Home 
Room ทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 17.00 น. ของทุกสัปดาห์ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษา นักจิตวิทยาและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา  
 จากผลการประเมินการเข้าถึงบริการให้ค าปรึกษาของนักศึกษาทั้ง 6 พ้ืนที่ พบว่านักศึกษายัง
ไม่เข้าถึงบริการให้ค าปรึกษา คิดเป็นร้อยละ 41 เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่จะไปขอรับค าปรึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษามากกว่า และมีนักศึกษาบางส่วนที่เข้ามาใช้บริการในห้องให้ค าปรึกษาของแต่ละพ้ืนที่
โดยตรง  

1.2 การเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบนโยบายการจัดกิจกรรมเตรียมตัวก้าวเข้าสู่อาชีพให้กับนักศึกษา ใน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เป็นประจ าทุกปี และได้มีการก าหนดให้จัดกิจกรรม JOB FAIR ในโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เพ่ือสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการสมัครงานกับบริษัท 
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการนักศึกษาเข้าท างาน ทั้งนี้ ในการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ก าลัง
จะจบการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยฯ จะเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในด้านการเตรียมตัวสัมภาษณ์ การเขียน



38 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2562 
 

ประวัติ ซึ่งที่ผ่านมานกัศึกษาของมหาวิทยาลัยก็จะได้งานที่ตรงกับความรู้ความสามารถของตนเอง โดยการ
สมัครผ่านกิจกรรม JOB FAIR  
 จากข้อ 1.1 และ  1.2 มหาวิทยาลัยได้รับผลการประเมินจากนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 
เชียงใหม่ 4.75 เชียงราย 4.09 ล าปาง 3.81 พิษณุโลก 4.36 ตาก 4.03 น่าน 4.12 และภาพรวม
มหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่ากับ 4.19 คะแนน 

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.4-1-01 รายงานสรุปผลการส ารวจ “การเข้าถึงบริการให้ค าปรึกษาของนักศกึษา 
1.4-1.02 รายงานการประชุมกองพัฒนานักศึกษา วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563 
1.4-1-03 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา พื้นที่เชียงราย 
1.4-1-04 เอกสารประกอบการตรวจประเมนิฯ พ้ืนท่ีล าปาง 
1.4-1-05 เอกสารประกอบการตรวจประเมนิฯ พ้ืนท่ีตาก 
1.4-1.06 เอกสารประกอบการตรวจประเมนิฯ พ้ืนท่ีพิษณุโลก 
1.4-1-07 เอกสารประกอบการตรวจประเมนิฯพื้นท่ีน่าน 
1.4-1.08 สรุปผลโครงการปจัฉิมนิเทศนักศึกษา พื้นที่เชียงราย 
1.4-1-09 เอกสารประกอบการตรวจประเมนิฯ พ้ืนท่ีเชียงราย 

 
 
 ข้อ 2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม

เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
2.1 การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้ง 6 พ้ืนที่ มีหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูล โดย กอง
พัฒนานักศึกษา และงานกิจการนักศึกษาทุกพ้ืนที่  มีการบริการข้อมูล การให้บริการต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์กับนักศึกษา โดยหน่วยบริการเหล่านี้ให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ หรือ Facebook ของแต่ละงาน  
 ทั้งนี้ในส่วนของนักศึกษาชั้นที่ 1 จะได้รับข้อมูลข่าวสารในโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) โครงการ  No  S  No  L ซึ่งเป็นโครงการรับน้องของมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสามารถปรับตัวเข้ากับรูปแบบการเรียนการสอน 
การท ากิจกรรม เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   
 2) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนเปิดภาคการศึกษา (เอกสารหมายเลข 1.4-2-01) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีการให้บริการข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษ โดยมีการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เช่น ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ได้จัดท าหนังสือคู่มือนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  เพ่ือเป็นคู่มือทางการศึกษา การท า
กิจกรรมและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยการใช้บริการต่าง ๆในมหาวิทยาลัย กฎระเบียบข้อบังคับ และ
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย อันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา ของนักศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขประสบความส าเ ร็จ รวมถึง 
ให้ข้อมูลส าคัญของหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย   
 นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยมีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://www.rmutl.ac.th/  ซึ่ง
สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคณะและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยได้ เช่น เว็บไซต์ของส านัก
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ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนhttps://academic.rmutl.ac.th/  มีข้อมูลแนะน าให้นักศึกษาเข้าระบบ
การเรียน การเลือกรายวิชา  ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไปท าเอกสารต่าง ๆ ในเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง   

2.2 กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
     มหาวิทยาลัยฯได้จัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้เ พ่ิมเติมจากการ

เรียนการสอนตามปกติในห้องเรียน โดยกองพัฒนานักศึกษาด าเนินการจัดท าหลักสูตรพิเศษจ านวน 13 
หลักสูตรและได้น าไปไว้ในเว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาที่สนใจเข้ามาลงทะเบียนในการ
เปิดสอน และทางแต่ละคณะก็ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ออกไปสู่การเรียนการสอนนอก
ห้องเรียนโดยการให้นักศึกษาออกไปท ากิจกรรมการท างานกับชุมชน (เอกสารหมายเลข 1.4-2-02) 

2.3 แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
    นักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ได้รับข้อมูลบริการเกี่ยวกับการรับสมัครงานจากหน่วยงานที่เปิดรับ

สมัครตามช่องทางที่งานแนะแนวได้เผยแพร่ เช่น เฟสบุ๊ค เพจงานแนะแนว มีนักศึกษาให้ความสนใจข้อมูล
ในการรับสมัครงาน 171 คน บอร์ดประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งท าหนังสือแจ้งไปยังคณะให้ประชาสัมพันธ์
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ท ร า บ  ข้ อ มู ล ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร  แ ล ะ ข้ อ มู ล ส ห กิ จ ศึ ก ษ า  ผ่ า น เ ว ป ไ ซ ด์  
http://coop.rmutl.ac.th/  

    ในส่วนของการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ในโครงการ Job Fair มีนักศึกษาให้ความ
สนใจแจ้งความจ านงขึ้นทะเบียนหางานท ากับส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 702 คน โดย
แบ่งเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 181 คน  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 48 
คน และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จ านวน 473 คน ซึ่งในจ านวนดังกล่าว ทางส านักงานจัดหางาน
จะแจ้งข้อมูลของนักศึกษาไปยังบริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการรับสมัครนักศึกษาให้เข้าร่วมงานกับบริษัทต่อไป ซึ่ง
ท าให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถติดตามผลการสมัครงานได้ทันที แต่ทางส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
จะแจ้งผลให้มหาวิทยาลัยทราบเมื่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับการพิจารณาเข้าท างานในแต่ละบริษัท 
(เอกสารหมายเลข 1.4-2-02) 
 จากการประเมินการให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ทั้ง 6 พ้ืนที่ มีคะแนนเฉลี่ยดังนี้ เชียงใหม่ 
4.60 เชียงราย 4.22 ล าปาง 3.73 พิษณุโลก 4.30 ตาก 3.67 น่าน 4.01 และภาพรวมมหาวิทยาลัยทั้งหมด
เท่ากับ 4.08 คะแนน 

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.4-2-01 สรุปผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา  , คู่มือนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

https://www.dsd.rmutl.ac.th 
1.4-2.02 สรุปจ านวนนักศึกษาที่ข้ึนทะเบียนหางานท ากับส านักงานจัดหางานจงัหวัดเชียงใหม่ 
1.4-2-03 เอกสารประกอบการตรวจประเมนิฯ พ้ืนท่ีล าปาง 
1.4-2-04 เอกสารประกอบการตรวจประเมนิฯ พ้ืนท่ีตาก 
1.4-2-05 เอกสารประกอบการตรวจประเมนิฯ พื้นที่พิษณุโลก 
1.4-2.06 เอกสารประกอบการตรวจประเมนิฯ พ้ืนท่ีน่าน 
1.4-2-07 เอกสารประกอบการตรวจประเมนิฯ พ้ืนท่ีเชียงราย 

 
 
 

https://www.dsd.rmutl.ac.th/
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ข้อ 3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
          มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบนโยบายการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักสึกษา ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ ในการจัดโครงการปัจฉิม
นิเทศนักศึกษาท่ีก าลังจะจบการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยฯ จะเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

-  กิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการเขียนจดหมายสมัครงาน (Resume) และการแนะน าตัวเองใน
การสอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)  

-  กิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการเขียนจดหมายสมัครงาน (Resume) และการแนะน าตัวเองใน
การสอบสัมภาษณ์ (ภาษาไทย)  

-  กิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการพัฒนาบุลคลิกภาพเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การท างาน  
-  กิจกรรมแนะน ากระบวนการการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ปี

การศึกษา 2563  
-  กิจกรรมแนะน าการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตนของว่าที่บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 
-  กิจกรรมให้ความรู้การช าระหนี้ กยศ. ของธนาคารกรุงไทย ประจ าปีการศึกษา 2562  
 

 จากการประเมินการการจัดกิจกรรม  ทั้ง 6 พ้ืนที่ มีคะแนนเฉลี่ยดังนี้ เชียงใหม่ 3.74 เชียงราย 
4.09 ล าปาง 4.05 พิษณุโลก 4.08 ตาก 3.92 น่าน 3.53 และภาพรวมมหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่ากับ 3.90 
คะแนน 
 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.4-3-01 สรุปผลโครงการปจัฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.4-3.02 การประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงานในเพจงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
1.4-3-03 เอกสารประกอบการตรวจประเมนิฯ พ้ืนท่ีล าปาง 
1.4-3-04 เอกสารประกอบการตรวจประเมนิฯ พ้ืนท่ีตาก 
1.4-3-05 เอกสารประกอบการตรวจประเมนิฯ พ้ืนท่ีพิษณุโลก 
1.4-3.06 เอกสารประกอบการตรวจประเมนิฯ พ้ืนท่ีน่าน 
1.4-3-07 เอกสารประกอบการตรวจประเมนิฯ พ้ืนท่ีเชียงราย 

 
 
 ข้อ 4.  ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51  
 จากคะแนนเต็ม 5 
 มหาวิทยาลัยได้ขอความร่วมมือจากนักศึกษาตอบแบบสอบถามการใช้บริการจากหน่วยงานที่
ให้บริการ ในจ านวนนักศึกษาท่ีเข้ามาใช้บริการทั้ง 6 พื้นที่  โดยแยกเป็นแต่ละข้อ ดังนี้  
 ข้อที่ 1  จัดบริการให้ค าปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึ กษาใน
สถาบัน  นักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการได้รับการบริการตามท่ีต้องการคิดเป็นร้อยละ 4.19  
 ข้อที่ 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา  นักศึกษาได้รับข้อมูลของหน่วยงานที่บริการ การจัดกิจกรรมพิเศษและ
แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลา คิดเป็นร้อยละ 4.09 
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 ข้อที่  3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  
มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อม
ก่อนออกสู่โลกของการท างาน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้คิดเป็นร้อยละ 3.90 
 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.4-4-01 สรุปผลการประเมินการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 
1.4-4.02 เอกสารประกอบการตรวจประเมนิฯ พ้ืนท่ีล าปาง 
1.4-4-03 เอกสารประกอบการตรวจประเมนิฯ พ้ืนท่ีตาก 
1.4-4-04 เอกสารประกอบการตรวจประเมนิฯ พ้ืนท่ีพิษณุโลก 
1.4-4-05 เอกสารประกอบการตรวจประเมนิฯ พ้ืนท่ีน่าน 
1.4-4.06 เอกสารประกอบการตรวจประเมนิฯ พ้ืนท่ีเชียงราย 

 
 
 ข้อ 5.  น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่ง

ให้ผลการประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการตรวจประเมิน ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
 1. ควรมีการก าหนดเป้าหมายและ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในการ
ให้บริการแก่นักศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธ์
ศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคน
นักปฏิบัติ และมีการประเมินคุณภาพของการ
จัดกิจกรรมและการจัดบริการให้ครบทุก
กิจกรรม 

 1.  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ในการให้บริการแก่
นักศึกษาโดยสอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิต
ก าลังคนนักปฏิบัติโดยการประเมินคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงานที่ให้บริการภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัยที่ทางกองพัฒนา
นักศึกษา และกองบริการการศึกษาทุกพื้นที่รับผิดชอบ โดยการให้
นักศึกษากรอกแบบสอบถามการรับบริการ ทุกภาคการศึกษา และ
น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ผลและน าผลมาปรับปรุงแก้ไขในภาค
การศึกษาต่อไป โดยน าเข้าที่ประชุมเพื่อสรุปข้อเสนอแนะจาก
นักศึกษา ทั้งนี้การประเมินคุณภาพกิจกรรมทุกกิจกรรมทาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ด าเนินการทุกกิจกรรมเพื่อที่จะให้บริการ
นักศึกษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 2. ควรมีการทบทวนช่องทางในการ
สื่อสารกับนักศึกษาที่มีประสิทธิผล ตลอดจน
การประเมินความพึงพอใจและความไม่พึง
พอใจของนักศึกษา เพื่ อน ามาใ ช้ ในการ
ปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการที่ดีขึ้น 

 2. มหาวิทยาลยัได้ก าหนดช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
นอกเหนือจากการแจกคูม่ือนักศึกษาเป็นประจ าทุกปี โดยเพิ่มช่อง
ทางการสื่อสารเช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน เว็จเพจของแต่ละงาน 
ไลน์กลุ่ม หรือ ประชาสัมพันธผ์่านทางบอร์ด ทางคณะ สาขา เพื่อให้
นักศึกษาได้รบัทราบข่าวสารได้อยา่งทันเหตุการณ์ และมีการ
ประเมินความพึงพอใจในทุก ๆ ด้านของการให้บริการในแตล่ะ
หน่วยงานตามแบบฟอรม์แบบสอบถามท่ีได้ก าหนดไว้ เช่น   
Facebook : https://www.facebook.com/guidancermutlcm   
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ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
  3.  ด้านการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย

ได้วางแผนร่วมกับกลุม่ศิษย์เก่าเพือ่ก าหนดโครงการ กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์แก่ศิษยเ์ก่า โดยการให้ศษิย์เก่าแจ้งเรื่องที่ต้องการอบรม
ผ่านระบบเว็บไซต์แล้วน ามาคดักรองเพื่อเลือกหัวข้อท่ีมีผู้สนใจมาก
ที่สุดมาก าหนดกิจกรรม 

  4. ด้านกิจกรรมนักศึกษา วางแผนร่วมกับกลุ่มพัฒนา
นักศึกษา เพื่อก าหนดโครงการ กิจกรรมทีส่่งเสริมการพัฒนาอัต
ลักษณ์ ตลอดหลักสตูรและก ากับติดตามการด าเนินงาน ติดตาม
ประเมินผล โดยการส ารวจความคดิเห็นจากนักศึกษา ท่ีมาขอรับ
บริการ 

 

เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.4-5-01 เอกสารประกอบการตรวจประเมนิฯ พ้ืนท่ีล าปาง 
1.4-5.02 เอกสารประกอบการตรวจประเมนิฯ พ้ืนท่ีตาก 
1.4-5-03 เอกสารประกอบการตรวจประเมนิฯ พ้ืนท่ีพิษณุโลก 
1.4-5-04 เอกสารประกอบการตรวจประเมนิฯ พ้ืนท่ีน่าน 
1.4-5-05 เอกสารประกอบการตรวจประเมนิฯ พ้ืนท่ีเชียงราย 

 
 
 ข้อ 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจ
ในการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า และ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวมทั้ง
สมาคมศิษย์เก่า ของแต่ละพ้ืนที่ ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าทั้งในด้าน การ
อบรมอาชีพ  การอบรมการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ศิษย์เก่าได้รับความรู้ที่หลากหลายและที่ส าคัญศิษย์เก่าเกิด
ความผูกพันธ์กับมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น ซึ่งในการประสานงานกับศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยใช้ระบบสารสนเทศ
ในการประสานงานโดยการเปิดช่องทางการสื่อสารผ่านทาง เว็บไซตส์มาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา  เว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยฯ เว็บไซต์ของหน่วยงานแต่ละพ้ืนที่ Line กลุ่มศิษย์เก่าราชมงคลแต่ละพ้ืนที่  Facebook 
: สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา  ทั้งนี้ในแต่ละพ้ืนที่ ด าเนินการเชิญศิษย์เก่าในแต่ละคณะมาร่วมให้ความรู้ 
ประสบการณ์ ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเป็นประจ าทุกปี และ ทางสมาคมศิษย์เก่าทุกพ้ืนที่ ได้
ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้และให้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า โดยผ่านทาง วารสาร กองพัฒนา
นักศึกษา และสมาคมศิษย์เก่า ผ่านทางไลน์กลุ่มศิษย์เก่า มีการอบรมให้ความรู้ในพ้ืนที่เชียงใหม่ เรื่อง.การ
ท างานกับความปลอดภัย เกี่ยวกันไหมในยุคศตวรรษที่ 21  เมื่อวันที่  15  มีนาคม  2562 จ านวน 
ผู้เข้าร่วมอบรม 80 คน ได้รับคะแนนความพึงพอใจในการอบรมคิดเป็นร้อยละ 80 (เอกสารหมายเลข 1.4-
6-01) 
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เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.4-6-01 ผลส ารวจความต้องการอบรมและสรุปรายงานผลการจดัโครงการ 
1.4-6.02 การให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า พ้ืนท่ีเชียงราย 
1.4-6-03 เอกสารประกอบการตรวจประเมนิฯ พ้ืนท่ีล าปาง 
1.4-6-04 เอกสารประกอบการตรวจประเมนิฯ พ้ืนท่ีตาก 
1.4-6-05 เอกสารประกอบการตรวจประเมนิฯ พ้ืนท่ีพิษณุโลก 
1.4-6-06 เอกสารประกอบการตรวจประเมนิฯ พ้ืนท่ีน่าน 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ               6 ข้อ 5  คะแนน  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีด้านวิชาการและกจิการนักศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมลูและรายงาน : นายศิขรินทร์  บุญจี๋ 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1400 
E-mail :  - 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 
 ข้อ 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามี             

ส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสภานักศึกษา องค์การ
นักศึกษา สโมสรนักศึกษาพ้ืนที่ สโมสรนักศึกษาคณะ และงานกิจการนักศึกษาทุกพ้ืน เพ่ือร่างจัดท า
แผนพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 แล้วน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ และ
ข้อคิดเห็นให้มีการปรับแก้ไขแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภายหลังได้น าเสนอต่อท่านอธิการบดีเป็น
อนุมัติลงนามในเล่นแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเมื่อประมาณเดือนกันยายน 2562 และกองพัฒนา
นักศึกษาได้นัดประชุมร่วมกับ งานกิจการนักศึกษาทุกพ้ืนที่ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสร
นักศึกษาทุกพ้ืนที่ สโมสรนักศึกษาคณะทุกพ้ืนที่ เพ่ือน าเสนอแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษา น าไป
ด าเนินการวางแผนกิจกรรมนักศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการท ากิจกรรม 
 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.5-1-01 แผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

 
 
 ข้อ 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน  

 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน 
 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนา

นักศึกษา ให้มีการด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมทั้งส่งเสริมให้องค์การนักศึกษา
ด าเนินกิจกรรมครบทั้ง 5 ประเภท 
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2.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้จัดท าประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่              
พึงประสงค์ โดยมีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เอาไว้ 4 ด้าน 

 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ส่งเสริมให้องค์กรนักศึกษาได้ เป็น
ผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาที่เป็นตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ 
โดยสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาแต่ละพ้ืนที่ สโมสรนักศึกษาคณะแต่ละพ้ืนที่ มี
การร่วมกันวางแผนการด าเนินกิจกรรม ก าหนดการประชุมวางแผนเรื่องงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 
ประชุมวางแผนเรื่องงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมด้านกีฬา มีการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน และ
ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการด าเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ และส่งเสริมให้องค์กร
นักศึกษาเป็นกระบอกเสียงให้นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย ในส่วนของการที่มีความต้องการพัฒนาให้เรื่องต่าง 
ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาให้เกิดประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาเอง โดยด าเนินโครงการอาทิ
เช่น (1.5-2-01) 

 
คุณลักษณะ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนานักศึกษา 

1. ทักษะการท างาน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติติ
การงานกิจการนักศึกษา 
สภานักศึกษา สโมสร
นักศึกษาทุกพ้ืนท่ี 

1.  สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ทุกพื้นที่ ได้มีการประชุม
วางแผนเรื่ อ งการด า เนินกิ จกรรมและการจั ดสรร
งบประมาณต่าง ๆ โดยผู้ เข้าร่วมประชุมจะมาจาก
ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษาในพื้นที่ เพื่อ
จะได้น าการวางแผนการด าเนินกิจกรรมและงบประมาณ
กลับไปเผยแพร่ในส่วนของการท างานในพื้นที่ตนเอง 
ส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารในการท างาน 

2.  นักศึกษาที่เข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้ถึงการท างานอย่างคิด
วิเคราะห์และเป็นระบบโดยการวางแผนการท างานและการ
จัดการเรื่องของการประมาณการ งบประมาณในการด าเนนิ
กิจกรรมโดยมีหลักเกณฑ์ในการก าหนดงบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรมนั้นให้เหมาะสม และหลังจากการด าเนิน
กิจกรรมต่างเสร็จสิ้นแล้วก็จะต้องมีการสรุปผลการดเนิน
กิจกรรม โดยนักศึกษาจะต้องมีความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน มีความซื่อสัตย์ในส่วนของการด าเนินการทาง
การเงินหรืองบประมาณที่ใช้ในการดเนินกิจกรรม 

3 . นักศึกษาสามารถใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ในการก าหนด
กิจกรรมที่จะด าเนินการในรูปแบบที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของนักศึกษาและสามารถพัฒนานักศึกษาในด้าน
ต่างในครบถ้วนและสมบูรณ์ ตลอดปีการศึกษา 

2. ทักษะความรู ้ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 ทุกพื้นที่ 

1.  เพื่อให้นักศึกษาใหม่  ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ  รู้หลักสูตรและระบบการเรียนการสอน  
ตลอดจนบริการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ  จัดไว้ให้นักศึกษา 
เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ท าความรู้จักคณะผู้บริหาร  บุคลากร  
และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีต้องติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือใน
ระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ  เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาใหม่กับนักศึกษารุ่นพี่  
ตลอดจนสโมสรนักศึกษา และคณาจารย์ และ เพื่อให้
นักศึกษาใหม่ ได้ เห็นคุณค่าของการอยู่ ร่ วมกัน รู้ จัก
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คุณลักษณะ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนานักศึกษา 
รับผิดชอบ รักพ้องพวก รักสถาบัน และรู้จักเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม มีการพัฒนาจิตใจด้านคุณธรรมและจริยธรรมใน
การด ารงชีวิต 

3. ทักษะทางสังคม โครงการที่แตล่ะพื้นท่ี
ด าเนินการร่วมกับเครือข่าย
ภายในพื้นที่  

1.  นักศึกษาได้มีการวิเคราะห์ความคิด และจะได้รับฟังความ
คิดเห็นที่แตกต่างการนักศึกษาด้วยกัน ภายในมหาวิทยาลัย
เดียวกัน และต่างมหาวิทยาลัย และสามารถยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยการใช้หลักการและเหตุผล ซึ่ง
เกิดจากกระบวนการวางแผนการท างานเพื่อให้ เกิด
ประโยชน์กับการด าเนินการด้านงานกิจกรรมนักศึกษาในปี
การศึกษานั้น 

2.  นักศึกษาเกิดความเป็นภาวะผู้น า โดยเกิดกระบวนการ
คัดเลือกประธานสภานักศึกษาของมหาวิทยาลัย  นายก
องค์การนักศึกษา และอุปนายกองค์การนักศึกษา เพื่อจะได้
บริหารการท างานในส่วนของกิจกรรมนักศึกษา ในงานสภา
นักศึกษา และองค์การนักศึกษา  

3.  ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความเสียสละในการท างานเพื่อส่วน
ร่วมและผู้อื่น โดยผ่านกิจกรรมในหลากหลายกิจกรรม 

4. ทักษะด้าน
 คุณธรรมและ
 จริยธรรม 

โครงการนมสัการสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิประจ าพื้นท่ี 

1.  ส่งเสริมให้นักศึกษามีความศรัทธาในความดี และท าความดี
เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและมีที่ยึดเหนียวในการ
เคารพบูชา  

2.  ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติตาม
แนวทางที่ดี หรือปฏิบัติตามเพณีที่ดีงามที่ปฏิบัติกันมาอย่าง
ยาวนาน 

 
 
          2.2 กิจกรรมกีฬา ส่งเสริมสุขภาพ   

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ส่งเสริมให้องค์กรนักศึกษาได้เป็นผู้ด าเนินการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ได้มีการเข้าร่วมและการจัดโครงการ
หรือกิจกรรมด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ทั้งระดับ 9 ราชขมงคล ระดับพ้ืนที่ทั้ง 6 พ้ืนที่ และระดับ
ภายในพ้ืนที่ของแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้ 

 1) โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้ง
ที่ 36 “ตะวันออกเกมส์”  จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1- 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก  

 2) โครงการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 ซึ่งจัดขึ้น
ในช่วงเดือนธันวาคม 2562  

 3) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของแต่ละพ้ืนที่  ซี่งจะจัดขึ้นในช่วงเวลาที่แต่ละพ้ืนที่
ในวางแผนในการด าเนินโครงการของพ้ืนที่นั้น ๆ  

- มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 
- มทร.ล้านนา เชียงราย จัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน 2562 
- มทร.ล้านนา ล าปาง จัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน 2562 
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- มทร.ล้านนา ตาก จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 
- มทร.ล้านนา น่าน จัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 
- มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562  

 โดยสภานักศึกษาพ้ืนที่ สโมสรนักศึกษาพ้ืนที่ก่อนการจัดท าโครงการการแข่งขันดังกล่าว ได้
น าการสรุปผลการด าเนินโครงการของปีที่แล้วมาปรับปรุงแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ
ด าเนินงานของปีที่ผ่านมา คือ การด าเนินด าการของบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาภาบในแต่ละ
พ้ืนที่ล้าช้าและงบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ โดยในปีนี้คณะผู้ด าเนินโครงการก็ได้หาวิธีและ
แนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือไม่ให้เกิดขึ้นในการด าเนินงานปีนี้ โดยได้มีการวางแผนการด าเนินโครงการจัดการ
การแข่งขันกีฬาภายในพ้ืนที่ การขออนุมัติงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในพ้ืนที่ล่วงหน้าเป็น
ระยะเวลาพอสมควร และมีการวางแผนเรื่องบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการให้ชัดเจนและ
เพียงพอต่อความต้องการด าเนินกิจกรรม และเมื่อการจัดการแข่งขันดังกล่าวเสร็จสิ้น สภานักศึกษาพ้ืนที่ 
สโมสรนักศึกษาพ้ืนที่ ได้มีการสรุปผลการด าเนินงาน ในด้านการด าเนินงาน ด้านงบประมาณ ปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงาน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและสามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินโครงการในปีต่อไป 

 โดยการจัดกิจกรรมหรือการด าเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างและ
พัฒนาการแข่งขันกีฬา เพ่ือสุขภาพพลานามัยและสมรรถภาพทางกายที่ดี พัฒนาจิตใจ พัฒนาอารมณ์ 
บุคลิกภาพ สังคม และสติปัญญา 

 
2.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ส่งเสริมให้องค์กรนักศึกษาได้เป็นผู้ด าเนินการจัด

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จะขึ้นอยู่กับบริบทของ
พ้ืนที่ ที่จะด าเนินโครงการหรือกิจกรรม โดยในแต่ละพ้ืนที่จะมีการวางแผนการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมภายในพ้ืนที่หรือจะร่วมกับองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษารู้รักษา
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิเช่น 

 - โครงการขึ้นดอยปีนี้ท าดีเพื่อพ่อปีที่ 12 จัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 
 - โครงการปลูกป่าทดแทน จัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 
 - โครงการ Big Cleaning Day 2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 
 - โครงการปลูกข้าวด านา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 
 - โครงการสร้างฝายชะลอน้ าตามแนวพระราชด าริ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จัดขึ้นช่วงเดือนสิงหาคม 2562 
 โดยการด าเนินโครงการได้น าสรุปผลการด าเนินโครงการของปีที่ผ่านมาปรับปรุงแก้ไข ปัญหา

อุปสรรคในการด าเนินงาน และรวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาใช้ในการด าเนินโครงการในปีนี้ การแก้ไข้
ปัญหาจากปีที่แล้ว ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของการด าเนินโครงการในปีที่ผ่านมา และหลังจากการด าเนิน
โครงการเสร็จสิ้นแล้ว สภานักศึกษาพ้ืนที่ สโมสรนักศึกษาพ้ืนที่ คณะผู้ด าเนินการได้มีการสรุปผลการ
ด าเนินงาน ในด้านการด าเนินงาน ด้านงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานและการเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและสามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินโครงการในปีต่อไป 
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2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ส่งเสริมให้องค์กรนักศึกษาได้เป็นผู้ด าเนินการจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  เช่น 
 - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ จัดขึ้นในระหว่างเดือน พฤษภาคม – 

กรกฎาคม 2562 
 - โครงการสักการะปู่จาครู สิ่ปปะการล้านนา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 
 - โครงการสรงน้ าพระเจ้าทันใจ จัดขึ้นในช่วงเดือนมถุนายน 2562 
 - โครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 ของพ้ืนที่นั้น ๆ จะด าเนินการในช่วงเวลาตาม

แผนกิจกรรมของพ้ืนที่นั้น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความกตัญญู 
ระลึกถึงพระคุณครู เคารพต่อครูบาอาจารย์ และให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองในอันที่จะ
ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน สร้างความประทับใจอันจะได้มาซึ่งก าลังใจของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชา
ความรู้ รวมทั้งเพ่ือรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม และสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้เกิดขึ้นใน
มหาวิทยาลัย โดยมีตัวแทนสภานักศึกษาในพ้ืนที่ นายกสโมสรนักศึกษาทุกคณะในพ้ืนที่ และตัวแทน
นักศึกษาทุกคณะในพ้ืนที่ ซึ่งตัวแทนนักศึกษาได้จัดเตรียมพานธูปเทียน พานดอกไม้เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ใน
การระลึกและเคารพต่อพระคุณครู โดยสภานักศึกษาพ้ืนที่ สโมสรนักศึกษาพ้ืนที่ ได้มีการน าเอาสรุปผล
การด าเนินการของปีที่ผ่านมา เพ่ือน าข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด าเนินการของปีที่แล้ว
มาหาแนวทางและวิธีแก้ไขปัญหา มีการวางแผนก็การด าเนินโครงการ โดยวิธีแก้ไขปัญหาโดยปีที่ผ่าน
ปัญหาที่พอคือการที่สภาพอากาศที่เราไม่สามารถควบคุมได้ และจ านวนนักศึกษาที่มีจ านวนมากกว่าที่
โครงการก าหนดจึงท าให้สถานที่ในการด าเนินโครงการอาจจะไม่เพียงพอต่อการท ากิจกรรม ในปีที่ด าเนิน
กิจกรรมปีนี้ ทางคณะผู้ด าเนินการได้มีการน าวิธีแก้ไขปัญหา โดยจัดหาสถานที่ที่สามารถรองรับกับจ านวน
นักศึกษาที่พอเพียง และสามารถปลอดภัยจากสภาพอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ และหลังจากการ
ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นลงก็ได้มีการสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ร่วมกันหา
แนวทางแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินโครงการในปีต่อไป    

 
2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ส่งเสริมให้องค์กรนักศึกษาได้เป็นผู้ด าเนินการจัด

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษารู้
รักษาและอนุรักษ์กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นโครงการประเพณีส าคัญต่าง ๆ เช่น 

 - โครงการนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ ามหาวิทยาลัย จัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน – 
กรกฎาคม 2562 

 - โครงการสืบสานต านานประเพณียี่เป็ง จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 
 โดยการด าเนินโครงการได้น าสรุปผลการด าเนินโครงการของปีที่ผ่านมาปรับปรุงแก้ไข ปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงาน และรวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาใช้ในการด าเนินโครงการในปีนี้ การแก้ไข้
ปัญหาจากปีที่แล้ว ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของการด าเนินโครงการในปีที่ผ่านมา และหลังจากการด าเนิน
โครงการเสร็จสิ้นแล้ว สภานักศึกษาพ้ืนที่ สโมสรนักศึกษาพ้ืนที่ คณะผู้ด าเนินการได้มีการสรุปผลการ
ด าเนินงาน ในด้านการด าเนินงาน ด้านงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานและการเข้าร่วม
โครงการดังกลา่ว เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและสามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินโครงการในปีต่อไป 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ เปี่ยมด้วยความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ มีหลักคิด และทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพ ที่เรียกว่า”เก่งและดี” เปี่ยมด้วยคุณลักษณะที่พึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มี
ความพร้อมที่จะสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องพร้อมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและสามารถเผชิญกับ
สภาพการณ์ในอนาคตที่เรียกว่า “มีความสุข” เพ่ือให้นักศึกษาไปถึงจุดมุ่งหวังดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จึง
เตรียมองค์ความรู้ เตรียมโอกาสและสร้างประสบการณ์ทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน เพ่ือ
พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ในส่วนของการจัดโอกาสและประสบการณ์การเรียนรู้นอก
ห้องนอกเรียน และมหาลัยยังมีการจัดการส่งเสริมให้นักศึกษามีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นส่วนช่วย
ส่งเสริมเติมเต็มคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาตัวเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ ภายใต้ฐานความคิดที่เชื่อว่า การเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการท ากิจกรรมจะเกื้อหนุนให้
นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายในรูปแบบของ “ทักษะชีวิต”  ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่มี
ความส าคัญต่อการใช้ชีวิตในอนาคตภายหลังจากการส าเร็จการศึกษา และการด าเนินชีวิในการท างานใน
อนาคตของนักศึกษาทุกคน 
 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.5-2-00 แผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
1.5-2-01 ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ โดยมีการก าหนดคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ 
1.5-2-02 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 36 
1.5-2-03 โครงการจดัการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งท่ี 36 ลีลาวดีเกมส์  
1.5-2-04 สรุปโครงการของแตล่ะพื้นท่ี 

 
 
 ข้อ 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการส่งเสริมให้ผู้น านักศึกษา สภานักศึกษา องค์การ
นักศึกษา และนักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัย ได้รับความรู้เรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษา และมี
การพัฒนาคุณภาพกิจกรรมของนักศึกษา โดยมีการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวน
การของการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับงาน
กิจการนักศึกษา ในโครงการต่าง ๆ  
 1)  สภานักศึกษามหาวิทยาลัยฯ สภานักศึกษาทุกพ้ืนที่ ต้องเข้ารับฟังความรู้เ รื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
 2)  องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต้องเข้ารับฟังความรู้เรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
 3)  สโมสรนักศึกษาทุกพ้ืนที่ สโมสรนักศึกษาคณะทุกคณะ ทุกพ้ืนที่ ต้องเข้ารับฟังความรู้เรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
 4)  ผู้น านักศึกษา นักศึกษา ผ่านการรับความรู้เรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษา ในการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของทุก ๆ ปี ในแต่ปีการศึกษานั้น  
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 โดยการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยองค์กรนักศึกษาทุกระดับ จะได้น าความรู้เรื่องของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ในส่วนของงานกิจการนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากส านักงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา กับงานกิจการนั กศึกษา โดยให้
ความรู้ที่จ าเป็นต่อนักศึกษาทุกระดับในหลักส าคัญต่าง ๆ ประกอบด้วย กระบวนการวางแผน (Plan)  
กระบวนการปฏิบัติตามแผน (DO) กระบวนการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานในทุก ๆกิจกรรม
หรือโครงการที่ด าเนินการ (Check)  กระบวนการปรับปรุงแก้ไข โดยการน าปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินการของกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ มาเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา อีกท้ังยังมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการในครั้งต่อ ๆไป (ACT)  ความรู้เรื่องของการก าหนด
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือโครงการที่จะด าเนินการ ความรู้เรื่องของการก าหนดเปาาหมายและตัวชี้วัด
ความส าเร็จ (KPI) ความรู้เรื่องของการประเมินผลกิจกรรมหรือโครงการ ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัด (KPI) 
  “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ในปีการศึกษานั้น ๆ” ส านักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยผู้อ านวยการให้ความรู้ พ้ืนฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับ
นักศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ  (1.5-3-01) 
 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.5-3-01 สรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ในปีการศึกษา 

 
 
  ข้อ 4.  ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ

น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการรายงานผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม 

เพ่ือประเมินผลความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม รายงานความก้าวหน้า เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรค 
ในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการในปีต่อไป โดยประเมินผล
ความส าเร็จตามลักษณะหรือทักษะกิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่เป็นตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ 

1) ทักษะด้านการท างาน ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้
ส่งเสริมให้องค์กรนักศึกษาได้เป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและ
พ้ืนที่ โดยในแต่ละกิจกรรมหรือโครงการส่งผลให้ นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการท างานอย่างคิดวิเคราะห์และ
เป็นระบบโดยการวางแผนการท างาน นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อการด าเนินงาน มีความซื่อสัตย์ในส่วน
ของการด าเนินงานทางการเงิน สามารถใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ในการก าหนดการด าเนินงานเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ หลังจากด าเนินโครงการหรือกิจกรรมแล้วนั้น พบว่า ระยะเวลา
ในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมยังไม่มีความเพียงพอต่อการด าเนินงาน เพ่ือให้ได้สัดส่วนกับจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด ดังนั้นในการจัดโครงการหรือกิจกรรมครั้งต่อไป  จะต้องมีการวางแผนการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลาและจ านวนนักศึกษา 

2) ทักษะความรู้ ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ส่งเสริมให้
องค์กรนักศึกษาได้เป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและพ้ืนที่ โดย
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ในแต่ละกิจกรรมหรือโครงการส่งผลให้ นักศึกษาได้รับความรู้จากกิจกรรมหรือโครงการที่ท าเพ่ือน าไป
พัฒนาหรือต่อยอดในการใช้ชีวิตในอนาคต และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและช่วยเหลือสังคม
และประเทศชาติได้ หลังจากด าเนินโครงการหรือกิจกรรมแล้วนั้น พบว่า งบประมาณในการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมยังไม่มากพอต่อความต้องการของจ านวนนักศึกษา และบางกิจกรรมที่เก่ียวข้องไม่ได้
ด าเนินการเพราะขาดงบประมาณสนับสนุน ดังนั้นในการจัดโครงการหรือกิจกรรมครั้งต่อไป จะต้องมี
การวางแผนการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับโครงการหรือกิจกรรม และสามรถล าดับความส าคัญ
ของโครงการหรือกิจกรรมที่มีความจ าเป็นต้องจัดและได้ผลลัพธ์ที่เกิดปรพัโยชน์กับนักศึกษามากท่ีสุด 

3) ทักษะทางสังคม  ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้
ส่งเสริมให้องค์กรนักศึกษาได้เป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและ
พ้ืนที่ โดยในแต่ละกิจกรรมหรือโครงการส่งผลให้ นักศึกษาได้มีการวิเคราะห์ความคิด รับฟังความคิดเห็น
ที่แตกต่าง สามารถยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยการใช้หลักการและเหตุผล นักศึกษาเกิดภาวะ
ความเป็นผู้น า เกิดความเสียสละในการท างานเพ่ือส่วนรวมและผู้ อ่ืนหลังจากด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมแล้วนั้น พบว่า รูปแบบของโครงการหรือกิจกรรมมีความหลากหลายมากเกินไป อีกทั้งจ านวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมมีจ านวนน้อย ดังนั้นในการจัดโครงการหรือกิจกรรมครั้งต่อไป 
จะต้องมีการประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดโครงการหรือกิจกรรมให้ทั่วถึง และผนวกโครงการหรือกิจกรรม
ที่มีความคล้ายกันให้เป็นโครงการผหรือกิจกรรมเดียวกัน  

4) ทักษะด้านคุณธรรมและจริยธรรม ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ได้ส่งเสริมให้องค์กรนักศึกษาได้เป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา ทั้งระดับ
มหาวิทยาลัยและพ้ืนที่ โดยในแต่ละกิจกรรมหรือโครงการส่งผลให้ นักศึกษามีความศรัทธาในความดี 
และท าความดีเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและมีที่ยึดเหนียวในการเคารพบูชา นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติติตามแนวทางที่ดี มีความซื่อสัตย์ โปร่งใสในการท างาน หลังจากด าเนินโครงการ
หรือกิจกรรมแล้วนั้น พบว่า โดยส่วนใหญ่แล้วกลุ่มเปาาหมายหรือนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม
ยังเป็นกลุ่มเดิมไม่มีความหลากหลาย ดังนั้นในการจัดโครงการหรือกิจกรรมครั้งต่อไป  ก าหนด
กลุ่มเปาาหมาย นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมให้ชัดเจนและครอบคลุม   
 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.5-4-01 รายงานผลการสรุปโครงการตามวตัถุประสงค์ของกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (CEO) 
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 ข้อ 5. ประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการก าหนดให้ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ที่

ได้มีการด าเนินการในส่วนของกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยผ่านกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และกิจกรรมที่ตอบสนองต่อการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ และ
สามารถพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภายนอกชั้นเรียน และในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดผลส าเร็จ
ในการด าเนินกิจกรรมและสามารถบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรม ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรม คือพัฒนานักศึกษาโดยผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดย
สภานักศึกษาได้มีการติดตามผลการด าเนินงานขององค์การนักศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2562 โดย
ประเมินผลตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ ว่าส าเร็จหรือไม่ และ
ให้องค์การนักศึกษาท าสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือโครงการ
ต่าง ๆที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ได้ก าหนดวัตุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
จ านวน 2 วัตุประสงค์ และก าหนดแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 2 วัตถุประสงค์ และมีตัวชี้วัด
ความส าเร็จของแผน จ านวน 6 ตัวชี้วัด เมื่อสิ้นสุดผลการด าเนินงานพบว่า ไม่มีตัวชี้วัดที่บรรลุตาม
เปาาหมายทุกตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 30  และเพ่ือสภานักศึกษาจะได้น าผลสรุปการประเมินตัวชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ รายงานต่อกองพัฒนานักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษาจะได้น าผลสรุปการ
เมิน รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (CEO) เพ่ือจะได้น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขใน
การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป  ดังนี้ (1.5-5-01) 

 
ยุทธศาสตร์ / วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา / ตัวชี้วัด แผน ผล บรรลุ 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา            
วัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์    
กลยุทธ์การพัฒนานักศกึษาที่ 1.1 ส่งเสรมิการพัฒนาบุคลิกภาพสูก่ารท างาน 
ด้านภาษา และ ไอที 

   

ตัวช้ีวัด 1.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่การท างาน ภาษา และไอที 

80 30 X 

กลยุทธ์การพัฒนานักศกึษาที่ 1.2 ส่งเสรมิการพัฒนานักศึกษาดา้นวิชาการนอก
ช้ันเรียน 

   

ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ทางวิชาการนอก
ช้ันเรียน  

80 30 X 

กลยุทธ์การพัฒนานักศกึษาที่ 1.3 ส่งเสรมิการพัฒนานักศึกษาดา้นสังคม กีฬา
และจิตอาสา 

   

ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาด้านสังคม กีฬาและจติอาสา 80 30 X 
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม เชิดชูคนดี ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
วัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา มีวินัย คณุธรรมและจริยธรรม ส่งเสรมิเชิดชูคนดี 

   

กลยุทธ์พัฒนานกัศึกษาท่ี 2.1 ส่งเสรมิการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  
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ยุทธศาสตร์ / วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา / ตัวชี้วัด แผน ผล บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีรับได้การส่งเสรมิด้านคณุธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใส 

80 30 X 

กลยุทธ์พัฒนานกัศึกษาท่ี 2.2 ส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   

ตัวช้ีวัดที่ 2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา  80 30 X 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2.2 ร้อยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

80 30 X 

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.5-5-01 สรุปผลตัวช้ีวัดความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
 
 ข้อ 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษาได้น ารายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมขององค์การนักศึกษา ต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวาระเพ่ือพิจารณา หลังจากได้รับการพิจารณาและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้วนั้น ได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าว เข้าสู่กระจายแผนงานพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา เพ่ือให้องค์การนักศึกษา ปรับปรุงแผนกิจกรรม ตามข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะปีการศึกษาปีที่แล้วไว้ ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังนี้  

1) ควรจัดกิจกรรมต่าง ๆของนักศึกษา (ส่วนกลาง) รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการ
นักศึกษา และคณบดี ควรมีส่วนร่วมในการให้นโยบายกับนักศึกษา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ในส่วนของพ้ืนที่มอบรองอธิการบดีแต่ละพ้ืนที่ก ากับ
ดูแล ในปี 2559 ได้ด าเนินการ โดยกองพัฒนานักศึกษามีการวางแผนการก าหนดกิจกรรม พร้อมกับ สภา
นักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา (ส่วนกลาง) สโมสรนักศึกษาคณะ ซึ่งการก าหนดกิจกรรม
จะต้องมีการวางแผนก่อนการด าเนินกิจกรรม องค์กรนักศึกษาจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการก าหนดแผน
กิจกรรม ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมหรือโครงการ และมีการสรุปผลการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ มีการประเมินผลตัวชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือโครงการทุกโครงการที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เพ่ือ
สามารถน าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม น ามาประชุมเพ่ือหาวิธีและ
แนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคนั้นๆๆ และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมในปี
ต่อไป และการตอบสนองต่อนโยบายหรือ ตอบสนองต่อการพัฒนานักศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน TQF 
และตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 

2) เนื่องด้วยแต่ละพ้ืนที่จะมีสโมสรของนักศึกษาแต่ละพ้ืนที่ สโมสรเหล่านี้จะมีสโมสรคณะใน
ก ากับและ สโมสรคณะสามารถมีชมรมต่าง ๆ ได้ นักศึกษาจะมีกิจกรรมของชมรมที่ด าเนินการเป็นประจ า 
และมีกิจกรรมเดิมซ้ า ๆ กันทุกปี ดังนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมของทุกคณะควรตระหนักถึงความส าคัญ 
ให้ความใส่ใจในการจัดหาชมรมใหม่ให้กับนักศึกษา และควรเฟานหาบุคลากรมาเป็นที่ปรึกษาชมรม ให้กับ
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นักศึกษาเพ่ือให้เกิดชมรมใหม่มีกิจกรรมทีสร้างสรรค์ ในปี2559 ยังไม่ได้ด าเนินการในการจัดตั้งชมรมใหม่ 
ของนักศึกษาปีการศึกษา 2559 

  3) ควรจัดกิจกรรมทางด้านภาษา ด้าน Edutainment และด้านอ่ืน ๆที่เสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยในปี 2563 ยังไม่ได้ด าเนินการในการจัดตั้งชมรมใหม่ ของนักศึกษาปี
การศึกษา 2562 

   
เมื่อองค์การนักศึกษาได้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้ว องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ได้

รายงานให้กองพัฒนานักศึกษาทราบ และกองพัฒนานักศึกษาจะได้น าเสนอต่อมหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อ ๆ ไป เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรม
นักศึกษาดังกล่าว แก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
กิจกรรมองค์การนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ต่อไป ให้ครบกระบวนการ PDCA  (1.5-6-01) 
 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.5-6-01 ผลการน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และไดม้ีข้อเสนอแนะในการด าเนิน

กิจกรรมหรือโครงการในปีต่อไป 
 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 4 คะแนน  
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา  

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : ผศ.ดร.นพพร   พัชรประกิติ 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางเสาวลักษณ์   วชิรนคร     

น.ส.สุคนธ์  วงศ์หาญ      
โทรศัพท์ : 098-7659956 ,081-5686931, 081-9618371 
E-mail :  wongharn@gmail.com  

saowalak_wa@hotmail.com 
 
ผลการด าเนินงาน : 
 
 ข้อ 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
 มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์  
การวิจัย (2.1-1-01) มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือและช่องทางในการบริหาร 
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support  
System) ส าหรับผู้บริหารในการวางยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยมหาวิทยาลัย ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ (RIMS)  โดยมีการจัดประชุมวางแผนงานร่วมกันของ
คณะกรรมการประสานงานวิจัย 6 พ้ืนที่ / 4 คณะ / 1 วิทยาลัย และผู้รับผิดชอบดูแลประจ างาน
สารสนเทศ บริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ/เชื่อมโยงข้อมูล
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจ าแนกระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยดังนี้ (2.1-1-02) 
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รูปที่ 1 หน้า login ระบบ RIMS 
 

1. ข้อมูลผลงานวิชาการ เป็นเมนูเพ่ือการจัดการข้อมูลผลงานวิชาการ ได้แก่ (1) โครงการวิจัย 
(2) การน าเสนอผลงาน (3) ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ และ(4) ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย แสดงดังรูป
ที่ 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แสดงหน้าการจัดการข้อมูลผลงานวิชาการ 
 

2. รายงาน  เป็นเมนูเพื่อการรายงานผลข้อมูลผลงานวิชาการในรูปแบบตารางรายการ แบบราย
ปี ได้แก่ 
  (1)  โครงการวิจัย ประกอบด้วย ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณภายใน/ภายนอก แหล่งทุน 
และชื่อนักวิจัยและสัดส่วนการวิจัย (%) แสดงดังรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 แสดงหน้ารายงานข้อมูลโครงการวิจัย 
 

 (2) การน าเสนอผลงาน ประกอยด้วย ชื่อผลงาน ชื่องานประชุม สถานที่น าเสนอ ปี พ.ศ. 
ระดับคุณภาพ และผู้น าเสนอผลงาน แสดงดังรูปที่ 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 แสดงหน้ารายงานข้อมูลการน าเสนอผลงาน 
 

 (3)  ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ประกอบด้วย ชื่อวารสาร ชื่อผลงาน ปี พ.ศ. ระดับคุณภาพ และ
ผู้น าเสนอผลงาน แสดงดังรูปที่ 5 
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รูปที่ 5 แสดงหน้ารายงานข้อมูลผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ 
 

3. สถิติ เป็นเมนูเพื่อการรายงานผลข้อมูลผลงานวิชาการในรูปแบบแผนภูมิเปรียบเทียบสถิติ ได้
ดังนี ้
  (1)  มิติ มทร.ล้านนา ได้แก่ 1) โครงการวิจัย 2) การน าเสนอผลงาน และ 3) ผลงานตีพิมพ์ 
  (2)  มิติ ระดับเขตพ้ืนที่ ได้แก่ 1) ผลงานวิชาการ 2) งบประมาณ 3) สถานะโครงการ 4) กลุ่ม
โครงการ 5) ประเภทโครงการ 6) โครงการวิจัยแยกตามคณะ 7) การน าเสนอผลงานแยกตามคณะ 8) การ
น าเสนอผลงานแยกตามระดับคุณภาพ 9) ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่แยกตามคณะ 10) ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
แยกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  6 แสดงตัวอย่างหน้ารายงานสถิติโครงการวิจัย มิติ มทร.ล้านนา ย้อนหลัง 5 ปี 
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4. ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย เป็นเมนูเพ่ือการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และนักวิจัยในการรายงานเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับการ
อนุมัติทุนสนับสนุนทั้งงบประมาณภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 แสดงหน้ารายการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ปีปัจจุบัน 
 

  ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนายังได้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ
ให้เป็นภาพรวมเพ่ือการบริหารจัดการแบบเป็นศูนย์กลางและสนับสนุนการตัดสินใจด้านงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 
 

5. DSS เป็นเมนูเพ่ือการรายงานผลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจด้านงานวิจัย มทร.
ล้านนา 
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เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1–1–01 เอกสารนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย 
2.1–1–02 https://rims.rmutl.ac.th 

 
 
 ข้อ 2.  สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
 2.1 ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์
ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  มหาวิทยาลัยมีห้องสมุดกลาง และห้องปฏิบัติการกลางในแต่ละพ้ืนที่ โดยมีขั้นตอนในการรับ
บริการที่ไม่ยุ่งยาก มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์อ านวยความสะดวกในการประสานงาน ตั้งแต่การเข้ารับบริการ
จนถึงได้ผลทดสอบ รวมทั้งบริการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการท าวิจัยผ่านที่ปรึกษาวิจัย ผ่านกลไกโปรแกรม
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ITAP  ( Innovation and Technology Assistance 
Program) มทร.ล้านนา เป็นการสร้างกลไกเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Technology Service 
Providers) กับผู้ใช้เทคโนโลยี (Technology Users) ในรูปแบบของการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค  
(นักวิจัยของมทร.ล้านนา) เพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยและพัฒนา เข้าไปให้ค าปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาภาคอุตสาหกรรม (2.1-2-01)   นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้มีผู้ทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญแต่ละสาขาให้
ค าปรึกษาข้อแนะน าอาจารย์ นักวิจัย ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การวางแผนการทดลอง และการ
วิเคราะห์ทางสถิติ การเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ อีกทั้งในระดับคณะและ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยยังมีอาคารปฏิบัติการ หน่วยงานวิจัย/ศูนย์วิจัย ห้องปฏิบัติการกลางและ
ห้องปฏิบัติการที่มีทรัพยากรซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยอยู่จ านวน 25 ศูนย์วิจัย และ 35 ศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านต่าง ๆ โดยแยกเป็นคณะ (2.1-2-02) 
           2.2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการของเขตพ้ืนที่ ทั้งด้านการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัย ตลอดจนงานด้านบริการชุมชน และ
งานส่งเสริมท านุบ ารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยนั้น อีกทั้งเป็นที่
รวบรวมแหล่งอ้างอิงงานวิจัยจากหลากหลายฐานข้อมูล ใน  หมวดหมู่ E-REFERENCE DATABASE ที่มี
ให้บริการบนเว็บไซต์ห้องสมุดhttp://library.rmutl.ac.th/ (2.1-2-03) 
     2.3 สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์  เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
  มหาวิทยาลัยมีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งพัฒนาและให้บริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย อีกทั้งส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรและ
แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนงานวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 
  1)  บริการเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา https://rdi.rmutl.ac.th (2.1-2-05) เป็น
ช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านงานวิจัยและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  2)  บริการเว็บโฮสติ้งและโดเมนเนม เพ่ือระบบสารสนเทศงานวิจัยของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา https://hrd.rmutl.ac.th (2.1-2-06) 
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  3)  ระบบบริการเชื่อมต่อข้อมูลด้วย Web API หรือ Web Service เพ่ือเชื่อมต่อข้อมูลแบบ
ศูนย์กลาง Data Center ในด้านข้อมูลบุคลากร มทร.ล้านนา ทั้งสายวิชาการและสนับสนุน สามารถช่วย
ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล และน าไปใช้ในการพัฒนาด้านสารสนเทศอ่ืน ๆ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการเชื่อมต่อข้อมูลด้วย Web API 
 
  4)  ระบบสารสนเทศงานวิจัย https://hrd.rmutl.ac.th/rms (2.1-2-07) ส าหรับบุคลากร 
มทร.ล้านนา และผู้ดูแลระบบ เพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัย ประกอบด้วย 1) ระเบียนนักวิจัย 2) ระบบ
รับข้อเสนอโครงการวิจัย 3) ระบบติดตามโครงการวิจัย 4) ระบบสืบค้นด้านงานวิจัยและงานสร้าวสรรค์ 5) 
ระบบ DSS 6) โปรไฟล์นักวิจัย ซึ่งระบบดังกล่าวมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยระบบ RMUTL 
Sign on ตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงข้อมูลก่อนเข้าใช้งานระบบ และมีระบบส ารองข้อมูลในการป้องกัน
ข้อมูลสูญหาย ทั้งในการส ารองข้อมูลบนเครื่องแม่ข่ายและหน่วยความจ าภายนอก 
 

 
 

  
  
 
 
 
 
 2.4 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การ
จัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดการประชุมวิชาการ และน าเสนอผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ภายใต้การด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง ได้แก่ 
  1)  มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็น
ประจ าทุกปีมีเครือข่ายความร่วมมือ การด าเนินงานร่วมกันทั้ง 9 แห่ง โดยมีการจัดประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งหมุนเวียนความรับผิดชอบในการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุ ม 
และได้ด าเนินการจัดการประชุมวิชาการไปแล้ว 8 ครั้ง ดังนี้ 
   ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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   ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
   ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
   ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
   ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
   ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
       ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
       ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
       ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
   และในปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง จัดการงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 24 
-26  กรกฎาคม  2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
จังหวัดเชียงใหม่  (2.1-2-08) 
  2)  มหาวิทยาลัยมีการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย และจัดนิทรรศการการน าเสนอ
ผลงานวิจัยเด่นของมหาวิทยาลัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2019)  
ระหว่างวันที่ 7 - 10 เมษายน  2562  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ (2.1-2-09) 
  3)  การจัดประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวั น ออก  ค รั้ ง ที่  7  The 7th National Conference on Business and Industrial in Eastern 
Economic Corridors วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จังหวัดชลบุรี (2.1-2-10) 
  4)  การจัดประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ Conference 
(RMTC 2019) ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ (2.1-2-11) 
  5)  การประชุมวิชาการ The International Polymer Conference of Thailand (PCT-
9) ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท  กรุงเทพฯ(2.1-2-12) 
  6)   การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (วทท 45) 
ระหว่างวันที่ 7 – 9 ตุลาคม  2562  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย (2.1-2-13) 
      7) The 31st Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and 
International Conference ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2562 ณ Duangjitt Resort & Spa 
จังหวัดภูเก็ต (2.1-2-14) 
  8) การจัดนิทรรศการงานเกษตรภาคเหนือครั้ งที่  9 ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-12 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
เชียงใหม่ (2.1-2-15) 
  9) Prof.Dr”Olaf  Elsholz จากประเทศสวีเดน  ได้มาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องการ
ตรวจวัดสารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิจัย 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย (2.1-2-16) 
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เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-2-01 MOU ระหว่างหน่วยงานภายนอกและมทร.ล้านนา 
2.1-2-02 รายละเอียด 25 ศูนย์วิจัย และ 35 ศูนย์ความเป็นเลิศ แต่ละคณะ 
2.1-2-03 http://library.rmutl.ac.th/ 
2.1-2-04 https://rdi.rmutl.ac.th 
2.1-2-05 เอกสารสรุปผลการจัดการงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1 1 และ

งานประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 24 -26  
กรกฎาคม  2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

2.1-2-06 เอกสารการเข้าร่วมงาน Thailand Research Expo 2019 ระหว่างวันท่ี 7 - 10 เมษายน  2562  
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

2.1-2-07 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ครั้งที่ 7 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จังหวัดชลบุรี 

2.1-2-08 รูปภาพการจัดประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ Conference 
(RMTC 2019) ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

2.1-2-09 รูปภาพการประชุมวิชาการ The International Polymer Conference of Thailand (PCT-9) 
ระหว่างวันท่ี 13 – 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท  กรุงเทพฯ 

2.1-2-10 รูปภาพการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (วทท 45) 
ระหว่างวันท่ี 7 – 9 ตุลาคม  2562  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย  

2.1-2-11 รู ป ภ า พ The 31stAnnual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and 
International Conference ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2562 ณ Duangjitt Resort & 
Spa จังหวัดภูเก็ต 

2.1-2-12 รูปภาพการจัดนิทรรศการงานเกษตรภาคเหนือครั้ งที่  9 ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี  7 – 12 พฤศจิกายน 2562  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติ เชียงใหม่ 

2.1-2-13 รูปภาพกิจกรรมการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่องการตรวจวัดสารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์ ทาง
การเกษตรฯ  

 
 
 ข้อ 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
 มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนางานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้  
สามารถผลิตผลงานวิจัยเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์สู่ชุมชน และสังคมได้อย่างแท้จริง จึงได้มีการวาง 
แผนการด าเนินงานวิจัยส าหรับโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้โครงการวิจัยใน  
สาขาวิชาการต่าง ๆ และจ าแนกตามประเภทโครงการฯ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการที่มีคุณภาพ 
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ และเป็นพ้ืนฐานความรู้น าไปสู่การวิจัยและพัฒนา เพ่ือ ประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการด าเนินงานในการก ากับแลและขับเคลื่อนของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา  
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ตารางท่ี 1   สรุปงบประมาณโครงการวิจัยในมิติผลผลิตประเภทตามเป้าหมายลักษณะบูรณาการ 
                ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2.1-3-01) 

มทร.ล้านนา เขตพ้ืนที่ 
งานวิจัยประจ าปีงบประมาณ  2563 

เป้าหมายท่ี 1 เป้าหมายท่ี 2 เป้าหมายท่ี 3 เป้าหมายท่ี 4 
รวมงบประมาณ

ทั้งสิ้น 
เชียงราย - 178,530 134,280 - 312,810 
ตาก 674,800 - - - 674,800 
น่าน 2,484,600 359,760 - - 2,844,360 
พิษณุโลก 3,510,100 - 1,113,420 - 4,623,520 
ล าปาง 3,524,170 309,730 - - 3,833,900 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 1,450,820 1,011,280 - 6,748,000 9,210,100 
วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ - - - 368,400 368,400 
คณะศลิปกรรมฯ 1,224,250 - 2,019,710 - 3,243,960 
คณะบริหารธรุกิจฯ 1,552,040 - 688,290 - 2,240,330 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ - - 1,349,600 11,099,100 12,448,700 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 406,220 - - - 406,220 

รวมท้ังสิ้น 14,827,000 1,859,300 5,305,300 18,215,500 40,207,100 

หมายเหตุ :  
เป้าหมายที่ 1.  วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ 
เป้าหมายที่ 2.  การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม/ 
                     ชุมชน/ความมั่น 
เป้าหมายที่ 3.  วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานและ   
                     ชุมชน 
เป้าหมายที่ 4.  สร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบนวัตกรรม มาตรฐานการวิจัย มาตรฐาน  
                     อุตสาหกรรม และบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพและเพียงพอ ส่งเสริมการ  
                     พัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2562 
 

ตารางท่ี 2   สรุปงบประมาณสนับสนุนโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อบูรณาการการเรียนการสอน                 
ร่วมกับงานวิจัยและบริการวิชาการ (HANDS-ON) งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ
(2.1-3-02) 

ล าดับ คณะ/พ้ืนที่ งบประมาณ 
1 มทร.ล้านนา เชียงราย 105,000 
2 มทร.ล้านนา ล าปาง 105,000 
3 มทร.ล้านนา น่าน 105,000 
4 มทร.ล้านนา พิษณุโลก 105,000 
5 มทร.ล้านนา ตาก 140,000 
6 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 35,000 
7 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 35,000 
8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 35,000 
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 35,000 
10 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 35,000 
11 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 35,000 
 รวมท้ังสิ้น 770,000 

 

 

ตารางท่ี 3  สรุปงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยภายนอก ประจ าปี 2563 (2.1-3-03) 

ล าดับ คณะ/วิทยาลัย งบประมาณ 
1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 19,470,000.00 
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 15,025,077.00 
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12,365,158.00 
4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8,715,750.00 
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 3,853,796.00 
 รวมท้ังสิ้น 59,429,781.00 

 
 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร  
2.1-3-01   ประกาศผลการสนับสนุนทุนวิจัยประจ าปีงบประมาณ 25623 
2.1-3-02 ประกาศผลการสนับสนุนทุนวิจัย Hands-on ประจ าปี 2563 
2.1-3-03 สรุปงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยภายนอก 
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 ข้อ 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

 มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัดของผู้รับการสนับสนุน (เขตพ้ืนที่ / คณะ / สถาบัน /สาขา /
หลักสูตร)ได้จัดสรรงบประมาณการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการตามที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น 
โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากคณะในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางและส่วนค่าลงทะเบียนและ
ค่าโปสเตอร์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา (2.1-4-01) (2.1-4-02) 
 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-4-01   บันทึกข้อความแจ้งการชะลอการเดินทางไปน าเสนอผลงานวิชาการไปต่างประเทศ 
2.1-4-02 ตารางสรุปสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ 

 
 
 ข้อ 5.  มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจน 
              ยกย่องอาจารย์และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น    
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา มีการสร้างขวัญและก าลังใจ และยกย่องอาจารย์/นักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัย โดยการจัดท าเล่มวารสารผลงานวิจัยดีเด่น เพ่ือ รวบรวมและเผยแพร่
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ และยกย่องสร้างขวัญก าลังใจแก่อาจารย์และนักวิจัย
เจ้าของผลงาน  โดยได้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มทร.ล้านนา ประจ าปีการศึกษา 
2562 ประเภทอาจารย์ราชมงคลสรรเสริญ   (2.1-5.01)  
 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-5-01 สูจิบัตร งานมอบรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา  
  
 
 ข้อ 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 มหาวิทยาลัยมีส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ท าหน้าที่ด าเนินการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การให้บริการด้านการให้ค าปรึกษาแนะน า การจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การจัดท าเอกสารต่าง ๆ ในการยื่นขอรับความคุ้มครองนาไปยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
การติดตามแก้ไขจนถึงขั้นตอนรับจดทะเบียน การด าเนินการในการรักษาสิทธิรายปีตลอดอายุความ
คุ้มครอง การเจรจาถ่ายทอดเทคโนโลยี การท าบันทึกข้อตกลง และการจัดการสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก
การถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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 ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา จัดท าเล่มคู่มือ “คู่มือการยื่นจดทะเบียนทรัพย์ทาง
ปัญญา” อธิบายถึง ขั้นตอน กระบวนการ การยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิในงานทรัพย์สินทางปัญญา 
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์บน
เว็บไซต์ https://rdi.rmutl.ac.th/page/เอกสารดาวน์โหลด/copyrightbook.zip (2.1-6-01) และจัดท า
ระเบียบทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นร่วมกับส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนา เพ่ือ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้น าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
และผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการเชิงพาณิชย์ให้มากข้ึน (2.1-6-02)  
และยังได้มีผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยผ่านกลไกโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ITAP  (Innovation and Technology Assistance Program)   (2.1-6-03) 
 ในปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมีการนาผลงานวิจัยไปด าเนินการขอรับความคุ้มครอง (2.1-6-
04) ดังนี ้
 -  ยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร  จ านวน   3 ผลงาน  
 -  ยื่นขอรับความคุ้มครองอนุสิทธิบัตร   จ านวน   3 ผลงาน  
 -  ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตร    จ านวน   2 ผลงาน  
 -  ได้รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร    จ านวน   1 ผลงาน  
 -  น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์    จ านวน   1 ผลงาน  
 ในกรณีที่นักวิจัยถูกละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยจะมีส่วนในการสนับสนุน
บุคลากรที่เป็นนิติกรของมหาวิทยาลัย ร่วมกับส านักงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มทร.ล้านนา  และ
เจ้าของผลงานวิจัยผู้สร้างสรรค์ ช่วยสนับสนุนข้อมูลในชั้นศาล 
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มีการจัดท ามาตรฐานการวิจัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางและ
หลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการระบบการวิจัยให้มีมาตรฐานเดียวกันและจัดท าเกณฑ์มาตรฐานการวิจัยใน
ระดับหน่วยงานวิจัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน ามาตรฐานการวิจัยทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ไปใช้ในกระบวนการวิจัย มีมาตรฐานการวิจัยที่ส าคัญใช้เป็นกลไกลในการก ากับ ตรวจสอบ
และรับรอง การรักษามาตรฐานในกระบวนการด าเนินงานวิจัย ที่ด าเนินการฯ ได้แก่มาตรฐานการวิจัยใน
คน มาตรฐานการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติ 
มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ
และผลงานวิจัย มาตรฐานเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ รวมทั้งจริยธรรมนักวิจัย เป็นต้น  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐาน จ านวน 4 มาตรฐาน คือ 
คณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เ พ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ และคณะกรรมการความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ มีหน้าที ่ก ากับ ส่งเสริม สนับสนุน รับรอง ติดตามประเมินผลโครงการ และเผยแพร่ความรู้ 
(2.1-6-05-08) 
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เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-6-01 https://rdi.rmutl.ac.th/page/เอกสารดาวน์โหลด/copyrightbook.zip 
2.1-6-02 ระเบียบทรัพย์สินทางปัญญา สวพ.ร่วมกับส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.

ล้านนา 
2.1-6-03 เอกสารสรุปจ านวนโครงการจากโครงการ ITAP ประจ าปี 2563 
2.1-6-04 เอกสารสรุปการขอรับความคุ้มครอง 
2.1-6-05 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ 
2.1-6-06 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
2.1-6-07 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ 
2.1-6-08 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ               6 ข้อ 5  คะแนน  
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา  

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : ผศ.ดร.นพพร   พัชรประกิติ 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : น.ส.สุคนธ์  วงศ์หาญ 

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

 
ผลการด าเนินงาน : 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ได้รับงบประมาณทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย จ านวนทั้งสิ้น 76,590,525 บาท  มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 1,108.5  คน 
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  ดังนี้ 

1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
จากภายใน 25,701,494 บาท  ภายนอก 34,457,031.50 บาท  รวมทั้งสิ้น 60,158,525.50 
บาท และมีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 794 คน 

2) กลุ่มสาขาวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายใน 747,125 บาท ภายนอก 16,257,000 บาท รวมทั้งสิ้น 17,004,125 
บาท และมีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 314.5 คน  

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยท้ังหมด  
1.  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 26,448,619 
 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25,701,494 
 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 747,125 
2.  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 50,714,031.50 
 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 34,457,031.50 
 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16,257,000 
3.  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 1,108.5 
 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 794 
 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 314.5 
4. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 36 
 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 
 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 
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ตารางแสดงค่าคะแนนของแต่ละคณะ 

คณะ 
กลุ่ม
สาขา 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
(บาท) 

จ านวนอาจารย์และนักวจิัย
ที่ปฎิบัติงานจริง (คน) คะแนน

เฉลี่ย 
ภายใน ภายนอก  รวม อาจารย์ รวม 

คณะบริหารธรุกิจฯ วิทย์ 35,000  3,213,000 3,248,000 51.5 63,067.96 5 
สังคม 175,000  16,257,000  16,432,000 293.5 55,986.37 

คณะวิศวกรรมฯ วิทย์ 5,316,850 12,365,158 17,682,008 357 49,529.43 4.13 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ วิทย์ 11,343,350  15,025,077.50 26,368,427.50 255 103,405.60 5 
คณะศลิปกรรมฯ วิทย์ 8,715,750 - 8,715,750 101 86,294.55 5 

สังคม 572,125 - 572,125 21 27,244.05 
วิทยาลัยฯ วิทย์ 290,544 3,853,796 4,144,340 29.5 140,486.10 5 

รวม 25,876,494 50,714031.50 77,162,650.50 1,108.5 526,014.05 24.13 
 
 
สูตรการค านวณ : 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 
คะแนนที่ได้ =  ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะ            

                                                       จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 
  
                              
                = 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
วิทย์ฯ 60,000 บาท 
สังคมฯ 25,000 บาท 

วิทย์ฯ  75,766.40 บาท  
สังคมฯ 54,067.17 บาท 

4.83   

 
 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-1-01 เอกสารสรุปข้อมูลการสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภายในและภายนอก 
2.2-1-02 ข้อมูลจ านวนอาจารย์ของ มทร.ล้านนา 

 
 
 
 

24.13 
=  4.83  คะแนน 

5 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.สุรพล    ใจวงศ์ษา 

รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : ผศ.ดร.นพพร   พัชรประกิติ 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : น.ส.สุคนธ์  วงศ์หาญ   นางเสาวลักษณ์   วชิรนคร          
โทรศัพท์ :  098-7659956 / 081-5686931 
E-mail :   wao_narong@yahoo.com /wongharn@gmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าทั้งหมดจ านวน 
557  เรื่อง  และมีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด จ านวน 1,144.5 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีจ านวนผลงานวิชาการค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน 228 
ชิ้นงาน ค่าน้ าหนัก 0.40  จ านวน 45 ชิ้นงาน  ค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน  31  ชิ้นงาน ค่า
น้ าหนัก 0.80 จ านวน 22 ชิ้นงาน และ ค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน 44 ชิ้นงาน  รวมทั้งหมด 
370 ชิ้นงาน 

2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจ านวนผลงานวิชาการค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน 116 
ชิ้นงาน ค่าน้ าหนัก 0.40  จ านวน 10 ชิ้นงาน  ค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน  23  ชิ้นงาน ค่า
น้ าหนัก 0.80 จ านวน  19 ชิ้นงานและค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน 12 ชิ้นงาน รวมทั้งหมด 180 
ชิ้นงาน 

 

ที ่ คณะ 
จ านวนงานวิจัย ผลรวม

ชิ้นงาน 
รวมค่า
น้ าหนัก 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 118 21 1 4 21 165 56.80 
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 71 13 13 10 14 121 49.20 
3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์        
 -  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 5 - - 2 26 7.80 
 -  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 116 11 15 19 9 170 60.80 
4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์        

-  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 3 17 3 7 46 24 
-  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 8 - 1 9 7.80 

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 4 6 - 5 1 16 11.2 
รวม 344 59 54 41 55 553 217.60 
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ตารางแสดงค่าคะแนนของแต่ละคณะ 

ที ่ คณะ 
ผลรวม 

ถ่วงน้ าหนัก 
จ านวน 
อาจารย์ 

ร้อยละ
ผลงาน 

ค่าคะแนน 

1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 56.80 370 15.35 2.56 
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 49.20 268 18.36 3.06 
3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - - - 3.60 
 - สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7.80 51.5 13.20 2.20 

- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 60.80 299.5 20.17 5.00 
4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - - - 4.45  

-  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 103 23.31 3.89  
-  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7.80 21 37.14 5.00 

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 11.20 31.5 35.56 5.00 
ผลรวม 217.60 1,144.5 163.09 18.67 

  
สูตรการค านวณ : 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 
 
คะแนนที่ได้ =  ผลรวมของผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะ            

                                                       จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 
  
                              
                = 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
วิทย์ฯ ร้อยละ 30 
สังคมฯ ร้อยละ 20 

วิทย์ ฯ ร้อยละ   18.15 
สังคม ฯร้อยละ  21.40 

3.73  

 
 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.3-1-01 ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

 
 
 

18.67 
= 3.73  คะแนน 

5 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1   การบริการวิชาการแก่สังคม   
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี  

ผู้อ านวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : มทร.ล้านนา เขตพื้นท่ีทุกเขตพื้นท่ี/คณะ/วิทยาลัยฯ/สถาบันฯ 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาวเสง่ียม  คืนดี 
โทรศัพท์ : 081-993-3354 
E-mail :  tawan.rmutl@gmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 
 ข้อ 1.  ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยมีความ

ร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มีนโยบายด้านงานบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัย 
ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ นวัตกรรม และก าลังคนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
มหาวิทยาลัย จึงก าหนดชุมชนเป้าหมาย จ านวน 13 แห่ง (3.1-1-01 ค าสั่ง มทร.ล้านนา ที่ 685/2563 
เรื่อง การก าหนดพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม)   ให้
ด าเนินงานอย่างบูรณาการร่วมกันระหว่างงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่ง
ผลลัพธ์ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 
ชุมชนให้ดีขึ้น  ชุมชนและกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด ได้แก่  

1) บ้านหินโค้ว ต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  
2) บ้านห้วยหาด ต าบลอวน อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
3) บ้านยอด หมู่ที่ 2 ต าบลยอด  อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน  
4) บ้านรักไทย หมู่ที่ 7 ต าบลชมพู อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
5) บ้านห้วยหลวงพัฒนา ต าบลบ้านเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
6) บ้านนากว้าว(ก่ิว) หมู่ 4 ต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
7) บ้านสามหลัง หมู่ที่ 5 ต าบลแก้วศรีสมบูรณ์ อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
8) บ้านดงเจริญ ต าบลหัวง้ม  อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
9) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
10) บ้านโหล่งปง ต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
11) บ้านแม่แวน หมู่ที่ 5 ต าบลแม่แวน  อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม 
12) บ้านป่างิ้ว หมู่ 4 ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
13) บ้านห้วยบ่อทอง หมู่ 10 ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
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ในการนี้มหาวิทยาลัยฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนงานบริการวิชาการให้
บรรลุเป้าหมาย (3.1-1-02 ค าสั่ง มทร.ล้านนา ที่ 684/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม)  

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-1-01 ค าสั่ง มทร.ล้านนา ที่ 191/2562  เรื่องก าหนดพื้นที่ด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต

ของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 
3.1-1-02 ค าสั่ง มทร.ล้านนา ท่ี 373/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการยกระดับ

คุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
 
 
 ข้อ 2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายท่ีก าหนดในข้อ1 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดท าแผนงานบริการวิชาการร่วมกับกลุ่มเป้าหมายผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมกัน ระหว่างคณาจารย์ ผู้น าชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น  แล้วน า
ข้อมูลจากชุมชนมาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมกันระหว่างคณาจารย์ 4 คณะ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
สหวิทยาการ โดยเป็นการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาต่อยอดจากผลการด าเนินงานที่
ผ่านมาเพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้  (3.1-2-01 กิจกรรมการ
ประชุมกับชุมชน) เพ่ือให้ได้แผนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ที่ด าเนินงานแผนงานบริการวิชาการ  (3.1-2-02 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 -2565 ฉบับ
ปรับปรุง 2562) และด าเนินโครงการในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการบริการวิชาการ: การยกระดับ
คุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม (3.1-2-03 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มทร.ล้านนา 2563)  
 เมื่อแผนงานได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาแผนงาน มหาวิทยาลัยสนับสนุน
แผนงานบริการวิชาการ ภายใต้ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม (3.1-2-04 
แผนงานบริการวิชาการประจ าปี 2563) และอนุมัติให้ด าเนินงานตามแผนงาน (3.1-2-05 อนุมัติให้
ด าเนินงานบริการวิชาการ) เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอาชีพเดิม พัฒนาอาชีพใหม่ 
ให้กับคนในชุมชน ให้มีความรู้ และสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ให้เกิดความ
เข้มแข็งแล้วน าไปสู่ความยั่งยืน  
 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-2-01 กิจกรรมการประชุมกับชุมชน 
3.1-2-02 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 -2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) 
3.1-2-03 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มทร.ล้านนา 2563  
3.1-2-04 แผนงานบริการวิชาการประจ าปี  2563 
3.1-2-05 อนุมัติให้ด าเนินงานบริการวิชาการ 
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 ข้อ 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏ
ชัดเจน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายตาม
แผนงานบริการวิชาการภายใต้กิจกรรม “โครงการบริการวิชาการ : การยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม” เป็นการด าเนินงานเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านหรือชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
มีหลักการด าเนินงานด้วยการเน้นการบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย เพ่ือแก้ไขปัญหาตาม
ความต้องการของชุมชนให้มีความเข้มแข็งและได้รับการพัฒนาด้านอาชีพ ผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
กับชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
อาชีพและมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการมีดังนี ้

 

ชุมชน/หมู่บ้าน 
กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงาน 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน 
ผลการด าเนินงานที่สร้างความเข้มแข็ง 

ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
บ้านหินโค้ว 
ต าบลตากตก 
อ าเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก   
 

 -  ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหินโค้ว
ได้มาตรฐานสะอาดและปลอดภัย ด้วยการ
พัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตที่ เหมาะสม
ภายในชุมชน ได้แก่ เครื่องสับบดย่อยวัตถุดิบ
แทนการใช้ครกโขกครื่องปรุง  เครื่องอบ
พลังงานแสงอาทิตย์ ที่ใช้อบแห้งวัตถุดิบแทน
การตากแห้ง ผลิตเครื่องฟักไข่ส าหรับชุมชน 
เพิ่มอัตราการรอดตายของเป็ด ท าให้เพิ่ม
ปริมาณผลผลิตมากขึ้น  เครื่องสีข้าวกล้อง
ส าหรับชุมชน 
 -  การจัดท าแผนธุกิจ การจัดท าบัญชี 
และการพัฒนากลไกตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านหินโค้ว 
 -  การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
เพื่ อ ให้ ได้ การรับรองมาตรฐาน  อาหาร
ปลอดภัย (อย.)   
 -  การบริหารจัดการเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านหินโค้ว 
 -  กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้  
เพื่อสร้างกลไกในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับคนในชุมชนและการบริหารจัดการกลุ่ม
อย่างเป็นระบบ 

 -  เกิดกลุ่มอาชีพท่ีมีระบบการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ ชาวบ้านมีการบริหารจัดการกลุ่ม
อาชีพได้อย่างเข้มแข็ง ได้แก่ 
  1.  จัดตั้งกลุ่มอาชีพจัดท าน้ าพริกและ
บริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สร้างมูลค่าเพิ่ม 
มหาวิทยาลัยพัฒนานวัตกรรมการผลิตเครื่องสับ
และบดย่อยวัตถุดิบส าหรับท าน้ าพริก เพื่อเพิ่ม
ปริมาณและระยะเวลการผลิตและการพฒันาผลิต
ตู้อบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับอบแห้ง
ผลผลิตที่จะจัดท าน้ าพริก  
  2.  กลุ่มอาชีพผู้ผลิตไข่เค็ม   มหาวิทยาลัย
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อ
เพิ่มผลผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ คือ  
   -  พัฒนาเครื่องฟักไข่อัตโนมัติเพื่อลด
อัตราการตายของลูกเป็ด  
   -  พัฒนาเครื่องสับย่อยพืชอาหาร
สัตว์เพื่อใช้กับวัสดุตามท้องถิ่น และพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพรเพื่อเป็นอัตลักษณ์ไข่เค็ม
สมุนไพร  
   -  พัฒนานวัตกรรมการผลิตเครื่องสับ
และบดย่อยวัตถุดิบส าหรับท าน้ าพริก   
   -  พัฒนาผลิตตู้อบแห้งจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ส าหรับอบแห้งผลผลิตที่จะจัดท า
น้ าพริก  
  3.  กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สนับสนุนการ
จัดท าเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ส าหรับชุมชน  
  4.  กลุ่มผู้ผลิตข้าวเพื่อสุขภาพพัฒนา
เทคโนโลยีการจัดท าเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับ
ชุมชน ลดรายจ่ายในการไปใช้บริการโรงสีนอก
ชุมชน   
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ชุมชน/หมู่บ้าน 
กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงาน 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน 
ผลการด าเนินงานที่สร้างความเข้มแข็ง 

ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
  ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นกับชุมชนชาวบ้านได้
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ท าใหม้ีรายได้เพิ่มขึน้และลด
รายจ่าย ซึ่งแต่เดิมมีรายได ้จ านวน 2,844 บาทต่อ
เดือน มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม เป็น 19,791 บาท
ต่อเดือนของครัวเรือนท่ีเป็นสมาชิก 
 -  การพัฒนาช่องทางการตลาดและการ
จัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย ท าให้ชาวบ้านมีข้อมูล
ต้นทุนการผลิตและก าหนดราคาที่เป็นธรรม  การ
จัดท าแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหินโค้ว การ
ประชาสัมพันธ์เพื่อขยายฐานการตลาดเพิ่มจ านวน
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น  โดยแต่ละ
กิจกรรมสนับสนุนให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็ง
และพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน (3.1-3-01 รายงาน
ผลการด าเนินงานบ้านหินโค้ว 2561 และ 3.1-3-
02 รายงานผลการด าเนินงานบ้านหินโค้ว 2562) 

บ้านห้วยหาด 
ต าบลอวน 
อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน 

 -  ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ผ ล ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการ
จัดตั้งกลุ่มและบริหารจัดการกลุ่มในชุมชนได้
อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
มีสินค้าชุมชนที่ได้คุณภาพและมีมาตรฐาน  
  1.  ก า ร แ ป ร รู ป ผ ลิ ต ผ ล ท า ง
การเกษตรแบบครบวงจรและผลิตภัณฑ์
ชุมชนของกลุ่มสตรี 
  2.  พัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับ
ชุมชน ออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
  3. พั ฒ น า ก ลุ่ ม อ า ชี พ  “ ก ลุ่ ม ผู้
เพาะเลี้ยงกบ” เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้
การเพาะเลี้ยงกบ       
  4. พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว  
ที่กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนจากการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  
  5.  กา รอนุ รั กษ์ ท รั พย ากร ป ล า
ท้องถิ่น 

 ผลการด าเนินงาน ท าให้ชาวบ้านห้วยหาด 
ต าบลอวน อ าเภอปัว จังหวัดน่าน มีการบริหาร
จัดการกลุ่มที่มีความเข้มแข็งได้ด าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องและสามารถยกระดับคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วย
การจัดตั้งกลุ่มและบริหารจัดการกลุ่มในชุมชนได้
อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ มี
สินค้าชุมชนที่ได้คุณภาพและมีมาตรฐาน เช่น  
  -  พัฒนาอาชีพ “กลุ่มสตรี” เป็นการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้านการแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตรแบบครบวงจรและผลติภณัฑ์ชุมชนของ
กลุ่มสตรีที่มีคุณภาพและสามารถยกระดับเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ไม้กวาดดอกก๋ง,ผ้าฝ้ายทอ
ย้อมสีธรรมชาติ,ผลิตภัณฑ์ถั่วดาวอินคา, กระท้อน
เช่ือมแห้ง,เผือกทอดกรอบ กล้วยตากอบน้ าผึ้ง 
ทั้งนี้ทุกครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการมีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มทุกครัวเรือนสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูป/
หัตถกรรมของชุมชน ท าให้เพิ่มช่องทางการจัด
จ าหน่ายมากข้ึนและมีรายได้เพิ่ม ร้อยละ 20  
 -  พัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับชุมชน 
“ออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์” จ านวน 1 โรงเรือน พัฒนาผลิตภณัฑ์
แปรรูปชุมชน ท าให้เพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ 40     
 -  พัฒนาอาชีพ “กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงกบ” เป็น
การถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงกบ ที่สร้าง
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ชุมชน/หมู่บ้าน 
กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงาน 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน 
ผลการด าเนินงานที่สร้างความเข้มแข็ง 

ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
รายได้ให้กับสมาชิก จากการจ าหน่ายกบจ านวน 
3,000 ตัว ขายได้เฉลี่ยประมาณ 750 กิโลกรัมต่อ
รุ่น (ราคากิโลกรัมละ 80-100 บาท) มีรายได้เพิ่ม
ประมาณ 65,000 - 80,000 บาทต่อรุ่น ซึ่งแต่เดิม
ไม่มีรายได้จากอาชีพเสริมจากการเลี้ยงกบ  
 -  การอนุรักษ์ทรัพยากรปลาท้องถิ่น เป็น
การเพาะและอนุบาลปลาพื้นเมืองปลามัน (ปลา
เลียหิน) ที่ เพาะขยายพันธุ์ปลาได้ไม่น้อยกว่า 
60,000 ตัว (คิดเป็นมูลค่าประมาณ 8,000 - 
12,000 บาทต่อปี)  ปี 2562 ขยายพันธุ์ไม่น้อย
กว่า 100,000 ตัว (คิดเป็นมูลค่าประมาณ 20,000 
-  23 ,000บาทต่อปี )  เพื่ อ เป็นการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 -  พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว กระตุ้น
เศรษฐกิจชุมชนจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
นิ เวศน์  เพื่อศึกษาวิถี ชีวิตชาวบ้านในชุมชน 
ประเพณีวัฒนธรรม จนสามารถสร้างการรับรู้แก่
นักท่องเที่ยวได้ผลลัพธ์การยกระดับคุณภาพชีวิต
ชุมชนบ้านห้วยหาดไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมี
ความมั่นคงทางอาหาร (3.1-3-03 รายงานผลการ
ด าเนินงานบ้านห้วยหาด  2562 ) 

บ้านนากว้าว
(ก่ิว) ต าบลบ้าน
กิ่ว อ าเภอแม่
ทะ จังหวัด
ล าปาง   

 -  กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้
กระบวนการพัฒนาครบวงจร การผลิต การ
แปรรูป การพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
 -  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในมิติต่างๆ 
(การสังเคราะห์ สรุปบทเรียน และจัดการองค์
ความรู้ ตามความต้องการของชุมชน) 
 -  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักเชียงดา  
 -  การสนับสนุนการขอรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) การขอ
รับรองมาตรฐานสถานที่ผลิต และการขอรับ
รองมาตรฐาน อย. ผลิตภัณฑ์ ชาเชียงดา
อบแห้งและแคปซูลผักเชียงดา   

 เกิดการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีความ
เข้ มแข็ งส ามารถพึ่ ง ตน เอ ง ได้ ด้ วยก า รน า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาจัดการในด้านการ
ผลิต การแปรรูป และการตลาด ส าหรับจ าหน่าย
ผลผลิตผักอย่างเป็นระบบท าให้ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนท าให้มีรายได้จากการจ าหน่ายผัก
อินทรีย์และมีรูปแบบการบริหารจัดการที่พึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกันภายในชุมชน เกิดการบูรณา
การจากหน่วยงานต่าง ๆ และมกีารพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้และขยายผลการใช้ประโยชน์ จน
พัฒนา“เป็นชุมชนต้นแบบด้านการผลิตผัก
อินทรีย์”  
 ผลลัพธ์สมาชิกที่ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกผัก
อินทรีย์ 40 ครัวเรือน ลดรายจ่ายในครัวเรือน ร้อย
ละ 60 เพราะได้รับการส่งเสริมให้สมาชิกท าปุ๋ย
หมักและท าน้ าหมักใช้เอง การปลูกพืชผักสวนครัว
กิ น เ อ ง  ลด กา ร ใ ช้พลั ง ง าน แต่ ใ ช้ พลั ง ง าน
แสงอาทิตย์แทน ลดใช้สารเคมี     
 -  สร้างรายได้ เพิ่มจากการขายผัก ตาม
โครงการปลูกผักอินทรีย์ มีสมาชิก 40  ครัวเรือน 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2562 
 

ชุมชน/หมู่บ้าน 
กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงาน 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน 
ผลการด าเนินงานที่สร้างความเข้มแข็ง 

ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
จากเดิมมีรายได้  340,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือน 
เพราะเป็นการรวมกลุ่มท าให้ผักมีหลายชนิด
น่าสนใจหลังจากได้เข้าร่วมโครงการขายผลผลิต
ในรูปแบบกลุ่มมีรายได้ 1,035,600 บาทต่อปี ท า
ให้เป็นชุมชนต้นแบบที่มีความเข้มแข็งในการผลิต
ผักอินทรีย์แบบครบวงจร “วิถีอินทรีย์ วิถีฮักน้ า
จาง” และได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่
ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  " Organic 
Thailand's Brand" และมาตรฐาน GMP (Good 
Manufacturing Practice) ท าให้ชุมชนเป็แหล่ง
เรียนรู้จากหน่วยงานทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ และชุมชนมีระบบการบริหารจัดการ
ที่เข้มแข็ง (3.1-3-04 รายงานผลการด าเนินงาน
บ้านนากว้าว(กิ่ว) หมู่ 4 ต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอ             
แม่ทะ จังหวัดล าปาง) 

 

เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-3-01 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ บ้านหินโค้ว อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก (ปี 2561) 
3.1-3-02 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ บ้านหินโค้ว อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก (ปี 2562) 
3.1-3-03 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ บ้านห้วยหาด อ าเภอปัว จังหวัดน่าน  (ปี 2561) 
3.1-3-04 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ บ้านห้วยหาด อ าเภอปัว จังหวัดน่าน  (ปี 2562) 
3.1-3-05 รายงานผลการด าเนินงานบ้านนากว้าว(ก่ิว) หมู่ 4 ต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

(ปี 2561 – 2563) 
 
 
 ข้อ 4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สนับสนุนการบูรณาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยฯ 
ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วม เป้าหมายให้เกิดการพัฒนาศักยภาพชุมชน 
ท้องถิ่นให้มีความพร้อมในการด ารงชีพชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน แม้โครงการสิ้นสุดการด าเนินงาน
ไปแล้วภายในชุมชนยังมีกลไกการบริหารจัดการที่มีความยั่งยืนและด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  หรือชุมชน
ด าเนินกิจกรรมด้วยกระบวนการของชุมชนเองและขยายผลไปยังชุมชนใกล้เคียง  มหาวิทยาลัยปรับ
บทบาทเข้าไปเป็นที่ปรึกษาหรือไปถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ เติมเต็มความรู้และพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนและเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
เพ่ือเข้าไปส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันกิจกรรมให้ต่อยอดที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้
อย่างต่อเนื่องดังนี้ 
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ชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย 
ความต่อเนื่องใน
การด าเนินงาน 

พัฒนาการด าเนินงาน 

บ้านห้วยหาด ต าบลอวน 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
 
คณะท างาน 
1.  ชุมชน 
   -  ผู้น าชุมชน 
   -  ชาวบ้าน 
2.  มทร.ล้านนา 
 -  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 -  คณะวิทยาศาสตร์และ
  เทคโนโลยีการเกษตร 
 -  คณะบริหารธรุกิจและ 
  ศิลปศาสตร ์
 -  คณะศลิปกรรมและ 
  สถาปัตยกรรมศาสตร ์
 -  วิทยาลัยเทคโนโลยี 
  และสหวิทยาการ 
3.  ภาคีเครือข่ายภายนอก
 ชุมชน 

ด าเนินงานต่อเนื่อง 
4 ปี  ระยะเวลา
เวลาด าเนินงาน
ตั้งแต่ปี งบประมาณ 
2560 -2563 

 -   การด าเนินงานในปี 2560 - 2561 เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชนบ้านห้วยหาดไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและ
มีความมั่นคงในด้านอาหาร และสืบสานงานตามแนว
พระราชด าริฯ ร่วมสนองงานโครงการพระราชด าริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ โครงการ “รักษ์ป่าน่าน” ตามความ
ต้องการของชุมชนท าให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่ม
แม่บ้านด้วยการจัดตั้งกลุ่มและบริหารจัดการกลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  ท าให้เกิดการพัฒนาอาชีพ “กลุ่มสตรี” 
ด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแบบครบวงจรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มสตรีที่มีคุณภาพและสามารถ
ยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ ผ้าฝ้ายทอย้อมสีธรรมชาติ
, ไม้กวาดดอกก๋ง,ผลิตภัณฑ์ถั่วดาวอินคา,  กระท้อนเช่ือม
แห้ง ,  กล้วยและเผือกทอดกรอบ  รวมถึงการอนุรักษ์
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาเป็นหมู่บ้านการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบครบวงจร 
  -  ปี 2562  สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอาชีพต่อเนื่อง 
ยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตามฤดูกาล การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแบบครบ
วงจร จนได้รับมาตรฐานเทียบเท่า Primary GMP  ท าให้
การจัดตั้งกลุ่มและบริหารจัดการกลุ่มในชุมชนเป็นรูปธรรม
ของการสร้างงาน สร้างอาชีพ “กลุ่มสตรี” ด้านการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตรแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิต  การ
แปรรูป การจ าหน่าย   
  -  ปี 2562 ทุกครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการกลุ่มและมีระบบการบริหารจัดการ การผลิต การขาย 
ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เห็นมูลค่าเพิ่มด้านรายได้เกิดขึ้น ดังนี้ 
  1. พัฒนาอาชีพ “กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงกบ”  เป็นการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงกบ ที่สร้างรายได้ให้กับ
สมาชิก จากการจ าหน่ายกบจ านวน3,000 ตัว (ราคา
กิโลกรัมละ 80-100 บาท) มีรายได้เพิ่ม 48,000-60,000 
บาท ต่อปี  แต่เดิมไม่มีรายได้จากอาชีพเสริม 
  2. การอนุรักษ์ทรัพยากรปลาท้องถิ่น  เป็นการ
เพาะและอนุบาลปลาพื้นเมืองปลามัน (ปลาเลียหิน) ที่เพาะ
ขยายพันธุ์ปลาได้ไม่น้อยกว่า 60,000 ตัว คิดเป็นมูลค่าเป็น
เงินประมาณ 8,000 - 12,000 บาท)  ปี 2562 ขยายพันธุ์ไม่
น้อยกว่า 100,000 ตัว (คิดเป็นมูลค่าประมาณ 20,000 -
23,000 บาทต่อปี) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านห้วยหาดไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคงทางอาหารในอนาคต ตลอดจนการ
สืบสานงานตามแนวพระราชด าริฯอย่างต่อเนื่อง และร่วม
สนองงานโครงการพระราชด าริฯ โครงการ “รักษ์ป่าน่าน” 
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ชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย 
ความต่อเนื่องใน
การด าเนินงาน 

พัฒนาการด าเนินงาน 

  -   2563 สนับสนุนให้ค าแนะน าและเป็นท่ีปรกึษาใหก้บั
ชาวบ้านเพื่อให้การด าเนินงานบริหารจัดการกลุ่มให้สามารถ
พึ่งตนเองได้ ซึ่ง ชุมชนยังด าเนินงานทุกกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง (3.1-4-01 รายงานผลการด าเนินงานบ้านห้วยหาด
ปี 2561 และ 3.1-4-02 รายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานบ้านห้วยหาดปี 2562 และ3.1-4-03 รายงาน
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานบ้านห้วยหาดปี 2563)  

บ้านหินโค้ว ต าบลตากตก 
อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
 
คณะท างาน 
1.  ชุมชน 
   -  ผู้น าชุมชน 
   -  ชาวบ้าน 
2.  มทร.ล้านนา 
 -  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 -  คณะวิทยาศาสตร์และ
  เทคโนโลยีการเกษตร 
 -  คณะบริหารธรุกิจและ 
  ศิลปศาสตร ์
 -  คณะศลิปกรรมและ 
  สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 -  วิทยาลัยเทคโนโลยี 
  และสหวิทยาการ 
3.  ภาคีเครือข่ายภายนอก
 ชุมชน 

ด าเนินงานต่อเนื่อง 
3 ปี  ระยะเวลา
เวลาด าเนินงาน
ตั้งแต่ปี งบประมาณ 
2561 -2563 

  -  จากการด าเนินงานต่อเนื่องในปี 2561 - 2563  ท า
ให้ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหินโค้วได้มาตรฐาน สะอาด
และปลอดภัย ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตที่
เหมาะสมภายในชุมชน ได้แก่ เครื่องสับบดย่อยวัตถุดิบแทน
การใช้ครกโขกครื่องปรุง  เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ใช้
อบแห้งวัตถุดิบแทนการตากแห้ง ผลิตเครื่องฟักไข่ส าหรับ
ชุมชน เพิ่มอัตราการรอดตายของเป็ด ท าให้เพิ่มปริมาณ
ผลผลิตมากขึ้น   
 - ปี 2561 – ปี 2562 เกิดกลุ่มอาชีพที่มีระบบการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จาก
เดิมจัดท าน้ าพริกและท าไข่เค็ม พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็น
จัดท าแป้งกล้วย  ความเข้มแข็งของชาวบ้านคือการจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพและบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างมืออาชีพ
เกิดการสร้างสรรค์ ในการน าวัตถุดิบ ภูมิปัญญา และ
ทรัพยากรในท้องถิ่น ที่ปลอดสารเคมี มาผลิตน้ าพริกที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนบ้านหินโค้ว ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แกผ่ลติภณัฑ์
น้ าพริกของชุมชนบ้านหินโค้ว ได้เป็นอย่างดี สร้างรายได้เพิ่ม
ให้กับกลุ่มแม่บ้านจากเดิมประมาณร้อยละ 10 
 - ปี 2562 การพัฒนาช่องทางการตลาดและการจัดท า
บัญชีรายรับ รายจ่าย ท าให้ชาวบ้านมีข้อมูลต้นทุนการผลิต
และก าหนดราคาที่เป็นธรรม การประชาสัมพันธ์เพื่อขยาย
ฐานการตลาดเพิ่มจ านวนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น  
(3.1-4-04 รายงานผลการด าเนินงานบ้านหินโค้ว  ปี 2561 
และ 3.1-4-05 รายงานผลการด าเนินงานบ้านหินโค้ว  ปี 
2562) 
  -  ปี 2563 สนับสนุนเกิดกลุ่มอาชีพให้มีระบบการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีการบริหารจัดการกลุ่ม
อาชีพที่เข้มแข็งและบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างมือ
อาชีพ เกิดการสร้างสรรค์ในการน าวัตถุดิบ ภูมิปัญญาและ
ทรัพยากรในท้องถิ่นที่ปลอดสารเคมีมาผลิตน้ าพริกที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนบ้านหินโค้ว สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผลิตภัณฑ์น้ าพริกของชุมชนบ้านหินโค้วได้เป็นอย่างดี   
 -  กลุ่มอาชีพผู้ผลิตไข่เค็ม การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่อง
ฟักไข่อัตโนมัติ พัฒนาเครื่องสับย่อยพืชอาหารสัตว์เพื่อใช้กับ
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2562 
 

ชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย 
ความต่อเนื่องใน
การด าเนินงาน 

พัฒนาการด าเนินงาน 

วัสดุตามท้องถิ่น และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพร 
เพื่อให้ดูสวยงามและบ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์ไข่เค็ม
สมุนไพรบ้านหินโคว้  ต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก จังหวัด
ตาก    
 -   กลุ่มอาชีพผู้ผลิตน้ าพริก ได้ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มด้วยการพัฒนานวัตกรรมการผลติด้วยใช้เครือ่งสบั
และบดย่อยวัตถุดิบส าหรับท าน้ าพริก การพผลิตตู้อบแห้ง
จากพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับอบแห้งผลผลิตที่จะจัดท า
น้ าพริก  
 -   กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์สนับสนุนการจัดท าเครื่อง
อัดเม็ดอาหารสัตว์ส าหรับชุมชน  
 -  กลุ่มผู้ผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ พัฒนาเทคโนโลยีการ
จัดท าเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชนลดรายจ่ายในการไปใช้
บริการโรงสีนอกชุมชน และชาวบ้านได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
รายได้ที่เกิดขึ้นจากผลการพัฒนาการบริหารจัดการ กลุ่ม
อาชีพ ลดรายจ่าย จ านวน 2,844 บาทต่อเดือน มีรายได้
เพิ่มขึ้นจากเดิม เป็น 19,791 บาทต่อเดือน 
 -  การพัฒนาช่องทางการตลาดและการจัดท าบัญชี
รายรับ รายจ่าย ท าให้ชาวบ้านมีข้อมูลต้นทุนการผลิตและ
ก าหนดและจัดท าแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหินโค้วเพื่อ
ขยายฐานการตลาดเพิ่มจ านวนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ได้มากข้ึน  
 -  การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างกลไกในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน อาทิ  
  1.  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผน
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน  
  2.  การบริหารจัดการเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหินโค้ว  
  3.  กิจกรรมการสร้างเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับ
ชุมชน  
  4.  การฝึกอบรมการดูแลรักษา การซ่อมบ ารุง
เครื่องมือและเครื่องจักร การจัดท าบัญชีเครื่องมือและ
เครื่องจักร  
      5. สร้างระบบการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน  
  6.  การพัฒนาการผลิตเพื่อการรับรองมาตรฐาน 
อาหารปลอดภัย (อย.) ซึ่งเป็นกิจกรรมจะช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้
อย่างยั่ งยืน  (3.1-4-06 รายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานบ้านหินโค้ว ปี 2563) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2562 
 

ชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย 
ความต่อเนื่องใน
การด าเนินงาน 

พัฒนาการด าเนินงาน 

บ้านนากว้าว (กิ่ว)  ต าบลบ้าน
กิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง   
 
คณะท างาน 
1.  ชุมชน 
   -  ผู้น าชุมชน 
   -  ชาวบ้าน 
2.  มทร.ล้านนา 
 -  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 -  คณะวิทยาศาสตร์และ
  เทคโนโลยีการเกษตร 
 -  คณะบริหารธรุกิจและ 
  ศิลปศาสตร ์
 -  คณะศลิปกรรมและ 
  สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 -  วิทยาลัยเทคโนโลยี 
  และสหวิทยาการ 
3.  ภาคีเครือข่ายภายนอก
 ชุมชน 

ด าเนินงานต่อเนื่อง 
3 ปี  ระยะเวลา
เวลาด าเนินงาน
ตั้งแต่ปี งบประมาณ 
2561 -2563 

 จากการด าเนินงานต่อเนื่องในปี 2561 - 2563  ในปี 
2561 จัดกิจกรรมถอดบทเรียนด้านการผลิตผักอินทรีย์ของ
กลุ่มฮักน้ าจางเพื่อให้เห็นแนวทางการพัฒนาการผลิตผัก
อินทรีย์และเกิดชุดองค์ความรู้การผลิตผลักปลอดสารพิษ
ของชุมชน  
 -  ปี 2562 – 2563  มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้
การผลิตผักอินทรีย์ให้กับชาวบ้าน  ท าให้ชุมชนได้พัฒนา
ศักยภาพมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้
ด้วยการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาจัดการในด้าน
การผลิต การแปรรูป และการตลาด  มีระบบการจัดการ
เรื่องการจ าหน่ายผักอินทรีย์ และมีรูปแบบการบริหาร
จัดการที่พ่ึงพาอาศัยกันภายในชุมชน  
 -  ผลลัพธ์มีการบูรณาการเกิดการพัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้และขยายผลการใช้ประโยชน์ จนพัฒนา “เป็นชุมชน
ต้นแบบด้านการผลิตผักอินทรีย์ ” สร้างเครือข่ายภาคี
เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายใน
และภายนอกชุมชน โดยชาวบ้านน้อมน าเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรและ
เกิดผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมสมาชิกที่
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกผักอินทรีย์  40 ครัวเรือน  
สามารถลดรายจ่าย ได้ร้อยละ 60 และ มีรายได้ จากเดิม
เฉลี่ยปีละ  340,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือน หลังจากได้เข้า
ร่วมโครงการขายผลผลิตในรูปแบบกลุ่มมีรายได้ 1,035,600 
บาทต่อปีต่อครัวเรือน  ส่งผลให้เป็นชุมชนต้นแบบที่มีความ
เข้มแข็งในการผลิตผักอินทรีย์แบบครบวงจร “วิถีอินทรีย์ 
วิถีฮักน้ าจาง” การพัฒนาอาชีพการปลูกผักอินทรีย์ให้มี
ความยั่งยืนและได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ได้
มาตรฐานของประเทศไทย "Organic Thailand's Brand" 
และมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) 
และมาตรฐาน อย . รวมทั้งเป็นแหล่งจากหน่วยงานทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ  (3.1-4-07 รายงานผลการ
ด าเนินงานบ้านนากว้าว(กิ่ว) หมู่ 4 ต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่
ทะ จังหวัดล าปาง ปี  2562- 2563) 

บ้านป่าง้ิว ต าบลทาเหนือ 
อ าเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ 

ด าเนินงานต่อเนื่อง 
3 ปี  ระยะเวลา
เวลาด าเนินงาน
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

 -  ปีที่ 1  การสร้างอาชีพใหม่และพัฒนาอาชีพเดิม
ให้กับชุมชน โดยการพัฒนาทักษะด้วยการสร้างองค์ความรู้
บริการวิชาการ  การฝึกทักษะและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภาคีในท้องถิ่น 
 -  ปีที่ 2  การต่อยอดการพัฒนาอาชีพ  การส่งเสริม
อาชีพ การพัฒนาองค์ความรู้ การใช้ทรัพยากรในชุมชน การ
สร้างนวัตกรรมการขับเคลื่อนโดยชุมชนและหน่วยงานภาคี
ในท้องถิ่น 



83 
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ชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย 
ความต่อเนื่องใน
การด าเนินงาน 

พัฒนาการด าเนินงาน 

 -  ปีที่  3 ความยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้ ทัศนคติที่ดี  
ความสุข สุขภาพดี กิจกรรมการด าเนินงานส่งเสริมการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติภูมิ
ปัญญา พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและการใช้ประโยชน์จากป่า
ชุมชน 
 
 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
 -  ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
ย้อมสีธรรมชาติเพิ่มขึ้น 30% 
 -  ชุมชนมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากจักสานไม้
ไผ่เพิ่มขึ้น 30% 
 -  เป็นแหล่งข้อมูลศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน คือสร้างสัญลักษณ์ของ
พื้นที่ (Landmark) เพื่อสร้างจุดสนใจให้กับชุมชนเป็นอัก
ลักษณ์ของพื้นที่ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้า
จากอัตลักษณ์ชุมชนจากเดิม ร้อยละ 10 
 -   เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าทั้งออฟไลน์และ
ออนไลน์ ให้กับคนในชุมชนโดยใช้สื่ อสมัยใหม่  เ ช่น 
Facebook Instagram ในการประชาสั มพันธ์ สถานที่
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการขายสินค้าชุมชน โดยที่ผู้สนใจ
สินค้าสามารถสั่งซื้อผ่านสื่อออนไลน์ได้คนในชุมชนสามารถ
บริหารจัดการและจัดท าบัญชีกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน
และการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีระบบ (3.1-4-08 
รายงานโครงการบ้านป่าง้ิว) 

บ้านห้วยบ่อทอง ต าบลแม่โป่ง 
อ าเภอดอยสะเกด็ จังหวัด
เชียงใหม่ 

ด าเนินงานต่อเนื่อง 
3 ปี  ระยะเวลา
เวลาด าเนินงาน
ตั้งแต่ปี งบประมาณ 
2561 -2563 

 พัฒนายกระดับอาชีพบ้านห้วยบ่อทอง โดยจัดท าด าเนิน
กิจกรรม  
 1.  การพัฒนาและควบคุมคุณภาพดินเพาะด้วง  
 2.  จัดท าโครงการสร้างโรงเรือนเพื่อเก็บดินเพาะด้วง  
 3.  สร้างเครื่องผสมดินเพาะด้วง  
 4.  โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ดินเพาะด้วง และ 
 5.  การจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  
 ผลลัพธ์พัฒนาและยกระดับอาชีพแก่ชุมชนบ้านห้วยบ่อ
ทอง สร้างรายได้เพิ่มจากวัสดุเหลือท้ิง “การท าผลิตภัณฑด์นิ
เพาะด้วงจากขี้เลื่อย” เป็นการรักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นการเพาะและเลี้ยงกว่างชน สร้างรายได้ให้กับ
ชาวบ้านเพิ่มขึ้น รวมถึงมีกระบวนการบริหารจัดการกลุ่ม
อย่างเป็นระบบ โดยมีระบบสารสนเทศที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้เป็น
ชุมชที่มีอาชีพรับจ้างมากกว่าการสร้างอาชีพในชุมชน เป็น
การท ากิจรรมต่อเนื่องแต่ยังไม่เข้มแข็งพอที่พึ่งตนเองได้
มหาวิทยาลัยยังให้การสนับสนุนด้วยการเป็นที่ปรึกษาอย่าง
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2562 
 

ชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย 
ความต่อเนื่องใน
การด าเนินงาน 

พัฒนาการด าเนินงาน 

ต่อเนื่อง ชุมชนอยู่ระหว่างการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง และ
โครงการอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

บ้านโหล่งปง ต าบลกองแขก 
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่ 

ด าเนินงานติดต่อกัน
ต่อเนื่อง 2 ปี 2562 
- 2563  

 เป้าหมายในการพัฒนาคือเป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกพืช
เกษตรอินทรีย์ต้นแบบของชุมชนบ้านโหล่งปงและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและด้านการ
บริหารจัดการในฟาร์ม (โรงเรือนต้นแบบ) เพื่อลดปริมาณ
การปลูกพืชโดยใช้สารเคมีมาเป็นการปลูกพืชปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์  
  
 กิจกรรมการด าเนินงาน 
  -   ออกแบบการสร้างโรงเรือนศูนย์เรียนรู้การปลูกผัก
เกษตรอินทรีย์ และสร้างโรงเรือนต้นแบบส าหรับผลิตผัก
อินทรีย์ 
 -  การถ่ายทอดความรู้ด้านบริหารจัดการในฟาร์ม และ
การผลิตผักอินทรีย์ 
 -  การออกแบบและสร้างเครื่องเพาะปลูกต้นกล้า
ระบบอัตโนมัติส าหรับการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ในโรงเรือน
ระบบปิด 
 
 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  
 -  เกษตรกรมีความสนใจในการเปลี่ยนการใช้สารเคมี
มาเป็นการปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์(ระบบปิด) ไม่น้อย
กว่า 20 ครัวเรือน  และ ชุมชนโหล่งปงปรับเปลี่ยนหลักการ
คิดแบบเดิมมาในใจการลดปริมาณการใช้สารเคมีมาเป็นการ
ปลูก ผักปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 500 ไร่ ท า
ใหเ้กษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการจ าหน่ายผักมากขึ้นกว่าเดิม
ร้อยละ 50 ราคาหน้าแปลงเพาะปลูก     
  (เดิมราคา 8 บาท/กก.  ปลูกพืชปลอดภัย 25 บาท/
กก. ปลูกผักอินทรีย์ 40 บาท/กก.) 
 -  ชุมชนโหล่งปงสามารถบริหารการจัดการในฟาร์ม 
อย่างเช่น การวางแผนการปลูก การให้ปุ๋ย การเก็บเกี่ ยว 
การขนส่ง รวมถึงการค านวณราคา ต้นทุน ก าไร ได้เป็นอย่าง
ดี และสามารถซ่อมแซมเครื่องจักรกลขนาดเล็กในฟาร์มได้
และรู้จักการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเ ช่นการน า
เทคโนโลยีเครื่องเพาะปลูกต้นกล้าอัตโนมัติที่สามารถ
แก้ปัญหาการเตรียมต้นกล้าที่ผลิตไม่ทัน ต้องไปรับจาก
ภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมคุณภาพของต้นกล้าได้ (3.1-4-
09  รายงานโครงการบ้านโหลงปง) ชุมชนอยู่ระหว่างการ
พัฒนาให้มีความเข้มแข็ง และโครงการอยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2562 
 

ชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย 
ความต่อเนื่องใน
การด าเนินงาน 

พัฒนาการด าเนินงาน 

บ้านห้วยหลวงพัฒนา ต าบล
บ้านเสดจ็ อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง 

ด าเนินงานติดต่อกัน
ต่อเนื่อง 3 ปี 2561 
– 2563 

 เป้าหมายยกระดับการบริหารจัดการแหล่งพื้นที่ในการ
ผลิตข้าวของชุมชน เพื่อให้ได้ต้นแบบแหล่งพื้นที่ในการผลิต
ข้าวของชุมชน  กิจกรรมการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจาก
ปีที่1 ประชุมถอดบทเรียนระดมสมองวิเคราะห์และวาง
แผนการด าเนินงาน  และการจัดการแปลงปลูก การควบคุม
ระบบน้ าในแปลงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการหมุนเวียนของน้ า  
 -  การสร้างระบบน้ าร่วมกับกลุ่มถ่ายถอดองค์ความรู้
การจัดการระบบน้ าในแปลงปลูก       
  -  การดูแลระหว่างการปลูกและการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ถ่ายถอดองค์ความรู้วิธีการดูแลแปลงนาและการควบคุม
คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว ถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะ
พันธ์ ต้นกล้าข้าวแก่กลุ่มปลูกข้าวไร้นา                   
 -  การขยายแปลงปลูกข้าวไร้นา ถ่ายทอดองค์ความรู้
การวิเคราะห์หาแร่ธาตุอาหารในดินด้วยตนเองแก่กลุ่มผู้
ปลูกสับปะรด ถ่ายถอดองค์ความรู้การสร้างแปลงปลกูข้าวไร้
นาแก่สมาชิกกลุ่มจ านวน 3 แปลง 
 
 ผลลัพธ์ 
 การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ปลูกข้าวทบทวนความ
เข้าใจการบริหารจัดการกลุ่ม  สร้างความเข้าใจและการ
บริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนถ่ายถอดองค์
ความรู้ด้านการบัญชีและต้นทุนบ่มเพาะวิทยากรถ่ายทอด
องค์ความรู้การปลูกข้าวไร้นา  ชุมชนลดรายจ่าย จ านวน  
5,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  (3.1-4-10  รายงานโครงการบ้าน
ห้วยหลวงพัฒนา) ชุมชนอยู่ระหว่างการพัฒนาให้มีความ
เข้มแข็ง และโครงการอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ต าบลดงมะดะ 
อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

ด าเนินงานติดต่อกัน
ต่อเนื่อง 2 ปี 2562 
– 2563  

 เป้าหมายการพัฒนา ได้แนวทางการจัดการโปรแกรม
การท่องเที่ยวควบคู่ความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ทฤษฎีใหม่ 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ที่เกิดการบูรณาการการใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรมการผลิตและระบบสารสนเทศเข้าประยุกต์ใช้กับ
ฐานการเรียนรู้สนับสนุนศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางการ
เกษตรของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และ ยกระดับศักยภาพ
การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.
แม่ลาว จ.เชียงราย 
 กิจกรรมในด าเนินงานคือการพัฒนาโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวควบคู่ความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.แม่ลาว จ.
เชียงราย 
 -  เทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตเพื่อสนับสนุนศักยภาพ
แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร 
 -  เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรทฤษฎีใหม่ อ าเภอแม่ลาว จ.เชียงราย 
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ชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย 
ความต่อเนื่องใน
การด าเนินงาน 

พัฒนาการด าเนินงาน 

 ผลลัพธ์ สมาชิกกลุ่มมีรายได้เสริมจากการขายผลิตภัณฑ์ 
จากการที่มีผู้เข้ามาศึกษาดูงาน และ กระตุ้นเศรษฐกิจระดับ
ชุมชน อ าเภอ และจังหวัดให้เกิดการหมุนเวียนยิ่งขึ้น  เพื่อ
น าไปสู่การบริหารจัดการที่เข้มแข็งก่อให้เกิดการพัฒนาต่อ
ยอดสู่ความยั่งยืน  (3.1-4-11 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย) 
ชุมชนอยู่ระหว่างการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง และโครงการ
อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

บ้านรักไทย หมู่ที่ 7 ต าบลชมพู 
อ าเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก 

ปีท่ี 1 (2563)  เป้าหมายการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลใน
แต่ละช่วงฤดูกาลและระบบเกษตรกรรมในพื้นท่ี เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว และจัดท าฐานข้อมูลการผลิตไม้ผลและระบบ
เกษตรกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว 
 
 กิจกรรม 
 -  การถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการไม้ผลในแต่ละ
ฤดูกาล  
 -  การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตผักปลอดภัย  
 -  การถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการระบบน้ าและ
การให้น้ าเพื่อเกษตรกรรม 
 -  การถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงสัตว์ท้องถิ่นเพื่อ
บริโภคและจ าหน่าย 
 -  การจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวใน
พื้นที ่
 -  การติดตาม ประเมินผล และถอดบทเรียนโครงการ 
 
 ผลลัพธ์ 
 -  ได้แผนการผลิตทั้งฤดูกาล และปริมาณผลผลิตไม้ผล
เพิ่มขึ้น 
 -  เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้และมี
ความปลอดภัยในการผลิต  
 ทั้งนี้ ชุมชนอยู่ระหว่างการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง และ
โครงการอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

บ้านยอด หมู่ที่ 2 ต าบลยอด  
อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน 

ปีท่ี 1 (2563)  เป้าหมายการพัฒนายกระดับการพัฒนาอาชีพหลักและ
อาชีพเสริมด้วยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน 
โดยการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
เหมาะสมในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนด้วยการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
นิ เวศน์และวิถี ชีวิต  และการถ่ายทอดองค์ความรู้ของ
มหาวิทยาลัย และตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 
ชุมชน 
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ชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย 
ความต่อเนื่องใน
การด าเนินงาน 

พัฒนาการด าเนินงาน 

 กิจกรรมการด าเนินงาน การออกแบบพัฒนา และสร้าง
ชุดต้นแบบเครื่องอบแห้งแบบหมุนเวียนลมร้อนกลับมาใช้
ใหม่ด้วยระบบอัตโนมัติ 
 -  การกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนด้วยการ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวิถีชีวิต 
  
 ผลลัพธ์ 
 -  ได้ชุดต้นแบบเครื่องอบแห้งแบบหมุนเวียนลมร้อน
กลับมาใช้ใหม่ด้วยระบบอัตโนมัติพร้อมใช้งาน 1 ชุด  และ 
ชุมชนมีข้อมูลทางด้ านทรัพยากรการท่องเที่ ยวเพื่อ
เตรียมพร้อมเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวต่อไป   
 ทั้งนี้ ชุมชนอยู่ระหว่างการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง และ
โครงการอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

บ้านแม่แวน  หมู่ที่ 5 ต าบลแม่
แวน  อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียง
ใหม 

ปีท่ี 1 (2563)  เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทาง
การเกษตรด้วยการแปรรูปที่เหมาะสมจากกระบวนการ
ศึกษาและทดลองที่เกิดขึ้นในโครงการ เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ ในด้านการท าเกษตรกรรม และการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ส าหรับการเพิ่มยอดจ าหน่ายของ
สินค้า 
 
 กิจกรรม 
 -  การประดิษฐ์คิดค้น และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยเตาอบพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
 -  การถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ใน
การบรรจุผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
 -  ได้เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถควบคุม
อุณหภูมิและความช้ืนด้วยระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
(IoT) จ านวน 1 เครื่อง 
 
 ผลลัพธ์  
 -  เกิดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไดแ้ก่ ปลากดแดดเดยีว 
น้ าส้มควันไม้ และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตาม
ฤดูกาล 
 -  เกิดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ส าหรับเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
   -  เ กิ ด ร าย ได้ เพิ่ ม จ ากการแปรรู ปผลผลิ ตทาง
การเกษตร  
  ผลกระทบที่เกิดขึ้นกระตุ้นการใช้นวัตกรรมพลังงานจาก
แสงอาทิตย์ส าหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
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ชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย 
ความต่อเนื่องใน
การด าเนินงาน 

พัฒนาการด าเนินงาน 

 ทั้งนี้ ชุมชนอยู่ระหว่างการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง และ
โครงการอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

บ้านดงเจรญิ ต าบลหัวง้ม  
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ปีท่ี 1 (2563)  เป้าหมายการพัฒนาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนให้กลุ่มอาชีพในชุมชนบ้านดงเจริญ และยกระดับ
ศักยภาพของคนให้เกิดการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ให้มีการจัดท า
แผนการจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่าง
ยั่งยืนเช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพในชุมชนบ้านดง
เจริญ ต าบลหัวง้ม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ภายใต้ช่ือ 
“หัวง้มเมืองฟายน์ (Hua Ngom Muang Fine)” 
กิจกรรมการด าเนินงาน  
 -  การจัดท าฐานข้อมูล ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
ในชุมชนบนพ้ืนฐานทุน ทรัพยากรและ 
วัฒนธรรมของชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 -  การต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 -  การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนเช่ือมโยง
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพในชุมชน ภายใต้ช่ือ“หัวง้มเมือง
ฟายน์ (Hua Ngom Muang Fine)” 
  
 ผลลัพธ์ 
 -  มีระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ของชุมชนที่สามารถ
น าไปต่อยอดพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ ได้ 
 -  มี ก า รสร้ า ง และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ ให้ มี ค วาม
หลากหลายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5 ชนิด 
 -  ผลิตภัณฑ์ในชุมชนมีตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่
สะดวกและทันสมัย 
 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ 

บ้านสามหลัง หมู่ที่ 5 ต าบล
แก้วศรีสมบรูณ์ อ าเภอทุ่งเสลี่
ยม จังหวัดสโุขทัย 

ปีท่ี 1  (2563)   เป้าหมายการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
บ้านสามหลังบนฐานเทคโนโลยีและเกษตรวัตวิถี  โดยการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างโอกาสการมีส่วนร่วม
พัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อยกระดับอาชีพ
ทางการเกษตรและเพิ่มขีดความสามารถของวิสาหกิจใน
ชุมชน และ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
  กิจกรรมการด าเนินงานการสร้างกลไกสร้างทีมนวัตกร
จิตอาสาชุมชน 
  -  กระบวนการจัดท าฐานข้อมูลแบบชุมชนมีส่วนร่วม  
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ชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย 
ความต่อเนื่องใน
การด าเนินงาน 

พัฒนาการด าเนินงาน 

  -  กลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบ่มเพาะ
เทคโนโลยีด้านการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบ่ม
เพาะยกระดับความรู้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
จัดการผลิตเกษตรของชุมชน   
 
 ผลลัพธ์  
 -  การจัดการธาตุอาหารพืชให้ถูกต้องเพื่อลดต้นทุน
การผลิตและเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เริ่มตั้งแต่ 
การวิเคราะห์ดิน การจัดการธาตุอาหารให้ถูกต้องตามความ
ต้องการของพืช และการใช้สารชีวภัณฑ์ที่ถูกต้องเพื่อลดการ
ใช้สารเคมี 
 -  ผลการด าเนินงานที่จะสามารถขยายผลการใช้
ประโยชน์ท่ีแท้จริงของชุมชน 
 -  ชุมชนมีความรู้สามารถเข้าใจกระบวนการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกิดจากการด าเนินงานของชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 
 -  เกษตรกรมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการวิเคราะห์
ธาตุอาหารในดิน เพื่อปรับการใช้ปุ๋ยหรือธาตุอาหารในการ
จัดการผลิตพืชและสามารถขยายสารชีวภัณฑ์และการใช้สาร
ชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันก าจัดโรคพืชได้อย่างถูกต้องและ
สามารถลดการใช้สารเคมีในแปลงปลูกพืชได้ 
 ทั้งนี้ ชุมชนอยู่ระหว่างการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง และ
โครงการอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

 
 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-4-01 รายงานฉบับสมบูรณ์การด าเนินงานบ้านห้วยหาด  2561 
3.1-4-02 รายงานฉบับสมบูรณ์การด าเนินงานบ้านห้วยหาด  ปี 2562 
3.1-4-03 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานบ้านห้วยหาด ปี 2563 
3.1-4-04 รายงานฉบับสมบูรณ์การด าเนินงานบ้านหินโค้ว ปี 2562 
3.1-4-05 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานบ้านหินโค้ว ปี 2563 
3.1-4-06 รายงานผลการด าเนินงานบ้านนากว้าว(กิ่ว) หมู่ 4 ต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง  

ปี  2562- 2563) 
3.1-4-07 รายงานผลการด าเนินงานโครงการบ้านป่าง้ิว 
3.1-4-08 รายงานผลการด าเนินงานโครงการบ้านโหลงปง 
3.1-4-09 รายงานโครงการบ้านบ้านห้วยหลวงพัฒนา 
3.1-4-10 รายงานผลการด าเนินงานต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

 
 



90 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2562 
 

 ข้อ 5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน
หรือองค์การเป้าหมาย 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน 
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาหมู่บ้าน 
ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายและภาคีเครือข่าย คือ 
 

ชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่าย 
-  บ้านหินโค้ว  ต าบลตากตก  
 อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
-  มทร.ล้านนา 

1.  องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
2.  กรมพลังงาน 
3.  พัฒนาชุมชน อ.บ้านตาก จังหวัดตาก 
4.  เกษตรอ าเภอบ้านตาก 
5.  สาธารณสุขจังหวดัตาก 

 
การสนับสนุนของเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานโครงการ อาทิ  องค์การบริหารส่วน

ต าบลตากตก สนับสนุนการอ านวยความสะดวกในการลงพ้ืนที่  วิทยากรพัฒนาชุมชน จังหวัดตากร่วมมือ
กับ มทร.ล้านนา ตาก ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 
ชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่าย 

-  บ้านห้วยหาด ต าบลอวน อ าเภอปวั 
 จังหวัดน่าน 
-  มทร.ล้านนา  

1.  องค์การบริหารส่วนต าบลอวน 
2.  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอปัว 
3.  อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน 
4.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
6.  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
7.  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
8.  เครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ABC-UN สกว. 
9.  มณฑลทหารบกท่ี 38 น่าน (ค่ายสุริยะพงษ์) 
10. การประปาส่วนภมูิภาค 

 
การสนับสนุนของเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานโครงการ อาทิ  องค์การบริหารส่วน

ต าบลอวน สนับสนุนการอ านวยความสะดวกในการลงพ้ืนที่ และสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับ มทร.ล้านนา
น่าน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมสนับสนุนเรื่องการจัดท าเกษตรอินทรีย์
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอปัวร่วมมือกับ มทร.ล้านนา น่าน ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 
ชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่าย 

- บ้านนากว้าว(ก่ิว) หมู่ 4 ต าบลบ้านกิ่ว 
 อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
- มทร.ล้านนา 

1. ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าปาง 
2. ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดล าปาง 
3. สมาคมมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ (มอน.) 
4. ส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดล าปาง 
5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดล าปาง 
6. ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ทะจังหวัดล าปาง 
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ชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่าย 
7. ส านักงานพลังงานจังหวัดล าปาง 
8. มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 
9. ส านักงานพานิชย์ จังหวัดล าปาง 
10.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
11. พัฒนาชุมชนอ าเภอแม่ทะ 
12. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  มกอช. 
13. โรงพยาบาลแม่ทะ 

 
  การสนับสนุนของเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานโครงการ อาทิ  ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดล าปาง ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดล าปาง สมาคมมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ภาคเหนือ (มอน.)  ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีเกษตร ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ 
กระบวนการผลิตผักอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน 
 

ชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่าย 
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 ต าบลดงมะดะ อ าเภอแมล่าว จังหวัด
 เชียงราย 
- มทร.ล้านนา 

1. เกษตรต าบลดงมะดะ สนับสนุนสง่เสริมการพัฒนาการท าเกษตร 
 เป็นที่ปรึกษาให้กับกลุม่ 
2. ศูนย์การศึกษานอกเรียนอ าเภอแมล่าว สนับสนุนส่งเสริมให้
 ความรู ้ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ช่วยเหลือด้านการจดั
 จ าหน่ายสินค้าของสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
4. พัฒนาชุมชนอ าเภอแม่ลาว สนับสนุนส่งเสริมให้กลุม่มีความ
 เข้มแข็ง ด้วยการพัฒนาฝีมือ 
5. กลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว ต.จอมหมอกแก้ว อ าเภอ
 แม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

 
 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-5-01   สรุปรายชื่อเครือข่ายภาคีที่ร่วมสนับสนุนการด าเนินงานบริการวิชาการ 
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 ข้อ 6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตาม
ข้อ 2 โดยมีอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ท้ังหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้อง
มีอาจารย์มาจากทุกคณะ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชิญชวนให้คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรเข้า
ร่วมงานบริการวิชาการ ให้ครบทุกคณะ โดยมีจ านวนอาจารย์ที่ด าเนินโครงการ ทั้งหมด 204 คน  จาก
อาจารย์ทั้งหมด  1,144 คน คิดเป็นร้อยละ 17.83  ดังนี้ 

 
เขตพ้ืนที่ คณะสังกัดเขตพ้ืนที่ 

มทร.ล้านนา 
คณะ

บริหารธุรกิจฯ 
คณะ 

วิศวกรรมฯ 
คณะ

วิทยาศาสตร์ฯ 
คณะ 

ศิลปกรรมฯ 
วิทยาลัย

เทคโนโลยีฯ 
มทร.ล้านนา ล าปาง 5 4 16 1 - 
มทร.ล้านนา เชียงราย 12 6 5 4 - 
มทร.ล้านนา น่าน 8 7 11 1 - 
มทร.ล้านนา ตาก 5 9 2 1 - 
มทร.ล้านนา พิษณุโลก 6 3 13 - - 
คณะส่วนกลาง เชียงใหม่ 24 22 12 19 8 

รวม 60 51 59 26 8 
 
 สรุปจ านวนอาจารย์ 204  คน 

- คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  จ านวน  60  คน 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน  51  คน 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  จ านวน  59  คน 
- คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 26  คน 
- วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จ านวน 8 คน 
- มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานบริการวิชาการประมาณ 350 คน 

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-6-01 สรุปจ านวนอาจารยด์ าเนินงานบรกิารวิชาการ 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  มหาวิทยาลัยมีแผนงานบริการวิชาการ ที่ชัดเจนคือ

การยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมายให้ดีขึ้น 

- มีแผนการด าเนินงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อ 1 
ชุมชน 

-  การด าเนินงานบริการวิชาการของ มทร.ล้านนา มี
การบูรณาการระหว่างศาสตร์ที่มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน สร้างผลกระทบที่เป็นรูปธรรมตั้งแต่ต้น
ทาง กลางทาง และปลายทาง 

-  แนวทางที่มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนแผนงานบริการ
วิชาการให้มีความต่อเนื่อง และขายพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสร้างมูลค่าเพิม่
ทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายให้ดี
ขึ้น 

-   

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 -  กระบวนการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ เน้นการบูรณาการภายในมหาวิทยาลัยและ สร้างความร่วมมือกับ

เครือข่ายภาคีภายนอก ที่เป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่อยู่กับชุมชนในระยะยาว 
-  มหาวิทยาลัยท าให้นักวิชาการ นักศึกษา มีโอกาสท างานรับใช้สังคม ชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และ

ปลูกฝังวิชาชีพท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคม ชุมชน 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองศาสตราจารย์สมชาติ  หาญวงษา    

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน 

ผู้อ านวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่  
ผู้จัดเก็บข้อมลูและรายงาน : นางสาวอุไรพร  ดาวเมฆลับ 
โทรศัพท์ : 1602, 0869202858 
E-mail :  uraiporn_do@rmutl.ac.th 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 
 ข้อ 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 โดยมีวัตถุประสงค์
เ พ่ือเป็นศูนย์รวมของศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาค เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการศิล ปะ 
ประชุมสัมมนา ศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรม (4.1-1-01 : ประกาศ มทร.ล้านนา 
เรื่อง จัดตั้ง ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา)  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์
วัฒนธรรมศึกษา เพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงานของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ตาม
ค าสั่งเลขที่ 1700/2556 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 (4.1-01-02 : ค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการกอง) และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามค าสั่ง เลขที่ 
2096/2562 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้อ านวยการ
ส านักงานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา คณะกรรมการตัวแทนจาก 4 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะกรรมการตัวแทนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก 5 พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่เชียงราย พ้ืนที่ตาก พ้ืนที่น่าน พ้ืนที่พิษณุโลก พ้ืนที่ล าปาง ตัวแทน
คณะกรรมการจากสโมสรนักศึกษา และบุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่
ดังนี ้
 1.  ก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 2.  จัดท าแผนการด าเนินงาน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบในการด าเนินงาน      
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 3.  ก ากับดูแลสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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 4.  ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ และน าผลการประเมินเสนอ
ต่อคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาปรับปรุง 
 5.  สนับสนุน กระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความตระหนัก และมีจิตส านึกในการรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมของชาติ
(4.1-1-03 : ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม)  

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-1-01 เอกสารจดัตั้งศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ประกาศ ณ วันท่ี 

1 พฤษภาคม 2550 
4.1-1-02 ค าสั่งแต่งตั้งผูร้ักษาราชการแทนผูอ้ านวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ค าสั่งเลขท่ี 1700/2556  

ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2556 
4.1-1-03 บันทึกข้อความเลขท่ี อว 0654.36/126 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติแผนและ

โอนงบประมาณด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งบรายจ่ายอื่น ประจ าปี พ.ศ.2563 
4.1-1-04 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ค าสั่งเลขท่ี 

2090/2562 สั่ง ณ วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562  
 
 
 ข้อ 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการก าหนดแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณ ในแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2562 - 2565 ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 (4.1-2-01 : แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พ.ศ.2562 - 2565 ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 ) (4.1-2.02 : แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา พ.ศ.2563) รายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจ
ในภูมิปัญญาท้องถิ่น การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ : เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักในคุณค่า 
ศิ ลปวัฒนธรรมความภาคภูมิ ใ จ ในภูมิ ปัญญาท้องถิ่ น  การท านุ บ า รุ ง  ศิ ลปวัฒนธรรมไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมายปี 2563 

จ านวนรางวัลที่ได้รับด้านศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รางวัล  6 

กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนาสร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้ในคุณค่า ศลิปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

23. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 

24. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนาและ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนหรอื
กิจกรรมนักศึกษา หรือหน่วยงานภายนอก 

โครงการ/
กิจกรรม 

25 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม 

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ในการพัฒนาตนเองและสังคม 

25. จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม และมีการน าไปใช้ประโยชน์โดยนักศึกษามี
ส่วนร่วม 

องค์ความรู ้ 2 

26. ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมท่ีเกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมโดย
นักศึกษามีส่วนร่วม 

ผลงาน 10 

 
และในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเงินสนับสนุนการ

ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวนทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) จาก
งบประมาณแผ่นดิน ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณให้กับ ส่วนกลาง  5 พ้ืนที่ 4 คณะ และ 1 วิทยาลัย ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยได้จัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม โดยผ่านคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้จัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ 
2563 เพ่ือสอดรับกับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย (4.1-2-02 : แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา พ.ศ.2563) ดังนี้  ตามเล่มแผนปฏิบัติราชการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ าปี
งบประมาณ2563 (4.1-2-03 : แผนปฏิบัติราชการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ
2563) ดังนี้   
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ล าดับที ่ หน่วยงาน  จ านวน(โครงการ) งบประมาณ (บาท)  
1  ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา  14 1,226,990.-  
2  คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์  4 40,010.-  
3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  2 30,000.-  
4  คณะวิศวกรรมศาสตร์  3 23,000.-  
5  คณะศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  3 60,000.-  
6  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  2 70,000.-  
7  มทร.ล้านนา เชียงราย  4 150,000.-  
8  มทร.ล้านนา ตาก  3 100,000.-  
9  มทร.ล้านนา น่าน  7 100,000.-  
10  มทร.ล้านนา พิษณุโลก  7 100,000.-  
11  มทร.ล้านนา ล าปาง  3 100,000.-  

รวม  52 2,000,000  
 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-2-01 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา พ.ศ.2562 - 2565 ฉบับปรับปรุง ปี 

พ.ศ.2562 (หน้า 20) 
4.1-2-02 แผนปฏิบัตริาชการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา พ.ศ.2563  
4.1-2-03 แผนปฏิบัตริาชการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ2563 

 
 
 ข้อ 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ด าเนินการก ากับติดตามโครงการตามแผนการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ที่ก าหนดรายละเอียดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของโครงการที่ชัดเจน สามารถวัดและประเมินผลได้ รวมถึง
สามารถเชื่อมโยงให้การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดและสอดคล้องกับตัวชี้วัดแผน
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ดังนี ้

1. จัดท าแผนการก ากับและติดตามการด าเนินงานโดยคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (4.1-3-01 : แผนการก ากับและติดตามการ
ด าเนินงานโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 

2. ก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานทั้งหมด 4 ครั้ง เป็นรายไตรมาส โดยจัดท าหนังสือ
ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม (4.1-3-02 : เอกสารก ากับติดตามฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563) ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องรายงานผลการด าเนินงาน ภายใน 10 วัน หลังเสร็จสิ้นแต่ละไตร
มาส หากครบ 15 วันแล้วยังไม่ได้รายงานผล ศูนย์วัฒนธรรมฯ จะติดตามผ่านงานนโยบายและแผนของทุก
พ้ืนที่และให้รายงานผลการด าเนินงาน หากยังไม่ได้รับข้อมูล ศูนย์วัฒนธรรมจะด าเนินการติดตามผ่านไป
ยังส านักงานรองอธิการบดีทุกพ้ืนที่ตามล าดับ  

3. รวบรวมข้อมูล สรุป และวิเคราะห์ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามล าดับสาย
งาน (4.1-3-03 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
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 ทั้งนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มทร.ล้านนา 
ในการก ากับติดตามการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 (4.1-3-04 
: รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม)  
 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-3-01 แผนก ากับติดตามการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 
4.1-3-02 เอกสารก ากับติดตามฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายไตรมาส 
4.1-3-03 รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
4.1-3-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 ข้อ 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ร่วมกันประชุมเพ่ือพิจารณา
ความส าเร็จของตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2563 (4.1-4-01 : รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม) โดยมีการสรุปผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
และรายงานผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผน ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
(4.1-4-02 : แบบรายงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2563)
รายละเอียด ดังนี้ 
 
ตัวช้ีวัดตามวัตถุประสงค์ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน(ตัวชี้วัด) บรรลุ ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 1 1  - 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 4 3 1 

 
รายละเอียดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ตามแผน 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย
ปี 2563 

ผลการ
ด าเนินงาน 

จ านวนรางวั ลที่ ได้ รั บด้ านศิ ลปวัฒนธรรม ภู มิ ปัญญาล้ านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รางวัล  6 6 

กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนาสร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้ในคุณค่า ศลิปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 
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ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย
ปี 2563 

ผลการ
ด าเนินงาน 

23. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 80.40 

24. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา
และทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมที่บูรณาการกับการเรยีนการสอน
หรือกิจกรรมนักศึกษา หรือหน่วยงานภายนอก 

โครงการ/
กิจกรรม 

25 46 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม 

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ในการพัฒนาตนเองและสังคม 

25. จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม และมีการน าไปใช้ประโยชน์โดย
นักศึกษามีส่วนร่วม 

องค์
ความรู ้

2 3 

26. ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมท่ีเกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมโดย
นักศกึษามีส่วนร่วม 

ผลงาน 10 10 

 
 ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ได้
ด าเนินการรายงานผ่านระบบ BPS ของมหาวิทยาลัยฯ (4.1-4-03 : รายงานข้อมูลสรุปผลการด าเนินงาน
ผ่านระบบ BPS) 
 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-4-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4.1-4-02 แบบรายงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.

2563 
4.1-4-03 รายงานข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานผ่านระบบ BPS 

 
 
 ข้อ 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จากการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือพิจารณา
ความส าเร็จของตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2563 (4.1-5-01 : แบบรายงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พ.ศ.2563) (4.1-5-02 : แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม มทร.ล้านนา) พบว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 แต่ในด้านของรายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยังมีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ
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วัตถุประสงค์ อยู่ 1 ตัวชี้วัด เนื่องจากกระบวนการปรับแก้ไขรายละเอียดของแผนงาน โครงการและ
กิจกรรม ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์บ้างเมือง จากการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มทร.ล้านนา ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 (4.1-5-03 : รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564) 
โดยน าผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ตามตัวชี้วัด มาปรับปรุงเพื่อจัดท าแนวทางการด าเนินงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ดังนี ้

 
ตัวช้ีวัดตามวัตถุประสงค์ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน(ตัวชี้วัด) 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 1 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 4 

 
 

รายละเอียดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ตามแผน 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมายปี 2564 

จ านวนรางวัลที่ได้รับด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รางวัล  6 

กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนาสร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้ในคุณค่า ศลิปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

23. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 95 

24. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนาและ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนหรอืกิจกรรม
นักศึกษา หรือหน่วยงานภายนอก 

โครงการ/
กิจกรรม 

25 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม 

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ในการพัฒนาตนเองและสังคม 

25. จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาล้านนา และทรัพยากร 
ธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม และมีการน าไปใช้ประโยชน์โดยนักศึกษามีส่วนร่วม 

องค์
ความรู ้

2 

26. ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกดิประโยชน์กับตนเองและสังคมโดยนักศึกษามีส่วนรว่ม 

ผลงาน 10 
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ด้วยในปีงบประมาณ 2563 ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 23 ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมี
ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน ยังไม่บรรลุผล
การด าเนินงาน อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ จึงท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
แนวทางการปรับปรุงจากมิตที่ประชุม เห็นควรให้ปรับปรุงกระบวนการวัดและประเมินผลให้มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรทั้งส่วนกลาง 5 พ้ืนที่ 4 คณะ วิทยาลัยฯ ส านัก 
สถาบัน ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้การส่งเสริมการสร้างกับรู้ในคุณค่า
ศิลปวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และก าหนดจัดโครงการ/กิจกรรมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดของแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (4.1-5-04 : ตารางแนวทางการจัดท าแผน
โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564) 
 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-5-01 แบบรายงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2563 
4.1-5-02 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม มทร.ล้านนา 
4.1-5-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
4.1-5-04 ตารางแนวทางการจัดท าแผนโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 

2564 
 
 
 ข้อ 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการเผยแพร่โครงการ/กิจกรรม 
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะลวัฒนธรรมในโครงการตามแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และเผยแพร่
ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ประกอบด้วย  

- เว็บไซต์ มทร.ล้านนา  
- เว็บไซต์ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา https://culture.rmutl.ac.th/ 
- เฟซบุ๊คแผนเพจศูนย์วัฒนธรรมศึกษา https://www.facebook.com/rmutlculture/ 
- ช่อง YouTube กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 

https://www.youtube.com/channel/UC9_rWOotExYiLILWm9_cwKw 
- ช่อง YouTube ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา  

https://www.youtube.com/user/rmutlculture 
- ช่อง YouTube ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

https://www.youtube.com/user/AritRmutl 
- วารสาร เวียงเจ็ดลิน  

https://culture.rmutl.ac.th/page/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%
B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3 

https://culture.rmutl.ac.th/
https://www.facebook.com/rmutlculture/
https://www.youtube.com/channel/UC9_rWOotExYiLILWm9_cwKw
https://www.youtube.com/user/rmutlculture
https://www.youtube.com/user/AritRmutl
https://culture.rmutl.ac.th/page/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://culture.rmutl.ac.th/page/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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- สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เทคโนเรดิโอ FM97.25 ใน
รายการ “ข่วงสะหลีเวียงแก้วเจ็ดลิน” ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 10.00-12.00 น.   
http://www.fm9725.rmutl.ac.th/ 

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-6-01 เว็บไซต์ มทร.ล้านนา www.rmutl.ac.th 
4.1-6-02 เว็บไซต์ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา https://culture.rmutl.ac.th/ 
4.1-6-03 เฟซบุ๊คแฟนเพจศูนย์วัฒนธรรมศึกษา https://www.facebook.com/rmutlculture/ 
4.1-6-04 ช่อง YouTube กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 

https://www.youtube.com/channel/UC9_rWOotExYiLILWm9_cwKw 
4.1-6-05 ช่อง YouTube ศูนย์วัฒนธรรมศกึษา มทร.ล้านนา

https://www.youtube.com/user/rmutlculture 
4.1-6-06 ช่อง YouTube ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

https://www.youtube.com/user/AritRmutl 
4.1-6-07 วารสาร เวียงเจ็ดลิน  

https://culture.rmutl.ac.th/page/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B
8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3 

4.1-6-08 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เทคโนเรดิโอ FM97.25 ใน
รายการ “ข่วงสะหลีเวยีงแก้วเจ็ดลิน” ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 10.00-12.00 น.   
http://www.fm9725.rmutl.ac.th/ 

 
 
 ข้อ 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
  - ยังไม่มีผลการด าเนินงาน - 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ  5 คะแนน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fm9725.rmutl.ac.th/
http://www.rmutl.ac.th/
https://culture.rmutl.ac.th/
https://www.facebook.com/rmutlculture/
https://www.youtube.com/channel/UC9_rWOotExYiLILWm9_cwKw
https://www.youtube.com/user/rmutlculture
https://www.youtube.com/user/AritRmutl
https://culture.rmutl.ac.th/page/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://culture.rmutl.ac.th/page/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://www.fm9725.rmutl.ac.th/
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  
-  ก าหนดให้การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นพันธ

กิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
-  บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม ที่

สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏบิัติงาน ด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส์ิง่แวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

-  ได้รับการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส านักงบประมาณ
แผ่นดิน และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง  

-  มีศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 4 คณะ และ 1 วิทยาลัยฯ ที่มี
ความพร้อมในการสนับสนุนด้านบคุลากร นักศึกษา 
และวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม  

  พัฒนาแนวทางและกลไกการถอดความรู้จากครูภูมิ
ปัญญาในแต่ละศาสตร์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ให้
สามารถเข้าถึงได้ เพื่อการสิบสานศิลปวัฒนธรรมที่ถูกต้อง
ตามรูปแบบ ประเพณี และเอกลักษณ์ของของล้านนา 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
-  ควรมีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ  
-  ควรให้การสนับสนุนและจดัสรรงบประมาณเพื่อ

พัฒนาบุคลากร ในการศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น และ
มีการดูงานดา้นศิลปวัฒนธรรม เพือ่น ามาพัฒนาขีด
ความสามารถ ในการปฏิบัติงานของ ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา  

-  ควรก าหนดเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นผู้น า
ด้านวัฒนธรรมล้านนาในระดับสากลและเป็นผู้ก าหนด
มาตรฐานด้านศลิปะและวัฒนธรรม  

-  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวฒันธรรมกับ
หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และ
หน่วยงาน อื่นๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ   

-  ควรมีการเผยแพร่และบริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ ประชาคมอาเซียนและ 
นานาชาติ  

  
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

 
 



104 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2562 
 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ
 เอกลักษณ์ของสถาบัน   
 
 ข้อ 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบันและพัฒนาไปสู่แผน

กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ี
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.นิวัตร  มูลปา 

รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและพฒันาระบบ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวโอปอล์  ลาวลัย์ 

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมลูและรายงาน : นายอาริต   นาควิโรจน์  นางสาวยุพเรศ  บุญมา 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1123 
E-mail :  - 

 
ผลการด าเนินงาน :  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลล้านนา ค าสั่งเลขที่ 1600/2560 ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 (5.1-1-01)  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัยและตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมหารือ ซึ่งเกิดจากผลการวิเคราะห์ SWOT และ
มุ่งเน้นตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน” จนได้แผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2562-2565 ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 (5.1-
1-02) ทีเ่น้นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ด้าน   คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพ่ิมการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร โดย
เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) และมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 โดยมียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวมทั้งสิ้น 4 ยุทธศาสตร์ 12 กลยุทธ์ 34 ตัวชี้วัด เพ่ือให้บรรลุ
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ ซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน” สมกับ
ปรัชญาที่มุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัย “นวัตกรรมเพื่อชุมชน” ในการนี้ได้น าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2562-2565 ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 มาวิเคราะห์จัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2562-2565 ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 (5.1-
1-03)  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (5.1-1-04) โดยเสนอคณะกรรมการบริหาร
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมวาระพิเศษ วันที่ 13 กันยายน 2561 มีมติเห็นชอบ 
กรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (5.1-1-05) และมหาวิทยาลัยได้น าแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2562-2565 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2662 และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 เสนอต่อคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มทร.ล้านนา มีมติ
เห็นชอบกรอบแผนงานและแผนงบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ 9/2561 วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 
(5.1-1-06) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้น ามาเป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงาน น าไปสู่แผนงาน แผน
งบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของแต่ละหน่วยงานต่อไป  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินการถ่ายทอดน าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2562-2565 ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สู่การปฏิบัติโดยการถ่ายทอดแผนดังกล่าวใน โครงการเตรียมความพร้อม
การด าเนินโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนการ
พัฒนาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม (ล้านนาสัญจร) ณ อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (5.1-1-07) มีผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้ถ่ายทอด ตอบข้อซักถาม โดยมีรองอธิการบดี  คณะผู้บริหารและ
คณาจารย์  เข้าร่วมการประชุมเพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินงาน ร่วมเสนอความคิดเห็นในการพัฒนา
องค์กร  และมหาวิทยาลัยได้จัดท าบันทึกข้อความ(5.1-1-08) ส่งมอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2562-2565 ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ทุกหน่วยงาน รับทราบ เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการ 
และแนวทางปฏิบัติงาน ต่อไป 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดท าแนวทางการติดตามและประเมินผล เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบและสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย บรรจุในเล่มแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พ.ศ. 2562-2565 ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 (5.1-1-02) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (5.1-1-04) เพ่ือเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกัน 
 มหาวิทยาลัยมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน ตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดของส านักงบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในรอบ 6 
เดือน เสนอต่อที่ประชุม กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 4/2562  วันที่ 3 
เมษายน 2562 (5.1-1-09)  และ รอบ 9 เดือน เสนอต่อที่ประชุม กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 9/2562  วันที่ 7 สิงหาคม 2562 (5.1-1-010) โดยคณะกรรมการบริหาร มทร.
ล้านนา ให้ทุกหน่วยงานเร่งการด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถด าเนินการได้ต่อเนื่องต้ังแต่
เริ่มต้นปีงบประมาณ 2563 และจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 ให้
มีความสอดคล้องเป้าหมายและตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยที่วางไว้ 
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เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-1-01 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนยทุธศาสตรม์หาวิทยาลัย ระยะ5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และ

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ค าสั่งเลขท่ี 1600/2560 
ณ วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 

5.1-1-02 แผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา พ.ศ. 2562-2565 ฉบับปรับปรุง ปี 
พ.ศ.2562 

5.1-1-03 แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2562-2565 ฉบับ
ปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 

5.1-1-04 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5.1-1-05 มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  วาระพิเศษ (13 

กันยายน 2561) 
5.1-1-06 มติคณะบุคคลปฏิบตัิหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งท่ี 9 (19 

ธันวาคม 2561) 
5.1-1-07 เว็บไซตห์น้าข่าว โครงการเตรียมความพร้อมการด าเนินโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบตัิงาน ฯ 

(https://www.rmutl.ac.th/news/8958) 
5.1-1-08 บันทึกข้อความส่งมอบ แผนยุทธศาสตร์ ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัตริาชการ

ประจ าปี พ.ศ.2562 
5.1-1-09 มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4 (3 เมษายน 2562) 
5.1-1-10 แบบเสนอวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ครั้งที่ 8 (7 สิงหาคม 2562) 
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 ข้อ 2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการ
แข่งขัน 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองศาสตราจารย์สมชาติ  หาญวงษา  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวสุปราณี ฟังเย็น ผู้อ านวยการกองคลัง 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : กองคลัง 
ผู้จัดเก็บข้อมลูและรายงาน : นางสาวคัทรียา  ไชยน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1224 
E-mail :  Finance.rmutl1234@gmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 
1. รายได้ประจ าปีงบประมาณ 
 การเปรียบเทียบรายได้จากรัฐบาลและรายได้จากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 และ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเงินสนับสนุนจาก
รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลงร้อยละ 13.69 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 225 ,093,646.57 บาท  
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ผลจากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นว่า
มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมมีรายได้ลดลง ซึ่งรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2562 
ลดลงร้อยละ 19.90 เนื่องจากจ านวนนักศึกษาที่ลดลงจึงท าให้รายได้ค่าธรรมเนียมลดลง ถึ งแม้
มหาวิทยาลัยจะมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นมาจากการขายสินค้าและบริการเพียงร้อยละ 1.30 แต่รายได้ดอกเบี้ย
ของหน่วยงานลดลงจากปีก่อนร้อยละ 31.73 และที่เห็นได้ชัดเจนคือรายได้อ่ืนของมหาวิทยาลัยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลงร้อยละ 59.42 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แ ละใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังได้รับรายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาคใน
ปีงบประมาณ 2562 แค่เพียง 2,473,381.05 บาท ลดลงถึงร้อยละ 20.22 จากปีก่อน จึงท าให้ภาพรวม
รายได้ของมหาวิทยาลัยลดลงร้อยละ 16.15 
 

รายได้ 2562 2561 เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
รายได้จากรัฐบาล  1,419,262,195.27   1,644,355,841.84  -13.69 
รายได้จากมหาวิทยาลัย 
-  รายได้ค่าธรรมเนยีมการศึกษา  342,812,500.00   427,996,071.44  -19.90  
-  รายได้จากการขายสินคา้และบริการ  96,215,489.20   94,976,757.06   1.30  
-  รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค  2,473,381.05   3,100,230.36  -20.22  
-  รายได้ดอกเบีย้ของหน่วยงาน  20,414,651.66   29,901,860.24  -31.73  
-  รายได้อื่น  33,955,161.16   83,682,480.43  -59.42  

รายได้รวม 1,915,133,378.34 2,284,013,241.37 -16.15 
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2.  รายการค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ 2561  
 -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลงร้อยละ 42.07 เนื่องจากมหาวิทยาลัยใช้การจัดประชุมผ่าน
ระบบ Video Conference กับหน่วยงานในสังกัด (พ้ืนที่) เพ่ิมมากข้ึน แทนการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม
ที่ส่วนกลาง 
 -  ค่าใช้จ่ายอ่ืนลดลงขึ้นร้อยละ 19.27 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมี
การรับรู้ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ มหาวิทยาลัยได้มีการ
ปรับเปลี่ยนการรับรู้ค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามประเภทค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
 -  ค่าสาธารณูปโภคลดลงร้อยละ 15.01 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีมาตรการประหยัดพลังงาน 
ส่งเสริมกระตุ้นและสร้างจิตส านึกอนุรักษ์พลังงาน เช่น ก าหนดเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศ เปิดไฟ ภายใน
ส านักงานและอาคารเรียน เป็นต้น และก าหนดมาตรการควบคุมภายใน การใช้โทรศัพท์ติดต่อกับภายนอก 
โดยให้ใช้เฉพาะติดต่อราชการเท่านั้น 
 -  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลดลงร้อยละ 4.64 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุน
ส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสในการเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ท างาน เพ่ือพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน และ
พัฒนามหาวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีจัดโครงการฝึกอบรม
ต่าง ๆให้แก่บุคลากร โดยใช้สถานที่และวิทยากรซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
 

ประเภทค่าใช้จ่าย 2562 2561 เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) ร้อยละ 
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 835,270,664.60  836,459,465.48  -0.14  
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 61,225,171.84       64,201,974.97  -4.64  
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 25,749,238.36       44,449,476.46  -42.07  
4. ค่าใช้สอยและคา่วัสดุ 392,081,630.28  410,995,427.37  -4.60  
5. ค่าสาธารณูปโภค 50,772,556.35       59,742,724.70  -15.01  
6. ค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย 429,640,329.88  422,214,163.97   1.76  
7. ค่าใช้จ่ายอื่น 51,716,606.36       64,062,958.61  -19.27  

รวม 1,846,456,197.67  1,902,126,191.55 -2.93 
 
 
3.  สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และการจัดการศึกษา  
 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจาร์ บุคลากร และการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยได้
ก าหนดไว้ในแผนงบประมาณประจ าปี 2562 ดังนี้ 

 
การพัฒนา ค่าใช้จ่าย สัดส่วน 

การจัดการเรยีนการสอน  1,464,566,438.75  79.32 % 
การพัฒนานักศึกษา  190,984,898.85  10.34 % 
การพัฒนาอาจารย ์  166,556,938.18  9.02 % 
การพัฒนาบุคลากร  24,347,921.89  1.32 % 

รวมท้ังสิ้น 1,846,456,197.67 100.00% 
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4.  วิธีด าเนินการและข้ันตอนการจัดท าต้นทุนผลผลิต 
 การจัดท าต้นทุนผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นการจัดท าต้นทุนผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จากข้อมูลผลการเบิกจ่ายของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในระบบการบริหารจัดการการเงินการคลัง
ภาครัฐ (GFMIS) และระบบบริหารทรัพยากรในองค์กร (ระบบ ERP) ป ีพ.ศ.2562 โดยมีขั้นตอนการจัดท า
ต้นทุนผลผลิต ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์และก าหนดผลผลิตหลัก และกิจกรรมหลัก 
 -  ผลผลิตหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มี 
5 ผลผลิตคือ ผลผลิตการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ผลผลิตการจัดการเรียนการสอนด้าน
สังคมศาสตร์ ผลงานการบริการวิชาการ ผลงานการด าเนินงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้  ผลงานด้าน
ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
 -  วิเคราะห์กิจกรรมหลัก โดยยึดผลผลิต / กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมคือ จัดการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์ ผลผลิตจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ การบริการวิชาการ การด าเนินงานวิจัย
เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี การด าเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้  ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
 ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดศูนย์ต้นทุนหลัก และศูนย์ต้นทุนสนับสนุน  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีพันธกิจในการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการ
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การก าหนดศูนย์ต้นทุนหลักจึงเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินกิจกรรมหลักของพันธกิจ  
 -  ศูนย์ต้นทุนหลัก มี 8 ศูนย์ต้นทุน คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  
 -  ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน เป็นศูนย์ต้นทุนที่สนับสนุนด าเนินกิจกรรมของศูนย์ต้นทุนหลัก มี
จ านวน 18 ศูนย์ต้นทุนคือ ส านักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน กองกลาง ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา กองคลัง ส านักงานตรวจสอบภายใน กองบริหารงานบุคคล ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนาอาคารสถานที ่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วัฒธรรม และส านักงานบริหาร เขตพ้ืนที่ เชียงราย, 
ล าปาง, น่าน, ตาก, พิษณุโลก 
 ขั้นตอนที่ 3 ดึงข้อมูลต้นทุนจากระบบ ERP 
 -  น าข้อมูลรายจ่ายจริงจากระบบ ERP จ าแนกตามศูนย์ต้นทุนและแหล่งของเงิน 
 -  น าข้อมูลที่ได้จากระบบ ERP มาจ าแนกตามประเภทงบประมาณ ศูนย์ต้นทุน และประเภท
ค่าใช้จ่าย 
 -  น าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาค่าใช้จ่ายและจัดเรียงล าดับประเภทค่าใช้จ่ายตามรายงานงบ
การเงิน โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อม  
 ขั้นตอนที่ 4 ค านวณหาต้นทุน ตามศูนย์ต้นทุน 
 น าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 มาค านวณหาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักและต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย โดยใช้เกณฑ์การปันส่วนเป็นเครื่องมือหลักในการค านวณหาต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต 
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 ขั้นตอนที่ 5 ค านวณหาต้นทุน ตามกลุม่สาขาวิชา 
 -  กระจายต้นทุนจากหน่วยงานสนับสนุนเข้าสู่หน่วยงานหลัก โดยใช้เกณฑ์การปันส่วนต้นทุน
หน่วยงานสนับสนุนเข้าหน่วยงานหลัก ในการจัดสรรเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาไปยังหน่วยงานหลัก
ต่างๆ จะข้ึนอยู่กับอัตราส่วนที่ก าหนดจากจ านวนนักศึกษา (FTES) 
 -  ค านวณหาต้นทุนของผลผลิตหลักของมหาวิทยาลัยจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ค านวณต้นทุน
ต่อหน่วย (FTES) ของการผลิตบัณฑิต  
 

ต้นทุนต่อหน่วย (FTES) = 
ต้นทุนรวม 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา 
 
 4.1 วิธีการค านวณต้นทุนต่อหน่วย 
  การค านวณต้นทุนต่อหน่วยมีขั้นตอนดังนี้ 
  1) ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่สามารถควบคุมได้บวกกับ ค่าใช้จ่ายปันส่วนจ านวน
ค่าใช้จ่ายของส่วนกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
  2) จัดสรรค่าใช้จ่ายเข้าผลผลิตหลัก โดยระบุค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost : DC) ตาม
ผลผลิตหลักก่อน เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายที่ระบุตามโครงจากจากระบบ ERP (ค่าตอบแทน 
ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นต้น) ส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect Cost : IDC) 
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานร่วมกัน เพ่ือจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย (ค่าใช้จ่ายจากโครงการจากงบด าเนินงาน งบรายจ่ายอื่น) ปันส่วนตามค่า FTES ใน
ระดับปริญญาตรีและจ านวนนักศึกษาในระดับ ปวส.และระดับ ปวช.2. ค่าใช้จ่ายรับปันส่วนจ านวน
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 3) ส าหรับผลผลิตด้านการเรียนการสอน ในปีงบประมาณ 2562 ได้ค านวณเพื่อจัดสรรค่าใช้จ่าย
แต่ละหลักสูตรให้มีความใกล้เคียงความเป็นจริงและสะท้อนกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากที่สุด  โดย
การจัดสรรค่าใช้จ่ายจะพิจารณาการจัดสรรค่าใช้จ่ายทางตรงลงรายชั่วโมงของการเรียนการสอน  และ
จัดสรรตามโครงการที่ได้รับขออนุมัต ิ(ระบบ ERP) ส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมซึ่งไม่สามารถระบุได้ชัดเจนให้ใช้
เกณฑ์การปันส่วนที่เหมาะสม (FTES)  เพ่ือปันส่วนเข้าแต่ละหลักสูตร 
 
 4.2 เกณฑ์การจัดสรรค่าใช้จ่าย 

 ในปีงบประมาณ 2562 ได้ใช้เกณฑ์ในการจัดสรรค่าใช้จ่ายหลายเกณฑ์ เพ่ือสะท้อนถึง
กิจกรรมหลักและการจัดการเรียนการสอน เพ่ือท าให้ต้นทุนที่จัดสรรให้แต่ละหลักสูตรใกล้เคียงความเป็น
จริงมากท่ีสุด  
 

ชื่อบัญช ี เกณฑ์การปันส่วน 
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร-สายวิชาการ ระดับท่ี 1 จัดสรรเข้าพันธกิจที่เกีย่วข้อง (การเรียนการสอน วิจัย บริการ

วิชาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหาร) 
ระดับท่ี 2 ส าหรับพันธกิจการเรียนการสอนจัดสรรเป็นคา่ใช้จ่ายทางตรง
ตามจ านวนช่ัวโมงการสอนของแตล่ะวิชา 
หมายเหตุ : บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร-สายวิชาการประกอบด้วย เงินเดือน 
ค่าจ้าง เงินสมทบกองทุนประกันสงัคม เงินประจ าต าแหน่งค่าตอบแทน
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ชื่อบัญช ี เกณฑ์การปันส่วน 
เหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่งค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
ค่าครองชีพเงินเดือนและค่าจ้างอ่ืนเงินชดเชยสมาชิก กบข. เงินสมทบ 
กบข. เงินสมทบกสจ. ค่าเช่าบ้าน ค่าวิชาชีพ ค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่า
เรียนบุตร 

บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร-สายสนับสนุน ระดับท่ี 1 จดัสรรเข้าพันธกิจที่เกีย่วข้อง (การเรียนการสอน วิจัยบริการ
วิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 
ระดับท่ี 2 ส าหรับพันธกิจการเรียนการสอนจัดสรรเป็นคา่ใช้จ่ายทางตรง
ตามจ านวนช่ัวโมงการสอนของแตล่ะวิชา 
หมายเหตุ : บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร-สายสนับสนุน ประกอบด้วย 
เงินเดือน ค่าจ้างเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเงินตอบแทนพิเศษของผู้
ได้รับเงินเต็มขั้นคา่ตอบแทนพนักงานราชการ ค่าครองชีพเงินเดือนและ
ค่าจ้างอ่ืนเงินชดเชยสมาชิก กบข. เงินสมทบ กบข. เงินสมทบ กสจ.ค่า
รักษาพยาบาลและคา่เลา่เรยีนบุตร 

บัญชีค่าล่วงเวลา FTES 
บัญชีค่าใช้จ่าย ทุนการศึกษา-ในประเทศ จ านวนนักศึกษาท่ีไดร้ับทุนการศึกษา (ตามสาขาของนักศึกษาท่ีไดร้บัทุน) 
บัญชีค่าใช้จ่าย  
ด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ 

ระดับท่ี 1 จัดสรรตามสาขาของบุคลากรทีไ่ด้รับการฝึกอบรมในประเทศ 
ระดับท่ี 2 FTES 

บัญชีค่าใช้จ่าย  
ด้านการฝึกอบรม-ตา่งประเทศ 

ระดับท่ี 1 จัดสรรตามหลักสูตรของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม
ต่างประเทศ ระดับท่ี 2 FTES 

บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง-เดินทางในประเทศ ระดับท่ี 1 จัดสรรตามหลักสูตรของบุคลากรเดินทางไปราชการในประเทศ 
ระดับท่ี 2 FTES 

บัญชีค่าท่ีพัก-ในประเทศ ระดับท่ี 1 จัดสรรตามหลักสูตรของบุคลากรเดินทางไปราชการในประเทศ 
ระดับท่ี 2 FTES 

บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ ระดับท่ี 1 จัดสรรตามหลักสูตรของบุคลากรเดินทางไปราชการในประเทศ 
ระดับท่ี 2 FTES 

บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ต่างประเทศ FTES 
บัญชีค่าวัสด ุ ระดับท่ี 1 จัดสรรตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ แยกตามหลักสูตรในระบบ 

ERP  
ระดับท่ี 2 FTES 

บัญชีค่าซ่อมแซมและคา่บ ารุงรักษา ระดับท่ี 1 จัดสรรตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ แยกตามหลักสูตรในระบบ 
ERP   
ระดับท่ี 2 FTES 

บัญชีค่าเช้ือเพลิง FTES 
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ระดับท่ี 1 จัดสรรตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ แยกตามหลักสูตรในระบบ 

ERP   
ระดับท่ี 2 FTES 

บัญชีค่าไฟฟ้า ระดับท่ี 1 ปันส่วนตามการใช้พื้นที่ 
ระดับท่ี 2 FTES  

บัญชีค่าน้ าประปาและน้ าบาดาล ระดับท่ี 1 ปันส่วนตามการใช้พื้นที่ 
ระดับท่ี 2 FTES 

บัญชีค่าโทรศัพท์ FTES 
บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ระดับท่ี 1 ปันส่วนตามการใช้พื้นที่ 
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ชื่อบัญช ี เกณฑ์การปันส่วน 
ระดับท่ี 2 FTES 

บัญชีค่าบริการไปรษณียโ์ทรเลขและ
ขนส่ง 

FTES 

บัญชีค่าเบี้ยประกันภยั FTES 
บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม ระดับท่ี 1 จัดสรรตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ แยกตามหลักสูตรในระบบ 

ERP ระดับท่ี 2 FTES  
บัญชีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก ระดับท่ี 1 จัดสรรตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ แยกตามหลักสูตรในระบบ 

ERP  ระดับท่ี 2 FTES 
บัญชีค่าประชาสัมพันธ์ ระดับท่ี 1 จัดสรรตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ แยกตามหลักสูตรในระบบ 

ERP ระดับท่ี 2 FTES   
บัญชีค่าใช้สอยอ่ืน ๆ FTES 
บัญชีค่าตอบแทนปฏิบตัิงาน ระดับท่ี 1 จัดสรรตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ แยกตามหลักสูตรในระบบ 

ERP  ระดับท่ี 2 FTES   
บัญชีค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูก
สร้าง 

ระดับท่ี 1 จัดสรรตามหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
ระดับท่ี 2 FTES 

บัญชีค่าเสื่อมราคา-ครุภณัฑ ์
 

ระดับท่ี 1 จัดสรรตามหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
ระดับท่ี 2 FTES 

บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามหลักสูตรที่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
บัญชีรายได้ขายสินค้าและบริการ ระดับท่ี 1 จัดสรรตามหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง 

ระดับท่ี 2 FTES 
บัญชีรายได้ดอกเบีย้ของหน่วยงาน FTES 

 
 
5.  ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
  ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการเรียนการสอนรวมทั้งหมด 
84 หลักสูตร แบ่งเป็นการเรียนการสอนระดับปริญญาโท การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและการเรียน
การสอนต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยที่ได้ออกมานั้น มหาวิทยาลัยได้น ามาวิเคราะห์
รวมกับหน่วยงานคณะแต่ละคณะถึงสาเหตุของการเพ่ิมขึ้นและลดลงของต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ซึ่งในปีงบประมาณนี้จะเห็นว่าหลายหลักสูตรมีต้นทุนต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้น และมีหลายหลักสูตรที่
มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ดังนี้ 
   5.1 การเรียนการสอนระดับปริญญาโทมีจ านวน 6 หลักสูตร หลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหน่วยมาก
ที่สุดคือ 
   ล าดับที่ 1  หลักสูตร ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ         

1,001,713.97 บาท  
   ล าดับที่ 2  หลักสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ   มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 2,338,452.07 บาท  
   ล าดับที่ 3   หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ  2,901,004.97 บาท 
   ระดับปริญญาโทมีจ านวนทั้งหมด 6 หลักสูตร แต่ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้
ชะลอการเปิดหลักสูตร ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์เนื่องจากหลักสูตรมีปัญหาการปรับปรุง
หลักสูตร และหลักสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจก็ได้มีการปิดหลักสูตรเนื่องจากระยะเวลา 3 ปีที่ ผ่านมา
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หลักสูตรไม่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา จึงท าให้ทั้ง 2 หลักสูตรนี้งดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 
2562  ส่วนค่า FTSE ที่แสดงออกมาคือจ านวนนักศึกษาคงเหลือที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้  
   จากการปิดหลักสูตรในระดับปริญญาโททั้งสองหลักสูตรไปนั้นท าให้ต้นทุนต่อหน่วยใน
หลักสูตร ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ มีต้นทุนต่อหน่วยมากที่สุดต่อมาคือหลักสูตร ศป.ม.
ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ และการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตโดยรวมของระดับปริญญา
โท นั้น พบว่าหลักสูตร วทม.เทคโนโลยีการเกษตร และวทม.พืชศาสตร์มีต้นทุนต่อหน่วยน้อยที่สุด 
  5.2 การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ จ านวน 8 
หลักสูตร หลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหน่วยมากที่สุดคือ  
   ล าดับที่ 1  หลักสูตร วท.บ. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ       

338,078.25 บาท 
   ล าดับที่ 2  หลักสูตร วท.บ. พัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 286,345.20 

บาท 
   ล าดับที่ 3  หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีภมูิทัศน์ มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 191,983.56 บาท 
   เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีของหลักสูตรพบว่า ปริมาณค่า FTES โดย
เฉลี่ยเพิม่ข้ึนจากปีก่อนเพียงร้อยละ 1.12 ต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 7.64 เนื่องจากปริมาณปริมาณค่า FTES 
ของหลายหลักสูตรมีปริมาณน้อยมาก สาเหตุจากหลักสูตรไม่เป็นที่นิยมของผู้เรียน หลักสูตรควรน าผลการ
วิเคราะห์เพื่อพิจารณาการปิดหลักสูตร 
  5.3 การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์จ านวน 20 หลักสูตร หลักสูตร
ที่มีต้นทุนต่อหน่วยมากที่สุดคือ  
   ล าดับที่ 1  หลักสูตร อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ  419506.45 บาท 

(เนื่องจากเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจากนักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษา แต่หลักสูตรได้
ปิดแล้วในปีงบประมาณ 2562) 

   ล าดับที่ 2  หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มีต้นทุนต่อหน่วย
เท่ากับ 169,207.93 บาท 

   ล าดับที่ 3  หลักสูตร วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 
145,517.91 บาท 

   ในปีการศึกษา 2562 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ได้ยกเลิกหลักสูตร หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เหลือเพียงหลักสูตร วศ.บ.
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ จึงท าให้ปริมาณค่า FTES ของทั้ง 2 หลักสูตรลดลง
จากปีก่อน ซึ่งค่า FTES ที่เหลือนี้คือปริมาณนักศึกษาคงค้างที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังมี
หลักสูตร อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยได้มีการยกเลิกไปแล้วเหมือนกันตั้งแต่ปีการศึกษา 
2561 ปริมาณค่า FTES ที่แสดงคือนักศึกษาคงค้างที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ในภาพรวมนั้นสาขา
วิศวกรรมศาสตร์มีต้นทุนรวมที่สูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.84 ปริมาณค่า FTES โดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
3.99 แต่ในปีนี้ต้นทุนต่อหน่วยโดยรวมของสาขาวิศวกรรมศาสตร์ลดลงร้อยละ 3.04 มหาวิทยาลัยควร
บริหารจัดการหลักสูตรที่ยังคงมีต้นทุนต่อหน่วยที่มาก แม้ว่าค่า FTES ที่เพ่ิมสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยไม่อาจ
คาดการณ์ได้ว่าในปีต่อๆ ไป ปริมาณค่า FTES จะเพ่ิมข้ึนต่อไป 
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  5.4 การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาขาเกษตรศาสตร์จ านวน 6 หลักสูตร หลักสูตรที่มี
ต้นทุนต่อหน่วยมากที่สุดคือ  
   ล าดับที่ 1  หลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์ มตี้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ  261,746.33 บาท  
   ล าดับที่ 2  หลักสูตร วทบ.ประมง มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 182,041.84 บาท 
   ล าดับที่ 3  หลักสูตร วท.บ. (พืชศาสตร์/สัตวศาสตร์/ประมง) มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 

136,420.63 บาท 
   จากการปรับปรุงหลักสูตรที่น า 3 หลักสูตรรวมเข้าไว้ในหลักสูตร หลักสูตร วท.บ.
เกษตรศาสตร์ จึงท าให้ปริมาณค่า FTES ของสาขาลดลงร้อยละ 16.34 ถึงแม้นต้นทุนรวมจะลดลงแต่
ปริมาณค่า FTES ที่ลดลงจึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตยังคงสูงหากเทียบกับหลักสูตรอ่ืนๆ หลักสูตร 
กรณีรายได้ของมหาวิทยาลัยและกรณีรวมรายได้จากรัฐบาลแล้วทุกหลักสูตรของสาขาไม่เกิดความคุ้มค่า 
หากจะให้เกิดความคุ้มค่าในหลักสูตรต้องเพ่ิมปริมาณค่า FTES มากขึ้นหรือลดค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ต้นทุนรวม
ลดลงหลักสูตรจึงจะเกิดความคุ้มค่า 
  5.5 การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจจ านวน 8 หลักสูตร หลักสูตรที่มี
ต้นทุนต่อหน่วยมากที่สุดคือ  
   ล าดับที่ 1  หลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ  

202,808.05 บาท      
   ล าดับที่ 2  หลักสูตร บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 158,504.27 บาท 
   ล าดับที่ 3  หลักสูตร บธ.บ.การจัดการ มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 128,810.20 บาท 
   ในปีการศึกษา 2562 สาขาบริหารธุรกิจได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่โดยน า 3 หลักสูตรรวมเข้าไว้
ด้วยกันคือ หลักสูตร บธ.บ.การจัดการ หลักสูตร บธ.บ.การตลาด และหลักสูตรบธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
รวมเข้าไว้ในหลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ และยกเลิกหลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ให้
เหลือเพียง หลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จึงท าให้ในปีการศึกษา 2562 งดรับนักศึกษาใน
หลักสูตรดังกล่าว ปริมาณค่า FTEs ที่เหลือคือปริมาณนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ภาพรวมของสาขา
บริหารธุรกิจถ้าไม่นับรวมหลักสูตรที่มีการปรับปรุงหรือยกเลิก หลักสูตรอ่ืน ๆ มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.51  และมีต้นทุนต่อหน่วยน้อยกว่าสาขาอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัย หากการวัด
ความคุ้มค่าแล้วกรณีรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่มีหลักสูตรไหนเกิดความคุ้มค่า แต่หากรวมรายได้จาก
รัฐบาลแล้วทุกหลักสูตรในสาขาบริหารธุรกิจเกิดความคุ้มค่า 
   5.6 การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาขาศิลปกรรมศาสตร์จ านวน 6 หลักสูตร หลักสูตรที่
มีต้นทุนต่อหน่วยมากที่สุดคือ  
   ล าดับที่ 1  หลักสูตร ทล.บ.เซรามิก มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ  168,283.68 บาท    
   ล าดับที่ 2  หลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 

146,178.73 บาท 
   ล าดับที่ 3  หลักสูตร ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 130,515.43 

บาท 
  ในปีการศึกษา 2562 สาขาศิลปกรรมศาสตร์ได้ปิดหลักสูตร หลักสูตร ทล.บ.เซรามิก และ
หลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และเหลือเพียงนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ภาพรวมต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสาขาลดลงร้อยละ 6.29 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 มี จ านวน
อาจารย์เจ้าหน้าที่ในสาขาเกษียณอายุราชการเป็นจ านวนมากจึงท าให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายบุคลากรในสาขา
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ศิลปกรรมศาสตร์ลงลดในปีงบประมาณ 2562 ถึงแม้ว่าต้นทุนรวมจะลดลงแต่ปริมาณค่า FTES ที่ลดลงจึง
ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรสาขาศิลปกรรมศาสตร์ยังคงสูงกว่าหลายๆหลักสูตร  ในมหาวิทยาลัย 
หากการวัดความคุ้มค่าแล้วกรณีรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่มีหลักสูตรไหนเกิดความคุ้มค่า แต่หากรวม
รายได้จากรัฐบาลแล้วทุกหลักสูตรในสาขาศิลปกรรมศาสตร์เกิดความคุ้มค่า 
  5.7 การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์จ านวน 3 หลักสูตร 
หลักสูตรที่มีตน้ทุนต่อหน่วยมากที่สุดคือ  
   ล าดับที่ 1  หลักสูตร สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ   

430,145.86 บาท (เนื่องจากเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจากนักศึกษาท่ียังไม่จบ
การศึกษา แต่หลักสูตรได้ปิดแล้วในปีงบประมาณ 2562)  

   ล าดับที่ 2  หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ  117,587.22 
บาท 

   ล าดับที่ 3  หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรม มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 109,415.89 บาท 
  5.8 การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์จ านวน 3 
หลักสูตร หลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหน่วยมากที่สุดคือ  
   ล าดับที่ 1  หลักสูตร ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 

144,339.50 บาท   
   ล าดับที่ 2  หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ  

82,334.63 บาท 
   ล าดับที่ 3  หลักสูตร ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 

78,480.80 บาท 
   ในปีการศึกษา 2561 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ปิดหลักสูตรสถ.บ.เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม เหลือเพียงนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาเพียงเล็กน้อย ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตภาพรวม
ของสาขาลดลงร้อยละ 0.38 ปริมาณค่า FTES เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.39 จากปีก่อน หากการวัดความคุ้มค่า
แล้วกรณีรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่มีหลักสูตรไหนเกิดความคุ้มค่า แต่หากรวมรายได้จากรัฐบาลแล้วทุก
หลักสูตรในสาขาสถาปัตยกรรมเกิดความคุ้มค่า  
  5.9 การเรียนการสอนระดับปวส.สาขาวิศวกรรมศาสตร์จ านวน 10 หลักสูตร หลักสูตรที่มี
ต้นทุนต่อหน่วยมากที่สุดคือ  
   ล าดับที่ 1 หลักสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 76,467.05 บาท  
   ล าดับที่ 2  หลักสูตร ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 71,998.65 บาท 
   ล าดับที่ 3  หลักสูตร ปวส.ช่างยนต์ มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 66,173.88 บาท  
  5.10 การเรียนการสอนระดับปวส.สาขาเกษตรศาสตร์จ านวน 6 หลักสูตร หลักสูตรที่มีต้นทุน
ต่อหน่วยมากที่สุดคือ  
   ล าดับที่ 1  หลักสูตร ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 121,857.03 

บาท 
   ล าดับที่ 2  หลักสูตร ปวส.สัตวศาสตร์ มตี้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 102,775.41 บาท 
   ล าดับที่ 3  หลักสูตร ปวส.ประมง มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 97,236.16 บาท  
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  5.11 การเรียนการสอนระดับปวส.สาขาบริหารธุรกิจจ านวน 3 หลักสูตร หลักสูตรที่มีต้นทุน
ต่อหน่วยมากที่สุดคือ  
   ล าดับที่ 1  หลักสูตร ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 121,857.03 

บาท 
   ล าดับที่ 2  หลักสูตร ปวส.สัตวศาสตร์ มตี้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 102,775.41 บาท 
   ล าดับที่ 3  หลักสูตร ปวส.ประมง มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 97,236.16 บาท 
   ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยได้หยุดรับนักศึกษาระดับปวส.ในบางหลักสูตรและ เปิดรับ
อีกครั้งในปีการศึกษา 2562 จึงท าให้ในปีนี้มีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 54.08 และเกิดต้นทุนรวมที่
สูงขึ้น แต่ต้นทุนผลผลิตภาพรวมของระดับปวส.ลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 11.96  หากการวัดความคุ้มค่า
แล้วกรณีรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่มีหลักสูตรไหนเกิดความคุ้มค่า แต่หากรวมรายได้จากรัฐบาลแล้วทุก
หลักสูตรในระดับปวส.เกิดความคุ้มค่า 
  5.12 การเรียนการสอนระดับปวช.จ านวน 4 หลักสูตร หลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหน่วยมากที่สุด
คือ  
   ล าดับที่ 1  หลักสูตร ปวช. เตรียมบริหารธุรกิจ มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 130,303.79  บา  
   ล าดับที่ 2  หลักสูตร ปวช. เตรียมสถาปัตยกรรม มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 112,105.15 

บาท 
   ล าดับที่ 3  หลักสูตร ปวช. เมคคาทรอนิกส์ มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 106,256.89 บาท 
  ระดับ ปวช. ในภาพรวมนั้นมีในปีงบประมาณ 2562 มีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้น  แต่ยังมี
ต้นทุนรวมสูงจากปีก่อนจึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักสูตรในระดับปวช.สูงกว่าปีก่อนเป็นจ านวน
มากหากการวัดความคุ้มค่าแล้วกรณีรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่มีหลักสูตรไหนเกิดความคุ้มค่า แต่หากรวม
รายได้จากรัฐบาลแล้วทุกหลักสูตรในระดับปวช.เกิดความคุ้มค่า    
 
6. การวัดความคุ้มค่า 
  ในการวัดความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของหลักสูตร ต้องใช้รายได้ของมหาวิทยาลัยประจ าปี
งบประมาณ 2562 โดยน ามาค านวณเป็นรายได้ต่อหน่วยเพ่ือค านวณอัตราส่วนประสิทธิภาพของการ
บริหารต้นทุน และน ารายได้ต่อหน่วยที่ค านวณได้มาเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพของ
หลักสูตร โดยแบ่งรายได้ออกเป็น  2 ส่วน คือ  

กรณีที ่1 รายได้จากรัฐบาลรวมรายได้จากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อหน่วยกับต้นทุนต่อ
หน่วย ผลการวัดความคุ้มค่าที่แสดงออกมาคือ มีจ านวนหลักสูตรที่ผลการค านวณมากกว่า 1 คือเกิดความ
คุ้มค่าจ านวนทั้งหมด 44 หลักสูตร และหลักสูตรที่ผลการค านวณน้อยกว่า 1 คือไม่เกิดความคุ้มค่าจ านวน 
40 หลักสูตร ดังนี้ 
  -  การเรียนระดับปริญญาโท เกิดความคุ้มค่าจ านวน 3 หลักสูตร และไม่เกิดความคุ้มค่าจ านวน 

3 หลักสูตร 
  -  การเรียนระดับปริญญาตรี เกิดความคุ้มค่าจ านวน 21 หลักสูตร และไม่เกิดความคุ้มค่า

จ านวน 33 หลักสูตร  
  -  การเรียนระดับปวส. เกิดความคุ้มค่าจ านวน 17 หลักสูตร และไม่เกิดความคุ้มค่าจ านวน 3 

หลักสูตร  
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  -  การเรียนระดับปวช. เกิดความคุ้มค่าจ านวน 3 หลักสูตร และไม่เกิดความคุ้มค่าจ านวน 1
หลักสูตร  

กรณีที่ 2 รายได้จากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อหน่วยกับต้นทุนต่อหน่วยเมื่อน ามา
ค านวณความคุ้มค่านั้น ผลปรากฏว่าไม่มีหลักสูตรใดที่ผลการค านวณมากกว่า 1 คือแต่ละหลักสูตรไม่เกิด
ความคุ้มค่ามหาวิทยาลัยควรทบทวนการบริหารงานงบประมาณเงินรายได้จากการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตรที่เกิดขึ้น หากในอนาคตมหาวิทยาลัยไม่ได้รับ
เงินสนับสนุนจากรัฐบาลจะท าให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความยากล าบาก เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมากกว่ารายได้ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากการด าเนินงานเอง ผลการวัดความคุ้มค่าแสดง
ดังตาราง 
 

ตารางแสดงการวัดความคุ้มค่า การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ชื่อผลผลิต 
วัดความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล 
กรณี 1 กรณี 2 

ผลต่าง
ต้นทุน 

มี/ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

การเรียนการสอนระดับปริญญาโท 
หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ  ไม่มีประสิทธิผล  
หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผล  
หลักสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ N/A 
หลักสูตร ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ N/A 
หลักสูตร วทม.เทคโนโลยีการเกษตร คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผล  
หลักสูตร วทม.พืชศาสตร์ คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่มีประสิทธิผล  
การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ      
หลักสูตร วท.บ. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่มีประสิทธิผล  
หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผล  
หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ N/A 
หลักสูตร วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ N/A 
หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโลยีการอาหาร ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผล  
หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ  ไม่มีประสิทธิผล  
หลักสูตร คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่มีประสิทธิผล  
หลักสูตร วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ  
สาขาวิศวกรรมศาสตร์      
หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า มากกว่า ไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่มีประสิทธิผล  
หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผล  
หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่มีประสิทธิผล  

หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผล  
หลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ  ไม่มีประสิทธิผล  
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ  ไม่มีประสิทธิผล  
หลักสูตร วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ  
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่มีประสิทธิผล  
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผล  
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธา คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่มีประสิทธิผล  
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ชื่อผลผลิต 
วัดความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล 
กรณี 1 กรณี 2 

ผลต่าง
ต้นทุน 

มี/ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ  ไม่มีประสิทธิผล  
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผล  
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผล  
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผล  
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ 
ควบคุมอัตโนมัติ 

ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ  

หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่มีประสิทธิผล  
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ  ไม่มีประสิทธิผล  
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ  
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผล  
หลักสูตร อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผล  
สาขาเกษตรศาสตร์      
หลักสูตร วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผล  
หลักสูตร วทบ.ประมง ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผล  
หลักสูตร วทบ.พืชศาสตร์ ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผล  
หลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์ ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผล  
หลักสูตร วท.บ. (พืชศาสตร์/สัตวศาสตร์/ประมง) ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ  
หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า หลักสูตรใหม่ N/A 
สาขาบริหารธุรกิจ      
หลักสูตร บช.บ.การบัญชี คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่มีประสิทธิผล  
หลักสูตร บธ.บ.การจัดการ ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผล  
หลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(นานาชาติ) 

คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผล  

หลักสูตร บธ.บ.การตลาด ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผล  
หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ  
หลักสูตร บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่มีประสิทธิผล  
หลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่มีประสิทธิผล  
หลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ N/A  
สาขาศิลปกรรมศาสตร์      
หลักสูตร ทล.บ.เซรามิก ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่มีประสิทธิผล  
หลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ  ไม่มีประสิทธิผล  
หลักสูตร ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผล  
หลักสูตร ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ  ไม่มีประสิทธิผล  
หลักสูตร ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ  ไม่มีประสิทธิผล  
หลักสูตร ศล.บ.ทัศนศิลป์ ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผล  
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์      
หลักสูตร สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผล  
หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรม ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่มีประสิทธิผล  
หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่มีประสิทธิผล  
สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์      
หลักสูตร ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการโรงแรม ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่มีประสิทธิผล  
หลักสูตร ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ N/A  
หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผล  
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ชื่อผลผลิต 
วัดความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล 
กรณี 1 กรณี 2 

ผลต่าง
ต้นทุน 

มี/ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

การเรียนการสอนระดับต่ ากว่าปริญญาตรี (ปวส.) 
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ      
หลักสูตร ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า  ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการวัด 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์      
หลักสูตร ปวส.ช่างกลโรงงาน คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ ไม่มีการวัด 
หลักสูตร ปวส.ช่างยนต์ คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ ไม่มีการวัด 
หลักสูตร ปวส.ช่างโลหะ คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการวัด 
หลักสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ ไม่มีการวัด 
หลักสูตร ปวส.ไฟฟ้า คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ ไม่มีการวัด 
หลักสูตร ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการวัด 
หลักสูตร ปวส. ช่างจักรกลหนัก คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการวัด 
หลักสูตร ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการวัด 
หลักสูตร ปวส.ช่างก่อสร้าง คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการวัด 
หลักสูตร ปวส.ช่างกลเกษตร คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ ไม่มีการวัด 
สาขาเกษตรศาสตร์      
หลักสูตร ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ ไม่มีการวัด 
หลักสูตร ปวส.ประมง คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ ไม่มีการวัด 
หลักสูตร ปวส.พืชศาสตร์ คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ ไม่มีการวัด 
หลักสูตร ปวส.สัตวศาสตร์ ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ ไม่มีการวัด 
หลักสูตร ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ ไม่มีการวัด 
หลักสูตร ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ ไม่มีการวัด 

สาขาบริหารธุรกิจ      
หลักสูตร ปวส.การจัดการ คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการวัด 
หลักสูตร ปวส.การตลาด ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการวัด 
หลักสูตร ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการวัด 
การเรียนการสอนระดับต่ ากว่าปริญญาตรี (ปวช.) 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์      
หลักสูตร ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า ลดลง มีประสิทธิภาพ ไม่มีการวัด 
หลักสูตร ปวช. เมคคาทรอนิกส์ คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการวัด 

สาขาบริหารธุรกิจ      
หลักสูตร ปวช. เตรียมบริหารธุรกิจ ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการวัด 

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์      
หลักสูตร ปวช. เตรียมสถาปัตยกรรม คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพิ่มขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการวัด 
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7.  การวัดประสิทธิภาพ  
  จากตารางแสดงการวัดประสิทธิภาพของแต่ละหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการ
เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อ
ผลเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 น้อยกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะท า
ให้เกิดความมีประสิทธิภาพในหลักสูตร นั้น พบว่ามีจ านวนหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพจ านวนทั้งสิ้น 40 
หลักสูตร และไม่มีประสิทธิภาพจ านวน 39 หลักสูตรดังนี้ 

- การเรียนระดับปริญญาโท มีประสิทธิภาพจ านวน 3 หลักสูตร และไม่มีประสิทธิภาพจ านวน  
3 หลักสูตร 

- การเรียนระดับปริญญาตรี มีประสิทธิภาพจ านวน 24 หลักสูตร และไม่มีประสิทธิภาพจ านวน  
29 หลักสูตร  

- การเรียนระดับปวส. มีประสิทธิภาพจ านวน 11 หลักสูตร และไม่มีประสิทธิภาพจ านวน 9 
หลักสูตร  

- การเรียนระดับปวช. มีประสิทธิภาพจ านวน 1 หลักสูตร และไม่มีประสิทธิภาพจ านวน 3 
หลักสูตร 

 
8.  การวัดประสิทธิผล  
  จากตารางการวัดประสิทธิผลในการผลผลิตบัณฑิต(ระดับมหาวิทยาลัย) เปรียบเทียบจากจ านวน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 2561 และ บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 2560 และต้นทุนรวมในปีงบประมาณ 
2562 และ ต้นทุนรวมในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจ านวนบัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2560 เท่ากับ 4,777 
คน และบัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2561 เท่ากับ 4,544 คน ลดลง  233 คน การวัดประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิตระดับหลักสูตรระหว่างปี 2560 และ 2561 ดังนี้ 

- การเรียนการสอนระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร มีประสิทธิผลจ านวน 2 หลักสูตร ไม่มี
ประสิทธิผลจ านวน 2 หลักสูตร ข้อมูลไม่สามารถเปรียบเทียบได้จ านวน 2 หลักสูตร 

- การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 50 หลักสูตร มีประสิทธิผลจ านวน 21 หลักสูตร ไม่มี
ประสิทธิผลจ านวน 23 หลักสูตร ข้อมูลไม่สามารถเปรียบเทียบได้จ านวน 6 หลักสูตร 

 
9.  โอกาสในการแข่งขัน 
  การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในฐาน
การผลิตเดียวกันตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด ต้นทุนต่อหน่วยที่มหาวิทยาลัยเลือกมาท าการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบนั้น มาจากมหาวิทยาลัยในเครือข่าย 9 มทร. ซึ่งหลายๆปีที่ผ่านมานั้นกรมบัญชีกลาง
ได้จัดท ารายการการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยแต่ละหน่วยงานและเผยแพร่ยังเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง แต่ละหน่วยงานที่ต้องการใช้ข้อมูลสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ได้ แต่จากการติดตาม
สอบถามรายการงานเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยประจ าปี 2561 กรมบัญชีกลางได้แจ้งว่าได้ยกเลิกการ
จัดท าการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยแล้ว และแนะน าให้หน่วยงานที่ต้องการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วย
นั้น สามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายงานต้นทุนต่อหน่วยที่เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานตาม
เกณฑ์ประเมินผลทางบัญชี มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการรวบรวมรายต้นทุนต่อหน่วยขอ งแต่ละ
มหาวิทยาลัยในเครือ มทร. 9 แห่ง เพ่ือน ามาเปรียบเทียบโอกาสในการแข่งขัน แต่เนื่องด้วยปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เกณฑ์การประเมินผลทางบัญชีจากกรมบัญชีกลางออกมาล่าช้า จึงท าให้หลายมหาวิทยาลัยยัง
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ด าเนินการจัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยไม่แล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยจึงสามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วย
ได้เพียง มทร.พระนคร และ มทร.ตะวันออก และจากการเปรียบเทียบนั้น พบว่าหลายหลักสูตรของ มทร.
ล้านนา สามารถแข่งขันกับ มทร.พระนครได้ ซึ่งต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตจ านวนมากของมทร.ล้านนา มี
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่น้อยกว่า มทร.พระนคร แต่เมื่อเทียบกับ มทร.ศรีวิชัยแล้ว มทร.ล้านนา ไม่
สามารถแข่งขันกับมทร.ศรีวิชัยได้ เพราะต้นทุนต่อหน่วยจ านวนมากของมทร.ล้านนา มีต้นทุนต่อหน่วยที่
สูงกว่ามทร.ศรีวิชัย จะมีเพียงหนีงหลักสูตรที่มทร.ล้านนา สามารถแข่งขันกับมทร.ศรีวิชัยได้คือ หลักสูตร 
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา โดยผลการค านวนต้นทุนต่อหน่วยมทร.ล้านนา น้อยกว่า มทร.ศรีวิชัย เพียงเล็กน้อย  
 
10. สรุปผลการด าเนินงานการจัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดท าข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของแต่ละหลักสูตร 
เพ่ือจัดส่งกรมบัญชีกลางเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ โดยให้แต่ละหน่วยเบิกจ่ายจัดท าข้อมูลต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตของหน่วยตนเอง โดยกองคลังเป็นหน่วย ก ากับ ติดตาม ส่งเสริมให้แต่ละหน่วยเบิกจ่ายจัดท า
รายงานข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามคู่มือการจัดท าระบบฐานข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2555) แล้วน าข้อมูลจากทุกหน่วยเบิกจ่าย
มาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล มีการแก้ไขหากพบข้อผิดพลาด ก่อนจะน าข้อมูลมารวมกัน แล้ว
จัดท าเป็นข้อมูลสรุปในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อได้ผลสรุปต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในภาพรวมแล้ว
นั้น มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตรของแต่ละเขตพ้ืนที่ และวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยที่ชัดเจนมายิ่งขึ้น โดยด าเนินการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร  ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน  
 เมื่อต้นทุนต่อหน่วยประจ าปีงบประมาณได้รับการวิเคราะห์แล้วนั้น มหาวิทยาลัยได้น าเสนอ
รายงานต้นทุนต่อหน่วยต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 
2563 น าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย และน าเข้าประชุมกับกับ
ตัวแทนคณะโดยเชิญรองคณบดีฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมการวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการหลักสูตรของแต่ละคณะ 
 1)  ผลการน าเสนอเข้าคณะกรรมการบริการมหาวิทยาลัย (CEO) โดยคณะกรรมการบริหารได้
ทราบถึงต้นต่อหน่วยที่เกิดขึ้นและจะน าไปพิจารณาเป็นแนวทางการบริหารค่าใช้จ่ายบุคลากร  และใช้
รายการต้นทุนต่อหน่วยเป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป  
 2)  ผลการน าเสนอเข้าคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรม ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
  (1)  มหาวิทยาลัยควรทบทวนวิธีการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตให้ใกล้เคียงกับความเป็น
จริงโดยเฉพาะเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม  
  (2)  ให้ติดตามหลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูง หากในปีต่อไปต้นทุนที่เกิดขึ้นยังคงสูงขึ้นเรื่อย 
ๆ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยควรพิจารณาการปิดหรือปรับปรุงหลักสูตร  
  (3)  หลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาลดลงควรให้ฝ่ายรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับนักศึกษาทุกฝ่าย
ปรับแนวทางการแนะแนวเพ่ือให้มีนักศึกษาเพ่ิมข้ึน  
  (4)  คณะกรรมการได้แนะน าให้มหาวิทยาลัยปรับแนวทางการแนะแนวเพ่ือให้นักศึกษาเกิด
ความสนใจ และปรับเปลี่ยนหลักสูตรเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
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 3) ผลการประชุมรวมกับคณะต้นทุนต่อหน่วยภาพรวมของมหาวิทยาลัยนั้น พบว่าในปีการศึกษา 
2562 มีจ านวนหลายหลักสูตรที่มีการชะลอเปิดหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร จึงท าให้ในปีการศึกษา 
2562 หลายหลักสูตรงดรับนักศึกษา และยังมีหลายหลักสูตรที่ปิดหลักสูตรลงไป โดยการน าหลักสูตรที่ท า
การปิดไปรวมเข้าไว้ในหลักสูตรใหม่ ท าให้ภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีปริมาณค่า FTES ลดลงจากปีก่อน 
ค่า FTES ที่มีจ านวนน้อยในบางหลักสูตรเกิดจากจ านวนนักศึกษาท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษา คณะจะน าข้อมูล
ต่อหน่วยนี้ไปใช้ในการพิจารณาการเปิดปิดหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและปริมาณ
ผู้เรียน 
 

มหาวิทยาลัยได้เห็นถึงความส าคัญของรายงานต้นทุนต่อหน่วยจึงคิดว่าหากข้อมูลที่น ามาค านวณ
ต้นทุนต่อหน่วยสมบูรณ์สามารถจัดท าเป็นระบบเพ่ือเป็นข้อมูลแนวทางในการบริหารจัดการการใช้
งบประมาณของมหาวิทยาลัยได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยจะด าเนินการสร้างระบบ
ค านวณต้นทุนต่อหน่วยเพ่ือที่สามารถค านวณต้นทุนออกมาได้อย่างชัดเจน และถูกต้อง ซึ่งปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยยังใช้บุคลากรในการค านวณต้นทุนต่อหน่วย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานย่อยจ านวนหลาย
เขตพ้ืนที่จึงจ าเป็นต้องมีระบบการค านวณต้นทุนที่ดีและเป็นระบบเหมือนกัน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้
ต้นทุนต่อหน่วยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ด้านการบริหารและตัดสินใจ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2562 
 

 ข้อ 3. ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำม
พันธกิจของสถำบันและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.นิวัตร  มูลปา 

รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและพฒันาระบบ 
หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวโอปอล์  ลาวลัย์ 

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมลูและรำยงำน : ว่าท่ีร้อยตรีวรกมล  สันชุมภ ู
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1123 
E-mail :  - 

 
ผลกำรด ำเนินงำน :  
 การด าเนินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  คณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  และการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ยังได้ยึดหลักกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน  COSO 
(Committee  of  Sponsoring Organization of the Tread Way  Commission)  คือ 
 1.   การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง 
 2.   การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ 
 3.   การประเมินความเสี่ยง 
 4.   กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 
 5.   กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 6.   ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง 
 7.   การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ 

ส าหรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  คณะกรรมการ
ด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  ได้วางกรอบการบริหารความเสี่ยง  โดยแบ่งความเสี่ยง
ออกเป็น  5  ด้าน  ดังนี้ 
 1.   ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 2.   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
 3.   ความเสี่ยงด้านการเงิน 
 4.   ความเสี่ยงด้านนโยบาย 
 5.   ด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ความเสี่ยงทั้ง  5  ด้าน  ได้มีการวิเคราะห์  และจัดล าดับความเสี่ยง  โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความ
เสี่ยง (Impact)  โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้  ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยง
เป็นไปอย่างเหมาะสม  จากการประเมินความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563  พบว่า  ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
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เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.
2562-2565   
 เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนขับเคลื่อนนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยทั่วทั้ง
องค์กร จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (5.1-3-
02) อีกทั้งได้จัดโครงการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (5.1-3-04) ในวันที่ 
13 มกราคม 2563 ประชุมผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมตามพ้ืนที่ เพ่ือให้ความรู้ในการ
บริหารความเสี่ยงแก่ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ร่วม
วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบ พร้อมจัดล าดับความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยน าผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก มาหาแนวทางการจัดการความเสี่ยง /โครงการ/
กิจกรรม อีกท้ังก าหนดผู้รับผิดชอบ และก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน ปัจจัยตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ประเด็น 
(5.1-3-04) (5.1-3-05) ดังนี้  
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ปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
มหำวิทยำลัยวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

 

ยุทธศำสตร์ ควำมเสี่ยง 
ประเภท 

ควำมเสี่ยง 
ปัจจัยท่ีท ำให้เกิดควำมเสี่ยง 

ปัจจัยควำมเสี่ยง(P) 

ภำยใน ภำยนอก 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศกึษาเพื่อ
ผลิตก าลังคนนักวิชาชีพท่ีเน้นปฏิบตัิการ 
(Hands-On) 
เพื่อพัฒนาและผลิตก าลังคนนักปฏิบัติใน
สาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยดึ
มั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 1. จ านวนนักศึกษาตัวป้อนเพื่อ
สร้างบณัฑิตนักปฏิบัตลิดลงไม่
เป็นไปตามแผนรับ 

ด้าน
ยุทธศาสตร์ 

1. ค่านิยมในการเลือกสถานศึกษาของนักเรียน/
นักศึกษา/ผู้ปกครอง   

 

2. กลยุทธ์การแนะแนวไม่เหมาะสม    
2. การผลติก าลังคนนักวิชาชีพท่ี
เน้นปฎิบัติการไม่ตรงตามความ
ต้องการของประเทศ 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1. สถานประกอบการเปลีย่นความต้องการมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานตามเทคโนโลยีที่เปลีย่นแปลง   

 

2.  การบรหิารหลักสตูรให้ทันต่อการเปลีย่นแปลง      

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวทิยาลัยเพื่อ
การเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ พัฒนา
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์  การบริการ
วิชาการ นวัตกรรม และก าลังคน เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

3.การปฏิบัติการบูรณาการงานวิจยั 
นวัตกรรมและการบริการวิชาการสู่
การเรยีนการสอนไม่พิจารณาใน
ภาพองค์รวม 

 ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1. ขาดการเช่ือมโยงข้อมลูและเป้าหมายในการ
ด าเนินการร่วมกันทั้งระบบ  

 
  

2. การเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบในการปฏิบัติงานด้าน
การวิจัยและบริการวิชาการในระดับประเทศ 

   

3. ชุมชนเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและการ
รับรู้อันเนื่องมาจากปจัจัยภายนอก 
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ยุทธศำสตร์ ควำมเสี่ยง 
ประเภท 

ควำมเสี่ยง 
ปัจจัยท่ีท ำให้เกิดควำมเสี่ยง 

ปัจจัยควำมเสี่ยง(P) 

ภำยใน ภำยนอก 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและ
บุคลากรใหม้ีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทางศลิปวัฒนธรรม ภูมปิัญญา
ล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลกูฝังค่านิยม
และส่งเสรมิให้นักศึกษาและบุคลากรให้
ตระหนักในคณุค่า ศิลปวัฒนธรรมความ
ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ค่านิยมในการใช้ชีวิตของ
นักศึกษาและบุคลากรในยุคปัจจุบนั
ไม่ตระหนักต่อคุณค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรม  

ด้าน
ยุทธศาสตร์ 

1. กระบวนการสร้างการรับรู้ในคณุค่า ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาลา้นนา ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้บุคลากรและนักศึกษาไม่
เหมาะสม 

 

  
2. วิถีการด ารงชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันท่ีไม่มสี่วนร่วม
ต่อการท ากิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 

  

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหาร
จัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อมหาวิทยาลยัมีการบริหารจัดการอย่างมี
ธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม 

5. การปรับตัวและการรับรู้ของ
บุคลากรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
 
 

ด้านบุคลากร 1. บุคลากร ไม่ได้ใช้ทักษะ ความช านาญ ความรูเ้ฉพาะ
ทางต่อการพัฒนางาน 

 
  

2. การสื่อสารในองค์กรที่ไม่ทันต่อเหตุการณ์    
3. ระบบสารสนเทศไมเ่อื้อต่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

 
  

4. มีการเปลีย่นแปลงกฎระเบียบทางราชการ    
6. งบประมาณไมเ่พียงพอในการ
พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในการ
ด าเนินงานตามพันธกิจ
มหาวิทยาลยั 

ด้านการเงิน 1. ศักยภาพของบุคลากรและหรือหน่วยงานในการหา
งบประมาณหรือแหล่งทุนเงินรายได้ภายนอก 

 
  

2. ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไม่เอื่อต่อการ
ด าเนินงาน 

 
  

3. ผลกระทบจากสภาวะทางสังคม เศษฐกิจท่ี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
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สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและปัจจัยภาคนอกความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยที่ต้องด าเนินการควบคุมโอกาสและป้องกันผลกระทบต่อเป้าหมายมหาวิทยาลัย  

รวมทั้งสิ้นจ านวน  16  ปัจจัย  
ปัจจัยภายใน จ านวน  9 ปัจจัย 
ปัจจัยภายนอก  จ านวน   7 ปัจจัย 
ระดับความเสี่ยงสูง จ านวน  14 ปัจจัย 
ระดับความเสี่ยงสูงมาก จ านวน   2 ปัจจัย 
 

สรุปหลังผลการด าเนินการควบคุมโอกาสและป้องกันผลกระทบต่อเป้าหมายมหาวิทยาลัย  
รวมทั้งสิ้นจ านวน  16  ปัจจัย  
ปัจจัยภายใน จ านวน  9 ปัจจัย 
ปัจจัยภายนอก  จ านวน   7 ปัจจัย 
ระดับความเสี่ยง เพ่ิมขึ้น จ านวน  0 ปัจจัย 
ระดับความเสี่ยง เท่าเดิม จ านวน   0 ปัจจัย 
ระดับความเสี่ยง ลดลง    จ านวน 16 ปัจจัย 
 

ตำรำงสรุปปัจจัยควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

ประเภทปัจจัย 
สูงมำก สูง ปำนกลำง ต่ ำ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
ภายใน 1 0 8 1 0 4 0 4 
ภายนอก 1 0 6 0 0 2 0 5 
รวมทั้งปัจจัยทั้งหมด 2 0 14 1 0 6 0 9 

 
 
มหำวิทยำลัยได้มีกำรด ำเนินงำนกิจกรรมควบคุม ดังนี้  

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมควบคุม 
1.  จ านวนนักศึกษาตัวป้อน

เพื่อสร้างบณัฑิตนัก
ปฏิบัติลดลงไม่เป็นไป
ตามแผนรับ 

1.  ค่านิยมในการเลือก
สถานศึกษาของนักเรียน/
นักศึกษา/ผู้ปกครอง 

2.  กลยุทธ์การแนะแนวไม่
เหมาะสม 

1. โครงการจดัหานักศึกษาเชิงรุก 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 
3. วิเคราะห์แผนรบันักศึกษาทุกคณะ

เทียบเคียงกับความเป็นไปได้ในยุคปัจจุบัน  
4. โครงการพัฒนาหลักสตูรที่ปรบัปรงุให้

ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงที่มีจ านวน
นักศึกษาลดลงต่อเนื่องของทุกคณะ 

5. โครงการประชาสมัพันธ์ในรูปแบบเชิงรุก 
เช่น CISAT Open House เพื่อเปดิมุมมอง
อาชีพและสถานท่ีเรียนให้แก่นักเรยีนและ
ผู้ปกครองมากยิ่งข้ึน 

6.  โครงการแข่งขันทางด้านวิชาการเพื่อ
คัดเลือกนักเรียน และผู้ทีส่นใจในหลักสตูร   
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ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมควบคุม 
2.  งบประมาณไม่เพียงพอ

ในการพึ่งพาตนเองอย่าง
ยั่งยืนในการด าเนินงาน
ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย 

1.  ศักยภาพของบุคลากรและ
หรือหน่วยงานในการหา
งบประมาณหรือแหล่งทุนเงิน
รายได้ภายนอก 

2.  ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยัไมเ่อื้อต่อการ
ด าเนินงาน 

3.  ผลกระทบจากสภาวะทาง
สังคม เศรษฐกิจท่ี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 

1.  การจัดท าฐานข้อมลูผูเ้ชี่ยวชาญของ
หน่วยงาน 

2.  โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการ
เขียนข้อเสนอการวจิัย/ข้อเสนอโครงการ
บริการวิชาการเพื่อหาทุนสนับสนนุจาก
แหล่งทุนภายนอก 

3.  การท าการตลาดบริการวิชาการเชิงรุก 
4.  การพัฒนาระบบกลไกและปรับกลยุทธ์ การ

บริการสังคม/การหารายได้จากแหล่งทุน
ภายนอก 

5.  การพัฒนาระบบกลไกการสร้างการตระหนัก
รู้สถานะทางการเงินและแผนกลยทุธ์ทาง
การเงินของมหาวิทยาลยั 

3.  การผลิตก าลังคนนัก
วิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ
ไม่ตรงตามความต้องการ
ของประเทศ 

1.  สถานประกอบการเปลี่ยน
ความต้องการมาตรฐานฝีมือ
แรงงานตามเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนแปลง 

2.  การบรหิารหลักสตูรให้ทันต่อ
การเปลีย่นแปลง 

 

1.  โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
2.  โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของ

อาจารย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง    
3. โครงการการติดตามผลการบรหิารจัดการ

หลักสตูร  
4. โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการเพื่อ upskill  และ reskill 
5.  โครงการกิจกรรมเสริมทักษะโดยสอดคล้อง

กับคุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ และ
สภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนด 

4.  ค่านิยมในการใช้ชีวิตของ
นักศึกษาและบุคลากรใน
ยุคปัจจุบันไม่ตระหนักต่อ
คุณค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. กระบวนการสร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศลิปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้บุคลากร
และนักศึกษาไม่เหมาะสม 

2.  วิถีการด ารงชีวิตในสังคมยุค
ปัจจุบันท่ีไมม่ีส่วนร่วมต่อการ
ท ากิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมครอบคลุมทุกคณะ ทุกพ้ืนท่ี 
และส่วนของนักศึกษา 

2.  ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรทุกภาคส่วน ให้
เข้าร่วมกิจกรรมทางศลิปวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

3.  โครงการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมนกัศึกษา 
มทร.ล้านนา 

4.  โครงการค่ายอาสาพัฒนาธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

5.  จัดท าหลักเกณฑห์รือแนวทางการประเมิน
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมาตรฐานของ
มหาวิทยาลยั 

6.  พัฒนาหลักสตูร เพิ่มหลักสตูรหรือรูปแบบ
การเรยีนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญา
ล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมควบคุม 
5. การปฏิบัติการบูรณาการ

งานวิจัย นวัตกรรมและ
การบริการวิชาการสู่การ
เรียนการสอนไม่พิจารณา
ในภาพองค์รวม 

1. ขาดการเช่ือมโยงข้อมูลและ
เป้าหมายในการด าเนินการ
ร่วมกันทั้งระบบ 

2. การเปลีย่นแปลงกฎระเบียบ
ในการปฏิบัติงานดา้นการ
วิจัยและบริการวิชาการใน
ระดับประเทศ 

3. ชุมชนเป้าหมายมีการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดและการ
รับรู้อันเนื่องมาจากปจัจัย
ภายนอก 

1.  โครงการพัฒนาและสนับสนุนกลไกลการ
บริหารจดัการงานบริการวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. โครงการติดตามและประเมินผลโครงการ
บริการวิชาการ 

3. โครงการสร้างความร่วมมือหน่วยงานภาคี
เครือข่าย 

4. โครงการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้
ประโยชน ์

5. โครงการบริการวิชาการ :การยกระดับ
คุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมสี่วนร่วม 

6.  โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการงานวิจัย
เชิงพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
ด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม 

7. โครงการสร้างเครือข่ายสถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

8.  โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อบูรณาการการ
เรียนการสอนร่วมกับงานวิจัยและบริการ
วิชาการ ทุนวิจัย Hands-on ประจ าปี 
2563 

9. โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการท าวิจัย 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร (บูรณาการงานวิจัยกับการ
เรียนการสอน) 

10. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเข้าถึงผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

11. โครงการวิจัยทีต่อบโจทย์ของประเทศ 
12. โครงการบริการวิชาการทีต่่อยอดจาก

งานวิจัย 
6.  การปรับตัวและการรับรู้

ของบุคลากรไม่ทันต่อ
การเปลีย่นแปลงของ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 

1.  บุคลากร ไม่ได้ใช้ทักษะ 
ความช านาญ ความรู้เฉพาะ
ทางต่อการพัฒนางาน 

2.  การสื่อสารในองค์กรที่ไม่ทัน
ต่อเหตุการณ ์

3.  ระบบสารสนเทศไม่เอื้อต่อ
การบริหารและการตัดสินใจ 

4.  มีการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบทางราชการ 

1.  ด าเนินการวเิคราะห์/ประเมิน/วดัระดับ
ทักษะและ/หรือความรู้เฉพาะทางของ
บุคลากรในแตล่ะต าแหน่งงาน ตาม
มาตรฐานของต าแหน่งงานอย่างเป็นระบบ 
เพื่อก าหนดระดับทักษะและ/หรือความรู้
ปัจจุบันของบุคลากร 

2.  ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่
เหมาะสมส าหรบัในแต่ละระดับ 

3.  ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการน าความรู้ 
ทักษะ และความช านาญที่ไดร้ับไปพัฒนา
งานในแต่ละรอบการประเมิน 

4.  จัดท าแผนเพิม่ประสิทธิภาพการสือ่สาร
องค์กรทั้งในแนวตั้งและแนวนอน 
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ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมควบคุม 
5.  โครงการกิจกรรมรณรงค์ สร้างวัฒนธรรม

องค์กรของบุคลากรทุกระดับ สร้างความ
ตระหนักในดา้นต่าง ๆ แก่ประชาคมภายใน 

6.  ปรับปรุงฐานข้อมูลของหน่วยงานให้สมบรูณ์ 
เป็นปัจจุบัน 

8.  ปรับเปลีย่นรูปแบบการจัดท าคู่มือการ
ปฎิบัติงานและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมาเป็นรูปแบบออนไลน์ 

9. โครงการพัฒนา Web Service ส าหรับ
ฐานข้อมูลกลาง 

10. โครงการสร้างกระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศส าหรับมทร.ล้านนาใหก้้าวสู่
มาตรฐานสากล ISO/IEC29110 

 
 
เอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.1-3-01 แผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา พ.ศ. 2561-2565 
5.1-3-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบรหิารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  

ที่ 39/2563 ชุดที่ 1 
5.1-3-03 โครงการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
5.1-3-04 รายงานการประชุม ผลแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 

2563 
5.1-3-05 แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
5.1-3-06 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบรหิารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  

ที่ 673/2563 ชุดที่ 2 
5.1-3-07 แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
5.1-3-08 แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2563 
5.1-3-09 รายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา พ.ศ. 2563 
5.1-3-10 รายงานการประชุม ผลแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 

2563 
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 ข้อ 4.  บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน 
อย่างชัดเจน 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อธิการบด ี
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวธัญวดี  สุจริตธรรม 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมลูและรายงาน : นางมาลาริน  ประจ าดี 
โทรศัพท์ : 053 921 444 ต่อ 1007 
E-mail :  - 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 20 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560 พระราชกฤษฎีกา              
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและ       
ธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมี                
ธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหาราชการแผ่นดินของ
รัฐบาล 
 จากเจตนารมณ์ดังกล่าว ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มีการบริหารงานโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารงานมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
มหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

ข้อ 1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ มีการก าหนด ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 

ของมหาวิทยาลัยฯ โดยจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี พ.ศ. 2562 – 
2565 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ สกอ. (ขณะนั้น) และ
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 (5.1-4-01) รวมถึงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (5.1-4-
02) ที่มีการก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีการบริหารจัดการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ โดยยึดตามนโยบายที่ก าหนดในแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีงบประมาณในการบริหารงานจาก 2 แหล่ง คือ งบประมาณ
แผ่นดิน และงบประมาณรายได้ แนวทางการบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือความโปร่งใส ให้ตรวจสอบ
ได้ โดยยึดหลักตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2563 จากผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 34 ตัวชี้วัด บรรลุ 28 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 82.35 ไม่บรรลุ 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 17.65 
และ (รอรายงานที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันที่ 21 ตุลาคม 
2563) 
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ข้อ 2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
นอกจากได้ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผลแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้เน้นการ

ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เน้นความคุ้มค่า โดยมีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิค
และเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน 
และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงจัดระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและบริหาร
จัดการตามพันธกิจให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด 

1) ด้านการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน ระหว่างหลักสูตรและคณะต่างๆ มีการปรับตัวตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
มหาวิทยาลัยได้ให้อาจารย์และบุคลากรท างานจากที่บ้าน (Work Form Home) โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนและการประชุมร่วมกัน ผ่านโปรแกรม Microsoft TEAM  

2) ด้านงบประมาณและแผนงาน  ใช้ระบบ ERP และระบบ BPM (https://bpm.rmutl.ac.th/ 
login) เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านแผนงานและงบประมาณเพ่ือลดขั้นตอนในการท างานและ
เป็นฐานข้อมูลในการด าเนินงาน   

3) ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็น
เครื่องมือและช่องทางในการบริหาร งานวิจัยและงานสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจ (Decision Support  System) ส าหรับผู้บริหารในการวางยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยมหาวิทยาลัย 
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ (RIMS)   

 ระเบียนนักวิจัย   https://hrd.rmutl.ac.th/rms/recres/main-academic-hr.php 

 ระบบรับข้อเสนอโครงการวิจัย  
https://hrd.rmutl.ac.th/hrd2/onsubmit/add_form.php 

 ระบบติดตามโครงการวิจัย   
https://hrd.rmutl.ac.th/hrd2/persons/ProgressHome.php 

 ระบบสืบค้นด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ https://hrd.rmutl.ac.th/searching 

 ระบบรับและประเมินบทความ http://jitr.rmutl.ac.th/onlinesubmission 
4)  ด้านการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ใช้สื่อออนไลน์ และระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารและตัดสินใจ จัดการประชุม หารือ ระหว่างหน่วยงาน เขตพ้ืนที่ คณะต่างๆ ผ่าน
โปรแกรม Microsoft TEAM , Line, Zoom  ตามความเหมาะสมภายใต้การก ากับดูแลด้วยการบริหาร
ความเสี่ยงควบคู่ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

ด้วยแนวทางการบริหารดังกล่าวข้างต้น ภายใต้การใช้เครื่องมือในการบริหารและทรัพยากรที่มีอยู่ 
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานตามภารกิจภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ได้บรรลุเป้าหมายและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรและ
นักศึกษาได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ 

 
 

https://bpm.rmutl.ac.th/
https://hrd.rmutl.ac.th/hrd2/persons/ProgressHome.php
https://hrd.rmutl.ac.th/searching
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ข้อ 3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
มหาวิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานตามพันธกิจในการให้บริการวิชาที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน และสังคม โดยมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดท า
โครงการที่ตอบสนองต่อความคาดหวังหรือความต้องการของสังคม และในเวลาเดียวกันก็มุ่งเน้นการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ เช่น โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักให้ นักศึกษาได้ฝึก ครูอาจารย์ได้สอน ชุมชนได้ประโยชน์ ซึ่งในปี
การศึกษา 2561 มีการด าเนินงานโครงการยกระดับฯ รวม 17 ชุมชนเป้าหมาย โดยในการด าเนินโครงการ 
จะมีการจัดประชาคมเพ่ือสอบถามความต้องการในการรับบริการจากชุมชนก่อน เพ่ือน าความต้องการของ
ชุมชนมาจัดท าแผนบริการทางวิชาการท่ีตรงกับความต้องการอันแท้จริงของชุมชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนอย่างแท้จริง จากนั้นมีการก าหนดแผนด าเนินงานการประชุมหารือคณะกรรมการด าเนินงานสร้าง
เวทีแลกเปลี่ยนโดยการน าเสนอแผนงานโครงการ ผ่านการประชาคมร่วมกันระหว่างทีมงาน ผู้น าชุมชน 
และหน่วยงานภาคี  ต่าง ๆ เพ่ือระดมความคิดเห็นและจัดท าแผนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือความ
เป็นไปได้และเหมาะสมอย่างแท้จริง ซึ่งผลจากการด าเนินงานตามแผนบริการวิชาการนี้ ท าให้ชุมชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

มหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาระบบ มคอ.ออนไลน์ (https://lms.rmutl.ac.th/ teacher/login) 
เพ่ือให้คณะ สาขา และหลักสูตรใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพการเรียนการสอน โดยมีขั้นตอนตั้งแต่การ
วางแผนการสอน (มคอ.3) ไปจนถึงการตรวจสอบผลลัพธ์การจัดการเรียนการสอน (มคอ.5) เนื่องจาก แต่
ละหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ อาจมีการจัดการเรียนการสอนในหลายพ้ืนที่โดยใช้หลักสูตรเดียวกัน จึง
ต้องมีการควบคุมคุณภาพของการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ส าเร็จการศึกษา
จากหลักสูตรนั้นจากพ้ืนที่ต่าง ๆ มีคุณภาพทัดเทียมกัน ซึ่งระบบ มคอ.ออนไลน์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ผู้บริหารหลักสูตร (ส่วนกลาง) สามารถตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 

 ข้อ 4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี มีการก ากับดูแลให้มี

การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่ เหมาะสม 
มหาวิทยาลัยฯ จึงสามารถใช้ทรัพยากร ทั้งด้านต้นทุนบุคลากร และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
นอกจากนั้น ยังแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจและผลงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
ผลงานนั้นตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ และแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหา
ของสาธารณะ และการด าเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ได้แก่  

- การก ากับดูแลให้คณะฯ มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต และทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21  

- การให้บริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม โดยยึดหลัก
ให้นักศึกษาได้ฝึก ครูอาจารย์ได้สอน และชุมชนได้ประโยชน์ 

- มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติเป็นแบบ online ในรายวิชาที่สามารถ
ด าเนินการเรียนการสอนแบบ ให้ด าเนินการครบ 100% ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นมา 

https://lms.rmutl.ac.th/
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- จัดท าโครงการยกระดับประสิทธิภาพสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์อยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยจัดเตรียมเครื่องมือส าหรับการสอนแบบ Online 

- มาตรการส าหรับบุคลากร ได้บริหารจัดการให้มีการท างานจากที่บ้าน (work from home) 
โดยจัดบุคลากรภายในส านักงานให้มาปฏิบัติงานที่ส านักงาน ร้อยละ 40 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

- ปรับรูปแบบการจัดประชุมส าหรับผู้บริหารและบุคลากร ในลักษณะการประชุมผ่านสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โปรแกรม Microsoft Teams, Zoom Meeting, Line Meeting เป็นต้น 

- ก าหนดจุดคัดกรอง และจ ากัดทางเข้าออกพ้ืนที่ บันทึกการเข้าออก มีการวัดอุณหภูมิและ
ให้บริการเจลแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือ 

- จัดท าเครือ่งกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบเท้าเหยียบ ส าหรับให้บริการภายในมหาวิทยาลัย 
- เพ่ิมจุดบริการจุดล้างมือ ทั่วมหาวิทยาลัย 
- ลดเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละ 500 บาท ในภาคเรียนที่ 1/2563 

 ซึ่งผลของการบริหารจัดการงานในพันธกิจด้านต่าง ๆ ร้อยละ 87 .31 ของตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 ข้อ 5 หลักความโปร่งใส (Transparency) 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส

และตรวจสอบได้ เพ่ือสร้างความม่ันใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายถึงความมีธรรมภิบาล เช่น 
- มีกระบวนการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานปีละ 4 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองต่อความคาดหวัง ความต้องการของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยฯ 

- ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นักศึกษา หรือ บุคคลภายนอก) สามารถเข้าถึงข้ อมูล
ข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ได้โดยเสรี โดยได้น าข้อมูลต่าง ๆ ขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
(https://www.rmutl.ac.th/) เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

- ในการปฏิบัติงาน มีการประกาศเกณฑ์การประเมินตนเองให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ และ
สายสนับสนุนทราบล่วงหน้า และมีการจัดท าข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยที่บุคลากรทุกระดับจะได้รับทราบ
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานล่วงหน้า และก าหนดผลการปฏิบัติงานตนเองต่อหัวหน้างานของตนได้ 
(5.1-4-05) 

- ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี ผ่าน
ทางช่องทางต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ในหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย มีช่องทาง “สายตรง
อธิการบดี” เพ่ือสอบถามข้อสงสัยหรือร้องเรียนต่ออธิการบดีได้โดยตรง และยังมีช่องทาง “รับเรื่อง
ร้องเรียน” เพ่ือส่งข้อร้องเรียนในประเด็นต่าง ๆ ให้มหาวิทยาลัยรับทราบและด าเนินการแก้ไข รวมถึง
ช่องทาง “ติดต่อ-สอบถาม” ทั่วไป โดยทุกช่องทางจะมีผู้รวบรวมข้อสงสัยส่งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ตอบและ
ด าเนินการ จากนั้นติดตามค าตอบหรือผลการด าเนินการกลับมาชี้แจงให้ผู้ร้อง/ผู้สอบถามได้ทราบ 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ((Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน ป.ป.ช. ซึ่ งผล
คะแนนจากการประเมินมาจาก 3 ส่วน คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ร้อยละ 30 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ภายนอก (EIT) ร้อยละ 30 รวมเป็นร้อยละ 60 คะแนนมาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยแล้วสะท้อนออกไปให้ผู้คนได้รับรู้ อีกร้อยละ 40 มาจากการท าเอกสารหลักฐานเปิดเผยข้อมูล
การด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (OIT) เกณฑ์การประเมิน ผ่าน/ไม่ผ่าน เป็นไปตามที่
รัฐบาลได้ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เกณฑ์ท่ีผ่านการประเมินต้องได้คะแนนร้อยละ 85 ขึ้นไป คะแนนภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ 88.94 คะแนน ระดับผลการประเมิน : A 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
เกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือน าการประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ในการพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและให้บุคลากรในองค์กร ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 87.31 ระดับ : มากที่สุด 

ข้อ 6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
มหาวิทยาลัยฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ แสดงทัศนคติ 

เสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญ ร่วมคิดแนวทางแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ เช่น 
- ทุกฝ่าย และทุกพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี ร่วมวิเคราะห์ SWOT และแสดงความคิดเห็นต่อการก าหนดกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ มาตรการ 
แผนงาน โครงการต่าง ๆ รวมถึงตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 

- ประชาคมในมหาวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ก่อนที่จะประกาศใช้งาน โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบจาก
งานวินัยและนิติกร กองบริหารงานบุคคล น าเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพ่ือกลั่นกรองความถูกต้อง 

- ประชาคมมีส่วนร่วมในการสรรหาผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน (คณบดี 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน) โดยมีโอกาสให้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรร
หาต่อคณะกรรมการสรรหา รวมถึงเข้ารับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร และส่งข้อค าถามมายัง
คณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลข้อค าถามมาเป็นส่วนหนึ่งในการสัมภาษณ์
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา เพ่ือคัดเลือกน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 

- การมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ((Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ในระดับผู้บริหารได้ท าการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและพัฒนาระบบกลไกโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามค าสั่ง มทร.ล้านนา ที่ 583/2563 ลงวันที่ 14 
เมษายน 2563) เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายมีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานผ่าน
เว็บไซต์ส านักงานอธิการบดี หัวข้อ “รายงานการเปิดเผยข้อมูล (ITA 2563)” ในการด าเนินงานทุกขั้นตอน
จะมีการรายงานผ่านคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และแจ้งเวียนเอกสาร
ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าข้อมูลข้อมูลบันทึกลงในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITAS) 
ของส านักงาน ป.ป.ช. 
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- การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ท า
การตอบแบบวัดการรับรู้ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และใน Application Line กลุ่มต่างๆ ซึ่งบุคลากรจะตอบแบบ
วัดการรับรู้ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ และ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ส าหรับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT) ซึ่ง
เป็นบุคคลภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องคือ คุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน นอกจากนี้ยังมีการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เป็น
การเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัยทางด้านตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน การบริหารเงิน
งบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส การด า เนินการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต การเปิดเผยข้อมูลทุกตัวชี้วัดเป็นความร่วมมือของ
ทุกหน่วยงาน ทุกพ้ืนที่ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งคะแนนในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลมหาวิทยาลัยได้ 100 
คะแนน 

- การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจ าปี 
2563 ของมหาวิทยาลัย เป็นการประเมินจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยจ านวน 1,180 คน โดยประเมิน
ในแบบประเมินออนไลน์ การมีส่วนร่วมการในแสดงข้อคิดเห็นในการประเมินจะเป็นประโยชน์ในการ
บริหารของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาลได้ดียิ่งขึ้น 

ข้อ 7 การกระจายอ านาจ (Decentralization) 
มหาวิทยาลัยฯ มีพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดใน 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย 

เชียงใหม่ ตาก ล าปาง น่าน และพิษณุโลก จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกระจายอ านาจการ
บริหาร เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

- มีการกระจายอ านาจให้รองอธิการบดีทั้ง 5 ฝ่าย โดยมอบหมายให้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ 
เพ่ืออ านวยการ ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงติดตามให้มีผลการด าเนินงานที่ดี (5.1-4-06) 

- มีการกระจายอ านาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแลจังหวัดต่าง ๆ (ยกเว้นเชียงใหม่) เพ่ือให้มี
อ านาจและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการในจังหวัด โดยเฉพาะในส่วนของการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน และการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ (5.1-4-07) 

- มีการกระจายอ านาจให้คณบดีและผู้อ านวยการวิทยาลัย ซึ่งรับผิดชอบด้านการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพในทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้มีอิสระ และมีความคล่องตัวในการพัฒนาทิศทางของคณะ/
วิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม (5.1-4-08) 

ข้อ 8 นิติธรรม (Rule of law)  
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ บริหารงานด้วยหลักนิติธรรม มีการใช้อ านาจของกฎหมาย พรบ. 

กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  ด าเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการโดยคณะบุคคลตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยฯ 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯ และสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อาทิเช่น 

- ในการพิจารณาการลาศึกษาต่อ และจัดสรรทุนการศึกษาของคณาจารย์  จะน าเข้ามา
พิจารณาโดยคณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ  การให้ข้อเสนอแนะตาม
หลักเกณฑ์การลาศึกษาต่อ เมื่อผ่านการรับรองของคณะกรรมการประจ าคณะแล้ว จึงเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงานอีกชั้นหนึ่ง เมื่อพิจารณาและรับรองแล้ว จึงส่งมติ
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คณะกรรมการทุนฯ ให้บุคลากรรับทราบ เป็นต้น (5.1-4-9) 
- ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการจัดท าข้อตกลงตามเกณฑ์ที่ประกาศให้ทราบทั่วกัน 

และมีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพโดยคณะกรรมการตามล าดับขั้น 
พร้อมทั้งมีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินได้ทราบ (5.4-1-10) 

- มีกลไกการให้ความเป็นธรรมโดยการจัดให้มีกระบวนการสอบหาข้อเท็จจริง การกล่าวโทษ 
การพิจารณาความผิด และกระบวนการอุทธรณ์ร้องทุกข์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา การเปิด
โอกาสให้แสดงหลักฐานและรับทราบสิทธิของตน การจัดกระบวนการพิจารณาที่เป็นกลางและเป็นธรรม 
ให้อิสระแก่กรรมการสอบสวนหรือผู้วินิจฉัย 

- มีกระบวนการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ของมหาวิทยาลัย โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย เพ่ือให้การด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้อง
ทุกข์ ของมหาวิทยาลัย ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม สอดรับกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่เป็น
องคก์รกลางในการรับและพิจารณาการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของบุคลากรทุกประเภทในมหาวิทยาลัย 

ข้อ 9 ความเสมอภาค (Equality) 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีการบริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค โดย

ผู้รับบริการทุกคนได้รับการปฏิบัติและการบริการจากมหาวิทยาลัยฯ อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการ
แบ่งแยกในด้านใด ๆ เช่น 

-  สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามความเก่ียวข้องและความสมัครใจ (5.1-4-11) 

-  เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานและความรับผิดชอบในต าแหน่ง            
ต่าง ๆ มีโอกาสเข้ารับการคัดเลือกด้วยความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศ ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ อายุ ฐานะทาง
สังคม หรือความเชื่อทางศาสนา ด้วยวิธีการที่เป็นธรรม (5.1-4-12) 

-  ผู้มีความรู้ความสามารถได้รับเลือกให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ล้วนมีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในสายงานและความรับผิดชอบตามความสามารถอย่างเท่า
เทียมกัน  โดยแต่ละบุคคลมีโอกาสในการพัฒนาตนเองตามแผนที่ก าหนด (5.1-4-13) บุคลากรสายวิชาการ
มีโอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าและต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ก าหนด ส่วนบุคคลากรสาย
สนับสนุนก็มีโอกาสพัฒนาต าแหน่งตามสายงาน จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับช านาญการ หรือจากระดับ
ช านาญการเป็นระดับช านาญการพิเศษ เป็นต้น (5.1-4-14) 

- มหาวิทยาลัยฯ ให้โอกาสส าหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ภายในมหาวิทยาลัยตามแผนรับนักศึกษาพิการที่เข้าศึกษาต่อแต่ละปีตามระบบ TCAS มีระบบรองรับการ
ให้บริการเพ่ือความเสมอภาค เช่น บริการเรื่องทุนอุดหนุนนักศึกษาพิการ บริการด้านวัสดุครุภัณฑ์อ านวย
ความสะดวกเพ่ือลดปัญหาและอุปสรรคในด้านการเรียนการสอน ส ารวจอารยสถาปัตยกรรมด้านอาคาร
สถานที่เพ่ือรองรับการศึกษาคนพิการ เช่น ลิฟท์ ห้องน้ า ที่จอดรถ ทางลาดส าหรับ wheel chair การ
ให้บริการล่ามภาษามือทั้งในชั้นเรียนและนอกเวลาส าหรับนักศึกษาพิการทางการได้ยิน มีก ารพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาพิการด้วยการอบรม ประชุมสัมมนา ด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ โดยมีศูนย์
ส่งเสริมและบริการนักศึกษาพิการ (Disability Support Service Center : DSS) กองพัฒนานักศึกษา 
เป็นผู้ประสานงานการให้บริการ 
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ข้อ 10 การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้ความส าคัญกับการตัดสินใจโดยใช้ฉันทามติ มาใช้ในการตัดสินใจใน

การบริหารจัดการ มีการหารือข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่
ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ อาทิเช่น กระบวนการตัดสินใจ
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ หรือที่ประชุมส าคัญต่าง ๆ ล้วนยึดถือหลักปฏิบัติอันชอบ
ธรรมในการพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ เช่น การบริหาร นโยบาย แนวทางปฏิบัติ 
การแก้ไขความขัดแย้งของปัญหาโดยอาศัยฉันทามติที่ประชุมเพ่ือให้มีการยอมรับ หลักการและเหตุผล 
เพ่ือให้ได้ข้อยุติร่วมกัน และเป็นข้อตกลงที่ทุกฝ่ายยอมรับและปฏิบัติได้  เช่น  

- การก าหนดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ได้ก าหนดจากการ
อภิปรายและความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จนบรรลุการยอมรับในตัวชี้วัดและเป้าหมาย เพ่ือ
ใช้วัดผลส าเร็จของการด าเนินงานร่วมกัน (5.1-4-04) 

- การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการบริหารฯ ร่วมกันวิพากษ์แผน
กลยุทธ์ แผนการปฏิบัติราชการประจ าปี แผนการจัดการความรู้ แผนการบริหารความเสี่ยง แผนการ
ประกันคุณภาพ เป็นต้น 

- การด าเนินการเพ่ือชี้แจงปรับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของบุคลากร เช่น ในประเด็นการ
จัดสรรงบประมาณด้านงานวิจัย ที่ได้มีการปรับทิศทาง นโยบายและแนวทางโดยกระทรวงต้นสังกัด (อว.) 
แต่บุคลากรขาดความเข้าใจจนท าให้เกิดความไม่พอใจ มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สกสว.มาชี้แจงนโยบาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของ สกสว. ให้บุคลากรเข้าใจโดยไม่รอช้า เพ่ือให้บุคลากรมี
ความเข้าใจและยอมรับแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยฉันทามติ (5.1-4-15) 
 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-4-01 แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 
5.1-4-02 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ.2563 
5.1-4-03 เอกสารสรุปการบรรลผุลตามตัวช้ีวัดประจ าปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 2) 
5.1-4-04 ตัวอย่างรายงานงบการเงินประจ าเดือน 
5.1-4-05 ตัวอย่าง TOR 
5.1-4-06 เอกสารมอบอ านาจให้รองอธิการบดี 
5.1-4-07 เอกสารมอบอ านาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี 
5.1-4-08 เอกสารมอบอ านาจให้คณบดี/ผอ.วิทยาลัย 
5.1-4-09 รายงานการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน 
5.1-4-10 ตัวอย่าง TOR และระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
5.1-4-11 ภาพกิจกรรม 
5.1-4-12 ประกาศรับสมคัรบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
5.1-4-13 แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล IDP 
5.1-4-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ม.  
5.1-4-15 เอกสารช้ีแจงประเด็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนดา้นงานวิจัยและการแก้ไข 
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 ข้อ 5.  การก ากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการ
 ความรู้ตามระบบ  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร  ธารพรศรี  

ผู้อ านวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมลูและรายงาน : 1. ว่าท่ีร้อยตรีรัชต์พงษ์  หอชัยรัตน์ 

2. นางสาวอารีรัตน์  พิมพ์นวน 
โทรศัพท์ : 053-266518 ต่อ 1045 
E-mail :  rmutl.km@gmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 จากข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตามผลการประเมินประจ าปีการศึกษา 2561 เห็นควรให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการด้านการจัดการความรู้ที่ตอบวิสัยทัศน์และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย (Tacit Knowledge) ถ่ายทอดไปสู่บุคลากร
และน าไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (Explicit Knowledge) จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการ
ความรู้ในองค์กรได้มีการประชุมทบทวนแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้อ านวยการ
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กรรมการและเลขานุการ ได้น าเสนอพิจารณาแผนการจัดการความรู้ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 และที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 (5.1-5-01) และได้ก าหนด
องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 3 
ประเด็น  ตามแผนการจัดการความรู้ (5.1-5-02) และแผนกิจกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (5.1-5-03)  ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ด าเนินการ ให้มี
การก ากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
ดังนี้ 

1. การก ากับการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการก ากับการด าเนินการจัดการความรู้หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย จ านวนทั้งสิ้น 27 หน่วยงาน ได้แก่ 

1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
6) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
7) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร 
8) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

mailto:rmutl.km@gmail.com
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9) คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
10) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
11) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
13) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
14) สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
15) สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
16) ส านักงานอธิการบดี 
17) กองบริหารงานบุคคล 
18) กองกลาง 
19) กองคลัง 
20) กองนโยบายและแผน 
21) กองพัฒนานักศึกษา 
22) กองประชาสัมพันธ์ 
23) กองพัฒนาอาคารและสถานที่ 
24) ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
25) ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
26) ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
27) ส านักงานตรวจสอบภายใน  

 
  ผ่านระบบกลไกการขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ซึ่งมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์บริหารจัดการและด าเนินงานจัดการความรู้
ในองค์กร (5.1-5-04) เ พ่ือด าเนินงานเกี่ยวกับจัดการความรู้  (Knowledge Management) ของ
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องวิสัยทัศน์และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการรวบรวม
ความรู้ ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย (Tacit Knowledge) ถ่ายทอดไปสู่บุคลากรและน าไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
(Explicit Knowledge) จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี  ซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการ
ความรู้ในองค์กร  มีหน้าที่  

1) วางแผนการด าเนินงานเพ่ือเชื่อมโยงเป้าหมายการจัดการความรู้ของหน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เข้ากับวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

2) ก าหนดแนวทางการด าเนินกิจกรรมในการเผยแพร่ความรู้ความเข้ าใจ เกี่ยวกับการ
จัดการความรู้จากทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ  ( Implementation) อย่างเป็นรูปธรรม
สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน  

3) บริหารจัดการความรู้ในคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบโดยให้ด าเนินการ
จัดการความรู้ ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคลล้านนา 

4) ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรเพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
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5) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงให้การบริหารจัดการความรู้ในคณะ/หน่วยงาน
และมหาวิทยาลัยด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 และคณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร มีหน้าที่ 

1) ด าเนินการจัดการความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา 

2) เชื่อมโยงความรู้ในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่
กว้างขึ้นเพ่ือให้เกิดพลังความร่วมมือในการเรียนรู้และยกระดับความรู้เพ่ือการปฏิบัติที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

3) ส่งเสริมให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) ในเรื่องที่เป็นความรู้
หรือเป็นหัวใจในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

4) เก็บรวบรวมความรู้ที่ได้เพ่ือเผยแพร่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
เช่น เว็บไซต์ เว็บบล็อก เป็นต้น 

5) สรุปรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการด้านการจัดการความรู้ เสนอประธา
นคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรของคณะ/
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

6) รายงานผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด
มหาวิทยาลัยในระบบการตรวจประเมินให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
การถ่ายทอดแผนการจัดการความรู้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ใน

ฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร และ
ผู้อ านวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงผ่านการประชุม
คณะกรรมการการด าเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร ครั้งที่ 1/2563 (5.1-5-05) ตลอดจนได้เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ KM RMUTL (5.1-5-06) โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ของหน่วยงาน (5.1-5-07) และให้จัดส่งข้อเสนอโครงการตามประเด็นองค์
ความรู้ที่จ าเป็นของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ในแผนการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัยฯ  (5.1-5-08) โดยได้มีการก ากับให้แต่ละหน่วยงานจัดท าแผนการจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน (5.1-5-09) และได้ชี้แจงการปฏิบัติตามขั้นตอนการด าเนินงาน KM ของหน่วยงาน (5.1-5-10) 
พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (5.1-5-11) 

 
2. การติดตามการด าเนินงานการจัดการความรู้ตามระบบ   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการประชุมคณะกรรมการการด าเนินงานการ
จัดการความรู้ในองค์กรเพ่ือประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน จ านวน 5  
ครั้ง (5.1-5-12) และมีการติดตามผลความก้าวหน้าในการด าเนินงานจัดการความรู้ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากการประชุมฯ (5.1-5-13) E-mail (5.1-5-14) กลุ่มสนทนาโปรแกรม Line KM RMUTL63 (5.1-5-15) 
และโปรแกรมประชุมออนไลน์ MS.TEAM เพ่ือใช้ในการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
(5.1-5-16) เป็นต้น 
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การติดตามการด าเนินงานและรายงานผลความก้าวหน้า ได้มีหนังสือขอให้ทุกหน่วยงานได้จัดส่ง
รายงานผล การด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน (5.1-5-17) ผ่านการกรอก
ข้อมูลในฐานข้อมูลที่จัดท าขึ้นผ่านโปรแกรม OneDrive  (5.1-5-18) และได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดส่ง
รายงานสรุปแนวปฏิบัติที่ดี ผ่านช่องทาง E-mail /Google Form  (5.1-5-19) ในการรายงานผลการ
ด าเนินงาน ของมหาวิทยาลัย  

 
3. การส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ ดังนี้ 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการ
จัดการความรู้โดยได้จัดสรรงบประมาณให้แต่ละหน่วยงานด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ (5.1-5-20) 
และจัดท าคู่มือฯ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน เอกสารความรู้แนวปฏิบัติที่ดี แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้ และข้อมูลการด าเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละหน่วยงานที่ได้รวบรวมมา
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ KM RMUTL เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกหน่วยงาน ได้
เรียนรู้ น าไปปฏิบัติ สร้างความเข้าใจในการด าเนินงานการจัดการความรู้ได้อย่างเป็นระบบทุกที่ทุกเวลาที่
ต้องการเข้าถึงความรู ้
 สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้จัดท าเว็บไซต์ 
Kblogger  (5.1-5-21) ให้กับบุคลากรแต่ละหน่วยงานแต่มี พ้ืนที่ ในการท ากิจกรรมถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นชุมชนออนไลน์ เพ่ือการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ ผ่านการเขียนบันทึก (บล็อก) หรือบทความ โดยสามารถก าหนดเป็นหมวดหมู่จัดท าเป็น
ทะเบียนความรู้ตามกลุ่มชุมชนที่ตนเองสนใจ CoP (Community of Practice) และสถาบันถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนยังได้สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ
หนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (5.1-5-22) 
 และมหาวิทยาลัยได้มีแผนและอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม  KM DAY 
RMUTL  (5.1-5-23) เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ CoP ภายในมหาวิทยาลัย
และกิจกรรมการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ CoP ในมหาวิทยาลัยฯ และการสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ภายนอก
มหาวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามบันทึกความร่วมมือ (5.1-5-24)  แต่เนื่องจากในช่วงระหว่าง
เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2563 ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท าให้การด าเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนงานและเวลาที่ได้ก าหนดไว้เนื่องจากไม่สามารถ
รวมกลุ่มของบุคลากรในการท ากิจกรรมได้ เนื่องมีมาตรการที่ได้จ ากัดจ านวนของการรวมกลุ่มของบุคคล 
ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดย มี
หลายหน่วยงานได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น 
  ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยที่ได้มี การก ากับติดตาม ส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ สามารถรวบรวมเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ได้จ านวน 46 เรื่อง จาก 3 ประเด็นตามแผนการจัดการความรู้ที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
49 เรื่อง (5.1-5-25)  และคณะกรรมการฯ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้
ประจ าปี 2563 ซึ่งเป็นรายงานการด าเนินงานการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงานทั้ง 27 หน่วยงาน ซึ่ง
มีหลายหน่วยงานได้ด าเนินการบรรลุตามแผน (5.1-5-26) อาทิเช่น 
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มทร.ล้านนา เชียงราย น าองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งผล
การน าไปใช้พบว่าผลการเรียนภาคเรียนที่ 3/2561 เปรียบเทียบกับผลการเรียนภาคเรียนที่ผ่านมาของ
รายวิชาเดียวกันมีคะแนนมากกว่าร้อยละ 40   

จ านวนโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณที่ผ่านการอนุมัติได้จ านวน 28 เรื่อง จากคู่มือเรื่อง
เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุกคน (งบประมาณภายใน และภายนอก) 

มทร.ล้านนา น่าน อาจารย์น าเทคนิคไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 30 คน 
อาจารย์ นักวิจัย ได้น าเทคนิควิธีการไปใช้เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในงบประมาณ 2564 

แผนการขับเคลื่อนงานวิจัย มทร.ล้านนา ภายใต้ยุทธศาสตร์ ววน.เพ่ือการพัฒนา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอน Online            

ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน Online ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
เหมาะสมกับคนวัน GEN-Z 

และยังได้แนวทางในการสร้างโจทย์วิจัยและแรงบันดาลใจในการท าวิจัยการขอทุนวิจัยและ
การปิดทุนวิจัย การส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและสังคม ออนไลน์เกี่ยวกับงานวิจัย 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร น ามาปรับใช้ในการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
(ปริญญาโท) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพืชศาสตร์ และสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ภายใต้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ล าปาง 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีการติดตามประเมินผลโครงการไป
ใช้กับหน่วยงานภายนอก และเขตพ้ืนที่ เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 
และยังได้น าไปใช้ติดตามผลผู้รับจ้างงานโครงการจ้างงาน อว จ านวน 100 คน 

กองบริหารงานบุคคล น าแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกระบวนการก ากับติดตามการต่อสัญญาจ้าง
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ไปใช้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การท าสัญญาจ้าง ท า
ให้พนักงานที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง ณ 30 ก.ย.2563 ได้รับการต่อสัญญาจ้างร้อยละ 94.12 

กองกลาง ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเมินความพึงพอใจในการขอใช้บริการยานพาหนะ จาก
แบบเดิม เป็นรูปแบบ QR Code สามารถประมวลผลได้ทันทีและน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความพึงพอใจกับผู้รับบริการได้มากขึ้น  

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้รถยนต์ราชการของมหาวิทยาลัยกองกลางได้เผยแพร่เป็น
หนังสือและผ่านเว็บไซต์เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่มีความประสงค์ใช้ได้เข้าใจสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว ประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดในการจองรถยนต์ราชการ 

ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ น าแนวปฏิบัติเรื่องการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ไปปรับใช้โดยสร้างเป็นระบบโปรแกรม POS ร่วมกับ
ส านักวิทยบริการฯ ท าให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-5-01 มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งท่ี 11/2562 เมื่อวันท่ี 6 

พฤศจิกายน 2562   https://km.rmutl.ac.th/page/km-rmutl-plan 
5.1-5-02 แผนการจดัการความรู้   https://km.rmutl.ac.th/page/km-rmutl-plan  
5.1-5-03 แผนกิจกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา    

https://km.rmutl.ac.th/page/km-rmutl-plan 
5.1-5-04 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายทุธศาสตร์บริหารจัดการและด าเนนิงานจัดการความรู้ใน

องค์กร   https://km.rmutl.ac.th/page/committee 
5.1-5-05 การประชุมคณะกรรมการการด าเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร  

ครั้งท่ี 1/2563  https://km.rmutl.ac.th/news/13455-2020-01-15 
5.1-5-06 เว็บไซตเ์ผยแพร่ข้อมูลการจดัการความรู้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

https://km.rmutl.ac.th 
5.1-5-07 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในหน่วยงาน  

https://km.rmutl.ac.th/page/about-us 
5.1-5-08 ข้อเสนอโครงการและประเด็นองคค์วามรู้  https://km.rmutl.ac.th/page/about-us 
5.1-5-09 แผนการจดัการความรู้ของหน่วยงาน   https://km.rmutl.ac.th/page/about-us 
5.1-5-10 ขั้นตอนการด าเนินงาน KM ของหน่วยงาน  https://km.rmutl.ac.th/page/manual 
5.1-5-11 แบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  https://km.rmutl.ac.th/page/download 
5.1-5-12 การประชุมคณะกรรมการการด าเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร   

https://km.rmutl.ac.th/page/meeting-documents 
5.1-5-13 การรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 

https://km.rmutl.ac.th/news/13854-2020-06-01 
5.1-5-14 E-mail : rmutl.km@gmail.com 
5.1-5-15 กลุ่มสนทนาโปรแกรม Line KM RMUTL63 
5.1-5-16 โปรแกรมประชุมออนไลน์ MS.TEAM 
5.1-5-17 การรายงานผลการด าเนินงานและแนวทางปฏิบัติที่ดี 

https://km.rmutl.ac.th/news/13892-2020-06-05 
5.1-5-18 กรอกข้อมูลผ่านโปรแกรม OneDrive  รายงานความก้าวหน้า 
5.1-5-19 กรอกข้อมูลโปรแกรม Google Form รายงานแนวปฏิบัติที่ดี 
5.1-5-20 หนังสือบันทึกข้อความจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหน่วยงานด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 
5.1-5-21 เว็บไซต์ K-Blogger https://kaewpanya.rmutl.ac.th/kblogger/ 
5.1-5-22 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/knowledge/ 
5.1-5-23 แผนและอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม KM DAY RMUTL 
5.1-5-24 บันทึกความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายการ

จัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์  https://km.rmutl.ac.th/page/km-network 

5.1-5-25 แนวปฏิบัติที่ดี การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562 
https://km.rmutl.ac.th/news/14859-แนวปฏิบัติที่ดี-good-practices-การจัดการความรู้ 

5.1-5-26 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ 2563 
https://km.rmutl.ac.th/news/14854-2020-10-02 

 

https://km.rmutl.ac.th/news/13455-2020-01-15
https://km.rmutl.ac.th/
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 ข้อ 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
 สายวิชาการ และสายสนับสนุน 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวสัดิการ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมลูและรายงาน : นางสาวจันจิรา สุขสามปัน 

นางจีรวรรณ์ เชาวการกลุ 
นางสาวปรางทิพย์ ธรรมปัญญา 
นายพร้อมพงศ์  โสภาวรรณ์ 

โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1217, 1202 
E-mail :  - 

 
 
ผลการด าเนินงาน : 
 การบริหารและการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จะเป็นส่วนส าคัญที่จะน า
มหาวิทยาลัยไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนด คือ “มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีในการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน” กองบริหารงาน
บุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงได้จัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สาย
วิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ในประยุทธศาสตร์ที่ 3 “ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์” สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 “การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์” และสอดคล้องกับการบริหารมหาวิทยาลัยใน ยุทธศาสตร์ที่ 4 
“การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร”  
 
การก ากับติดตามแผนการบริหารบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน 
1.  แผนการสรรหาและอัตราก าลัง 

1.1 อัตราก าลังสายวิชาการ 
 จากการส ารวจความต้องการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในด้านการพัฒนาความรู้ 

ทักษะวิชาชีพ เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ งการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย สภาพแวดล้อมในการพัฒนาบุคลากร ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในแต่ละด้าน โดย
การก าหนดกลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่จะด าเนินในระยะ 4 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.2562-2565) โดย
ได้ก าหนดทิศทางการจัดท าแผนและอัตราก าลังของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังนี้ 
  1) วิเคราะห์การขาดแคลนอัตราก าลังของบุคลากรประจ าหลักสูตร ของสาขาวิชาภายใต้
การก ากับของแต่ละคณะ และได้มีการจัดท าแผนสรรหาและอัตราก าลังระยะยาว เนื่องจากในกรณีที่
บุคลากรมีการโอนย้าย ตัดโอน ลาออก เกษียณอายุราชการ ตาย ซึ่งการวางแผนอัตราก าลังจะเป็นกลุ่ม
บุคลากรสายวิชาการท่ีรับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้
มีความก้าวหน้าในต าแหน่ง และการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ในรอบระยะเวลา 4 ปี ตามแผน
อัตราก าลังที่ก าหนด จึงต้องจัดล าดับความส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนในการวางแผนอัตราก าลัง โดยอาจมี
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การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลานาน หรือมีประสบการณ์ทางด้านการสอนเกิน 
10 ปี แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานในสถาบัน อุดมศึกษา ซึ่งอาจจะมีวิธีการก าหนดหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้สมัคร โดยเน้นประสบการณ์และผลงานเชิงประจักษ์ เพ่ือท าการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา ท าให้การบริหารจัดการหลักสูตรสามารถด าเนินการด้านการเรียน การสอน มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  
  2) การติดตามและประเมินคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ  ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องมี
การศึกษาและวิเคราะห์ถึงคุณภาพของบุคลากร เพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากนโยบายของมหาวิทยาลัยในอนาคต หรือการ
เปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อม จึงเป็นสาเหตุที่ต้องมีการวางแผนอัตราก าลังให้เหมาะสมกับคุณภาพของ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
  3) การวิเคราะห์จ านวนบุคลากรที่จะเกษียณ/การเลื่อนต าแหน่ง/การโยกย้าย จ าเป็น
จะต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ทั้งหมดในมหาวิทยาลัยว่า มีบุคลากรที่จะ
เกษียณอายุการท างานในรอบปีแต่ละปีจ านวนมากน้อยเพียงใด ในต าแหน่งใดบ้าง มีบุคลากรที่สามารถจะ
เลื่อนต าแหน่งหรือโยกย้ายได้จ านวนเท่าไร เพ่ือที่จะได้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องการขาดแคลนหรือการทดแทน
บุคลากร ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ต้องมีการวางแผนอัตราก าลังให้เหมาะสมกับการเกษียณอายุ การเลื่อน
ต าแหน่ง หรือการโยกย้ายบุคลากรให้สอดคล้องกับการวางแผนอัตราก าลังในอนาคต 
  4) การสรุปอัตราการเข้าออกของบุคลากร จ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ถึง
จ านวนบุคลากร การมีอัตราการเข้าออกของบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง เพ่ือที่จะได้มีการวางแผนเกี่ยวกับ
จ านวนบุคลากรในแต่ละต าแหน่งได้อย่างถูกต้อง จะได้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องการขาดแคลนบุคลากรในแต่
ละฝ่ายแต่ละต าแหน่ง ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุที่ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้เหมาะสมกับอัตราการ
เข้าออกของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
  5) การปรับปรุงแผนและพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ โดยสามารถสรร
หาบุคลากรสายวิชาการท่ีมีคุณวุฒิสาขาที่ตรงหรือใกล้เคียงกับหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น การก าหนด
คุณวุฒิที่ใกล้เคียงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร เพ่ือสร้างความยืดหยุ่นในการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ เช่น การลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การฝึกอบรม และสามารถขอก าหนดต าแหน่งทา
วิชาการ เป็นต้น 
  6) การก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการบรรจุใหม่ ผ่านการทดสอบ
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) เพ่ือเป็นการทดสอบสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถ เป็นการแสดงศักยภาพและคุณภาพ สามารถเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยจะก าหนดผลคะแนนด้านทักษะภาษาอังกฤษของผู้สมัคร ทั้งนี้ได้เสนอให้
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เป็นผู้ก าหนดแนวทางและความเห็นชอบ
เกณฑ์ดังกล่าว 
 

1.2 อัตราก าลังสายสนับสนุน 
  1) การจัดท าแผนอัตราก าลังของบุคลากรสายสนับสนุน จะค านวณจากอัตราส่วนจ านวน
บุคลากรสายวิชาการต่อบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ส่วนแผนอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน ประเภทพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา จะมีการก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นการก าหนดเส้นทาง
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ความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสุนน ได้แก่ ต าแหน่งช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 
เชี่ยวชาญพิเศษ เป็นต้น 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์ว่าควรมีจ านวนเท่าใด โดยวิเคราะห์จากภารกิจของหน่ วยงาน และ
ประเมินค่างาน เพ่ือวัดคุณภาพของต าแหน่งตามลักษณะงานที่บุคคลากรนั้นๆ รับผิดชอบ คุณภาพ  
ความยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ท่ีต้องการในการปฏิบัติงาน โดยให้เป็นไป
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
  2) การก าหนดคุณลักษณะงานให้ตรงกับต าแหน่งงาน เพ่ือลดปัญหาคุณลักษณะงานไม่
ตรงกับต าแหน่งงาน ซึ่งปัจจุบันก่อนด าเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และพิจารณาคุณวุฒิ คุณสมบัติของผู้สมัครอย่างละเอียด 
เพ่ือให้ตรงกับคุณลักษณะงานในต าแหน่งงานนั้นๆ สามารถท าให้บุคลากรมีการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าตามสายงานได้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ว่าด้วยการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 เพ่ือรองรับการเปลี่ยนต าแหน่งของบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่ตรงกับต าแหน่ง
งาน 
  
 การด าเนินการ 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นจ านวนที่เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา และเพียงพอส าหรับอัตรา
ตั้งใหม่ทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ เมื่อปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา จ านวน 36 อัตรา ตามบัญชี
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2560 – 2563 ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) กรอบอัตราก าลัง (คน) 
2560 345,511,900 916 
2561 371,260,300 953 
2562 327,463,900 995 
2563 410,560,600 1,031 

ที่มา : ข้อมูลจากกองนโยบายและแผน 
  
 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้พิจารณากรอบอัตราก าลังทุกประเภท  
ในภาพรวมให้เป็นไปตามความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน โดยทบทวนอัตราก าลังที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย แนวโน้มของนักศึกษา โครงสร้างตลาดแรงงาน ตามแนวทางการบริหาร
อัตราก าลัง ดังนี้ 
  1.1  สายวิชาการ 

1.1.1 พิจารณาสัดส่วนอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
1.1.2 พิจารณาทดแทนอัตราเกษียณในปีปัจจุบัน และล่วงหน้า 1 – 2 ปี เพ่ือเป็นการ

เตรียมความพร้อมในด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องของบุคลากร  
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1.1.3 พิจารณาจัดสรรส าหรับบรรจุนักเรียนทุน (บุคคลภายนอก) ที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา ในปีงบประมาณ 2563 มีนักเรียนทุนได้รับส าเร็จการศึกษา และเข้ารับการรายงานตัวและเริ่ม
ปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 จ านวน 3 ราย  

1.2 สายสนับสนุน 
1.2.1  พิจารณาจากภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ปรับลดขั้นตอนการด าเนินงาน โดยน า

เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น 
1.2.2  พิจารณาให้ความส าคัญกับอัตราก าลังที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและงานฟาร์ม 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและคุณภาพการจัดการศึกษา 
1.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดท าประกาศ เรื่อง มาตรฐานความสามารถ

ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  ลงวันที่  5  เมษายน 2562 เ พ่ือให้สอดค ล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 เพ่ือให้ซึ่งการได้มาของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสายสนับสนุน ที่มีประสิทธิภาพและสามารถการันตีของ
คุณภาพบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 2. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่  
41(4/2562) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารอัตราก าลังตามกรอบ
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน และจ านวนอัตราต าแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ดังนี้ 

2.1  รับทราบงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร ส าหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร
ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 410,560,600 บาท 

2.2 อนุมัติจ านวนอัตราต าแหน่งสายวิชาการและสายสนับสนุน ตามท่ีได้รับกรอบงบประมาณ
ส าหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร (หมวดค่าอุดหนุนทั่วไป) ที่ เ พ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 จ านวน  
36 อัตรา  

2.3 อนุมัติให้มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จ รวมกับอัตราว่างเดิมของ
งบประมาณ 2562 และบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ภายในเดือนเมษายน 2563  
 3.  จากมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มหาวิทยาลัยได้มีการ
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคลากร เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 โดยได้มีการก าหนดวิธีการสรรหาโดยวิธีการคัดเลือก 
ส าหรับบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการ และวิธีการสอบแข่งขันส าหรับ
บรรจุบุคคลเป็นพนักในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 4.  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
ราชการ ประจ าปี 2563 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้ก าหนดการรับ
สมัครแข่งขันบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ และพนักงานราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยได้ก าหนดการสรรหาบุคลากร
ประเภทวิชาการ ให้ใช้วิธีคัดเลือก  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เสนอแนวทางการบริหารอัตราก าลังตามกรอบ
งบประมาณ ประจ าปี 2563 ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา
การจัดสรรอัตราก าลังและการสรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี 2563  รวมกับอัตราว่างเดิม
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เมื่อปี 2562 และอัตราว่างที่ลาออกระหว่างปี รวมทั้งสิ้น จ านวน 81 อัตรา และมหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือ
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรให้มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

 4.1 การสรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี 2563 รวมกับอัตราว่างเดิมเมื่อปี 
2562 และอัตราว่างที่ลาออกระหว่างปี ครั้งที่ 1/2563  

(1) การสรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น จ านวน 81 อัตรา แบ่งออกเป็น
สายวิชาการ จ านวน 49 อัตรา และสายสนับสนุน จ านวน 32 อัตรา 

(2) ผู้สมัครสอบแข่งขัน แบ่งออกเป็นสายวิชาการ จ านวน 300 ราย และสายสนับสนุน 
จ านวน 1,106 ราย 

(3) ผู้ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา แบ่งออกเป็นสายวิชาการ จ านวน  
41 ราย และสายสนับสนุน จ านวน 32 อัตรา 

(4) ต าแหน่งที่สรรหาไม่ได้ สายวิชาการ จ านวน 8 อัตรา  
(5) ร้อยละของการได้รับการบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของผู้ที่สอบได้ 

90.12% 
(6) สายวิชาการ บรรจุวันที่ 10 สิงหาคม 2563 และสายสนับสนุน บรรจุวันที่ 1 กันยายน 

2563 
 4.2 การสรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี 2563 รวมกับอัตราว่างเดิมเมื่อปี 

2562 และอัตราว่างที่ลาออกระหว่างปี ครั้งที่ 2/2563 
(1) การสรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จ านวน 12 อัตรา  
(2) ผู้สมัครสอบแข่งขัน สายวิชาการ จ านวน 43 ราย  
(3) ผู้ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จ านวน 9 ราย  
(4) ต าแหน่งที่สรรหาไม่ได้ สายวิชาการ จ านวน 3 อัตรา  
(5) ร้อยละของการได้รับการบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของผู้ที่สอบได้ 75% 
(6) สายวิชาการ บรรจุวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย
จึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ดังนั้น เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าสอบ
โดยมติคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ให้
เลื่ อนการสอบคัดเลือกและการสอบแข่งขันออกไป ซึ่ งการสรรหาและบรรจุ เป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2563 สายวิชาการก าหนดให้มีการบรรจุในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 และสาย
สนับสนุนก าหนดให้มีการบรรจุในวันที่ 1 กันยายน 2563 และการสรรหาและบรรจุเป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2563 สายวิชาการก าหนดให้มีการบรรจุในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 
 5.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้ก าหนดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้ารับการบรรจุ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต้องมีผลการทอสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อ งหลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า พ.ศ.
2562 และผ่านการทดสอบสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการทดสอบสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถ เป็นการพัฒนาบุคลากรและเป็นการบ่งชี้ถึงศักยภาพและคุณภาพ สามารถเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 6.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลังของบุคลากร  
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก าหนดแนวทางการบริหารอัตราก าลังสายสนับสนุน แต่ละ
ประเภท ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือให้ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งผลการด าเนินงานที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

 ประเภทพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดท ากรอบ
อัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567) ซึ่งได้ก าหนดจัดการประชุม ใน
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 3110 ชั้น 1 อาคาร 3 ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพ่ือท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ประจ าปี
งบประมาณ 2564-2567) และสรุปกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการในภาพรวมของ มทร.ล้านนา เพ่ือส่ง
ข้อมูลให้ ส านักงาน ก.พ. ภายใน 30 เมษายน 2563 (อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ค.พ.ร. 
และส่งผลการพิจารณากรอบมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายในเดือน สิงหาคม 2563 
เพ่ือด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างพนักงานราชการ จ านวน 94 อัตรา)        

 ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนแผนอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุนโดย
ก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร
สายสนับสุนน ได้แก่ ต าแหน่ง ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งปัจจุบันมีการ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 46 
ราย  

 
ปัญหา และอุปสรรค  

 จากการที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแผนบริหารอัตราก าลังของบุคลากรทั้งสายวิชาการและ  
สายสนับสนุน และได้มีการติดตามผลการด าเนินการตามแผนเพ่ือให้เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งได้รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน ซึ่งปรากฎ
ผลกระทบในระดับที่ควบคุมได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และความเสียหายให้กับระบบการปฏิบัติงานที่
ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 1)  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จ านวนมากยังมีผลการทดสอบสมรรถนะ 
ทางด้านภาษาอังกฤษ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ท าให้ต้อง
มีการก ากับติดตามไปยังคณะหรือหน่วยงานต้นสังกัดในเขตพ้ืนที่ เพ่ือแจ้งให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
รับทราบ และถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 2)  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังไม่คลี่คลายจึง
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าสอบโดยมติ
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
และพนักงานราชการ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ให้เลื่อนการสอบ
คัดเลือกและการสอบแข่งขันออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 
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 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 1)  มีการจัดประชุมเพ่ือด าเนินการตามแผนและสรุปผลให้คณะกรรมการสรรหาของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย รับทราบถึง
กระบวนการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ตามกรอบอัตราก าลังที่ได้รับจัดสรรให้ครบตามคุณสมบัติ และ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และได้มีการวางแผนการสรรหาอีกครั้ง เนื่องจากมีกรอบอัตราก าลัง
ว่าง (กรณีไม่สามารถด าเนินการสรรหาได้บางต าแหน่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศฯ) 
 2)  มีการติดตามเพ่ือประเมินคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการตามประกาศการรับสมัครตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น การติดตามการทดสอบภาษาอังกฤษและผลการทดสอบสมรรถนะทางด้าน
คอมพิวเตอร์ส าหรับบุคลากรสายวิชาการที่ผ่านการคัดเลือกไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือด าเนินการ
ติดตามผลการทดสอบให้เป็นไปตามประกาศคุณสมบัติและเกณฑ์ในการรับสมัคร  

 
ข้อเสนอแนะ   
มหาวิทยาลัยควรมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน และสรุปจ านวนพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษและสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์ เพ่ือน ามา
พิจารณาวิเคราะห์ผลและแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพ่ือเอ้ือต่อการบริหารงาน เช่น มีการจัดอบรม
ภาษาอังกฤษให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาก่อนเข้ารับการอบรม และท าการทดสอบโดยศูนย์ภาษาของ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 
2.  แผนการส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการให้มีต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงข้ึน  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) 
ด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ก าหนดมาตรฐานองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ โดยสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้อง
ส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ 
อย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปให้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ โดยได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ที่ก าหนดเป็นร้อยละ 60 ขึ้นไป  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 1,144.5 คน โดยเป็นอาจารย์
ประจ าที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 802.5 คน เป็นอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 310 คน ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 32 คน รวมอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 
342 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.88 หากคิดตามมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจะต้องมีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60 (687 ราย) 
ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ต้องเพ่ิมจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ อีกจ านวน 345 ราย จึงจะมีอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ รวมกันได้ร้อยละ 60 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดมาตรฐานไว้ 
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แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา 
 1) โครงการส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดท า 

ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก.พ.อ. โดยมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน และการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพ่ือก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย  

2)  โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือป้องกันปัญหาการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ และเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ลอกเลียนแบบ/คัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism) และมาตรการลงโทษของการลอกเลียนผลงานทาง
วิชาการ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวคิดและ เทคนิควิธีในการผลิตผลงานวิชาการเพ่ือตีพิมพ์
ในวารสารที่มี Impact Factor สูง 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการส ารวจข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ ไปทางคณะและวิทยาลัยเพ่ือ
สรุปจ านวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้ที่มีคุณสมบัติใน
การยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด และมีการเชิญชวนข้าราชการ
พลเรือน และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีคุณสมบัติสมควรแก่การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการเข้าร่วมโครงการ โดยมีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข การท าสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2560 มาควบคุมในการต่อสัญญาจ้างให้กับของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

3)  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมการจัดท าผลงาน
ทางวิชาการ และโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมการลอกเลียนผลงานทาง
วิชาการส่งเสริมประเมินคุณภาพทางการศึกษา เพ่ือผลักดันการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้มีจ านวนต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้นเพ่ือสอดคล้อง
ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ได้ก าหนดให้มีการ
ส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวบรรลุผลตามเป้าหมายตามเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับสถาบันที่
ก าหนด 

4)  มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ สามารถท าให้มหาวิทยาลัยมีจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์เพ่ิมขึ้นเพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการประจ าปีที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ  

5)  มหาวิทยาลัยมีนโยบายเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
กรณีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ให้มหาวิทยาลัยท าสัญญาจ้างปฏิบัติงานมีระยะเวลาจนถึงวันสุดท้ายของปีงบประมาณที่
บุคคลนั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) รายละเอียดตามประกาศ มทร.ล้านนา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการท า
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สัญญาจ้าง และการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พ.ศ. 2560 ข้อ 9 
 
 การด าเนินการ 
 1)  โครงการส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดท า
ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก.พ.อ. โครงการดังกล่าวได้เลื่อนไปจนกว่าจะมีประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงแล้วเสร็จ 
 2)  โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ 
ในปี พ.ศ.2563 ยังไม่มีการด าเนินการโครงการนี้  
 3)  มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่มีเกณฑ์ในการยื่นเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการนั้น สามารถท าให้มหาวิทยาลัยมีจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์เพ่ิมขึ้นเพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ
ประจ าปีที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้แต่ละคณะเพ่ือเร่งพัฒนา
บุคลากรในสังกัดมีผู้จ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัย  
 4) มหาวิทยาลัยได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2558 อีกท้ังได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการท าสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2560 เพ่ือกระตุ้น ผลักดัน การท าผลงานทางวิชาการของ
สายวิชาการ 
  
 จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 1)  สรุปผลการด าเนินงาน มีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
    -  ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  32   ราย  
   -  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 310  ราย 
         รวม 342  ราย 
   สรุปมีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 342 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.88 
 2) สรุปผลการด าเนินงาน มีผู้ยื่นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินงาน ดังนี้ 
   -  ต าแหน่งศาสตราจารย์ 2  ราย 
   -  ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 18 ราย  
   -  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์  63 ราย 

   รวม 83  ราย 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
1) เนื่องจากมีผู้เกษียณอายุราชการที่มีต าแหน่งทางวิชาการในแต่ละปีงบประมาณมีจ านวนมาก 

ท าให้จ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 
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2) เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19) ท าให้
มหาวิทยาลัยไม่สามารถด าเนินโครงการส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการตามแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้ 
คงท าได้เพียงแต่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา(https://personal.rmutl.ac.th/) 

3) เนื่องจากมีการปรับปรุงเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. จ านวนหลายฉบับ ท าให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง
เกิดความสับสนในหลักเกณฑ์และวิธีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และเกิดความลังเลใจในการยื่น
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 
การก ากับติดตามแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
  แผนพัฒนารายบุคคล 
 แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา 

1) มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)   
2) หารือแนวทางการปรับปรุงแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรจากผู้บริหาร   
3) รายงานผลการพัฒนาของบุคลากรรายบุคคลในมหาวิทยาลัยให้ผู้บริหารรับทราบ 
4) ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและสร้าง

ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา 

1) กองบริหารงานบุคคลได้จัดท าหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยงานจัดส่งแผนการพัฒนาบุคลากร  
เพ่ือรวบรวมข้อมูลน าเสนอผู้บริหาร และน าไปประกอบการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาต่อไป มีการจัดท า
หนังสือติดตามผลการพัฒนารายบุคคล ( IDP 3) (รอบที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
(ตามหนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0654.18/ว0773 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563)  

2)  ท ารายงานสรุปผลการก ากับติดตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ในรอบ 1/2563 ให้ผู้บริหาร
รับทราบ (ตามหนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0654.18/1369 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563)  
 จากการก ากับติดตามการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
สามารถสรุปผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP – Individual Development Plan) รอบที่ 1  
(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ประจ าปีงบประมาณ 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

-  มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 2,047 คน ได้จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) จ านวน 1,270 คน 
บุคลากรสามารถพัฒนาได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ จ านวน 477 คน คิดเป็นร้อยละ 37.56  

-  สายวิชาการจะเน้นพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการในระดับ
สากล บุคลากรวิชาการ จ านวน 1,169 คน ได้จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) จ านวน 780 คน บุคลากร
สามารถพัฒนาได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ จ านวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 39.90 

-  สายสนับสนุนส่วนใหญ่จะเน้นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะ 
และการพัฒนาความก้าวหน้าตามเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพ บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน  
878 คน ได้จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ( IDP) จ านวน 490 คน บุคลากรสามารถพัฒนาได้ตามแผนที่
ก าหนดไว้ จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 30.41 
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ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากเหตุผลภาระงานท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ และการระบาดของเชื้อไวรัส  

โคโรนา (COVID-19) ส่งผลต่อโครงการอบรมต้องเลื่อนการจัดโครงการท าให้ไม่ได้รับการพัฒนาตามแผนที่
ก าหนดไว้ ดังนั้นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาควรมีวิธีปรับเปลี่ยนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะมีหลายวิธีซึ่ง
บุคลากรสามารถเลือกวิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมกับตนเองและสภาวะแวดล้อม หรืออาจต้องใช้
วิธีการพัฒนาที่ผสมผสานกันหลายวิธีการเลือกใช้วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับเรื่องที่ต้องเรียนรู้และ
ลักษณะการเรียนรู้ของบุคลากรแต่ละคน 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล จะกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรเห็นความส าคัญของการพัฒนา
ตนเองอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคลเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ให้ทราบขั้นตอนที่ ถูกต้องในการ
จัดท า และสามารถจัดท าแผนฯ ได้ตรงตามความต้องการตามสมรรถนะของแต่ละต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง 

สิ่งที่มหาวิทยาลัยและบุคลากรได้รับจากการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ดังนี้ 
1) บุคลากรแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ และส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติภารกิจ

ในหน้าที่ได้ดียิ่งข้ึน 
2) บุคลากรได้รับความก้าวหน้าและพัฒนาตามลักษณะงานของตนเอง 
3) บุคลากรมีความรับผิดชอบและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 
4) บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตามหลักสมรรถนะ ความรู้

ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  
 

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-6-01 การเปรยีบเทียบร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก ตามเกณฑ์ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ปี 2563 
5.1-6-02 การเปรยีบเทียบร้อยละของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑข์องส านักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษาฯ ปี 2563 
5.1-6-03 มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครัง้ที่ 41 (4/2562) เมื่อวันที่ 

19 ตุลาคม 2562 
5.1-6-04 ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ

บุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งท่ี 1/2563 

5.1-6-05 ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ
ของอาจารย์ประจ า 

5.1-6-06 สรุปผลการทดลองปฏบิัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการและสาย
สนับสนุน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รอบบรรจุ 17 มิถุนายน 2562 

5.1-6-07 มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  
ในการประชุมครั้งท่ี 46 (4/2563) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 

5.1-6-08 มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  
ในการประชุมครั้งท่ี 45 (3/2563) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-6-09 มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  

ในการประชุมครั้งท่ี 40 (3/2562) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 
5.1-6-10 กรอบระดบัต าแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ที่ได้รับอนมุัติจาก คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.)  ครั้งท่ี 46(4/2563) เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2563 และ  
ครั้งท่ี 47(5/2563)  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 

5.1-6-11 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานบริหารและสวัสดิการ ท่ี อว 0654.18/ว 0773 ลงวันท่ี 7 
เมษายน 2563 เรื่อง ติดตามผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP-03) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 

5.1-6-12 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร ท่ี อว 0654.18/1369  
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง รายงานสรุปผลการก ากับติดตามแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP) ในรอบ 1/2563 

5.1-6-13 มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  
ในการประชุมครั้งท่ี 39 (2/2562) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 

5.1-6-14 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานบริหารงานท่ัวไป ท่ี อว 0654.18(บห)/001 ลงวันท่ี 6 
มกราคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หารือแนวทางการปรบัปรุงแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร ปีการศึกษา 2562 

5.1-6-15 สรุปการประมาณการค่าใช้จ่ายของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2563 
5.1-6-16 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ท่ี 651/2563 เรื่อง การจัดสรรบุคลากรตามการ

แบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในสถาบัน/ส านัก 
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  ข้อ 7.  การก ากับติดตามส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อธิการบด ี
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : ผศ.ศุภชัย อัครนรากลุ  

ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมลูและรายงาน : นางสาวปาณสิรา ธรรมเรือง 

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

 
ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน โดย
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ให้มี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบันหรือ
มหาวิทยาลัย โดยมีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประ เมินคุณภาพ ตาม
องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยได้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
3 ระดับ ดังนี้  
 1)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  มหาวิทยาลัยก าหนดให้                       
ทุกหลักสูตรด าเนินการ ประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบคุณภาพ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยทุกหลักสูตร
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร มคอ.7 ในระบบ CHE QA Online เพ่ือใช้ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. เป็น
แนวทางด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีหลักสูตรรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน จ านวน 42 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 36 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร ผ่าน
การก ากับมาตรฐาน 41 หลักสูตร ไม่ผ่านการก ากับมาตรฐาน 1 หลักสูตร คือหลักสูตร หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ และเมื่อได้รับผลการประเมิน
แล้ว ทุกหลักสูตรต้องจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงใน มคอ.7 ส่งคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา และ
ด าเนินการปรับปรุงให้เห็นผลในรอบปีถัดไป  
 2)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ก าหนดให้ทุกคณะด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการ           
การอุดมศึกษา (สกอ.) ใน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานรอบปี
การศึกษา 2562 ในระบบ CHE QA Online เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และ
เมื่อคณะได้รับรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในแล้วต้องจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพรายงาน
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาเพ่ือด าเนินการปรับปรุงให้เห็นผลในรอบปีถัดไป และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบ  
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 3)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันหรือมหาวิทยาลัย  ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานรอบปีการศึกษา 2562 ในระบบ CHE QA Online เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบัน และเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในแล้วต้องจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ และรายงานผลการด าเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

ส าหรับกลไกก ากับติดตามให้ทุกหน่วยงานด าเนินการประกันคุณภาพนั้น มหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (5.1-7-01)  และคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (5.1-7-02)  เพ่ือท าหน้าที่ในการวางนโยบายและ
แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และข้อก าหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งก าหนดแนวทางปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  จัดท า KPI 
มาตรฐาน 5 ด้านตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา และก าหนดค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย CEO เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 
(5.1-7-03)  ด้วยเกิดเหตุการณ์ COVID-19 และมีมาตรการให้ปฏิบัติงานที่บ้าน Work From Home ทาง
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในระดับสถาบัน 
ติดตามการด าเนินงานของหลักสูตร และคณะ โดยการประชุม VDO Conference , ประชุมผ่าน 
Applications ต่างๆ เช่น Microsoft TEAM, Line, Zoom ตลอดช่วงปฏิบัติการตามมาตรการ Work 
From Home  และจัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประชุมติดตามการรายงาน
ข้อมูลภาวะการมีงานท า วันที่ 23 เมษายน 2563 (5.1-7-04) และจัดโครงการทบทวนความรู้ให้แก่ผู้
ประเมินคุณภาพภายใน โดยมีผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการประมาณ 
60 คน ท าการประชุมผ่านโปรแกรม Zoom จ านวน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 วันที่ 18  พ.ค. 63 ครั้งที่ 2 วันที่ 
19 พ.ค. 63 และ ครั้งที่ 3 วันที่ 29 พ.ค. 63 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินระดับ
หลักสูตร (5.1-7-05)   
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการโดยมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบ และ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ ให้กับผู้ที่มีภารกิจหลักในแต่ละองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้นั้นๆ โดยมีหลักเกณฑ์ใน
การมอบหมายคือให้ตรงกับภารกิจปัจจุบันของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถท างานประกัน
คุณภาพให้เป็นภารกิจเดียวกันกับงานประจ าของแต่ละหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้
สามารถวางแผน ผลักดัน ควบคุม ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้อย่างเต็มที่   

กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยได้
ก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2562 ไว้ดังนี้คือ 
ระดับหลักสูตร รับการประเมินระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 แต่เกิดเหตุการณ์ COVID-19 จึงได้ท า
การเลื่อนการตรวจประเมินออกไปเป็น ช่วงระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 ด าเนินการตรวจประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตรใน 2 รูปแบบ คือแบบไม่ออนไลน์ และแบบออนไลน์ เช่น Microsoft TEAM, Line, 
Zoom แล้วแต่ผู้ประเมินจะเลือกใช้ มีหลักสูตรรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน 42 
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 36 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร ผ่านการก ากับมาตรฐาน 41 
หลักสูตร ไม่ผ่านการก ากับมาตรฐาน 1 หลักสูตร คือหลักสูตร ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 
(5.1-7-06)  ระดับคณะรับการประเมินระหว่างวันที่  1 – 30 กันยายน 2563  ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มี
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะดังนี้ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี (5.1-7-07)  มหาวิทยาลัย 
ได้น าผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (CEO)  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 
(5.1-7-08)  และน าเข้าสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 (5.1-7-09) และน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย วันที่ 30 ตุลาคม 2563  (5.1-7-10) เพ่ือให้คณะกรรมการได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ได้วางแผนที่จะปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบคุณภาพใน
รูปแบบอื่นๆ เช่น EdPEX หรือ AUN-QA ในปีการศึกษา 2564 
 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-7-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา                      

มทร.ล้านนา 
5.1-7-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา                      

มทร.ล้านนา 
5.1-7-03 เป้าหมายตัวบ่งช้ี, ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน และ KPI 

มาตรฐาน 5 ด้านตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 
5.1-7-04 สรุปผลการประชุมติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน และประชุมช้ีแจงแนวทางการ

ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ของมหาวิทยาลัย 
5.1-7-05 สรุปผลโครงการทบทวนความรู้ใหแ้ก่ผู้ประเมินคณุภาพภายในระดับหลักสตูร ปี 2562 
5.1-7-06 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ระดับหลักสตูร มทร.ล้านนา  ปีการศึกษา 2562 
5.1-7-07 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ระดับคณะ มทร.ล้านนา  ปีการศึกษา 2562 
5.1-7-08 วาระและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2563 
5.1-7-09 วาระและมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2563 
5.1-7-10 วาระและมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เมื่อวันท่ี 30 ต.ค.2563 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2   ผลการบริหารงานของคณะ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีด้านวิชาการและกจิการนักศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิวิชาการและงานเบียน 

คณบดี ทุกคณะ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยและสหวิทยาการ 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : คณะทุกคณะ 
วิทยาลัยและสหวิทยาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมลูและรายงาน : 1. อาจารย์มานสั  สุนันท์ 
2. นางสาวประทุมพร  ป๋ามี 
3. นายญาณกวี ขัดสีทะลี 

โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1803 
E-mail :  curriculumrmutl@gmail.com 

 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 
คะแนนที่ได้ : 

 คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 

 จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 
 
 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

คณะ 
คะแนนเฉลี่ยผลประเมนิ  

(เต็ม 5 คะแนน) 
ระดับคุณภาพ 

1. คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ 4.13 ดี 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4.01 ดี 
3. คณะศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4.18 ดี 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 4.58 ดีมาก 
5. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 4.43 ดี 
ผลรวมของผลการประเมินระดบัคณะทุกคณะ 21.33  คะแนน 
จ านวนคณะทั้งหมดของสถาบัน 5 คณะ 
ค่าคะแนนท่ีได ้ 4.27 คะแนน 

 
ผลการบริหารงานระดับคณะในปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย 4 คณะ และ 1 วิทยาลัย 

 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินจากปีการศึกษา 2560 ค่าคะแนนที่ได้ 3.20  
ในปีการศึกษา 2561 ค่าคะแนนที่ได้ 3.88 ซึ่งผลการด าเนินการเพ่ิมขึ้นส่งผลให้ผลการบริหารงานมี
แนวโน้มมีผลการบริหารงานที่ดีขึ้น และในปีการศึกษา 2563  พบว่าทุกคณะยังคงมีผลการบริหารงานที่ดี
ขึ้นอันเป็นผลมาจากความใส่ใจที่จะพัฒนาการวางแผน ก ากับ ติดตาม และเรียนรู้เกณฑ์การด าเนินงาน
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ของทีมงานบริหารเอง และจากการเรียนรู้จากการท างานของบุคลากรในสังกัด ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะ
ด าเนินการก ากับมาตรฐานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลดีในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2-1-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งช้ี ปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ 
5.2-1-02 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งช้ี ปีการศึกษา 2560- 2562 ระดับคณะ 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 4.25 คะแนน 4.25 คะแนน   

 
 



162 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2562 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมลูและรำยงำน : นายมานัส  สุนันท์, นางสาวประทุมพร  ป๋ามี 
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 2205 
E-mail :  curriculumrmutl@gmail.com 

 
 
 ข้อ 1.  มีระบบและกลไกในกำรก ำกับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตำม

องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ 
 
 ผลกำรด ำเนินงำน :  
 1)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เรื่อง ระบบก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ พ.ศ.2562 ประกาศ 
ณ วันที่ 7 มกราคม 2562(5.3-1-01) เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 รวมถึงเพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประเมินเพ่ือให้สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 2)  การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับคณะโดยด าเนินการ
ก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเพ่ือด าเนินการจัดระบบและกลไก รวมทั้งท าหน้าที่
ก ากับ ติดตาม ส่งเสริมการด าเนินงานหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบและเป็นไปตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมิน 
 3)  การประกันคุณภาพระดับคณะ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ การก ากับการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือด าเนินการจัดระบบและกลไก รวมทั้งท า
หน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะให้เป็นไปตามระบบและเป็นไปตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมิน 
 4)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ควบคุมการด าเนินการภายใต้ระยะเวลาตามที่แจ้ง
ในปฏิทินการศึกษา(5.3-1-02)ส าหรับการเรียนการสอน ส่วนการรายงานผลการด าเนินงานด้านรายงานผล
ข้อมูลด้านมาตรฐานการศึกษาปฏิทินการจัดท า มคอ. (5.3-1-03) 
 5)  มหาวิทยาลัยควบคุมคุณภาพหลักสูตรตามแผนการด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน TQF  ปี
การศึกษา 2561  ผ่านระบบ RMUTL ONLINE กรอกข้อมูล มคอ.3-6  (5.3-1-04) พร้อมทั้งคู่มือและ
วิธีการกรอกข้อมูลในระบบ   
 6)  มีบุคคลากรของคณะที่ก ากับ ดูแล ติดตาม ข้อมูล เพ่ือให้เป็นตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
 7)  ก ากับ ติดตาม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือให้ผลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมีระบบฐานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์
ประจ าหลักสูตรรายละเอียดที่ https://academic.rmutl.ac.th/page/curteacher (5.3-1-05) 
 8)  มหาวิทยาลัยได้จัดท าคู่มือทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา https://academic.rmutl.ac.th/page/qacur (5.3-1-06) 
 9)  การด าเนินตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (5.3-1-07) 
 
เอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.3-1-01    ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เรื่อง ระบบก ากับการประกันคณุภาพ

การศึกษาระดับหลักสตูรและระดบัคณะ พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันท่ี 7 มกราคม 2562 
5.3-1-02  ปฏิทินการศึกษา ปี 2562 
5.3-1-03    ปฏิทินการด าเนิน มคอ.3-6 ปีการศึกษา 2562 
5.3-1-04    ระบบ RMUTL ONLINE กรอกข้อมูล 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    คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

 
 
 ข้อ 2.  มีคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่ก ำหนดใน ข้อ 1  และ

รำยงำนผลกำรติดตำมให้กรรมกำรประจ ำสถำบันเพื่อพิจำรณำ 
 
 ผลกำรด ำเนินงำน :  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1569/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะ ตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (5.3-2-01) ซึ่งท าหน้าที่
ก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ โดยมีการด าเนินการตั้งแต่ การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)ก าหนด โดยสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยท า
หน้าที่ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประชุม
ติดตาม ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง ดังนี้ 

1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรและคณะ ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ครั้งที่ 1/2563 (5.3-2-02) 

https://academic.rmutl.ac.th/page/curteacher
https://academic.rmutl.ac.th/page/qacur(5.3-1-07)
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2) ประชุมคณะกรรมการ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและ
คณะ ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่  
2/2563(5.3-2-03) 

 
เอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.3-2-01 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ท่ี 1569/2561  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ก ากับ ติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะ ตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

5.3-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรและคณะ ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ครั้งท่ี 1/2563 

5.3-2-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรและคณะ ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ครั้งท่ี 2/2563 

 
 
 ข้อ 3.  มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรและคณะให้เกิดผลตำม

องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน :  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
และเอ้ือต่อการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ 
 องค์ประกอบท่ี 1 กำรก ำกับมำตรฐำน   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ให้ความส าคัญกับการก ากับมาตรฐาน โดยได้จัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 1)  มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มทร.ล้านนา(5.3-
3-01) เพ่ือบริหารจัดการงบประมาณให้ตรงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ  โดยจัดสรรงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย งบบุคลากร  งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน  
งบรายจ่ายอื่น จ านวนทั้งสิ้น 1,571,437,372 บาท เพ่ือบริหารจัดการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 
 2)  มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับวิชาการการส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (5.3-3-02) ด าเนินการก ากับติดตามด้านมาตรฐานวิชาการ การส่งเสริมให้
บุคคลกรด้านวิชาการจัดท าผลงานทางวิชาการและพัฒนางานวิจัย เพ่ือวางระบบการบริหารวิชาการและ
ส่งเสริมงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ  
 3) มหาวิทยาลัยได้มีการสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตาม
อัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการในแต่ละคณะ/วิทยาลัย (5.3-3-03) โดยลงลึกถึงหลักสูตรที่มีปัญหาขาด
แคลนทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือแก้ไขปัญหาความมั่นคงใน
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ต าแหน่งหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ เน้นให้หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานปี 
2558 โดยอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกต้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สป.อว. โดยบุคลากรที่ได้มีการบรรจุครั้งนี้เริ่มปฏิบัติหน้าที่
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562  
 4) มหาวิทยาลัยฯ ก ากับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบ มคอ. (RMUTL ONLNE) 
ผ่านเว็บไซต์ lms.rmutl.ac.th (5.3-3-04) เพ่ือให้คณาจารย์ได้รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร
เพ่ือให้ได้มาตรฐานตามท่ี สป.อว. ก าหนด ประกอบด้วย  

(1) มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
(2) มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification) 
(3) มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (Course Report) 
(4) มคอ.6 รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience 

Report) 
 5)  มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการในด้านการวิจัย การจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานด้านวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้จัดโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รุ่นที่ 1 (5.3-3-05) โดยผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะได้รับการขึ้นท าเนียบการเป็นนักวิจัยของ 
มทร.ล้านนา และสามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง และ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการก ากับมาตรฐานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาปี พ.ศ. 2558  
  
 องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยได้เห็นความส าคัญของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ซึ่งเป็นการสะท้อนถึง
คุณภาพของหลักสูตรในมหาวิทยาลัย รวมถึงความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต  ซึ่งจะน ามาเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป โดยในการจัดสรรทรัพยากรในด้านบัณฑิตดังต่อไปนี้ 
 มหาวิทยาลัยมีการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก่อนบัณฑิต
รับปริญญาโดยกองพัฒนานักศึกษาด าเนินการส ารวจและจัดท ารายงานผล เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนั้นมีแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตจากบุคลากรภายนอก ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการ
พิจารณาคุณภาพของหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น(5.3-3-06) 
 
 องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษำ  
 ในทุกๆ ปีการศึกษา มหาวิทยาลัยมีการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่เ พ่ือศึกษาต่อ  
โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งได้ด าเนินการตั้งแต่ส ารวจแผนรับนักศึกษา เปิดรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ จัดการสอบแข่งขันทุกรูปแบบตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและ สป. อว.ก าหนด โดยมีการ
จัดสรรทรัพยากรทั้งงบประมาณและก าลังคนในการรับสมัครนักศึกษาและการปรับพ้ืนฐานของนักศึกษา
ใหม่ดังต่อไปนี้ 
 1)  มีการจัดท าการส ารวจแผนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 และด าเนินการประชุมวางแผน
ก าลังคนและงบประมาณในการจัดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 23 (14/2562) ซึ่งการด าเนินการรับสมัครนักศึกษาถือเป็นระเบียบปฏิบัติ ตามระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง (5.3-3-07) 
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 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สนับสนุนงบประมาณในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ โดยทางคณะ/วิทยาลัย ต้องด าเนินการจัดโครงการปรับพ้ืนฐานซึ่งมีวัตถุประสงค์ทั้งหมด 4 ด้าน 
คือ  

- เพ่ือสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 
- เพ่ือเรียนปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 
- เพ่ือเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ 
- เพ่ือให้ด าเนินการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่   

3) การจัดโครงการเปิดโลกใหม่ในมหาวิทยาลัย “มหกรรมรักน้อง No-S No-L ครั้งที่ 11” 
ประจ าปีการศึกษา 2562  เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 (5.3-3-08) เพ่ือให้นักศึกษา มหาวิทยาลัย
สนับสนุนได้มีความรู้ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาเล่าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ที่ส าคัญในด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษาได้รับทราบ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่ นพ่ีกับรุ่นน้อง 
ตลอดจนเป็นการแนะน าสถานที่หน่วยงาน คณะสาขาและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มหาวิทยาลัยได้จัดไว้ให้
นักศึกษา ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้นักศึกษาด าเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข โดยแบ่งฐาน
กิจกรรมทั้งหมด 7 ฐาน (ฐานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์, ฐานสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์, 
ฐานคณะวิศวกรรมศาสตร์, ฐานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ , และฐานกองพัฒนานักศึกษา,ฐาน
กิจกรรมการประกันคุณภาพ,ฐานทะเบียน) 

4) โครงการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาหลักสูตร 
ปริญญาตรี 6 เขตพ้ืนที่ (5.3-3-09)จ านวน 2,659 คน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์  - 2 มีนาคม 2563  
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการ
ใช้ชีวิตและการท างานในศตวรรษท่ี 21 

5) มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่ง
ก าลังเป็นที่วิตกกังวลอยู่ในขณะนี้โดยมีความห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยของนักศึกษา 
บุคลากร ตลอดจนบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเป็นส าคัญ จึงมีนโยบายสนับสนุนให้ จัดการเรียน
การสอนผ่านระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาตามแผนการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ฯ   
  
 องค์ประกอบท่ี 4 อำจำรย ์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ค านึงถึงคุณภาพอาจารย์ และคุณสมบัติของอาจารย์
ที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการเพิ่มจ านวนอาจารย์ในหลักสูตรที่ขาดแคลนอาจารย์และ
มีการพัฒนาอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความส าคัญกับจ านวนอาจารย์ที่
เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในทุกปีการศึกษาเพ่ือให้มีคุณสมบัติทั้งอาจารย์และบัณฑิตทัดเทียม
กับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เช่น 
 1)  มหาวิทยาลัยรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
ต าแน่ งประเภทวิชาการ ต าแหน่ งอาจารย์  สั งกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ 1/2562 (5.3-3-10) 
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 2)   มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาบุคลากรทางวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ให้มีสัดส่วนตามมาตรฐานอุดมศึกษา โดยกอง
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ ได้สรุปรายชื่อผู้ต าแหน่งทางวิชาการทุกเดือน บนเว็บไซต์  
https://personal.rmutl.ac.th/news/3016-positionteacher (5.3-3-11) 
 3)  มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์
ป ร ะจ า แล ะนั ก วิ จั ย ต า มแผ นก ลยุ ท ธ์ ส ถ าบั น วิ จั ย แล ะ พัฒ นา  มห า วิ ท ย าลั ย เ ทค โ น โ ล ยี 
ราชมงคลล้านนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5.3-3-12) 
 4)  มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่มีคุณภาพโดยในแต่ละปีมหาวิทยาลัยได้มีกิจกรรมมากมายในการ
เชิดชูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ ที่แสดงความสามารถและการพัฒนางานด้านการศึกษาศึกษาอยู่
เสมอได้รับคัดเลือกเพ่ือรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี พ.ศ.2562 
(5.3-3-13) จากคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ านวน 2 ท่านได้แก่ 
  (1) รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและ 
ศิลปศาสตร์  
               (2) รองศาสตราจารย์  ดร.คมสัน อ านวยสิทธิ์  อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
 5)  มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้คณาจารย์ได้เพ่ิมศักยภาพเพ่ือเป็นแกนน าของมหาวิทยาลัยฯ ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตและฝึกทักษะการพัฒนาการศึกษา ให้กับบุคลากรสายวิชาการ และฝึกทักษะการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาในศตวรรษที่ 21 ตัวอย่างเช่น สนับสนุนอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาใช้งานระบบการเรียน
การสอนออนไลน์ ส าหรับอาจารย์และนักศึกษาโดยการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยการ
ไลฟ์สดผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมีโปรแกรม Microsoft Teams และ Moodle เป็น
เครื่องมือ ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น แนวทางในการจัดการเรียนการสอน ด้วย Moodle  การวัดและประเมินผล
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle การจัดการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนเสมือน 
(Virtual Classroom) จัดโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (5.3-3-14) 
 6) มหาวิทยาลัยสนับสนุนการสร้างเครือข่ายร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้
บุคลากรศึกษาต่อในระดับสูง เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษา (5.3-3-15) 
 
 องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีหลักสูตรที่มีคุณภาพโดยผ่านการรับทราบให้ความ
เห็นชอบจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทุกหลักสูตร และมี
การพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปีตามประกาศของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สป.อว.) และมีการควบคุมคุณภาพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ระบบการจัดการสนับสนุนด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 

1) เว็บไซต์ http://swct.rmutl.ac.th/academic/finddate/  โดยแจ้งผลการพิจารณาให้
ความ เห็นชอบและการรับรองคุณวุฒิ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (5.3-3-16) 

https://personal.rmutl.ac.th/news/3016-positionteacher
http://swct.rmutl.ac.th/academic/finddate/
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2) ระบบทะเบียนกลาง (https://regis.rmutl.ac.th/student/login ) (5.3-3-17) อ านวยความ
สะดวกกับนักศึกษาเพ่ือวางแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรที่เรียนกับมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย หลักสูตร
และแผนการศึกษา การลงทะเบียน การส าเร็จการศึกษา ตารางเรียนตารางสอน ปฏิทินการศึกษา  การ
สอบมาตรฐานต่าง ๆ เป็นต้น 

3) ระบบฐานข้อมูลกลาง (https://datacenter.rmutl.ac.th)  (5.3-3-18) ข้อมูลด้านสถิติของ
มหาวิทยาลัยฯ อันประกอบด้วย จ านวนนักศึกษา  จ านวนอาจารย์ จ านวนบุคลากร จ านวนหลักสูตรที่เปิด
สอน ทุกพ้ืนที่   

4) ระบบ มคอ. (RMUTL ONLNE) ผ่านเว็บไซต์ lms.rmutl.ac.th (5.3-3-19) เพ่ือให้คณาจารย์
ได้รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรเพ่ือควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรตามที่ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) ก าหนด เพ่ือก ากับติดตาม การ
รายงานผล มคอ.3 – มอค.6 ทุกสาขาวิชา 

5) คู่มือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษาระดับรายวิชา(5.3-3-20) เพ่ือให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยได้ให้ความส าคัญกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
รายวิชาและผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของหลักสูตร เพ่ือประโยชน์ต่อการ
ก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6) มหาวิทยาลัยฯ มีระบบการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยผ่านระบบทะเบียนกลางในเมนูของ
นักศึกษาเพ่ือประเมินอาจารย์ก่อนนักศึกษาสอบโดยน าผลการประเมินไปปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ
สอนของอาจารย์  ทางส านักงานส่ ง เสริมวิชาการและงานทะเบียนจะประมวลผลและแจ้ ง 
https://academic.rmutl.ac.th/page/assessment (5.3-3-21)  ทุกเขตพ้ืนที ่

 
 องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้  
 มหาวิทยาลัยเห็นความส าคัญในด้านสนับสนุนการเรียนรู้ ที่สามารถสืบค้น ค้นคว้าความรู้ด้วย
ตนเอง จึงได้จัดสรรงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 
 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ต่าง ๆในการฝึกปฏิบัติการ โดยเฉพาะหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีหนังสือ ต าราเรียน วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองการ
ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) และการให้บริการทางด้านวิชาการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ทรัพยำกรสำรสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 (1) หนังสือและต าราเรียนภาษาไทย 61,347 เล่ม 
 (2) หนังสืออ้างอิงภาษาไทย 1,156 เล่ม 
 (3) หนังสือและต าราเรียนภาษาอังกฤษ 10,236 เล่ม 
 (4) หนังสืออ้างอิงอังกฤษ 148 เล่ม 
 (5) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย 7,813 เล่ม 
 (6) Electronic resources  869 เล่ม 
 (7) นวนิยาย, เรื่องสั้น 4,756 เล่ม 
 (8) วารสารบอกรับ 82 ชื่อเรื่อง 
 (9) E-book จาก Gale Virtual Reference Library (GVRL)     395 ชื่อเรื่อง 
 (10) E-book (IG Library) 18 ชื่อเรื่อง 

https://academic.rmutl.ac.th/page/assessment
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 (11) E-book Thai (E-Library) 4,294 ชื่อเรื่อง 
 (12) E-Project 217 เล่ม 
 (13) E-book Accessengineering 730  ชื่อเรื่อง  
 (14) E-book Sciencedirect 5,000 ชื่อเรื่อง  
 (15) Application Ookbee buffet อ่านหนังสือออนไลน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
หนังสือเสียง อ่าน-ฟังได้ไม่อ้ันกว่า 30,000 ฉบับ  
 
 ฐำนข้อมูลอ้ำงอิงงำนวิจัยต่ำงประเทศ  

(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 
(10) Emerald Management (EM92) 
(11) ScienceDirect 

 ข้อมูลอ้างอิง : https://www.uni.net.th/UniNet/referenceDB/2562.php 
 
 2) การสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์ พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  New 
Approach to Learning เ พ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแข่งขันได้ในระดับสากล เช่น ความร่วมมือ การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยมีหน่วยงานวิเทศน์สัมพันธ์ ดูแลรับผิดชอบ
ประสานานในการสร้างและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กร
ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีการพัฒนาความรู้มากขึ้น อันจะ
น าไปสู่การพัฒนา ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย https://oir.rmutl.ac.th/ (5.3-3-22) 
 3)  โครงการยกระดับเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้และบูรณาการการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม  2562  
ด าเนินการโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ณ 
ชั้น. 1 ห้อง Thin 1  อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เพ่ือให้ความรู้และยกระดับความรู้ในการใช้
เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือพัฒนาบุคลากรและอาจารย์ให้ใช้เครื่องมือด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ก าลังคนในยุคดิจิทัลให้มีทักษะการเรียนรู้ตามศตวรรษที่  21 และ
ได้รับการรับรองมาตรฐานประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล เพ่ือจะน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค์และเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป (5.3-3-23) 
 
 

https://oir.rmutl.ac.th/
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เอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.3-3-01    แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มทร.ล้านนา 
5.3-3-02    ค าสั่งคณะบุคคลปฏิบัตหิน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ที่ 1404/2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับวิชาการการส่งเสรมิการวิจัย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลล้านนา 

5.3-3-03    ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ สังกัด 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ครั้งท่ี 1/2562 

5.3-3-04    ระบบ มคอ. (RMUTL ONLNE) ผ่านเว็บไซต์ lms.rmutl.ac.th 
5.3-3-05    โครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รุ่นที่ 1 
5.3-3-06  รายงานผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี

การศึกษา 2561 
5.3-3-07 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 23 (14/2562) เรื่องแผนรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.3-3-08 โครงการเปิดโลกใหม่ในมหาวิทยาลัย “มหกรรมรักน้อง No-S No-L ครั้งท่ี 11” ประจ าปี

การศึกษา 2562 
5.3-3-09   โครงการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาหลักสตูรปริญญาตรี 6 

เขตพื้นท่ี 
5.3-3-10  ประกาศการสมคัรคดัเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแน่ง

ประเภทวิชาการ  
5.3-3-11 สรุปรายชื่อผู้ต าแหน่งทางวิชาการทุกเดือน บนเว็บไซต์  

https://personal.rmutl.ac.th/news/3016-positionteacher 
5.3-3-12 แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ปี พ.ศ.2562-

2563 
5.3-3-13   ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการ

พลเรือนดเีด่น ประจ าปี พ.ศ.2562 
5.3-3-14    โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยการไลฟ์สดผ่านโปรแกรม Microsoft 

Teams 
5.3-3-15   ข้อมูลการลาศึกษาต่อของสายวิชาการ มทร.ล้านนา 
5.3-3-16    เว็บไซต์ http://swct.rmutl.ac.th/academic/finddate/   
5.3-3-17 ระบบทะเบยีนกลาง (https://regis.rmutl.ac.th/student/login ) 
5.3-3-18 ระบบฐานข้อมลูกลาง (https://datacenter.rmutl.ac.th)   
5.3-3-19   ระบบ มคอ. (RMUTL ONLNE) ผ่านเว็บไซต์ lms.rmutl.ac.th 
5.3-3-20  คู่มือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษาระดับรายวิชา 
5.3-3-21 https://academic.rmutl.ac.th/page/assessment 
5.3-3-22 https://oir.rmutl.ac.th/ 
5.3-3-23 โครงการยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และบูรณาการการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร

เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
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 ข้อ 4.  น ำผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของกรรมกำร
ระดับสถำบันเสนอสภำสถำบันเพื่อพิจำรณำ 

 
 ผลกำรด ำเนินงำน :  
 การด าเนินคุณภาพเริ่มจากการด าเนินงานในระดับหลักสูตรอย่างจริงจัง ด้วยตัวบ่งชี้ของ สป.อว. 
และ TQF ตามที่ก าหนดไว้ ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่  3/2562 ทุกหลักสูตรจะต้องรับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 
และให้หลักสูตรต้องน าผลที่ได้จากการประเมินนั้นเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะโดย
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ รายตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐาน สป.อว. 
ประจ าปี ก า รศึ กษา  2562  เ สนอสภามหาวิ ทยาลั ยฯ   พิ จ า รณา เมื่ อครั้ ง ที่  37 ( 13/ 2563)  
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 
 
เอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.3-4-01 มติสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 37 (13/2563) เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2563   

 
 
 ข้อ 5.  น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกสภำสถำบันมำปรับปรุงหลักสูตรและ 

กำรด ำเนินงำนของคณะให้มีคุณภำพดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
ผลกำรด ำเนินงำน :  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากจากสภา
สถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 37 
(13/2563) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563  โดยได้มอบให้รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลและรับผิดชอบรับไป
พิจารณาด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานประกันคุณภาพตามข้อเสนอแนะ ซึ่งรองอธิการบดี ได้
มอบหมายให้ ส านักงานประกันคุณภาพร่วมกับส านักส่งเสริมวิชาการ ด าเนินการติดตามให้ทุกคณะและ
หลักสูตรท าแผนพัฒนางานประกันคุณภาพ รวมทั้งส่งรายงานมายังผู้บริหาร ผลการด าเนินการพบว่าการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะในปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมิน
คุณภาพดีขึ้น จ านวนหลักสูตร ทั้งสิ้น 42 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 36 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 6 
หลักสูตร 
 
ตำรำงแสดงร้อยละของจ ำนวนหลักสูตรที่มีคะแนนประเมินแยกตำมระดับคุณภำพ 

ปีกำรศึกษำ จ ำนวนหลกัสูตรทั้งหมด ไม่ผ่ำน น้อย ปำนกลำง ดี ดีมำก 
2560 41 หลักสูตร 4.88 7.32 70.73 17.07 0 

  (2) (3) (29) (7) (0) 
2561 42 หลักสูตร 2.38 2.38 50.45 45.24 0 

  (1) (1) (21) (19) (0) 
2562 42 หลักสูตร 2.38 0 23.81 73.81 0 

  (1) (0) (10) (31) (0) 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงจ านวนหลักสูตร 
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ตำรำงผลตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ระดับคณะ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
ปีกำรศึกษำ 2560-2562 

คณะ/วิทยำลัย 
ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 

คะแนน  
ระดับ

คุณภำพ 
คะแนน  

ระดับ
คุณภำพ 

คะแนน  
ระดับ

คุณภำพ 
1. คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ 2.69 ปานกลาง 3.51 ดี 4.13 ดี 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3.53 ดี 4.55 ดีมาก 4.58 ดีมาก 
3. คณะศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3.29 ปานกลาง 4.09 ดี 4.18 ดี 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3.11 ปานกลาง 3.79 ดี 4.01 ดี 
5. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 3.36 ปานกลาง 3.45 ปานกลาง 4.43 ดี 

 
 มีการประชุมคณะกรรมการ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานหลักสูตรของแต่ละคณะและพัฒนา
หลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะเพ่ือให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   
 
เอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.3-5-01 ข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี  37 (13/2563)  

เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2563   
5.3-5-02 แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะให้มคีุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 ข้อ 6.  มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบท่ี 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 
 
 ผลกำรด ำเนินงำน :  
 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีหลักสูตรที่จัดการเรียน 
การสอนทั้งหมด 42 หลักสูตร  

- ผ่านการประเมินตามองค์ประกอบที่ 1 จ านวน 41 หลักสูตร  
- ไม่ผ่านการประเมินตามองค์ประกอบที่ 1 จ านวน 1 หลักสูตร 
 

ผลกำรประเมินย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2562 (ส ำหรับหลักสูตรที่ไม่ผ่ำน) ดังต่อไปนี้ 

ล ำดับ หลักสูตร(สำขำวิชำ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1 ศป.ม. ศิลปะและการออกแบบสรา้งสรรค์ ผ่าน ผ่าน ไม่ผา่น 

  
 จากการประเมินคุณภาพระดับหลักสู ตร ปีการศึกษา 2562 มีผลคะแนนเฉลี่ ยดี ขึ้ น 
จากปีการศึกษา 2561 แต่มีหลักสูตรที่ ไม่ผ่ านการก ากับมาตรฐาน จ านวน 1 หลักสูตร  คือ  
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ศป.ม. ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ ภายใต้การก ากับ ติดตามของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์โดยคณะกรรมการตรวจประเมินได้แจ้งเหตุผลดังนี้ 
 ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน เนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร แต่ได้มีการงดรับนักศึกษาไปตั้งแต่ปี
การศึกษา 2561 
 ในการนี้หลักสูตร ศป.ม. ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ ภายใต้การก ากับ ติดตามของคณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการเสนอหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ถึงรอบระยะเวลาใน
การปรับปรุงเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้ันตอนของมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) เสนอคณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในการประชุม  ครั้งที่ 
3/2561 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561    

2) เสนอคณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในการประชุม  ครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  

3) เสนอคณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในการประชุม  ครั้งที่ 
8-6/2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 

4) เสนอคณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในการประชุม  ครั้งที่ 2 
/2563 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 

5) เสนอคณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในการประชุม  ครั้งที่ 6 
/2563 วันที่ 29 เมษายน 2563 

6) เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในการประชุม ครั้ง
ที ่131(ต.ค.61) วันที่ 4 ตุลาคม 2561 

7) เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในการประชุม ครั้ง
ที ่135 (ก.พ.62) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 

8) เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในการประชุม ครั้ง
ที ่143 (ต.ค. 62) วันที่ 3 ตุลาคม 2562 

9) เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในการประชุม ครั้ง
ที ่147(ก.พ.63) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563     

10) เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในการประชุม ครั้ง
ที ่153 (ส.ค. 63) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 

11) เสนอคณะกรรมการอนุกรรมการเกี่ยวกับวิชาการ การส่งเสริมการวิจัย  และพัฒนางานวิจัย 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล ล้ า น น า  ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง ที่  15/2563   
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563   

12) เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ในการประชุม  
ครั้งที่ 36(12/2563) วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 

13) ปัจจุบันหลักสูตรได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อครั้งที่  36 (12/2563)  
วันที่  24 กันยายน พ.ศ. 2563 เสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบผ่านระบบ CHE Curriculum 
Online: CHECO แล้ว 
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เอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.3-6-01 หนังสือคณะศิลปกรรมและสถาปตัยกรรมศาสตร์ ที่ อว 0654.05 (อบ) 2/1/63  

ลงวันท่ี 15 กันยายน 2563 
 
 
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน :  

เป้ำหมำย 2562 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนที่ได้ กำรบรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน  
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ส่วนที่ 3  
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2562 
 
 

จากผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เมื่อประเมินโดยใช้
เกณฑ์มาตรฐานตามที่ สกอ. ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2562  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
สรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางแสดงผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับสถาบัน  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  
ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

3.01 
คะแนน 

128.67 
=  3.06  คะแนน  3.06 

42 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  
อาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 25 
305 

X 100 = 26.65 %  3.33 
1,144.5 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 
อาจารย์ประจ าสถาบันท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 36 
342 

X 100 = 29.88 %  2.49 
1,144.5 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 3.78 
องค์ประกอบท่ี 2 : วิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  
เงินสนับสนุนงานวิจัยงาน
สร้างสรรค์ 

สายวิทย์ฯ  
= 60,000 
สายสังคม 
= 25,000 
 
 

24.13 
= 4.83 คะแนน  4.83 5 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

4 คะแนน 
18.67 

= 3.73คะแนน  3.73 
5 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 : วิจัย 4.52 
องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  
การบริการวิชาการแก่สังคม 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 5.00 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  
ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ 6 ข้อ  5 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 
องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  
การบริหารของสถาบันเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบันและอัตลักษณ์
ของสถาบัน 

7 ข้อ 
7 ข้อ 

 
 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 
ผลการบริหารของคณะ 

4 คะแนน 
21.33 

= 4.27  4.27 
5 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 
 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ 

6 ข้อ 5 ข้อ  4.00 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 4.42 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 4.29 

ระดับคุณภาพ ดี 
 
 
ตารางแสดงการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
คะแนนประเมินเฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 5 2.91 5.00 3.06 3.78 ด ี
องค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 3 4.83 5.00 3.73 4.52 ดมีาก 
องค์ประกอบท่ี 3 บริการวิชาการ 1  - 5.00  - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2  - 5.00  - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 3  - 4.50 4.27 4.42 ด ี

รวม 13 3.55 4.86 3.69 4.29 ด ี
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ด ี   
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ภาคผนวก 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
 

ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
คณะ

บริหารธุรกิจฯ 
คณะ

วิศวกรรมฯ 
คณะ

วิทยาศาสตร์ฯ 
คณะ 

ศิลปกรรมฯ 
วิทยาลัย รวม 

1 จ ำนวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด 7 16 8 9 2 42 

2 - ---ระดับปริญญำตร ี 6 14 6 8 2 36 

3 - ---ระดับปริญญำโท 1 2 2 1 - 6 

4 จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมดทกุระดับกำรศึกษำ 6,068 7,487 1,179 1,600 132 16,466 

5 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำตรี 6,045 7,439 1,147 1,596 132 16,359 

6 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำโท 23 48 32 4 - 107 

7 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 351 370 268 124 31.5 1,144.5 

8 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำตรี
หรือเทียบเท่ำ  

12 20 4.5 13 0 49.5 

9 - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำ 

269 246.5 155 100 19.5 790 

10 - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำ  

70 103.5 108.5 11 12 305 

11 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 289 240 168 80 25.5 802.5 

12 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มตี ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือ
เทียบเท่ำ 

11 19 3.5 8 0 49.5 

13 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มตี ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือ
เทียบเท่ำ 

230 177.5 106 66 18.5 615 

14 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มตี ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือ
เทียบเท่ำ 

48 43.5 58.5 6 7 165 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
คณะ

บริหารธุรกิจฯ 
คณะ

วิศวกรรมฯ 
คณะ

วิทยาศาสตร์ฯ 
คณะ 

ศิลปกรรมฯ 
วิทยาลัย รวม 

15 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 58 123 86 38 5 310 
16 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหนง่ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือ

เทียบเท่ำ 
1 1 1 5 0 8 

17 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหนง่ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือ
เทียบเท่ำ 

38 68 46 29 1 182 

18 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหนง่ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือ
เทียบเท่ำ 

19 54 39 4 4 120 

19 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 4 7 14 6 1 32 
20 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหนง่รองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตร ีหรือ

เทียบเท่ำ 
0 0 0 0 0 0 

21 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหนง่รองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือ
เทียบเท่ำ 

1 1 3 5 0 10 

22 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหนง่รองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือ
เทียบเท่ำ 

3 6 11 1 1 22 

23 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ 0 0 0 0 0 0 
24 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหนง่ศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือ

เทียบเท่ำ 
0 0 0 0 0 0 

25 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหนง่ศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ 0 0 0 0 0 0 
26 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหนง่ศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือ

เทียบเท่ำ 
0 0 0 0 0 0 

27 จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีทั้งหมด 2,285 1,430 410 403 24 4,552 
28 จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีทีต่อบแบบส ำรวจเรื่องกำรมีงำนท ำภำยใน 1 ปี 

หลังส ำเร็จกำรศึกษำ 
1,155 610 317 171 21 2,274 

29 จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีที่ได้งำนท ำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอำชีพอิสระ) 

1,090 580 249 125 21 2,065 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
คณะ

บริหารธุรกิจฯ 
คณะ

วิศวกรรมฯ 
คณะ

วิทยาศาสตร์ฯ 
คณะ 

ศิลปกรรมฯ 
วิทยาลัย รวม 

30 จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีทีป่ระกอบอำชีพอิสระ 43 14 29 13 - 99 

31 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำตรีที่มีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ 180 90 22 20 1 313 

32 จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีทีม่ีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำอยู่แล้ว 23 16 39 33 - 111 

33 จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีทีศ่ึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ 23 15 4 8 1 51 

34 จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีทีอุ่ปสมบท 6 19 1 1 - 27 

35 จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีที่เกณฑ์ทหำร 28 68 11 7 - 114 
36 เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือน ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำ

หรือประกอบอำชีพอิสระ (ค่ำเฉลีย่) 
10,701.90 15,863.78 13,778.03 14,034.10 15,790.00 14,033.56 

37 ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงท่ีมีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรตีำมกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.36 4.23 4.33 4.37 4.26 4.31 

38 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเทำ่ (FTES) รวมทุกหลักสูตร 5,711.98 6,186.40 979.66 1,330.86 7,982 14,289.06 

39 - ---ระดับอนุปริญญำ - - - - - - 

40 - ---ระดับปริญญำตร ี 5,703.98 6,150.24 949.30 1,327.18 79.82 14,210.52 

41 - ---ระดับปริญญำโท 8 36.50 30.36 3.68 - 78.54 

42 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรคจ์ำกภำยในสถำบัน 210,000 5,316,850 11,343,350 9,287,875 290,544 26,448,619 

43 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 35,000 5,316,850 11,343,350 8,715,750 290,544 25,701,494 

44 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 175,000 - - 572,125 - 747,125 

45 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรคจ์ำกภำยนอกสถำบัน 19,470,000 12,365,158 15,025,077.50 0 3,853,796 47,501,031.50 

46 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 3,213,000 12,365,158 15,025,077.50 - 3,853,796 31,244,031.50 

47 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 16,257,000 - - 0 - 16,257,000 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
คณะ

บริหารธุรกิจฯ 
คณะ

วิศวกรรมฯ 
คณะ

วิทยาศาสตร์ฯ 
คณะ 

ศิลปกรรมฯ 
วิทยาลัย รวม 

48 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผูล้ำศึกษำต่อ) 345 357 255 122 29.5 1,108.5 

49 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 51.5 357 255 101 29.5 794 

50 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 293.5 - - 21 - 314.5 

51 จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผูล้ำศึกษำต่อ) - - - - - - 

52 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - - - - - 

53 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - - - - - - 

54 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทีล่ำศึกษำต่อ 6 13 13 2 2 36 

55 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  0 13 13 2 2 30 

56 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  6 - - - - 6 

57 จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ลำศึกษำตอ่ - - - - - - 

58 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   - - - - - - 

59 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - - - - - - 
60 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
135 118 71 16 4 344 

61 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 19 118 71 16 4 228 

62 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 116 - - 0 - 116 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
คณะ

บริหารธุรกิจฯ 
คณะ

วิศวกรรมฯ 
คณะ

วิทยาศาสตร์ฯ 
คณะ 

ศิลปกรรมฯ 
วิทยาลัย รวม 

63 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก
กำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดบัชำติที่ไม่อยู่
ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำว่ำ
ด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมตัิและจัดท ำเป็นประกำศ
ให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันท่ี
ออกประกำศ 

12 21 13 3 6 55 

64 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 2 21 13 3 6 45 

65 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 10 - - - - 10 

66 ผลงำนท่ีได้รับกำรจดอนสุิทธิบัตร - - - 1 - 1 

67 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - - 1 - 1 

68 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - - - - - - 
69 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรที่

ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
15 1 13 2 0 31 

70 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 1 13 2 0 16 

71 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 15 - 1 0 0 15 
72 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำร

ระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำว่ำดว้ย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
ส ำหรับกำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบัน
อนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบ
ภำยใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

19 4 10 3 5 41 

73 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 4 10 3 5 22 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
คณะ

บริหารธุรกิจฯ 
คณะ

วิศวกรรมฯ 
คณะ

วิทยาศาสตร์ฯ 
คณะ 

ศิลปกรรมฯ 
วิทยาลัย รวม 

74 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 19 - - - - 19 
75 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำร

ระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนขอ้มูลระดับนำนำชำตติำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 

10 21 14 5 1 51 

76 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 1 21 14 5 1 42 

77 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 9 - - 0 - 9 

78 ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร - - - 1 - 1 

79 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - - 1 - 1 

80 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - - - - - - 
81 ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำง

วิชำกำรแล้ว 
- - - - - - 

82 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - - - - - 

83 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - - - - - - 

84 ผลงำนวิจัยท่ีหน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร - - - - - - 

85 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - - - - - 

86 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - - - - - - 

87 ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับกำรจดทะเบยีน - - - - - - 

88 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - - - - - 

89 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - - - - - - 
90 ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผำ่นเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำง

วิชำกำรแล้ว 
- - - - - - 
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ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
คณะ

บริหารธุรกิจฯ 
คณะ

วิศวกรรมฯ 
คณะ

วิทยาศาสตร์ฯ 
คณะ 

ศิลปกรรมฯ 
วิทยาลัย รวม 

91 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - - - - - 

92 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - - - - - - 
93 ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผำ่นกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร แต่ไมไ่ด้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
- - - - - - 

94 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - - - - - 

95 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - - - - - - 
96 งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพรสู่่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 
- - - - - - 

97 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - - - - - 

98 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - - - - - - 

99 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่นระดับสถำบัน - - - - - - 

100 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - - - - - 

101 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - - - - - - 

102 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่นระดับชำติ - - - 23 - 23 

103 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - - 15 - 15 

104 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - - - 8 - 8 

105 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่นระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ - - - - - - 

106 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - - - - - 

107 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - - - - - - 

108 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่นระดับภมูิภำคอำเซียน - - - - - - 
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ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
คณะ

บริหารธุรกิจฯ 
คณะ

วิศวกรรมฯ 
คณะ

วิทยาศาสตร์ฯ 
คณะ 

ศิลปกรรมฯ 
วิทยาลัย รวม 

109 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - - - - - 

110 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - - - - - - 

111 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่นระดับนำนำชำติ - - - 5 - 5 

112 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - - 2 - 2 

113 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - - - 3 - 3 
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