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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เชียงราย 

ปการศึกษา 2562   

(17 มิถุนายน 2562 – 18 พฤษภาคม 2563) 

วันที่รายงาน 18 พฤษภาคม 2563 



คํานํา 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน 

ประจําปการศึกษา 2562 เปนรายงานสรุปผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ตามองคประกอบตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

พัฒนาข้ึน พรอมท้ังไดวิเคราะหจุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการปรับปรุงราย

องคประกอบไวในรายงานฉบับนี้ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย  จะนําผลการประเมินคุณภาพภายในและ

ขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสียไปเปนแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ต้ังแตระดับ

หลักสูตร สาขาวิชา คณะ  เขตพื้นท่ี และหนวยงานสนับสนุนทุกหนวย เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย  ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีความเช่ียวชาญทาวิชาชีพ 

สรางงานวิจัย และใหบริการวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีตอบสนองความตองการของสังคมและ

กาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนท่ีสามารถขับเคล่ือนยุทธศาสตรของชาติและของพื้นท่ีไดอยาง

ยั่งยืน 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารยธนากร  สรอยสุวรรณ 

ผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

พฤษภาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

  หนา 
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สวนที่ 3     
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สวนท่ี 1 สวนนํา 

 

1. ช่ือหนวยงาน ท่ีต้ัง และประวัติความเปนมาโดยยอ 

     1.1 ช่ือหนวยงาน 

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เชียงราย 

 

1.2 ที่ตั้ง 

     ต้ังอยู ท่ีบริเวณ “นิคมแมลาว” กิโลเมตรท่ี 799 เลขท่ี  99  หมู ท่ี  10  ถนนพหลโยธิน  ตําบล

ทรายขาว  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 57120 มีพื้นท่ีรวมประมาณ 5,000 ไร ลักษณะพื้นท่ีเปนพื้นท่ีภูเขา 

3,500 ไร และเปนพื้นท่ีราบ 1,500 ไร โดยมีพื้นท่ีใชสอยปจจุบัน 740 ไร 2 งาน 18 ตารางวา มีลักษณะภูมิ

ประเทศเปนพื้นท่ีราบตอเนื่องกับพื้นท่ีลาดเชิงเขา โทรศัพท 0-5372-3979 โทรสาร 0-5372-3977-8  

Website : www.chiangraicampus.rmutl.ac.th 
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1.3 ประวัตคิวามเปนมา 

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เชียงราย  เปนสถานศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา  กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยูเลขท่ี  99  หมู ท่ี  10  ถนนพหลโยธิน  ตําบล

ทรายขาว  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 57120  มีพื้นท่ีจํานวน  5,000  ไร  โดยเปนพื้นท่ีภูเขา  จํานวน  

3,500  ไร  และพื้นท่ีราบ  จํานวน  1,500  ไร  ปจจุบันมีพื้นท่ีใชสอยจํานวนท้ังส้ิน  740  ไร  2  งาน  18  

ตารางวา  มีประวัติสังเขป ดังนี ้

วันท่ี 3  มกราคม  พ.ศ.  2539  เริ่มสถาปนา และวางศิลาฤกษ กอสรางอาคารเรียนรวม  ในพื้นท่ี

“นิคมแมลาว”  แปลงหมายเลขทะเบียนท่ี  ชร.  287  หนังสือสําคัญสําหรับท่ีทางหลวงฉบับท่ี  2055/2508  

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  

 

2. ปรัชญา ปณิธาน เปาหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค 

2.1 ปรัชญา 

        "สรางคนสูงาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี"  

 

2.2 วิสัยทัศน 

      “มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐาน สรางสรรค  นวัตกรรม  วิจัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เพื่อชุมชน สูสากล” 

 

2.3 พันธกิจ 

1.  จัดการศึกษาดานวิชาชีพ ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และดานบริหารธุรกิจเพื่อผลิตบัณฑิต

นักปฏิบัติ (Hands-On) 

2.  สรางงานวิจัยท่ีทรงคุณคาและใหบริการถายทอดองคความรู ตอยอดการประยุกตใชประโยชน

สูสังคม ชุมชน ทองถ่ิน 

3.  สรางความตระหนักในคุณคา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญา และอนุรักษส่ิงแวดลอม 

4.  บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล โปรงใส  ตรวจสอบได 

 

2.4 อัตลักษณ 

“การพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อรองรับการ

ขยายตัวดานการคาและการบริการในพื้นท่ีแนวชายแดนในกรอบอนุภาคลุมน้ําโขง Tread and Service” 
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2.5 เปาหมาย 

1. มทร.ลานนา เชียงราย สามารถเพิ่มจํานวนนักศึกษาไดตามเปาหมาย 

2. มทร.ลานนา เชียงราย มีระบบกระบวนการและกลไกรองรับการพัฒนากําลังคนนักปฏิบัติท้ัง

กลุมในอุดมศึกษาและนอกอุดมศึกษา 

3. มทร.ลานนา เชียงราย ใหบริการถายทอดองคความรู ตอยอดการประยุกตงานวิจัยเพื่อใช

ประโยชนสูสังคม ชุมชน ทองถ่ิน และนํามาซึ่งรายไดเขามหาวิทยาลัยฯ 

4. มทร.ลานนา เชียงราย เตรียมความพรอมกอนออกนอกระบบและสถานะการณการ

เปล่ียนแปลง 

5. มทร.ลานนา เชียงราย ตอบสนองตอโครงการเกษตรอุตสาหกรรมสงออกภาคเหนือ 

6. สงเสริมศักยภาพสายสนับสนุนใหเติบโตในทิศทางท่ีควรเปน 

7. มทร.ลานนา เชียงราย  มีการประเมินความดีความชอบอยางโปรงใส ตรวจสอบได 

8. มทร.ลานนา เชียงราย จัดต้ังศูนยสงเสริม คุณคา ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปญญา และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม 

 

2.6 ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยีช้ันสูงรองรับยุทธศาสตร

ชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของ

ประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนางานบริการวิชาการเพือ่ตอบสนุงคุณภาพท่ียั่งยืนของชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาศักยภาพขององคกรเพือ่รองรับการเปนมหาวิทยาลัย 4.0 
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3. โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 

3.1 โครงสรางองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สํานักงานบริหาร 

งานตรวจสอบภายใน 

งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

สํานักงานบริหาร 

คณะวิทยาศาสตรฯ 

สํานักงานบริหาร มทร.ลานนา เชียงราย 

กองการศึกษา กองบริหารทรัพยากร สํานักงานบริหาร 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

สํานักงานบริหาร 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 

งานวิชาการ 

งานกิจการนักศึกษา 

งานวิจัยและบริการ

วิชาการ 

งานวิทยบริการและ

เทคโนโลยี

 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานยุทธศาสตรและ

บุคลากร 

งานคลังและพัสดุ 

งานบริการ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

สาขาวิศวกรรมและ

เทคโนโลยี 

สาขาการบัญช ี

สาขาบริหารธุรกิจ 

สาขาศิลปศาสตร 

สาขาวิทยาศาสตร 
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4. รายช่ือผูบริหาร และคณะกรรมการบริหารสถาบัน  

4.1 รายช่ือผูบริหาร 

 รายช่ือผูบริหาร 

 ขอมูล ณ วันท่ี 6 มีนาคม 2563 

4.2 คณะกรรมการบริหารสถาบัน/พื้นที่ 

  

ขอมูล ณ วันท่ี 6 มีนาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

1. ผูชวยศาสตราจารยธนากร สรอยสุวรรณ ผูชวยอธิการบดี เชียงราย 

2. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย จีนะวงษ ผูอํานวยการกองการศึกษา 

3. นางรัญชนา นําอิน ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร 

4. ผูชวยศาสตราจารยดร.วิเชษฐ ทิพยประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

5. ผูชวยศาสตราจารยราเชนทร ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ 

6. ดร.สุวิชช ธนะศานวรคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

1. ผูชวยศาสตราจารยธนากร สรอยสุวรรณ ผูชวยอธิการบดี เชียงราย 

2. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย จีนะวงษ ผูอํานวยการกองการศึกษา 

3. นางรัญชนา นําอิน ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร 

4. ผูชวยศาสตราจารยดร.วิเชษฐ ทิพยประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

5. ผูชวยศาสตราจารยราเชนทร ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ 

6. ดร.สุวิชช ธนะศานวรคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ 
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5. หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย มีจํานวนหลักสูตรท่ีเปด

สอนในระดับปริญญาตรี ท้ังส้ิน 8  หลักสูตร จําแนกเปน  

 

ระดับ

ปริญญา 
ช่ือหลักสูตร 

รหัส

หลักสูตร   

ม. 

รหัสหลักสูตร  

14 หลัก 
หลักสูตร

ปรับปรุง/

ใหม 

วันที่สภา

มหาวิทยาลัย

อนุมัติ

หลักสูตร 

วันที่ สกอ. 

ลงนาม

รับทราบ

หลักสูตร 

ลักษณะการ

อนุมัติ 

ปริญญา

ตร ี

บช.บ.การบัญชี 60B25 25551961101382 2560 6 ม.ค. 60 20 มิ.ย. 61 ผานระบบ  

สงเลม 

ปริญญา บธ.บ.บริหารธุรกิจ 60B34 25481961102611 2560 3 มี.ค. 55 2 มี.ค. 62 ผานระบบ 

ตร ี    A.การจัดการธุรกิจ      CHECO 

    B.การจัดการโลจสีติกส       

    C.การตลาด       

ปริญญา

ตร ี

บธ.บ.ระบบสารสนเทศ

ทางธุรกิจ 

60B35 25481961102622 2560 6 ม.ค. 60 9 ก.ย. 61 ผานระบบ 

CHECO 

ปริญญา

ตร ี

วศ.บ.วิศวกรรมอุตสา

หการ 

60E01 25531961102199 2560 3 ก.พ. 60 9 ก.พ. 62 ผานระบบ 

CHECO 

   A.วิศวกรรมอุตสาหการ       

   B.วิศวกรรมโลจีสติกส       

ปริญญา

ตร ี

วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 60E02 25531961102177 2560 3 ก.พ. 60 9 ก.พ. 62 ผานระบบ 

CHECO 

ปริญญา

ตร ี

วศ.บ.วิศวกรรม

คอมพิวเตอร 

60E04 25531961102223 2560 3 ก.พ. 60 2 มี.ค. 62 ผานระบบ 

CHECO 

ปริญญา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา 60E05 25531961103112 2560 3 ก.พ. 60 8 ธ.ค. 61 ผานระบบ  

ตร ี   A.วิศวกรรมไฟฟา      CHECO 

ปริญญา

ตร ี

วศ.บ.วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกสและการ

ควบคุมอัตโนมัติ 

60E48 25541961101728 2560 3 ก.พ. 60 20 ม.ค. 62 ผานระบบ 

CHECO 

  A.วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส 

      

ขอมูล ณ วันท่ี 6 มี.ค. 2563   
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6. จํานวนนักศึกษา 

ในปการศึกษา 2562  มทร.ลานนา เชียงราย มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวนท้ังส้ิน  1,270 คน  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร  จํานวน   417  คน  คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน 780 คน  นักศึกษา

ระดับ ปวช  จํานวน  58  คน  และระดับปวส.  จํานวน  15  คน 

ระดับปริญญาตรี 

คณะ จํานวนนักศึกษา หมายเหตุ 

หลักสูตร (คน)  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร   

บช.บ.การบัญชี 189  

บธ.บ.บริหารธุรกิจ   

   A.การจัดการธุรกิจ 101  

   B.การจัดการโลจสีติกส 34  

   C.การตลาด 56  

บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 37  

รวมคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 417  

   

คณะวิศวกรรมศาสตร   

วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ   

  A.วิศวกรรมอุตสาหการ 122  

  B.วิศวกรรมโลจีสติกส 22  

วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 219  

วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร 63  

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา   

  A.วิศวกรรมไฟฟา 234  

วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและการควบคุมอัตโนมัติ   

 A.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและการควบคุมอัตโนมัติ 120  

รวมคณะวิศวกรรมศาสตร 780  

รวมทั้งสิ้น 1,197  

ขอมูล ณ วันท่ี 4 มีนาคม 2563 
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ระดับปวช. โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง 

คณะ จํานวนนักศึกษา หมายเหตุ 

หลักสูตร (คน)  

คณะวิศวกรรมศาสตร   

เตรียมวิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมไฟฟา) 27  

เตรียมวิศวกรรมศาสตร (เครื่องกล) 31  

ขอมูล ณ วันท่ี 4 มีนาคม 2563 

 

ระดับปวส. โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง 

คณะ จํานวนนักศึกษา หมายเหตุ 

หลักสูตร (คน)  

คณะวิศวกรรมศาสตร   

วิศวกรรมเทคนิคคอม 27  

วิศวกรรมชางกลเกษตร 31  

ขอมูล ณ วันท่ี 4 มีนาคม 2563 

 

7. จํานวนอาจารยและบุคลากร 

  ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีจํานวนอาจารยท้ังส้ิน 119 คน เปน

ขาราชการพลเรือน 33 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 71 คน ลูกจางช่ัวคราว 15 คน  

  ท้ังนี้ เมื่อนับตามเกณฑของสกอ.มีจํานวนอาจารยท้ังส้ิน 119 คน ปฏิบัติงานจริง 116 คน ลาศึกษาตอ 

3 คน 

หมายเหตุ : เกณฑการนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ใหนับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารยท่ี

บรรจุใหมในปท่ีประเมิน ดังนี้ 

 9-12 เดือน    คิดเปน  1  คน 

 6 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 9 เดือน  คิดเปน 0.5 คน 

 นอยกวา 6 เดือน   ไมสามารถนํามานับได 
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ตารางแสดงจํานวนอาจารยจําแนกประเภท (ตามเกณฑ สกอ.) 

ลําดั

บ 
ประเภท 

จํานวนรวม 

(คน) 

ลาศึกษาตอ 

(คน) 

ปฏิบัติงาน

จริง (คน) 

1 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงวิชาการ   33 0 33 

2 พนักงานมหาวิทยาลัย   71 3 68 

3 พนักงานราชการ    0 0 0 

4 ลูกจางช่ัวคราว   15 0 15 

รวมอาจารยประจํา  119 3 116 

ขอมูลจาก : งานทรัพยากรมนุษย  ณ เดือนมิถุนายน 2563 

 

ตารางแสดงจํานวนอาจารยจําแนกตามคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ (ตามเกณฑ สกอ.)  

คณะ/วิทยาลัย 

ตําแหนงอาจารย ตําแหนง ผศ. ตําแหนง รศ. ตําแหนง ศ. 

รวม 

ลา

ศึกษา

ตอ 

ปฏิบัติ 

งานจริง 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

คณะวิศวกรรมศาสตร 2 25 6 - 7 10 - - - - - - 50 1 49 

คณะศิลปกรรมและ

สถาปตยกรรมศาสตร 

- - - - 1 - - - - - - - 1 0 1 

คณะบริหารธุรกิจและศิลป

ศาสตร 

1 32 14 - 1 2 - - 1 - - - 51 0 51 

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร 

- 6 5 - 3 2 - - 1 - - - 17 2 15 

รวม 3 63 25 - 12 14 - - 2 - - - 119 3 116 

ขอมูลจาก : งานทรัพยากรมนุษย  ณ เดือนมิถุนายน 2563 
 

ตารางแสดงอัตราสวนจํานวนอาจารยจําแนกตามคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ  

จํานวนอาจารย

ประจํา 

อัตราสวนวฒุิ   อัตราสวน ตําแหนงทางวิชาการ 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี อาจารย ผศ. รศ. ศ. 

119  คน 41 75 3 91 26 2 - 

รอยละ 34.45 63.02 2.51 76.47 21.85 1.68 - 
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ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ประเภท 
วุฒิการศึกษา (คน) รวม 

(คน) ตํ่ากวา ป.ตร ี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ขาราชการ - - 19 14 33 

พนักงานมหาวิทยาลัย - - 44 27 71 

พนักงานราชการ - - - - - 

ลูกจางประจํา - - - - - 

ลูกจางชั่วคราว/พนักงานตามพันธกิจ - 3 12 - 15 

รวมบุคลากรทั้งสิ้น - 3 75 41 119 

ขอมูลจาก : งานบุคลากร  เมื่อวันท่ี  เดือนมิถุนายน 2563 

 

7.2 บุคลากรสายสนับสนนุ       

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ประเภท 
วุฒิการศึกษา (คน) รวม 

(คน) ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ขาราชการ - - 2 - 2 

พนักงานมหาวิทยาลัย - 24 - - 24 

พนักงานราชการ 10 3 - - 13 

ลูกจางประจํา 2 - - - 2 

ลูกจางช่ัวคราว/พนักงานตามพันธ

กิจ 

5 9 - - 14 

รวมบุคลากรท้ังสิ้น 17 36 2 - 55 

ขอมูลจาก : งานบุคลากร  เมื่อวันท่ี  เดือนมิถุนายน 2563 
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8.  ขอมูลดานงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 

7.1 งบประมาณ 

                 ในปการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดรับงบประมาณประจําปจําแนก

ตามประเภทรายจาย ดังนี้ 

ตารางแสดงจํานวนงบประมาณท่ีไดรับจําแนกตามประเภทรายจาย 

ประเภทรายจาย 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

(ปที่แลว) 

พ.ศ. 2563 (ปปจจุบัน ขอมูล ณ 30 เมษายน 2563) 

จัดสรร เบิกจาย 

งบบุคลากร 2,453,255 2,912,381 2,759,309 

งบดําเนินงาน 13,806,248 20,508,106 6,360,806.03 

งบลงทุน 22,871,600 7,147,000 0 

รายจายอ่ืน  3,753,936 740,000 0 

งบเงนิอุดหนุน  34,895,700 54,421,400 23,417,240.48 

รวมทั้งสิ้น 78,508,549 85,728,887 32,537,355.51 

คาเสื่อมราคา 13,839,648.96 18.059,543.71 18,059,543.71 

รวมคาเสื่อมราคา 92,348,197.96 103,788,430.71 103,788,430.71 

งบดําเนินการทั้งสิ้น  (หักงบลงทุน) 69,476,597.96 96,641,430.71 96,641,430.71 

ขอมูลจาก : งานคลังและพัสดุ ณ วันท่ี ……30 เมษายน 2563……  

หมายเหตุ :  ยอดจัดสรรเปนยอดท่ีไดรับจริงจากสํานักงบประมาณ   

 (รวมจัดสรรเพ่ิมระหวางปและเปนรายการท่ีมีการโอนเปลี่ยนแปลงแลว) 

 

 2) งบประมาณเงินรายได  

 เปนงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัย จัดสรรใหกับหนวยงานในสังกัด โดยเบิกจายตามปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 และพ.ศ. 2563 จําแนกตามประเภทรายจาย ดังนี้ 

 

ตารางแสดงจํานวนงบประมาณเงินรายไดท่ีจัดสรรจําแนกตามประเภทรายจาย 

ประเภทรายจาย 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

(ปที่แลว) 

พ.ศ. 2563 (ปปจจุบัน ขอมูล ณ 30 เมษายน 2563) 

จัดสรร เบิกจาย 

งบบุคลากร 8,394,840 8,442,000 8,442,000 

งบดําเนินงาน 1,846,549.68 411,051 411,051 

งบลงทุน - 0 0 

รายจายอ่ืน  5,035,590.05 0 0 

งบเงนิอุดหนุน  1,553,691 0 0 

งบกลาง 500,000 0 0 
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ประเภทรายจาย 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

(ปที่แลว) 

พ.ศ. 2563 (ปปจจุบัน ขอมูล ณ 30 เมษายน 2563) 

จัดสรร เบิกจาย 

เงินสมทบสถาบัน 2,610,108.95 0 0 

รวมทั้งสิ้น 19,940,779.68 8,853,051 8,853,051 

คาเสื่อมราคา 1,706,460.68 1,636,798.07 1,636,798.07 

รวมคาเสื่อมราคา 21,647,240.36 10,489,849.07 10,489,849.07 

งบดําเนินการทั้งสิ้น  (หักงบลงทุน) 21,647,240.36 10,489,849.07 10,489,849.07 

ขอมูลจาก : งานคลังและพัสดุ ณ วันท่ี ……30 เมษายน 2563……………………………………. 

 

8.2 อาคารสถานที่ 

คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร 

ลําดับ หอง จํานวนหอง หมายเหต ุ

1. หองสํานักงาน 4  

2. หองเรียน 8  

3. หองพักอาจารย 2  

4. หองสํานักงานหลักสูตรการตลาด Hall 2  

5. หองสํานักงานหลักสูตรการบัญชี 4  

6. หองปฏิบัติการ 1  

7. หองปฏิบัติการนาโน 4  

8. หองปฏิบัติการเคมี 3  

9. หองปฏิบัติการฟกสิกส 4  

10. หองระบบไฟฟาอาคาร 2  

11. หองเก็บพัสดุเบิกจาย 4  

ขอมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

ลําดับ หอง จํานวนหอง หมายเหต ุ

1. หองพักอาจารย 15  

2. หองสํานักงาน 3  

3. หองเก็บพัสดุเบิกจาย 4  

4. หองสํานักงาน 1  

5. หองสโลป 1  

ขอมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 
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คณะวิศวกรรมศาสตร 
  

ลําดับ หอง จํานวนหอง หมายเหต ุ

1 หองสํานักงาน 5  

2 หองพักอาจารย 15  

3 หองเรียน 26  

4 หองโปรเจ็ค 2  

5 หองออกแบบ 2  

6 หองดํา 1  

7 หองปฏิบัติการไฟฟา 5  

8 หองปฏิบัติงาน 2  

9 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร+เครือขาย 10  

10 หองสโตรไฟฟา 1  

11 หองปฏิบัติการแรงสูง 1  

12 หองปฏิบัติการทดสอบกําลังงานไรสาย 1  

13 หองปฏิบัติการ 10  

14 หองปฏิบัติการเคมีเย็น 1  

15 หองเก็บของพัสดุเบิกจาย 9  

16 หองศูนยทดสอบเคร่ืองมือวัด 2  

17 หองประชุม 2  

18 หองระบบไฟฟาอาคาร 4  

19 หองเคร่ืองมือ 1  

20 หองเคร่ืองกล 1  

21 หองสมุด 1  

22 หองสตูดิโอ 1  

23 หองสาระสนเทศ 1  

24 หองไมโครแล็ป 1  

25 หองสโลป 1  

26 หองพักแมบาน 2  

ขอมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 
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 สวนสนับสนุน 

ลําดับ หอง จํานวนหอง หมายเหต ุ

1. หองสํานักงาน 22  

2. หองประชุมขนาดใหญ 2  

3. หองบรรยาย 1 1  

4. หองบรรยาย 2 1  

5. หองประชุม 5  

6. หองระบบไฟฟาอาคาร 11  

7. หองเก็บพัสดุเบิกจาย 9  

8. หองสมุด (อาคารวิทยบริการ) 3  

9. ศูนยคอมพิวเตอร (อาคารวิทยบริการ) 4  

10. หองเรียน 8  

 *หองนํ้าชาย , หองนํ้าหญิง   

ขอมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 
 

 

อาคารสํานักงานบริหาร (อํานวยการ)  

ขอมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 

 

 

 

 

 

ลําดับ หอง จํานวนหอง หมายเหต ุ

ช้ันที่ 1   

1. หองงานประชาสัมพันธ, และงานสารบรรณ 1  

2. หองงานการเงินและงานบัญชี 1  

3. หองงานพัสดุ 1  

4. หองงานวิชาการ 1  

5. หองเก็บพัสดุ 1  

6. หองหนวยเอกสารการพิมพ 1  

7. หองบรรยาย 1 1 หองเรียน/หองประชุม 

8. หองบรรยาย 2 1 หองเรียน/หองประชุม 

9. หองหนวยยานพาหนะ 1  
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อาคารสํานักงานบริหาร (อํานวยการ)  

ขอมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 

 

อาคารสํานักงานบริหาร (อํานวยการ)  

ขอมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 

 

ลําดับ หอง จํานวนหอง หมายเหต ุ

ช้ันที่ 2   

1. หองงานทรัพยากรมนุษย, งานยุทธศาสตรและแผน 1  

2. หองงานบริการและอาคารสถานท่ี 1  

3. หองควบคุมระบบ 1  

4. หองงานประกันคุณภาพการศึกษาและสหกิจศึกษา 1  

5. หองประชุมใหญ 1  

6. หองเก็บวัสดุงานบานงานครัว 1  

7. หองงานวิจัยและคลีนิคเทคโนโลยี 1  

8. หองผูอํานวยการกองการศึกษาเชียงราย 1  

9. หองผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย 1  

10. หองสํานักงานบริหาร มทร.ลานนา เชียงราย 1  

11. หองผูชวยอธิการบดี เชียงราย 1  

12. หองประชุมมรกต 1  

ลําดับ หอง จํานวนหอง หมายเหต ุ

ช้ันที่ 3   

1. หองสํานักงานโครงการทุนนวัตกรรม 1  

2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1  

3. หองปฏิบัติการเขียนแบบ 1  

4. หองปฏิบัติการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 1  

5. หองเรียน 1  

6. หองประชุม 1 1  

7. หองควบคุมระบบ 1  

8. หองประชุม 2 1  

9. หองเก็บของ 1  

10. หองนํ้าหญิง 1  

11. หองนํ้าชาย 1  
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อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร (ฝงบริหารฯ) 

 

อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร (ฝงบริหารฯ) 

 

 

 

ลําดับ หอง จํานวนหอง หมายเหต ุ

ช้ันใตถุน   

1. รานคาสหการณ 1  

2. หองเรียน 1 2006 

3. หอง Hall1 1  

4. หอง Hall1 1  

5. หองพยาบาล 1  

6. หองควบคุมไฟฟา 1  

7. หองเคร่ืองปมนํ้า 1  

8. หองเก็บของ 1  

9. หองการจัดการโลจิสติกส 1  

ลําดับ หอง จํานวนหอง หมายเหต ุ

ช้ันที่ 2   

1. หองเรียน 1 2201 

2. หองเรียน 1 2202 

3. หองปฏิบัติการนาโน 1 2203 

4. หองพักอาจารย 1 2204 

5. หองปฏิบัติการ 1 2205 

6. หองปฏิบัติการ 1 2206 

7. หองปฏิบัติการ 1 2207 

8. หองปฏิบัติการ 1 2208 

9. หองเก็บของ 1 2209 

10. หองปฏิบัติการเคมี 1 2210 

11. หองปฏิบัติการเคมี 1 2211 

12. หองปฏิบัติการเคมี 1 2212 

13. หองสํานักงานสาขาการบัญชี 1 2213 

14. ศูนยใหคําปรึกษาดานการบัญชี 1 2214 
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อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร (ฝงบริหารฯ) 

 

อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร (ฝงศึกษา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ หอง จํานวนหอง หมายเหต ุ

ช้ันที่ 3   

1. หองเรียน 1 2301 

2. หองเรียน 1 2302 

3. หองเรียน 1 2304 

4. หองเรียน 1 2305 

5. หองเรียน 1 2312 

6. หองพักอาจารย 1 2303 

7. หองเก็บของสาขาการบัญชี 1 2306 

8. หองปฏิบัติการฟสิกส 1 2307 

9. หองปฏิบัติการฟสิกส 1 2308 

10. หองปฏิบัติการฟสิกส 1 2309 

11. หองปฏิบัติการฟสิกส 1 2310 

12. หองเก็บของ 1 2311 

ลําดับ หอง จํานวนหอง หมายเหต ุ

ช้ันใตถุน   

1. หองเรียน 1  

2. หองเรียน 1  

3. หองพักอาจารย 1  

4. หองศูนยภาษา 1  
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อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร (ฝงศึกษา) 

 

อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร (ฝงศึกษา) 

 

 

 

 

 

ลําดับ หอง จํานวนหอง หมายเหต ุ

ช้ันที่ 1   

1. หองเรียน 1 1101-1102 

2. หองเรียน 1 1103 

3. หองเรียน 1 1104 

4. หองเรียน 1 1105 

5. หองเรียน 1 1106 

6. หองเรียน 1 1107 

7. หองเรียน 1 1108 

8. หองกลุมภาษาตะวันออก 1 1110 

9. หองพักอาจารย 1 1112 

ลําดับ หอง จํานวนหอง หมายเหต ุ

ช้ันที่ 3   

1. หองเรียน 1 1301 

2. หองเรียน 1 1302 

3. หองเรียน 1 1305 

4. หองเรียน 1 1306 

5. หองเรียน 1 1307 

6. หองเรียน 1 1308 

8. หองเก็บของ 1 1303 

9. หองสโลป 1 1304 

10 หองสํานักงานคณะวิทยาศาสตร 1 1309 

11. หองพักอาจารย 1 1310 
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อาคารปฏิบัติการไฟฟา (ตึก L) 

 

อาคารปฏิบัติการไฟฟา (ตึก L) 

 

อาคารปฏิบัติการไฟฟา (ตึก L) 

 

ลําดับ หอง จํานวนหอง หมายเหต ุ

ช้ันที่ 1 (ใตถุน)   

1. หองโปรเจค 1  

2. หองเขียนแบบ 1  

3. หองดํา 1  

4. หองเก็บของโปรเจค 1  

ลําดับ หอง จํานวนหอง หมายเหต ุ

ช้ันที่ 3   

1. หองเก็บของ, หองนํ้า 1  

2. หองพักอาจารย 1  

3. หองปฏิบัติการไฟฟา 1  

4. หองปฏิบัติการไฟฟา 1  

5. หองปฏิบัติการไฟฟา 1  

6. หองเก็บของ 1  

7. หองพักอาจารย 1  

ลําดับ หอง จํานวนหอง หมายเหต ุ

ช้ันที่ 4   

1. หองปฏิบัติการไฟฟา 1  

2. หองปฏิบัติการไฟฟา 1  

3. หองเรียน 1  

4. หองศูนยสอบเทียบเคร่ืองมือวัด 1  

5. หองพักอาจารย 1  

6. หองโปรเจค 1  

7. หองเรียน 1 501-502 

8. หองเรียน 1 503 

9. หองเรียน 1 504 

10. หองเรียน 1 505 
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อาคารปฏิบัติการไฟฟา (ตึก L) 

 

อาคารวิทยบริการ 

 

อาคารวิทยบริการ 

 

 

 

 

 

ลําดับ หอง จํานวนหอง หมายเหต ุ

ช้ันที่ 5   

1. หองเรียน 1 501-502 

2. หองเรียน 1 503 

3. หองเรียน 1 504 

4. หองเรียน 1 505 

ลําดับ หอง จํานวนหอง หมายเหต ุ

ช้ันที่ 1   

1. หองสํานักงานกิจกรรมนักศึกษา 1  

2. หองควบคุมระบบไฟฟา 1  

3. หองปมนํ้า 1  

4. หองลิฟต 1  

ลําดับ หอง จํานวนหอง หมายเหต ุ

ช้ันที่ 2   

1. หองสํานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  

2. หองรับรอง (พวงแสด) 1 202 

3. หองประชุมลีลาวดี 1 203 

4. หองประชุมกาสะลอง 1 204 

5. หองเก็บของ 1  

6. หองควบคุมไฟ 1  

7. หองเก็บของ 1  

8. หองลิฟต 1  
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อาคารวิทยบริการ 

 

อาคารวิทยบริการ 

 

อาคารวิทยบริการ 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ หอง จํานวนหอง หมายเหต ุ

ช้ันที่ 3   

1. หองสํานักงานหองสมุด 1  

2. หองสมุดใหญ 1  

3. หองเก็บของ 1  

4. หองลิฟต 1  

ลําดับ หอง จํานวนหอง หมายเหต ุ

ช้ันที่ 4   

1. หองสมุดใหญ 1  

2. หองเก็บของ 1  

3. หองลิฟต 1  

    

ลําดับ หอง จํานวนหอง หมายเหต ุ

ช้ันที่ 5   

1. หองควบคุมอินเตอรเน็ต 1 501 

2. หองประชุมทางไกล 1 502 

3. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 503 

4. หองเก็บของ 1 504 

5. หองเรียน 1 505 

6. หองเก็บของ 1  

7. หองลิฟต 1  
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อาคารวิทยบริการ 

 

อาคารวิศวกรรมชางโยธาและส่ิงกอสราง 

 

อาคารวิศวกรรมชางโยธาและส่ิงกอสราง 

 

 

 

ลําดับ หอง จํานวนหอง หมายเหต ุ

ช้ันที่ 6   

1. หองควบคุมอินเตอรเน็ต 1 601 

2. หองเรียน 1 602 

3. หองเรียน 1 603 

4. หองเรียน 1  

5. หองสมุด 1  

6. หองเก็บของ 1  

7. หองลิฟต 1  

ลําดับ หอง จํานวนหอง หมายเหต ุ

ช้ันใตถุน   

1. หองเก็บของ 1  

2. หองเคร่ืองไฟฟา 1  

3. หองพักแมบาน 1  

4. หองเคร่ืองปมนํ้า 1  

ลําดับ หอง จํานวนหอง หมายเหต ุ

ช้ันที่ 1   

1. หองสารสนเทศ 1 1101 

2. หองพักอาจารย 1 1102 

3. หองเกบ็ของ 1 1103 

4. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 1104 

5. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 1105 

6. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 1106 

7. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 1107 

8. หองปฏิบัติการเคร่ืองมือสํารวจ 1 1108 
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อาคารวิศวกรรมชางโยธาและส่ิงกอสราง 

 

อาคารวิศวกรรมชางโยธาและส่ิงกอสราง 

 

ลําดับ หอง จํานวนหอง หมายเหต ุ

ช้ันที่ 2   

1. หองพักอาจารย 1 1201 

2. หองพักอาจารย 1 1202 

3. หองเรียน 1 1203 

4. หองเรียน 1 1204 

5. หองเรียน 1 1205 

6. หองเรียน 1 1208 

7. หองเรียน 1 1209 

8. หองเรียน 1 1210 

9. หองปฏิบัติการเคมีเย็น 1 1206 

10. หองเขียนแบบ 1 1207 

11. หองพักอาจารย 1 12113 

ลําดับ หอง จํานวนหอง หมายเหต ุ

ช้ันที่ 3   

1. หองพักอาจารย 1 1301 

2. หองพักอาจารย 1 1313 

3. หองวิจัยวิศวกรรมซอฟแวร 1 1302 

4. หองสโลป 1  

5. หองเก็บของ 1 1303 

6. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 1304 

7. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 1305 

8. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 1306 

9. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 1307 

10. หองปฏิบัติการไมโครแล็ป 1 1308 

11. หองปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร 1 1309 

12. หองเรียน 1 1310 

13. หองเรียน 1 1311 

14. หองเรียน 1 1312 
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อาคารวิศวกรรมไฟฟา 

 

อาคารวิศวกรรมไฟฟา 

ลําดับ หอง จํานวนหอง หมายเหต ุ

ช้ันที่ 1   

1. หองสโตรไฟฟา 1  

2. หองปฏิบัติการแรงสูง 1  

3. หองปฏิบัติการทดสอบกําลังงานไรสาย 1  

4. หองเคร่ืองกล 1  

5. หองปฏิบัติการ 1  

6. หองปฏิบัติการ 1  

7. หองปฏิบัติการ 1  

8. หองสํานักงานคณะ 1  

9. หองสํานักงานคณะ 1  

10. หองสํานักงานคณะ 1  

11. หองพักแมบาน 1  

12. หองสมุด 1  

13. หองเก็บของ 1  

14. หองสตูดิโอ 1  

15. หองทดสอบวิทยะ 1  

ลําดับ หอง จํานวนหอง หมายเหต ุ

ช้ันที่ 2   

1. หองปฏิบัติการ 1  

2. หองปฏิบัติการ 1  

3. หองปฏิบัติการ 1  

4. หองปฏิบัติการ 1  

5. หองปฏิบัติการ 1  

6. หองปฏิบัติการ 1  

7. หองปฏิบัติการ 1  

8. หองระบบโทรศัพท 1  

9. หองพักอาจารย 1  

10. หองพักอาจารย 1  

11. หองพักอาจารย 1  
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อาคารวิศวกรรมไฟฟา 

 

อาคารวิศวกรรมไฟฟา 

 

อาคารอุตสาหการ 

 

 

 

 

 

ลําดับ หอง จํานวนหอง หมายเหต ุ

ช้ันที่ 2   

12. หองประชุม 1  

13. หองรองคณบดี 1  

14. หองเซฟเวอร 1  

15. หองเก็บของ 1  

ลําดับ หอง จํานวนหอง หมายเหต ุ

ช้ันที่ 3   

1. หองเรียน 1  

2. หองเรียน 1  

3. หองเรียน 1  

4. หองเรียน 1  

5. หองเรียน   

ลําดับ หอง จํานวนหอง หมายเหต ุ

ช้ันที่ 1   

1. หองพักอาจารย 1  

2. หองประชุม 1  

3. หองปฏิบัติงาน 1  

4. หองปฏิบัติงาน 1  

5. หองเบิก-จายเคร่ืองมือ 1  

6. หองเรียน 1  

7. หองปริญญานิพนธ 1  

8. หองเคร่ืองมือ 1  
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อาคารอุตสาหการ 

 

 

9 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 

องคประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนนิงาน/ผลการปรบัปรุงตามขอเสนอแนะ 

การกํากับติดตามผลการดําเนินงานของหลักสูตรใน

ทุกพื้นท่ีใหมีมาตรฐานของผลลัพธการเรียนรูใหเทา

เทียมกัน 

มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายใหทุกหลักสูตรท่ีเปดสอนในทุก 

พื้นท่ี ใหมีผลลัพธการเรียนรูใหเทาเทียมกันโดยมอบให

คณะ/วิทยาลัย ดําเนินการจัดทาขอสอบกลางเพื่อใหมี

มาตรฐานท่ีเทาเทียมกัน 

ควรมีระบบและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการกํากับ

หลักสูตรใหผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

1) มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการ กํากับ 

ติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

และคณะตามองคประกอบการประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา อยางนอยภาค

การศึกษาละ 2 คร้ัง เพื่อติดตามดานวิชาการ เชน การ

ดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตร การวางแผนการพฒันา

หลักสูตร การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร/ระดับคณะ 

สถานะภาพหลักสูตรกอนเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยฯ สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยฯ 

2) ใชเคร่ืองมือกํากับติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

3) ติดตามการดําเนินการหลักสูตรท่ีมีคะแนนการประเมิน 

คุณภาพ ท่ีตํ่ากวา 2.50 ใหรายงานผลการดําเนินการทุก 3 

เดือนตอคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยฯ 
 

 

ลําดับ หอง จํานวนหอง หมายเหต ุ

ช้ันที่ 2   

1. หองเรียน 1  

2. หองเรียน 1  

3. หองพักอาจารย 1  

4. หองพักอาจารย 1  

5. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1  
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนนิงาน/ผลการปรบัปรุงตามขอเสนอแนะ 

ควรมีระบบและกลไก การกํากับติดตามท่ีชัดเจนและ

นําไปปฏิบัติอยางท่ัวถึงทุกคณะในการพัฒนาอาจารย

ใหมีตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑ 

1) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาอาจารยใหมี

ตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑ โดยคํานวณจํานวนผู

ดํารงตําแหนงทางวิชาการตามเกณฑท่ี สกอ. กําหนดรอยละ 

60ซึ่งมหาวิทยาลัยไดต้ังเปาหมายในปการศึกษา 2562 ไวท่ี  

รอยละ 36 โดยไดจัดสงคาเปาหมายท่ีแตละคณะ/วิทยาลัย 

จะตองเรงดําเนินการใหบุคลากรในสังกัด ย่ืนเสนอขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

2) มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดทําประกาศฯ เร่ือง

หลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขการทําสัญญาจางและการตอ

สัญญาจางของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พ.ศ. 2560 โดยมี

เง่ือนไขบังคับการทําผลงานทางวิชาการ ตาแหนงผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ตาม

ระยะเวลาของแตละสัญญาจางท่ีมหาวิทยาลัยกาหนดไวใน

ขอบังคับฯ เพื่อเปนการกระตุนใหพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษาสามารถดํารงตําแหนงทางวิชาการได

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ควรมีการกําหนดเปาหมาย และตัวช้ีวัดความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคในการใหบริการแกนักศึกษาให

สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาเพื่อ

ผลิตกําลังคนนักปฏิบัติ และมีการประเมินคุณภาพ

ของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการใหครบทุก

กิจกรรม 

1) จัดประชุมสรุปผลการดําเนินงาน และ ประชุมวางแผน

การดําเนินงาน โดยการนําเอาผลการประเมิณประกัน

คุณภาพการศึกษามาปรับปรุงและแกไขในการกําหนด

แผนการดําเนินงานในปตอไป 

2) มีการกําหนดเปาหมาย และตัวช้ีวัดความสําเร็จตาม 

วัตถุประสงค ของกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีดาเนินงานในป 

การศึกษาน้ี 

ควรมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและนําผลมาปรับปรุง

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหมี คุณภาพสูงข้ึนตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

1) มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหมีคุณภาพสูงข้ึนตามเปาหมายท่ี

กําหนดไว 

2) นําผลประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคมาปรับปรุง 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพสูงข้ึนตามเปาหมายท่ี 

กําหนดไว 
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนนิงาน/ผลการปรบัปรุงตามขอเสนอแนะ 

ควรมีการทบทวนชองทางในการสื่อสารกับนักศึกษา

ท่ีมีประสิทธิผล ตลอดจนการประเมินความพึงพอใจ

และความไมพึงพอใจของนักศึกษาเพื่อนํามาใชใน

การปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการท่ีดีข้ึน 

1) กองพัฒนานักศึกษา ไดเพิ่มประสิทธิผล การสื่อสารกับ 

นักศึกษาผานทาง เฟสบุค ไลน และเว็บไซคของกองพัฒนา 

นักศึกษา นอกเหนือจากทําการประชาสัมพันธผานคณะ 

สาขา และติดบอรดประชาสัมพันธ 

2) ใหนักศึกษาท่ีเขามาใชบริการของกองพัฒนานักศึกษาใน

แตละหนวยงานประเมินความพึงพอใจในการใหบริการและ 

ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการทางาน โดยทาการ

ประเมินในแตละภาคการศึกษา และนําผลการประเมินของ 

แตละภาคการศึกษาเขาสูท่ีประชุมกองพัฒนานักศึกษา เพื่อ 

รวมกันใหขอเสนอแนะ ปรับปรุงการใหบริการเพื่อใหการ 

บริการของแตละหนวยงานมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน 

 

องคประกอบท่ี 2 : การวิจัย 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนนิงาน/ผลการปรบัปรุงตามขอเสนอแนะ 

ควรมีการวิเคราะหถึงคานํ้าหนักของผลงานวิจัยท่ีมี

การตีพิมพเผยแพรและกาํหนดสัดสวนของผลงานท่ี

เผยแพรในระดับนานาชาติใหมากข้ึนและเปนไปตาม

เปาหมายยุทธศาสตรวิจัยเพื่อใหสอดคลองกับ

วิสัยทัศน 

มหาวิทยาลัยไดมีการวิเคราะหและ การกําหนดสัดสวนโดย 

ใหแตละคณะ และ วิทยาลัยมีการสง ID PLAN ของอาจารย 

นักวิจัยของแตละคณะเขามาท่ีสวนกลางเพื่อพิจารณาให

เหมาะสมและ สอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

ควรมีการใชฐานขอมูล ท่ีมีประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการงานวิจัยไดตามยุทธศาสตรท่ีกําหนด 

ท้ังในดานการบูรณาการงานวิจัย การสรางนวัตกรรม

เพื่อชุมชน การสรางองคความรูเพื่อพัฒนานักศึกษา   

มหาวิทยาลัย ฯ ไดมีระบบและกลไกในการนํานโยบายสูการ 

ปฏบัิติโดยมีการจัดประชุมวางแผนงานรวมกันของ

คณะกรรมการประสานงานวิจยั 6 พื้นท่ี / 4 คณะ / 1 

วิทยาลัย และผูรับผิดชอบดูแลประจํางานสารสนเทศ 

บริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเปน

ศูนยกลางในการใหบริการ/เช่ือมโยงขอมูลกับหนวยงาน

ตางๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยจําแนกระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารงานวิจัยดังน้ี 

1) ระเบียนนักวิจัย 

2) ระบบรับขอเสนอโครงการวิจัย 

3) ระบบติดตามโครงการวิจัย 

4) ระบบสืบคนดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

5) ระบบรับและประเมินบทความ 
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนนิงาน/ผลการปรบัปรุงตามขอเสนอแนะ 

ควรมี ก า ร วิ เค ราะ ห กํ า ลั ง คน ใน ก าร ทํ า วิ จั ย 

งบประมาณสนับสนุน การแสวงหาทุน เพื่อนําไป

กํ าหนดแนวทางในการส ง เส ริม งาน วิจั ย  งาน

สรางสรรค อยางเปนระบบในทุกคณะ 

 นําฐานขอมูลจานวนบุคลากรของแตละคณะมาวิเคราะห 

สัดสวนการขอรับทุน และกําหนดใหอาจารย/นักวิจัยทํางาน

วิจัยโดยผานระบบกลไกของสวพ. 

ควรมีการทบทวนระบบและกลไกในการสนับสนุน

การทําวิจัยและการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและ

วิชาการท่ีเอ้ือใหกับเกณฑภาระงานของบุคลากร

ประเภทตางๆ รวมถึงการบริการจากหนวยงานท่ี

เกี่ยวของท่ีสามารถทําใหอาจารยและนักวิจัย

สามารถดําเนินการงานวิจัยไดอยางคลองตัว 

1) มีการสงเสริม สนับสนุนใหอาจารย/นักวิจัย สงผลงาน 

เผยแพรและตีพิมพในวารสาร 

2) ดําเนินการรางหลักเกณฑสนับสนุนตีพิมพและข้ันตอน

การดําเนินการใหคลองตัว 

3) จัดทําฐานขอมูลสํานักพิมพวารสารวิจัยท่ีอยูในฐาน TCI 

 

องคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนนิงาน/ผลการปรบัปรุงตามขอเสนอแนะ 

ควรมีการวิเคราะหผลการใหบริการวิชาการชุมชนท่ี

สามารถสรางความเขมแข็งและพัฒนาตนเองไดอยาง

ตอเน่ือง เพื่อนําไปกําหนดแผนการบริการวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยไดอยางชัดเจน และมีระบบและ

กลไกในการปฏิบัติดานการมีสวนรวมของทุกคณะ 

จัดทําแผนงานบริการวิชาการโดยการมีสวนรวมจากคณะ 

เขตพื้นท่ี วิทยาลัยฯ สถาบันวิจัยฯ และกาหนดผลสําเร็จของ

การใหบริการแกสังคมชุมชน ทองถ่ิน 

1) กําหนดแผนงานบริการวิชาการท่ีมุงเนนผลลัพธในการ

บริการวิชาการแกนักศึกษา สังคม และชุมชน โดยมีการ

บริหารจัดการท่ีเขมแข็ง และมีกลไกท่ีนาไปสูความย่ังยืน 

2) กําหนดแผนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานบริการ 

วิชาการเพื่อนําไปสู การวิเคราะหผลการใหบริการวิชาการ

แกสังคม ชุมชน ทองถ่ิน ท่ีสามารถสรางความเขมแข็งและ 

พัฒนาตนเองไดอยางตอเน่ือง 

ควรมีการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการ

งานวิจัยและการบริการวิชาการ การสรางนวัตกรรม

เพื่อชุมชน การสรางรายไดของมหาวิทยาลัยและ

ผลกระทบของการใหบริการวิชาการเพื่อใหชุมชน

สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางย่ังยืน รวมถึงการพัฒนา

นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

จัดทําโครงการติดตามประเมินผลสําเร็จของงานบริการ 

วิชาการ (การติดตามผล/การวิเคราะหผล) ประเด็น 

1) กระบวนการ PDCA 

2) การวิเคราะหผลสาํเร็จการใหบริการวิชาการแกชุมชนท่ี 

สามารถสรางความเขมแข็งและพัฒนาตนเองไดอยาง

ตอเน่ือง 
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องคประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนนิงาน/ผลการปรบัปรุงตามขอเสนอแนะ 

ควรนําผลการประเมินการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมมาวิเคราะหและปรับปรุงเพื่อใหสะทอน

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและแผน

ยุทธศาสตรดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แผนพัฒนาคุณภาพจากขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประจาปการศึกษา 

2561 เพื่อดําเนินการปรับปรุงพัฒนาในปการศึกษา 2562 

โดยใชกระบวนการ PDCA มาเปนเคร่ืองมือในการปรับปรุง

พัฒนาคุณภาพการสนับสนุนสงเสริมดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม ดังน้ี 

1) ดําเนินการประชุมรวมกับคณะกรรมการดําเนินงานดาน

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มทร.ลานนา เพื่อประเมิน 

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตรดานทํานุ 

บํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปงบประมาณ 2562 

2) คณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมมทร.ลานนา รวมกันพิจารณาเสนอขอคิดเห็น 

แนวทางการปรับปรุงจากผลการประเมินความสําเร็จ และ

รวมกันพิจารณาวางแนวทางปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ดานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม ประจําป 

งบประมาณ 2563 ซึ่งอยูในชวงเวลาของปการศึกษา 2562 

โดยการวางแผนในรายละเอียดของการดําเนินงานจะตองยึด 

ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดยุทธศาสตรท่ี 3 ของมหาวิทยาลัย 

ฯ ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 

2580) ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการ 

แขงขัน 

3) ดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอสรุปแนวทางการ

ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัยฯ จากผลการประชุมวางแผนรวมกันของ 

คณะกรรมการดําเนินเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ 

วัฒนธรรม มทร.ลานนา โดยยึดการดําเนินงานใหประสบ 

ความสําเร็จตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตรท่ี 3 

4) ดําเนินการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานดาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ ตามตัวช้ีวัด

ของแผนยุทธศาสตรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดย

พิจารณาความสําเร็จในรายละเอียดของการดําเนินงาน

ระดับ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ปการศึกษา  2562 

30 

 



ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนนิงาน/ผลการปรบัปรุงตามขอเสนอแนะ 

 โครงการ/กิจกรรม ไปจนถึงภาพรวมของการดาเนินงาน 

ระดับสถาบัน 

5) สรุปผลการดําเนินงานจากการปรับปรุงพัฒนาการ

ดําเนินงานและวางแผนการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในปงบประมาณ 2564 โดย

กําหนดเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและวางแนวทางปรับปรุงแกไขใน

รายละเอียดท่ีทําใหเกิดปญหา อุปสรรค ท่ีจะสงผลใหการ

ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงคตัวช้ีวัดของแผนการ

ดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัย 

 

องคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนนิงาน/ผลการปรบัปรุงตามขอเสนอแนะ 

ควรดําเนินการด านการจัดการความ รู ท่ี ตอบ

วิสัยทัศนและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยมีการ

รวบรวมความ รู  ท่ี มีอ ยู ในมหาวิทยาลัย  (Tacit 

Knowledge) ถ ายทอดไปสู บุ คลากรและนําไป

ปฏิบัติอยางเปนระบบ (Explicit Knowledge) จน

เกิดเปนแนวปฏิบัติท่ีดี  

 

- ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรและบริหารจัดการ 

ความรูองคกร (CEO) เพื่อทบทวนแผนการจัดการความรู

ของมหาวิทยาลัยฯ ในการดําเนินกิจกรรมประจําป

งบประมาณ 2563 

- ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

1) เพื่อช้ีแจงการดําเนินงานปงบประมาณ 2563 และนํา 

แผนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยฯ ไปดําเนินงานใน 

แตละหนวยงาน 

2) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน คร้ังท่ี 1 และแนะนํา

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินกิจกรรม 

3) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน คร้ังท่ี 2 และวิธีการ 

นําเสนอแนวปฏิบัติท่ีดี 

4) สรุปผลการดําเนินงานประจาป 

- ทุกหนวยงานสงผลการจัดการความรูและแลกเปลี่ยน

เรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดี KM DAY 

- นําผลการประเมินไปใชในการจัดทาแผนการจัดการความรู

ในปงบประมาณตอไป 
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนนิงาน/ผลการปรบัปรุงตามขอเสนอแนะ 

ควรมีการวิเคราะหประเด็นความเสี่ยงท่ีเกิดจาก

ปจจัยภายนอกใหชัดเจน และจัดลําดับความสําคัญ

ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในแตละประเด็น 

1) แตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีผูบริหาร 

ระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบในแตละพันธกิจของ 

มหาวิทยาลัยมีสวนรวม 

2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงวิเคราะหประเด็นความ

เสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกใหชัดเจน และจัดลําดับ

ความสําคัญในการบริหารจดัการความเสี่ยงในแตละประเด็น

โดยระบุระยะเวลาท่ีชัดเจน 

3) มอบหมายใหผูรับผิดชอบประเด็นความเสี่ยงสูงและสูง

มากดําเนินการตามแผนความเสี่ยงใหอยูในดับท่ียอมรับได 

4) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง 

5) คณะกรรมการสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผล 

ความสําเร็จของแผนบริหารความเสี่ยงพรอมใหแนว

ทางแกไขเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

6) นําขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยมาปรับแผนหรือ 

วิเคราะหความเสี่ยงในปตอไป 

 

ควรมีการสื่อสารระบบการบริหารแบบธรรมภิบาลให

เปนท่ีเขาใจแกบุคลากรทุกภาคสวนไดรับทราบ มี

วิธีการประเมินระบบธรรมาภิบาลท่ีมีกรอบและ

แนวทางในการประเมินผลท่ีชัดเจนนําสูการปฏิบัติได

อยางเปนรูปธรรม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการดําเนินงานของพันธกิจอยางท่ัวถึง

และชัดเจน ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรและวิสัยทัศน 

1) เพื่อใหการบริหารมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหบุคลากรเกิด

ความมั่นใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารมหาวิทยาลัย 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย มีการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิ

บาลเปนเคร่ืองมือในการบริหารงานมหาวิทยาลัย โดย

คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวน

เสีย 

2) ปรับปรุงระบบการสื่อสารองคกรใหมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนนิงาน/ผลการปรบัปรุงตามขอเสนอแนะ 

ควรทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร โดย

คํานึงถึงสถานภาพ สมรรถนะ คุณ สมบั ติของ

บุคลากรท่ีมีความแตกตางกันในแตละประเภท 

(อัตราจาง พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 

ขาราชการ ฯลฯ) ดวยวิธีการบริหารจัดการท่ีเนน

ประสิทธิภาพท่ีสอดคลองกับภาระงานและสวัสดิการ

ท่ีเหมาะสมตามสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม 

1) ทบทวนแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร สาย

วิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป 

(พ.ศ.2562 –2566) 

2) ทบทวนแผนบริหารบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากร 

สายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ประจาป 

2563 

3) ทบทวนระบบและกลไกการวิเคราะหความตองการใน

การพัฒนาของบุคลากรทุกระดับท้ังสายวิชาการและสาย 

สนับสนุน นํามาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในแผน 5 ป และ 

นํามาจัดทําเปนแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ต้ังแตการ 

กําหนดตําแหนงทางวิชาการ การศึกษาตอ การพัฒนา 

ความรูเชิงวิชาชีพ การปรับระดับตําแหนงงาน เพื่อพฒันา 

บุคลากรตามทิศทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

4) มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร

และแผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน 

อยางนอยปละ 2 คร้ัง 

5) มีการสรุปรายงานผลการดําเนินงานเสนอผูบริหารเพื่อ 

รายงานผลการดําเนินงานและนําขอเสนอแนะมาปรับปรุง 

การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 

ควรมีการกํากับติดตามการบริหารหลักสูตรใหผาน

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกหลักสูตร 

1) ใหคณะ/วิทยาลัยฯ รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรท่ีม ี

คะแนนตํ่า 2.50 ตอคณะกรรมการประจําคณะและประจํา 

วิทยาลัยฯ ทุก 3 เดือน 

2) คณะ/วิทยาลัย กํากับติดตาม หลักสูตรท่ีผลคะแนนตํ่า

และไมผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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สวนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ปการศึกษา 2562  

 

องคประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 

 
 

ตัวบงช้ีที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  

ผูอํานวยการกองการศึกษา 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  

สนง.บริหารสาขา 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สนง.บริหารสาขา หนวยงานรับผิดชอบรวม : งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โทรศัพท : 1301 โทรศัพท : 1012 

E-mail :  E-mail :  

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย เปดสอนท้ังหมด จํานวน 8 หลักสูตร     และไดประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานท่ี สกอ. กําหนด โดยมีผลการประเมินราย

หลักสูตรสรุปได ดังน้ี  

ช่ือหลักสตูร 
ผลการประเมิน 

หมายเหต ุองคประกอบ 

ท่ี 1 

ผลรวมของคาคะแนนเฉลี่ย

องคประกอบท่ี 2 - 6 

1) วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา ผาน 2.53 คะแนน  

2) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร ผาน 2.79 คะแนน  

3) วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมฯ ผาน 3.18 คะแนน  

4) วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ผาน 3.28 คะแนน  

5) วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ผาน 3.09 คะแนน  

6) บช.บ.การบัญชี ผาน 3.24 คะแนน  

7) บธ.บ.บริหารธุรกิจ ผาน 3.27 คะแนน  

8) บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ผาน 3.21 คะแนน  

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  24.59 คะแนน  

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีสถาบัน/พื้นท่ีรับผิดชอบ 8 หลักสูตร  

คะแนนที่ได 3.07 คะแนน  
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วิธีคํานวณ  =   ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

                                          จํานวนหลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ 

 

=   

 

 

 

=   3.07 คะแนน  

24.59 

8 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

เปาหมาย 2562 ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ได การบรรลเุปาหมาย 

3.01 คะแนน 3.07 คะแนน 3.07 คะแนน   

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.1-1-01 รายงานผลตรวจประเมินระดับหลักสูตร 
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ตัวบงช้ีที่ 1.2  อาจารยประจําสถาบันที่มีคณุวุฒปิรญิญาเอก 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  

ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  

หัวหนางานทรัพยากรมนุษย 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :  งานทรัพยากรมนุษย หนวยงานรับผิดชอบรวม : งานทรัพยากรมนุษย 

โทรศัพท : 1220 โทรศัพท : 1220 

E-mail :  E-mail :  

ผลการดําเนนิงาน 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ....เชียงราย....... มีจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (นับรวมท่ีลา

ศึกษาตอ) จํานวน 119 คน มีอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 41 คน  เมื่อคํานวณตามสูตร พบวาคารอยละ

ของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก เทากับรอยละ 34.45 คะแนนท่ีไดเทากับ 4.31 คะแนน  

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

1. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษาตอ) 119 

2. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษาตอ) ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 41 

แสดงวิธีการคํานวณ  

1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  41 
x 100 =  รอยละ 34.45 

 จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด   119 

2.แปลงคารอยละท่ีคํานวณได ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก   34.45 
x 5 =  4.31 คะแนน 

 40 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

เปาหมาย 2562 ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ได การบรรลเุปาหมาย 

รอยละ 25 รอยละ 34.45 4.31 คะแนน  

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.2-1-01 ตารางอาจารยประจําท้ังหมด 

1.2-1-02 ตารางอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
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ตัวบงช้ีที่ 1.3  อาจารยประจําสถาบันทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร รายงานผลการดําเนินงาน หัวหนางานทรัพยากรมนุษย 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : งานทรัพยากรมนุษย หนวยงานรับผิดชอบรวม : งานทรัพยากรมนุษย 

โทรศัพท :  1220 โทรศัพท : 1220 

ผลการดําเนนิงาน 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา .........เชียงราย....... มีจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (นับรวมท่ี

ลาศึกษาตอ) จํานวน 119 คน มีจํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวน 28 คน  เมื่อคํานวณตามสูตร

พบวาคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ เทากับ รอยละ 23.53  คะแนนท่ีได                     

เทากับ 1.96  คะแนน  

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

1. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษาตอ) 119 

2. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 91 

- วุฒิปริญญาตรี 3 

- วุฒิปริญญาโท 63 

- วุฒิปริญญาเอก 25 

3. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  26 

- วุฒิปริญญาตรี 0 

- วุฒิปริญญาโท 12 

- วุฒิปริญญาเอก 14 

4. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  2 

- วุฒิปริญญาตรี 0 

- วุฒิปริญญาโท 0 

- วุฒิปริญญาเอก 2 

5. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย  0 

- วุฒิปริญญาเอก 0 

รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 28 
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แสดงวิธีการคํานวณ  

1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

 จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  28 
x 100 =  รอยละ 23.53 

 จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด  119 

2.แปลงคารอยละท่ีคํานวณได ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  23.53 
x 5 =  1.96 คะแนน 

 60 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

เปาหมาย 2562 ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ได การบรรลเุปาหมาย 

รอยละ 36 รอยละ 23.53  1.96 คะแนน  

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.3-1-01 ตารางตําแหนงทางวิชาการ 
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ตัวบงช้ีที่ 1.4  การบรกิารนักศกึษาระดบัปรญิญาตรี 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  

ผูอํานวยการกองการศึกษา 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  

หัวหนางานกิจการนักศึกษา 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : งานกิจการนักศึกษา หนวยงานรับผิดชอบรวม : งานกิจการนักศึกษา 

โทรศัพท :  1144 โทรศัพท : 1144 

E-mail :  E-mail :  

ผลการดําเนนิงาน 

 

 ขอ 1.จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ไดแตงต้ังคําสั่งอาจารยท่ีปรึกษา ประจําปการศึกษา 

2562 คําสั่งเลขท่ี 83/2562 เร่ือง แตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา ประจําปการศึกษา 2562 (1.4-1-01) เพื่อใหคําแนะนํา 

กํากับดูแล และการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในเร่ือง ดานวิชาการ เกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษาโดยตรง ดานบริการ

และพัฒนานักศึกษา เกี่ยวกับ การชวยเหลือใหนักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองใหสมบูรณข้ึนในขณะท่ีศึกษาอยูใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย และดานอ่ืนๆ เกี่ยวกับ การใหนักศึกษาเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา   

การพิจารณาคํารองตางๆ ของนักศึกษาใหถูกตองตามระเบียบและความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษา อาจารยและ

มหาวิทยาลัย 

 

2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2562  วันท่ี 14 มิถุนายน 2562 ณ หองประชุม    

กาสะลอง อาคารวิทยบริการ มทร.ลานนา เชียงราย โดยเชิญรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรและ 

ตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร ตัวแทนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ในการแนะนําดานการเรียนการสอน

ใหกับนักศึกษา ใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับนักศึกษา เกี่ยวกับการวางแผนการเรียน  

โดยนําวงจร PDCA มาใช  ใหความรูดานงานวิชาการ เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม – ถอนรายวิชา             

ผลการเรียน เปนตน ใหความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับการใหบริการสารสนเทศ เชนการเขาสูระบบโดย

ใช RMUTL Passport การใหบริการดานหองสมุด การบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน และการใหความรู

งานกิจการนักศึกษา เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ข้ันตอนการขอทุนใหเปลา การขอผอนผันการเกณฑทหาร ดานพยาบาล 

แนะแนวดานการใชชีวิต และดานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (1.4-1-02) 

ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 นักศึกษาเขารับบริการการใหคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษาในแตละ

หลักสูตร ประเด็นปญหาท่ีทําใหนักศึกษาเขาพบอาจารยท่ีปรึกษามากท่ีสุด ไดแก การเรียน การปรับตัว เพื่อขอรับ

คําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษา 

ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จัดบริการหองใหคําปรึกษา โดยมีการจัดตารางอาจารยในการใหคําปรึกษา

แกนักศึกษา ดานการเรียน การใชชีวิต เพื่อใหนักศึกษาเขามารับคําปรึกษากับอาจารยผูสอนดานจิตวิทยา  

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 1. นักศึกษาสวนใหญยังไมทราบวามีบริการใหคําปรึกษาใหบริการในมหาวิทยาลัย 

 2. เวลาของนักศึกษากับอาจารยดานจิตวิทยาไมตรงกัน เน่ืองจากอาจารยติดการเรียนการสอน 
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 3. พื้นท่ีเชียงราย ไมมีนักจิตวิทยาในการใหบริการนักศึกษาโดยตรง โดยขอความรวมมืออาจารย  

ดานจิตวิทยา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มาบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา   

 3. การบรรยายเร่ือง "เขียนเรซูเมใหปง จบใหมยังไงท่ีไดงาน" วันท่ี 29 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น.-   

16.30 น. ณ หองประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการ มทร.ลานนา เชียงราย โดยไดรับเกียรติจาก บริษัท ซูเปอร เรซูเม 

จํากัด เปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกนักศึกษาดานการเขียนใบสมัครงาน (Super Resume) ออนไลน การหางาน 

เทคนิคการสัมภาษณงานและการแตงกาย เพื่อเตรียมพรอมตอการเขาสูตลาดแรงงาน และเปนแนวทางในการหางานทํา

ในอนาคตตอไป (1.4-1-03) 

 รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.4-1-01 คําสั่งแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

1.4-1-02 สรุปเลมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2562 

1.4-1-03 สรุปกิจกรรมการเขียนเรซูเมใหปง จบใหมยังไงท่ีไดงาน 

     

 ขอ 2.มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบรกิาร กิจกรรมพเิศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา

แกนักศกึษา 

 งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาเชียงราย การใหบริการตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนกับนักศึกษา โดยหนวย

บริการใหขอมูลผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย และ Facebook ของแตละงาน  

การบริการขอมูลสําหรบันกัศึกษา 

1) งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ไดจัดใหบริการเกี่ยวกับ การประกันอุบัติเหตุ ข้ันตอนการเคลมประกัน 

งานทุนใหเปลา (ทุนใหเปลาภายนอก เชน ทุนเฉลิมราชกุมารี ทุนทาคาฮาชิ, ทุนใหเปลาภายใน เชน ทุนเรียนดี)       

งานนักศึกษาวิชาทหาร (ผอนผันการเกณฑทหาร, นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) หนวยงานต้ังอยู ณ ช้ัน 1 คณะบริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร และชองทางการติดตอ Facebook : งานกิจการนักศึกษา มทร.ลานนา เชียงราย 

2) งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ประชาสัมพันธข้ันตอนการกูยืมเงิน แบบคําขอกูยืม กําหนดการสง

เอกสารและการลงนามเอกสารสัญญาเงินกูยืม นักศึกษาติดตอหนวยงาน ไดท่ี ณ ช้ัน 1 อาคารวิทยบริการ มทร.ลานนา 

เชียงราย และชองทางการติดตอ Facebook : กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา มทร.ลานนา เชียงราย 

3) งานพัฒนาศักยภาพและนักศึกษา มีการประชาสัมพันธขาวสารการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา ผานทาง

ปายประชาสัมพันธ ชองทางการติดตอ Facebook : สโมสรนักศึกษา มทร.ลานนา เชียงราย นักศึกษาติดตอหนวยงาน 

ไดท่ี ณ ช้ัน 1 อาคารวิทยบริการ มทร.ลานนา เชียงราย  

 4) งานแนะแนวและศิษยเกา ไดจัดบริการขอมูลขาวสารดานการจัดกิจกรรม สนับสนุนศิษยปจจุบัน และ

ชวยเหลือศิษยเกาท่ีประสบภัยตางๆ ใหศิษยเกาไดรับทราบขอมูล ผานทางสื่อสังคมออนไลน เชน เว็บไซตของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย กลุม Line ศิษยเกา ราชมงคลลานนา เชียงราย 

 5) งานสงเสริมสุขภาพและกีฬา มีการประชาสัมพันธรับสมัครนักกีฬา การตรวจสุขภาพนักศึกษา ผานทาง

เว็บไซตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ชองทางการติดตอ Facebook : สโมสรนักศึกษา มทร.ลานนา 

เชียงราย  
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แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา 

1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย มีการใหขอมูลของ แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา

แกนักศึกษา ผานชองทางท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดทําเพื่อใหเขาถึงนักศึกษา ไดแก บอรดประชาสัมพันธ ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส (e-office) ของหลักสูตร เพื่ออาจารยในหลักสูตรประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ เว็บไซตของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย Facebook : สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา เชียงราย Facebook : กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย    

เพื่อกระจายขาวใหท่ัวถึง 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.4–2–01 Facebook : งานกิจการนักศึกษา มทร.ลานนา เชียงราย , Facebook : สโมสรนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย Facebook : กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ

การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย    

  
 

 

 ขอ 3.จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

 งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 

2562 ในวันพุธท่ี 4 มีนาคม 2563 ณ หองประชุมใหญ อาคารสํานักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา เชียงราย โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายใหความรูแกนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา หัวขอ “การทํางานในยุค

ปจจุบัน การวางแผนเปาหมายความสําเร็จในการทํางานและธุรกิจ” เพื่อใหนักศึกษานําความรูท่ีไดรับเปนแนวทางใน

การออกสูโลกการทํางาน (1.4–3–01)   

 การประชาสัมพันธตําแหนงงานวางท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา ผานชองทาง บอรดประชาสัมพันธ วารสาร 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-office) ของหลักสูตร Facebook เว็บไซต : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

เชียงราย เพื่อใหนักศึกษาไดทราบขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงงาน 

โครงการปจฉิมนิเทศนกัศึกษา 

ปการศกึษา 2562 ปการศกึษา 2561 

คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 

4.16 83.20 4.18 83.60 
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 ขอ 4.ประเมินคณุภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบรกิารในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาเชียงราย ไดประเมินความพึงพอใจในการใหบริการแกนักศึกษาของ

บุคลากร ไดแก (1) การใหคําปรึกษาทางวิชาการ การใชชีวิตและการเขาสูอาชีพของนักศึกษา (2) การบริการดาน

กิจกรรมนักศึกษา (3) การบริการดานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (4) การบริการดานสวัสดิการและบริการ

นักศึกษา  

 

ประเมินความพึงใจในการใหบริการนกัศกึษา 

ปการศกึษา 2562 ปการศกึษา 2561 

งาน คาเฉลี่ย รอยละ งาน คาเฉลี่ย รอยละ 

งานกิจกรรมนักศึกษา 3.89 77.80 งานกิจกรรมนักศึกษา 4.02 80.40 

การใหคําปรึกษาทางวิชาการ 

การใชชีวิตและการเขาสูอาชีพ

ของนักศึกษา 

2.97 59.40 การใหคําปรึกษาทางวิชาการ 

การใชชีวิตและการเขาสูอาชีพ

ของนักศึกษา 

2.94 58.80 

งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 

3.84 76.80 งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 

3.87 77.40 

งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ

การศึกษา 

4.07 81.40 งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ

การศึกษา 

4.09 81.80 
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 ขอ 5.นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรบัปรุงพฒันาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผลการประเมิน

สูงข้ึนหรอืเปนไปตามความคาดหวังของนกัศกึษา 

งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาเชียงราย ไดนําผลประเมินความพึงพอใจในการใหบริการและการใหขอมูล

แกนักศึกษาท่ีรับบริการ การบริการนักศึกษาดานกิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษาดานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ

การศึกษา การบริการนักศึกษาดานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ในปการศึกษา 2562 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการ

และการใหขอมูล เพื่อสงใหผลการประเมินเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  

 

ปการศกึษา 2562 ปการศกึษา 2561 

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

งานกิจกรรมนกัศกึษา 

ขอเสนอแนะ 

1.สถานท่ีบริเวณมหาวิทยาลัยฯ กวางแตไมมีพื้นท่ีดําเนิน

กิจกรรมแกนักศึกษาอยางเหมาะสม 

2.สถานท่ีจัดกิจกรรมไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกใหแก

นักศึกษาอยางเพียงพอ 

3.การจัดกิจกรรมช่ัวโมงกิจกรรมยังมีอาจารยบางทานใช

เวลาทําการเรียนการสอนนักศึกษา 

4.การจัดกิจกรรมของนักศึกษาหนวยงานในมหาวิทยาลัยฯ 

ยังใหการชวยเหลือตอการสนับสนุนไมเพียงพอ 

แนวทางการแกไข 

1.ขอความรวมมืออาจารยผูสอนงดการเรียนการสอนใน

ช่ัวโมงกิจกรรม เพื่อใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 

2.จัดกิจกรรมในถานท่ีท่ีมีเพียงพอตอนักศึกษาเขารวม

กิจกรรม 

ขอเสนอแนะ 

1.ผูบริหารไมใหความสําคัญและเขารวมการจัดกิจกรรม 
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ปการศกึษา 2562 ปการศกึษา 2561 

งานสวัสดกิารและบริการนกัศกึษา 

ขอเสนอแนะ 

1.การสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร กลัวกระทบตอดาน

การเรียน 

2.การประชาสัมพันธทุนการศึกษาไมท่ัวถึง 

3.นักศึกษาไมทราบมหาวิทยาลัยฯ มีทุนการศึกษาพิการ 

แนวทางการแกไข 

1.การใหคําปรึกษาและชวยเหลือนักศึกษาท่ีสนใจสมัคร

เรียนนักศึกษาวิชาทหาร 

2.การประชาสัมพันธ ผาน เว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ เพจ

มหาวิทยาลัยฯ , สโมสรนักศึกษา และ ไลน เพื่อแจง

ขาวสารใหนักศึกษาทราบ 

3.มหาวิทยาลัยฯ รับสมัครนักศึกษาพิการ โดยใหการ

สนับสนุนดานทุนการศึกษาพิการ  

ขอเสนอแนะ 

1.ติดตอประสานงานเจาหนาท่ีไมพบท่ีหองทํางาน 

2.การประกันอุบัติเหตุไมทราบ 

แนวทางการแกไข 

1.นักศึกษาท่ีติดตอประสานงานเจาหนาท่ี โดยมาท่ีหอง

แลวไมพบ จะใหเบอรโทรศัพท เพื่อใหนักศึกษาติดตอ 

เน่ืองจากเจาหนาท่ีรับผิดชอบงานรอง ณ สํานักงานกิจการ

นักศึกษา 

2.การเคลมประกันอุบั ติเหตุ มีการช้ีแจงให นักศึกษา

รับทราบเบ้ืองตนในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม โดยให

นักศึกษาติดตอเจาหนาท่ีโดยตรง ณ หองพยาบาล 

งานแนะแนวนกัศกึษาและอาชีพ 

ขอเสนอแนะ 

1.หองบริการใหคําปรึกษา จัดใหมีบริการ ในภาคเรียนท่ี 2 

ปการศึกษา 2562 

2.นักศึกษายังไมทราบวามีหองบริการใหคําปรึกษา 

3.พื้นท่ีเชียงราย ไมเจาหนาท่ีนักจิตวิทยา โดยตรงในการ

ใหบริการคําปรึกษาแกนักศึกษา 

แนวทางการแกไข 

1.ขอความรวมมืออาจารยผูสอนดานจิตวิทยา คณะ

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มาใหบริการคําปรึกษาแก

นักศึกษาท่ีเขารับคําปรึกษา โดยเจาหนาท่ีงานกิจการ

นักศึกษา จัดตารางในการใหคําปรึกษา และนัดนักศึกษา

เขาพบอาจารยโดยตรง ณ หองใหคําปรึกษา ช้ัน 5 อาคาร

วิทยาบริการ มทร.ลานนา เชียงราย 

2.ทําหนังสือไปยังคณะ เพื่อแจงอาจารยแตละหลักสูตร 

ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบเกี่ยวกับหองบริการให

คําปรึกษา 

3.มีการประชาสัมพันธหองบริการคําปรึกษา ผาน เว็บไซต

ของมหาวิทยาลัยฯ Facebook Line 

ขอเสนอแนะ 

1.การประชาสัมพนัธขาวสารดานการรับสมัครงาน 

ตําแหนงงานวาง การทํางานพิเศษระหวางเรียน 

2.การประชาสัมพนัธขอมูลขาวสาร ควรมีระยะเวลาตอ

การตัดสินใจ เชน รับสมัครทุนใหเปลา เปนตน 

แนวทางการแกไข 

1.จัดหาขอมูลตําแหนงงานวางใหมีความหลากหลาย และ

จัดหาแหลงงานใหเพิ่มมากข้ึน 

2.เพิ่มชองทางการใหขอมูลขาวสาร เพื่อเขาถึงนักศึกษา

และไดรับขาวสารมากท่ีสุด 
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ปการศกึษา 2562 ปการศกึษา 2561 

งานกองทุนเงนิใหกูยืมเพือ่การศกึษา 

ขอเสนอแนะ 

1.การโอนเงินคาครองชีพ ภาคเรียนท่ี 1/2562 มีความ

ลาชา 

แนวทางการแกไข 

การโอนเงินคาครองชีพเดือนแรกใหกับผูกูยืมภายใน 30 

วัน นับจากวันท่ีสถานศึกษาทําการตรวจสอบและยืนยันใบ

ลงทะเบียนกูยืมในระบบ e-Studentloan เรียบรอยแลว  

ขอเสนอแนะ 

1.การขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา มี

ข้ันตอนท่ีซับซอน 

แนวทางการแกไข 

ข้ันตอนการขอกูยืมเงินจะตองทําตามระเบียบของกองทุน

เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  

โครงการปจฉิมนิเทศนกัศึกษา  

ขอเสนอแนะ 

1. แบบสอบถามควรทําเปนคิวอารโคต 

2. กําหนดการไมเปนไปตามท่ีวางแผนไว เน่ืองจากมีการ

คัดกรองนักศึกษากอนเขาหองประชุม 

3. ความพรอมดานโสตทัศนูปกรณ 

4. การประชาสัมพันธไมท่ัวถึง 

แนวทางการแกไข 

1.ควรใชแบบสอบถามเปนคิวอารโคต และเปนแบบ

กระดาษ เพื่อความสะดวกในการตอบแบบสอบถามของ

นักศึกษา 

2. มีการคัดกรองปองกันโรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019หรือ

โรคโควิด 19 นักศึกษากอนเขาหองประชุมใหญ จาก

เจาหนาท่ีโรงพยาบาลพาน 

3.ควรมีการปรับระบบโสตทัศนูปกรณ ในหองประชุม หาก

เกิดขอขัดของสามารถแกไขปญหาไดทันที 

4.มีการประชาสัมพันธกอนการจัดโครงการ 2 อาทิตยและ

ทําหนังสือแจงไปยังแตละหลักสูตรเพื่อใหอาจารย

ประชาสัมพันธแจงใหนักศึกษา 

5.มีการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน เชน 

Facebook : สโมสรนักศึกษา มทร.ลานนา เชียงราย 

Facebook : กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา มทร.

ลานนา เชียงราย 

6. มีการประชุมผานหัวหนาหองของแตละหลักสูตร 

ขอเสนอแนะ 

1.โครงการไดรับการอนุมัติลาชา 

แนวทางการแกไข 

1.ติดตามโครงการจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อให

โครงการไดรับการอนุมัติกอนการดําเนินกิจกรรม 
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 ขอ 6.ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย มีการจัดบริการขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนเพื่อ

ประชาสัมพันธใหศิษยเกาไดรับทราบ ผานชองทางตางๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ไดเชิญศิษยเกามาบรรยายความรูใหแกนักศึกษาดานการใช

ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย ประสบการณดานการทํางานและธุรกิจสวนตัวใหประสบผลสําเร็จ ในโครงการปจฉิมนิเทศ

นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

 

การใหขอมูลขาวสาร 

 1. การแจงขาวสาร ผานเว็บไซต มทร.ลานนา เชียงราย https://chiangrai.rmutl.ac.th/ ในหัวขอขาว

ประกาศประชาสัมพันธ 

 2. การแจงขาวสารผานเทคโนโลยี ไดแก Line ศิษยเการาชมงคล เชียงราย 

 3. การแจงขาวสารผานสื่อออนไลน ไดแก Facebook : สมาคมศิษยเกา มทร.ลานนา เชียงราย  

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.4–6–01 เว็บไซต มทร.ลานนา เชียงราย , Line ศิษยเการาชมงคล เชียงราย และ Facebook : 

สมาคมศิษยเกา               มทร.ลานนา เชียงราย 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2562 ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ได การบรรลเุปาหมาย 

6 ขอ  6 ขอ 5 คะแนน  
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ตัวบงช้ีที่ 1.5  กิจกรรมนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  

ผูอํานวยการกองการศึกษา 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  

หัวหนางานกิจการนักศึกษา 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : งานกิจการนักศึกษา หนวยงานรับผิดชอบรวม : งานกิจการนักศึกษา 

โทรศัพท : 1144 โทรศัพท :1144 

E-mail :  E-mail :  

ผลการดําเนนิงาน 

 ขอ 1.จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทํา

แผนและการจัดกิจกรรม 

การจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาเชียงราย  มีการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 

2562 (1.5-1-01) และมีการทบทวนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีอาจารย เจาหนาท่ี สโมสรนักศึกษา  

งานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนยวัฒนธรรมศึกษาเชียงราย โครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ภาคเรียน

ท่ี 2/2561 ในวันท่ี 15-16 มิถุนายน 2562  ณ บัวคํารีสอรท  อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (1.5-1-02) ไดใหนักศึกษารวม

ทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา รูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยและ

สามารถขับเคลื่อนการพัฒนางานดานกิจกรรมนักศึกษา  

นักศึกษามีสวนในการจัดทําแผน 

 1) สโมสรนักศึกษารวมจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษากับบุคลากรงานกิจการนักศึกษา ศูนยวัฒนธรรม

ศึกษาเชียงราย งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหการจัดทําแผนกิจกรรมนักศึกษาสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 

 2) สโมสรนักศึกษาจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 เพื่อนํามาจัดทําโครงการเสนอ

ใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.5-1-01 แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

1.5-1-02 โครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนท่ี 2/2561 
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 ขอ 2.ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน  

• กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน 

• กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

• กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 

• กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

• กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 

งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาเชียงราย ไดดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําป

การศึกษา 2562 (1.5-2-01) โดยมีผูรับผิดชอบกิจกรรม/โครงการตามท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน ครอบคลุมกิจกรรม 5 

ประเภทดังน้ี 

 1. กิจกรรมสงเสริมคณุลักษณะบณัฑิตทีพ่ึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ไดสงเสริมใหผูนํานักศึกษาไดเปนผูดําเนินการจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาท่ีเปนตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัยฯ โดยสภานักศึกษาพื้นท่ี

เชียงราย รวมกับสโมสรนักศึกษาสวนกลาง สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร สโมสรนักศึกษาคณะ

วิศวกรรมศาสตร มีการรวมกันวางแผนการดําเนินกิจกรรม กําหนดการประชุมวางแผนเร่ืองงบประมาณในการดําเนิน

กิจกรรม ประชุมวางแผนเร่ืองงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมดานกีฬา มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน และรวม

หาแนวทางแกไขปญหาในการดําเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการตางๆ อาทิเชน 

 

คุณลักษณะ ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผลสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนานักศึกษา 

ทักษะทางปญญา 
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําป

การศึกษา 2562 

มีการใหความรูในเรื่องของการทํางาน ตลาดแรงงาน 

การเตรียมตัวเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน เปนการเตรียม

ความพรอมและทักษะในการสมัครงานและทํางาน โดย

ใหวิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถในเรื่องของการ

เตรียมความพรอมการปฏิบัติงานมาแนะนําการเขียน 

เรซูเม การแตงตัว บุคลิกภาพ การพูดและการตอบ

คําถาม 

ทักษะความรู 
โครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสร

นักศึกษา ภาคเรียนท่ี 2/2561 

โดยงานกิจการนักศึกษา ไดเชิญเจาหนาท่ีงานประกัน

คุณภาพการศึกษา งานศูนยวัฒนธรรมศึกษา เพ่ือให

ความรูดานการเขียนโครงการ การจัดกิจกรรม สรุป   

วิเคราะห ประมวลผลการจัดกิจกรรม ตามหลัก PDCA 

และใหความรูการจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจําปการศึกษา เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมบรรลุตาม

วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม 
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คุณลักษณะ ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผลสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนานักศึกษา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุ คคลและ

ความรับผิชอบ 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําป

การศึกษา 2562 

งาน กิจการนักศึ กษ า ให หน วยงานต างๆ  ท่ี เป น

หน วยงานบริการนักศึกษ ามาใหความรูและการ

ชวยเหลือตัวเองรวมถึงข้ันตอนและกระบวนการตางๆ 

รวมถึงเชิญอาจารยในคณะ มาใหความรูการเตรียมตัว

ศึกษาและการอยูรวมกันในสังคมของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย และแนะนําการ

ใชชีวิตในรั้ว มหาวิทยาลัยฯ อยางมีความสุขและการใช

ชีวิตรวมกัน 

ทักษะคุณธรรม 

จริยธรรม 

โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม 

ประจําปการศึกษา 2562 

งานกิจการนักศึกษา ไดเชิญวิทยากร เชน พระสงฆ มา

บรรยายใหความรูในเรื่องการปฏิบัติตนใหอยูในศีลธรรม 

โดยใชหลักรักษาศี ล  5 เปนตน  รวมถึงเจาหนา ท่ี

สาธารณสุขอําเภอพาน ใหความรู เรื่องโรคติดตอ 

เพศสัมพันธ และเจาหนาท่ีสถานีตํารวจภูธรพาน ให

ความรูดานเรื่องกฎหมายจราจร กฎหมายยาเสพติด 

กฎหมายอาญาโดยใหขอคิดเก่ียวกับการปฏิบัติตนวา

ดวยการรักษาไวซึ่งการทําความดีและทําในสิ่งท่ีถูกตอง 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขการสื่อสาร

และการใช IT  

โครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสร

นักศึกษา ภาคเรียนท่ี 2/2561 

โดยงานกิจการนักศึกษา ไดเชิญเจาหนาท่ีงานประกัน

คุณภาพการศึกษา งานศูนยวัฒนธรรมศึกษา เพ่ือให

ความรูดานการเขียนโครงการ การจัดกิจกรรม สรุป   

วิเคราะห ประมวลผลการจัดกิจกรรม ตามหลัก PDCA 

การจัดสรรงบประมาณคาบํารุงกิจกรรมนักศึกษาและ

งบประมาณคาบํารุงกีฬา และใหความรูการจัดทําแผน

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา เพ่ือใหการ

ดําเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงคของการจัด

กิจกรรม 

  

 2. กิจกรรมกีฬาหรอืการสงเสริมสุขภาพ 

  2.1 โครงการ RMUTL CR SPORT DAY 2019 จัดในวันท่ี 5 – 7 กุมภาพันธ 2563 และวันท่ี    11 – 

12 กุมภาพันธ 2563 เวลา 16.00 น. – 18.00 น. ณ สนามกีฬากลางและอาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา เชียงราย เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมในการเขารวมการแขงขันกีฬาสีภายใน มีความสามัคคี มีนํ้าใจเปน

นักกีฬา การใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและหางไกลยาเสพติด (1.5-2-02) 

  2.2 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา คร้ังท่ี 36 “ลีลาวดีเกมส” ในระหวางวันท่ี 

23 – 27 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา ท้ัง 6 พื้นท่ี ประกอบดวย เชียงใหม ตาก นาน ลําปาง พิษณุโลกและเชียงราย เขารวมการแขงขันกีฬา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา คร้ังท่ี 36 “ลีลาวดีเกมส”  (1.5-2-03) 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ปการศึกษา  2562 

50 

 



 3. กิจกรรมบําเพญ็ประโยชนหรอืรกัษาสิ่งแวดลอม 

  3.1 โครงการบริจาคโลหิตเน่ืองในวันแมแหงชาติ รัชกาลท่ี 9 ในวันท่ี 18 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร

วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย เพื่อใหคณาจารย บุคลากรและนักศึกษา รวมทําความดี 

ชวยเหลือประโยชนตอสังคมและเปนการชวยเหลือชีวิตผูอื่นท่ีตองการโลหิต 

  3.2 โครงการบริจาคโลหิตเน่ืองวันพอแหงชาติ รัชกาลท่ี 9 ในวันท่ี 11 ธันวาคม 2562 ณ อาคารวิทย

บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย (1.5-2-04)    

 

 4. กิจกรรมเสริมสรางคณุธรรม จริยธรรม 

  4.1 โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2562 โดยแบงออกเปน 2 รุน รุนท่ี 1 

วันท่ี 22-23 มิถุนายน 2562 รุนท่ี 2 วันท่ี 29-30 มิถุนายน 2562 ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      

ราชมงคลลานนา เชียงราย เพื่อใหความรูแกนักศึกษากอนการศึกษาตามหลักสูตร ดานคุณธรรม จริยธรรม           

ความเสียสละและหลักคําสอนของทางพระพุทธศาสนา โดยพระวิทยากร ความรูเกี่ยวกับการขับข่ีปลอดภัย กฎหมาย

จราจร การปองกันและหางไกลยาเสพติด วิทยากรจากสถานีตํารวจภูธรพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย และความรู

เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนทัศนคติ เช่ือมความสัมพันธ และเกี่ยวกับโรคติดตอและการปองกัน วิทยากรจากโรงพยาบาล

พาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย (1.5-2-05)    

 5. กจิกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  5.1 โครงการสรงนํ้าพระเจาทันใจ วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 ณ ลานธรรมพระเจาทันใจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย  (1.5-2-06)    

  5.2 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมแหเทียนพรรษา วันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร  

วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหคณาจารย 

บุคลากร นักศึกษารวมถวายเทียนพรรษาพรอมท้ังทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษประเพณีท่ีเปนเอกลักษณอันดี

งามของไทยและใหนักศึกษาไดตระหนักถึงวันสําคัญของพระพุทธศาสนา ชวยใหนักศึกษาไดใชความคิดสรางสรรคใน 

การตกแตงตนเทียนพรรษา (1.5-2-07)    

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.5-2-01 สรุปเลมรายงานโครงการไหวครูและบายศรีสูขวัญนักศึกษา 

1.5-2-02 สรุปเลมรายงานโครงการ RMUTL CR SPORT DAY 2019 

1.5-2-03 สรุปเลมรายงานโครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา คร้ังท่ี 36   

“ลีลาวดีเกมส” 

1.5-2-04 สรุปเลมรายงานโครงการบริจาคโลหิตเน่ืองในวันพอแหงชาติ รัชกาลท่ี 9 

1.5-2-05 สรุปเลมรายงานโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม 

1.5-2-06 สรุปเลมรายงานโครงการสรงนํ้าพระเจาทันใจ 

1.5-2-07 สรุปเลมรายงานโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมแหเทียนพรรษา 
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 ขอ 3.จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 

งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาเชียงราย จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ใหกับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 และ 

3 ประจําปการศึกษา 2562 ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 ณ หองประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย โดยมี คุณจันทรเพ็ญ สุวรรณ เจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายให

ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญการประกัน

คุณภาพการศึกษาท่ีจะสงใหนักศึกษาเปนผูท่ีมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานการศึกษา (1.5-3-01) 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.5–3–01 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2562 

 

 ขอ 4.ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกจิกรรมและนําผลการประเมิน

มาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

งานกิจการนักศึกษา มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและสรุปผลประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการ ประจําป

การศึกษา 2562 ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ นําผลการประเมินเขาท่ีประชุมเพื่อจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา เพื่อใหท่ีประชุมใหขอเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในคร้ังตอไป 

ความพึงพอใจ ผล แนวทางแกไข 

โครงการไหวครูและบายศรีสูขวัญนกัศึกษา ประจําปการศกึษา 2562 

1. นักศึกษาไดรวมพิธีไหวครูและพิธีบายศรีสูขวัญนักศึกษาใหม 

2. เพื่อใหนักศึกษาแสดงความกตัญูกตเวทีตอครูบาอาจารย  

3. เพื่อสงเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู 

4. เพื่อเกิดความเปนสิริมงคลแกนักศึกษา 

5. เพื่อธํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

4.29 

4.28 

4.36 

4.36 

4.32 

- 

โครงการสรงน้ําพระเจาทันใจ ประจําปการศกึษา 2562 

1.เพื่อใหคณาจารย บุคลากรนักศึกษานักศึกษาไดสรงนํ้าพระเจาทันใจ  

2. เพื่อใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการอนุรักษหรือสงเสริมเร่ืองประเพณีและ

วัฒนธรรม 

3. เพื่อใหนักศึกษาไดสานสัมพันธระหวางรุนพี่กับรุนนอง และเกิดความ

สามัคคีในหมูคณะ 

4. เพื่อความเปนสิริมงคลแกคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัย ฯ 

4.88 

 

4.80 

 

4.20 

 

4.88 

 

- 
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ความพึงพอใจ ผล แนวทางแกไข 

โครงการเช่ือมสัมพนัธและประชุมเชียร ประจําปการศกึษา 2562 

1.นักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมเช่ือมสัมพันธเเละประชุม              เชียร

ประจําปการศึกษา 2562 

2. นักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลและ

ยาเสพติด 

3. นักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมูคณะ รูแพ รูชนะ รูอภัย 

4. นักศึกษารุนพี่กับรุนนองเกิดความรักใคร ความผูกพันมีนํ้าใจฯ 

5. ความสัมพันธอันดีระหวาง อาจารย บุคลากรและนักศึกษา 

4.34 

 

4.32 

 

4.51 

4.54 

4.26 

- 

โครงการ RMUTL CR FRESHY STAR CONTEST 2019 

1.เพื่อเสริมสรางความเปนผูนําท่ีพึงประสงคใหแกนักศึกษา 

2. เพื่อใหนักศึกษามีศักยภาพในดานการแสดงออก ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

การแกไขปญหาเฉพาะ 

หนาไดอยางเหมาะสม 

3. เพื่อคนหานักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพเปนแบบอยางท่ีดีใหแกนักศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัยฯ 

4.54 

4.52 

 

 

4.48 

- 

โครงการเปดโลกกิจกรรม ประจําปการศกึษา 2562 

1.เพื่อใหนักศึกษาไดเลือกเขาชมรมอยางอิสระตามความสนใจของตนเอง 

2.เพื่อใหนักศึกษารูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

3.เพื่อสรางชมรมอิสระท่ีนาสนใจควรแกกิจกรรม 

4.เพื่อใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย มีชมรมท่ีเปน

ประโยชนตอนักศึกษา 

4.94 

 

4.89 

4.95 

4.89 

- 
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ความพึงพอใจ ผล แนวทางแกไข 

โครงการเสริมสรางคณุธรรม จริยธรรม ทําบญุตักบาตรและแหเทียนพรรษา ประจําป 2562 

1.เพื่อเสริมสรางท้ังคุณธรรม จริยธรรมใหแก คณาจารย เจาหนาท่ี และ

นักศึกษา 

2. เพื่อใหนักศึกษา คณาจารยและบุคลากร ไดทําบุญตักบาตรและถวาย

เทียนพรรษา 

3. เพื่อใหนักศึกษาทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

4. เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงวันสําคัญของพระพุทธศาสนา 

5. เพื่อใหนักศึกษาไดใชความคิดสรางสรรคและมีสวนรวมในการตกแตง

ขบวนรถตนเทียนพรรษา 

6. เพื่อใหนักศึกษาสืบสานวัฒนธรรมการเขาพรรษาและถวายเปนพุทธบูชา 

ธรรมบูชาและสังฆบูชา 

4.88 

 

4.85 

 

4.87 

 

4.87 

 

4.86 

 

4.87 

- 

โครงการวันเดก็แหงชาติ ประจําป 2563 

1.เพื่อใหนักศึกษาสามารถแสดงศักยภาพในการเปนผูนําในการจัดกิจกรรม 

2.เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดมีสถานท่ีและกิจกรรมในการแสดงออกทาง

ความรูและความสามารถ 

3.เพื่อใหเยาวชนและผูปกครองไดทํากิจกรรมรวมกันเพื่อเปนการสราง

ความสัมพันธระหวางครอบครัว 

4.89 

 

4.89 

 

4.89 

- 

ความพึงพอใจ ผล แนวทางแกไข 

โครงการ RMUTL CR SPORTS DAY 2019   

1.นักศึกษาไดมีสวนรวมในการแขงขันกีฬาสัมพันธ 

2.นักศึกษาไดเช่ือมความสามัคคีในแตละหลักสูตร 

3.นักศึกษามีความสามัคคี มีนํ้าใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ  รูอภัย 

4.นักศึกษามีกิจกรรมนันทนาการออกกําลังกาย 

5.นักศึกษาใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกลยาเสพติด 

4.64 

4.60 

4.65 

 

4.52 

4.54 

- 
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 ขอ 5.ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศกึษา 

งานกิจการนักศึกษา มีการติดตามผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและสรุปผลประเมินความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 รวมทุกโครงการซึ่งจะตองไมตํ่ากวารอยละ 80 

 

โครงการไหวครูและบายศรีสูขวัญนกัศึกษา ประจําปการศกึษา 2562 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ เปาหมาย ผล หมายเหต ุ

เชิงปริมาณ :  

1. อาจารย/เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา เชียงราย 

รอยละ 30 79 บรรลุเปาหมาย 

2. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา เชียงราย 
รอยละ 300 474 บรรลุเปาหมาย 

เชิงคณุภาพ : 

1. เพื่อใหนักศึกษาไดเขารวมโครงการไหวครูและ

บายศรีสูขวัญนักศึกษาใหม 

รอยละ 85.00% 85.80% บรรลุเปาหมาย 

2. เพื่อใหนักศึกษาแสดงความกตัญูกตเวทีตอครู

บาอาจารย 
รอยละ 85.00% 85.60% บรรลุเปาหมาย 

3. เพื่อสงเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู รอยละ 85.00% 87.20% บรรลุเปาหมาย 

4. เพื่อเกิดความเปนสิริมงคลแกนักศึกษา รอยละ 85.00% 87.20% บรรลุเปาหมาย 

5. เพื่อธํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
รอยละ 85.00% 86.40% บรรลุเปาหมาย 

 

โครงการสรงน้ําพระเจาทันใจ ประจําปการศกึษา 2562 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ เปาหมาย ผล หมายเหต ุ

เชิงปริมาณ : 

1. อาจารย/เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา เชียงราย 

2. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา เชียงราย 

 

คน 

 

คน 

 

10 

 

300 

 

13 

 

325 

 

บรรลุเปาหมาย 

 

บรรลุเปาหมาย 

เชิงคุณภาพ : 

1. เพื่อใหคณาจารย บุคลากรนักศึกษานักศึกษา

ไดสรงนํ้าพระเจาทันใจ 

รอยละ 85.00 % 88.40 % บรรลุเปาหมาย 

2. เพื่อใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการอนุรักษ

หรือสงเสริมเร่ืองประเพณีและวัฒนธรรม 
รอยละ 85.00 % 85.60 % บรรลุเปาหมาย 
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3. เพื่อใหนักศึกษาไดสานสัมพันธระหวางรุนพี่

กับรุนนอง และเกิดความสามัคคีในหมูคณะ 
รอยละ 85.00 % 88.40 % บรรลุเปาหมาย 

4.เพื่อความเปนสิริมงคลแกคณาจารย บุคลากร 

และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ฯ 
รอยละ 85.00 % 86.60 บรรลุเปาหมาย 

 

โครงการเช่ือมสัมพนัธและประชุมเชียร ประจําปการศกึษา 2562 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ เปาหมาย ผล หมายเหต ุ

เชิงปริมาณ : 

1. อาจารย/เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา เชียงราย 

2. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา เชียงราย 

 

คน 

 

คน 

 

30 

 

300 

 

30 

 

547 

 

บรรลุเปาหมาย 

 

บรรลุเปาหมาย 

เชิงคุณภาพ : 

1.เพื่ อให นักศึกษาได เขารวมโครงการเช่ือม

สัมพันธและประชุมเชียร ประจําปการศึกษา 

2561 

รอยละ 85.00 % 90.20 % 

 

บรรลุเปาหมาย 

 

2. เพื่อใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน

และหางไกลยาเสพติด 
รอยละ 85.00 % 90.80 % บรรลุเปาหมาย 

3. นักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมูคณะ รูแพ  

รูชนะ รูอภัย 
รอยละ 85.00 % 90.20 % 

 

บรรลุเปาหมาย 
 

 

โครงการ RMUTL FRESHY STAR CONTEST 2019 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ เปาหมาย ผล หมายเหต ุ

เชิงปริมาณ :  

1. อาจารย /เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา เชียงราย 

คน 20 34 บรรลุเปาหมาย 

2. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา เชียงราย 

คน 300 925 บรรลุเปาหมาย 

เชิงคณุภาพ :  

1.นักศึกษาไดเสริมสรางความเปนผู นําท่ีพึ่ ง

ประสงค 

 

รอยละ 

 

85.00% 

 

88.70% 

 

บรรลุเปาหมาย 

2 . นั ก ศึกษ าพัฒ นา ศักยภ าพ ในด านการ

แสดงออก ความคิดริเร่ิมสรางสรรค การแกไข

 

รอยละ 

 

85.00% 

 

88.30% 

 

บรรลุเปาหมาย 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ปการศึกษา  2562 
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ปญหาเฉพาะหนาไดอยางเหมาะสม 

3. ได ตัวแทนนักศึกษาท่ีมี บุคลิกภาพ ท่ีเปน

แบบอยางท่ีดีใหแกรุนตอไป 

รอยละ 85.00% 86.00% บรรลุเปาหมาย 

 

โครงการเปดโลกกิจกรรม ประจําปการศกึษา 2562 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ เปาหมาย ผล หมายเหต ุ

เชิงปริมาณ :  

1. อาจารย / เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา เชียงราย 

คน 10 22 บรรลุเปาหมาย 

2. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา เชียงราย 

คน 300 340 บรรลุเปาหมาย 

เชิงคณุภาพ :  

1.เพื่อใหนักศึกษาไดเลือกเขาชมรมอยางอิสระ

ตามความสนใจของตนเอง 

รอยละ 85.00% 94.30% บรรลุเปาหมาย 

2. เพื่ อ ให นั ก ศึกษารูจั ก ใช เวลาว างให เกิ ด

ประโยชน 

รอยละ 85.00% 89.00% บรรลุเปาหมาย 

3. เพื่ อสรางชมรม อิสระท่ีน าสนใจควรแก

กิจกรรม 

รอยละ 85.00% 94.70% บรรลุเปาหมาย 

4. เพื่อใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา เชียงราย มีชมรมท่ีเปนประโยชนตอ

นักศึกษา 

 

รอยละ 

 

85.00% 

 

88.70% 

 

บรรลุเปาหมาย 

 

โครงการเสริมสรางคณุธรรม จริยธรรม ทําบญุตักบาตรและแหเทียนพรรษา ประจําป 2562 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ เปาหมาย ผล หมายเหต ุ

เชิงปริมาณ : 

1. อาจารย/เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา เชียงราย 

2. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

เชียงราย 

 

คน 

 

คน 

 

10 

 

300 

 

10 

 

534 

 

บรรลุเปาหมาย 

 

บรรลุเปาหมาย 

เชิงคุณภาพ : 

1. เปนการเสริมสรางท้ั งคุณธรรม จริยธรรมใหแก 

คณาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษา 

รอยละ 85.00 % 87.70. % บรรลุเปาหมาย 
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2. นักศึกษา คณาจารยและบุคลากร ไดทําบุญตักบาตร

และถวายเทียนพรรษา 
รอยละ 85.00 % 85.10 % บรรลุเปาหมาย 

3. นักศึกษาทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม 
รอยละ 85.00 % 87.40 % บรรลุเปาหมาย 

4. นักศึกษาตระหนักถึงวันสําคัญของพระพุทธศาสนา 
รอยละ 85.00 % 87.40% บรรลุเปาหมาย 

5. นักศึกษาไดใชความคิดสรางสรรคและมีสวนรวมใน

การตกแตงขบวนรถตนเทียนพรรษา 
รอยละ 85.00 % 86.70% บรรลุเปาหมาย 

 

โครงการวันเดก็แหงชาติ ประจําปการศกึษา 2562 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ เปาหมาย ผล หมายเหต ุ

เชิงปริมาณ :  

1. อาจารย / เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา เชียงราย 

 

คน 

 

5 

 

10 

 

บรรลุเปาหมาย 

2. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

เชียงราย 

คน 300 300 บรรลุเปาหมาย 

3. บุคคลท่ัวไป คน 300 442 บรรลุเปาหมาย 

เชิงคณุภาพ :  

1. เพื่อใหนักศึกษาสามารถแสดงศักยภาพในการเปน

ผูนําในการจัดกิจกรรม 

รอยละ 85.00% 89.00% บรรลุเปาหมาย 

2. เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดมีสถานท่ีและกิจกรรมใน

การแสดงออกทางความรูและความสามารถ 

รอยละ 85.00% 88.80% บรรลุเปาหมาย 

3. เพื่อใหเยาวชนและผูปกครองไดทํากิจกรรมรวมกัน

เพื่อเปนการสรางความสัมพันธระหวางครอบครัว 

รอยละ 85.00% 89.00% บรรลุเปาหมาย 

 

โครงการ RMUTL CR SPORTS DAY 2019 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ เปาหมาย ผล หมายเหต ุ

เชิงปริมาณ : 

1.อาจารย/เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา เชียงราย 

 

คน 

 

40 

 

31 

 

ไมบรรลุเปาหมาย 

2.นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา เชียงราย 

คน 500 644 บรรลุเปาหมาย 
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เชิงคุณภาพ : 

1.นักศึกษาไดมีสวนรวมในการแขงขันกีฬาสัมพันธ 

 

รอยละ 

 

85% 

 

92.80% 

 

บรรลุเปาหมาย 

2.นักศึกษาไดเช่ือมความสามัคคีในแตละหลักสูตร รอยละ 85% 92% บรรลุเปาหมาย 

3.นักศึกษามีความสามัคคีและมีนํ้าใจเปนนักกีฬา รอยละ 85% 93% บรรลุเปาหมาย 

4.นักศึกษามีกิจกรรมนันทนาการออกกําลังกาย รอยละ 85% 90.40% บรรลุเปาหมาย 

5.นักศึกษาใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกลยา

เสพติด 

รอยละ 85% 90.80% บรรลุเปาหมาย 

 

 

 ขอ 6.นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

งานกิจการนักศึกษา รวมกับสโมสรนักศึกษา มทร.ลานนา เชียงราย นําผลการประเมินตามมติท่ีประชุม เพื่อนํา

ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา และมีการจัดกิจกรรมมาปรับลดและยุบรวมเพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณหรือระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ  
 

โครงการไหวครูและบายศรีสูขวัญนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะ 
 

1. อุปกรณเครื่องเสียงไมเหมาะสมกับสถานท่ีใชจัด

กิจกรรม ทําใหเสียงดังไมท่ัวถึง 
 

2. สโมสรนักศึกษาไมมีการแบงหนาท่ีและความ

รับผิดชอบอยางชัดเจน 

1. มหาวิทยาลัยฯ ตองมี ชุดอุปกรณ เครื่องเสียง

สนับสนุนท้ังกิจกรรมภายนอกอาคารและภายใน

อาคาร 

2. ส โมสรนั ก ศึกษาควรแบ งหน า ท่ี และความ

รับผิดชอบใหชัดเจนกอนการจัดกิจกรรม 

 

โครงการสรงน้ําพระเจาทัน ประจําปการศึกษา 2562 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะ 

1. เกิดความลาชาในจุดลงทะเบียน 

2. เกิดความลาชาของการดําเนินกิจกรรม 

1. ควรเพิ่มจํานวนผูรับลงทะเบียน  

2. ควรจํากัดเวลาของการจัดกิจกรรม 

 

โครงการเช่ือมสัมพันธและประชุมเชียร ประจําปการศึกษา 2562 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะ 

1. อุปกรณเครื่องเสียงไมเหมาะสมกับสถานท่ีจัด

กิจกรรม ทําใหเสียงดังไมท่ัวถึง 

2 . ส โม สรนั ก ศึ ก ษ า ค วรแ บ งห น า ท่ี ค ว าม

รับผิดชอบใหชัดเจน 

1. ควรมีชุดอุปกรณเครื่องเสียงสนับสนุนท้ังกิจกรรม

ภายนอกอาคารและภายในอาคาร 

2 . ส โมสรนั ก ศึ กษ า ควรมี ก ารแบ งห น า ท่ี ความ

รับผิดชอบใหชัดเจน และขอความรวมมือจากสโมสร

นักศึกษาคณะเขามาชวยงาน 
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ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะ 

1. สถานท่ีมีอากาศไมคอยถายเท ทําใหอากาศรอน 

2. ทีมงานไมเพียงพอในการควบคุมงาน 

1. เปล่ียนสถานท่ีจัดกิจกรรม 

2. ขอความรวมมือหัวหนาแตละสาขามาชวยงาน 

 

โครงการเปดโลกกิจกรรม ประจําปการศึกษา 2562 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะ 

1. การประชาสัมพันธลาชา ทําใหนักศึกษารับรู

ขาวสารไมท่ัวถึง 

2.หัวหนาชมรมสงเอกสารจัดต้ังชมรมและรายช่ือ

สมาชิกไมตรงเวลา 

1. ทําการประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ตเนื่องจาก

เขาถึงนักศึกษาไดงายและประชาสัมพันธไดรวดเร็วข้ึน 

2. ติดตามหัวหนาชมรม โดยการโทรสอบถามถึงการสง

เอกสารลาชา ใหนําเอกสารมาสงใหตรงเวลา 

 

โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ทําบุญตักบาตรและแหเทียนพรรษา ประจําป 2562 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะ 

1. เกิดความลาชาในจุดลงทะเบียน 

2. เกิดความลาชาของการดําเนินกิจกรรม 

1. ควรเพิ่มจํานวนผูรับลงทะเบียน  

2. ควรจํากัดเวลาของการจัดกิจกรรม 

 

โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2562 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะ 

1. ลําดับการแสดงของผูเขารวมไมมาเตรียมความ

พรอมขางเวที 

2.เมื่อถึงเวลาประกาศรางวัลผูโชคดีไมอยูในบริเวณ

จัดกิจกรรม ทําใหเสียเวลาในการตามหาผูโชคดี 

1. ควรมีการประกาศใหผูเขาท่ีนําการแสดงมาโชว      

ซ้ําหลายๆ ครั้ง 

2. ควรมีประกาศเวลาในการจับรางวัลใหผูเขารวมได

ทราบ และประกาศซ้ําๆหลายๆ ครั้ง เมื่อใกลถึงเวลาจับ

รางวัลเพื่อเรียกผูเขารวม หากผูเขารวมไมอยูในงานถือ

วาสละสิทธิ์ 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ปการศึกษา  2562 

60 

 



โครงการ RMUTL CR SPORTS DAY 2019 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะ 

1.การจัดการแขงขันกีฬาสี มีการแบงจํานวนชนิด

กีฬาและประเภทของกีฬามีจํานวนนอยและแยก

ประเภทชาย หญิงไมเทากัน 

 

2.การจัดกิจกรรมและการจัดการแขงขันกีฬาอยูใน

ชวงเวลาท่ีกระช้ันชิด การเตรียมการและการ

ดําเนินการไมเหมาะสมกับเวลา 

 

 

3.ชวงระยะเวลาจัดโครงการฯ ไมเหมาะสม 

1.ควรมีการแบงจํานวนชนิดกีฬาและประเภทกีฬาให

เปนไปตามจํานวนชนิดกีฬาและประเภทกีฬาท่ีแขงขัน

กันท่ัวไป และไมควรมีการแบงประเภทชาย หญิง 

2.ควรจัดการแขงขันกีฬาชวงเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อใหมี

ระยะเวลาในการเตรียมจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬา ลด

ปญหาในดานเตรียมงานและกระทบดานการเรียนการ

สอนของอาจารยและนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม

การแขงขันกีฬา 

3. .ควรจัดการแขงขันกีฬาในชวงภาคเรียนท่ี 1 หรือชวง

อาทิตยท่ี 3 ของการเปดภาคเรียนท่ี 2 ซึ่งเปนชวงเวลาท่ี

เหมะสม เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬา มทร.ลานนา 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.5–6–01 รายงานการประชุมสรุปผลการดําเนินกิจกรรม / โครงการ ประจําปการศึกษา 2562 

 

  การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2562 ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ได การบรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน  

 

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบที่ 1 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

บุคลากรสายวิชาการมีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวนเพิ่มข้ึน 

 

 

ควรสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการเสนอขอตําแหนงทาง

วิชาการใหมากข้ึน 

จุดที่ควรพฒันา ขอเสนอแนะในการปรบัปรุง 

1. ควรเพิ่มผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรอยางตอเน่ือง 

 

1. ควรมีระบบและกลไก การกํากับติดตามท่ีชัดเจนและนําไป

ปฏิบัติอยางท่ัวถึงทุกคณะในการพัฒนาอาจารยใหมีตําแหนง

ทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑ 
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  

ผูอํานวยการกองการศึกษา 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  

งานวิจัยและบริการวิชาการ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : งานวิจัย หนวยงานรับผิดชอบรวม : งานวิจัย 

โทรศัพท : 1303 โทรศัพท : 1303 

E-mail :  E-mail :  

ผลการดําเนินงาน 

 
 

 ขอ 1.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค 

 

มทร.ลานนา เชียงราย มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย  ในการบริการและอํานวย 

ความสะดวกในการคนควา และรวบรวมขอมูล ผลงานวิจัย  ผานทางเว็บไซต https://chiangrai.rmutl.ac.th,  

http://web.chiangrai.rmutl.ac.th/ras/ และ เว็บไซต 

https://rims.rmutl.ac.th/v1/login.php เปนระบบเพื่อรองรับการจัดการฐานขอมูลของนักวิจัยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เชียงราย  ก็ไดรับ

ประโยชนจากการจัดการขอมูลผานเว็บไซดดังกลาว  รวมถึงงานวิจัยและบริการวิชาการมีคูมือระเบียบวิธีการ

ปฏิบัติเพื่อการดําเนินงานวิจัย เพือ่ใหนักวิจัยไดศึกษารายละเอียดการดําเนินงานวิจัยในข้ันตอนตาง ๆ เพื่อความ

ถูกตองตามระเบียบวิธีการวิจัย พ.ศ.2547 ตอไป  

ท้ังนี้  มีการแตงต้ังคําส่ังคณะกรรมการดําเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2563  

ท่ีบริหารงานตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พ.ศ.2561-2565 ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 

การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตรวมกับการพัฒนาประเทศ กลยุทธท่ี 2.2 : ใชวิทยาการ วิทยาศาสตร  

เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคล่ือนพัฒนาทองถ่ิน (สอดคลองพันธกิจ) ท่ีสามารถพัฒนาจํานวนผลงานวิจัย

และผลงานวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงมูลคาจากการบูรณาการรวมกับ

หนวยงานภายนอกในดานงานวิจัยและบริการวิชาการมีศักยภาพในการสรางศักยภาพเชิงบวกตอเศรษฐกิจ สังคม 

ส่ิงแวดลอมชุมชน และวัฒนธรรมตลอดจนนําผลงานไปสูการใชประโยชนท่ีสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา

ประเทศ  และในสวนของงานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ลานนา เชียงราย ไดมีแผนการดําเนินงานวิจัย พรอมท้ัง
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ไดจัดทําคูมือการดําเนินงานวิจัย เพื่อเปนแนวปฏิบัติใหกับนักวิจัยในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ สามารถทําให

การบริหารงานวิจัยดําเนินการไดตามแผน และบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไว  

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1–1–01 เว็บไซต https://chiangrai.rmutl.ac.th 

2.1–1–02 เว็บไซต http://web.chiangrai.rmutl.ac.th/ras/ 

2.1–1–03 เว็บไซต https://rims.rmutl.ac.th/v1/login.php 

2.1–1–04 คูมือระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อการดําเนินงานวิจัย 

2.1–1–05 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พ.ศ.2561-2565 

2.1–1–06 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ  2563 
  

 ขอ 2.สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้       

             - หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือหรือศูนยให

คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค                                                                                                                                                    

             - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

             - ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค                    

เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ     

             - กิจรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) มทร.ลานนา  

เชียงราย  มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย หรืองานสรางสรรค ในประเด็นตอไปนี ้

  1. มทร.ลานนา เชียงราย มีหองปฏิบั ติการวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือหนวยวิจัย 

หรืองานสรางสรรคหรือศูนยเคร่ืองมือหรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย ท่ีเหมาะสม  ไดแก 

1.1  ศูนยบริการวิชาการดานวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน โดยไดกอต้ังข้ึนใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย เพื่อเปนหนวยงานระดับแนวหนาของภาคเหนือเพื่อ

เอื้ออํานวยความสะดวก  ในการบริการตรวจสอบ  ทดสอบ  สอบเทียบ  ท่ีปรึกษา  ฝกอบรมดานวิศวกรรมไฟฟา

และพลังงาน เปนแนวทางในการควบคุณภาพของเครื่องมือมาตรฐานและเพื่อใชในการควบคุมในการตรวจเช็ค

เครื่องมือมาตรฐานกอนนําไปสอบเทียบของเจาหนาท่ีสอบเทียบหรือเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการสอบเทียบทาง

ไฟฟาใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  

                           1.2  หองปฏิบัติการปฐพีกลศาสตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร   

ท่ีรวบรวมเครื่องสําหรับทดสอบเครื่องมือแลบ  อาทิเชน  

                                    1. เครื่องเจาะสํารวจดินแบบ Wash Boring และอุปกรณในการเก็บตัวอยางดิน 

                                2. เครื่องเจาะสํารวจดินแบบ Hand Auger 
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                                3. กระบอกบางเก็บตัวอยางดินและกระบอก SPT 

                                    4. ชุดทดสอบ Atterberg’s Limit (Liquid Limit, Plastic Limit และ Shrinkage Limit) 

                                    5. ชุดเครื่องมือสอบเทียบแรง (Load Calibration) เปนตน  

2. หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

งานวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย มีหองสมุด

งานวิจัย  สําหรับคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค  รวบถึงมีแหลงคนควาขอมูลทางการวิจัย

ผานเว็บไซดของเขตพื้น ท่ี  คือ https://chiangrai.rmutl.ac.th,  http://web.chiangrai.rmutl.ac.th/ras/  

และ https://rims.rmutl.ac.th/v1/login.php ซึ่งมีจุดบริการอินเตอรเน็ตผานทางคอมพิวเตอรสํานักงาน 

หองสมุด และจุดบริการ WIFI ตามอาคารตางๆ ท่ัวเขตพื้นท่ี  ซึ่งอาจารย บุคลากรและนักศึกษาสามารถเขาใช

งานได  อยางสะดวก  และในสวนของอาจารย บุคลากรและนักศึกษาสามารถเขาใชงานอินเตอรเน็ต 

ผาน Username และรหัสสวนตัวในดานหองปฏิบัติการตางๆ มีการติดต้ังอุปกรณเครื่องมือท่ีเกี่ยวของกับการ

ปลอดภัยของผูปฏิบัติงานไดแก ตูควบคุมระบบไฟฟา กลองวงจรปด เปนตน  พรอมท้ังประเมินความพึงพอใจ 

ในการใหบริการหองปฏิบัติ และการอํานวยความสะดวกตอผูมาใชบริการ และสรุปรายงานผลการประเมิน 

ความพึงพอใจฯ 

 

3. สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค 

เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ     

  มทร.ลานนา  เชียงราย มีระบบส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย

หรืองานสรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย  

ไดแก ศูนยบริการวิชาการดานวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน  ไดมีส่ิงอํานวยความสะดวกในดานเครื่องมืออุปกรณ  

ท่ีทันสมัย สําหรับการเขาพื้นท่ีเพื่อทํางาน รวมถึงมีการรักษาความปลอดภัยโดยมีหมวกวิศวกรสําหรับผูท่ีเขาพื้นท่ี 

เปนตน  ท้ังนี้ ยังมีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก

บุคลากรของมหาวิทยาลัย  นักศึกษา และบุคลากรภายนอกท่ีเขามาจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งมีระบบการ

รักษาความปลอดภั ยของระบบสารสนเทศ โดยมีหน วยงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ของมหาวิทยาลัย ท่ีดูแลและใหคําแนะนํา ในการใชระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดความปลอดภัย

ในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาว 

 

4. กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ  

การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 

10 “วิถีราชมงคลขับเคล่ือนนวัตกรรมเพื่อสรางสรรคเศรษฐกิจและสังคม” (RMUTCON2019) ในระหวางวันท่ี 
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24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ เชียงใหม โดยมีผูบริหาร คณาจารย 

บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย เขารวมการประชุมในครั้งนี้ดวย 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีนโยบายสนับสนุนใหนักวิจัยในสังกัดไดมีโอกาส

แสดงศักยภาพของตนเองในการเขารวมนําเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเผยแพร แลกเปล่ียน

เรียนรู พัฒนา ยกระดับ และสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนไดจริง เพื่อเปนการยกระดับผลงานวิจัย 

สูระดับสากล แลกเปล่ียนประสบการณและแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาตางๆ ระหวางนักศึกษา 

คณาจารย และสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ ตลอดจนเปนเวทีใหนักวิจัยในระดับชาติ ซึ่งจะเปน 

การพัฒนาผลงานทางวิชาการ และสรางงานวิจัยใหมรวมกันตอไปในอนาคต 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1–2–01 ภาพถายหองปฏิบัติการศูนยบริการวิชาการดานวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน มทร.

ลานนาเชียงราย  และตัวอยาง 

2.1–2–02 ภาพถ ายห อ งปฏิ บั ติการปฐพี กลศาสตรสาขาวิชาวิศวกรรม โยธา คณ ะ

วิศวกรรมศาสตร 

2.1–2–03 ภาพถายหนวยงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดูแลระบบความปลอดภัย

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1–2–04 หนาเว็บไซตของ มทร.ลานนา เชียงราย 

2.1–2–05 หนาเว็บไซดของ งานวิจัยและ บริการวิชาการ 

2.1–2–06 ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารงานวิจัยของ มทร.ลานนา 

2.1–2–07 ภาพถายผูบริหาร คณาจารย บุคลากรและนักศึกษา มทร.ลานนา เชียงราย เขารวม

การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 11 

และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 10 

“วิ ถีราชมงคลขับ เคล่ือนนวัตกรรม เพื่ อสรางสรรค เศรษฐกิจและสังคม” 

(RMUTCON2019) 

     

 ขอ 3.จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เชียงราย  ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการในการดําเนินงาน

วิจัยและบริการวิชาการ ประจําป  2563 เพื่อดําเนินการบริหารงานวิจัยตามแผนการดําเนินงานวิจัย  

รวมถึงการตรวจติดตามและประเมินผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของนักวิจัย โดย มทร.ลานนา เชียงราย  

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2562 - 2563 และงบประมาณจากแหลงทุน

ภายนอก เพื่อพัฒนาองคความรู และเผยแพรผลงานวิจัยสูสังคมและชุมชน ดังนี้ 
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1. งบประมาณจากแหลงทุนภายใน ประจําปงบประมาณ 2562 - 2563 เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 

2,515,000 บาท 

2. งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก ประจําปงบประมาณ 2562 - 2563 เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน

10,024,986 บาท 

รวมงบประมาณท้ังหมด เทากับ 12,539,986 บาท จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติจริง 114 คน   

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1–3–01 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการงานวิจัยและบริการวิชาการ  ประจําปงบประมาณ  

2563 

2.1–3–02 หนังสือประกาศผลการพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก 

2.1–3–03 หนังสือประกาศผลการพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนภายใน 

 

 ขอ 4.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดประกาศหลักเกณฑการสนับสนุนทุนให บุคลากร 

ในการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนบุคลากร  

มทร.ลานนา ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มพูนความรูประสบการณ

และสรางเครือขายการวิจัย  ท้ังนี้ มทร.ลานนา เชียงราย ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณา เรื่องหลักเกณฑ 

วิธีการ และอัตราคาใชจายในการสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพหรือสรางสรรคงานวิจัย  

พ.ศ.2555 โดยมีคณะกรรมการทําหนาท่ีพิจารณาผลการวิจัย  ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง 

ของเนื้อหาทางวิชาการ  พรอมท้ังใหขอเสนอแนะ  กล่ันกรองและสังเคราะหองคความรู  นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีท่ีไดจากการวิจัย  เพื่อนําไปสูการเผยแพร และมีผลงานวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ  

และตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ  ซึ่ง มทร.ลานนา เชียงราย สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีผลงานวิชาการ

ของอาจารยประจํา จํานวน 76 เรื่อง  ซึ่งมีกระบวนการและข้ันตอนการดําเนินการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัย   

และเสนอของบประมาณในการตีพิมพเผยแพรและการนําเสนอผลงานวิจัย  แสดงในคูมือการปฏบัิติงานวิจัยและ

บริการวิชาการ  เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติ  โดยตองเปนไปตามหลักเกณฑในประกาศขางตน ขอมูลการนําเสนอ

ผลงานและการตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการ โดยแบงเปน 3 คณะฯ ซึ่งมีผลงานคาน้ําหนัก รอบ 8 เดือน ชวง

เดือนมิถุนายน 2562 – เดือนมกราคม 2563 มีดังนี้  
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1. คาน้ําหนัก 0.20 

1.1  คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 23  เรื่อง  เทากับ  4.60  

1.2  คณะบริหารธุรกิจฯ จํานวน 12  เรื่อง  เทากับ  2.40 

1.3  คณะวิทยาศาสตรฯ จํานวน   8  เรื่อง เทากับ  1.60  

  รวม  จํานวน 43  เร่ือง เทากับ  8.60 

2. คาน้ําหนัก 0.40 

2.1  คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน   7  เรื่อง เทากับ  2.80  

2.2  คณะบริหารธุรกิจฯ จํานวน   5  เรื่อง เทากับ  2.00 

2.3  คณะวิทยาศาสตรฯ จํานวน   1  เรื่อง เทากับ  0.40  

รวม  จํานวน  13  เร่ือง เทากับ  5.20 

3. คาน้ําหนัก 0.60 

3.1  คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน   5  เรื่อง เทากับ  3.00  

3.2  คณะบริหารธุรกิจฯ จํานวน   0  เรื่อง เทากับ  0.00 

3.3  คณะวิทยาศาสตรฯ จํานวน   0  เรื่อง เทากับ  0.00 

  รวม  จํานวน  5  เร่ือง เทากับ  3.00 

4. คาน้ําหนัก 0.80 

4.1  คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน   6  เรื่อง เทากับ  4.80  

4.2  คณะบริหารธรุกิจฯ จํานวน   3  เรื่อง เทากับ  2.40 

4.3  คณะวิทยาศาสตรฯ จํานวน   0  เรื่อง เทากับ  0.00 

  รวม  จํานวน  9  เร่ือง เทากับ  7.20 

5. คาน้ําหนัก 1.00 

5.1  คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน   1  เรื่อง เทากับ  1.00  

5.2  คณะบริหารธุรกิจฯ จํานวน   0  เรื่อง เทากับ  0.00 

5.3  คณะวิทยาศาสตรฯ จํานวน   5  เรื่อง เทากับ  5.00 

  รวม  จํานวน  6  เร่ือง เทากับ  6.00 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1–4–01 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เรื่อง  หลักเกณฑ การสนับสนุน

ทุนใหบุคลากรในการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

2.1–4–02 ข้ันตอนการการขอสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย/บทความวิชาการท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ และการขอสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยท่ีไดรับการ

ตีพิมพหรืองานสรางสรรคงานวิจัย 
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2.1–4–03 รายช่ือผูนําเสนอผลงานโดยแยกตามคณะฯ  ท้ัง 3 คณะฯ 

2.1–4–04 หนังสือท่ีไดรับอนุมัติใหนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

2.1–4–05 หนังสือโอนเงินสนับสนุนโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย

เทคโน โลยีราชมงคล ครั้ ง ท่ี  11 และการประชุมวิชาการระ ดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 10 “วิถีราชมงคลขับเคล่ือนนวัตกรรมเพื่อ

สรางสรรคเศรษฐกิจและสังคม” (RMUTCON2019) 

 

 ขอ 5.มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย

และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

งานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ไดมีการพิจารณา

คัดเลือกนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน เพื่อมอบรางวัลนักวิจัยเดน ประจําป 2562 เปนการสราง

ขวัญและกําลังใจแกนักวิจัย โดยรางวัลนักวิจัยดีเดนประจําป แบงเปน 7 ดาน ดังนี ้

1. ดานผลงานวิจัยดีเดน (Best Paper Award) 

2. ดานการเผยแพรผลงานวิจัย (High Publication) 

3. ดานงานวิจัยแหลงทุนภายนอก (External Research Fund) 

4. ดานงานวิจัยแหลงทุนภายใน (Internal Research Fund) 

5. ดานผลงานส่ิงประดิษฐนวัตกรรมและสิทธิบัตร (Best Innovation) 

6. ดานการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน (Application Research) 

7. ดานผลงานวิจัยของนักวิจัยรุนใหม (Young Research Award) 

8. ดานการนําเสนอผลงานทางวิชาการดีเดน (Best Presentation Award) 

โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัย ตามคําส่ังท่ี 162/2562 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมดําเนินงานวิจัยและบริการ

วิชาการ ประจําปงบประมาณ 2563 ทําหนาท่ีพิจารณาคัดเลือกรางวัลนักวิจัยดีเดน ประจําป  2562  

จากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดนของนักวิจัย ตามเกณฑท่ีกําหนดในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลลานนา เชียงราย เรื่องรางวัลนักวิจัยดีเดน มทร.ลานนา เชียงราย ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ไดสงเสริม และสนับสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ

อาจารยหรือนักวิจัย ดังนี้ 

1. สนับสนุนใหอาจารยไดเขารวมการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งท่ี 24 (NCCE24) 

ภายใตหัวขอ “วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศในยุค 4.0” โดยวิศวกรรมโยธาแหงชาติ เพื่อเปนเวทีให

นักวิชาการ นักวิจัย วิศวกร และผูปฏิบัติงานทางดานวิศวกรรมโยธา และสาขาท่ีเกี่ยวของ ไดมีโอกาสรวม

แลกเปล่ียนความรูและประสบการณทางดานวิชาชีพ และเปนชองทางในการตอยอดนวัตกรรม งานวิจัย และ

ประสบการณทางดานวิศวกรรมโยธาเหลานี้ รวมท้ังการนําผลงานวิจัยท่ีเกิดข้ึนไปใชงานจริงใหเกิดประโยชนใน

ภาพรวม สงผลตอการนําความรูท่ีไดจากการประชุมวิชาการมาปรับใชและพัฒนาในการเรียนการสอนใหมี

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ปการศึกษา  2562 

68 

 



ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. สนับสนุน ใหอาจารย ได เข ารวมการประชุมวิชาการระ ดับนานาชาติ 2nd  International 

Symposium on Construction Innovation Research & PhD Symposium (ISCIR2019) ใ น หั ว ข อ 

“Sustainable Construction Materials, Disaster and Environmental Impacts” จัดข้ึนโดยศูนยความเปน

เลิศดานขอมูลภัยพิบัติทางธรรมชาติ (CENDI) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

(WU), มหาวิทยาลัย Warwick (UW) สหราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยยุโรปแหง Lefke (EUL), ตุรกี ซึ่งเปน

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติดานการใชวัสดุ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมดานวิศวกรรมโยธากับ

ผลกระทบจากภัยพิบัติและส่ิงแวดลอม โดยจะนํามาปรับใชกับการเรียนการสอนและงานวิจัยตอไป 

3. การสนับสนุนใหอาจารยและนักวิจัยไดเขารวมกิจกรรม “UP Talent Mobility Day & UP Talent 

Mobility Roadshow 2019” จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสนับสนุนการสรางเครือขาย

ของภาคอุตสาหกรรม ภายใตโครงการ Talent Mobility และอุทยานวิทยาศาสตร ในพื้นท่ี 4 จังหวัดภาคเหนือ 

(เชียงราย พะเยา แพร นาน) โดยมีกิจกรรมเสวนาจากกรณีตัวอยางความสําเร็จของผูประกอบการท่ีนํานวัตกรรม

มาพัฒนาธุรกิจ นักวิจัยท่ีพัฒนานวัตกรรมใหภาคอุตสาหกรรม และแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยระหวาง

มหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม เปนตน 

4. การสนับสนุนใหอาจารยไดเขารวมการประชุมวิชาการคณิตศาสตรบริสุทธิ์และประยุกตประจําป 

2 5 6 2  (Annual Pure And Applied Mathematics Conference 2019) จั ด โด ย ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการรับฟงการนําเสนอผลงานจากนักคณิตศาสตรท่ัวประเทศและการอบรม

เพิ่มพูนความรูในหัวขอ “คณิตพิชิตการเงิน” โดยทีมผูเช่ียวชาญทางการเงินจากภาควิชาคณิตศาสตรและ

วิทยาการคอมพิวเตอร 

5. การสนับสนุนใหอาจารยได เขารวมการสัมมนาเรื่อง “ผลิตตํารา – หนั งสือวิชาการ เพื่ อ

ความกาวหนาทางวิชาการ” จัดโดยสํานักพิมพมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อเปนการนําเสนอแนวทางการสกัด

แนวคิดจากงานวิจัยใหออกมาเผยแพรในรูปแบบตํารา/หนังสือวิชาการ และแนะนําสุดยอดเทคนิคในการเขียน

ตํารา/หนังสืออยางไรท่ีผูประเมินไมมีการแกไข รวมถึงมุงเนนการคนหาคําตอบในการสรางแรงบันดาลใจในการ

เขียนหนังสือ/ตําราใหกับคณาจารย และตอบโจทยดานการเริ่มเขียนหนังสือนั้นมีเทคนิคอยางไร 

6. การสนับสนุนใหอาจารยไดรวมทํางานวิจัยดาน Fixed point theory and application เพื่ อ

แลกเปล่ียนความรู ระดมความคิดสรางสรรคและพัฒนาศักยภาพงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ สามารถตีพิมพ

เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติได 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ไดสงเสริม และสนับสนับสนุนใหอาจารยหรือนักวิจัย

ไดเผยแพรผลงานทางวิชาการ ดังนี ้

1. ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดมีการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 10 “วิถีราชมงคลขับเคล่ือนนวัตกรรมเพื่อสรางสรรคเศรษฐกิจและ
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สังคม” ในระหวางวันท่ี 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเชียงใหม จังหวัด

เชียงใหม ท้ังนี้ ไดมีการประกาศผลรางวัล โดย มทร.ลานนา เชียงราย ไดรับรางวัล ดังนี้ 

- รางวัลการนําเสนอภาคโปสเตอรระดับชาติ "ยอดเยี่ยม" บทความเรื่อง ทักษะแรงงานท่ี

ตองการในยุคไทยแลนด  4.0 ของผูประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย  

โดย ผศ.ณภัทร  ทิพยศรี 

- รางวัลการนําเสนอภาคโปสเตอรระดับชาติ "ยอดเยี่ยม" บทความเรื่อง ปจจัยความสําเร็จใน

การบริหารจัดการขยะองคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน โดย ผศ.มงคลกร  ศรีวิชัย 

2. ตามท่ี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ไดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ ครั้งท่ี  1 (The First National and International Conference of Kalasin University) ภายใต

หัวขอ “นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อความยั่งยืน” (Recent Innovation of Sciences 

and Social Sciences for Sustainability) (2019 KSUC) ในระหวางวัน ท่ี 15 – 16 กรกฎาคม 2562 ณ 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ซึ่งไดรับรางวัลบทความชนะเลิศ รางวัลบทความดีเดนดานสังคมศาสตร ประเภทการ

นําเสนอแบบโปสเตอร บทความวิชาการเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถ่ินดวยการสรางคุณคาและ

มูลคาเพิ่ม : กรณีศึกษาตุงลานนา โดย ดร.วรีวรรณ  เจริญรูป, อาจารยจรัสศรี  โนมี และ ดร.นิติศักด์ิ  เจริญรูป 

3. ดวยงาน International conference on economy, Education, Engineering, Business, 

Technology and social sciences 2019 (ICEBTS 2019) 5 October 2019 Tamu hotel and suites, 

Kuala lumpur, Malaysia ซึ่งไดรับรางวัลบทความดีเดน (Best Paper Award) กับผลงานเรื่อง Management 

Proficiency, Board effectiveness and Auditor quality in essence of firm performance โ ด ย  

ดร.แววดาว  พรมเสน 

4. ดวย มหาวิทยาลัยบูรพา ไดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Burapha University 

International Conforence 27 -29 November 2019 Bangsaen Heritage Hotel, Chonburi Thailand  

ซึ่งไดรับรางวัลบทความดีเดน (Best Paper Award) กับผลงานเรื่อง Content-Based Instruction in English 

Classroom for Undergraduates' Students โดยอาจารยธิษณา  ศรัทธารัตนธนา 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1–5–01 รายงานการประชุมการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเดน ประจําป 2562 

2.1–5–02 ประกาศ รางวัลนักวิจัยดีเดน ประจําป 2562 พรอมการเผยแพรการมอบรางวัลนักวิจัย

ดีเดน ประจําป 2562 ทางเว็บไซต มทร.ลานนา เชียงราย 

2.1–5–03 หนังสือการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยจากหนวยงานตางๆ 

2.1–5–04 รูปภาพการรับรางวัลจากหนวยงานตางๆ พรอมการเผยแพรการไดรับรางวัลทาง

เว็บไซต มทร.ลานนา เชียงราย   
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 ขอ 6.มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน

และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  มีหนวยงานดานการบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน  

มีหนาท่ีวางแนวทาง  ข้ันตอน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  รวมไปถึงการกําหนด  กฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ   

โดยมีงานดานทรัพยสินทางปญญา  ท่ีสงเสริม เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล ใหคําปรึกษา และการจดทะเบียน

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ รวมถึงการนําส่ิงประดิษฐ ผลงานนวัติกรรมออกสู 

เชิงพาณิชย และการพัฒนาตอยอดในทรัพยสินทางปญญา พรอมการคุมครองสิทธิดานตางๆ  ดานงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน   

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1–6–01 คูมือปฏิบัติงาน งานทรัพยสินและสิทธิประโยชน 

2.1–6–02 คูมือการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

 

  การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2562 ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ได การบรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน  
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  

ผูอํานวยการกองการศึกษา 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  

งานวิจัยและบริการวิชาการ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : งานวิจัย หนวยงานรับผิดชอบรวม : งานวิจัย 

โทรศัพท : 1303 โทรศัพท : 1303 

E-mail :  E-mail :  

ผลการดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย  ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

จากภายในและภายนอกสถาบัน ดังนี้ 

1. งบประมาณจากแหลงทุนภายใน ประจําปงบประมาณ 2561 – 2562 เปนจํานวนเงิน 2,515,000 บาท  

2. งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก ประจําปงบประมาณ 2561 – 2562 เปนจํานวนเงิน 

10,024,986 บาท 

รวมงบประมาณท้ังหมด จํานวน 12,539,986 บาท  

 

มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 116 คน  

ดังนั้น สัดสวนจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ท้ังหมด ตอจํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงาน

จริง 

  คือ  12,539,986 / 116 = 108,103.33 บาท/คน  

  คิดเปนคาคะแนนเทากับ 108,103.33  x (5 / 60,000) = 9.01 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากแหลงทุนภายในและภายนอกท้ังหมด เปนจํานวนเงิน 9,064,046 บาท 

จํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 49 คน 

สัดสวนจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ท้ังหมด ตอจํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง 

คือ 9,064,046 / 49 = 184,980.53 บาท/คน   

คิดเปนคาคะแนนเทากับ 184,980.53 x (5 / 60,000) = 15.42  
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งบรายได งบแผนดิน หัวหนาโครงการวิจัย ผูรวมโครงการ

คณะวิศวกรรมศาสตร

1 การศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชน

บานหวยตาแบบมีสวนรวมอยาง

ยั่งยืน

4,990,826 กฟผ. ผศ.วิวัฒน  ทิพจร 1. ผศ.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน

2. รศ.โกศล  โอฬารไพโรจน

3. ผศ.อนนท  นําอิน

4. ผศ.นพพร  พัชรประกิติ

5. อ.รัตนพล  พนมวัน ณ อยุธยา

6. อ.ปกรณ  เสรีเผาวงษ

7. นายสุทธิพงษ  ยอดยา

8. นายวัชระ  กิตติวรเชษฐ

2 การจัดการความรูการวิจัยเพื่อลด

ความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงระบบ

สาธารณสุขในกลุมชาติพันธุดวย

ระบบ เบาหวานไอที ในพื้นที่

อําเภอแมสาย เพื่อสรางความมั่นคง

ดานสุขภาวะแกคนในชุมชน

500,000 วช. ผศ.นิอร  สิริมงคลเลิศกุล

3 การพัฒนาระบบ IoT สําหรับ

ตรวจสอบและประเมิน

ประสิทธิภาพเครื่องทําความเย็นใน

โรงงานผลิตน้ําแข็ง

363,000 TM ดร.อนุสรณ  ยอดใจเพ็ชร

4 การพัฒนาระบบสงตอผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองผานระบมือถือ

อัจฉริยะ (Stroke Man)

2,424,220 สกสว. ผศ.นิอร  สิริมงคลเลิศกุล 1. อ.นุรักษ  ไชยศรี

2. อ.หิรัญกฤษฎิ์ โลตุรัตน

(คนภายนอก 5 คน)

5 เครื่องอบขาวเปลือกอินทรีย

ควบคุมดวยระบบอินเตอรเน็ตใน

สรรพสิ่ง

35,000 มทร.

ลานนา

ผศ.ณรงค  เมตไตรพันธ อ.ณัฐพล  อุนยัง

6 ระบบสายพานคัดแยกมะเขือมวง

อัตโนมัติดวยการประมวลผลภาพ

เพื่อการสงออก

282,800 TM อ.หิรัญกฤษฎิ์ โลตุรัตน 1. ผศ.นิติพงษ  สมไชยวงค

2. อ.นิวัฒนชัย ใจคํา

7 การพัฒนาโรงอบชาขาวพลังงาน

ความรอนรวม

468,200 TM อ.นิคม  ธรรมปญญา 1. อ.กุลพรภัสร  ภราดรภิบาล

2. อ.สุวิสา  ทะยะธง

35,000 0 9,029,046รวม

ตารางขอมูลโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2562-2563 หนวยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย

ลําดับ ชื่อโครงการ
งบประมาณภายใน (บาท) งบประมาณ

ภายนอก (บาท)

แหลงทุน

 (ระบุ)

ชื่อนักวิจัยและสัดสวนการวิจัย (%)
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2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากแหลงทุนภายในและภายนอกท้ังหมด เปนจํานวนเงิน 995,940 บาท 

จํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 15 คน 

สัดสวนจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ท้ังหมด ตอจํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง 

คือ 995,940 / 15 = 66,396 บาท/คน   

คิดเปนคาคะแนนเทากับ 66,396 x (5 / 60,000) = 5.53 

 

งบรายได งบแผนดิน หัวหนาโครงการวิจัย ผูรวมโครงการ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

1 การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลจาก

เปลือกสับปะรดผสมซังขาวโพด

เปรียบเทียบกับการใชซังขาวโพด

อยางเดียว : กรณีศึกษาการลด

ปญหาหมอกควันที่จังหวัดเชียงราย

467,940        สวก. อ.กนกพงษ  ศรีเที่ยง 

(60%)

อ.สุริยงค  ประชาเขียว 

(40%)

2 ศึกษาการเพิ่มผลผลิตเห็ดหอมโดย

ใชไฟฟาแรงดันสูงและเทคโนโลยี

ฟองอากาศขนาดเล็ก

528,000        สวก. ผศ.รัตนาพร  นรรัตน 

(60%)

1. ผศ.วิเชษฐ  ทิพยประเสริฐ

 (20%)

2. นางสาวนันทินี  ศรีจุมปา 

(20%)

-          -          995,940รวม

ตารางขอมูลโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2562-2563 หนวยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย

ลําดับ ชื่อโครงการ
งบประมาณภายใน (บาท) งบประมาณ

ภายนอก (บาท)

แหลงทุน 

(ระบุ)

ชื่อนักวิจัยและสัดสวนการวิจัย (%)
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กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากแหลงทุนภายในและภายนอกท้ังหมด เปนจํานวนเงิน 2,480,000 บาท 

จํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 51 คน 

สัดสวนจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ท้ังหมด ตอจํานนอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง 

คือ 2,480,000 / 51 = 48,627.45 บาท/คน   

คิดเปนคาคะแนนเทากับ 48,627.45 x (5 / 25,000) = 9.72 

งบรายได งบแผนดิน หัวหนาโครงการวิจัย ผูรวมโครงการ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

1 การพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑ

เพื่อสรางมูลคาเพิ่มชาสมุนไพรของ

กลุมวิสาหกิจผูสูงอายุรักษสมุนไพร 

ตําบลแมใส อําเภอเมือง จังหวัด

พะเยา

35,000      มทร.

ลานนา

อ.กนกอร  จิตจํานงค ผศ.ณภัทร  ทิพยศรี

2 การพัฒนาคูมือการบัญชีตนทุนเพื่อ

กลุมเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด 35,000      

มทร.

ลานนา

อ.อัจฉราภรณ  ชัยนันทนาพร อ.กรวิกา ไชยวงศ

3 แนวทางการพัฒนาศักยภาพ

ทางการแขงขันของสหกรณนคร

เชียงราย จํากัด
2,410,000  

สกสว. ผศ.ดร.ณภัทร  ทิพยศรี 1. ดร.วรีวรรณ เจริญรูป

2. ดร.พันทิพา  ปญสุวรรณ

3. ดร.ณิชพัณณ  ปตินิยมโรจน

70,000     2,410,000 0รวม

ตารางขอมูลโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2562-2563 หนวยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย

ลําดับ ชื่อโครงการ
งบประมาณภายใน (บาท) งบประมาณ

ภายนอก (บาท)

แหลงทุน

 (ระบุ)

ชื่อนักวิจัยและสัดสวนการวิจัย (%)

 

สูตรการคํานวณ  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 

= ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะ            

จํานวนคณะท้ังหมดในสถาบัน 

 

=          15.42+5.53+9.72 

3 

= 10.22  คะแนน 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

5.00 คะแนน 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร 

184}980.53 บาท/คน 

2. คณะวิทยาศาสตรฯ 

66,396 บาท/คน 

3. คณะบริหารธุรกิจฯ 

48}627.45 บาท/คน 

5 คะแนน   

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.2–1–01 1. หนังสือประกาศผลการพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนภายใน 

2. สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 

2.2–1–02 1. หนังสือประกาศผลการพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก

2. สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 

2.2–1–03 ตารางขอมูลโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2562 - 2563 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย   

 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  

ผูอํานวยการกองการศึกษา 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  

หัวหนางานวิจัยและบริการวิชาการ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : งานวิจัย หนวยงานรับผิดชอบรวม : งานวิจัย 

โทรศัพท : 1131 โทรศัพท : 1131 

E-mail :  E-mail :  

ผลการดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย มีผลงานวิชาการของอาจารยประจํา จํานวน 76 เรื่อง 

โดยแบงเปน 3 คณะฯ ซึ่งมีผลงานคาน้ําหนัก รอบ 12 เดือน ชวงเดือนมิถุนายน 2562 – เดือนพฤษภาคม 2563 

มีดังนี้  

1. คาน้ําหนัก 0.20 

1.1  คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 23  เรื่อง  เทากับ  4.60  

1.2  คณะบริหารธุรกิจฯ จํานวน 12  เรื่อง  เทากับ  2.40 

1.3  คณะวิทยาศาสตรฯ จํานวน   8  เรื่อง เทากับ  1.60  

  รวม  จํานวน 43  เร่ือง เทากับ  8.60 

2. คาน้ําหนัก 0.40 

2.1  คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน   7  เรื่อง เทากับ  2.80  

2.2  คณะบริหารธุรกิจฯ จํานวน   5  เรื่อง เทากับ  2.00 

2.3  คณะวิทยาศาสตรฯ จํานวน   1  เรื่อง เทากับ  0.40  

รวม  จํานวน  13  เร่ือง เทากับ  5.20 

3. คาน้ําหนัก 0.60 

3.1  คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน   5  เรื่อง เทากับ  3.00  

3.2  คณะบริหารธุรกิจฯ จํานวน   0  เรื่อง เทากับ  0.00 

3.3  คณะวิทยาศาสตรฯ จํานวน   0  เรื่อง เทากับ  0.00 

  รวม  จํานวน  5  เร่ือง เทากับ  3.00 

4. คาน้ําหนัก 0.80 

4.1  คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน   6  เรื่อง เทากับ  4.80  

4.2  คณะบริหารธรุกิจฯ จํานวน   3  เรื่อง เทากับ  2.40 

4.3  คณะวิทยาศาสตรฯ จํานวน   0  เรื่อง เทากับ  0.00 

  รวม  จํานวน  9  เร่ือง เทากับ  7.20 
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5. คาน้ําหนัก 1.00 

5.1  คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน   1  เรื่อง เทากับ  1.00  

5.2  คณะบริหารธุรกิจฯ จํานวน   0  เรื่อง เทากับ  0.00 

5.3  คณะวิทยาศาสตรฯ จํานวน   5  เรื่อง เทากับ  5.00 

  รวม  จํานวน  6  เร่ือง เทากับ  6.00 

ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

1. คาน้ําหนัก 0.20 จํานวน 23 เรื่อง  เทากับ 4.60 

2. คาน้ําหนัก 0.40 จํานวน  7 เรื่อง  เทากับ 2.80 

3. คาน้ําหนัก 0.60 จํานวน  5 เรื่อง  เทากับ 3.00 

4. คาน้ําหนัก 0.80 จํานวน  6 เรื่อง  เทากับ 4.80 

5. คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน  1 เรื่อง  เทากับ 1.00 

รวมจํานวน 42 เร่ือง เทากับ 16.20 

 

รายละเอียดดังนี้ 

1. คาน้ําหนัก 0.20 จํานวน 23 เร่ือง 

ลําดับ

ที ่

ช่ือบทความทางวิชาการ 

หรือวารสารทางวิชาการ 

ช่ือเจาของผลงาน แหลงนําเสนอผลงานหรือตีพิมพเผยแพร 

1 ศึกษาแนวโนมการนําคอนกรีตเสริมไมไผ

ยึดรั้งบนลาดเอียงท่ีมีผลตอการพังทลาย

ของดิน 

ดร.สุรชัย  อํานวยพรเลิศ 

ดร.พงศพันธุ  กาญจนการุณ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ "นอรทเทิรนวิจัย" 

ครั้งท่ี 5 ประจําปการศึกษา 2561 ในวันท่ี 31 

พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยนอรทเทิรน  

จังหวัดตาก 

2 การจัดการคารบอนฟุตพริ้นทสําหรับ

หมูบานคารบอนตํ่าบานหวยนํ้ากืนและ

บานปาเมี่ยง 

อ.ปกรณ  เสรีเผาวงษ 

ผศ.ดร.นพพร  พัชรประกิติ 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ท่ี 11 

(RMUTCON2019) ในระหวางวันท่ี 24 - 26 

กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคา

นานาชาติเชียงใหม 

3 ระบบการวัดอุณหภูมิของนํ้าในบอเลี้ยง

ปลาแบบออนไลน 

ผศ.วิโรจน  ปงลงักา การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ท่ี 11 

(RMUTCON2019) ในระหวางวันท่ี 24 - 26 

กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคา

นานาชาติเชียงใหม 
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ลําดับ

ที ่

ช่ือบทความทางวิชาการ 

หรือวารสารทางวิชาการ 

ช่ือเจาของผลงาน แหลงนําเสนอผลงานหรือตีพิมพเผยแพร 

4 ระบบควบคุมอควาโปนิกสอัตโนมัติ อ.ชญภพ  บุญทาศรี การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ท่ี 11 

(RMUTCON2019) ในระหวางวันท่ี 24 - 26 

กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคา

นานาชาติเชียงใหม 

5 การพัฒนากระบวนการคัดขนาดสารกาแฟ

พันธุอาราบิกา 

ผศ.พีรวัตร  ลือสัก 

ผศ.วรพจน  ศิริรักษ 

อ.อํานวย  คําบุญ 

อ.อวยพร  ตะวัน 

การประชุมวิชาการราชมงคลดานเทคโนโลยีการ

ผลิตและการจัดการ ในวันท่ี 30 – 31 พฤษภาคม 

2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม 

 

6 การหาประสิทธิภาพของกระบวนการเจาะ

เปดผลมะพราวนํ้าหอม 

ผศ.พีรวัตร  ลือสัก 

ผศ.วรพจน  ศิริรักษ 

อ.อํานวย  คําบุญ 

อ.อวยพร  ตะวัน 

 

 

การประชุมวิชาการราชมงคลดานเทคโนโลยีการ

ผลิตและการจัดการ ในวันท่ี 30 – 31 พฤษภาคม 

2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม 

7 การศึกษาและพัฒนากระบวนการสีกะลา

กาแฟพันธุอาราบิกา 

ผศ.พีรวัตร  ลือสัก 

ผศ.วรพจน  ศิริรักษ 

อ.อํานวย  คําบุญ 

อ.อวยพร  ตะวัน 

การประชุมวิชาการราชมงคลดานเทคโนโลยีการ

ผลิตและการจัดการ ในวันท่ี 30 – 31 พฤษภาคม 

2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม 

8 การติดตามการเจริญเติบโตเชื้อราโดยใช

การประมวลผลภาพ 

อ.ชญภพ  บุญทาศรี การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ท่ี 11 ประจําป 2562  

ในวันท่ี 24 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุม

และแสดงสินคานานาชาติ เชียงใหม 

9 การปรับปรงุประสิทธิภาพของผัง

กระบวนการผลิตแผนเมทัลชีท 

ผศ.พีรวัตร  ลือสัก 

ผศ.วรพจน  ศิริรักษ 

อ.อํานวย  คําบุญ 

การประชุมวิชาการราชมงคลดานเทคโนโลยีการ

ผลิตและการจัดการ ในวันท่ี 30 – 31 พฤษภาคม 

2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม 

10 การพัฒนาเครื่องตนแบบดักกลิ่นและชุด

ควบคุมแรงดันกาซชีวภาพอยางงาย 

ดร.สุรชัย  อํานวยพรเลิศ 

ดร.พงศพันธุ  กาญจนการุณ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ท่ี 11 ประจําป 2562  

ในวันท่ี 24 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุม

และแสดงสินคานานาชาติ เชียงใหม 

11 การพัฒนาผลิตภัณฑตะกราหวาย เพ่ือ

ยกระดับสูสินคา OTOP : ชุมชนบานหลวง 

ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

อ.สุวรรณี  ปญยศ 

ผศ.ดร.ณรงค  เมตไตรพันธ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ท่ี 11 ประจําป 2562  

ในวันท่ี 24 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุม

และแสดงสินคานานาชาติ เชียงใหม 
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ลําดับ

ที ่

ช่ือบทความทางวิชาการ 

หรือวารสารทางวิชาการ 

ช่ือเจาของผลงาน แหลงนําเสนอผลงานหรือตีพิมพเผยแพร 

12 การสงเสริมกิจการธนาคารเมล็ดพันธุ

กระเจี๊ยบเขียว 

อ.พิเชษฐ  กันทะวัง 

อ.ประภาส  สุวรรณ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ท่ี 11 ประจําป 2562  

ในวันท่ี 24 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุม

และแสดงสินคานานาชาติ เชียงใหม 

13 การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑกระเปา

ตะกราเชือกโพลี โดยตะกราสุชาฎา เพ่ือ

ยกระดับสูสินคา OTOP 

อ.พิเชษฐ  กันทะวัง 

ผศ.ดร.ธัญญรัตน  จิตรพีระ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ท่ี 11 ประจําป 2562  

ในวันท่ี 24 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุม

และแสดงสินคานานาชาติ เชียงใหม 

14 ชุดแสดงผลการรายงานดัชนีคุณภาพ

อากาศผาน WIFI 

ผศ.สิทธิชัย  จีนะวงษ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ท่ี 11 ประจําป 2562  

ในวันท่ี 24 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุม

และแสดงสินคานานาชาติ เชียงใหม 

15 ชุดควบคุมอุปกรณไฟฟาไรสายผานเว็บ

บราวเซอร 

อ.ชญภพ  บุญทาศรี การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ท่ี 11 ประจําป 2562  

ในวันท่ี 24 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุม

และแสดงสินคานานาชาติ เชียงใหม 

16 นํ้ามันไสปลาสําหรับการผลิตไบโอดีเซล อ.อํานวย  คําบุญ 

ผศ.วรพจน  ศิริรักษ 

ผศ.พีรวัตร  ลือสัก 

การประชุมวิชาการราชมงคลดานเทคโนโลยีการ

ผลิตและการจัดการ ในวันท่ี 30 – 31 พฤษภาคม 

2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม 

17 ปจจัยความสําเร็จในการบริหารจัดการขยะ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองพา 

ผศ.ดร.มงคลกร  ศรีวิชัย 

ผศ.กนกทิพย  อโนราช 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ท่ี 11 ประจําป 2562  

ในวันท่ี 24 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุม

และแสดงสินคานานาชาติ เชียงใหม 

18 ระบบการหาปริมาตรแกสมีเทนท่ีเกิดข้ึนใน

บอหมักแกสชีวภาพ 

อ.พิเชษฐ  กันทะวัง 

อ.ปกรณ  เสรีเผาวงษ 

ผศ.ดร.ณรงค  เมตไตรพันธ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ท่ี 11 ประจําป 2562 ใน

วันท่ี 24 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุม

และแสดงสินคานานาชาติ เชียงใหม 

19 ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

อัตโนมัติในโรงเรือนเพาะเห็ดหอมผานทาง

เครือขายไรสาย 

อ.ชญภพ  บุญทาศรี 

ผศ.ดร.รัตนาพร  นรรัตน 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ท่ี 11 ประจําป 2562 ใน

วันท่ี 24 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุม

และแสดงสินคานานาชาติ เชียงใหม 

20 ระบบสูบนํ้าแบบลูกสูบชักท่ีใชยูนิเวอรแซ

ลมอเตอรแบบไฮบริด 

ผศ.ดร.นพพร  พัชรประกิติ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ท่ี 11 ประจําป 2562 ใน

วันท่ี 24 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุม

และแสดงสินคานานาชาติ เชียงใหม 
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ลําดับ

ที ่

ช่ือบทความทางวิชาการ 

หรือวารสารทางวิชาการ 

ช่ือเจาของผลงาน แหลงนําเสนอผลงานหรือตีพิมพเผยแพร 

21 ศึกษาผลการแทนท่ีมวลรวมดวยเศษ

เซรามิค 2 ขนาดท่ีมีผลตอกําลังรับแรงอัด

และความสามารถตานทานความรอนของ

บล็อกคอนกรีต 

ดร.สุรชัย  อํานวยพรเลิศ 

ดร.พงศพันธุ  กาญจนการุณ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ท่ี 11 ประจําป 2562 ใน

วันท่ี 24 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุม

และแสดงสินคานานาชาติ เชียงใหม 

22 ผลของอนุภาค SiC ตอแนวเชื่อมเสียดทาน

แบบกวนของอลูมิเนียมตางชนิดเกรด

5083-6061 

ผศ.วรพจน  ศิริรักษ 

ผศ.พีรวัตร  ลือสัก 

อ.อํานวย  คําบุญ 

การประชุมวิชาการราชมงคลดานเทคโนโลยีการ

ผลิตและการจัดการ ในวันท่ี 30 – 31 พฤษภาคม 

2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม 

23 ทุนลอยนํ้าพลังงานแสงอาทิตยสําหรับ 

ตรวจวัดสภาพนํ้าในบอปลานิล 

ผศ.ดร.วิวัฒน  ทิพจร 

ดร.อนุสรณ  ยอดใจเพ็ชร 

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครัง้ท่ี 42 

ในวันท่ี 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ณ 

โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ จ.

นครราชสีมา 

 

2. คาน้ําหนัก 0.40 จํานวน 7 เร่ือง 

ลําดับ

ที ่

ช่ือบทความทางวิชาการ 

หรือวารสารทางวิชาการ 

ช่ือเจาของผลงาน แหลงนําเสนอผลงานหรือตีพิมพเผยแพร 

1 A Study of the relationship 

between urban heat island 

phenomena and land use: a case 

study of chiang rai municipality, 

Thailand 

ดร.อังกูร  วองตระกูล The 8th International Conference on 

Integration of Science and Technology for 

Sustainable Development in November 19 

– 22, 2019 at Huiyuan International Hotel, 

Jingde, Anhui Provice, P.R. China 

 

2 โตะเลื่อยวงเดือนปรับระยะซอยไม

อัตโนมัติ 

อ.จําเริญ  เกตุแกว วารสารสิ่งประดิษฐและนวัติกรรม RMUTCON 

2019 หนา 56 – 57 

 

 

3 การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับชา

แปรรูปจากสมุนไพรพ้ืนบาน 

อ.นิคม  ธรรมปญญา 

อ.กุลพรภัสร  ภราดรภิบาล 

อ.สุวิสา  ทะยะธง 

วารสารวิชาการรับใชสังคม มทร.ลานนา ปท่ี 3 

ฉบับท่ี 1มกราคม – มิถุนายน 2562 

 

 

4 ระบบติดตามแสงอาทิตยดวยการปรับ

สมดุลระดับนํ้า 

ผศ.สิทธิชัย  จีนะวงษ 

อ.สุจิตรา  จีนะวงษ 

 

 

 

วารสารสิ่งประดิษฐและนวัติกรรม RMUTCON 

2019 หนา 124 - 125 
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ลําดับ

ที ่

ช่ือบทความทางวิชาการ 

หรือวารสารทางวิชาการ 

ช่ือเจาของผลงาน แหลงนําเสนอผลงานหรือตีพิมพเผยแพร 

5 การปรับปรงุประสิทธิภาพการผลิตโดยใช

หลักการซิกซซิกมา เพ่ือรองรบัมาตรฐาน

จีเอ็มพี โคเด็กซ กรณีศึกษา วิสาหกิจ

ชุมชนกลุมพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

อ.นิวัฒนชัย  ใจคํา 

อ.อํานวย  คําบุญ 

ผศ.วรพจน  ศิริรักษ 

ผศ.พีรวัตร  ลือสัก 

วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 

มกราคม – มิถุนายน 2562 หนา 57 - 67 

6 การออกแบบและพัฒนาเครื่องบรรจุ เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการบรรจุ

นํ้าพริกนํ้าเงี้ยว 

อ.นิวัฒนชัย  ใจคํา 

อ.อํานวย  คําบุญ 

ผศ.วรพจน  ศิริรักษ 

ผศ.พีรวัตร  ลือสัก 

วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 

มกราคม – มิถุนายน 2562 หนา 57 - 67 

7 Automatic Watermark Embedding 

for Captured  

Images on Smart Phone 

ผศ.ดร.ณรงค  เมตไตรพันธ 

อ.สุวรรณี  ปญยศ 

อ.ปกรณ  เสรีเผาวงษ 

อ.ณัฐพล  อุนยัง 

The 11th International Conference on 

Science, Technology and Innovation for 

Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 

July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia 

 

3. คาน้ําหนัก 0.60 จํานวน 5 เร่ือง  

ลําดับ

ที ่

ช่ือบทความทางวิชาการ 

หรือวารสารทางวิชาการ 

ช่ือเจาของผลงาน แหลงนําเสนอผลงานหรือตีพิมพเผยแพร 

1 การวิเคราะหความสัมพันธแบบเกรยเพ่ือ

หาสภาวะเงื่อนไขท่ีเหมาะสมสําหรับ

กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากไสปลา 

อ.อํานวย  คําบุญ 

ผศ.วรพจน  ศิริรักษ 

ผศ.พีรวัตร  ลือสัก 

วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ ปท่ี 14 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – 

เมษายน 2562 หนา 88 - 98 

2 การศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณ

นํ้าฝนสะสมกับระยะเวลาดินพังทลายบน

แบบจําลองลาดเอียงทางกายภาพ 

ดร.สุรชัย  อํานวยพรเลิศ 

ดร.พงศพันธุ  กาญจนการุณ 

วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปท่ี 30 ฉบับท่ี 

3 กรกฎาคม – กันยายน 2562 หนา 31 - 44 

3 การศึกษาผลของปริมาณนํ้าในมวลดินท่ีมี

ผลตอการวิเคราะหเสถียรภาพของลาด

เอียงโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

ดร.สุรชัย  อํานวยพรเลิศ 

 

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปท่ี 9 ฉบับท่ี 1 

มกราคม – เมษายน 2562 หนา 102 - 119 

4 เครื่องแลกเหรียญสิบบาทกับระบบแจง

เตือน 

ผศ.ดร.วิฑูรย  พรมมี วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ปท่ี 21 ฉบับท่ี 3 กันยายน – 

ธันวาคม 2562 หนา 175 – 180 

5 An Ammonia Removal for Red Craw 

Crayfi sh Nursery Water Pond by 

using Electrocoagulation Method 

ผศ.ดร.นพพร  พัชรประกิติ Research & Knowledge ปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 

มกราคม – มิถุนายน 2563 หนา 10 – 15 
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4. คาน้ําหนัก 0.80 จํานวน 6 เร่ือง  

ลําดับ

ที ่

ช่ือบทความทางวิชาการ 

หรือวารสารทางวิชาการ 

ช่ือเจาของผลงาน แหลงนําเสนอผลงานหรือตีพิมพเผยแพร 

1 The Lesson Learn of the 

Implementation on Fire Hotspot 

Reduction in Chiangrai Province 

ผศ.ดร.นพพร  พัชรประกิติ 

ผศ.ดร.นิอร  สิริมงคลเลศิกุล 

GMSARN Int. Conf. on Smart Energy, 

Environment, and Development for 

Sustainable GMS, 27 – 29 November 2019 

2 An Energy Flow Control from 

Electric Vehicle Battery to grid (V2G) 

and Home Battery of residential 

customer for Demand Response 

Management 

ผศ.ดร.อนนท  นําอิน 

ผศ.ดร.นพพร  พัชรประกิติ 

GMSARN Int. Conf. on Smart Energy, 

Environment, and Development for 

Sustainable GMS, 27 – 29 November 2019 

 

 

3 Optimeation of Home Photovoltaic 

Battery System for Direct Load 

Control Demand Response Program 

ผศ.ดร.อนนท  นําอิน 

ผศ.ดร.นพพร  พัชรประกิติ 

GMSARN Int. Conf. on Smart Energy, 

Environment, and Development for 

Sustainable GMS, 27 – 29 November 2019 

4 A mathematical modeling for 

electrical load profiles of 

Thailand’s Residential Customer 

ผศ.ดร.นพพร  พัชรประกิติ 

ผศ.ดร.วิวัฒน  ทิพจร 

GMSARN Int. Conf. on Smart Energy, 

Environment, and Development for 

Sustainable GMS, 27 – 29 November 2019 

 

5 A Solar Home Battery Energy 

Storage for Demand Response 

Management 

ผศ.ดร.นพพร  พัชรประกิติ 

 

GMSARN Int. Conf. on Smart Energy, 

Environment, and Development for 

Sustainable GMS, 27 – 29 November 2019 

6 An Intellingent Appliance Direct 

load control Classification for 

Residential Customer Demand 

Response Management 

ผศ.ดร.นพพร  พัชรประกิติ 

 

GMSARN Int. Conf. on Smart Energy, 

Environment, and Development for 

Sustainable GMS, 27 – 29 November 2019 

 

5. คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน 1 เร่ือง  

ลําดับ

ที ่

ช่ือบทความทางวิชาการ 

หรือวารสารทางวิชาการ 

ช่ือเจาของผลงาน แหลงนําเสนอผลงานหรือตีพิมพเผยแพร 

1 Bending analysis of functionally 

graded plates with arbitrary shapes 

and boundary conditions 

อ.มนตชัย  ปญญาทอง Structural Engineering and Mechanics, Vol. 

71, No. 6 (2019) pp. 627 - 641 
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คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 

1. คาน้ําหนัก 0.20 จํานวน 12 เรือ่ง  เทากับ 2.40 

2. คาน้ําหนัก 0.40 จํานวน  5 เรื่อง  เทากับ 2.00 

3. คาน้ําหนัก 0.80 จํานวน  3 เรื่อง  เทากับ 2.40 

รวมจํานวน 20 เร่ือง เทากับ 6.80 

 

รายละเอียดดังนี้ 

1. คาน้ําหนัก 0.20 จํานวน 12 เร่ือง  

ลําดับ

ที ่

ช่ือบทความทางวิชาการ 

หรือวารสารทางวิชาการ 

ช่ือเจาของผลงาน แหลงนําเสนอผลงานหรือตีพิมพเผยแพร 

1 การพัฒนาระบบใหบริการผูโดยสารแท็กซี่

ผานระบบปฏิบัติการแอนดรอย 

กรณีศึกษา : บริษัทเชียงรายแท็กซี่ จํากัด 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

อ.ปาริชาติ  อํานวยพรเลิศ 

ดร.เดือนเพ็ญ  มะโนเรือง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ "นอรทเทิรนวิจัย" 

ครั้งท่ี 5 ประจําปการศึกษา 2561 ในวันท่ี 31 

พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยนอรทเทิรน  

จังหวัดตาก 

2 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเมล็ด

กาแฟคั่วของผูประกอบการรานกาแฟสด 

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

อ.ณฐมน  ทรัพยบุญโต การประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ครั้งท่ี 1 ในระหวางวันท่ี 

15 – 16 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ 

3 การใชอุปลักษณเพ่ือสรางอารมณขันใน 

“หนังสือโป” ของอุดม แตพาณิช 

ดร.วิยะดา  มีศรี การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ท่ี 11 ประจําป 2562  

ในวันท่ี 24 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุม

และแสดงสินคานานาชาติ เชียงใหม 

4 แนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธไทใหญ ตําบล

เวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัด

เชียงราย 

อ.วรรธนะรัตน  ไชยวงศ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ท่ี 11 ประจําป 2562  

ในวันท่ี 24 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุม

และแสดงสินคานานาชาติ เชียงใหม 

5 ทักษะแรงงานท่ีตองการในยุคไทยแลนด 

4.0 ของผูประกอบการธุรกิจ SMEs ใน

จังหวัดเชียงราย 

ผศ.ดร.ณภัทร  ทิพยศร ี

อ.กนกอร  จิตจํานง 

ดร.ณิชพัณณ  ปตินิยมโรจน 

อ.ธนีนุช  เร็วการ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ท่ี 11 ประจําป 2562  

ในวันท่ี 24 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุม

และแสดงสินคานานาชาติ เชียงใหม 

 

6 การพัฒนากระบวนการคัดขนาดสารกาแฟ

พันธุอาราบิกา 

อ.อวยพร  ตะวัน 

ผศ.พีรวัตร  ลือสัก 

ผศ.วรพจน  ศิริรักษ 

อ.อํานวย  คําบุญ 

การประชุมวิชาการราชมงคลดานเทคโนโลยีการ

ผลิตและการจัดการ ในวันท่ี 30 – 31 พฤษภาคม 

2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม 
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ลําดับ

ที ่

ช่ือบทความทางวิชาการ 

หรือวารสารทางวิชาการ 

ช่ือเจาของผลงาน แหลงนําเสนอผลงานหรือตีพิมพเผยแพร 

7 การหาประสิทธิภาพของกระบวนการเจาะ

เปดผลมะพราวนํ้าหอม 

อ.อวยพร  ตะวัน 

ผศ.พีรวัตร  ลือสัก 

ผศ.วรพจน  ศิริรักษ 

อ.อํานวย  คําบุญ 

 

 

การประชุมวิชาการราชมงคลดานเทคโนโลยีการ

ผลิตและการจัดการ ในวันท่ี 30 – 31 พฤษภาคม 

2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม 

8 การออกแบบและสรางเครื่องเหว่ียงสลัด

แยกนํ้ามันจากกลวยหอมกรอบ 

ผศ.ดร.หริพล  ธรรมนารักษ 

ดร.สมอ  บุญพันธ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ท่ี 11 ประจําป 2562  

ในวันท่ี 24 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุม

และแสดงสินคานานาชาติ เชียงใหม 

9 คอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือการเรียน

ภาษาอังกฤษโดยนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 

อ.วรวรรณ  สลีสองสม 

อ.กุลพรภัสร  ภราดรภิบาล 

การประชุมวิชาการ PSU Education 

Conference ครั้งท่ี 8 ในวันท่ี 12 - 13 ธันวาคม 

2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัด

สงขลา 

10 แนวทางการลดตนทุนการผลิตของ

วิสาหกิจชุมชนกลุมขาวแตนแฟนตาซี 

อ.สุวิสา  ทะยะธง 

อ.กุลพรภัสร  ภราดรภิบาล 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “National 

Conference on Business Transformation 

ครั้งท่ี 2” หัวของาน “Business management 

in the digital transformation” ในวันท่ี 23 

สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค 

11 การศึกษาและพัฒนากระบวนการสีกะลา

กาแฟพันธุอาราบิกา 

อ.อวยพร  ตะวัน 

ผศ.พีรวัตร  ลือสัก 

ผศ.วรพจน  ศิริรักษ 

อ.อํานวย  คําบุญ 

การประชุมวิชาการราชมงคลดานเทคโนโลยีการ

ผลิตและการจัดการ ในวันท่ี 30 – 31 พฤษภาคม 

2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม 

12 หลักการทางบัญชีและหลักเกณฑทางภาษี

อากรสําหรับธุรกิจสงออกสินคาในประเทศ

ไทย 

อ.จรัสศรี  โนม ี

อ.ชนนพร  ยะใจมั่น 

อ.สุวิสา  ทะยะธง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “National 

Conference on Business Transformation 

ครั้งท่ี 2” หัวของาน “Business management 

in the digital transformation” ในวันท่ี 23 

สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ปการศึกษา  2562 

85 

 



2. คาน้ําหนัก 0.40 จํานวน 5 เร่ือง  

ลําดับ

ที ่

ช่ือบทความทางวิชาการ 

หรือวารสารทางวิชาการ 

ช่ือเจาของผลงาน แหลงนําเสนอผลงานหรือตีพิมพเผยแพร 

1 Content Based Instruction in English 

Classroom for Undergraduates’ 

Students 

อ.ธิษณา  ศรัทธารัตนธนา งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th 

Burapha University International 

Conforence on Interdisciplinary Research 

ในระหวางวันท่ี 27 – 29 พฤศจิกายน 2562  

ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุร ี

2 การพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถ่ินดวย

การสรางคุณคาและมลูคาเพ่ิม : 

กรณีศึกษาตุงลานนา 

ดร.วรีวรรณ  เจริญรูป 

อ.จรัสศรี  โนมี 

ดร.นิติศักด  เจริญรูป 

วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ มหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 

2562 

3 การเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑของกลุม

ตะกราหวายบานทาทรายมูล ตําบลสัน

กลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 

 

อ.จรัสศรี  โนม ี

ดร.วรีวรรณ  เจริญรูป 

วารสารวิชาการรับใชสังคม มทร.ลานนา ปท่ี 3 

ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 

4 การยกระดับผลิตภัณฑพืชสมุนไพรพูลคาว

สูสินคา OTOP  

ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย 

ดร.กรวิกา  ไชยวงศ 

ดร.ณิชพัณณ  ปตินิยมโรจน 

วารสารวิชาการรับใชสังคม มทร.ลานนา ปท่ี 3 

ฉบับท่ี 1มกราคม – มิถุนายน 2562 

5 การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับชา

แปรรูปจากสมุนไพรพ้ืนบาน 

อ.กุลพรภัสร  ภราดรภิบาล 

อ.นิคม  ธรรมปญญา 

อ.สุวิสา  ทะยะธง 

วารสารวิชาการรับใชสังคม มทร.ลานนา ปท่ี 3 

ฉบับท่ี 1มกราคม – มิถุนายน 2562 

 

3. คาน้ําหนัก 0.80 จํานวน 3 เร่ือง 

ลําดับ

ที ่

ช่ือบทความทางวิชาการ 

หรือวารสารทางวิชาการ 

ช่ือเจาของผลงาน แหลงนําเสนอผลงานหรือตีพิมพเผยแพร 

1 The Relationship between Cash 

Conversion Cycle and Financial 

Performance: Evidence from Firms 

Listed in the Stock Exchange of 

Thailand 

ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย 

ดร.กรวิกา  ไชยวงศ 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปท่ี 39 ฉบับท่ี 4 

เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 

2 การจัดการเงินทุนหมุนเวียนท่ีสงผลตอ

ความลมเหลวทางการเงินของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยในกลุมสินคาอุตสาหกรรม 

 

ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย วารสารวิชาชีพบัญชี ปท่ี 15 ฉบับท่ี 45 มีนาคม 

2562 
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ลําดับ

ที ่

ช่ือบทความทางวิชาการ 

หรือวารสารทางวิชาการ 

ช่ือเจาของผลงาน แหลงนําเสนอผลงานหรือตีพิมพเผยแพร 

3 Key Audit Matters: Just Little 

Informative Value 

to Investors in Emerging Markets? 

ดร.แววดาว  พรมเสน วารสารจุฬาลงกรณธุรกิจปริทัศน ปท่ี 41 ฉบับท่ี 

159 ประจําเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 หนา 

153 - 183 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

1. คาน้ําหนัก 0.20 จํานวน  8 เรื่อง  เทากับ 1.60 

2. คาน้ําหนัก 0.40 จํานวน  1 เรื่อง  เทากับ 0.40 

3. คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน  5 เรื่อง  เทากับ 5.00 

รวมจํานวน 14 เร่ือง เทากับ 7.00 

 

รายละเอียดดังนี้ 

1. คาน้ําหนัก 0.20 จํานวน 8 เร่ือง 

ลําดับ

ที ่

ช่ือบทความทางวิชาการ 

หรือวารสารทางวิชาการ 

ช่ือเจาของผลงาน แหลงนําเสนอผลงานหรือตีพิมพเผยแพร 

1 การออกแบบและสรางเครื่องเหว่ียงสลัด

แยกนํ้ามันจากกลวยหอมกรอบ 

ดร.สมอ  บุญพันธ 

ผศ.ดร.หริพล  ธรรมนารักษ 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ท่ี 11 ประจําป 2562  

ในวันท่ี 24 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุม

และแสดงสินคานานาชาติ เชียงใหม 

2 Effect of ball milling time on 

agglomerate size of multi-walled 

carbon nanotubes measured by 

tunable nanopore 

ดร.สมอ  บุญพันธ 

 

 

 

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรวิจัย ครัง้ท่ี 11  

ในวันท่ี 23 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 เครื่องสกัดนํ้ามันหอมระเหยดวยไอนํ้าใช

งานงาย ราคาถูก สําหรับชุมชน 

ดร.สุบิน  ใจทา 

อ.ชัยยุทธ  นนทะโคตร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ท่ี 11 ประจําป 2562  

ในวันท่ี 24 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุม

และแสดงสินคานานาชาติ เชียงใหม 

4 ปจจัยอุณหภูมิท่ีมีผลตอการเรงปฏิกริิยาไบ

โอแกสําหรับใชในครัวเรือน 

อ.กนกพงษ  ศรีเท่ียง 

อ.สุริยงค  ประชาเขียว 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ ครั้งท่ี 1 ประจําป 2562 ในวันท่ี 15 – 

16 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

5 ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

อัตโนมัติในโรงเรือนเพาะเห็ดหอมผานทาง

เครือขายไรสาย 

ผศ.ดร.รัตนาพร  นรรัตน 

อ.ชญภพ  บุญทาศรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ท่ี 11 ประจําป 2562  

ในวันท่ี 24 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุม

และแสดงสินคานานาชาติ เชียงใหม 
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ลําดับ

ที ่

ช่ือบทความทางวิชาการ 

หรือวารสารทางวิชาการ 

ช่ือเจาของผลงาน แหลงนําเสนอผลงานหรือตีพิมพเผยแพร 

6 การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑกระเปาตะกร

เชือกโพลี โดยตะกราสุชาฎา เพ่ือยกระดับสู

สินคา OTOP 

ผศ.ดร.ธัญญรัตน  จิตรพีระ 

อ.พิเชษฐ  กันทะวัง 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ท่ี 11 ประจําป 2562  

ในวันท่ี 24 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุม

และแสดงสินคานานาชาติ เชียงใหม 

7 ปจจัยความสําเร็จในการบริหารจัดการขยะ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองพา 

ผศ.กนกทิพย  อโนราช 

ผศ.ดร.มงคลกร  ศรีวิชัย 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ท่ี 11 ประจําป 2562  

ในวันท่ี 24 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุม

และแสดงสินคานานาชาติ เชียงใหม 

8 การศึกษาสารหอมระเหยในชาอูหลงของ

โครงการหลวงกับชาอูหลงทางการคา 

ดร.สุบิน  ใจทา การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ท่ี 11 ประจําป 2562  

ในวันท่ี 24 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยประชุม

และแสดงสินคานานาชาติ เชียงใหม 

2. คาน้ําหนัก 0.40 จํานวน 1 เร่ือง 

ลําดับ

ที ่

ช่ือบทความทางวิชาการ 

หรือวารสารทางวิชาการ 

ช่ือเจาของผลงาน แหลงนําเสนอผลงานหรือตีพิมพเผยแพร 

1 การพัฒนาผลิตภัณฑเชื้อเพลิงชีวมวลอัด

แทงจากเปลือกสับปะรด 

อ.กนกพงษ  ศรีเท่ียง 

อ.สุริยงค  ประชาเขียว 

วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 

มกราคม – มิถุนายน 2562 หนา 57 - 67 

 

3. คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน 5 เร่ือง 

ลําดับ

ที ่

ช่ือบทความทางวิชาการ 

หรือวารสารทางวิชาการ 

ช่ือเจาของผลงาน แหลงนําเสนอผลงานหรือตีพิมพเผยแพร 

1 Effects of High Voltage Stimulation 

and Oxygen Rich Fine Bubble (FB) 

Water on Cultivated Shiitake 

Mushroom in Thailand 

ผศ.ดร.รัตนาพร  นรรัตน 

ผศ.วิเชษฐ  ทิพยประเสริฐ 

International Journal of Plasma 

Environmental Science & Technology,  

Vol. 12, No. 2, JANUARY 2019 pp. 69 - 73 

2 On the existence of degree-magic 

labellings of the n-fold self-union 

of complete bipartite graphs 

ผศ.ไภสัชชา  อินพูลใจ Algebra and Discrete Mathematics Vol. 28 

(2019). No. 1, pp. 107 - 122 

3 Preliminary Study of the Effects of 

Air-fine (Micro/Nano) Bubbles (FB) 

on the Growth Rate of Tilapia in 

Phan District, Chiang Rai, Thailand 

ดร.กรุณา  ใจนนถีย 

ผศ.ดร.รัตนาพร  นรรัตน 

International Journal of Plasma 

Environmental Science & Technology,  

Vol. 12, No. 2, JANUARY 2019 pp. 84 - 88 
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ลําดับ

ที ่

ช่ือบทความทางวิชาการ 

หรือวารสารทางวิชาการ 

ช่ือเจาของผลงาน แหลงนําเสนอผลงานหรือตีพิมพเผยแพร 

4 Degree -Magic Labelings on the Join 

and Composition of Complete 

Tripartite Graphs 

ผศ.ไภสัชชา  อินพูลใจ Communnications in Mathematics and 

Applications Vol.10 No.3 pp. 391-402, 

2019 

5 Iterative Methods for Finding 

Solutions of a Class of Split 

Feasibility Problems over Fixed 

Point Sets in Hilbert Spaces 

ดร.มนตธิรา สุวรรณประภา Mathematics Vol. 7, No. 12,  2019 

 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยของแตละคณะ 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร  

1.1 คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

 

 
 

1.2 คะแนนท่ีได 

 

 

 

2. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร  

2.1 คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

 

 
 

2.2 คะแนนท่ีได 

 

 
 

3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  

3.1 คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

 

 
 

 

16.20 X 100 32.40 

50 

32.40 X 5 5.40 

30 

6.80 X 100 13.33 

51 

13.33 X 5 3.33 

20 

7.00 X 100 41.18 

17 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ปการศึกษา  2562 

89 

 



3.2 คะแนนท่ีได 

 

 

 

วิธีการคํานวณ  = ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะ            

จํานวนคณะท้ังหมด 

=  

 

 

  =      5.20    คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

5.00 คะแนน 

 

ผลรวมของคะแนนผลการ

ประเมินผลงานทางวิชาการ

ของทุกคณะ เทากับ 5.20 

5.00 คะแนน  

 

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 2 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีการพัฒนาการเผยแพรผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง และ

กาวกะโดด 

 

 

สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยอยาง

ตอเนื่อง  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- สงเสริม และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

งานวิจัย 

- การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารงานวิจัยอยาง

ตอเนื่อง 

- 

 

 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

- 

 

41.18 X 5 6.86 

30 

5.40+3.33+6.86 5.20 

3 
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

ตัวบงช้ีที่ 3.1  การบรกิารวิชาการแกสังคม 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  

ผูอํานวยการกองการศึกษา 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  

เจาหนาท่ีงานบริการวิชาการ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : งานบริการวิชาการ หนวยงานรับผิดชอบรวม : งานบริการวิชาการ 

โทรศัพท : 1132 โทรศัพท : 1132 

E-mail :  E-mail : warinya_u@hotmail.com 

ผลการดําเนนิงาน 

 ขอ 1.กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือระหวาง

คณะหรือหนวยงานเทียบเทา 

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ไดแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการของ 

มทร. ลานนา เชียงราย เปนประจําทุกป และไดดําเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อ 

  1. รวมวางแผนงานบริการวิชาการประจําป  

2. กําหนดชุมชนเปาหมายในการใหบริการวิชาการ โดยไดชุมชนเปาหมาย คือ ชุมชนบานปางขอน ต.

หวยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย และมีชุมชนในพื้นท่ี อ.พาน อ.แมลาว เน่ืองจาก เปนชุมชนท่ีความพรอม มีความตองการ

ดานงานบริการวิชาการ (ขอมูลจากพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงราย และ การลงพื้นท่ีสํารวจความตองการชุมชนประจําป) 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.1-1-01 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการของ มทร. ลานนา เชียงราย 

    

 ขอ 2.จัดทําแผนบรกิารวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายทีก่ําหนดในขอ 1  

 

คณะกรรมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ไดจัดทําแผนงาน

บริการวิชาการ ประจําป ใหสอดคลองกับ ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 

ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคม ดังนี้  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตรวมกับการพัฒนาประเทศ  

  - พัฒนามหาวิทยาลัยเปนหนวยงานดานวิชาการท่ีตอบสนองตอความตองการของทองท่ี 

ทองถ่ิน จังหวัด ภาค โดยใชวิทยาการ วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการยกระดับของภาค

ธุรกิจ ภาคการผลิต ภาคการบริการ โดยทํางานแบบมีพันธะสัญญารวมกันเปนหุนสวนรวมทุน ท่ีสอดคลองกับ

นโยบายแนวทางในการพัฒนาประเทศ 
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กลยุทธท่ี 2.4 สรางหนวยธุรกิจความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยรวมกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

ประชาสังคม สถาบันการศึกษาท้ังในและตางประเทศ (Public Private Partnership Business Unit) 

และสอดคลองกับความตองการของชุมชนเปาหมาย แบบมีสวนรวม ระหวาง มทร.ลานนา เชียงราย 

ชุมชน ระยะยาว 3 ป โดยมีการจัดโครงการบริการวิชาการตามแผนงานประจําปดังน้ี 

1) ในป 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ไดจัดโครงการยกระดับคุณภาพขี

วิตหมูบาน ชุมชน ในพื้นท่ี ชุมชุนบานปางขอน ต.หวยชมภู  อ.เมือง เชียงราย ตามแผนงานบริการวิชาการประจําป  

โดยมีกิจกรรมดังน้ี 

 โครงการยอยที่ 1 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังกลุมอาชีพ และเครือขายใน

ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบานปางขอน 

  โครงการยอยที่ 2 โครงการการจัดการขยะในแหลงทองเท่ียว  

  โครงการยอยที่ 3 แผนพัฒนาการทองเท่ียวภายใตข่ือ “จิบกาแฟ แลปางขอน”  

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบานปางขอน   

 

2) ในป 2561 มทร.ลานนา เชียงราย ไดมีจัดทําแผนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมูบาน ชุมชน 

แบบมีสวนรวม กรณี บานปางขอน  ต.หวยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย   โดยใชขอมูลลงพื้นท่ีเขาไปฝงตัวเพื่อเก็บขอมูล

พื้นฐานและสํารวจปญหา สํารวจความตองการของชุมชนเปาหมาย และแผนโครงการของหมูบาน ในการพิจารณาทํา

แผน เพื่อกิจกรรมในโครงการ ตรงกับความตองการของชุมขน และชวยแกปญหาชุมชนไดอยางแทจริง ตอเน่ืองเปนปท่ี 

2 โดยมีกิจกรรม ดังน้ี 

1. สรางเทคโนโลยีเคร่ืองสีเมล็ดกาแฟและเคร่ืองค่ัวเมล็ดกาแฟ 

2. สรางบรรจุภัณฑแปรรูปเมล็ดกาแฟและพัฒนาชองการจัดจําหนาย 

3. สรางนวัตกรรมผลิตภัณฑถานไปโอซารจากเปลือกกาแฟ 

4. อบรมถายทอดการจัดทําธนาคารออมทรัพยกลุมอาชีพ 

 

3) ในป 2562 มทร.ลานนา เชียงราย ไดมีจัดทําแผนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมูบาน ชุมชน 

แบบมีสวนรวม กรณี บานปางขอน  ต.หวยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย ตอเน่ืองเปนปท่ี 3 โดยมีกิจกรรม ดังน้ี 

1.การใหคําปรึกษาและติดตามผลการใชเคร่ืองสีกะลากาแฟและเคร่ืองค่ัวเมล็ดกาแฟ 

2. การใหคําปรึกษาและติดตามผลการใชการถานไบโอซารจากเปลือกกาแฟ 

3. การใหคําปรึกษาและติดตามผลรายไดกลุมออมทรัพยของกลุมวิสาหกจิชุมชนบานปาง

ขอนและจัดอบรมการทําบัญชีครัวเรือน 

4.สื่อประชาสัมพันธทางการตลาดกลุมวิสาหกิจชุมชนบานปางขอน Output 
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.1-2-01 แผนงานบริการวิชาการ มทร.ลานนา เชียงราย 

 

 ขอ 3.ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 

 

มทร.ลานนา เชียงราย ไดจัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมูบาน ชุมชน แบบมีสวนรวม กรณีบานปางขอน 3 

ปตอเน่ือง โดย  

ป 2560 มีกิจกรรมดังน้ี 

โครงการยอยที่ 1 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังกลุมอาชีพ และเครือขายในชุมชน เพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบานปางขอน 

 โครงการยอยที่ 2 โครงการการจัดการขยะในแหลงทองเท่ียว  

 โครงการยอยที่ 3 แผนพัฒนาการทองเท่ียวภายใตข่ือ “จิบกาแฟ แลปางขอน”  

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบานปางขอน   

ป 2561 มีกิจกรรมดังน้ี 

1. กิจกรรมการสรางเทคโนโลยีเคร่ืองสีเมล็ดกาแฟและเคร่ืองค่ัวเมล็ดกาแฟ 

2. กิจกรรมสรางบรรจุภัณฑแปรรูปเมล็ดกาแฟและพัฒนาชองการจัดจําหนาย 

3. กิจกรรมสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑถานไปโอซารจากเปลือกกาแฟ 

4. กิจกรรมอบรมถายทอดการจัดทําธนาคารออมทรัพยกลุมอาชีพ 
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ป 2562 มีกิจกรรมดังน้ี 

สรุปผลการดําเนินงานโครงการ  ต้ังแต 1 มีนาคม 2562  ถึง 31 พฤษภาคม 2562 
ชื่อกิจกรรม  

 

วัตถุประสงคการ 

ทํากิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) 

1.การให

คําปรึกษาและ

ติดตามผลการ

ใชเคร่ืองสีกะลา

กาแฟและ

เคร่ืองคั่วเมล็ด

กาแฟ 

- เพื่อเปนพี่ เลี้ยงและให

คําปรึกษากลุมวิสาหกิจ

ชุมชนกาแฟ ปางขอน

เก่ียวกับ เค ร่ืองสี กะลา

และเคร่ืองคั่วเมล็ดกาแฟ 

- เพื่ อ ติ ด ต า ม ค ว า ม

ตอเน่ืองการดําเนินงาน

ของกลุมวิสาหกิจชุมชน

กาแฟปางขอน 

 

- ไดคําแนะนํา วิธีการแกไข

ปญหาในกิจกรรมเคร่ืองสีกะลา

กาแฟและเคร่ืองคั่วเมล็ดกาแฟ 

จากผูเขารับการอบรมฯ จํานวน 

60 คน 

- ไดองคความรูดานเทคโนโลยี

เคร่ืองจักรกลในกระบวนการ

ผลิต และสามารถนําไปขยายผล

ตอธุรกิจภายในกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนปางขอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- ไดรับทราบผลการดําเนินการ 

ประสิทธิภาพและ

ความสามารถในผลิตในแตละ

คร้ัง 

- สมาชิกกลุมมีความรู

และความเขาใจดาน

เทคโนโลยีฯ กระบวนการ

ผลิตและการบํารุงรักษา

การใชเคร่ืองสีกะลาและ

เคร่ืองคั่วเมล็ดกาแฟ 

จํานวน30 คน คิดเปน 

50% ของจํานวนคนที่เขา

รับการถายทอด

เทคโนโลยี)   

- สมาชิกกลุมสามารถใช

งานเคร่ืองสีเมล็ดกาแฟ

(กะลา)และเคร่ืองคั่วเมล็ด

กาแฟไดเต็มประสิทธิภาพ 

วัดจากยอดการผลิต

เพิ่มขึ้นรอยละ10 

-  เกิดการขยายผลสูชุมชนอ่ืน 

-  ลดตนทุนการผลิตจากการ

จางสีเมล็ดกะลาและการคั่ว

เมล็ดกาแฟ ไดถึง 80 % 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ปการศึกษา  2562 

94 

 



2. การให

คําปรึกษาและ

ติดตามผลการ

ใชการถานไบโอ

ซารจากเปลือก

กาแฟ 

- เพื่อเปนพี่ เลี้ยงและให

คําปรึกษากลุม วิสาหกิจ

ชุ ม ช น ก าแ ฟ ป า งข อ น

เก่ียวกับเคร่ืองถานไบโอ

ซาร 

- เพื่ อ ติ ด ต า ม ค ว า ม

ตอเน่ืองการดําเนินงาน

ของกลุมวิสาหกิจชุมชน

กาแฟปางขอน 

 

- ได คํ าแนะนํ า วิ ธีการแก ไข

ปญหาในกิจกรรมเค ร่ืองเผา

ถานไบโอชาร 

- ไดองคความรูดานเทคโนโลยี

เค ร่ืองเผาถ านไบโอชารและ

สามารถขยายผลผลิตภัณฑจาก

เปลือกกาแฟ เปนผลิตภัณฑอ่ืน

ของกลุมฯ เชน เมล็ดกาแฟไบโอ

ชารจ และสามารถนําไปสูชุมชน

ไดจากการเผา โดยใช วัตถุ ดิบ

ภายในชุมชน เชน  ลู กท อไบ

โอชาร เปนตน 

- ไดรับทราบผลการดําเนินการ 

ประสิทธิภาพและความสามารถ

ในผลิตในแตละคร้ัง 

 

- สมาชิกกลุมมีความรู

และความเขาใจดาน

เทคโนโลยีฯ การสรางลิต

ภัณฑใหมจากวัตถุดิบอ่ืน

ภายในชุมชนเพื่อสรางเปน

ผลิตภัณฑใหม จํานวน 30 

คน คดิเปน 50% ของ

จํานวนคนที่เขารับการ

ถายทอดเทคโนโลยี)   

- เกิดการสรางมูลคาเพิ่มจาก

การนวัตกรรมของผลิตภัณฑ

กาแฟและวัตถุดิบอ่ืนภายใน

ชุมชนสามารถสรางรายได

รอยละ 5 

- เกิดกระบวนการสรางอาชีพ

เสริมใหแกชุมชน รอยละ 10  

- มีการขยายผลสูชุมชนและ

ไดผลิตภัณฑใหมของชุมชน 

สามารถสรางรายไดเพิ่มขึ้น 

รอยละ 5 

 

- เกิดการขยายผลการสราง

ผลิตภัณฑใหมในกลุมวิสาหกิจ

เพิ่ ม ขึ้ น  อ ย า ง น อ ย  1 

ผลิตภัณฑ 

- เกิ ด เพิ่ มรายได ของกลุ ม

วิสาหกิจฯอีกรอยละ 5 จาก

การขายผลิตภัณฑจากถานไบ

โอชาร  

- เกิดการขยายผลสูชุมชนอ่ืน 

 

3. การให

คําปรึกษาและ

ติดตามผล

รายไดกลุมออม

ทรัพยของกลุม

วิสาหกิจชุมชน

บานปางขอน

และจัดอบรม

การทําบัญชี

ครัวเรือน 

- เพื่อเปนพี่ เลี้ยงและให

คําปรึกษากลุม วิสาหกิจ

ชุมชนกาแฟปางขอนเก่ียว

กลุมออมทรัพย 

- เพื่ อ ติ ด ต า ม ค ว า ม

ตอเน่ืองการดําเนินงาน

ของกลุมวิสาหกิจชุมชน

กาแฟปางขอน 

 

- ได คํ าแนะนํ า วิ ธีการแก ไข

ปญหาในกิจกรรมการทําบัญชี

กลุมออมทรัพยวิสาหกิจชุมชน

ปางขอน 

- ไดองคความรูดานการจัดทํา

บัญชีครัวเรือน เพื่อวางแผนการ

คิดตนทุนและการตลาดผลผลิต  

การจัดการความรู 

- ไดรับทราบผลการดําเนินการที่

เปนรูปธรรมและโปรงใส 

 

- สมาชิกกลุมมีความรู

และความเขาใจการจัดทํา

บัญชีและรวมกันวาง

แผนการคิดตนทุนที่

ถูกตอง จํานวน30 คน คิด

เปน 50% ของจํานวนคน

ที่เขารับการอบรม)   

- สมาชิกกลุมวิสาหกิจ

จัดทําบัญชีกลุมออม

ทรัพยไดเปนรูปธรรมและ

ถูกตอง 80% 

 

-  เกิดการขยายผลการจัดทํา

บัญชีสูกลุมอ่ืนๆ ภายในชุมชน 

-  สามารถนําบันทึกการจัดทํา

บัญชีฯ  ชี้แจงผลประกอบการ

ของปตอสมาชิกไดอยางโปรงใส 

และนําไปตอธุรกิจกลุมวิสาหกิจ

ไดฯ ในปถัด ได 100 % 

 

4.สื่อ

ประชาสัมพันธ

ทางการตลาด

กลุมวิสาหกิจ

ชุมชนบานปาง

ขอนOutput 

เพื่อจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธผลิตภัณฑ

กลุมวิสาหกิจชุมชนกาแฟ

ปางขอนใหเปน

ผลิตภัณฑชั้นนําของ

จังหวัดเชียงราย 

- ไดสื่อ VDO แนะนํา

ผลิตภัณฑ 

- ไดสื่อปายประชาสัมพันธ 

เชน pop up  

- ไดสื่อออนไลน เชน FB Line 

QR Code Website เปน

ตน 

 

- มีการขยายเครือขายชองทาง

ก า ร ต ล าด ผ า น สื่ อ ส า ร

ประชาสัมพันธทางการตลาด

ที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อ

วิสาหกิจชุมชนกาแฟบาน

ปางขอนให เป นที่ รู จั กใน

ระดับประเทศ 

 

- บานปางขอนเปนที่ รู จักใน

ระดับประเทศ 
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.1-3-01 รายงานผลการดําเนินกิจกรรมในการดําเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบ

มีสวนรวม กรณี บานปางขอน  ต.หวยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย ป 2560-2562 

 

 ขอ 4.ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนนิการพฒันาตนเองอยางตอเนื่อง 

ในปท่ี 1 ป 2560 หลังเสร็จสิ้นโครงการชุมชนบานปางขอน สามารถทํากิจกรรมไดเองอยางตอเน่ือง และพัฒนา

ผลิตภัณฑในกลุมของตนเองไดดวยตนเอง โดยมีมหาวิทยาลัยเปนพี่เลี้ยง เปนท่ีปรึกษา และมทร.ลานนา เชียงราย กับ 

ชุมชนบานปางขอนก็ยังมีการติดตอประสานงานและมีการรวมงานกันอยางตอเน่ือง  

ในปท่ี 2 ป 2561 ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานโครงการตอเน่ืองจากปท่ี 1   

ในปท่ี 3 ป 2562 มีผลการดําเนินงานของชุมชนท่ีสามารถดําเนินงานดวยตนเอง  โดยมีผลลัพธดังน้ี 

1.สมาชิกกลุมมีความรูและความเขาใจดานเทคโนโลยีฯ กระบวนการผลิตและการบํารุงรักษาการใชเคร่ืองสี

กะลาและเคร่ืองค่ัวเมล็ดกาแฟ จํานวน30 คน คิดเปน 50% ของจํานวนคนท่ีเขารับการถายทอดเทคโนโลยี)   

2.สมาชิกกลุมสามารถใชงานเคร่ืองสีเมล็ดกาแฟ(กะลา)และเคร่ืองค่ัวเมล็ดกาแฟไดเต็มประสิทธิภาพ วัดจาก

ยอดการผลิตเพิ่มข้ึนรอยละ10 

3.สมาชิกกลุมมีความรูและความเขาใจดานเทคโนโลยีฯ การสรางลิตภัณฑใหมจากวัตถุดิบอื่นภายในชุมชนเพื่อ

สรางเปนผลิตภัณฑใหม จํานวน 30 คน คิดเปน 50% ของจํานวนคนท่ีเขารับการถายทอดเทคโนโลยี)   

4.เกิดการสรางมูลคาเพิ่มจากการนวัตกรรมของผลิตภัณฑกาแฟและวัตถุดิบอ่ืนภายในชุมชนสามารถสราง

รายไดรอยละ 5 

5.เกิดกระบวนการสรางอาชีพเสริมใหแกชุมชน รอยละ 10  

6.มีการขยายผลสูชุมชนและไดผลิตภัณฑใหมของชุมชน สามารถสรางรายไดเพิ่มข้ึน รอยละ 5 

7.สมาชิกกลุมมีความรูและความเขาใจการจัดทําบัญชีและรวมกันวางแผนการคิดตนทุนท่ีถูกตอง จํานวน30 คน 

คิดเปน 50% ของจํานวนคนท่ีเขารับการอบรม)   

8.สมาชิกกลุมวิสาหกิจจัดทําบัญชีกลุมออมทรัพยไดเปนรูปธรรมและถูกตอง 80% 

9.มีการขยายเครือขายชองทางการตลาดผานสื่อสารประชาสัมพันธทางการตลาดท่ีหลากหลายรูปแบบ เพื่อ

วิสาหกิจชุมชนกาแฟบานปางขอนใหเปนท่ีรูจักในระดับประเทศ 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.1-4-01 แผนการดําเนินงาน 3 ปตอเน่ือง และผลการดําเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต

ชุมชนแบบมีสวนรวม ป 2560-2562 
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 ขอ 5.สถาบันสามารถสรางเครอืขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพฒันาชุมชนหรอืองคการ

เปาหมาย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไดทําบันทึกความรวมมือ(MOU) วาดวยความรวมมือในการสรางตําบลเข็มแข็งดวย

หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ต.หัวงม อ.พาน จ.เชียงราย และทางมหาวิทยาลัยไดจัดโครงการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตหมูบานดงเจริญ ต.หัวงม อ.พาน จ.เชียงราย ในปงบประมาณ 2563 ท่ีสอดรับการบันทึกความรวมมือ(MOU) 

ดังกลาว  

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.1-5-01 บันทึกความรวมมือ(MOU) วาดวยความรวมมือในการสรางตําบลเข็มแข็งดวยหลัก

ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ต.หัวงม อ.พาน จ.เชียงราย และทางมหาวิทยาลัย 

    

 ขอ 6. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนนิการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบนัตามขอ 2 โดยมี

จํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยทั้งหมดของสถาบนั ทั้งนี้ตองมีอาจารยมาจากทกุคณะ 

 

            มทร.ลานนา  ชร.ไดประชาสัมพันธ เชิญชวนใหอาจารย  เจาหนาท่ี  นักศึกษา  ทุกคณะ ทุกกอง  เขารวม

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ เปนประจําทุกป  

 1. ป 2562 มีการแตงต้ังคณะคณะกรรมการดําเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ ซึ่งมีอาจารยท่ีเขารวม

ท้ังหมดดังน้ี 

 2.1  คณะวิศวกรรมศาสตร   =   12 คน 

 2.2  คณะบริหารธุรกิจฯ     =   23 คน 

 2.3  คณะวิทยาศาสตรฯ     =    5  คน    

                              รวมท้ังสิ้น   40  คน    

ดังนัน้ จํานวนอาจารยจากทุกคณะเขารวมโครงการบรกิารวิชาการ ยกระดบัคณุภาพชีวิตชุมชนแบบมีสวน

รวม คิดเปนรอยละ 29.22 

 

หมายเหตุ : 1. ป 2562 จํานวนรอยละอาจารยจากทุกคณะเขารวม คํานวณจาก จํานวนอาจารยท่ีเขารวม 

ท้ังสิ้น 40 คน หารดวยอาจารยท้ังหมดของ มทร.ลานนา ชร. จํานวน  119  คูณดวย 100  เทากับ 33.61 %)   

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.1-6-01 คําสั่งแตงต้ังคณะคณะกรรมการดําเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ กรณีบานปาง

ขอน ม.7 ต.หวยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย ประจําป 2562 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2562 ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ได การบรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน  

 

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบที่ 3 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. บุคลากรของ มทร.ลานนา ท้ัง 3 คณะ 2 กอง ใหความ

สนใจเขารวมโครงการ และมีการบูรณา งานบริการ

วิชาการเขากับการเรียนการสอนและงานวิจัย 

1.ประชาสัมพันธโครงการใหบุคลากรไดรับทราบขอมูล

ขาวสารอยางสม่ําเสมอ ในชองทางออนไลน เชน 

FACEBOOK หรือ LINE 

2.สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษา ใหมีสวนใน

กิจกรรมโครงการ เพื่อใหเกิดประโยชนตอชุมชน  มทร.

ลานนา ชร.และตอตนเอง 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.ควรมีการจัดทําแผนงานบริการวิชาการ ประจําป ให

สอดคลองกับ ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา เชียงราย  

2.ดวยอาจารยมีภาระการสอน งานวิจัย  มากพอสมควร

ดังน้ัน จึงอาจสงผลการตอการเขารวมจัดโครงการบริการ

วิชาการแกสังคม 

3 . ชุมชนจะเข ารวมโครงการได ไม เต็ม ท่ี  เต็ม เวล า 

เน่ืองจากตองทํางานประจํา หรือ ประกอบอาชีพของ

ตนเอง 

1.จัดกิจกรรม ในชวงเวลาท่ีไมมีภาระการสอน 

2.จัดกิจกรรมในชวงท่ีไมอยูในชวงการทํางานประจํา หรือ

ฤดูการเกษตร  

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

1.จัดประชุมคณะทํางานโครงการเพื่อวางแผนงาน การจัดโครงการ และเชิญชวนอาจารย เจาหนาท่ี  โดยมีการแบง

หนาท่ีรับผิดชอบและการเขารวมโครงการตามเวลาท่ีสะดวกไมเบียดบังเวลาการปฏิบัติงานหลัก 

2.จัดประชุม รวมกับชุมชนเพื่อ หารือการลงพื้นท่ีจัดโครงการ เพื่อใหชุมชนเห็นชอบกําหนดการ แผนงานโครงการ 

3.เพิ่มชองทางการประสานงานผานชองทางออนไลน เชน FACEBOOK หรือ LINE เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ

ประสานงาน  
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องคประกอบที่ 4  การทาํนุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ีที่ 4.1  ระบบและกลไกการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  

รองอธิการบดี 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  

หัวหนาศูนยวัฒนธรรมศึกษา 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ศูนยวัฒนธรรมศึกษา หนวยงานรับผิดชอบรวม : ศูนยวัฒนธรรมศึกษา 

โทรศัพท : - โทรศัพท : - 

E-mail :  E-mail :  

ผลการดําเนนิงาน 

 

 ขอ 1.กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ไดมอบหมายใหศูนยวัฒนธรรมศึกษา เชียงราย 

ขับเคล่ือนงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยแตงต้ังให นายภีราวิชญ  ชัยมาลา หัวหนาสาขาศิลป

ศาสตร  เปนหัวหนาศูนยวัฒนธรรมศึกษา เชียงราย และมีบุคลากรแตละหนวยงานเขารวมเปนคณะกรรมการ

ดําเนินงานศูนยวัฒนธรรมศึกษา เชียงราย ตามคําส่ัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ท่ี 

159/2562 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานศูนยวัฒนธรรมศึกษา เชียงราย ประจําปงบประมาณ 2563 

และคําส่ัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย โดยมีหนาท่ี เปนคณะทํางานศูนยวัฒนธรรมศึกษา 

เชียงราย ประจําปงบประมาณ 2563 รวมกันจัดทําแผนงานโครงการและงบประมาณประจําป และดําเนินการ

โครงการและกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวม  การบูรณาการการเรียนการสอน ตลอดจนถึงการให

คําแนะนํา ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1-1-01 คําส่ัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ท่ี 162/2561 เรื่อง แตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินงานศูนยวัฒนธรรมศึกษา เชียงราย ประจําปงบประมาณ 2562 

4.1-1-02 คําส่ัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ท่ี 159/2562 เรื่อง แตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินงานศูนยวัฒนธรรมศึกษา เชียงราย ประจําปงบประมาณ 2563 
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 ขอ 2.จัดทําแผนดานทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนนิการไดตามแผน 

ศูนยวัฒนธรรมศึกษา เชียงราย ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป 2563 จํานวนปละ 150,000 บาท 

ทางศูนยวัฒนธรรมศึกษา เชียงราย ไดจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานศูนยวัฒนธรรมศึกษา เชียงราย ข้ึน 

เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 โดย มทร.ลานนา ไดกําหนดให ศูนยวัฒนธรรมศึกษา 

ทุกเขตพื้นท่ีจัดทําแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับ ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางนักศึกษาและบุคลากรใหมี

เอกลักษณ อัตลักษณ ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาลานนา ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและ

ปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียง กลยุทธ ที 3.1 , 3.2 และ 3.3  
 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1-2-01 แผนการดําเนินงาน ศูนยวัฒนธรรมศึกษา มทร.ลานนา เชียงราย ประจําปงบประมาณ 2562 

4.1-2-02 แผนการดําเนินงาน ศูนยวัฒนธรรมศึกษา มทร.ลานนา เชียงราย ประจําปงบประมาณ 2563 

 
 

 ขอ 3.กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ศูนยวัฒนธรรมศึกษา เชียงราย ไดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ และไดดําเนินโครงการ

ตามแผนการดําเนินงาน ใหเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว โดยมีการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA ซึ่งทุก

โครงการจะมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน และไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของแตละโครงการตาม

กระบวนการ PDCA หลังจากเสร็จส้ินโครงการ และทุกส้ินไตรมาส จะตองรายงานผลการดําเนินโครงการใหกับ

ศูนยวัฒนธรรมศึกษา มทร.ลานนา รับทราบ  

  

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข

เอกสาร 
ช่ือเอกสาร 

4.1-3-01 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ไหวครูชางและไหวสาพระวิษณุกรรม 

4.1-3-02 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ อนุรักษวฒันธรรม ประเพณีหลอเทียนและถวายเทียน

พรรษา 

4.1-3-03 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ถายทอดความรูดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา 

4.1-3-04 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ขวงวัฒนธรรมราชมงคลลานนา เชียงราย สืบสานประเพณี

ตานกวยสลาก 
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 ขอ 4.ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบาํรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2562 คณะกรรมการดําเนินงานศูนยวัฒนธรรมศึกษา เชียงราย  ไดประชุม

สรุปผลการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2562 และไดประเมินความสําเร็จ

ตามตัวบงช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผลดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 

2562 เพื่อนําผลการประเมินท่ีไดมาเปนขอมูลในการจําทําแผนการดําเนินงาน ของศูนยวัฒนธรรมศึกษา มทร.

ลานนา เชียงราย ประจําปงบประมาณ 2563 

 

ตัวบงช้ีของแผนกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รอยละ แผน ผล บรรล ุ

1. ระดับความสําเร็จของการสงเสริมใหมีการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

ระดับ 5 5 บรรลุเปาหมาย 

2. จํานวนองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา

ทองถ่ินและการรักษาส่ิงแวดลอม 

จํานวน 1 0 ไมบรรลุเปาหมาย 

 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1-4-01 สรุปผลการดําเนินโครงการ ประจําปงบประมาณ 2562 

 

 ขอ 5.นําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรอืกจิกรรมดานทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะกรรมการดําเนินงานศูนยวัฒนธรรมศึกษา เชียงราย  ไดนําผลการประเมินกิจกรรมทางดานทํานุศิลปะและ

วัฒนธรรมของมทร.ลานนา เชียงราย  ไปพัฒนาและปรับปรุงแผนการดําเนินงาน ศูนยวัฒนธรรมศึกษา มทร.

ลานนา เชียงราย ประจําปงบประมาณ 2563 เชน โครงการ ถายทอดความรูดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา ซึ่ง

ในปงบประมาณ 2562 ศูนยวัฒนธรรมศึกษา มทร.ลานนา เชียงราย ไดจัดกิจกรรมฯ เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 

2562 ณ มทร.ลานนา เชียงราย  ซึ่งเปนการถายทอดองคความรูในเรื่องเดียว มีผลจากการประเมินพบวา 

output , outcome และ impact ท่ีไดรับเกิดยังไมสอดคลองกับความตองการเรียนรูของนักศึกษา มาก

เทาท่ีควร ศูนยวัฒนธรรมศึกษา มทร.ลานนา เชียงราย ไดนําผลการประเมินดังกลาวมาปรับปรุง และวางแผนใน

การดําเนินกิจกรรมในปงบประมาณ 2563  โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค output , outcome และ impact ท่ี

ชัดเจนข้ึน   
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1-5-01 สรุปผลการดําเนินโครงการ ประจําปงบประมาณ 2561 

4.1-5-02 แผนการดําเนินงาน ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2563 

 
 

 ขอ 6.เผยแพรกิจกรรมหรอืการบรกิารดานทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

ศูนยวัฒนธรรมศึกษา เชียงราย ไดมีการเผยแพร ประชาสัมพันธกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมตอสาธารณชน ดังน้ี 

- มีการประชาสัมพันธขาวสารและกิจกรรม ผานทางเว็บไซต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

เชียงราย www.chiangrai.rmutl.ac.th เชน โครงการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีหลอเทียนและถวายเทียนพรรษา, 

ขวงวัฒนธรรมราชมงคลลานนา เชียงราย สืบสานประเพณีตานกวยสลาก เปนตน  

- มีการประชาสัมพันธขาวสารและกิจกรรม ผานทาง facebook ของมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

เชียงราย และศูนยวัฒนธรรมศึกษา เชียงราย เชน โครงการไหวครูชางและไหวสาพระวิษณุกรรม เปนตน 

- เผยแพรกิจกรรมและบทความผานวารสารเวียงเจ็ดลิน โดย ศูนยวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา  

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1-6-01 หนาเว็บไซต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ท่ีแสดงถึงการเผยแพรกิจกก

รมทางดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1-6-02 หนา facebook แฟนเพจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย และศูนย

วัฒนธรรมศึกษา เชียงราย ท่ีแสดงถึงการเผยแพรกิจกกรมทางดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

4.1-6-03 วารสารเวียงเจ็ดลิน 

 
 

ขอ 7.กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปนที่ยอมรบัในระดับชาต ิ

ไมไดดําเนินการ 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

เปาหมาย 2562 ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ได การบรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน  

 

 

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบที่ 4 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

 

 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรนําผลการประเมินกิจกรรม/โครงการการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมทุกกิจกรรม/โครงการ มาวิเคราะหและปรับปรุง

เพ่ือใหสะทอนความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและ

แผนยุทธศาสตรดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

- 

 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

-    
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องคประกอบที่ 5  การบริหารจดัการ 

 

 

ตัวบงช้ีที่ 5.1  การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับตดิตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของสถาบัน   
 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  

 รองอธิการบดี 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  

1. หัวหนางานยุทธศาตรและแผน 

2. หัวหนางานคลังและพัสดุ 

3. หัวหนาสํานักงานบริหารเขตพ้ืนท่ี 

4. หัวหนางานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

5. หัวหนางานทรัพยากรมนุษย 

6. หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักงานบริหารเขตพ้ืนท่ี หนวยงานรับผิดชอบรวม : งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โทรศัพท : 1001 โทรศัพท : 1012 

E-mail :  E-mail :  

ผลการดําเนนิงาน 
 

 ขอ 1.พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบันและพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทาง

การเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงช้ีและเปาหมายของแผนกลยุทธ 
 

  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : งานยุทธศาสตรและแผน 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม :  

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : นส.สายสมร  ต๊ิบมา  ,  นส.รสสุคนธ พุทธวงค 

โทรศัพท : 1210 

E-mail :   
 

1. ยุทธศาสตรและแผนพัฒนา ระยะ 5 ป ฉบับทบทวน (พ.ศ.2561-2565) 

 งานยุทธศาสตรและแผน ดําเนินโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนและจัดทําแผน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ณ อาคารวิทยบริการ หองลีลาวดี ช้ัน 2 ระหวาง

วันท่ี 28-29 กุมภาพันธ 2563 เปนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีใหความรู และทักษะดังนี้ 

- ในหลักการวิเคราะหและสังเคราะหเชิงยุทธศาสตร การวิเคราะห SWOT และตําแหนงยุทธศาสตร 

การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร โดยอาศัยเครื่องมือสมัยใหม 
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- การทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรและคานิยมรวม 

- การใช Balanced Scorecard ในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติและการบูรณาการ  

- การกําหนดกรอบงบประมาณ และผูรับผิดชอบ 

 ยุทธศาสตรและแผนพัฒนา ระยะ 5 ป ฉบับทบทวน (พ.ศ.2561-2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา เชียงราย ไดรับความรวมมือจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนการรับฟงความตองการ 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ทําใหมหาวิทยาลัยฯ ไดแนวทางการกําหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยฯ ประเด็น

ยุทธศาสตร รวมถึงการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม  และไดตระหนักถึงสภาพภายใน ภายนอก ท่ีจะ

สามารถปรับปรุงแกไข ขจัดปญหาเพื่อลดอุปสรรค และสรางโอกาสการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ตอไป  

 

 2. แผนปฏิบัติราชการประจําป 2563 

การนําแผนไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการปรจําป 2563 ของ

มหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล แผนปฏิบัติราชการปรจําป 2563 ฉบับนี้จัดทําข้ึนโดยยึดตาม

กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2560 - 2579 แผนพัฒนาภาคเหนือ แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ๒ และแผน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.2562 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

ยึดตามระเบียบ สํานั กงบประมาณ  ประกาศ และระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโน โลยีราชมงคล

ลานนา  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ถือเปนแนวทางใหกับหนวยงานภายใน

สามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจหลัก เพื่อใหเกิดวิธีการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ตอบสนองเปาประสงคและทิศ

ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตรตางๆ ซึ่งจะนําไปสูคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา และ

เปนท่ียอมรับจากบุคคลและองคกรภายนอกตอไป 

ท้ั งนี้  ได จัดส งไปยั ง  มหาวิทยาลัย เทคโน โลยี ราชมงคลล านนา และ เผยแพร ใน เวป ไซด 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย  

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-1-01 เลมยุทธศาสตรและแผนพัฒนา ระยะ 5 ป ฉบับทบทวน (พ.ศ.2561-2565) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 

5.1-1-02   เลมแผนปฏิบัติราชการประจําป 2563 และเวปไซด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา เชียงราย https://chiangrai.rmutl.ac.th/page/person61 
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 ขอ 2.การกํากบัตดิตามสงเสริมสนับสนุนใหทกุคณะดําเนนิการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวย

ตนทนุตอหนวยในแตละหลกัสตูร สดัสวนคาใชจายเพือ่พัฒนานกัศึกษา อาจารย บคุลากร การจัดการเรียนการสอน

อยางตอเนือ่ง เพือ่วิเคราะหความคุมคาของการบรหิารหลักสตูร ประสิทธิภาพ ประสทิธผิลในการผลติบัณฑติและ

โอกาสในการแขงขัน 

  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : หนวยบัญชี 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : งานคลังและพัสดุ 

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : นางประทุมทิพย  จันทรแสง 

โทรศัพท : 1245 

E-mail :   

 

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละ

หลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน เพื่อวิเคราะหความ

คุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน ซึ่งประกอบดวย ตนทุนตอหนวยของแตละหลักสูตร 

สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร และการจัดการเรียนการสอน และจากขอมูลดังกลาว  

ไดวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดในการผลิตบัณฑิต 

และโอกาสในการแขงขัน ซึ่งจากการประเมินความคุมคาของทุกหลักสูตร ในมิติประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพื่อนํามาใชวิเคราะหสัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน   

เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหาร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

          เม่ือวิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตร จะเห็นวามีตนทุนตอหนวยสูงมาก  

โดยมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการคํานวณตนทุนการผลิตบัณฑิต 

 ดังนั้นการวิเคราะหขอมูลทางการเงินของมทร.ลานนา เชียงราย มีวัตถุประสงคของการวิเคราะหเพื่อ

ทราบถึงตนทุนการผลิตในแตละหลักสูตรในแตละพันธกิจของหลักสูตร  เพื่อนําผลการวิเคราะหดังกลาวใชในการ

วางแผน การบิหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนินงานของมทร.ลานนา เชียงราย สูงสุด 

ประกอบไปดวย การวิเคราะหตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตรสัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย 

บุคลากร และการจัดการเรียนการสอน มีดังตอไปนี ้
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รายงานตนทุนกิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มทร.ลานนา เชียงราย 

ชื่อกิจกรรม 
เงินใน

งบประมาณ 

เงินนอก

งบประมาณ 
งบกลาง คาเสื่อมราคา  ตนทุนรวม   ปริมาณ  

 หนวย

นับ  
 ตนทุนตอหนวย  

กิจกรมจัดการเรียนการสอน                 

1.การเรียนการสอนระดับปรญิญาโท                 

2. การเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับปริญญาตร ี                 

2.1 สาขาครุศาสตรอตุสาหกรรม                 

2.1.1 หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟา 

             

51,644.59  

            

14,809.58  

          

4,783.24  

                     

-            71,237.41  

            

1.17   FTES  

          

60,886.68  

2.1.2 หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

             

84,750.09  

            

24,302.91  

          

7,849.42  

                     

-    

       

116,902.42  

            

1.92   FTES  

          

60,886.68  

2.2.1 สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม                           -          

2.2.2 หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 

          

7,775,255.91  

        

2,403,962.58  

       

776,438.56  

        

4,365,650.90  

   

15,321,307.95  

         

189.92   FTES  

          

80,672.43  

2.2.3 สาขาวิศวกรรมไฟฟา                           -          

2.2.4 หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา 

        

10,509,509.04  

        

3,281,778.53  

    

1,059,958.00  

        

4,874,602.62  

   

19,725,848.20  

         

259.27   FTES  

          

76,082.26  

2.2.5 หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

          

2,817,616.51  

          

797,059.41  

       

257,436.48  

        

2,429,799.91      6,301,912.31  

          

62.97   FTES  

        

100,078.01  

2.2.6 หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

            

715,767.96  

            

54,934.70  

        

17,742.96  

          

111,348.60  

       

899,794.22  

            

4.34   FTES  

        

207,325.86  

2.2.7 

หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุม

อัตโนมัติ 

          

5,393,882.56  

        

1,536,019.69  

       

496,107.93  

        

3,113,399.21  

   

10,539,409.39  

         

121.35   FTES  

          

86,851.33  
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  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ                           -          

2.2.8 หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส 

            

930,543.20  

          

280,242.90  

        

90,513.64  

          

803,685.03      2,104,984.77  

          

22.14   FTES  

          

95,076.10  

2.2.9 หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 

          

7,212,228.93  

        

2,178,780.96  

       

703,708.76  

        

1,816,552.22  

   

11,911,270.87  

         

172.13   FTES  

          

69,199.27  

3. การเรียนการสอนดานสังคมศาสตรระดบัปริญญาตร ี                 

3.1 สาขาบริหารธุรกิจ                 

3.1.1 หลักสูตร บธ.บ.การจัดการ 

          

1,350,854.11  

          

378,973.46  

       

122,401.91  

        

1,081,864.93      2,934,094.41  

          

29.94   FTES  

          

97,999.15  

3.1.2 หลักสูตร บธ.บ.การตลาด 

          

1,265,235.86  

          

346,949.32  

       

112,058.66  

          

813,111.28      2,537,355.12  

          

27.41   FTES  

          

92,570.42  

3.1.3 หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ 

          

7,825,012.68  

        

2,228,399.39  

       

719,734.67  

        

1,236,620.18  

   

12,009,766.92  

         

176.05   FTES  

          

68,217.93  

3.1.4 หลักสูตร บริหารธุรกิจ ผลรวม 

        

10,037,072.30  

        

2,954,322.17  

       

954,195.23  

        

3,557,755.51  

   

17,503,345.21  

         

233.40   FTES  

          

74,992.91  

3.1.5 สาขาบัญช ี                           -          

3.1.6 หลักสูตร บช.บ.การบัญช ี

          

9,606,995.37  

        

3,057,609.53  

       

987,555.27  

        

1,648,338.46  

   

15,300,498.62  

         

241.56   FTES  

          

63,340.37  

4. การเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับปวส.     

                  

-              

4.1 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล                 

4.1.1 หลักสูตร ปวส.ชางกลเกษตร 

            

106,815.63  

            

71,114.53  

        

31,200.78    

       

209,130.94  

            

9.00   คน  

          

23,236.77  

4.2 สาขาวิศวกรรมไฟฟา                                           -                      
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-    -    

4.2.1 หลักสูตร ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร 

             

71,210.42  

            

47,409.69  

        

20,800.52    

       

139,420.63  

            

6.00   คน  

          

23,236.77  

4.2.2 หลักสูตร ปวส.อิเล็กทรอนิกส 

             

35,605.11  

            

23,704.84  

        

10,400.26  

           

76,969.08  

       

146,679.29  

            

3.00   คน  

          

48,893.10  

5. การเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับปวช.                 

5.1 สาขาวิศวกรรมศาสตร                 

5.1.1 หลักสูตร ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร 

            

683,773.04  

          

458,293.64  

       

201,071.70        1,343,138.39  

          

58.00   คน  

          

23,157.56  

6. การเรียนการสอนดานสังคมศาสตรระดบัปวช.                 

7. ดําเนินการวิจัยเพื่อสรางองคความรู 

            

360,000.00    

                  

-    

                     

-    

       

360,000.00  

            

2.00  

 

โครงการ  

        

180,000.00  

8. เผยแพรความรูและใหบริการวิชาการ 

            

827,380.20    

                  

-    

                     

-    

       

827,380.20  

            

8.00  

 

โครงการ  

        

103,422.53  

9. สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 

            

149,203.00  

                     

-    

                  

-    

                     

-    

       

149,203.00  

            

6.00  

 

โครงการ  

          

24,867.17  

10. งานศูนยวัฒนธรรม                 

10.1 ดําเนินการวิจัยเพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรม                 

10.2  ดําเนินการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                 

รวมตนทุนกิจกรรม 

             

67,810,356.50  

           

20,138,667.83  

        

6,573,958.00  

          

25,929,697.93  

    

120,452,680.26  

          

1,635.57  

              

-    

          

1,660,993.28  
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รายงานตนทุนผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 

ชื่อกิจกรรม 
เงินใน

งบประมาณ 

เงินนอก

งบประมาณ 
งบกลาง คาเสื่อมราคา  ตนทุนรวม   ปริมาณ  

 หนวย

นับ  
 ตนทุนตอหนวย  

กิจกรมจัดการเรียนการสอน                 

1.การเรียนการสอนระดับปรญิญาโท                 

2. การเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับปริญญาตร ี                 

2.1 สาขาครุศาสตรอตุสาหกรรม                 

2.1.1 หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟา 

            

51,644.59  

            

14,809.58  

          

4,783.24                     -    

            

71,237.41  

             

1.17   FTES  

        

60,886.68  

2.1.2 หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

            

84,750.09  

            

24,302.91  

          

7,849.42                     -    

           

116,902.42  

             

1.92   FTES  

        

60,886.68  

2.2.1 สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม                               -          

2.2.2 หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 

        

7,775,255.91  

        

2,403,962.58  

       

776,438.56  

      

4,365,650.90  

       

15,321,307.95  

         

189.92   FTES  

        

80,672.43  

2.2.3 สาขาวิศวกรรมไฟฟา                               -          

2.2.4 หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา 

      

10,509,509.04  

        

3,281,778.53  

    

1,059,958.00  

      

4,874,602.62  

       

19,725,848.20  

         

259.27   FTES  

        

76,082.26  

2.2.5 หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

        

2,817,616.51  

          

797,059.41  

       

257,436.48  

      

2,429,799.91  

        

6,301,912.31  

           

62.97   FTES  

      

100,078.01  

2.2.6 หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

          

715,767.96  

            

54,934.70  

        

17,742.96                     -    

           

788,445.62  

             

4.34   FTES  

      

181,669.50  

2.2.7 

หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุม

อัตโนมัติ 

        

5,393,882.56  

        

1,536,019.69  

       

496,107.93  

      

3,238,672.69  

       

10,664,682.87  

         

121.35   FTES  

        

87,883.67  
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  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ                               -          

2.2.8 หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส 

          

930,543.20  

          

280,242.90  

        

90,513.64  

        

803,685.03  

        

2,104,984.77  

           

22.14   FTES  

        

95,076.10  

2.2.9 หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 

        

7,212,228.93  

        

2,178,780.96  

       

703,708.76  

      

1,816,552.22  

       

11,911,270.87  

         

172.13   FTES  

        

69,199.27  

3. การเรียนการสอนดานสังคมศาสตรระดบัปริญญาตร ี                 

3.1 สาขาบริหารธุรกิจ                 

3.1.1 หลักสูตร บธ.บ.การจัดการ 

        

1,350,854.11  

          

378,973.46  

       

122,401.91  

      

1,081,864.93  

        

2,934,094.41  

           

29.94   FTES  

        

97,999.15  

3.1.2 หลักสูตร บธ.บ.การตลาด 

        

1,265,235.86  

          

346,949.32  

       

112,058.66  

        

813,111.28  

        

2,537,355.12  

           

27.41   FTES  

        

92,570.42  

3.1.3 หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ 

        

7,825,012.68  

        

2,228,399.39  

       

719,734.67  

      

1,236,620.18  

       

12,009,766.92  

         

176.05   FTES  

        

68,217.93  

3.1.4 หลักสูตร บริหารธุรกิจ ผลรวม 

      

10,037,072.30  

        

2,954,322.17  

       

954,195.23  

      

3,557,755.51  

       

17,503,345.21  

         

233.40   FTES  

        

74,992.91  

3.1.5 สาขาบัญช ี                               -          

3.1.6 หลักสูตร บช.บ.การบัญช ี

        

9,606,995.37  

        

3,057,609.53  

       

987,555.27  

      

1,648,338.46  

       

15,300,498.62  

         

241.56   FTES  

        

63,340.37  

4. การเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับปวส.     

                  

-              

4.1 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล                 

4.1.1 หลักสูตร ปวส.ชางกลเกษตร 

          

106,815.63  

            

71,114.53  

        

31,200.78                     -    

           

209,130.94  

             

9.00   คน  

        

23,236.77  

4.2 สาขาวิศวกรรมไฟฟา                                               -                       
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-    -    

4.2.1 หลักสูตร ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร 

            

71,210.42  

            

47,409.69  

        

20,800.52                     -    

           

139,420.63  

             

6.00   คน  

        

23,236.77  

4.2.2 หลักสูตร ปวส.อิเล็กทรอนิกส 

            

35,605.11  

            

23,704.84  

        

10,400.26  

         

63,044.20  

           

132,754.41  

             

3.00   คน  

        

44,251.47  

5. การเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับปวช.                 

5.1 สาขาวิศวกรรมศาสตร                 

5.1.1 หลักสูตร ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร 

          

683,773.04  

          

458,293.64  

       

201,071.70                     -    

        

1,343,138.39  

           

58.00   คน  

        

23,157.56  

6. การเรียนการสอนดานสังคมศาสตรระดบัปวช.                 

7. ดําเนินการวิจัยเพื่อสรางองคความรู     

                  

-                       -                          -       โครงการ    

8. เผยแพรความรูและใหบริการวิชาการ     

                  

-                       -                          -       โครงการ    

9. สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม   

                     

-    

                  

-                       -                          -       โครงการ    

10. งานศูนยวัฒนธรรม                 

10.1 ดําเนินการวิจัยเพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรม                 

10.2  ดําเนินการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม              โครงการ    

รวมตนทุนกิจกรรม 

           

66,473,773.30  

           

20,138,667.83  

        

6,573,958.00  

        

25,929,697.93  

          

119,116,097.06  

           

1,619.57  

                

-    

        

1,323,437.93  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนนา (เชียงราย) 

รายงานตนทุนผลผลิต 

ประจําปงบประมาณ 2562 

         
ตารางท่ี 1  รายงานรายไดแยกประเภทตามแหลงของเงิน 

     
         รายได 

        

 

รายไดจากรัฐบาล 

   

         69,484,803.13  

  

 

รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา 

  

         27,455,300.00  

  

 

รายไดจากการขายสินคาและบริการ 

  

          3,730,520.00  

  

 

รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค 

  

             148,032.25  

  

 

รายไดดอกเบ้ียของหนวยงาน 

  

             501,959.33  

  

 

รายไดอื่น 

    

          3,635,512.50  

  

 

รายไดรวม 

    

       104,956,127.21  

  

 

รายไดสูง/ตํ่ากวาคาใชจายสะสม 

  

-        80,715,420.08  
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ตารางท่ี 2 รายงานประเภทคาใชจายของหนวยงาน 

ประเภทคาใชจาย เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง(ถามี) รวม 

1.คาใชจายบคุลากร          39,951,753.60             7,341,450.00                          -           47,293,203.60  

2.คาใชจายในการฝกอบรม           3,553,085.61             2,006,722.37                          -             5,559,807.98  

3.คาใชจายในการเดินทาง              877,474.34               783,992.68                          -             1,661,467.02  

4.คาใชสอยและคาวัสดุ          18,051,413.84             8,574,246.03                          -           26,625,659.87  

5.คาสาธารณูปโภค           3,985,045.92               232,340.75                          -             4,217,386.67  

6.คาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย          23,590,354.49             2,339,343.44                          -           25,929,697.93  

7.คาใชจายอ่ืน               55,000.00             1,199,916.00             6,573,958.00           7,828,874.00  

รวม         90,064,127.80          22,478,011.27            6,573,958.00       119,116,097.07  

  คาใชจายรวมตามงบการเงิน          91,048,685.80           22,478,011.27          113,526,697.07    
  

หัก คาใชจายท่ีไมเก่ียวของในการผลิตผลผลิต       

         คาใชจายขาราชการบํานาญ (เงินบํานาญและสวัสดิการตาง ๆ)               25,250.00      

  

       คาใชจายสวนกลางท่ีตองปนสวน 
  -          6,573,958.00  -          6,548,708.00    

  

รวม คาใชจายผลผลิตของหนวยงาน 

          120,075,405.07    
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-2-01 รายงานตนทุนตอหนวยผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 
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 ขอ 3.ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย

ภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและใหระดับความเสี่ยง

ลดลงจากเดิม 

  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : หนวยยุทธศาสตรและแผน / นส.สายสมร ต๊ิบมา 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : หนวยประกันคุณภาพการศึกษา / นางจันทรเพ็ญ สุวรรณ 

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : นส.ณิชาภา  ปญโญ 

โทรศัพท : 053-723979 

E-mail :   
 

          มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเส่ียง และควบคุมภายใน

ประจําปงบประมาณ 2563 เลขท่ี 29/2563 และจัดทําแผนบริหารความเส่ียงท่ีไดจากการวิเคราะหการบริหาร

ความเส่ียงในภาพรวมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไดนํากรอบการบริหารความเส่ียงองคกรเชิงบูรณาการ 

(Enterprise Risk Management – Integrated Framework) ตามแนวทาง COSO ERM มาประยุกตใชเปน

แนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงของเขตพื้นท่ี โดยไดกําหนดใหมีการวิเคราะหและประเมิน

ความเส่ียงให ครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน คือ 1) ความเส่ียงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย 2) 

ความเส่ียงดานการปฏิบัติการ 3) ความเส่ียงดานทรัพยากร เชน การเงิน 4) ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ 5) ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมความเส่ียงได โดย

ดําเนินการบริหารความเส่ียงและวิเคราะหความเส่ียงจากยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และระดับหนวยงานโดย

ใหครอบคลุมพันธกิจ 4 ดานของมหาวิทยาลัย คือ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวิจัยและการบริการ

วิชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดานการบริหารจัดการองคกร ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 

          คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

เชียงราย ไดเห็นชอบแผนการบริหารความเส่ียง ซึ่งมีจํานวน 2 ประเด็นอันประกอบดวย   

          1) จํานวนนักเรียนท่ีรับเขาศึกษาใหมในระดับปริญญาตรี มีความเปนไปไดท่ีจะไมเปนไปตามเปาหมาย   

          2) ขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดานจึงขาดความตอเนื่องในการดํารงความเปนองคกรแหงการ

เรียนรู 

 โดยแผนการบริหารความเส่ียงระดับเขตพื้นท่ีท้ัง 2 ประเด็น มีหนวยงานผูรับผิดชอบภายใน

มหาวิทยาลัยทําหนาท่ีดําเนินการตามกิจกรรมควบคุม เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของแตละความเส่ียง 

มหาวิทยาลัยมีการนํากระบวนการบริหารความเส่ียงมาใชในมหาวิทยาลัยจะเปนหลักประกันสวนหนึ่งท่ี

สามารถทําใหการดําเนินงานตาง ๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาประสงคท่ีต้ังไวเนื่องจากการบริหาร

ความเส่ียงเปนการวิเคราะหและคาดการณในอนาคตภายใตหลักเหตุและผลเพื่อกําหนดหลักการและวิธีการลด

หรือปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในการดําเนินงาน  
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-3-01 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประจําป 2563 เลขท่ี 29/2563 

5.1-3-02 แผนการบริหารความเส่ียง ประจําป 2563 

5.1-3-03 แผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ประจําป 

2563 

 

 ขอ 4.บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการทีอ่ธบิายการดําเนินงาน                

อยางชัดเจน 

  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : รองอธิการบดี 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักงานบริหารเขตพื้นท่ี 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : นางสาวณภัทร  ปญญาวงค 

โทรศัพท : 1002 

E-mail :   

 

1. หลักประสิทธิผล  มหาวิทยาลัยไดกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ แผนยุทธศาสตรตามกรอบแผนระยะยาว 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยไดจัดทําและจัดทํายุทธศาสตรและแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย พ.ศ. 2561-2567 โดยมียุทธศาสตรและเปาประสงคท่ีชัดเจน 

(5.1-4-01) มีคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนแผนกลยุทธใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และสอดคลองกับ

นโยบายของรัฐบาล รวมท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) (5.1-4-02)   มีกรอบและแนวทางการบริหารจัดการดานการเงิน

และงบประมาณอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ดังแผนกลยุทธทางการเงิน มทร.ลานนา เชียงราย ระยะ 5 ป 

ประจําป 2561-2565 (5.1-4-03) มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป (5.1-4-04) รวมถึงมีการรายงาน

แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๑ มทร.ลานนา (5.1-4-05) 

2. หลักความมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยมุงพัฒนาตามนโยบายและแผนพัฒนา  

ตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (5.1-4-05) สามารถใชทรัพยากรท้ังดานตนทุน แรงงานและระยะเวลา 

ใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมท้ังบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามพันธกิจใหเกิดความคุมคา เชน แผนกลยุทธทาง

การเงิน มทร.ลานนา เชียงราย ระยะ 5 ป ประจําป 2561-2565 (5.1-4-06) การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 

มทร.ลานนา เชียงราย ประจําป (5.1-4-07) และจัดทํารายงานตนทุนการผลิต (5.1-4.08) 
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3. หลักการตอบสนอง  มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ 

ตามพันธกิจท่ีไดรับมอบหมาย  โดยกําหนดใหทุกสาขา/หนวยงาน  ใชแนวทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา 

สูความเปนเลิศ ท่ีมุงคุณภาพการใหบริการแกผูมารับบริการตางๆ เปนสําคัญ  โดยการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน 

เพื่อปรับปรุงข้ันตอน  กระบวนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงมาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ (5.1-4-09)  

มีคณะกรรมการทํางานรวมกับภาคประชาชน (5.1-4-10) เพื่อพัฒนาระบบกลไกการรับรูความคาดหวังความ

ตองการของประชาชนในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ การใหบริการวิชาการใหสอดคลองเช่ือมโยง

กับบริบทของชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีการนํานวัตกรรมมาพัฒนามาตรฐานการใหบริการ (5.1-4-11) 

ไดแก ระบบทะเบียนกลางออนไลน ระบบสืบคนทรัพยากรหองสมุด ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต(e-jobs) 

มีการพัฒนาและสนับสนุนผูปฏิบัติงานใหมีความรู และความสามารถและมีใจใหบริการ เชน สนับสนุนให

บุคลากรสายวิชาการไปฝกอบรม(เพิ่มเติมความรูทางวิชาชีพ) เฉพาะทาง , การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลัง เปนตน (5.1-4-12) 

4. หลักความรับผิดชอบ กําหนดใหมีการจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน (JD) ภาระงานและหนาท่ี 

ความรับผิดชอบตามตําแหนงงานของมหาวิทยาลัย (5.1-4.13) มีการถายทอดตัวช้ีวัด คาเปาหมายองคกรสูระดับ

บุคคล (5.1-4-14) มีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (5.1-4-15) มีการดําเนินการ

กิจกรรม เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร (5.1-4-16)  มีระบบการควบคุมภายในและบริหาร

ความเส่ียง (5.1-4-17) และใหความสําคัญกับการปฏิบัติรวมกับหนวยงานอื่นๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชน เพื่อการ

ปฏิบัติงานตอบสนองชุมชน สังคม (5.1-4-18) 

5. หลักความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกภาคสวนตางๆ หลากหลายรูปแบบและหลากหลาย

ชองทาง เชน เว็บไซต ขาวประชาสัมพันธ การติดประกาศ อินเตอรเน็ต (5.1-4-19) มีการดําเนินการตามกลไก 

การตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ (5.1-4.20) มีการดําเนินการและ

เผยแพรแผนกลยุทธทางการเงิน ประจําป พ.ศ. 2๕๖๑-2567 มีการเผยแพรมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 

เขตพื้นท่ี (5.1-4-21) 

6. หลักการมีสวนรวม มีการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารมหาวิทยาลัยโดยใหบุคลากรรวมเปน

คณะกรรมการ/คณะทํางาน ในระดับตางๆ ในจังหวัดและอําเภอ เพื่อเปนการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการ

ประชุม สัมมนา การระดมความคิดเห็นตางๆ (5.1-4-22) มีการเผยแพรขอมูลการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

เชน รายงานประจําป ใหแกผูท่ีเกี่ยวของและผูสนใจทราบ ดวยชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต (5.1-4-23) 

7. หลักการกระจายอํานาจ มีการมอบอํานาจและการกระจายอํานาจการตัดสินใจท่ีเปนลายลักษณ

อักษร เชน คําส่ังแตงต้ังผูอํานวยการกอง คําส่ังปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาสาขา/หัวหนาหลักสูตร บันทึกเสนอรายช่ือ

แตงต้ังใหผูบริหารระดับตาง ๆ รักษาราชการแทนผูบริหาร กรณีไปราชการหรือไมสามารถปฏิบัติราชการในพื้นท่ี

ได การมอบอํานาจใหบุคลากร/ผูปฏิบัติงาน ไดรับผิดชอบและตัดสินใจแทนในงานท่ีเกี่ยวของ (5.1-4-24) 

8. หลักนิติธรรม มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทํา และเผยแพร ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเปนธรรม และ 

เปนรูปธรรมชัดเจน ในการบริหารจัดการเพื่อเกิดความเทาเทียมกัน (5.1-4-25) มีกลไกใหความเปนธรรม
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กระบวนการสอบหาขอเท็จจริง การพิจารณาความผิด โดยการแตงต้ังคณะกรรมการสืบหาขอเท็จจริง 

เพื่อดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของ (5.1-4-26) 

9. หลักความเสมอภาค  มีการปฏิบัติราชการท่ีใหบริการแกประชาชนทุกคนอยางเทาเทียมกัน โดยท่ีไม

มีขอจํากัดในเรื่องเพศ วัย ภาษา ฐานะ ท่ีอยูอาศัย หรือแมแตความสมบูรณของสภาพรางกาย โดยมีการกระจาย

โอกาสทางการศึกษาเพื่อความเสมอภาคผานระบบการคัดเลือกศึกษาตอท่ีหลากหลาย เชน การสอบคัดเลือก 

ผูเขาศึกษาตอจากสวนกลาง จากนักเรียนโควตาในภาคตางๆ นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ คุณธรรมจริยธรรม 

เปนตน (5.1-4-27) การใหความเสมอภาคในการสอบคัดเลือก การสรรหาบุคลากรเขาปฏิบัติงาน ท่ีกําหนด

หลักเกณฑ วิธีการอยางชัดเจน มีการทบทวนแนวทางการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนคาจางของบุคลากร  

การกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (5.1-4-28) มีการจัดระบบการใหบริการท่ีคํานึงถึง

ความเสมอภาค  เชน การจัดอบรมการใชงานฐานขอมูลวิจัย /การสืบคนขอมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ ใหกับ

นักศึกษา และบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน (5.1-4.29)  

10. หลักมุงเนนฉันทามติ   ผูบริหารของเขตพื้นท่ีฯ รวมกันหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุมผูมีสวนได 

สวนเสียท่ีเกี่ยวของ ซึ่งเปนขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ีไดรับ

ประโยชนและเสียประโยชน เชน การประชุมหารือเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขไฟปาและหมอก

ควันในพื้นท่ีตําบลทรายขาว ประจําป 2563 รวมกับผูนําชุมชน และองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว (5.1-4-

30) 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.หลักประสิทธิผล 

สกอ.5.1-4-01 ยุทธศาสตรและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 

พ.ศ. 2561-2567 

สกอ.5.1-4-02 เลมแผนปฏิบัติราชการประจําป 2562 

สกอ.5.1-4-03 แผนกลยุทธทางการเงิน มทร.ลานนา เชียงราย ระยะ 5 ป ประจําป 2561-2565 

สกอ.5.1-4-04 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 2562 

สกอ.5.1-4-05 หนังสือ ท่ี สปศ 1003/41 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2562  เรื่อง รายงานแผนพัฒนา

คุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2561  มทร.ลานนา 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2. หลักความประสิทธิภาพ 

สกอ.5.1-4-06 ยุทธศาสตรและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 

พ.ศ. 2561-2567 

สกอ.5.1-4-07 รายงานผลการดําเนินงาน มทร.ลานนา เชียงราย ประจําปงบประมาณ 2562 

สกอ.5.1-4-08  - แผนกลยุทธทางการเงิน มทร.ลานนา เชียงราย ระยะ 5 ป ประจําป 2561-2565 

- รายงานวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ 2562 

- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําระบบฐานขอมูลตนทุนตอหนวยผลผลิต งปม.

2562 

3.หลักการตอบสนอง 

สกอ.5.1-4-09 - โครงการสงเสริมการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน (สนับสนุนบริหาร และสนับสนุน

วิชาการ) 

สกอ.5.1-4-10 

 

- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการทํางานรวมกับภาครัฐและประชาชน 

- บันทึกขอตกลงความรวมมือทางดานบริการวิชาการ 

สกอ.5.1-4-11 ระบบทะเบียนกลางออนไลน ระบบสืบคนทรัพยากรหองสมุด ระบบภาวะการมีงาน

ทําของบัณฑิต (e-jobs) 

สกอ.5.1-4-12 - หนังสือใหบุคลากรเขารวมโครงการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ ประจําป งป

ม. 2561 

- หนังสือใหบุคลากรเขารวมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพเลขานุการผูบริหารยุคใหม  

4. หลักความรับผิดชอบ 

สกอ.5.1-4-13 คําบรรยายลักษณะงาน(Job Description) 

สกอ.5.1-4-14 การถายทอดตัวช้ีวดั คาเปาหมาย สูระดับบุคคล ภายใตโครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการทบทวนความรูและทักษะการประเมินฯ 

 

สกอ.5.1-4-15 

 

 

ขอตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการและสายสนับสนุน 

 

สกอ.5.1-4-16 - ประมวลภาพกิจกรรมใหกําลังใจ แกบุคลากรท่ีสูญเสียสมาชิกในครอบครัว และ

กิจกรรมสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรทุกระดับ 

- โครงการฝกอบรม “สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

มทร.ลานนา เชียงราย 
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สกอ.5.1-4-17 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง 

ประจําปงบประมาณ 2562 

สกอ.5.1-4-18 การปฏิบัติรวมกับหนวยงานอื่นๆ เพื่อการปฏิบัติงานตอบสนองชุมชน สังคม เชน 

- คณะกรรมการระดับอําเภอ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

ฐานราก 

ในพื้นท่ีตาม “โครงการไทยนิยมยั่งยนื” 

 - คําส่ังคณะกรรมการการฝกปองกันบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดเชียงราย (กอปภ.จ.ชร)  

- คณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย 

5.หลักความโปรงใส 

สกอ.5.1-4-19 ประมวลภาพแสดงถึงเปดเผยขอมูลขาวสารแกภาคสวนตางๆ หลากหลายรูปแบบ

และหลากหลายชองทาง เชน เว็บไซต  ขาวประชาสัมพันธ  การติดประกาศ  

อินเตอรเน็ต 

สกอ.5.1-4-20 - มีนักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานประจํา ณ สํานักงานบริหาร มทร.ลานนา 

เชียงราย  

- แผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2562  

สกอ.5.1-4-21 เผยแพรแผนกลยุทธทางการเงิน ประจําป พ.ศ. 2557-2567 

การเผยแพรมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นท่ี ผานทาง web site 

มหาวิทยาลัย 

6.หลักการมีสวนรวม 

สกอ.5.1-4-22 

 

 

คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน ในระดับตางๆ 

- คําส่ังคณะกรรมการขับเคล่ือนแผนกลยุทธ ป พ.ศ.2561-2567 

- คําส่ังคณะกรรมการดําเนินงานศูนยวัฒนธรรมศึกษา 

- คําส่ังคณะกรรมการอนุรักษพลังงาน ปงบประมาณ 2562 

- คําส่ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองขอเสนอโครงการวิจัย ปงบประมาณ 2562 

สกอ.5.1-4-23 - ภาพแสดงถึงการเผยแพรขอมูลการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เชน รายงาน

ประจําป รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นท่ี ใหแกผูท่ีเกี่ยวของและ

ผูสนใจทราบ ดวยชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต , ระบบจัดเก็บขอมูล

อิเล็กทรอนิกส (e – document )  
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

7.หลักการกระจายอํานาจ 

สกอ.5.1-4-24 - คําส่ังแตงต้ังผูอํานวยการกอง  

- คําส่ังปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาสาขา/หัวหนาหลักสูตร  

- บันทึกเสนอรายช่ือแตงต้ังใหผูบริหารระดับตางๆ เชน เสนอแตงต้ังรักษาราชการ

แทน 

รองอธิการบดี กรณีไปราชการหรือไมสามารถปฏิบัติราชการในพื้นท่ีได 

8.หลักนิติธรรม 

สกอ.5.1-4-25 - ภาพแสดงถึงการเผยแพรขอมูล ระเบียบ ขอบังคับ ตางๆ  

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ลานนา เชียงราย  

เรื่อง  การพิจารณาตอสัญญาจางของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) ท่ี

มีผลงาน 

ไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

สกอ.5.1-4-26 - คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสืบหาขอเท็จจริงกรณีจําหนายครุภัณฑชําคุด 

- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป 

 

9.หลักความเสมอภาค 

สกอ.5.1-4-27 - ประกาศรายช่ือนักศึกษาท่ีไดรับทุนสําหรับผูท่ีมีผลการเรียนดีเดน ประจําภาค

การศึกษา 

ท่ี 1/2562 

- ภาพแสดงการจัดระบบการบริการทางกายภาพสําหรับผูพิการ 

สกอ.5.1-4-28 - กระบวนการสอบคัดเลือก และการสรรหาบุคลากรเขาปฏิบัติงาน 

- การประเมินผลการปฏิบัติ 

สกอ.5.1-4-29 - การจัดอบรมการใชงานฐานขอมูลวิจัย /การสืบคนขอมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ 

ใหกับนักศึกษา  

- คําส่ังและสัญญาฯท่ี460/2563,461/2563ใหพนกังานในสถาบันอุดมศึกษา

เดินทางไปฝกอบรม(เพิ่มเติมความรูทางวิชาชีพ)ภายในประเทศ 2 ราย(อาจารย

สาขาการบัญชี) 

10.หลักมุงเนนฉันทามติ 

สกอ.5.1-4-30 ประชุมหารือเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขไฟปาและหมอกควันในพื้นท่ี

ตําบลทรายขาว ประจําป 2563 
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 ขอ 5.การกํากบัตดิตาม สงเสริมสนับสนุนใหทกุหนวยงานในสถาบนัมีการดําเนนิการจัดการความรูตามระบบ 

  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : ผูอํานวยการกองการศึกษาเชียงราย 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการองคความรู 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : งานประกนัคุณภาพการศึกษา , คณะ 

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : นางจันทรเพ็ญ  สุวรรณ / นส.ณิชาภา ปญโญ 

โทรศัพท : 1302 

E-mail :  Lapa_pen@hotmail.com 
 

  มทร.ลานนา เชียงราย ไดจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2563 ภายใตประเด็น

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย  ดังตอไปนี้ 

  แผนท่ี 1 ดานการผลิตบัณฑิต 

  แผนท่ี 2 ดานการวิจัยและบริการวิชาการ 

  แผนท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ 

ปงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย แตงต้ังคําส่ังเลขท่ี 40/2563 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดการองคความรู ปงบประมาณ 2563 ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 

ประกอบดวยคณะกรรมการการจัดการองคความรู 3 ดาน ไดแก 1) ดานการจัดการผลิตบัณฑิต  2) ดานการวิจัย

และบริการวิชาการ  3) ดานการบริหารจัดการ  มีหนาท่ี ดังตอไปนี้ (5.1-5-01)  

1. จัดทําแผนการจัดการความรู ดานการผลิตบัณฑิต , ดานการวิจัยและบริการวิชาการ และดานการ

บริหารจัดการ 

2. ดําเนินการจัดการความรูตามแผนการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต การวิจัยและบริการวิชาการ 

และดานการบริหารจัดการ (5.1-5-02) 

3. เช่ือมโยงความรูในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูในวงท่ีกวางข้ึน

เพื่อใหเกิดพลังความรวมมือในการเรียนรูและยกระดับความรูเพื่อการปฏิบัติท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได 

4. สงเสริมใหเกิดชุมชนนักปฏิบัติ (Cop : Community of Practice) ในเรื่องท่ีเปนความรูหรือเปน

หัวใจในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 

5. เก็บรวบรวมความรูท่ีไดเพื่อเผยแพรโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหขอมูลเปนปจจุบัน เชน เว็บไซต 

เว็บบล็อก เปนตน 

6. สรุปรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการดานการจัดการความรู เสนอประธานคณะกรรมการ

จัดทํายุทธศาสตรและบริหารจัดการความรูในองคกรของคณะ/หนวยงานและมหาวิทยาลัย 

7.รายงานผลการดําเนินงานดานการจัดการความรูของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยในระบบ

การตรวจประเมินใหเรียบรอยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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คณะกรรมการการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดดําเนินการประชุมผาน

ระบบการประชุมทางไกล VDO conference ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2563 ไดรวมกันหาแนวทางการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการ KM มีมติใหคณะกรรมการ KM ทุกเขตพื้นท่ีจัดทําแผนการจัดการความรู 3 ดาน 

ไดแกดานการผลิตบัณฑิต  ดานการวิจัยและบริการวิชาการ และดานการบริหารจัดการ พรอมท้ังแตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินงานท้ัง 3 ดาน ท่ีประกอบไปดวยตัวแทนจากคณะเขามาเปนกรรมการรวม (5.1-5-03) 

คณะกรรมการจัดการความรูแตละดานประชุมจัดทําแผนการคนหาความรูจากตัวบุคคล  และกําหนด

ประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู  ผานชองทางกลุมไลน เนื่องจากสถานการณการระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงตองดําเนินการตามนโยบายโดยการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูผาน

ส่ือออนไลน  ซึ่งมีแผนการดําเนินงานของแตละดาน ดังตอไปนี ้(5.1-5-03) 

กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลาดําเนิน

กิจกรรม 

ดานการผลิตบัณฑิต 

การคนหาความรู 

-แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรูดานการบริหารจัดการ 

-ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู เพื่อจัดทําแผนการคนหาความรูจากตัวบุคคล และ

กําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู 

-คณะกรรมการฯ แตงต้ังประธานและเลขาประจํากลุมจดบันทึกวิธีการการจัดการความรู

ในการผลิตบัณฑิตใหเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพของคณะ กรรมการทุกคนจัดเก็บและสรุป

ความรูท่ีไดแตละครั้ง 

-กําหนดคนจับเวลาเพื่อกําหนดเวลาการแบงปนความรูของกรรมการทุกคน 

-คณะกรรมการทุกคนแบงปนความรูวิธีการการจัดการความรูในการผลิตบัณฑิตใหเปนท่ี

ยอมรับในวงวิชาชีพ คนละ 5 นาที 

-ในกรณีคณะกรรมการท่ีไมสามารถเขารวมประชุมแบงปนความรูในครั้งนี้ ท่ีประชุม

มอบหมายใหประธานท่ีประชุมติดตามใหกรรมการทานนั้น แบงปนความรูวิธีการการ

จัดการความรูในการผลิตบัณฑิตใหเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพใหเลขาท่ี ประชุมเพื่อรวบรวม

เรื่องเลาใหไดครบทุกคน และกําหนดวันประชุมสรุปความรูของกรรมการทุกคน 

สัปดาหแรกของ

เดือนกุมภาพันธ63 

การจัดความรูใหเปนระบบ 

-นําความรูท่ีไดจากการแบงปนความรูมาทบทวนและเรียบเรียงเปนขอ, เปนประเด็น และ

เปนองคความรู 

-นําประเด็นและองคความรูวิธีการการจัดการความรูในการผลิตบัณฑิตใหเปนท่ียอมรับใน

วงวิชาชีพท่ีไดมาเรียบเรียงเปนข้ันตอนการทําสมรรถนะการปฏิบัติงานแตละงานท่ี

ตอบสนองยุทธศาสตรและพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 

5 พค. 63 
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กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลาดําเนิน

กิจกรรม 

การประมวลและกลั่นกรองความรู 

-คณะกรรมการฯ กล่ันกรองและตรวจสอบองคความรูท่ีไดโดยการปรับขอความใหเปน

ภาษาท่ีเขาใจงาย และกําหนดความหมายของคําศัพทเฉพาะ เพื่อใหคนอื่นนําไปใชไดงาย 

12 พค. 63 

การเขาถึงความรู 

-ทําบันทึกรายงานผลความรูท่ีไดจากการแบงปนความรูของคณะกรรมการฯ เสนอผูบริหาร

เขตพื้นท่ีเชียงรายรับทราบ และบันทึกใหอาจารยผูสอนนําไปเปนแนวทางในการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษาท่ีจบมามีทักษะความรูเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพ 

-ประชุมหัวหนาหลักสูตรทุกหลักสูตรมารับฟงวิธีการการจัดการความรูในการผลิตบัณฑิต

ใหเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพท่ีไดจากการกล่ันกรองความรู 

19 พค. 63 

การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

-ประชุมหัวหนาหลักสูตรท่ีมีการนําวิธีการจัดการความรูในการผลิตบัณฑิตใหเปนท่ียอมรับ

ในวงวิชาชีพไปใช มาสรุปผลการนําไปใชท้ังดานดี และไมดี เพื่อนํามาปรับปรุงวิธีการ

จัดการความรูในการผลิตบัณฑิตใหเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพ 

-ทําการประเมินผลการใชวิธีการจัดการความรูในการผลิตบัณฑิตใหเปนท่ียอมรับในวง

วิชาชีพ แบบ Pretes และ Postes  

26 พค. 63 

การเรียนรู  

การติดตามผลการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต ปการศึกษา 2563 

-คณะกรรมการฯจัดทําคูมืออธิบายกระบวนการดําเนินงานการใชวิธีการจัดการความรูใน

การผลิตบัณฑิตใหเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพเพื่อเผยแพรใหอาจารยผูสอนทุกทานไดนํา

วิธีการไปใชไดอยางถูกตอง 

-จัดทํารายงานผลลัพธท่ีไดจากการนําวิธีการจัดการความรูในการผลิตบัณฑิตใหเปนท่ี

ยอมรับในวงวิชาชีพไปใช ท้ังดานท่ีประสบความสําเร็จ และดานท่ีไมประสบความสําเร็จ    

-วัดผลลัพธจากรอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนทดสอบหลังเรียนมากกวาคะแนนทดสอบกอน

เรียน 

 

29 พค. 63 
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กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลาดําเนิน

กิจกรรม 

ดานการวิจัยและบริการวิชาการ 

การคนหาความรู/การบงช้ีความรู 

-แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรูดานการวิจัย 

-ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู เพื่อจัดทําแผนการคนหาความรูจากตัวบุคคล และ

กําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู 

สัปดาหแรกของ

เดือนกุมภาพันธ63 

การสรางและแสวงหาความรู 

 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อแสวงหาความรูจากตัวบุคคล 

-คณะกรรมการฯ แบงปนความรูทุกวันพุธ ชวงเวลา 09.30 – 11.00 น. ของเดือน ต้ังแต

เดือนมีนาคม 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 หรืออาจมีการปรับเปล่ียนวิธีการตาม

สถานการณท่ีเกิดข้ึนในแตละครั้ง 

-คณะกรรมการฯแตงต้ังประธานและเลขาประจํากลุมจดบันทึกวิธึการการสงเสรมิการ

เผยแพรผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรคนวัตกรรมและผลงานบริการวิชาการในระดับชาติ 

และนานาชาติของคณะกรรมการทุกคนจัดเก็บและสรุปความรูท่ีไดแตละครั้ง 

-กําหนดคนจับเวลาเพื่อกําหนดเวลาการแบงปนความรูของกรรมการทุกคน 

-คณะกรรมการทุกคนแบงปนความรูวิธีการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย ผลงาน

สรางสรรคนวัตกรรมและผลงานบริการวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ คนละ 5 นาที 

-ในกรณีคณะกรรมการท่ีไมสามารถเขารวมประชุมแบงปนความรูในครั้งนี้ ท่ีประชุม

มอบหมายให ประธานท่ีประชุมติดตามใหกรรมการทานนั้น แบงปนความรูวิธีการสงเสริม

การเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรคนวัตกรรมและผลงานบริการในระดับชาติ และ

นานาชาติใหเลขาท่ีประชุมเพื่อรวบรวมเรื่องเลาใหไดครบทุกคน และกําหนดวันประชุม

สรุปความรูของกรรมการทุกคน 

 

25 มีค. 63 

1 เมย. 63 

8 เมย. 63 

22 เมย. 63 

การจัดความรูใหเปนระบบ 

-นําความรูท่ีไดจากการแบงปนความรูมาทบทวนและเรียบเรียงเปนขอ, เปนประเด็น และ

เปนองคความรู 

-นําประเด็นและองคความรูวิธีการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค

นวัตกรรมและผลงานบริการวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ ท่ีไดมาเรียบเรียงเปน

ข้ันตอนวิธีการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรคนวัตกรรมและผลงาน

บริการวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ 

29 เมย. 63 
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กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลาดําเนิน

กิจกรรม 

การประมวลและกลั่นกรองความรู 

-คณะกรรมการฯ กล่ันกรองและตรวจสอบองคความรูท่ีไดโดยการปรับขอความใหเปน

ภาษาท่ีเขาใจงาย และกําหนดความหมายของคําศัพทเฉพาะ เพื่อใหคนอื่นนําไปใชไดงาย 

7 พค. 63 

การเขาถึงความรู 

-ทําบันทึกรายงานผลความรูท่ีไดจากการแบงปนความรูของคณะกรรมการฯ เสนอผูบริหาร

เขตพื้นท่ีเชียงรายรับทราบ และบันทึกใหนักวิจัยและอาจารยผูสอนนําไปกําหนดวิธีการ

สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรคนวัตกรรมและผลงานบริการวิชาการใน

ระดับชาติ และนานาชาติ 

-ประชุมนักวิจัย และอาจารยผูสอนทุกคนมารับฟงวิธีการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย 

ผลงานสรางสรรคนวัตกรรมและผลงานบริการวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ ท่ีได

จากการกล่ันกรองความรู 

13 พค. 63 

การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

-ประชุมนักวิจัย และอาจารยผูสอนท่ีนําวิธีการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย ผลงาน

สรางสรรคนวัตกรรมและผลงานบริการวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติไปใช มา

สรุปผลการนําไปใชท้ังดานดี และไมดี เพื่อนํามาปรับปรุงวิธีการสงเสริมการเผยแพร

ผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรคนวัตกรรมและผลงานบริการวิชาการในระดับชาติ และ

นานาชาติใหมเพื่อใหนักวิจัยและอาจารยไดนําเสนอผลงานวิจัย ไดมากท่ีสุด 

 

29 พค. 63 

การเรียนรู 

การติดตามผลการจัดการความรูดานการวิจัยและบริการวิชาการ ปการศึกษา 2563 

-คณะกรรมการฯ ติดตามการนําวิธึการการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย ผลงาน

สรางสรรคนวัตกรรมและผลงานบริการวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติไปใช อยาง

ตอเนื่อง 

 

 

ปงบประมาณ 

2564 
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กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลาดําเนิน

กิจกรรม 

ดานการบริหารจัดการ 

การคนหาความรู/การบงช้ีความรู 

-แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรูดานการบริหารจัดการ 

-ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู เพื่อจัดทําแผนการคนหาความรูจากตัวบุคคล และ

กําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู 

สัปดาหแรกของ

เดือนกุมภาพันธ63 

การสรางและแสวงหาความรู 

 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อแสวงหาความรูจากตัวบุคคล 

-คณะกรรมการฯ แบงปนความรูทุกวันศุกร ชวงเวลา 10.00 – 12.00 น. สัปดาหท่ี 2 และ 

4 ของเดือน  

-คณะกรรมการฯแตงต้ังประธานและเลขาประจํากลุมจดบันทึกเทคนิคพัฒนาสมรรถนะ

การปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรและพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯของคณะกรรมการ

ทุกคนจัดเก็บและสรุปความรูท่ีไดแตละครั้ง 

-กําหนดคนจับเวลาเพื่อกําหนดเวลาการแบงปนความรูของกรรมการทุกคน 

-คณะกรรมการทุกคนแบงปนความรูเทคนิคพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง

ยุทธศาสตรและพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ คนละ 5 นาที 

-ในกรณีคณะกรรมการท่ีไมสามารถเขารวมประชุมแบงปนความรูในครั้งนี้ ท่ีประชุม

มอบหมายใหประธานท่ีประชุมติดตามใหกรรมการทานนั้น แบงปนความรูเทคนิคการ

พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรและพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 

ใหเลขาท่ีประชุมเพื่อรวบรวมเรื่องเลาใหไดครบทุกคน และกําหนดวันประชุมสรุปความรู

ของกรรมการทุกคน 

27 มีค. 63 

10 เมย. 63 

24 เมย. 63 

8 พค. 63 

 

การจัดความรูใหเปนระบบ 

-นําความรูท่ีไดจากการแบงปนความรูมาทบทวนและเรียบเรียงเปนขอ, เปนประเด็น และ

เปนองคความรู 

-นําประเด็นและองคความรูเทคนิคการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง

ยุทธศาสตรและพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯท่ีไดมาเรียบเรียงเปนข้ันตอนการทําสมรรถนะ

การปฏิบัติงานแตละงานท่ีตอบสนองยุทธศาสตรและพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 

15 พค.63 

การประมวลและกลั่นกรองความรู 

-คณะกรรมการฯ กล่ันกรองและตรวจสอบองคความรูท่ีไดโดยการปรับขอความใหเปน

ภาษาท่ีเขาใจงาย และกําหนดความหมายของคําศัพทเฉพาะ เพื่อใหคนอื่นนําไปใชไดงาย 

22 พค.63 
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กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลาดําเนิน

กิจกรรม 

การเขาถึงความรู 

-ทําบันทึกรายงานผลความรูท่ีไดจากการแบงปนความรูของคณะกรรมการฯ เสนอผูบริหาร

เขตพื้นท่ีเชียงรายรับทราบ และบันทึกใหเจาหนาท่ีสายสนับสนุนนําไปวิเคราะหสมรรถนะ

การปฏิบัติงานแตละงานท่ีตอบสนองยุทธศาสตรและพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 

-ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนมารับฟงเทคนิคการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรและพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีไดจากการกล่ันกรองความรู 

27 พค. 63 

การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

-ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนท่ีนําเทคนิคการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อ

ตอบสนองยุทธศาสตรและพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯไปใช มาสรุปผลการนําไปใชท้ังดานดี 

และไมดี เพื่อนํามาปรับปรุงเทคนคิการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานฯ ใหมเพื่อใหบูรณา

การไดกับทุกตําแหนงงาน 

-ทําการประเมินผลการใชเทคนิคการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานฯ แบบ Pretes และ 

Postes และติดตามสถิติจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีวิเคราะหสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

และทําคูมือการปฏิบัติงานยื่นเสนอขอตําแหนงชํานาญการท่ีสูงข้ึนไปในปงบประมาณ 

2564 เพื่อใหทราบผลการใชเทคนิคการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานฯ อยางเปน

รูปธรรม 

29 พค. 63 

การเรียนรู 

การติดตามผลการจัดการความรูดานการบริหารจัดการ ปการศึกษา 2563 

-งานทรัพยากรมนุษยสรุปสถิติจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีวิเคราะหสมรรถนะการ

ปฏิบัติงาน และทําคูมือการปฏิบัติงานยื่นเสนอขอตําแหนงชํานาญการท่ีสูงข้ึนไปใน

ปงบประมาณ 2564 รายงานตอผูบริหารรับทราบ 

ปงบประมาณ 

2563 

 

สรุปแนวปฏิบัติท่ีดีจากการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ดานการผลิตบัณฑิตใหเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพ 

 การบริหารหลักสูตร 

1. สํารวจความตองการของผูใชบัณฑิต และวางแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนไป

ตามความตองการของผูใชบัณฑิต/ผูประกอบการ 

2. แนวคิดการจัดทําหลักสูตรควรมีความสอดคลองกับแผนแมบทในการพัฒนาประเทศ 

3. แนวคิดการจัดทําหลักสูตรควรสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

4. แนวคิดการทําหลักสูตร แบบ Non-degree หรือ Credit Bank หรือทวิภาคี 
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5. การพัฒนาเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนแตละคาบใหอางอิงตามการนําความรูไปใชไดจริงในการ

ปฏิบัติงานและการใชในชีวิตประจําวัน  

6. การพัฒนาเนื้อหาในวิชาใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 

7.  การจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพ 

8. การจัดการเรียนการสอนแบบ Module ของอาชีพ  

9. การจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 

10. การถอดบทเรียนจากการใชประสบการณจริงจากสถานประกอบการ เพื่อนํามาออกแบบหลักสูตร 

รายวิชา ใบความรู ใบงาน ส่ือและวิธีการสอน การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม 

11. การเชิญผูประกอบการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

 

การจัดการเรียนการสอน 

1. ความรับผิดชอบ นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบตอช้ินงานท่ีไดรับมอบหมายจากอาจารย และ

อาจารยก็ตองมีความรับผิดชอบตอการตรวจติดตามงานจากนักศึกษา  

2. มอบหมายงานใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริง 

3. การตรงตอเวลาของผูเรียนท่ีปฏิบัติตนในเวลาเรียน และการปฏิบัติหนาท่ีการเรียน และการทํางานสง

อาจารย 

4. การตรงตอเวลาของอาจารย อาจารยเปนตัวอยางท่ีดีใหแกนักศึกษาในเรื่องของการเขาสอนตรงตาม

เวลา และการนัดหมายการจัดการเรียนการสอน การสงงาน ท่ีชัดเจนใหกับนักศึกษา 

5. การทํางานเปนทีม เชน การแบงกลุมใหนักศึกษาทํางานเปนทีมรวมกัน 

6. การฝกฝนทักษะทางวิชาการ โดยการฝกคิดและคํานวณตามหลักวิชาการซึ่งเปนกระบวนการแบบ

ลําดับข้ันตอนและความละเอียดของเลขนัยสําคัญจากขอมูลการคํานวณ 

7. การฝกฝนใหนักศึกษามีการสํารวจช้ินงานกอนนําสง เพื่อฝกดานความละเอียดรอบคอบและการเอา

ใจใสตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

8. การฝกฝนทักษะการทํางานเปนทีม และทักษะการกลาแสดงออก โดยการมอบหมายงานใหทํางาน

เปนทีม และมีการนําเสนอความกาวหนาของงาน 

9. การฝกฝนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

10.  กลาแสดงออกและสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดการฝกใหนักศึกษานําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน 

และการถาม-ตอบในระหวางการเรียน 

11. การพัฒนาอาจารยผูสอน เพื่อใหมีองคความรูและเทคโนโลยีท่ีทันตอสถานการณ 

12. การนําองคความรู เทคโนโลยีสมัยใหมมาสอดแทรกในรายวิชาตาง ๆ  

13. ความละเอียดรอบคอบในการทํางานการตรวจผลงานของนักศึกษาพรอมใหขอเสนอแนะหากพบ

ขอผิดพลาด 
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ดานการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะหลัก 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 

ความมุ งมั่น ท่ีจะปฏิบัติหน าท่ีราชการให ดีหรือให เกินมาตรฐานท่ีมีอยู  การสรางพัฒนาผลงาน 

หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ียาก และทาทาย หรืองานท่ีไมมีผูใดสามารถทําใหบรรลุเปาหมายได 
ระดับท่ี 1 

- พยายามทํางานในหนาท่ีใหถูกตอง 

- พยายามปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 

- มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน 

- แสดงออกวาตองการทํางานใหไดดีข้ึน เชน ถามถึงวิธีการ หรือขอคําแนะนําอยางกระตือรือรน 

- แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปลาหรือหยอนประสิทธิภาพในงาน 

ระดับท่ี 2 

- กําหนดมาตรฐานหรือเปาหมายในการทํางาน เพื่อใหไดผลงานท่ีดี 

- ติดตามและประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑมาตรฐาน 

- ทํางานไดตามเปาหมายท่ีผูบังคับบัญชากําหนดหรือเปาหมายของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

- มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส ตรวจตราความถูกตองเพื่อใหไดงานท่ีมีคุณภาพ 

ระดับท่ี 3 

- ปรับปรุงวิธีการทํางานให ทํางานได ดี ข้ึน  เร็ว ข้ึน  มี คุณภาพดีข้ึน  มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

หรือทําใหผูรับบริการพึงพอใจมากข้ึน 

- เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหมท่ีคาดวาจะทําใหงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ระดับท่ี 4 

- มีกําหนดเปาหมายท่ีทาทายและเปนไปไดยาก เพื่อใหไดผลงานท่ีดีกวาเดิมอยางเห็นไดอยางเห็นได

ชัด 

- พัฒนาระบบ ข้ันตอน วิธีการทํางานเพื่อใหไดผลงานท่ีโดดเดนหรือแตกตางไมเคยมีใครทําไดมากอน 

ระดับท่ี 5 

- ตัดสินใจได โดยมีการวิเคราะหผลไดผลเสียอยางชัดเจน และดําเนินการเพื่อใหมหาวิทยาลัยและผูท่ี

เกี่ยวของไดประโยชนสูงสุด 

- บริหารจัดการและทุมเทเวลาตลอดจนใชทรัพยากรใหไดประโยชนสูงสุดตอภารกิจของหนวยงาน

ตามท่ีวางแผนไว 

- กระตุนใหผูรวมงานมีแรงบันดาลใจในการทํางานเพื่อมุงผลสัมฤทธิเ์พื่อองคกร 
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2. บริการท่ีดี 

ความต้ังใจและความพยายามในการใหบริการแกผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมาติดตอ 
ระดับท่ี 1 

- ใหการบริการดวยความเต็มใจอยางเปนมิตรภาพ สุภาพ เรียบรอย พูดจาออนหวานไพเราะ  

ใชถอยคําภาษาท่ีถูกตอง ใชน้ําเสียงใหเหมาะสมกับผูฟงตามสถานการณ 

- ใหขอมูล ขาวสารท่ีถูกตองชัดเจนแกผูรับบริการ  

- แจงใหผูรับบริการทราบถึงความคืบหนาในการดําเนินเรื่อง หรือข้ันตอนงานตาง ๆ ท่ีใหบริการอยู 

- ประสานงานภายในหนวยงานและกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของเพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการท่ี 

     ตอเนื่องและรวดเร็ว 

ระดับท่ี 2 

- รับเปนธุระชวยแกป ญหาหรือหาแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนแกผูรับบริการอยางรวดเร็ว  

ไมบายเบ่ียง ไมแกตัวหรือปดภาระ เปนท่ีปรึกษาท่ีมีสวนชวยในการตัดสินใจท่ีผูรับบริการไววางใจ 

- ดูแลใหผู รับบริการได รับความพึงพอใจ และนําข อขัดของใด ๆ  ในการให บริการไปพัฒนา 

การใหบริการดียิ่งข้ึน 

ระดับท่ี 3 

- ใหเวลาแกผูรับบริการเปนพิเศษ เพื่อชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ 

- ให ข อมูล ขาวสาร ท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีกําลังใหบริการอยู  ซึ่งเปนประโยชน แก ผูรับบริการ  

แมวารับบริการจะไมไดถามถึงหรือไมทราบมากอน 

- นําเสนอวิธีการในการใหบริการท่ีผูรับบริการจะไดรับประโยชนสูงสุด 

ระดับท่ี 4 

- เขาใจ  หรือพยายามทําความเขาใจดวยวิธีการตาง ๆ  เพื่อใหบริการไดตรงตามความตองการ 

     ท่ีแทจริงของผูรับบริการ 

- ใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนแกผู รับบริการ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือความตองการ 

ท่ีแทจริงของผูรับบริการ 

- เปนแบบอยางในการใหบริการแกผูรับบริการดวยความเต็มใจ 

ระดับท่ี 5 

- นึกถึงประโยชนของผูรับบริการในระยะยาว และพรอมท่ีจะเปล่ียนวิธีหรือข้ันตอนการใหบริการเพื่อ

ประโยชนสูงสุดของผูรับบริการ 

- เปนท่ีปรึกษาท่ีมีสวนชวยในการตัดสินใจท่ีผูรับบริการไววางใจ 

- สามารถให ความเห็น ท่ีแตกต างจากวิธีการ/ข้ันตอน ท่ี ผู รับบริการต องการให สอดคล อง 

กับความจําเปนปญหา โอกาสเพื่อประโยชนอยางแทจริงของผูบริการ 
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- สรางแรงบันดาลใจในเรื่องการบริการแกผูอื่นได 

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

ความสน ใจ ใฝ รู  ส่ั งสม ความรู ค วามสามารถของตน ใน การป ฏิ บั ติ ห น า ท่ี ด วยก าร ศึกษ า  

คนควาและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  จนสามารถประยุกตใชความรู  ประสบการณ  เขากับการปฏิบัติงาน 

ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
ระดับท่ี 1 

- ศึกษาหาความรู สนใจเทคโนโลยีและองคความรูใหม ๆ ในสาขาอาชีพของตนติดตามเทคโนโลยีและ

องคความรู ใหม  ๆ อยู เสมอดวยการ สืบคนขอมูลจากแหล งต าง ๆ  ท่ีจะ เปนประโยชน 

ตอการปฏิบัติราชการ 

- พัฒนาความรู ความสามารถของตนใหดียิ่งข้ึน 

- ติดตามเทคโนโลยี และองคความรู ใหม  ๆ อยู เสมอดวยการสืบค นขอมูลจากแหลงตาง ๆ  

ท่ีจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการ 

ระดับท่ี 2 

- รอบรู ใน เทคโนโลยีหรือองค ความรู ใหม  ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือท่ีเกี่ยวของ ซึ่ งอาจ 

มีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการของตน รับรูถึงแนวโนมวิทยาการท่ีทันสมัย และเกี่ยวของ

กับงานของตนอยางตอเนื่อง 

- รับรูถึงแนวโนมวิทยาการท่ีทันสมัย และเกี่ยวของกับงานของตนอยางตอเนื่อง 

ระดับท่ี 3 

- สามารถนําวิชาการ ความรูหรือเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติหนาท่ีราชการได 

- สามารถแกไขปญหาท่ีอาจเกิดจากการนําเทคโนโลยีใหมมาใชในการปฏิบัติหนาท่ีราชการได 

ระดับท่ี 4 

- มีความรู ความเช่ียวชาญในเรื่องท่ีมีลักษณะเปนสหวิทยาการและสามารถนําความรูไปปรับใชได 

     อยางกวางขวาง 

- สามารถนําความรูเชิงบูรณาการของตนไปใชในการสรางวิสัยทัศน เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต 

ระดับท่ี 5 

- สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความเช่ียวชาญในองคกร  ดวยการจัดสรรทรพัยากร 

     เครื่องมือ อุปกรณท่ีเอื้อตอการพัฒนา 

- บริหารจัดการให หนวยงานนําเทคโนโลยี ความรู  หรือวิทยาการใหม  ๆ มาใชในการปฏิบัติ 

หนาท่ีราชการในงานอยางตอเนื่อง 
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4. การยึดม่ันในความถูกตอง ชอบธรรม และจริยธรรม 

การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมท้ังตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณ 

แหงวิชาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร 
ระดับท่ี 1 

- ปฏิบัติงานในหนาท่ีและยึดมั่นในหลักการและยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกตอง ดวยความซื่อสัตยสุจริต

สามารถตรวจสอบได โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ ปฏิบัติตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ 

- แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอยางสุจริต 

ระดับท่ี 2 

- รักษาคําพูด มีสัจจะ และเช่ือถือได เสียสละความสุขสวนตนเพื่อใหเกิดประโยชนแกทางราชการ 

- แสดงใหปรากฏถึงความมีจิตสํานึกในความเปนขาราชการ 

ระดับท่ี 3 

- ยึดมั่นในหลักการจรรยาบรรณแหงวิชาชีพและจรรยาบรรณบุคลากรของมหาวิทยาลัยไมเบ่ียงเบน 

ดวยอคติหรือผลประโยชนกลารับผิดและรับผิดชอบ 

- ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และระเบียบท่ีเกี่ยวของใหถูกตองท่ีสุด 

- เสียสละความสุขสวนตนเพื่อใหเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัย 

ระดับท่ี 4 

- ยืนหยัดเพื่อความถูกตองโดยมุงพิทักษ ผลประโยชนของมหาวิทยาลัยแมตกอยู ในสถานการณ 

ท่ีอาจยากลําบาก 

- กลาตัดสินใจ  ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความถูกตอง  เปนธรรม  แมอาจกอความไมพึงพอใจ 

     ใหแกผูเสียประโยชน 

ระดับท่ี 5 

- ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยแมในสถานการณท่ีอาจเส่ียงตอความ 

     มั่นคงในตําแหนงหนาท่ีการงานหรืออาจเส่ียงภัยตอชีวิต 

- เสียสละ  ทุมเท  เพื่อองคกรและสวนรวม 

5. การทํางานเปนทีม 

ความต้ังใจท่ีจะทํางานรวมกับผูอื่นเปนสวนหนึ่งของทีมงาน หนวยงานหรือสถาบัน รวมท้ังความสามารถ

ในการสรางและ รักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
ระดับท่ี 1 

- สนับสนุนการตัดสินใจของทีมและทํางานในสวนท่ีตนไดรับมอบหมาย 

- เปนผูนําท่ีดี และเปนผูตามท่ีมีวินัย กลาตัดสินใจ กลาแสดงความคิดเห็น รูหนาท่ีของตนเอง 

ไมตองรอใหใครมาบังคับ มีขอเสนอแนะท่ีดีให เพื่อนรวมทีมอยู เสมอ และในขณะเดียวกัน  

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ปการศึกษา  2562 

134 

 



เมื่ อ ผู อื่ น ใน ทีมแสดงภาวะความ เปน ผูนํ าบ าง ก็สามารถ เป น ผู ตาม ท่ีมี วินั ย  เป ดกว าง  

ยอมรับขอเสนอแนะแลวนํามาปรับปรุงตนเองได ใหสมาชิกในทีมไดพัฒนาตนเองไดตลอดเวลา 

- รายงานใหสมาชิกทราบความคืบหนาของการดําเนินงานของทีม 

- ใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของทีม  ชวยใหการทํางานบรรลุเปาหมาย เนื่องจากทีมงาน

จะมีการแบ งงาน แบ งหนาท่ีตามความสามารถและคําความชํานาญ  เมื่ อลงมือ ทํางาน 

จะสามารถดําเนินงานไดรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา มีคุณภาพ ทําใหการทํางานบรรลุผลสําเร็จ 

ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ระดับท่ี 2 

- สรางความสัมพันธในการทํางาน เนื่องจากสมาชิกในทีมงานจะมีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือกัน

ทํางาน  โดยจะระดมกําลังความคิด ความรู  ความสามารถประสบการณช วยนิ เทศงาน 

ใหเพื่อสมาชิกในทีมงานไดความรูและเทคนิคการทํางานใหรวดเร็ว ถูกตอง มีคุณภาพ นอกจากนั้น

สมาชิกในทีมงานสามารถชวยหัวหนาทีมงานในการควบคุมดูแลการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน  

- ใหความรวมมือการทํางานกับผูอื่นในทีมดวยดี 

- กลาวถึงเพื่อนรวมงานในเชิงสรางสรรค และแสดงความเช่ือมั่นในศักยภาพของเพื่อนรวมทีม  

ท้ังตอหนาและลับหลัง 

ระดับท่ี 3 

- รับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู จากผูอื่น เขาใจการทํางานของตนเอง 

และผูอื่น เขาใจการทํางาน ตรงไปตรงมา จริงใจตอกัน ใหการสนับสนุนการทํางานซึ่งกันและกัน 

เขาใจการทํางานของตนเองและผูอื่น 

- ตัดสินใจหรือวางแผนรวมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อนรวมทีม 

- ประสานและสงเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการทํางานรวมกันใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน 

ระดับท่ี 4 

- ยกยอง และใหกําลังใจเพื่อนรวมทีมอยางจริงใจ 

- ใหความชวยเหลือเกื้อกูลแกเพื่อนรวมทีมแมไมมีการรองขอ 

- รักษามิตรภาพอันดีระหวางเพื่อนรวมทีม เพื่อชวยเหลือกันในวาระตาง ๆ ใหงานสําเร็จ 
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ระดับท่ี 5 

- เสริมสรางความสามัคคีในทีมโดยไมคํานึงความชอบหรือไมชอบสวนตน 

- ใหความชวยเหลือคล่ีคลาย หรือแกไขขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในทีม 

- บรรยากาศของการทํางานมีความเปนกันเอง อบอุน มีความกระตือรือรน และสรางสรรค  

ทุกคนชวยกันทํางานอยางจริงจัง และจริงใจ ไมมีรองรอยท่ีแสดงใหเห็นถึงความเบ่ือหนาย 

-     ประสานความสัมพันธ สรางขวัญและกําลังใจท่ีดีในการทํางาน เนื่องจากการทํางานเปนทีม 

มีความพรอมเพรียงท้ังทางดานกําลังความคิด กําลังกายและกําลังใจ สามารถรวมกันหรือผนึกกําลังกันได  

รวมเปนจุดรวมเดียวกันทําใหเกิดความรวมมือรวมแรงในการทํางาน กอใหเกิดบรรยากาศการทํางานท่ีดี สมาชิก

จะมีความรูสึกสบายใจและเพลิดเพลินกับการทํางาน จึงกอใหเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดีในการทํางาน 

ดานการวิจัย 

ข้ันตอนกระบวนการดําเนินการ 

1. การสรางแรงจูงใจในการเขียนบทความเพื่อการนําเสนอหรือตีพิมพ  

2. มีการกําหนดหลักเกณฑการนําเสนอผลการวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติชัดเจน  

3. flow chart การทํางานท่ีชัดเจนและกําหนดใหเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย 

4. สามารถนํางานท่ีทําไปเขียนเปนบทความวิจัยและตีพิมพเผยแพรในวารสาร TCI 1 หรือ 2 เทานั้น  

เพื่อจะไดนําผลงานนั้นมาขอตําแหนงทางวิชาการได  

5. นักวิจัยมีงานวิจัยท่ีอยูในขอบเขตของงานนั้นเพื่อจะไดนําไปใชและตอยอดได 

6. การใชภาษาในการเขียนงานวิจัยในระดับนานาชาติ ควรอยูในระดับท่ีดี 

7. นักวิจัยควรตรวจสอบวางานวิจัยของตน ไดเขากับกรอบงานวิจัยของงานประชุมวิชาการนั้น ๆ  

และงานท่ีกําลังจะนําเสนอความเปนงานวิจัยท่ีใหม หรือมีการปรับปรุงใหดีข้ึนกวาเดิม  

8. เทคนิคในการนําเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “การปรับเปล่ียนรูปแบบ 

การนําเสนอ” 

9. ผูวิจัยควรเขียนขอทุนลวงหนากอนเขาปงบประมาณ และการเขียนขอทุนตองเปนไปตามยุทธศาสตรการ

ใหทุน  

10. แนวทางในการเผยแพรผลงานวิจัย มีการจัดงานประชุมวิชาการเพื่ อเปนการสรางเครือขาย 

และความรวมมือของนักวิ จัยในการทําวิ จัยในอนาคตท้ังในและนอกพื้ น ท่ี จังหวัดเชียงราย  

หรือตางสาขาวิชาเพื่อเปนการบูรณาการขามศาสตร  

11. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทําวารสารงานวิจัยเพื่อการเผยแพรงานวิจัยท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย เพื่อเปนการยกระดับเขาฐาน TCI  
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12. มีการ จัด โครงการเรื่ อ ง แหล ง ตีพิ มพ เผยแพร งาน วิ จั ย ท่ีมี คุณสมบั ติ  ด วยการเชิญ นักวิ จั ย 

ท่ีมีประสบการณในการตีพิมพเพื่อเผยแพร มาใหแนวทางแลกเปล่ียนเรียนรูท้ังเทคนิคการเขียน  

วิธีการเขียน แหลงท่ี ตีพิมพ ได เร็วและมี คุณภาพท้ังทางดานวิทยาศาสตร  วิศวกรรมศาสตร  

และทางบริห ารธุ รกิ จและศิลปศาสตร  เพื่ อนั กวิ จั ย ท่ี มี ความประสงค จะ ตีพิ มพ เผยแพ ร 

จะไดไมตองเสียเวลานาน ๆ ในการตีพิมพ  

13. การจัดทําผลงานทางวิชาการด านการวิ จัย ผู ท่ี ทํางานวิ จัยตองสรางวิธี คิด ท่ี ดีให ตัวเองกอน  

และตองศึกษาใหละเอียดถ่ีถวนกอนท่ีจะสงไป เพราะถาทําไมตรงกับ format กับท่ีวารสารกําหนดไว

อาจจะไมไดรับการตอบรับหรืออาจจะตองมีการแกไขจนทําใหนักวิจัยไมมีกําลังใจในการทําวิจัยได  

14. กอนการเขียนบทความวิจัยนักวิจัยควรศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของใหเขาใจอยางลึกซึ้ง 

15. ข้ันตอนในการเตรียมบทความวิจัย (manuscript) มีแนวทางการทําวิจัยจากการศึกษาบทความวิจัยและ

ไดทําวิจัยแลว นักวิจัยควรจะเขียนงานวิจัยออกมาเปนของตัวเองเสียกอน และจะตองตรวจสอบ 

ความ ถูกตองของงาน ในด านองคความรู โดยทีมงานวิ จัย  หรืออาจจะขอความอนุ เคราะห 

จากผูเช่ียวชาญในดานงานวิจัยชวยตรวจสอบ  

16. งานประชุมวิชาการถือวาเปนหนึ่งชองทางท่ีสามารถทําใหอาจารยสามารถหาเครือขายความรวมมือ

ทางดานงานวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่น ๆ  

17. เทคนิคในการถายทอดงานบริการทางวิชาการ  ผูถายทอดควรเรียบเรียงคําพูดและไฟลในการเสนอ

ออกมาในรูปแบบท่ีเขาใจไดงายและนําไปใชไดจริง 

18. การตีพิมพในวารสารตาง ๆ เราควรดูคา factor ของแตละปและระยะเวลาในการออกเผยแพร 

ของวารสารท่ีจะตองใชในการตีพิมพ 

19. ได มีการจัดระบบพี่ เล้ียง (Mentor) ท่ี เปนกัลยาณมิตรใหกับอาจารย ท่ี ไม เคยมีประสบการณ 

ในการทําวิจัยหรือตีพิมพ เผยแพรมากอน เพื่อใหอาจารยเหลานั้นมีความมั่นใจในการทําวิจัย  

ผลิตผลงานทางวิชาการหรือตีพิมพเผยแพร 

20. มีการจัดระบบในการสงเสริมการตีพิมพ เชน ชวยปรับรูปแบบเอกสารสําหรับตีพิมพ ชวยประสานงาน 

กับวารสารตาง ๆ และจัดหาแหลงเผยแพร 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-1-01 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู ปงบประมาณ 2563 

5.1-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู ปงบประมาณ 2563 

5.1-1-03 แผนการดําเนินงานการจัดการความรู 3 ดาน  

5.1-1-04 สรุปแนวปฏิบัติท่ีดี 3 ดาน 
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 ขอ 6.การกํากบัตดิตามผลการดําเนนิงานตามแผนการบริหารและแผนพฒันาบคุลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน 

  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : งานทรัพยากรมนุษย 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : นางผุสดี  สรอยสุวรรณ 

โทรศัพท : 1220 

E-mail :   

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสาย

สนับสนุน รวมท้ังกํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผน ในสวนของสายวิชาการเร่ิมจากใหแตละหลักสูตรสาขาจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรของหลักสูตรสาขา และมหาวิทยาลัยฯไดกําหนดงบประมาณสนับสนุนสําหรับการพัฒนาตนเองของ

บุคลากรสายวิชาการ เพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามแผนท่ีกําหนดไว ในสวนของสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯได

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนสําหรับการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งเขารับการฝกอบรมตามวิชาชีพหรือ

สายงานและเขารับการฝกอบรมตามโครงการท่ีมหาวิทยาลัยฯจัดข้ึน 

การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประกอบดวย การศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน การจัดทําและนําเสนอผลงานทาง

วิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ การเขารับการฝกประสบการณหรือฝงตัวในหนวยงานตนแบบและสถาน

ประกอบการ การอบรมตามหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีสอนและสังกัด 

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประกอบดวย การอบรมหลักสูตรตามวิชาชีพหรือสายงานท่ีรับผิดชอบและ

สังกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนางานในหนาท่ีใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด การฝกอบรมและจัดทํา

การวิเคราะหคางานและจัดทําผลงานเพื่อประเมินเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

มทร.ลานนา เชียงราย มีแผนการพัฒนาบุคลากรเปนการเฉพาะสําหรับแตละบุคคลข้ึน เพื่อเปน

ประโยชนตอท้ังสวนราชการและความกาวหนาในอาชีพอยางมีคุณภาพของบุคลากร  

 สายวิชาการ จําแนกเปน 3 คณะ ไดแก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ 2560-2564  (5.1-6-01 – 5.1-6-03) 

ประกอบดวยการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ การลาศึกษาตอ การฝกประสบการณ (ฝงตัว) และการอบรม 

ศึกษาดูงาน 

สายสนับสนุน ประกอบดวยกองการศึกษา และกองบริหารทรัพยากร จัดใหมีโครงการอบรม เสริมสราง

ความรู ทักษะความชํานาญ เพื่อพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ 

แผนการพัฒนารายบุคคล มทร.ลานนา ดําเนินการตามกระบวนการดังนี ้

1. สํารวจความตองการพัฒนารายบุคคล ระบุเปาหมายของการพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู เสริมสราง

ความชํานาญ ของบุคลากรใหสอดคลองกับสมรรถนะ ทักษะ (5.1-6-04) 
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2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (5.1-6-05) 

3. ติดตามผลการพัฒนาตามแผนการพัฒนารายบุคคล ผลการดําเนินการ ผลปฏิบัติงานหลังการพัฒนา (5.1-

6-06) 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข

เอกสาร 
ช่ือเอกสาร 

5.1-6-01 แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2560-2564   คณะ

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 

5.1-6-02 แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2560-2564  คณะ

วิศวกรรมศาสตร 

5.1-6-03 แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2560-2564  คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5.1-6-04 แบบฟอรมการหาความจําเปนในการพัฒนารายบุคคล IDP-1 

5.1-6-05 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP-2 

5.1-6-06 แบบติดตามผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล IDP-3 

 
 

 ขอ 7.การกํากับติดตามสงเสริม สนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายใน

ตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : ผูอํานวยการกองการศึกษาเชียงราย 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : งานประกนัคุณภาพการศึกษา  

ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : จันทรเพ็ญ  สุวรรณ 

โทรศัพท : 1302 

E-mail :  Lapa_pen@hotmail.com 

 

 มทร.ลานนา เชียงราย มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในซึ่งประกอบดวยระบบควบคุม

คุณภาพ(Quality Control) ระบบการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และระบบประเมินคุณภาพ (Quality 

Assessment) ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ ต้ังแต ระดับเขตพื้นท่ีระดับคณะและระดับหลักสูตร  โดยใช

องคประกอบคุณภาพของสกอ. มาใชเปนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งเร่ิมจากการวางแผนโดยนําผล

จากการประเมินมาใชในการปรับปรุงพัฒนางานและแผนการประกันคุณภาพการศึกษา (5.1-7-01 แผนปรับปรุงตาม
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ขอเสนอแนะ) เพื่อดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ปการศึกษา 2562 ซึ่งมี

คณะกรรมการดําเนินงานตามคําส่ังเลขท่ี 185/2562 ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 2562  ประกอบดวยคณะกรรมการท่ีปรึกษา 

มีรองอธิการบดี เปนประธาน ผูอํานวยการกอง  หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา  มีหนาท่ี สนับสนุนและขับเคลื่อน

ใหการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก และการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ  คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวยรองอธิการบดี เปนประธาน ผูอํานวยการกอง หัวหนาสาขา หัวหนา

หลักสูตร และหัวหนางาน  มีหนาท่ี กําหนดนโยบายและเปาหมายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย กํากับดูแลและสนับสนุนการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในและ

พัฒนาใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารงาน สอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย , สนับสนุน

ทรัพยากรท่ีจําเปน ใหคําแนะนําและแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดจากการดําเนินงาน  คณะกรรมการจัดเก็บขอมูลและจัดทํา

รายงานการประเมินตนเอง  ประกอบดวยผูรับผิดชอบแตละตัวบงช้ีระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน (5.1-7-02 คําส่ัง

เลขท่ี 185/2562)  ซึ่งมีการติดตามผลการดําเนินงานโดยหนวยงานตนสังกัด ไดแก หนวยงานกลางในมทร.ลานนา 

คณะ และหลักสูตร   

       มทร.ลานนา เชียงราย ไดดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีครบถวน อยางตอเน่ืองดังตอไปน้ี 

          1. การควบคุมคุณภาพ : มีการดําเนินงานประกันคุณภาพทุกระดับ ต้ังแตระดับเขตพื้นท่ี  และหลักสูตร ซึ่งทุก

ระดับจะมีการจัดทําเปาหมายคุณภาพ (5.1-7-03 เปาหมายคุณภาพ ปการศึกษา 2562) พรอมท้ังกําหนดผูรับผิดชอบตัว

บงช้ี ตามคําส่ังเลขท่ี 185/2562 ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 2562  (5.1-7-04 คําส่ังเลขท่ี 185/2562) เพื่อกํากับติดตามการ

ดําเนินงานในแตละองคประกอบ แตละตัวบงช้ี ของระดับเขตพื้นท่ี  และหลักสูตร 

         2. การติดตามตรวจสอบ  มีการติดตามผลการดําเนินงาน จะดําเนินการโดยใหหลักสูตร รายงานผลการ

ดําเนินงานภาคเรียนท่ี 1/2562 และภาคเรียนท่ี 2/2562  โดยมีการประชุมช้ีแจงแผนการติดตามการดําเนินงานและการ

รายงานผลใหแตละหลักสูตรรับทราบ และไดติดตามผลการดําเนินงานผานระบบ e-office   

          3. การประเมินคุณภาพ  มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  และระดับเขตพื้นท่ี มีการ

ติดตามและประเมินคุณภาพรวมกับหลักสูตร คณะ สวนกลาง (5.1-7-05 ตารางกําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน  ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ปการศึกษา 2562)     

       4. มีการนําผลการประเมินไปจัดทําแผนปรับปรุง เพื่อพัฒนาผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร และเขตพื้นท่ี 

และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ ปการศึกษา 2563  

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข

เอกสาร 
ช่ือเอกสาร 

5.1-7-01 แผนปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

5.1-7-02 คําส่ังเลขท่ี 185/2562 

5.1-7-03 เปาหมายคุณภาพ ปการศึกษา 2562 

5.1-7-04 คําส่ังเลขท่ี 185/2562 
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หมายเลข

เอกสาร 
ช่ือเอกสาร 

5.1-7-05 ตารางกําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร คณะ และ

สถาบัน ปการศึกษา 2562 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

 

เปาหมาย 2562 ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ได การบรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน  
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ตัวบงช้ีที่ 5.2  ระบบกํากับการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะ 

 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : รองอธิการบดี ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  

 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : งานประกันคุณภาพการศึกษา หนวยงานรับผิดชอบรวม : งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โทรศัพท : 1012 โทรศัพท : 1012 

E-mail :  E-mail :  
 

ผลการดําเนนิงาน 

 

 

 

เกณฑการประเมิน  :  คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 

คะแนนท่ีได : 

 

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 

 จํานวนคณะท้ังหมดในสถาบัน 

 

หมายเหตุ : คณะท่ีไดดําเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ 

และมีการประเมินตามระบบดังกลาว ไมตองนําคะแนนผลการประเมินของคณะน้ันมาคํานวณในตัวบงชี้น้ี แตตองรายงานผลใน

ตัวบงชี้น้ีใหครบถวน 

 

ขอมูลการดําเนินงาน : 

ผลการประเมินทุกคณะ  ในปการศึกษา 2563 (17 มิถุนายน -18 พฤษภาคม 2563)  

 

คณะ คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน 

(เต็ม 5 คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 

1.คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 4.31 ดีมาก 

2.คณะวิศวกรรมศาสตร 4.01 ดีมาก 

3.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 4.58 ดีมาก 

คาเฉลี่ยทุกคณะของมหาวทิยาลัย 4.30 ดีมาก 
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คะแนนท่ีได : 

 

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 

 3 

=    4.30  คะแนน 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

เปาหมาย 2562 ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ได การบรรลเุปาหมาย 

4 คะแนน 4.30 คะแนน 4.30 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบงช้ีที่ 5.3  ระบบกํากับการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะ 

 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : รองอธิการบดี ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  

 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : งานประกันคุณภาพการศึกษา หนวยงานรับผิดชอบรวม : งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โทรศัพท : 1012 โทรศัพท : 1012 

E-mail :  E-mail :  
 

ผลการดําเนนิงาน 
 

 ขอ 1.มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะใหเปนไปตามองคประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 

มทร.ลานนา เชียงราย มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในซึ่งประกอบดวยระบบควบคุม

คุณภาพ(Quality Control) ระบบการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และระบบประเมินคุณภาพ (Quality 

Assessment) ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ ต้ังแต ระดับเขตพื้นท่ีระดับคณะและระดับหลักสูตร  โดยใช

องคประกอบคุณภาพของสกอ. มาใชเปนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งเร่ิมจากการวางแผนโดยนําผล

จากการประเมินมาใชในการปรับปรุงพัฒนางานและแผนการประกันคุณภาพการศึกษา (5.3-1-01 แผนปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะ) เพื่อดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ปการศึกษา 2562 ซึ่งมี

คณะกรรมการดําเนินงานตามคําส่ังเลขท่ี 185/2562 ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 2562  ประกอบดวยคณะกรรมการท่ีปรึกษา 

มีรองอธิการบดี เปนประธาน ผูอํานวยการกอง  หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา  มีหนาท่ี สนับสนุนและขับเคลื่อน

ใหการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก และการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ  คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวยรองอธิการบดี เปนประธาน ผูอํานวยการกอง หัวหนาสาขา หัวหนา

หลักสูตร และหัวหนางาน  มีหนาท่ี กําหนดนโยบายและเปาหมายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย กํากับดูแลและสนับสนุนการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในและ

พัฒนาใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารงาน สอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย , สนับสนุน

ทรัพยากรท่ีจําเปน ใหคําแนะนําและแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดจากการดําเนินงาน  คณะกรรมการจัดเก็บขอมูลและจัดทํา

รายงานการประเมินตนเอง  ประกอบดวยผูรับผิดชอบแตละตัวบงช้ีระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน (5.3-1-02 คําส่ัง

เลขท่ี 185/2562)  ซึ่งมีการติดตามผลการดําเนินงานโดยหนวยงานตนสังกัด ไดแก หนวยงานกลางในมทร.ลานนา 

คณะ และหลักสูตร   
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 ขอ 2.มีคณะกรรมการกาํกบัตดิตามการดําเนนิงานใหเปนไปตามระบบทีก่ําหนดในขอ 1 และรายงานผลการ

ติดตามใหกรรมการประจําสถาบันเพือ่พิจารณา 

มทร.ลานนา เชียงราย ไดดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีครบถวน อยางตอเน่ืองดังตอไปน้ี 

          1. การควบคุมคุณภาพ : มีการดําเนินงานประกันคุณภาพทุกระดับ ต้ังแตระดับเขตพื้นท่ี  และหลักสูตร ซึ่งทุก

ระดับจะมีการจัดทําเปาหมายคุณภาพ (5.3-1-03 เปาหมายคุณภาพ ปการศึกษา 2562) พรอมท้ังกําหนดผูรับผิดชอบตัว

บงช้ี ตามคําส่ังเลขท่ี 185/2562 ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 2562  (5.3-1-04 คําส่ังเลขท่ี 185/2562) เพื่อกํากับติดตามการ

ดําเนินงานในแตละองคประกอบ แตละตัวบงช้ี ของระดับเขตพื้นท่ี  และหลักสูตร 

         2. การติดตามตรวจสอบ  มีการติดตามผลการดําเนินงาน จะดําเนินการโดยใหหลักสูตร รายงานผลการ

ดําเนินงานภาคเรียนท่ี 1/2562 และภาคเรียนท่ี 2/2562  โดยมีการประชุมช้ีแจงแผนการติดตามการดําเนินงานและการ

รายงานผลใหแตละหลักสูตรรับทราบ และไดติดตามผลการดําเนินงานผานระบบ e-office   

          3. การประเมินคณุภาพ  มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  และระดับเขตพื้นท่ี มีการ

ติดตามและประเมินคุณภาพรวมกับหลักสูตร คณะ สวนกลาง (5.3-1-05 ตารางกําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน  ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ปการศึกษา 2562)     

       4. มีการนําผลการประเมินไปจัดทําแผนปรับปรุง เพื่อพัฒนาผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร และเขตพื้นท่ี 

และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ ปการศึกษา 2563 

 
 

 ขอ 3.มีการจัดสรรทรัพยากรเพือ่สนับสนนุการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะใหเกิดผลตามองคประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 

 มทร.ลานนา เชียงราย ดําเนินการ จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ

ดังตอไปนี้  

-งบประมาณพัฒนาอาจารยในการฝกอบรม และศึกษาตอ 

-งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร งบดําเนินโครงการงานวิจัย และการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

-งบประมาณดําเนินโครงการงานบริการวิชาการ   

-งบประมาณดําเนินกิจการโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 -งบประมาณคาวัสดุอุปกรณ วัสดุฝก และครุภัณฑทางการศึกษา ระบบสารสนเทศฯ และฐานขอมูล

ระบบงานทะเบียน 
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 ขอ 4.นําผลการประเมินคณุภาพทกุหลกัสูตรและทุกคณะทีผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอ

สภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

      นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร นําเสนอเขาท่ีประชุมกรรมการบริหาร มทร.ลานนา เชียงราย วันท่ี 8 

พฤษภาคม 2563 ในวาระพิจารณา 

 

 ขอ 5.นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรบัปรุงหลกัสูตรและการดําเนินงานของคณะใหมี

คณุภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

- 

 
 

 ขอ 6.มีผลการประเมินคณุภาพทกุหลกัสตูรผานองคประกอบที่ 1 การกํากบัมาตรฐาน 

- 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

เปาหมาย 2562 ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ได การบรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 4 ขอ 3 คะแนน ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบที่ 5 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

-    
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สวนที่ 3  

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ปการศึกษา 2562 
 

 

จากผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เมื่อประเมินโดยใช

เกณฑมาตรฐานตามท่ี สกอ. กําหนด ในรอบปการศึกษา 2562  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

สรุปไดดังนี้ 

 

ตารางแสดงผลการประเมินตนเองรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ ระดับสถาบัน  

ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ

เปาหมาย 

ผลการประเมิน

ตนเอง 

(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1  

ผลการบริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม 

3.01 

คะแนน 

24.59 
=  3.07 คะแนน  3.07 คะแนน 

8 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2  

อาจารยประจําสถาบันที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 25 
41 

X 100    34.45  4.31 คะแนน 
119 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 

อาจารยประจําสถาบันที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 36 
28 

X 100  23.53  1.96 คะแนน 
119 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4 

การบริการนักศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี

6 ขอ 6 ขอ (1,2,3,4,5,6)  5 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 1.5 

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา

ตร ี

6 ขอ 6 ขอ (1,2,3,4,5,6)  5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 3.87 

องคประกอบท่ี 2 : วิจัย 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 

ระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

6 ขอ 6 ขอ (1,2,3,4,5,6)  5 คะแนน 
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ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ

เปาหมาย 

ผลการประเมิน

ตนเอง 

(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2  

เงินสนับสนุนงานวิจัยงาน

สรางสรรค 

 

5.00 

คะแนน 

25.47 
=   8.49  5 คะแนน 

3 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 

ผลงานวิชาการของอาจารย

ประจําและนักวิจัย 

 

5.00 

คะแนน 

15.59 
=   5.20  5 คะแนน 

3 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 2 : วิจัย 5.00 

องคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1  

การบริการวชิาการแกสังคม 
6 ขอ 6 ขอ (1,2,3,4,5,6)  5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 5.00 

องคประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1  

ระบบและกลไกการทาํนุบํารุง

ศิลปะและวฒันธรรม 

6 ขอ 6 ขอ (1,2,3,4,5,6)  5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 

องคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1  

การบริหารของสถาบันเพ่ือการ

กํากับติดตามผลลัพธตามพันธ

กิจ กลุมสถาบันและอัตลักษณ

ของสถาบัน 

7 ขอ 7 ขอ (1,2,3,4,5,6,7)  5 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 

ผลการบริหารของคณะ 
4 คะแนน 

12.90 
= 4.30  4.30 คะแนน 

3 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3 

 ระบบกํากับการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและคณะ 

6 ขอ 4 ขอ (1,2,3,4)  3 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 4.10 
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ตารางแสดงการวิเคราะหคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับสถาบนั 

องคประกอบ ตัวบงชี้ 

คะแนนประเมินเฉลี่ย 
ผลการ

ประเมิน I P O 
คะแน

นเฉลี่ย 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 5 3.14 5.00 3.07 3.87 ดี 

องคประกอบที่ 2 วิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 3 บริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศลิปะและวฒันธรรม 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 3 - 4.00 4.30 4.10 ดี 

รวม 13 3.76 4.71 5.00 4.36 ดี 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก   
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