
 

 

รายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบัน 
(Self-Assessment Report - SAR) 

 
 

   

   

 
 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

(31 พฤษภาคม 2563) 



 

 

ค ำน ำ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ล าปาง  ได้ด าเนินการจดัท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  ประจ าปีการศึกษา 2562  ทั้งน้ีเพื่อใชป้ระกอบการประเมินผล
คุณภาพภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  ล าปาง  ต่อมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2545) และฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2553)  และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา เ ร่ืองหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเ ก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน 
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 รายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
ล าปาง   ปีการศึกษา 2562  ฉบับน้ี เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง  ตามตวับ่งช้ีของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง จะได้น าผลการประเมินจากรายงาน   
ฉบบัน้ีเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันากระบวนการท างานทัว่องคก์รทั้งหน่วยงานระดบักอง คณะ            
และหลกัสูตร เพือ่ใหผ้ลการด าเนินงาน ตามพนัธกิจของมหาวทิยาลยัเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพฒันา
อยา่งต่อเน่ืองต่อไป 
   
 
 
                                       (นายสุเทพ   ทองมา) 
                                                                                 ผูช่้วยอธิการบดี ปฏิบตัิราชการแทน 
      ผูป้ฏิบตัิหนา้ที่อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา     
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
  

ข้อมูลทั่วไป  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง เป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ค2 เน้นการผลิต

บัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชาท่ีเน้นระดับปริญญาตรี  ซ่ึงมีจดัการเรียนการสอนในกลุ่ม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

มีหลกัสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 รวมทั้งส้ิน 11 หลกัสูตร จ าแนกเป็น ระดบัปริญญาตรี 9
หลักสูตร และระดบัปริญญาโท 2 หลกัสูตร โดยยึดปรัชญาในการจดัการศึกษาคือ มหาวิทยาลัยแห่งการ
เรียนรู้ท่ีมีปัญญา มีความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน มีความบริสุทธ์ิและคุณงามความดี ท่ีสามารถบูรณา
การ ผสานการบริหารจดัการในการสร้างบณัฑิต นักปฏิบัติที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้           
ความเช่ียวชาญ ที่จะไปพฒันาสังคมและประเทศชาติ  ให้เจริญรุ่งเรืองอยา่งย ัง่ยนืและด าเนินชีวิตอยา่งเป็น
สุข พึ่งพาตนเองได้มีเป้าหมายสูงสุดคือ เป็น“มหาวิทยาลยัชั้นน าดา้นการผลิต บณัฑิตนักปฏิบติั บนฐาน 
สร้างสรรค ์นวตักรรม วจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพือ่ชุมชน สู่สากล” 

ในปีการศึกษา 2562  มีจ  านวนนักศึกษารวมทั้งหมด 1,287 คน อาจารยป์ระจ ารวมทั้งส้ิน 125 คน 

จ าแนกเป็นอาจารย ์95 คน ผูช่้วยศาสตราจารย ์25 คน และรองศาสตราจารย ์5 คน อาจารยล์าศึกษาต่อจ านวน 

2 คน อาจารยป์ระจ าท่ีปฏิบติังานจริงรวมทั้งส้ิน 123 คน 

 ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้มีการประเมินตนเอง                              
ตามองคป์ระกอบและเกณฑก์ารประเมินของ สกอ. ดงัน้ี 
 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน  

องค์ประกอบ จ ำนวนตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภำพ 

องคป์ระกอบที่ 1 4 3.53 ดี 
องคป์ระกอบที่ 2  3 4.17 ดี 
องคป์ระกอบที่ 3  1 4.00 ดี 
องคป์ระกอบที่ 4  1 5.00 ดีมาก 
องคป์ระกอบที่ 5  2 4.00 ดี 

เฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งช้ี 11 3.93 ดี 
 



ส่วนที ่1 ส่วนน ำ 
 

1. ช่ือหน่วยงำน ที่ต้ัง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
     1.1 ช่ือหน่วยงำน 

      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 

1.2 ที่ต้ัง 
สถำนที่ต้ัง : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง ตั้งอยูกิ่โลเมตรท่ี 719 ถนนพหลโยธิน 

(ล าปาง – งาว)  

 สถำนที่ติดต่อ : เลขที่ 200  หมู่ 17  ต าบลพิชยั  อ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง  รหัสไปรษณีย ์ 52000   

โทรศพัท ์ 0- 5434-2547 - 8  โทรสาร 0-5434-2549  เวบ็ไซต ์ http://www.lpc.rmutl.ac.th 

 

 

 
 

 
 
 
 
  

http://www.lpc.rmutl.ac.th/
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล  าปาง ปีการศึกษา 2562 
 
 

1.3 ประวัติควำมเป็นมำ 

  ประวัติควำมเป็นมำของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ล้ำนนำ 

 สถาบัน เทคโนโลยีราชม งคล เร่ิม ก่อตั้ งใช้ ช่ือ  "วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา "    
ซ่ึงก าเนิด ขึ้นเพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนครูช่างท่ีมีคุณภาพ ทั้งน้ี เน่ืองจากช่วงการพฒันา  การอาชีวศึกษา 
ซ่ึงเร่ิมตั้ งแต่ปี  พ .ศ. 2510 เป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมกรมอาชีวศึกษาให้กระจายไป                
ทั้ งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาก าลังคนสายวิชาชีพ ในการพัฒนาประเทศ การอาชีวศึกษา             
จึงจ าเป็นตอ้งมีสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาท าหน้าที่ผลิตบณัฑิตสายวิชาชีพ ที่มีคุณภาพให้สอดคลอ้ง
กบัการพฒันาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วอีกทั้งหลังปี พ.ศ. 2516 - 
2517  พลงันิสิตนักศึกษาเรียกร้องประชาธิปไตยเฟ่ืองฟู  นักศึกษาอาชีวศึกษากลุ่มหน่ึงเรียกร้องให้มีโอกาส
เรียนต่อจนถึงระดบัปริญญา  จากเหตุผลดงักล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงไดเ้สนอร่างพระราชบญัญติัว่าดว้ย  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ .ศ. 2518 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่         
วนัที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518   ดังนั้ น จึงถือว่าวนัดังกล่าวเป็น  "วนัสถาปนา วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา" 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เร่ิมด าเนินการคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี  17 มีนาคม พ.ศ. 2518          
โดยมีศาสตราจารยส์วาสด์ิ  ไชยคุณา เป็นผู ้รักษาการในต าแหน่งอธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา โดยเปิดรับนกัศึกษารุ่นแรก  ปีการศึกษา 2518  โดยเปิดสอนคณะต่าง ๆ ดงัน้ี  

       1.  คณะศึกษาศาสตร์  
 2.  คณะศิลปศาสตร์  
      3.  คณะวศิวกรรมเทคโนโลย ี 
      4.  คณะเกษตรศาสตร์บางพระ  
  5.  คณะบริหารธุรกิจ 
 6.  คณะคหกรรมศาสตร์ 
 7.  คณะศิลปกรรม 
 8.  คณะนาฏศิลป์และดุริยางค ์

 แต่เน่ืองจาก วทิยาลยัฯ เป็นหน่วยงานใหม่  ไม่มีสถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และบุคลากร  ดงันั้นจึง
ตอ้งฝากนกัศึกษาใหเ้รียนท่ีสถานศึกษาต่าง ๆ ในสงักดักรมอาชีวศึกษาคือ สาขาศิลปศาสตร์  ฝากเรียนท่ีวทิยา
เขตเทเวศร์ สาขาเกษตรศาสตร์ฝากเรียนที่วทิยาลยัเกษตรกรรมบางพระ สาขาบริหารธุรกิจฝากเรียนท่ีวทิยาลยั
จกัรพงษภ์ูวนารถ  สาขาคหกรรมศาสตร์ฝากเรียนที่วิทยาลยัการช่าง  พระนครใต ้ สาขาศิลปกรรมฝากเรียนที่
โรงเรียนเพาะช่างสาขานาฏศิลป์และดุริยางค ์เปิดสอนท่ีวิทยาลยันาฏศิลป์ และคณะศึกษาศาสตร์ใชส้ถานท่ี   
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ท่ีท  างานของวิทยาลยัเทคนิคกรุงเทพ  ส่วนของส านักอธิการบดี ไดรั้บความอนุเคราะห์จากกรมอาชีวศึกษา
ให้ยืมสถานท่ีเป็นท่ีท างานของส านักอธิการบดีชั่วคราวและได้รับความร่วมมือจากบรรดาขา้ราชการครู-
อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีของกรมอาชีวศึกษาช่วยในการด าเนินงานในระยะเร่ิมแรก  

ต่อมาปี พ.ศ. 2519  จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ แต่งตั้งใหศ้าสตราจารยส์วาสด์ิ    ไชยคุณา  
เป็นอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ซ่ึงเป็นอธิการบดีคนแรกของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา   

            การด าเนินงานของวิทยาลัย ฯ  ระยะแรกประสบปัญหายุง่ยากมาก แต่เพื่อให้การด าเนินงานตาม
ภารกิจเป็นไปไดใ้นปี พ.ศ. 2520 จึงไดต้ราพระราชบญัญตัิโอนสถานศึกษาในสังกดั กรมอาชีวศึกษา 28 แห่ง 
มาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา และเปล่ียนค าน าหน้าช่ือจาก  "โรงเรียนวิทยาลัย" เป็น          
"วิทยาเขต" พ.ศ. 2521 ได้ยา้ยท่ีท  างานของส านักอธิการบดีจากกรมอาชีวศึกษามาอยู่ท่ีวิทยาเขตเทเวศร์      
ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร   

             การจดัการศึกษาระดับปริญญาตรี เน่ืองจากในส่วนกลางยงัไม่มีสถานท่ีโดยเฉพาะจึงตอ้งอาศยั
สถานท่ีของวิทยาเขตต่าง ๆ เป็นการชัว่คราว การจดัการเรียนการสอนสาขาต่าง ๆ จึงกระจดักระจายอยูต่าม
วิทยาเขตต่าง ๆ ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารและการจัดการ คือความไม่เป็นเอกภาพ              
ในการบริหาร และอีกประการหน่ึงการพฒันาการศึกษาระดบัปริญญาของระดบัวิทยาลยั ฯ ก็ยงัไม่กา้วหน้า
ทันกับความต้องการและความเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงานและสังคมได้ดีเท่าท่ีควร ดังนั้ นเพื่อให ้           
การบริหารงานมีความคล่องตวัในการใชท้รัพยากรร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ  และเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั
ของนักศึกษาและครูอาจารย ์วิทยาลยัฯ จึงเห็นสมควรจดัตั้งศูนยก์ลางการศึกษา ในระดบัปริญญาขึ้น โดยมี
วตัถุประสงค ์ดงัน้ี   

            1.  เพือ่เป็นศูนยก์ลางการศึกษาระดบัปริญญาที่มีคุณภาพ  
            2.  เพือ่ใหก้ารบริหารงานมีความคล่องตวัมากขึ้น  
            3.  เพือ่การใชท้รัพยากรร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
            4.  เพือ่ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของนกัศึกษาและครู-อาจารย ์ 
 5.  เพือ่ใหน้กัศึกษาในสาขาวชิาชีพต่างๆ ไดมี้โอกาสเรียนรู้อยูร่่วมกนั เป็นการสนบัสนุน 
ใหเ้กิดความสามคัคีในหมู่คณะ  
            6.  เพือ่เป็นศูนยก์ลางการใหบ้ริการทางวชิาการแก่ชุมชน    

   ปี  พ .ศ . 2527  วิทยาลัย  ฯ   ได้รับความอ นุ เคราะห์จากกรมธนารักษ์ อ นุญ าตให้ใช้ที่ ดิน                     
ในความรับผิดชอบของกรมธนารักษ ์จ านวน 740 ไร่เศษ เพื่อด าเนินการจดัตั้งศูนยก์ลางการศึกษา ในระดับ
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ปริญญาตรี  ท่ีต  าบลคลองหก อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี  โดยเร่ิมด าเนินการก่อตั้งคณะใหม่รวมทั้งส้ิน      
10 คณะ และ  1  บณัฑิตวทิยาลยั ไดแ้ก่  
    1.  คณะศึกษาศาสตร์  
       2.  คณะศิลปกรรม  
       3.  คณะศิลปศาสตร์  
       4.  คณะคหกรรมศาสตร์       
       5.  คณะวศิวกรรมศาสตร์ (คณะวศิวกรรมเทคโนโลย)ี  
       6.  คณะบริหารธุรกิจ   
 7.  คณะวศิวกรรมและเทคโนโลยกีารเกษตร 
 8.  คณะนาฏศิลป์และดุริยางค ์
 9.  คณะวทิยาศาสตร์ 
 10. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 11. บณัฑิตวทิยาลยั 

         ต่อมาปี พ .ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
พระราชทานช่ือ "สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล" เม่ือวนัที่ 15 กนัยายน พ.ศ. 2531 ดงันั้นสถาบนัฯ จึงถือวา่วนัน้ี
ของทุกปีเป็น วนัราชมงคล แต่ต่อมาปี พ.ศ. 2532 ไดมี้การแกไ้ขพระราชบญัญติัเปล่ียนช่ือ "วทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา" เป็น "สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล" และศูนยก์ลางการจดัการศึกษาระดับปริญญา เรียกว่า 
"ศูนยก์ลางสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล" (ศรม.)   

ต่อมาปี พ .ศ. 2545 ได้มีการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขึ้ นและใน           
วนัที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548  ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติดังกล่าว ท าให้มีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล เกิดขึ้นใหม่ทั้งหมด 9 แห่ง  ไดแ้ก่ 

1. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
2. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
4. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
5. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
6. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
7. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
8. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
9. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
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ประวัติควำมเป็นมำของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  ล ำปำง    

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  ล าปาง ตั้งอยูกิ่โลเมตรท่ี  616 ถนนพหลโยธิน หมู่ท่ี 17 
ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ห่างจากตวัเมืองล าปางประมาณ  16  กิโลเมตร สภาพพื้นท่ีเดิมของ
สถานท่ีแห่งน้ี เป็นท่ีดอน เป็นป่าละเมาะ  การบุกเบิกพื้นท่ีในระยะเร่ิมตน้นั้นใช้แรงงานของนักศึกษาเป็น
ส่วนใหญ่  ตน้สังกัดเดิม  คือ  กรมอาชีวศึกษา ได้จดัสรรงบประมาณเพื่อบุกเบิกพื้นท่ีและสร้างอ่างเก็บน ้ า 
อาคารเรียน และอาคารบา้นพกัครู – อาจารย ์ตามงบประมาณท่ีได้รับ โดยเปิดรับนักศึกษา เขา้เรียนตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2515  เป็นต้นมา  พื้นท่ีล าปางมีพื้น ท่ีทั้ งหมด  1,800 ไร่  โดยใช้ประโยชน์ร่วมกับ
สถาบันวิจยัและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง ซ่ึงเป็นหน่วยงานสังกัดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เช่นเดียวกนั 

ปี พ .ศ. 2518 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จดัตั้ งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตามประกาศ        
ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ  เล่ม  92  ตอนที่ 1 หน้า 1 ลงวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2518 โดยมีฐานะเป็น    
กรมหน่ึงในกระทรวงศึกษาธิการ และไดแ้บ่งสถานศึกษา
จากกรมอาชีวศึกษา จ านวน  28 แห่งมาขึ้ นต่อวิทยาลัย
เทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา  ในการรวมหน่วยงานมาสังกัด
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาน้ี  ไดร้วมเอาโรงเรียน
เกษตรกรรมล าปางมาด้วย และได้เป ล่ียน ช่ือใหม่เป็น 
“วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  วิทยาเขตเกษตร
ล าปาง” 

เม่ือวนัที่  15  กนัยายน  พ.ศ. 2531  วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา  ไดรั้บพระราชทานนามใหม่
จากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 9 เป็น “สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล” และเม่ือวนัที่ 8 มกราคม 
พ .ศ . 2548 พ ระบ าทสม เด็ จพระ เจ้าอยู่  ได้ท รงพ ระ
ปรมาภิไธยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          
ราชมงคล ซ่ึงมีผลบังคบัตั้งแต่วนัพุธท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 
2548 เป็นตน้มา  ดงันั้นสถาบนัแห่งน้ีจึงไดรั้บพระราชทาน
นามใหม่ว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง”  จนถึงปัจจุบนัน้ี   
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2. ปรัชญำ วิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และแผนยุทธศำสตร์ 
 

2.1 ปรัชญำ 

“นวตักรรมเพือ่ชุมชน” 
  
 2.2 วิสัยทัศน์ 

  มหาวทิยาลยัชั้นน าดา้นวชิาชีพและเทคโนโลย ีในการผลิตบณัฑิตนกัปฏิบตัิ เพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวติ   
ของสงัคม ชุมชน ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

 
2.3 พันธกิจ 

1.จดัการศึกษาดา้นวิชาชีพและเทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
โดยมุ่งเน้นผลิตบณัฑิตนักปฏิบติั ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม พึ่งพาตนเองได้ และเป็นท่ีพึ่งทางวิชาการให้กับ
ประเทศ ภูมิภาค และชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นการสร้าง และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สร้างสรรค์นวตักรรม หรือ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความตอ้งการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และ
ประเทศ  

3. ใหบ้ริการวชิาการท่ีมุ่งเนน้การถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
ท่ีสอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
ชุมชนและสงัคม 

4. จดัการเรียนรู้ วจิยัหรือบริการวชิาการซ่ึงน าไปสู่การสืบสานศิลปวฒันธรรม และความเป็นไทย 
หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิม่ใหก้บัผูเ้รียน ชุมชน สงัคมและประเทศชาติ 

5. บริหารจัดการพันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามหลักธรรมาภิบาล มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยดืหยุน่ คล่องตวัโปร่งใส และตรวจสอบได ้
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2.4 ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 

ประเด็นยทุธศำสตร์ กลยุทธ์ 
1.การพฒันาการศึกษาเพือ่
ผลิตก าลงัคนนกัปฏิบติั 
(Hands-On) 

1.1 ปรับกระบวนการคดัเลือกและร่วมผลิตตวัป้อนสายวชิาชีพ 
1.2 การพฒันากระบวนการจดัการศึกษาแบบนกัปฏิบตัิ Hand-On 
1.3 พฒันาอาจารยใ์หส้ามารถจดัการเรียนรู้ที่เนน้ผลลพัธก์ารเรียนรู้ 
1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสม     

ในการใชชี้วติและท างานในศตวรรษที่ 21 
2.การพฒันามหาวทิยาลยั
เพือ่การเติบโตร่วมกบั      
การพฒันาประเทศ   
 

2.1 บูรณาการงานวิจัย บ ริการวิชาการและนวัตกรรมให้ เกิด
ประโยชน์ส่งผลลพัธต่์อผูเ้รียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั 
2.2 พฒันาระบบบริหารงานวิจยั การบริการวิชาการและนวตักรรม
ของมหาวทิยาลยั 
2.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวจิยั ผลงานสร้างสรรค ์นวตักรรม 
และผลงานบริการวชิาการ ในระดบัชาติ และนานาชาติ 

3. การเสริมสร้างนกัศึกษา
และบุคลากรใหมี้เอกลกัษณ์ 
อตัลกัษณ์ ความภาคภูมิใจ
ทางศิลปวฒันธรรม           
ภูมิปัญญาลา้นนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้มและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 
 

3.1 สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาลา้นนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 
3.2 ส่งเสริมนกัศึกษาใหป้ระยกุตใ์ชศ้ิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา
ลา้นนา และทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มในการพฒันาตนเองและ
สงัคม 
3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันาตนเอง
และสงัคม 

4.การพฒันาการบริหาร
จดัการและการสร้างฐาน
วฒันธรรมองคก์ร 

4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต ้      
หลกัธรรมาภิบาล 
4.2 บริหารจดัการทรัพยากรของมหาวิทยาลยั อยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 
       



  8 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล  าปาง ปีการศึกษา 2562 
 
 

3. โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร 
3.1 โครงสร้ำงองค์กร  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  9 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล  าปาง ปีการศึกษา 2562 
 
 

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารสากล 

 

คณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา  ล าปาง 

บธ.บ.บริหารธุรกิจ 

 บช.บ.การบัญช ี

 

งานกิจการนักศึกษา 

งานวิจัยและบริการวิชาการ 

 งานวิทยบริการ 

วศ.บ.วศิวกรรมเกษตรและ

ชีวภาพ 

 
วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า 

 วศ.บ.วศิวกรรมอุตสาหการ 

 

วท.บ.เกษตรศาสตร์ 

 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร 

 วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 

 วท.ม.พืชศาสตร์ 

 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานยุทธศาสตร์และบุคลากร 

งานคลังและพัสดุ 

งานบริการ 

 

งานวิชาการ 

กองการศึกษาล าปาง กองบริหารทรัพยากรล าปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ผู้ช่วยอธิการบด ี

3.2 โครงสร้ำงองค์กร  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  ล ำปำง    
 

ศศ.บ.การท่องเที่ยวและ

การบริการ 
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4. รำยช่ือผู้บริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน  
4.1 รำยช่ือผู้บริหำร 

ล ำดับที ่ ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง 

1 นายสุเทพ   ทองมา   ผูช่้วยอธิการบดี 

2 ผศ.จรูญ สินทววีรกุล ผูอ้  านวยการกองการศึกษา 

3 น.ส.ปภาวรินท ์  บุญมาก ผูอ้  านวยการกองบริหารทรัพยากร และปฎิบตัิหนา้ที่  
รองผูอ้  านวยการฝ่ายยทุธศาสตร์และแผน  
กองบริหารทรัพยากร 

4 ผศ.วนัไชย ค าเสน รองคณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

5 ผศ.ปิยมาสฐ ์  ตณัฑเ์จริญรัตน์ รองคณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 

6 นางพวงทอง วงัราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

                
4.2 คณะกรรมกำรบริหำรพื้นที่ 

ล ำดับที ่ ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง 

1 นายสุเทพ   ทองมา   ผูช่้วยอธิการบดี 

2 ผศ.จรูญ สินทววีรกุล ผูอ้  านวยการกองการศึกษา 

3 น.ส.ปภาวรินท ์  บุญมาก ผูอ้  านวยการกองบริหารทรัพยากร และปฎิบตัิหนา้ที่   
รองผูอ้  านวยการฝ่ายยทุธศาสตร์และแผน                      
กองบริหารทรัพยากร 

4 ผศ.วนัไชย ค าเสน รองคณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

5 ผศ.ปิยมาสฐ ์  ตณัฑเ์จริญรัตน์ รองคณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 

6 นางพวงทอง วงัราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

7 นายเรืองพนัธุ์ ทรัพยมี์ รองผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา กองการศึกษา 

8 นายธีรวฒัน์       เทพใจกาศ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ กองการศึกษา  

9 ผศ.พงศกร         สุรินทร์ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ  
กองการศึกษา 

10 นายอภิชาติ    ปีบา้นใหม่ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวทิยบริการและ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ กองการศึกษา 
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ล ำดับที ่ ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง 
11 น.ส.เทวรินทร์ ยะสุทธิ รองผูอ้  านวยการฝ่ายคลงัและพสัดุ กองบริหารทรัพยากร 

12 นางมลทิพย ์     บ ารุงกิจ รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป 

13 นางสุภาวดี     พริบไหว  รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริการ กองบริหารทรัพยากร 

14 นางจิราพร  ช านาญศิลป์ รองผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ 
กองบริหารทรัพยากร 

15 ผศ.ดวงจนัทร์  ขดัสีทะลี หวัหนา้ส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา 

16 ผศ.วรัญญา ธาราเวชรักษ ์ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารเกษตร 

17 ผศ.กุลวชิญ ์ พานิชกุล หวัหนา้สาขาพชืศาสตร์ 

18 ผศ.นิรันดร  กองเงิน หวัหนา้สาขาสตัวศาสตร์และประมง 

19 ผศ.เพยีงพมิพ ์ ชิดบุรี หวัหนา้สาขาวทิยาศาสตร์ 

20 นายพงษเ์ทพ  ไพบูลยห์วงัเจริญ   หวัหนา้สาขาศิลปศาสตร์ 

21 นายกร จนัทรวโิรจน์ หวัหนา้สาขาบริหารธุรกิจ 

22 น.ส.ปัญจพร  ศรีชนาพนัธ ์ หวัหนา้สาขาการบญัชี 

23 ผศ.กนกวรรณ  เวชกามา ผูช่้วยคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยทุธศาสตร์  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

24 ผศ.วษิณุ  ชา้งเนียม ผูช่้วยคณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

25 นายสุรพล   ใจวงศษ์า หวัหนา้หลกัสูตร วท.ม. เทคโนโลยกีารเกษตร   

26 รศ.ชิติ ศรีตนทิพย ์ หวัหนา้หลกัสูตร วท.ม. พชืศาสตร์ 

27 ผศ.ปิยมาสฐ์ ตณัฑเ์จริญรัตน์ หวัหนา้หลกัสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์  (สตัวศาสตร์) 

28 รศ.สุธีกานต ์      โสตถิกุล หวัหนา้หลกัสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์  (พชืศาสตร์) 

29 นายเรืองพนัธุ ์      ทรัพยมี์ หวัหนา้หลกัสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์  (ประมง) 

30 นายภูพงิค ์          ศรีภูมินทร์ หวัหนา้หลกัสูตร ทล.บ. เทคโนโลยภีูมิทศัน์ 

31 ผศ.นภาพร           ดีสนาม หวัหนา้หลกัสูตร วท.บ. วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
การอาหาร 

32 นางอรทยั  บุญทะวงศ ์ หวัหนา้หลกัสูตรวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  
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ล ำดับที ่ ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง 
33 น.ส.ธญัลกัษณ์ บวัผนั หวัหนา้หลกัสูตรพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร 

34 นายคงศกัด์ิ           ตุย้สืบ หวัหนา้หลกัสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจบณัฑิต  
(การจดัการธุรกิจ) 
ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวชิาการและกิจการนกัศึกษา  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

35 นางสาวอจัฉราพร แปลงมาลย ์ หวัหนา้หลกัสูตร บธ.บ. บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 

36 นายธิติวฒัน์         ตาค า หวัหนา้หลกัสูตร บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

37 น.ส.ณัฐนรี       ทองดีพนัธ ์ หวัหนา้หลกัสูตร บช.บ. การบญัชี 

38 น.ส.พมิเนตร     เทพปัญญา หวัหนา้หลกัสูตร ศศ.บ. ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร
สากล 

39 น.ส.เพยีงกานต ์   นามวงศ ์ หวัหนา้หลกัสูตร ศศ.บ. การท่องเท่ียวและการบริการ 

40 นายสุวรรณ          จนัทร์อินทร์ หวัหนา้หลกัสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ  
(เกษตรอิเล็กทรอนิกส์) 

41 นายปณิฐิ             แสนจิตร หวัหนา้หลกัสูตร วศ.บ. วศิวกรรมไฟฟ้า 

42 นางสาวมนินทรา    ใจค าปัน หวัหนา้หลกัสูตร วศ.บ. วศิวกรรมอุตสาหการ –  
วศิวกรรมการผลิต 

43 นางนิตยา เอกบาง หวัหนา้กลุ่มวชิาศึกษาทัว่ไป 

44 ผศ.กุญวชิญ ์ พานิชกุล หวัหนา้หลกัสูตร ปวส.พชืศาสตร์ 

45 ผศ.วรีะ     อินทร์นารี หวัหนา้หลกัสูตร ปวส.สตัวศาสตร์ 

46 ผศ.พรพมิล          จุลพนัธ ์ หวัหนา้หลกัสูตร ปวส. ประมง 

47 นางสาวชณิชา    จินาการ หวัหนา้หลกัสูตร ปวส.เทคโนโลยกีารอาหาร 

48 นายทวสิีน            ปัญญาสีห์ หวัหนา้หลกัสูตร ปวส.เทคโนโลยภีูมิทศัน์ 

49 ผศ.พจนารถ  นพนาคร หวัหนา้หลกัสูตร ปวส.การจดัการ 

50 นายสรวทิย ์        ปานพนิิจ หวัหนา้หลกัสูตร ปวส.การตลาด 

51 น.ส.คนึงนุช สารอินจกัร์ หวัหนา้หลกัสูตร ปวส.คอมพวิเตอรธุรกิจ 

52 นายศราวธุ  เอกบาง หวัหนา้หลกัสูตร ปวส.ช่างยนต ์
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5. หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 

 ในปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ล าปาง จดัการเรียน การสอน
ทั้งส้ิน จ  านวน 11 หลกัสูตร แบ่งเป็นระดบัปริญญาตรี จ  านวน 9 หลกัสูตร ปริญญาโท จ านวน 2 หลกัสูตร  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรจดัการเรียนการสอนทั้งส้ิน จ  านวน 4 หลักสูตร 
แบ่งเป็น ระดบัปริญญาตรี จ  านวน 2 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท จ านวน 2 หลกัสูตร  

ระดับ
ปริญญำ 

ช่ือหลักสูตร 
ปีทีป่รับปรุง

ล่ำสุด 
วนัทีส่ภำมหำวทิยำลยั

อนุมตัหิลกัสูตร 
วนัที ่สกอ. ลงนำมรับทรำบ

หลกัสูตร 

ปริญญาตรี วท.บ.วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารอาหาร 

2560 5 มกราคม 2561 1 ตุลาคม 2561 

ปริญญาตรี 
  

วท.บ.เกษตรศาสตร์ 2560 5 มกราคม 2561 22 ตุลาคม 2561 

ปริญญาโท
  

วท.ม.พชืศาสตร์ 2560 6 มกราคม 2560 9 กุมภาพนัธ ์2562 

ปริญญาโท
  

วท.ม.เทคโนโลยกีารเกษตร 2560 6 มกราคม 2560 2 มีนาคม 2562 

 

              คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี จ  านวน 4 หลกัสูตร     

ระดับ
ปริญญำ 

ช่ือหลักสูตร 
ปีทีป่รับปรุง

ล่ำสุด 

วนัทีส่ภำ 
มหำวทิยำลยัอนุมตัิ

หลกัสูตร 

วนัที ่สกอ.ลงนำม
รับทรำบหลกัสูตร 

ปริญญาตรี บช.บ.การบญัชี 2560 6 มกราคม 2560 20 มิถุนายน 2561 
ปริญญาตรี บธ.บ.บริหารธุรกิจ 2560 3 มีนาคม 2560 2 มีนาคม 2562 
ปริญญาตรี 
  

ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพือ่ 
การส่ือสารสากล 

2560 6 มกราคม 2560 7 มีนาคม 2562 

ปริญญาตรี 
  

ศศ.บ.การท่องเท่ียวและ 
การบริการ 

2560 6 มกราคม 2560 9 กุมภาพนัธ ์2562 
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  คณะวศิวกรรมศาสตร์จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี จ านวน  3 หลกัสูตร  

ระดับ
ปริญญำ 

ช่ือหลักสูตร 
ปีทีป่รับปรุง

ล่ำสุด 
วนัทีส่ภำมหำวทิยำลยั

อนุมตัหิลกัสูตร 
วนัที ่สกอ.ลงนำม
รับทรำบหลกัสูตร 

ปริญญาตรี วศ.บ.วศิวกรรมเกษตรและ
ชีวภาพ 

2560 3 กุมภาพนัธ ์ 2560 9 กุมภาพนัธ ์ 2562 
 

ปริญญาตรี วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า 2560 3 กุมภาพนัธ ์ 2560 8 ธนัวาคม 2561 

ปริญญาตรี วศ.บ.วศิวกรรมอุตสาหการ 2560 3 กุมภาพนัธ ์ 2560 9 กุมภาพนัธ ์ 2562 
 

 
6. จ ำนวนนักศึกษำ   (ท่ีมา งานทะเบียนวดัผล ฝ่ายวิชาการ ขอ้มูล ณ วนัท่ี 11 พ.ย.62) 

ล ำดับ 
 

คณะ 
 

จ ำนวนนักศึกษำ 

รวม ปวส. ปริญญำตรี 
เทียบโอน 

ปริญญำตรี  
4 ปี 

ปริญญำ
โท 

1 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารเกษตร 

32 114 171 28 345 

2 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 12 176 88 - 276 
3 คณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์ 
44 307 315 - 666 

รวม 88 597 574 28 1,287 
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ล าดบั 
คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร 

จ านวนนกัศึกษา 
รวม ปวส. ปริญญาตรี 

เทียบโอน 

ปริญญาตรี  

4 ปี 

ปริญญาโท 

1 พชืศาสตร์ /เกษตรศาตร์ 9 36 54 - 99 

2 เทคโนโลยภีูมิทศัน์ 8 - 5 - 13 

3 สตัวศาสตร์  9 15 45 - 69 

4 ประมง 3 3 22 - 28 

5 เทคโนโลยกีารอาหาร 3 - - - 3 

6 วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร 

- 59 45 - 104 

7 พฒันาผลิตภณัฑ ์ - 1 - - 1 

8 วทม.เทคโนโลยกีารเกษตร - - - 13 13 

9 วทม.พชืศาสตร์ - - - 15 15 

รวม 32 114 171 28 345 
 

ล าดบั 
คณะบริหารธุรกิจและ 

ศิลปศาสตร์ 

จ านวนนกัศึกษา 
รวม ปวส. ปริญญาตรี 

เทียบโอน 

ปริญญาตรี  

4 ปี 

1 การบญัชี - 105 147 252 

2 การจดัการ 23 134 55 212 

3 การตลาด 11 66 45 122 

4 คอมพวิเตอร์ธุรกิจ 10 - - 10 

5 ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ - 2 10 12 

6 การท่องเท่ียวและการบริการ - - 45 45 

7 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล - - 13 13 

รวม 44 307 315 666 
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ล าดบั คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
จ านวนนกัศึกษา 

รวม ปวส. ปริญญาตรี 
เทียบโอน 

ปริญญาตรี  
4 ปี 

1 ช่างยนต ์ 12 - - 12 
2 ไฟฟ้า - - - - 
3 เทคนิคอุตสาหกรรม - - - - 
4 วศิวกรรมไฟฟ้า - 101 51 152 
5 วศิวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส ์ - 28 14 42 
6 วศิวกรรมการผลิต  - 47 23 70 

รวม 12 176 88 276 

 
สรุปจ ำนวนค่ำ FTES ปีกำรศึกษำ 2562 
 

ล ำดับ คณะ ปริญญำตรี  ปริญญำโท รวม 
1 คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร 
267.84 30.36 298.20 

2 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 304.03 - 304.03 
3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 650.68 - 650.68 

รวม 1,225.55 30.36 1,252.91 
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7. จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 
1) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ จ านวนอาจารยจ์ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 

ล าดบั

ท่ี 
สาขา/คณะ 

จ านวนอาจารยจ์  าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
รวม 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ. 

1 พืชศาสตร์ - - - - 2 1 2 - 1 1 - - 3 2 2 - 

2 เทคโนโลยีภูมิทศัน์ 1 - - - 4 1 - - - - - - 5 1 - - 

3 วิทยาศาสตร์ - - - - 6 3 - - 4 - - - 10 3 - - 

4 สัตวศาสตร์ - 1 - - 2 4 - - - 3 1 - 2 8 1 - 

5 ประมง 1 - - - 3 1 - - - - - - 4 1 - - 

6 วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการ

อาหาร - - - - 
3 1 - - 3 - 1 - 6 1 1 - 

7 พฒันาผลิตภณัฑ์

อาหาร - - - - 
3 1 - - 1 - - - 4 1 - - 

8 การจดัการ - 1 - - 5 1 - - 2 - - - 7 2 - - 

9 

การตลาด - - - - 4 

 

- - - 1 - - - 5 - - - 

10 ระบบสารสนเทศ

ทางคอมพิวเตอร์ - - - - 4 1 - - 1 - - - 5 1 - - 

11 การบญัชี - - - - 3 1 - - 2 1 - - 5 2 - - 

12 ศิลปศาสตร์ 1 - - - 5 - - - - - - - 6 - - - 

13 การท่องเท่ียว - - - - 4 - - - 1 - - - 5 - - - 

14 ภาษาองักฤษเพื่อ

การส่ือสารสากล 2 - - - 8 - - - - - - - 10 - - - 

15 เทคโนโลยีเคร่ืองกล - - - - 4 - - - - - - - 4 - - - 

16 วิศวกรรมเกษตร - - - - 1 - - - 2 - - - 3 - - - 

17 วิศวกรรมไฟฟ้า - - - - 6 1 - - - 1 1 - 6 2 1 - 

18 วิศวกรรมการผลิต - - - - 5 1 - - - - - - 5 1 - - 

รวม 5 2 0 0 72 17 2 0 18 6 3 0 95 25 5 0 

รวมทั้งหมด 7 91 27 125 
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2) จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน   

ที่ คณะ 
จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนจ าแนกตามคุณวฒิุ 

รวม ม. 6 หรือ  
ต ่ากวา่ม.6 

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท 

1 วทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยกีารเกษตร 
7 - 1 5 - 13 

2 บริหารธุรกิจ 

และศิลปศาสตร์ 
- - - 3 - 3 

3 วศิวกรรมศาสตร์ 1  - 2 - 3 

4 กองบริหารทรัพยากร 2 - 4 15 1 22 

5 กองการศึกษา 2 - 1 14 - 17 

6 ส านกังานบริหาร - - - 7 - 7 

รวม 12 - 6 46 1 65 
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8. ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่ 
8.1 งบประมำณ 

                ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้รับการจดัสรรงบประมาณด าเนินการรวมทั้งส้ิน 106,293,423 บาท 
โดยแบ่งออกเป็น เงินงบประมาณแผน่ดิน 87,743,979 บาท และเงินงบประมาณรายได ้21,549,444 บาท  
 
ตำรำงเปรียบเทยีบงบประมำณที่ได้รับจัดสรร จ ำแนกตำมแหล่งที่มำ 

                      หน่วย : บำท 
 

ปีงบประมำณ 
แหล่งที่มำ 

รวมงบประมำณ 
 

ร้อยละ งบประมำณแผ่นดิน ร้อยละ งบประมำณรำยได้ ร้อยละ 

พ.ศ. 2561 82,835,967 72.69 31,117,351 27.31 113,953,318 100 

พ.ศ. 2562 78,743,131 66.66 39,388,059 33.34 118,131,190 100 

พ.ศ. 2563 84,743,979 79.73 21,549,444 20.27 106,293,423 100 
 

 

แผนภำพเปรียบเทียบงบประมำณที่ได้รับจัดสรร จ ำแนกตำมแหล่งที่มำ  
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ตำรำงเปรียบเทยีบงบประมำณที่ใช้ไป จ ำแนกตำมประเภทรำยจ่ำย 

หน่วย : บำท 

ประเภทรำยจ่ำย 

ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

จ ำนวน (บำท) ร้อยละ จ ำนวน (บำท) ร้อยละ จ ำนวน (บำท) ร้อยละ 

งบบุคลากร 50,048,090 43.92 41,972,200 35.53 42,745,180 40.21 
งบด าเนินงาน 17,564,212 15.41 8,492,395 7.19 1,375,823 1.29 
งบลงทุน 5,494,170 4.82 11,855,200 10.04 14,730,400 13.86 
งบอุดหนุน 26,576,775 23.32 26,858,000 22.74 37,051,570 34.86 
งบรายจ่ายอ่ืน 6,174,170 5.42 26,904,305 22.77 10,390,450 9.78 
งบกลาง 980,000 0.86 - - - - 
เงินสมทบมหาวทิยาลยัฯ 4,703,200 4.13 - - - - 
สมทบเขตพื้นท่ี - - - - - - 
สมทบคณะ - - - - - - 
งบสาธารณูปโภค 297,594 0.26 - - - - 
งานฟาร์ม 2,118,107 1.86 2,049,090 1.73 - - 

รวม 113,953,318 100 118,131,190 100 106,293,423 100 

แผนภำพที่ 2  เปรียบเทียบงบประมำณที่ใช้ไป จ ำแนกตำมประเภทรำยจ่ำย 
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8.2 อำคำรสถำนที่ 
              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มีจ  านวนพื้นท่ีทั้ งหมด ประมาณ 1,381 ไร่ 

ประกอบดว้ย อาคาร 37 หลัง, อาคารชุด 2 หลัง, บา้นพกั 39 หลัง, โรงเพาะเห็ด 1 หลงั, และสนามกีฬา 13 

สนาม ดงัตาราง 

ตำรำงอำคำรสถำนที ่

หมำยเลข 
อำคำร 

รำยกำร จ ำนวน (หลัง/
สนำม) 

พื้นที่ใช้สอย 
(ตรม.) 

หมำยเหตุ 

1 อาคารอ านวยการ (อาคารเรียน) 1         558  
2 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ (MB)  

(อาคารเรียนและปฏิบติัการเคร่ืองกล) 
1      3,900  

3 อาคารพชืศาสตร์ (อาคารปฏิบตัิการพชืศาสตร์) 1      800  
4 อาคารส านกังานสาขาพชืศาสตร์ (อาคารพชืกรรม 1) 1     145  
5 อาคารสาขาวชิาประมง (อาคารเรียนและปฏิบติัการวทิย)์ 1     441  
6 อาคารสาขาการบญัชี (อาคารเรียนรวม) 1 1,080  
7 อาคารอเนกประสงค ์(โรงอาหารพร้อมครุภณัฑ)์ 1     800  
8 อาคารศูนยว์ฒันธรรม (หอพกันกัเรียน 2) 1     252  
9 อาคารสาขาวชิาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ (หอพกันกัเรียน) 1     720  

10 อาคารปฏิบติัการกลาง (CL)  
(อาคารเรียนและปฏิบติัการรวม) 

1      2,400  

11 อาคารเรียนรวม 2 (CB) (อาคารเรียนรวม 2) 1 4,000  
12 อาคารเรียนสตัวศาสตร์ (ส.) (อาคารสตัวบาล) 1     280  
13 อาคารส านกังานสาขาวชิาสตัวศาสตร์  

(อาคารเรียนสตัวศาสตร์ 2 ชั้น) 
1     640  

14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารเรียนรวม) 1 6,544  
15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  

(อาคารวทิยบริการ) 
1 6,544  

16 อาคารยมิเนเซ่ียม/ฝ่ายกิจการนกัศึกษา  
(อาคารกิจการนกัศึกษา) 

1 2,400  

17 อาคารศูนยบ์ริการวชิาการ (อาคารหอ้งสมุด) 1    500  
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หมำยเลข 
อำคำร 

รำยกำร จ ำนวน (หลัง/
สนำม) 

พื้นที่ใช้สอย 
(ตรม.) 

หมำยเหตุ 

18 อาคารเรียนสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีาร
อาหาร (อาคารเรียนและหอ้งปฏิบตัิการวทิยาศาสตร์) 

1    960  

19 อาคารปฏิบติัการน ้ านมและผลิตภณัฑน์ม 1   300  
20 อาคารหอ้งน ้ าสาขาวชิาประมง 1       65  
21 อาคารเอกสารการพมิพ ์ 1      164  
22 อาคารปฏิบตัิการเคร่ืองกล (โรงฝึกงาน) 3 3,900  
23 อาคารแผนกอาคารสถานที ่ 1      285  
24 อาคารแผนกยานพาหนะ 1      170  
25 อาคารร้านคา้สวสัดิการ 1      232  
26 อาคารส านกังานคลินิกเทคโนโลย ีแผนกเห็ด 1      135  
28 อาคารส านกังานกองการศึกษา  1     457  
29 อาคารเทคโนโลยเีมล็ดพนัธุพ์ชื 1     240  
30 อาคารพชื 2 (โรงหมกัไวน์) 1       55  
31 อาคารผลิตน ้ าประปา 1       40  
32 อาคารปฏิบตัิการกลางคณะวศิวกรรมศาสตร์ 1      3,974  
33 อาคารปฏิบตัิการประมง 1      380  
34 อาคารเก็บวสัดุเกษตร 1      115  
35 อาคารเทคโนโลยภีูมิทศัน์ 1      720  
36 อาคารชุด 2      230  
37 บา้นพกั 39       85  
38 โรงเพาะเห็ด 1      120  
39 สนามฟุตบอล 1      1,800  
40 สนามบาสเกตบอล 2     150  
41 สนามวอลเลยบ์อล 2     150  
42 สนามเทนนิส 2     600  
43 สนามตะกร้อ 2      80  
44 สนามเปตอง 4      80  
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9. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของพื้นที่ล ำปำง 
9.1 เอกลักษณ์ 

เกษตรอุตสาหกรรม 
9.2 อัตลักษณ์ 

 “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออำชีพทีใ่ช้เทคโนโลยีเป็นฐำน” 
- บณัฑิตนกัปฏิบตั ิ(Hands - on) 
- ใชท้กัษะที่มีเทคโนโลยเีป็นฐาน (Technology - Based Learning) 

   - สร้างความเช่ียวชาญวชิาชีพ (Professional Oriented) 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี  ปีการศึกษา 2562 

องค์ประกอบที ่1 : การผลติบัณฑติ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : ผอ.กองการศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ฝ่ายวิชาการ 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : ส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูลและรายงาน : ผศ.ดวงจนัทร์ ขดัสีทะลี 

โทรศัพท์ : 054-342547 ต่อ  145 
E-mail :  - 

 
ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ที่ท  าการเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562
เปิดสอนทั้งหมด จ านวน 11 หลักสูตร และไดป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร                 
ทุกหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานท่ี สกอ. ก าหนด โดยมีผลการประเมินรายหลกัสูตรสรุปได ้ดงัน้ี  

 

ช่ือหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ องค์ประกอบ 
ที ่1 

ผลรวมของค่าคะแนนเฉลีย่
องค์ประกอบที ่2 - 6 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
1. วท.บ.วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ผา่น 3.25 คะแนน  

2. วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผา่น 3.58 คะแนน  

3. วท.ม.พืชศาสตร์ ผา่น 3.33 คะแนน  

4. วท.ม.เทคโนโลยกีารเกษตร ผา่น 3.46 คะแนน  

ค่าเฉลี่ยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3.41 คะแนน  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
1. บช.บ.การบญัชี ผา่น 3.21 คะแนน  

2. บธ.บ.บริหารธุรกิจ ผา่น 3.45 คะแนน  

3. ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสากล ผา่น 3.19 คะแนน  
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ช่ือหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ องค์ประกอบ 
ที ่1 

ผลรวมของค่าคะแนนเฉลีย่
องค์ประกอบที ่2 - 6 

4. ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการโรงแรม ผา่น 2.18 คะแนน  

ค่าเฉลี่ยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3.01 คะแนน  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1. วศ.บ.วศิวกรรมเกษตรและชีวภาพ ผา่น 2.66 คะแนน  

2. วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า ผา่น 1.82 คะแนน  

3. วศ.บ.วศิวกรรมอุตสาหการ ผา่น 2.26 คะแนน  

ค่าเฉลี่ยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2.25 คะแนน  

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลกัสูตร 32.39 คะแนน  

จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดท่ีสถาบนั/พื้นท่ีรับผดิชอบ 11 หลกัสูตร  

คะแนนที่ได้ 2.94 คะแนน  

 
การค านวณ : 

= 
32.39 

 
11 

คะแนนที่ได้   =  ………2.94……  คะแนน 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย  2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

3 คะแนน 2.94 2.94 ไม่บรรลุ 

 

เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.1-1-01 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตร  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง ปีการศึกษา 2562 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2   อาจารย์ประจ าสถาบันทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : นางสาวปภาวรินทร์ บุญมาก 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : กองบริหารทรัพยากร 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางพธัจนัทร์   ตามเดช 
โทรศัพท์ : 086-1910191 
E-mail :  Phattachan.td@gmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มีจ  านวนอาจารยป์ระจ าทั้ งหมด (นับรวมท่ี               
ลาศึกษาต่อ) จ  านวน  125  คน มีอาจารยป์ระจ าที่มีคุณวฒิุปริญญาเอก จ านวน  27  คน ค่าร้อยละของ
อาจารยป์ระจ าที่มีคุณวฒิุปริญญาเอก เท่ากบั 21.60 คะแนนท่ีไดเ้ท่ากบั 2.70 คะแนน  
 

ที่ คณะที่มีการเรียนการสอน 
อาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

รวมมหาวิทยาลยั 23 26 27 
1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 8 8 8 
2 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 14 14 15 
3 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 4 4 4 

 
จากปัจจัยน าเข้าในด้านการผลิตบัณฑิต :  

 ปีการศึกษา 2561 มีอาจารยคุ์ณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 26 ราย และปีการศึกษา 2562 มี
อาจารยว์ฒิุปริญญาเอก จ านวน 27 ราย  โดยมีอาจารยไ์ดรั้บคุณวฒิุปริญญาเอกเพิม่เติมอีก 1 ราย คือ                                          
อาจารยส์ายนที ทรัพยมี  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรบญัชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์    
  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
1. จ  านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ) 125 
2. จ  านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ)      
 ที่มีคุณวฒิุปริญญาเอก 

27 

http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MjExODIx&method=inline
http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MjExODIx&method=inline
http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MjI3MTU4&method=inline
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แสดงวิธีการค านวณ  : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีวฒิุปริญญาเอก 

 

= 
จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัที่มีคุณวฒิุปริญญาเอก 

 100 = 
27 

 100 = 21.60 
จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัทั้งหมด 125 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค  านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 16 21.60 2.70 บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.2-1-01 ฐานขอ้มูลบุคลากรสายวชิาการปีการศึกษา 2562 

1.2-1-02 รายช่ือบุคลากรสายวชิาการที่มีคุณวฒิุปริญญาเอกประจ าปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

= 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัที่มีคุณวฒิุปริญญาเอก 

 5 = 
21.6 

 5 =  2.70  
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัที่มีคุณวฒิุปริญญาเอก 40 

 ท่ีก  าหนดใหค้ะแนนเตม็ 5         
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.3   อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : นางสาวปภาวรินทร์ บุญมาก 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : กองบริหารทรัพยากร 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางพธัจนัทร์   ตามเดช 
โทรศัพท์ : 0861910191 
E-mail :  Phattachan.td@gmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  มีจ  านวนอาจารยป์ระจ าทั้ งหมด         

(นบัรวมท่ีลาศึกษาต่อ) จ  านวน 127  คน มีจ  านวนอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการจ านวน 

30 คน  ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ 24 คะแนนที่ได้

เท่ากบั 2.00 คะแนน  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
1.  จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด  
(รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ) 

126.5 119.5 125 

2.  จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 99.5 94.5 95 
 - วฒิุปริญญาตรี 8 5 5 
 - วฒิุปริญญาโท 73.5 73.5 72 
 - วฒิุปริญญาเอก 18 16 18 
3.  จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ 

22 19 25 

 - วฒิุปริญญาตรี 2 2 2 
 - วฒิุปริญญาโท 14 13 17 
 - วฒิุปริญญาเอก 6 4 6 
4.  จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 5 6 5 
 - วฒิุปริญญาตรี 0 0 0 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 

 - วฒิุปริญญาโท 3 3 2 
 - วฒิุปริญญาเอก 2 3 3 
5.  จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 0 0 0 
 - วฒิุปริญญาตรี 0 0 0 
 - วฒิุปริญญาโท 0 0 0 
 - วฒิุปริญญาเอก 0 0 0 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

27 25 30 

  

จากปัจจัยน าเข้าในด้านการผลิตบัณฑิต :  
 ปีการศึกษา 2562 มีอาจารยด์ ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 30 ราย เพิ่มจ านวน 5 ราย 
จากปีการศึกษา 2561  มีอาจารยท่ี์ไดรั้บต าแหน่งทางวชิาการเพิม่เติม จ  านวน 5 ราย คือ             

1. ผศ.กรรณิการ์  จนัทร์อินทร์ อาจารยส์าขาบญัชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. ผศ.ปัญจพร     ศรีชนาพนัธ ์อาจารยส์าขาบญัชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
3. ผศ.กุลวชิญ ์   พานิชกุล อาจารยส์าขาพชืศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร  
4. ผศ.อิศร์           สุปินราช อาจารยส์าขาพชืศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
5. ผศ.ปณิฐิ         แสนจิตร อาจารยส์าขาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

แสดงวิธีการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

 

= 
จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

 100 = 
30 

 100 = 24.00 
จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัทั้งหมด 125 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค  านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

 
 

= 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

 5 = 
24 

 5 = 2.00 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 60 

 ท่ีก  าหนดใหค้ะแนนเตม็ 5         
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 30 24.00 2.00 ไม่บรรลุ 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.3-1-01 ฐานขอ้มูลบุคลากรสายวชิาการปีการศึกษา 2562 

1.3-1-02 รายช่ือบุคลากรสายวชิาการท่ีไดรั้บต าแหน่งทางวชิาการ  
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : นายเรืองพนัธุ ์ ทรัพยมี์ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : กองบริหารทรัพยากร 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาวอภิรดี  เล้ียงประเสริฐ 
โทรศัพท์ : 054-342547 ต่อ 113 
E-mail :   

 
ผลการด าเนินงาน :  
 ข้อ 1.  จัดบริการให้ค าปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 

1. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง ไดแ้ต่งตั้งค  าสัง่อาจารยท่ี์ปรึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 ค  าสัง่เลขท่ี 94/2562 เร่ือง แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562    (1.4-1-01) 
เพื่อให้ค  าแนะน า ก ากับดูแล และการให้ค  าปรึกษาแก่นักศึกษาในเร่ือง ดา้นวิชาการ เก่ียวกบัการเรียน
ของนกัศึกษาโดยตรง ดา้นบริการและพฒันานกัศึกษา เก่ียวกบั การช่วยเหลือใหน้กัศึกษาสามารถพฒันา
ตนเองให้สมบูรณ์ขึ้นในขณะท่ีศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง และดา้น
อ่ืนๆ เก่ียวกบั การใหน้กัศึกษาเขา้พบอาจารยท์ี่ปรึกษา การพจิารณาค าร้องต่าง ๆ ของนกัศึกษาใหถู้กตอ้ง
ตามระเบียบและความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งนกัศึกษา อาจารยแ์ละมหาวทิยาลยั 

2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562  วนัที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง
ประชุม    อาคารอเนกประสงค ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง  โดยเชิญผูบ้ริหารดงัน้ี 
ผูช่้วยอธิการบดี ผูอ้  านวยการกองการศึกษา ผูอ้  านวยการกองบริหารทรัพยากร รองผูอ้  านวยการกอง
การศึกษาฝ่ายกิจการนกัศึกษา  รองผูอ้  านวยการกองการศึกษาฝ่ายวชิาการ รองผูอ้  านวยการกองการศึกษา
ฝ่ายวิทยบริการ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์      
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในการแนะน าด้านการเรียนการสอนให้กับ
นกัศึกษา ให้ความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบันักศึกษา เก่ียวกบัการวางแผนการ
เรียน โดยน าวงจร PDCA มาใช ้ ให้ความรู้ดา้นงานวชิาการ เก่ียวกบัการลงทะเบียนเรียน การเพิม่ – ถอน
รายวชิา ผลการเรียน เป็นตน้ ใหค้วามรู้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เก่ียวกบัการใหบ้ริการสารสนเทศ 
เช่นการเข้าสู่ระบบ การให้บริการด้านห้องสมุด การให้บริการ merit book การบริการฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบคน้ และการให้ความรู้งานกิจการนักศึกษา เก่ียวกบัการจดักิจกรรม ขั้นตอน
การขอทุนให้เปล่า การขอผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ด้านพยาบาล แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และด้าน
กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษา (1.4-1-02) 



33 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล  าปาง  ปีการศึกษา 2562 
 

นกัศึกษาเขา้รับบริการการใหค้  าปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาในแต่ละหลกัสูตร ประเด็นปัญหาที่
ท  าให้นักศึกษาเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษามากท่ีสุด ได้แก่ การเรียน การปรับตวั เพื่อขอรับค าปรึกษาจาก
อาจารยท์ี่ปรึกษา 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
1. นกัศึกษายงัไม่ค่อยเขา้มาปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

 2. ให้นักศึกษาปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว เช่น ไลน์ เฟสบุค 
เพือ่ใหท้นัต่อสถานการณ์ 
              3. คู่มือการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562  ซ่ึงจะมีรายละเอียดในการเขียนเรซูเม่        
การเตรียมตวัการไปสมคัรงาน ขอ้มูลแหล่งงาน ขอ้มูลการศึกษาต่อต่างประเทศ (1.4-1-03) 
                   
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.4-1-01 ค าสัง่แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา ปี 2562 
1.4-1-02 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา ปีการศึกษา 2562 
1.4-1-03 คู่มือปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา ปีการศึกษา 2562 

 
 ข้อ 2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา

และนอกเวลาแก่นักศึกษา 
 งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาล าปาง การให้บริการต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
โดยหน่วยบริการให้ขอ้มูลผ่านทางเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง และ 
Facebook ของแต่ละงาน  
การบริการข้อมูลส าหรับนักศึกษา 

1) งานบริการและสวสัดิการนักศึกษา ไดจ้ดัให้บริการเก่ียวกับ การประกันอุบติัเหตุ ขั้นตอน
การเคลมประกัน งานทุนให้เปล่า (ทุนให้เปล่าภายนอก เช่น ทุนเฉลิมราชกุมารี ทุนทาคาฮาชิ, ทุนให้
เปล่าภายใน เช่น ทุนเรียนดี)  งานนกัศึกษาวชิาทหาร ผ่อนผนัการเกณฑท์หาร, นกัศึกษาวชิาทหาร (รด.) 
หน่วยงานตั้งอยู่ ณ ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา และช่องทางการติดต่อ Facebook : งานสวสัดิการ
นกัศึกษา มทร.ลา้นนา ล าปาง 

2) งานกองทุนเงินให้กู ้ยมืเพื่อการศึกษา ประชาสัมพนัธ์ขั้นตอนการกูย้ืมเงิน แบบค าขอกูย้ืม 
ก าหนดการส่งเอกสารและการลงนามเอกสารสญัญาเงินกูย้มื นกัศึกษาติดต่อหน่วยงาน ไดท้ีช่ั้น 1 อาคาร
กิจการนกัศึกษา มทร.ลา้นนา ล าปาง และช่องทางการติดต่อ Facebook : กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษา 
มทร.ลา้นนา ล าปาง 
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3) งานพฒันาศกัยภาพและนักศึกษา มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารการจดักิจกรรมของสโมสร
นักศึกษา ผ่านทางป้ายประชาสัมพนัธ์ ช่องทางการติดต่อ Facebook : สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา 
ล าปาง นกัศึกษาติดต่อหน่วยงาน ไดท่ี้ชั้น 1 อาคารกิจการนกัศึกษา มทร.ลา้นนา ล าปาง  

 4) งานแนะแนวและศิษยเ์ก่า ไดจ้ดับริการขอ้มูลข่าวสารด้านการจดักิจกรรม สนับสนุนศิษย์
ปัจจุบัน และช่วยเหลือศิษยเ์ก่าท่ีประสบภัยต่างๆ ให้ศิษยเ์ก่าได้รับทราบข้อมูล ผ่านทางส่ือสังคม
ออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง กลุ่ม Line ศิษยเ์ก่า             
ราชมงคลลา้นนา ล าปาง 

 5) งานส่งเสริมสุขภาพและกีฬา มีการประชาสัมพนัธ์รับสมัครนักกีฬา การตรวจสุขภาพ
นกัศึกษา ผา่นทางเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ช่องทางการติดต่อ Facebook : 
สโมสรนกัศึกษา มทร.ลา้นนา ล าปาง  

แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา 

1) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง มีการให้ขอ้มูลของ แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา ผ่านช่องทางท่ีมหาวิทยาลัยได้จดัท าเพื่อให้เขา้ถึงนักศึกษา ได้แก่ บอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ของหลักสูตร เพื่ออาจารยใ์นหลักสูตร
ประชาสัมพนัธ์ให้นักศึกษาทราบ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
Facebook : สโมสรนกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง Facebook : กองทุนเงินให้
กูย้มืเพือ่การศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง  เพือ่กระจายข่าวใหท้ัว่ถึง       

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.4-2-01 Facebook : งานกิจการนกัศึกษา มทร.ลา้นนา ล าปาง ,  
Facebook : สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
Facebook : กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลลา้นนา ล าปาง     
facebook : ประชาสมัพนัธ ์มทร.ลา้นนา ล าปาง 

 
 ข้อ 3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาล าปาง จัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา         
ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวนัพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ณ หอ้งประชุม อาคารอเนกประสงค ์มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาท่ีจะส าเร็จ



35 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล  าปาง  ปีการศึกษา 2562 
 

การศึกษา หัวข้อ “ออกแบบชีวิตอย่างไรให้อยู่รอดได้ในโลกยุคใหม่ (Designing your life : how to 
survive in the modern world)” เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ท่ีได้รับเป็นแนวทางในการออกสู่โลก             
การท างาน (1.4–3–01)   

 การประชาสัมพันธ์ต  าแหน่งงานว่างทั้ ง เต็มเวลาและนอกเวลา ผ่านช่องทาง บอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ วารสาร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ของหลกัสูตร Facebook เว็บไซต ์: 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง เพือ่ใหน้กัศึกษาไดท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัต าแหน่งงาน 

 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 มีผลรวมการประเมินค่าเฉล่ียร้อยละ 3.93      
ร้อยละ 78.60 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.4-3-01 โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

 ข้อ 4.  ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ ไม่ต ่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาล าปาง ได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการแก่
นกัศึกษาของบุคลากร ไดแ้ก่ (1) ดา้นการจดับริการใหค้  าปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการใชชี้วติแก่
นักศึกษา มีค่าเฉล่ีย 3.81 (2) การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร 
แหล่งงานทัง่เต็มเวลา และนอกเวลามีค่าเฉล่ีย 3.73 (3) ด้านการจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อ         
การท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา มีค่าเฉล่ีย 4.05 ซ่ึงมีผลการประเมินความพึงพอใจโดย
ภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.86  (1.4–4–01)   
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.4-4-01 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจในการให้บริการนกัศึกษา 
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 ข้อ 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล
การประเมินสูงขึน้หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

งานกิจการนกัศึกษา กองการศึกษาล าปาง ไดน้ าผลประเมินความพงึพอใจในการใหบ้ริการและ
การให้ขอ้มูลแก่นักศึกษาท่ีรับบริการ การบริการนักศึกษาดา้นกิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา
ดา้นกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา การบริการนักศึกษาด้านบริการและสวสัดิการนักศึกษา ในปี
การศึกษา 2562 มาปรับปรุงพฒันาการให้บริการและการให้ขอ้มูล เพือ่ส่งใหผ้ลการประเมินเป็นไปตาม
ความคาดหวงัของนกัศึกษา 

ประเมินความพึงใจในการให้บริการนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 

งาน ค่าเฉลีย่ ร้อยละ งาน ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 

งานกิจกรรมนกัศึกษา 3.73 74.60 งานกิจกรรมนกัศึกษา 3.65 73.00 
งานแนะแนวนกัศึกษาและ
อาชีพ 

3.81 76.20 งานแนะแนวนกัศึกษา
และอาชีพ 

3.70 74.00 

-งานบริการและสวสัดิการ
นกัศึกษา 
-งานกองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือ
การศึกษา 

4.05 81.00 -งานบริการและ
สวสัดิการนกัศึกษา 
-งานกองทุนเงินให้กูย้ืม
เพ่ือการศึกษา 

3.95 79.00 

-งานปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา 3.93 78.6 -งานปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา 4.08 81.63 

 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข 
งานกองทุนใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษา 

ควรมีเจา้หนา้ท่ีงานกองทุนฯใหม้ากกวา่น้ี แต่งตั้งบุคลากรเพือ่มาช่วยรับแบบค าขอและ
สมัภาษณ์นกัศึกษาท่ีมีความประสงคข์อกูย้มืเงิน
ของแต่ละปีการศึกษา 

ระยะเวลาการส่งเอกสารนอ้ยเกินไป            
ควรก าหนดระยะเวลานานกวา่น้ี 

มีการแจง้และประชาสมัพนัธใ์นเพจกองทุนเงินให้
กูย้มืโดยแบ่งรับแบบค าขอเป็นช่วงเวลา และมีการ
ขยายเวลาการส่งแบบค าขอ เพือ่ใหน้กัศึกษาไดมี้
เวลาในการจดัเตรียมเอกสารมากยิง่ขึ้น 
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ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข 
ขั้นตอนการกูย้มืเยอะเกินไปเอกสารเยอะ
เกินไป 

เน่ืองจากขั้นตอนการด าเนินการของการกูย้มืเงิน
เพือ่การศึกษาเป็นไปตามระเบียบของกองทุนเงิน
ใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษา (กยศ) พ.ศ.2548 จึงตอ้ง
ด าเนินการตามขั้นตอนอยา่งเคร่งครัดและเพือ่
ความถูกตอ้ง 

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

อยากใหมี้การแนะน าสถานที่ไปฝึกงาน เม่ืองานแนะแนวฯ ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ี
ฝึกงานจะท าการประชาสมัพนัธท์ั้งในเพจแนะแนว
ฯ และประชาสมัพนัธไ์ปทุกคณะเพือ่ใหน้กัศึกษา
ที่มีความประสงคจ์ะไปฝึกประสบการณ์ไดมี้
ขอ้มูลอีกช่องทางหน่ึง 

งานปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา 

ควรมีกิจกรรมท่ีท าร่วมกนัใหม้ากกวา่น้ี ฝ่ายกิจการนกัศึกษา ไดร่้วมกบัสโมสรนกัศึกษา 
ด าเนินกิจกรรมร้องเพลงของสถาบนั เพือ่ให้
นกัศึกษาท่ีก าลงัจะส าเร็จการศึกษาไดมี้กิจกรรมท่ี
ท าร่วมกนัทุกคนอยา่งพร้อมเพรียงและเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียว 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1.4-5-01 ผลการประเมินความพงึใจในการใหบ้ริการนกัศึกษา 

 
 ข้อ 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ประโยชน์เพื่อประชาสัมพนัธ์ให้ศิษยเ์ก่าได้รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี    
ราชมงคลลา้นนา ล าปาง 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้เชิญศิษยเ์ก่ามาบรรยายความรู้ให้แก่
นกัศึกษาดา้นการใชชี้วิตในร้ัวมหาวิทยาลยั ประสบการณ์ดา้นการท างานและธุรกิจส่วนตวัให้ประสบ
ผลส าเร็จ ในโครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

การให้ข้อมูลข่าวสาร 

 1. การแจง้ข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์ มทร.ล้านนา ล าปาง lpc.rmutl.ac.th ในหัวขอ้ข่าวประกาศ
ประชาสมัพนัธ ์
 2. การแจง้ข่าวสารผา่นเทคโนโลย ีไดแ้ก่ Line ศิษยเ์ก่าราชมงคล ล าปาง 
 3. การแจง้ข่าวสารผา่นส่ือออนไลน์ ไดแ้ก่ Facebook : สมาคมศิษยเ์ก่า มทร.ลา้นนา ล าปาง  
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.4-6-01 เวบ็ไซต ์มทร.ลา้นนา ล าปาง , Line ศิษยเ์ก่าราชมงคล ล าปาง และ Facebook : 
สมาคมศิษยเ์ก่ามทร.ลา้นนา ล าปาง 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
5 ขอ้ 6 ขอ้ 5 บรรลุ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : นายเรืองพนัธุ ์ ทรัพยมี์ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร่วม : - 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน : นางสาวธนพร ยะสุทธิ 
โทรศัพท์ : 054-342547 ต่อ 113, 126 
E-mail :   

 
ผลการด าเนินงาน : 
 ข้อ 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยมีนักศึกษามีส่วนร่วม

ในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง มีการประชุมจดัท าแผนการจดักิจกรรมพฒันา
นักศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ระหว่างวนัท่ี 27-28 เมษายน 2562 ณ ห้อง 201 อาคารสาขาบัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ตามระเบียบวาระการประชุม (1.5 -01-01) โดยมี
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ไดแ้ก่ รองผูอ้  านวยการกองการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ ประธานที่ปรึกษาสโมสรฯ แต่ละด้าน คณะกรรมการสโมสรนักศึกษากลาง สภา
นักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรคณะทุกคณะทุกคนเขา้ร่วมประชุมร่วมเพื่อพิจารณาแผนการจดั
กิจกรรม ในส่วนของการจัดสรรงบประมาณ โดยในระเบียบวาระการประชุมมีการกล่าวถึง                       
การด าเนินการจดักิจกรรม การใชง้บประมาณของโครงการต่างๆ การสรุปโครงการและการประเมินผล
โครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและสภานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 และมี                
การก าหนดกิจกรรมเป็นลายลักษณ์อกัษรในรายงานการประชุมการจดัท าแผนการจดักิจกรรมพฒันา
นกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ตามรายงานการประชุม (1.5-01-02)   
 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1.5-01-01 ระเบียบวาระการประชุม โครงการคณะกรรมการสโมสรนกัศึกษาและ 

สภานกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  
1.5-01-02 รายงานการประชุม โครงการคณะกรรมการสโมสรนกัศึกษาและสภานกัศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
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 ข้อ 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน  

 กิจกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงคท่ี์ก าหนดโดยสถาบนั 
 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
 กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้าน            
การประกนัคุณภาพ ตลอดจนวธีิการประเมินคุณภาพไปใชใ้นโครงการ หรือกิจกรรมท่ีด าเนินการโดย
นักศึกษาในภาพรวมทั้งหมดด้วยการจดัให้มีอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมสโมสรนักศึกษา ตลอดจน
ส่งเสริมให้ใชแ้บบฟอร์มการด าเนินโครงการที่ครอบคลุมกระบวนการ PDCA ทั้ง 5 ประเภทกิจกรรม 
ไดแ้ก่ 
 2.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน ประกอบดว้ย  
  1.โครงการสานสัมพนัธ์น้องพี่ RMUTLL ปีการศึกษา 2019 มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการจ านวน 
586 คน ประกอบด้วย นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 513 คน และคณะกรรม                     
การด า เนินงาน จ านวน 73 คน มีว ัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทราบถึงกฎระเบียบและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของมหาวิทยาลยั เพื่อสานสัมพนัธ์พี่กบัน้องให้มีความสามคัคี และเพื่อสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ ซ่ึงมีระดับความพึงพอใจโดยเฉล่ียรวม 4.21 บรรลุตามวตัถุประสงค์ของ
โครงการ (1.5-02-01) 
  2. โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาและสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 มีวตัถุประสงค์
เพือ่ใหค้ณะกรรมการสโมสรนกัศึกษาและสภานกัศึกษามีความเขา้ใจในหนา้ที่และบทบาทของตวัเองใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม มีความรู้เก่ียวกับระเบียบ ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง และอีกทั้งสามารถปฏิบติั
หน้าท่ีท่ีรับมอบหมายไดอ้ยา่งมีคุณภาพ โดยเป้าหมายท่ีวางไวมี้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 41 คน ตาม
เป้าหมาย/ตัวช้ีวดัความส าเร็จด้านปริมาณ มีผูเ้ข ้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ             
แต่ผูเ้ขา้ร่วมตามท่ีลงทะเบียนจริงมีจ านวนทั้งหมด 33 คน คิดเป็นร้อยละ 80.49 ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ตามเป้าหมาย ซ่ึงมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย 29.49 โดยคิดจากสรุปค าตอบของสโมสรนักศึกษา และ
สภานกัศึกษาในการท า PRE-TEST และ POST-TEST บรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ (1.5-02-02) 
  3. โครงการคุรุบูชา ปีการศึกษา 2562 มีวตัถุประสงคเ์พื่อสืบสานประเพณีไทยอนัดีงาม 
และเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อนิสิตรุ่นต่อไป เพือ่ใหน้กัศึกษาไดแ้สดงความเคารพนอบนอ้มและความกตญัญู
ต่อครู อาจารย ์และเพื่อให้ศิษยมี์ความมัน่ใจในค าว่า “ศิษยมี์ครู” โดยมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 617 
คน ซ่ึงมีระดบัความพงึพอใจโดยเฉล่ีย 4.21 บรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ    
(1.5-02-03) 



41 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล  าปาง  ปีการศึกษา 2562 
 

 2.2 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ ประกอบดว้ย 
  1. โครงการกีฬาสีแม่วงัเกมส์ ปีการศึกษา 2562 มีวตัถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มี                
การพฒันาทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ การท างานเป็นหมูคณะ เพือ่ใหน้กัศึกษาไดส้ามารถ
แสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาและกรีฑาท่ีตนเองชอบหรือถนัด มีโอกาศร่วมท ากิจกรรมทางดา้นกีฬาและ
กรีฑา เพือ่ใหน้กัศึกษาไดรู้้จกัการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์และห่างไกลจากส่ิงเสพติด และเพื่อคน้หา
ตวัแทนนกักีฬาไปแข่งขนัในนามของมหาวิทยาลยัฯ ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 1,070 คน โดยตาม
เป้าหมาย/ตวัช้ีวดัความส าเร็จ ดา้นปริมาณ มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการร้อยละ 75 และดา้นคุณภาพ ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการแสดงออกถึงกีฬา กรีฑาท่ีตนเองช่ืนชอบหรือตนเองถนัด และได้เป็นตวัแทนนักกีฬาของ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อไปแข่งขนัในกีฬาอุดมศึกษา และกีฬา 6 เขตพื้นท่ี บรรลุตามวตัถุประสงค์ของ
โครงการ (1.5-02-04) 
  2 .  โครงการ  BALA FUNRUN (RUN TOGETHER 2019)  มี ว ัต ถุประสงค์ เพื่ อ เ ป็น                
การส่งเสริมการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพให้แก่บุคลากร และนกัศึกษา และเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการมี
การสานสัมพนัธไมตรีและสร้างมิตรภาพแก่กัน เกิดความสามัคคีในหมูคณะ มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
จ านวน 287 คน โดยตามเป้าหมาย/ตวัช้ีวดัความส าเร็จ ดา้นปริมาณ นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 57.40 ดา้น
คุณภาพ นักศึกษาได้รู้จักกับเพื่อนต่างสาขา ต่างคณะ มีการผูกสัมพนัธไมตรีท่ีดี มีความสามัคคี 
ช่วยเหลือกันและกัน ผูเ้ข ้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจจากการท ากิจกรรมและสนใจท่ีจะเขา้ร่วม
กิจกรรมในคร้ังต่อไป ผูท่ี้มาร่วมกิจกรรมรู้สึกสดช่ืน กระปร้ีกระเปร่า จากการวิ่งออกก าลงักาย และมี
ความคิดท่ีอยากจะวิง่ออกก าลงักายมากขึ้น และบุคคลภายนอกเห็นถึงการบริหารงานของนกัศึกษาท่ีเป็น
ระบบ และรู้จกัมหาวิทยาลยัมากยิง่ขึ้น ซ่ึงมีระดบัความพึงพอใจโดยเฉล่ีย 4.25 บรรลุตามวตัถุประสงค์
ของโครงการ (1.5-02-05) 
 2.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม ประกอบดว้ย 
  1 .  โ ค ร ง ก า ร  engineering Big Cleaning day 2562 ข อ ง ส โ ม ส ร นั ก ศึ ก ษ า คณ ะ
วศิวกรรมศาสตร์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัสถานท่ีให้เอ้ือต่อการใชง้านโดยใชห้ลกั 5 ส. เพื่อแยกส่ิงของท่ี
จ าเป็นและไม่จ าเป็นให้ขจดัออกไป เพื่อจดัวางของท่ีจ าเป็นให้ง่ายต่อการน าไปใช้งาน เพื่อท าความ
สะอาดสถานท่ี อุปกรณ์ ส่ิงของเคร่ืองใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อให้บุคลากรปฏิบติัให้ถูกต้องและ          
ติดเป็นนิสัย มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 124 คน ซ่ึงมีระดับความพึงพอใจโดยเฉล่ีย 3.45 บรรลุตาม
วตัถุประสงค ์ (1.5-02-06) 
  2. โครงการ BIG CLEANING DAY 2562 ของสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารเกษตร มีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัสถานท่ีใหเ้อ้ือต่อการใชง้านให้สะอาด ถูกสุขลกัษณะ เพื่อ
แยกส่ิงของท่ีจ าเป็นและไม่จ าเป็นใหข้จดัออกไป เพื่อจดัวางของท่ีจ าเป็นใหง่้ายต่อการน าไปใชง้าน เพื่อ
ท าความสะอาดสถานท่ี อุปกรณ์ ส่ิงของเคร่ืองใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อให้บุคลากรปฏิบติัให้ถูกตอ้ง
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และติดเป็นนิสัย  มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 140 คน ซ่ึงมีระดบัความพึงพอใจเป็นระดบั มาก บรรลุ
ตามวตัถุประสงค ์(1.5-02-07) 
 2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบดว้ย 
  1. โครงการคุรุบูชา ปีการศึกษา 2562 มีวตัถุประสงคเ์พื่อสืบสานประเพณีไทยอนัดีงาม 
และเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อนิสิตรุ่นต่อไป เพือ่ใหน้กัศึกษาไดแ้สดงความเคารพนอบนอ้มและความกตญัญู
ต่อครู อาจารย ์และเพื่อให้ศิษยมี์ความมัน่ใจในค าว่า “ศิษยมี์ครู” โดยมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 617 
คน ซ่ึงมีระดบัความพงึพอใจโดยเฉล่ีย 4.21 บรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ (1.5-02-03) 
  2. โครงการ RMUTLL STARS 2019 มีวตัถุประสงคเ์พื่อคดัเลือกนักศึกษาเป็นตวัแทนใน
การแข่งขนักีฬาอุดมศึกษาสัมพนัธ์และกีฬา 6 เขตพื้นท่ี เพื่อให้นักศึกษา กล้าคิด กล้าท า และกล้า
แสดงออก เพือ่ใหเ้ป็นตวัแทนในการประชาสัมพนัธข์องมหาวิทยาลยัฯ มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 657 
คน ตามเป้าหมาย/ตวัช้ีวดัความส าเร็จ ดา้นปริมาณ บุคลากร อาจารยแ์ละนักศึกษาร้อยละ 79.63 ของ
ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ด้านคุณภาพ ซ่ึงมีระดับความพึงพอใจโดยเฉล่ีย 4.41 บรรลุตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการ (1.5-02-07) 
 2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม ประกอบดว้ย 
  1. โครงการยีเ่ป็งราชมงคล ปีการศึกษา 2562 มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้นักศึกษา และเยาวชน 
ไดต้ระหนักและเห็นความส าคญั และคุณค่าทางวฒันธรรมของชาวไทย เพือ่ส่งเสริมฟ้ืนฟู และอนุรักษ์
ประเพณีวนัลอยกระทง ซ่ึงเป็นประเพณีท่ีเก่าแก่ของชาวไทยไวใ้ห้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป เพื่อ
เสริมสร้างความรัก ความสามคัคี และความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั และเพือ่สนองรับนโยบายของรัฐบาล
ในการจดัการส่งเสริมประเพณีทอ้งถ่ิน โดยมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 539 คน โดยตามเป้าหมาย/
ตวัช้ีวดัความส าเร็จดา้นปริมาณมีบุคลากรและนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 82.92 ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
ตามโครงการ บรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ (1.5-02-08) 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.5-02-01 โครงการสานสมัพนัธน์อ้งพี ่RMUTLL ปีการศึกษา 2019 
1.5-02-02 โครงการสมัมนาสโมสรนกัศึกษาและสภานกัศึกษา ปีการศึกษา 2562 
1.5-02-03 โครงการคุรุบูชา ปีการศึกษา 2562 
1.5-02-04 โครงการกีฬาสีแม่วงัเกมส์ ปีการศึกษา 2562 
1.5-02-05 โครงการ BALA FUNRUN (RUN TOGETHER 2019) 
1.5-02-06 โครงการ engineering Big Cleaning day 2562 ของสโมสรนกัศึกษาคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1.5-02-07 โครงการ BIG CLEANING DAY 2562 ของสโมสรนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยกีารเกษตร 
1.5-02-08 โครงการ RMUTLL STARS 2019 
1.5-02-09 โครงการยีเ่ป็งราชมงคล ปีการศึกษา 2562 

 
 ข้อ 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มีการให้ความรู้และทกัษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาในรูปแบบแผ่นพบั (15.-03-01) และการบรรยายให้ความรู้ในวนัจัด
โครงการสัมมนาสโมสรนกัศึกษาและสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพือ่ให้นกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมใน
การใช้กระบวนการประกันคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรม และได้มีการประเมินผลจาก
แบบสอบถาม สรุปว่านกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจใน ขอ้มูลการบริการ การจดัการศึกษาเบ้ืองตน้ และ
ขอ้มูลดา้นการประกันคุณภาพ ในระดับดี (1.5-03-02) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง ยงัมีการอบรมให้ความรู้กับนักศึกษาในเร่ืองของการประกันคุณภาพในโครงการปฐมนิเทศ
นกัศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 (1.5-03-03) 
 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.5-03-01 แผน่พบัการใหค้วามรู้เร่ืองการประกนัคุณภาพ 

1.5-03-02 โครงการสมัมนาสโมสรนกัศึกษาและสภานกัศึกษา ปีการศึกษา 2562 

1.5-03-03 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
  ข้อ 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมนิผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ      

น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานคร้ังต่อไป 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้จัดให้มีการประเมินผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์ของกิจกรรมทุกกิจกรรม โดยส่งเสริมนักศึกษาให้มีการประเมินความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องทุกกิจกรรม และมีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงในการด าเนินกิจกรรมคร้ังต่อไป 
โดยจดัท าเป็นสรุปผลการท ากิจกรรมพฒันานกัศึกษาประจ าปี 2562 ดงัโครงการต่อไปน้ี   
 1. โครงการสานสัมพนัธ์นอ้งพี ่RMUTLL ปีการศึกษา 2561 วตัถุประสงคเ์พือ่ให้นกัศึกษาใหม่
ทราบถึงกฎระเบียบและขนบธรรมเนียมประเพณีของมหาวิทยาลยั เพื่อสร้างทกัษะความสัมพนัธ์พี่กบั
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น้องให้มีความสามคัคี สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โครงการน้ีจดัขึ้นในวนัท่ี 10-14 มิถุนายน 2562       
มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ านวน 513 คน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม 4.21 บรรลุ                       
ตามวตัถุประสงคข์องโครงการ (1.5-04-01) 
 2. โครงการสมัมนาสโมสรนกัศึกษาและสภานกัศึกษา ปีการศึกษา 2562  มีวตัถุประสงคเ์พือ่ให้
คณะกรรมการสโมสรนกัศึกษาและสภานกัศึกษามีความเขา้ใจในหนา้ท่ีและบทบาทของตวัเองในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรม มีความรู้เก่ียวกบัระเบียบ ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง และอีกทั้งสามารถปฏิบติัหนา้ที่ที่รับ
มอบหมายไดอ้ยา่งมีคุณภาพ โครงการน้ีจดัขึ้นในวนัท่ี 27-28 เมษายน 2562 มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จ านวน
ทั้งหมด 33 คน คิดเป็นร้อยละ 80.49 ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการตามเป้าหมาย ซ่ึงมีระดบัความพงึพอใจเฉล่ีย 
29.49 โดยคิดจากสรุปค าตอบของสโมสรนักศึกษาและสภานักศึกษาในการท า PRE-TEST และ        
POST-TEST บรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ  (1.5-04-02) 
 3. โครงการคุรุบูชา ปีการศึกษา 2562 มีวตัถุประสงคเ์พือ่สืบสานประเพณีไทยอนัดีงาม และเป็น
แบบอยา่งท่ีดีต่อนิสิตรุ่นต่อไป เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อมและความกตญัญูต่อครู 
อาจารย ์และเพื่อให้ศิษยมี์ความมัน่ใจในค าว่า “ศิษยมี์ครู” โครงการน้ีจดัขึ้นในวนัท่ี  4 กรกฎาคม 2562 
โดยมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 617 คน ซ่ึงมีระดบัความพงึพอใจโดยเฉล่ีย 4.21 บรรลุตามวตัถุประสงค์
ของโครงการ (1.5-04-03) 
 4. โครงการกีฬาสีแม่วงัเกมส์ ปีการศึกษา 2562 มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้นกัศึกษาไดมี้ การพฒันา
ทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคมและจิตใจ การท างานเป็นหมูคณะ เพื่อให้นกัศึกษาไดส้ามารถแสดงออก
ถึงกิจกรรมกีฬาและกรีฑาท่ีตนเองชอบหรือถนดั มีโอกาศร่วมท ากิจกรรมทางดา้นกีฬาและกรีฑา เพือ่ให้
นักศึกษาได้รู้จกัการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากส่ิงเสพติด และเพื่อคน้หาตวัแทน
นกักีฬาไปแข่งขนัในนามของมหาวิทยาลยัฯ โครงการน้ีจดัขึ้นในวนัท่ี 21 กนัยายน 2562 ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ จ านวน 1,070 คน โดยตามเป้าหมาย/ตวัช้ีวดัความส าเร็จ ดา้นปริมาณ มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการร้อย
ละ 75 และดา้นคุณภาพ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการแสดงออกถึงกีฬา กรีฑาท่ีตนเองช่ืนชอบหรือตนเองถนดั และ
ไดเ้ป็นตวัแทนนักกีฬาของมหาวทิยาลยัฯ เพื่อไปแข่งขนัในกีฬาอุดมศึกษา และกีฬา 6 เขตพื้นท่ี บรรลุ
ตามวตัถุประสงคข์องโครงการ (1.5-04-04) 
 5. โครงการ BALA FUNRUN (RUN TOGETHER 2019) มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็น การส่งเสริม
การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพให้แก่บุคลากร และนักศึกษา และเพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีการสาน
สัมพนัธไมตรีและสร้างมิตรภาพแก่กัน เกิดความสามัคคีในหมูคณะ โครงการน้ีจัดขึ้ นในวนัท่ี                
22 ธันวาคม 2562 มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 287 คน โดยตามเป้าหมาย/ตวัช้ีวดัความส าเร็จ ด้าน
ปริมาณ นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 57.40 ด้านคุณภาพ นักศึกษาได้รู้จกักับเพื่อนต่างสาขา ต่างคณะ              
มีการผูกสัมพนัธไมตรีท่ีดี มีความสามคัคี ช่วยเหลือกนัและกนั ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจจาก
การท ากิจกรรมและสนใจท่ีจะเข้า ร่วมกิจกรรมในคร้ังต่อไป ผู ้ท่ีมาร่วมกิจกรรมรู้สึกสดช่ืน 
กระปร้ีกระเปร่า จากการวิ่งออกก าลังกาย และมีความคิดท่ีอยากจะวิ่งออกก าลังกายมากขึ้ น และ



45 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล  าปาง  ปีการศึกษา 2562 
 

บุคคลภายนอกเห็นถึงการบริหารงานของนักศึกษาท่ีเป็นระบบ และรู้จกัมหาวิทยาลยัมากยิ่งขึ้น ซ่ึงมี
ระดบัความพงึพอโดยเฉล่ีย 4.25 บรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ (1.5-04-05) 
 6. โครงการ engineering Big Cleaning day 2562 ของสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์      
มีวตัถุประสงค์เพื่อจดัสถานท่ีให้เอ้ือต่อการใชง้านโดยใช้หลัก 5 ส. เพื่อแยกส่ิงของท่ีจ าเป็นและไม่
จ าเป็นให้ขจดัออกไป เพื่อจดัวางของท่ีจ าเป็นให้ง่ายต่อการน าไปใชง้าน เพื่อท าความสะอาดสถานท่ี 
อุปกรณ์ ส่ิงของเคร่ืองใชใ้หส้ะอาดอยูเ่สมอ เพือ่ใหบุ้คลากรปฏิบติัใหถู้กตอ้งและติดเป็นนิสัย โครงการ
น้ีจดัขึ้นในวนัท่ี 4 มกราคม 2563 มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 124 คน ซ่ึงมีระดบัความพงึพอใจโดยเฉล่ีย 
3.45 บรรลุตามวตัถุประสงค ์ (1.5-04-06) 
 7. โครงการ BIG CLEANING DAY 2562 ของสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารเกษตร มีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัสถานท่ีใหเ้อ้ือต่อการใชง้านให้สะอาด ถูกสุขลกัษณะ เพื่อ
แยกส่ิงของท่ีจ าเป็นและไม่จ าเป็นใหข้จดัออกไป เพื่อจดัวางของท่ีจ าเป็นใหง่้ายต่อการน าไปใชง้าน เพื่อ
ท าความสะอาดสถานท่ี อุปกรณ์ ส่ิงของเคร่ืองใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อให้บุคลากรปฏิบติัให้ถูกตอ้ง
และติดเป็นนิสัย โครงการน้ีจดัขึ้นในวนัท่ี 29 มิถุนายน 2562 มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 140 คน ซ่ึงมี
ระดบัความพงึพอใจเป็นระดบั มาก บรรลุตามวตัถุประสงค ์(1.5-04-07) 
 8. โครงการ RMUTLL STARS 2019 มีวตัถุประสงค์เพื่อคดัเลือกนักศึกษาเป็นตวัแทนในการ
แข่งขนักีฬาอุดมศึกษาสมัพนัธแ์ละกีฬา 6 เขตพื้นท่ี เพื่อใหน้ักศึกษา กลา้คิด กลา้ท า และกลา้แสดงออก 
เพื่อให้เป็นตวัแทนในการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยัฯ โครงการน้ีจดัขึ้นในวนัท่ี 10 กรกฎาคม 
2562 มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 657 คน ตามเป้าหมาย/ตวัช้ีวดัความส าเร็จ ด้านปริมาณ บุคลากร 
อาจารยแ์ละนักศึกษาร้อยละ 79.63 ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมตามโครงการ ดา้นคุณภาพ ซ่ึงมีระดบัความ    
พงึพอใจโดยเฉล่ีย 4.41 บรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ (1.5-04-07) 
 9. โครงการยี่เป็งราชมงคล ปีการศึกษา 2562 มีวตัถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา และเยาวชน         
ไดต้ระหนักและเห็นความส าคญั และคุณค่าทางวฒันธรรมของชาวไทย เพือ่ส่งเสริมฟ้ืนฟู และอนุรักษ์
ประเพณีวนัลอยกระทง ซ่ึงเป็นประเพณีท่ีเก่าแก่ของชาวไทยไวใ้ห้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป เพื่อ
เสริมสร้างความรัก ความสามคัคี และความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั และเพือ่สนองรับนโยบายของรัฐบาล
ในการจดัการส่งเสริมประเพณีทอ้งถ่ิน โครงการน้ีจดัขึ้นในวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ จ านวน 539 คน โดยตามเป้าหมาย/ตวัช้ีวดัความส าเร็จดา้นปริมาณมีบุคลากรและนักศึกษาไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 82.92 ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมตามโครงการ บรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ (1.5-04-08) 
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รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.5-04-01 โครงการสานสมัพนัธน์อ้งพี ่RMUTLL ปีการศึกษา 2019 
1.5-04-02 โครงการสมัมนาสโมสรนกัศึกษาและสภานกัศึกษา ปีการศึกษา 2562 
1.5-04-03 โครงการคุรุบูชา ปีการศึกษา 2562 
1.5-04-04 โครงการกีฬาสีแม่วงัเกมส์ ปีการศึกษา 2562 
1.5-04-05 โครงการ BALA FUNRUN (RUN TOGETHER 2019) 
1.5-04-06 โครงการ engineering Big Cleaning day 2562 ของสโมสรนกัศึกษาคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ 
1.5-04-07 โครงการ BIG CLEANING DAY 2562 ของสโมสรนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยกีารเกษตร 
1.5-04-08 โครงการ RMUTLL STARS 2019 
1.5-04-09 โครงการยีเ่ป็งราชมงคล ปีการศึกษา 2562 

 
  ข้อ 5. ประเมินตัวช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง มีการประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของ
แผนการจดักิจกรรมจากโครงการสมัมนาสโมสรนักศึกษาและสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2562      เร่ือง
สรุปผลการจดักิจกรรม (1.5–05-01) 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

 1.5-05-01 รายงานการประชุมโครงการสมัมนาสโมสรนกัศึกษาและสภานกัศึกษา              
ปีการศึกษา 2562 เร่ืองสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

 
 ข้อ 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
                มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง มีการประเมินผลเพื่อน าไปปรับปรุงในการ
จดักิจกรรมคร้ังต่อไปเพือ่ใหมี้การพฒันาในการจดักิจกรรมใหศึ้กษามากขึ้นจากโครงการสมัมนาสโมสร
นักศึกษาและสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 เร่ืองสรุปผลการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาการจดัท าแผน
กิจกรรมพฒันานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 (1.5–06-01) และมีแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา
ปีการศึกษา 2562 จากการประชุมคณะกรรมการสโมสรนกัศึกษาปีการศึกษา 2562 (15-06-02) 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.5-06-01 แผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

1.5-06-02 รายงานการประชุมโครงการสมัมนาสโมสรนกัศึกษาและสภานกัศึกษา               
ปีการศึกษา 2562 เร่ืองการจดัสรรงบประมาณเพือ่ด าเนินกิจกรรม 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 6 ขอ้ 5 บรรลุ 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : รองอธิการบดีดา้นวิจยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : มทร.ลา้นนา ล าปาง/ฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูลและรายงาน : ผศ.พงศกร  สุรินทร์,อ.วชัรี เทพโยธิน, อ.เพียงกานต ์ นามวงศ,์                  

น.ส.สุนิสา   ต๊ิบค า  

โทรศัพท์ : 0-5434-2547-8 ต่อ 123, 215 
E-mail :  p.surin1980@yahoo.co.th, cliniclampangna@gmail.com 

ผลการด าเนินงาน : 

 ข้อ 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มีระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย ร่วมกับ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่านทางเว็บไซต์ 
https://rdi.rmutl.ac.th/ (2.1-1-01) ซ่ึงเป็นหน่วยงานขบัเคล่ือนหลักในการบริหารจดัการงานวิจัย 
ของมหาวทิยาลยั โดยมีสารสนเทศดา้นงานวิจยัเพือ่ใชเ้ป็นช่องทางใหน้กัวจิยัใชใ้นการสืบคน้ขอ้มูล
งานวิจยั ส่งขอ้เสนอโครงการวิจยั รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจยั ตลอดจนระบบติดตาม
โค ร ง ก า ร วิ จั ย  ร ะ เ บี ย บ นั ก วิ จั ย  น อ ก จ า ก น้ี ย ัง มี ร ะ บบส า ร สน เ ท ศด้ า น ง า น วิ จั ย 
https://hrd.rmutl.ac.th/rms/main.php  (2.1-1-02) ซ่ึงท าการบันทึกข้อมูลและประมวลผลผ่าน
ช่องทางของสถาบนัวจิยัและพฒันา โดยผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งสามารถเขา้ไปเรียกดูขอ้มูล/สารสนเทศ 
ผา่นรหสัเขา้ถึงส่วนบุคคลและน ามาใชเ้พือ่การบริหารงานวจิยัของมหาวทิยาลยัฯ ได ้  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจยัฐานขอ้มูลงานวิจยัระบบอิเล็กทรอนิกส์/ระบบฐานบริหารโครงการวจิยัที่ผูบ้ริหารสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลทางดา้นงานวิจยัและสามารถน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารงานวิจยัไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึงงานวิจยัฐานขอ้มูลงานวิจยัระบบอิเล็กทรอนิกส์/ระบบฐานบริหารโครงการวิจยั  ซ่ึงมีขอ้มูล
เก่ียวกบัข่าวสารงานวิจยั, ผลงานวิจยั และสารสนเทศดา้นงานวิจยั ท่ีมีขอ้มูลเก่ียวกบังบประมาณ
สนบัสนุน คุณภาพผลงาน และสรุปขอ้มูลการวจิยั ท าใหบุ้คลากรและนักวิจยัสามารถเขา้ถึงและใช้
ประโยชน์ได ้ และมีการประชาสัมพนัธ์ข่าวทุนวิจยัต่างๆ อีกดว้ย ทั้งน้ีเพื่อให้นักวิจยัของคณะได้

https://hrd.rmutl.ac.th/rms/main.php
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เขา้ถึงแหล่งขอ้มูล และแหล่งทุนวิจยัประเภทต่างๆ ไดอ้ยา่งทัว่ถึง https://lpc.rmutl.ac.th/research/ 
(2.1-2-03) คู่มือการเบิกจ่ายงานวจิยั ระเบียบการใชเ้งินอุดหนุนเพือ่การวจิยั  พ.ศ. 2547  
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-1-01 https://rdi.rmutl.ac.th/ 
2.1-1-02 https://hrd.rmutl.ac.th/rms/main.php   
2.1-1-03 https://lpc.rmutl.ac.th/research/   

 
 ข้อ 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี ้
             1. หอ้งปฏิบติัการหรือหอ้งปฏิบติังานสร้างสรรค ์หรือหน่วยวิจยั หรือศูนยเ์คร่ืองมือหรือ
ศูนยใ์หค้  าปรึกษาและสนบัสนุนการวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์                                                                                                                                                   

2. หอ้งสมุดหรือแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลสนบัสนุนการวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์
3. ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน

สร้างสรรค ์ เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ     
4. กิจรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ         

การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ      
(visiting professor)  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง ได้ร่วมมือกับสถาบนัวิจยัและพฒันา       
ไดจ้ดัประชุมเชิงปฏิบตัิการทบทวนแผนงานวจิยั ววน. ประจ าปี 2564 ณ หอ้งประชุม อาคาร Coffee  
Go  Green สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง และไดรั้บเกียรติจากศาสตราจารย ์ดร.โนบูตากะ อิโตะ บรรยาย
พเิศษหัวขอ้อนาคตเกษตรกรรมของเอเชีย เพื่อให้นักวิจยัไดท้บทวนแผนงานวิจยั ววน. ให้มีความ
ชดัเจนและสมบูรณ์พร้อมเสนอต่อแหล่งทุน 
          ส าหรับการจดัประชุมดังกล่าวก าหนดจดัขึ้น 2 วนั คือ วนัที่ 19 และ 20 พฤศจิกายน 2562  
โดยมีการทบทวนแผนงานวิจยัและแพลตฟอร์มวิทยาศาสตร์ แผนการวิจยัและนวตักรรม TIRAS 
สรุปและน าเสนอแผนงานวิจัย การสาธิตการกรอกขอ้มูลของโครงการผ่านระบบ TIRAS และ 
NRMS https://lpc.rmutl.ac.th/news/12246 (2.1-2-08) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง ไดด้ าเนินการจดัหาทรัพยากร แหล่งสนับสนุน
ทรัพยากรแก่นกัวจิยั ดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  
 
 
 

https://hrd.rmutl.ac.th/rms/main.php
https://lpc.rmutl.ac.th/news/12246
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             1) เคร่ืองมือครุภณัฑแ์ละหอ้งปฏิบติัการวจิยัในคณะต่าง ๆ เช่น 
                       - หอ้งปฏิบติัการดา้นวจิยั อยูอ่าคารเอ้ืองหลวง 
 - หอ้งปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ อยูท่ี่ตึก 84 พรรษา 
 - หอ้งปฏิบตัิการวจิยัทางดา้นจุลชีววทิยา 
 - หอ้งปฏิบตัิการดา้นวจิยั (2.1–2–01) 
  - หอ้งปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ (2.1–2–02) 

- หอ้งปฏิบตัิการจุลชีววทิยา (2.1–2–03) 
- หอ้งปฏิบตัิการสาขาอุตสาหกรรมเกษตร (2.1–2–04) 
- หอ้งปฏิบตัิการ หอ้ง lab (ไฟฟ้า, อุตฯ) (2.1–2–05) 
- หอ้งสมุด (2.1–2–06) 

            2) มีศูนยว์ิทยบริการซ่ึงเป็นแหล่งค้นควา้ขอ้มูลสนับสนุนการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์
ประกอบไปดว้ยหอ้งสมุด,ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
            3) มีส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภยัในการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง มีศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศที่ใหบ้ริการดา้นไอที

และในห้องปฏิบติัการวิจยัมีอุปกรณ์พื้นฐานเพื่อรักษาความปลอดภยั ให้กบัผูเ้รียนและผูว้ิจยั เช่น 

เคร่ืองดบัเพลิง, เคร่ืองอบฆ่าเช้ือความร้อนแหง้, เคร่ืองดูดไอกรด ,หมอ้น่ึงฆ่าเช้ือความดนัอตัโนมติั, 

เส้ือกาวน์ (เส้ือแลป), แว่นตากันสารเคมี,ผา้ปิดจมูกกันสารเคมี,ถุงมือผา้จบัของร้อน,ถุงมือกัน

สารเคมีเคร่ืองลา้งตาเม่ือถูกสารเคมี เป็นตน้ (2.1–2–07) 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
2.1–2–01 หอ้งปฏิบตัิการดา้นวจิยั 
2.1–2–02 หอ้งปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ 
2.1–2–03 หอ้งปฏิบตัิการจุลชีววทิยา 
2.1–2–04 หอ้งปฏิบตัิการสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
2.1–2–05 หอ้งปฏิบตัิการ หอ้ง lab (ไฟฟ้า, อุตสาหการ) 
2.1–2–06 หอ้งสมุด 
2.1–2–07 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ใหค้วามปลอดภยั 
2.1-2-08 https://lpc.rmutl.ac.th/news/12246 

 
 
 

https://lpc.rmutl.ac.th/news/12246
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 ข้อ 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา มีระบบและกลไกในการจดัสรรงบประมาณ
การวิจยัผ่านสถาบนัวิจยัและพฒันา (สวพ.) จากงบผลประโยชน์ และงบประมาณแผ่นดิน โดย
อาจารย/์นักวิจยั ไดด้ าเนินการส่งขอ้เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนต่อหน่วยงานตามขั้นตอนท่ี สวพ. 
ก าหนด เพื่อจัดสรรงบประมาณให้แก่อาจารย์ ในทุกเขตพื้น ท่ี ซ่ึงในปีงบประมาณ 2563                
ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนดงัน้ี 

คณะ กลุ่มสาขา 
จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์(บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ วทิย ์ 2,482,100 0 2,482,100 

คณะวทิยาศาสตร์ฯ วทิย ์ 5,098,850 6,935,537.50 12,034,387.50 

คณะบริหารธุรกิจฯ สงัคม 7,194,050 317,415 7,511,465 

มทร.ล้านนา ล าปาง 14,775,000 7,252,952.50 22,027,952.50 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-3-01 งานวจิยัคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
2.1-3-02 งานวจิยัคณะวศิวกรรมศาสตร์  
2.1-3-03 งานวจิยัคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
2.1-3-04 สญัญารับทุนคณะบริหารฯ 
2.1-3-05 สญัญารับทุนคณะวทิยฯ์ 
2.1-3-06 สญัญารับทุนคณะวศิวฯ์ 
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 ข้อ 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง ไดส้นับสนุนงบประมาณเขา้ร่วมเขา้ร่วมน าเสนอ
บทความงานวิจยังานประชุมวิชาการประชุมวิชาการ 9 มทร. ณ ศูนยก์ารประชุมและแสดงสินคา้
นานาชาติฯ ต  าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจยัจ  านวน         
18 เร่ือง รายละเอียดดงัน้ี  
 

คณะ กลุ่มสาขา จ านวนเร่ือง 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ วทิย ์ 4 เร่ือง 
คณะวทิยาศาสตร์ฯ วทิย ์ 5 เร่ือง 
คณะบริหารธุรกิจฯ สงัคม 9 เร่ือง 
มทร.ล้านนา ล าปาง 18 เร่ือง 

  
และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยไีดส้นบัสนุนงบประมาณส าหรับการน าเสนอบทความงานวจิยั

งานประชุมวชิาการ 9 มทร.รายละเอียดดงัน้ี 
1. สนบัสนุนค่าลงทะเบียนจ านวน 18 บทความ เป็นเงิน 49,400 บาท 
2. สนบัสนุนค่าท่ีพกั 18 หอ้ง เป็นเงิน 32,400 บาท 
3. ค่าเดินทาง 3,800 บาท  
4. โปสเตอร์  6,000  บาท  
รวมสนบัสนุนค่าใชจ่้ายส าหรับการสนบัสนุนการเผยแพร่ตีพมิพท์ั้งหมด 91,600 บาท 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-4-01 https://rmutcon2019.rmutl.ac.th/th/ งานประชุมวชิาการประชุมวชิาการ           
9 มทร. 

2.1-4-02 รายช่ือบทความน าเสนองานประจ าปีงบประมาณ 2562 
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ข้อ 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง 
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น   
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง ไดร่้วมมือกบัสถาบนัวิจยัและพฒันา ได้
จดัประชุมเชิงปฏิบตัิการทบทวนแผนงานวิจยั ววน. ประจ าปี 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร Coffee  
Go  Green สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง และไดรั้บเกียรติจากศาสตราจารย ์ดร.โนบูตากะ อิโตะ บรรยาย
พเิศษหัวขอ้อนาคตเกษตรกรรมของเอเชีย เพื่อให้นักวิจยัไดท้บทวนแผนงานวิจยั ววน. ให้มีความ
ชดัเจนและสมบูรณ์พร้อมเสนอต่อแหล่งทุน ทบทวนแผนงานวิจยัและแพลตฟอร์มวิทยาศาสตร์ 
แผนการวิจยัและนวตักรรม TIRAS สรุปและน าเสนอแผนงานวิจยั การสาธิตการกรอกขอ้มูลของ
โครงการผา่นระบบ TIRAS และ NRMS https://lpc.rmutl.ac.th/news/12246 (2.1-5-01) 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-5-01 https://lpc.rmutl.ac.th/news/12246 
 
 ข้อ 6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีส านักงานบริหารทรัพยสิ์นและสิทธิ
ประโยชน์  มทร. ลา้นนา เป็นหน่วยงานกลางท่ีท าหน้าท่ี ในการสนับสนุน ช่วยเหลือการคุม้ครอง
สิทธิประโยชน์ของนักวิจยั และผลงานวิจยัของบุคลากร โดยท าหนา้ท่ีในการออกประกาศเก่ียวกบั
การขอจดสิทธิบตัร ด าเนินการขอจดสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบัตร ให้นักวิจยัและมหาวิทยาลยั โดย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ไดย้ดึถือเป็นแนวปฏิบติั และด าเนินการตามขั้นตอน
และค าแนะน า ในการยืน่ค  าร้องขอจดสิทธิบตัรท่ีส านักงานทรัพยสิ์นและสิทธิประโยชน์ก าหนด 
(2.1-6-01)  
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :   

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
2.1–6–01 คู่มือการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
6 ขอ้ 5 ขอ้ 4 คะแนน ไม่บรรลุ 

 

https://lpc.rmutl.ac.th/news/12246
https://lpc.rmutl.ac.th/news/12246
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : รองอธิการบดีดา้นวิจยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : มทร.ลา้นนา ล าปาง/ฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูลและรายงาน : ผศ.พงศกร  สุรินทร์,อ.วชัรี เทพโยธิน, อ.เพียงกานต ์ นามวงศ,์                  

น.ส.สุนิสา   ต๊ิบค า  

โทรศัพท์ : 0-5434-2547-8 ต่อ 123, 215 

E-mail :  p.surin1980@yahoo.co.th, cliniclampangna@gmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 ประจ าปีงบประมาณ  2563   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง  ไดรั้บเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน จ านวน 14,775,000  บาท ภายนอก จ านวน 
7,252,952.50 บาท รวมทั้งหมด จ านวน 22,027,952.50  บาท มีอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (ไม่นับรวม     
ผูศึ้กษาต่อ) จ  านวน 123 คน คะแนนที่ได ้ 5 
 

พ้ืนที ่ จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยฯ รวมจ านวนเงิน
สนับสนุน
งานวจิัยฯ 

จ านวนอาจารย์
ประจ า 

จ านวนเงิน
สนับสนุนงานวจิัยฯ
ต่อจ านวนอาจารย์

ประจ า 

คะแนนทีไ่ด้เม่ือ
เปรียบเทยีบจาก
คะแนนเตม็ 5 

ภายใน ภายนอก 

ล าปาง 14,775,000 7,252,952.50 22,027,952.50 123 179,089.04 5 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยทั้งหมด 17,329,952.50 

1.  จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน 14,775,000 

 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 7,580,950 

 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 7,194,050 

2.  จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน 7,252,952.50 

 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 6,935,537.50 

 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 317,415 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
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ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
3.  จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีปฏิบติังานจริง (ไม่นบัรวมผูล้าศึกษาต่อ) 123 

 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 75 

 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 48 

4. จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ลาศึกษาต่อ 2 

 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 

 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 0 
 

วิธีการค านวณ : 

คณะ 
กลุ่ม
สาขา 

จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองาน
สร้างสรรค ์(บาท) 

จ านวนอาจารยแ์ละ
นกัวิจยัท่ีปฎิบติังาน

จริง (คน) 
คะแนน
เฉล่ีย 

ภายใน ภายนอก รวม อาจารย ์ รวม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วทิย ์ 2,482,100 0 2,482,100 21 21 5 

คณะวทิยาศาสตร์ฯ วทิย ์ 5,098,850 6,935,537.50 12,034,387.50 54 54 5 

คณะบริหารธุรกิจฯ สงัคม 7,194,050 317,415 7,511,465 48 48 5 

มทร.ลา้นนา ล าปาง  14,775,000 7,252,952.50 22,027,952.50 123 123 15/3= 5 

 
สูตรการค านวณ: 

จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ 
คะแนนที่ได ้ =  ผลรวมของผลการประเมินเงินสนบัสนุนงานวจิยัของทุกคณะ            

                                                            จ  านวนคณะทั้งหมดในสถาบนั 
 = 5     คะแนน   

   

 

 

 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=156
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=612
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
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จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอก ของกลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

12,034,387.50 
= 

222,859.02 /คน 
 54 

         คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2,482,100 
= 118,195.23   บาท/คน 

21 

      จ  านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอก ของกลุ่มสาขาวชิา

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

7,511,465 
=   156,488.85   บาท/คน 

48 

 
2. แปลงจ านวนเงินท่ีค  านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5  

จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอก ของกลุ่มสาขาวชิา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

222,859.02 
x 5 = 18.57     คะแนน (คิดเป็น 5) 

60,000 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

118,195.23    
x 5 = 9.84      คะแนน (คิดเป็น 5) 

60,000 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
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จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก  ของกลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

156,488.85 
x 5 =   31.29   คะแนน (คิดเป็น 5) 

25,000 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
สงัคมฯ 25,000 บาท 
วทิยฯ์ 60,000บาท 

คณะบริหารธุรกิจฯ = 156,488.85 

คณะวทิยาศาสตร์ฯ =  222,859.02 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ = 118,195.23    
5 บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.2-1-01 สรุปงบประมาณคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
2.2-1-02 สรุปงบประมาณคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2.2-1-03 สรุปงบประมาณคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3   ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : รองอธิการบดีดา้นวิจยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : มทร.ลา้นนา ล าปาง/ฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูลและรายงาน : ผศ.พงศกร  สุรินทร์,อ.วชัรี เทพโยธิน, อ.เพียงกานต ์ นามวงศ,์                  

น.ส.สุนิสา   ต๊ิบค า  

โทรศัพท์ : 0-5434-2547-8 ต่อ 123, 215 

E-mail :  p.surin1980 @yahoo.co.th, cliniclampangna@gmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน  

ในปีการศึกษา  2562 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง มีผลงานวชิาการของ
อาจารยป์ระจ า จ  านวน  44   เร่ือง โดยเป็นผลงานค่าน ้ าหนัก 0.20 จ  านวน จ านวน 14  เร่ือง                
ค่าน ้ าหนัก 0.40 จ านวน 4  เร่ือง ค่าน ้ าหนักค่าน ้ าหนัก 0.60 จ  านวน  1  เร่ือง 0.80 จ านวน 4  เร่ือง 
และ ค่าน ้ าหนัก 1.00 จ  านวน  9  เร่ือง  ผลรวมค่าถ่วงน ้ าหนักของผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ า
เท่ากบั  19.6 

ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีผลงานทางวิชาการของ
อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั ดงัน้ี 

ที่ คณะ 
จ านวนงานวิจัย รวม

(เร่ือง) 
รวมค่า
น ้าหนัก 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

1 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 6 1 0 0 4 11 5.6 
2 คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร 
6 2 1 0 3 12 5.6 

3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 14 1 0 4 2 21 8.4 
มทร.ล้านนา ล าปาง 26 4 1 4 9 44 19.6 
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ที่ คณะ 
ผลรวม 

ถ่วงน า้หนัก 
จ านวน 
อาจารย์ 

ร้อยละผลงาน คะแนน 

1 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 26.66 21 26.66/30*5 4.44 
2 คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร 
10.37 54 10.37/30*5 1.72 

3 คณะบริหารธุรกิจและ 
ศิลปศาสตร์ 

17.5 48 17.5/20*5 4.37 

มทร.ล้านนา ล าปาง 54.53 123 
4.44+1.72+4.37 

=10.53 

10.53/3=3.5
1 

  
 
สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้ าหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั

ตามสูตร  
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้ าหนกั  
= 

5.6 
X 100 = 26.66 

21 
 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้ าหนกั  
= 

5.6 
X 100 = 10.37 

54 
 

  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้ าหนกั  

= 
8.4 

X 100 = 17.5  
48 

 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค  านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คะแนนที่ได ้ 
= 

26.66 X  5 = 4.44 
30 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

คะแนนที่ได ้ 
= 

10.37 X  5 = 1.72 
30 

 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ 

คะแนนที่ได ้ 
= 

17.5 X  5 = 4.37 
20 

 
 การประเมนิตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
3 คะแนน ผลงานวจิยัตีพมิพใ์นวารสาร 

จ านวน 9 เร่ือง ประชุมวชิาการ
จ านวน 35 เร่ือง 

3.51 บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
2.3-1-01 สรุปบทความผลงานตีพมิพค์ณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
2.3-1-02 สรุปบทความผลงานตีพมิพค์ณะวศิวกรรมศาสตร์ 
2.3-1-03 สรุปบทความผลงานตีพมิพค์ณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
2.3-1-04 ไฟลร์วมบทความผลงานตีพมิพค์ณะวศิวกรรมศาสตร์ 
2.3-1-05 ไฟลร์วมบทความผลงานตีพมิพค์ณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

2.3-1-06 ไฟลร์วมบทความผลงานตีพมิพค์ณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพฒันา องค์ประกอบที่ 2 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ล าปาง              
มีผลงานทางวิชาการนวตักรรมสร้างสรรค์
ที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ และ        
มีผลงานตีพมิพท่ี์เพิม่จ  านวนขึ้น 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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องค์ประกอบที ่3 การบริการวชิาการ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : รองอธิการบดีดา้นวิจยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผูอ้  านวยการสถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชน 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : มทร.ลา้นนา ล าปาง /ฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูลและรายงาน : ผศ.พงศกร สุรินทร์,อ.ณฐัอมร จวงเจิม, น.ส.สุนิสา ต๊ิบค า     

โทรศัพท์ : 0-5434-2547-8 ต่อ 123, 215 
E-mail :  p.surin1980@yahoo.co.th, cliniclampangna@gmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : 
ข้อ 1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยมีความ

ร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

 บา้นห้วยหลวงพฒันา ตั้ งอยู่ในพื้นท่ีต  าบลเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง โดยแยก           
ตวัออกมาจากบา้นจ าค่า หมู่ท่ี 2 ต  าบลเสด็จ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ในอดีตบา้นจ าค่าเป็นหมู่บา้น
ท่ีเป็นจุดพกัรถ พกัคนส าหรับพอ่คา้ท่ีมาคา้ขายจากจงัหวดัพะเยาและเชียงราย ต่อมาจึงมีคนเร่ิมมา
ตั้งถ่ินฐานอยู่ท่ีน่ีซ่ึงเม่ือหมู่บา้น มีการขยายตวัประชากรมีจ านวนมากขึ้นจึงมีการแยกหมู่บา้น
ออกไปเป็นบ้านห้วยหลวงพฒันา มีครัวเรือนทั้งส้ิน 50 ครัวเรือน ตามประกาศจังหวดัล าปาง        
เร่ืองตั้งและก าหนดเขตหมู่บา้นและประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนา้ 29 เล่ม 123 ตอนพิเศษ 39 ง  
เม่ือวนัที่ 21 มีนาคม 2549 เป็นตน้มา  

 อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือติดต่อกบัต าบลบา้นแลง ต าบลเสด็จ อ าเภอเมือง ทิศใต้
ติดต่อกบับา้นจ าค่า  ต  าบลเสด็จ อ าเภอเมือง ทิศตะวนัตกติดต่อกบับา้นจ าค่า ต  าบลเสด็จ อ าเภอเมือง 
ทิศตะวนัออกติดต่อกบัต าบลบา้นดง อ าเภอแม่เมาะ มีพื้นท่ี 800 ไร่ ลกัษณะพื้นท่ีทัว่ไปส่วนใหญ่
ประกอบดว้ย กลุ่มชุดดินท่ี 31 กลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินเน้ือละเอียด 
ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง การระบายน ้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง กลุ่ม
ชุดดินท่ี 47 กลุ่มดินต้ืนถึงชั้ นหินพื้น ปฏิกิ ริยาดินเป็นกรดถึงเป็นกลาง มีการระบายน ้ าดี                  
ความอุดมสมบูรณ์ต ่า และกลุ่มชุดดินท่ี 62 พื้นท่ีลาดชันเชิงซ้อนท่ีมีความลาดชันมากกว่า 35 
เปอร์เซ็นต ์พื้นท่ีบริเวณน้ียงัไม่มีการศึกษา ส ารวจและจ าแนกดิน เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีมีความลาด 
ชนัสูง ซ่ึงถือวา่ยากต่อการจดัการดูแลรักษาส าหรับการเกษตร
(ที่มา:http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/62_soilgroup/sgr_hi-land/sgr_hiland.htm 
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ภาพที่ 1  แผนที่ทางอากาศของชุมชน 

ท่ีมา:https://www.google.co.th/maps/@18.4278077,99.6788723,1560m/data=!3m1!1e3?hl=th 

 

 
ภาพที่ 2  แผนที่ชุดดินทางอากาศของชุมชน 

ที่มา: http://lddsoilguide.ldd.go.th/soilguide/#/app/map 

ดงันั้นทางทีมงานฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ล าปาง ซ่ึงประกอบดว้ย 3 คณะ ไดแ้ก่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ไดร่้วมกบัชุมชนบา้นหว้ยหลวงพฒันา ไดจ้ดัเวทีการพฒันา
โจทยโ์ครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บา้น ชุมชนแบบมีส่วนร่วม  เม่ือวนัที่ 4 มกราคม 2562 
เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนการแกปั้ญหาของชุมชนภายใตบ้ริบทความ
ร่วมมือจากภายในชุมชนเอง  
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ภาพที่ 3  การลงพื้นท่ีคน้หาโจทยค์ร้ังท่ี 1  

ที่มา: ชุมชนบา้นหว้ยหลวงพฒันา 
 

 

 

 

 

 

 
           ภาพที่ 4  การลงพื้นท่ีคน้หาโจทยค์ร้ังท่ี 2  

    ที่มา: ชุมชนบา้นหว้ยหลวงพฒันา 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5  การปลูกสบัปะรดในพื้นท่ี 

ที่มา: ชุมชนบา้นหว้ยหลวงพฒันา 
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ภาพที่ 6  ลกัษณะการปลูกนอกพื้นท่ีสบัปะรด 

     ที่มา: ชุมชนบา้นหว้ยหลวงพฒันา 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่าประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้งและท าไร่สัปปะรด

มีทรัพยากรท่ีมีมูลค่าได้แก่หญา้คา ท่ีมักจะเติบโตภายในไร่สับปะรด โดยชุมชนบา้นห้วยหลวง

พฒันาไดน้ ามาใชป้ระโยชน์ในการน ามาผลิตเป็นตบัหญา้คานับได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้ทาง

ชุมชนบา้นหว้ยหลวงพฒันามีรายไดค้วบคู่ไปกบัการปลูกสบัปะรด  

ปัญหาท่ีส าคญัในชุมชนท่ีตอ้งการแกไ้ขคือสภาพท่ีตั้งของชุมชนบา้นหว้ยหลวงพฒันาจึงมี

ขอ้จ ากดัในการผลิตขา้วไดปั้จจุบนัซ่ึงทางชุมชนบา้นหว้ยหลวงพฒันาอาศยัการซ้ือขา้วสารเพื่อมา

บริโภคภายในชุมชนทุกครอบครัวเฉล่ีย 1,000 บาทต่อเดือน หรือ10,000 บาทต่อปี ดังนั้นจาก

ประเด็นปัญหาดงักล่าวจึงไดจ้ดัท าโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตหมู่บา้น ชุมชนแบบมีส่วนร่วม : 

บา้นหว้ยหลวงพฒันา ต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง เพื่อแกปั้ญหาในการผลิตขา้วของ

ชุมชน ใหส้ามารถแสวงหาวธีิการลดค่าใชจ่้ายในครัวเรือน 
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 ข้อ 2.จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดใน                 

คณะท างานซ่ึงประกอบดว้ยอาจารยบ์ุคลากรจากคณะ 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร และกลุ่มชุมชนบา้น

หว้ยหลวงสรุปร่วมกนัเพือ่จดัท าแผนบริการวิชาการแก่สงัคม และไดน้ าเสนอขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัฯ มีทั้งหมด 4 กิจกรรมดงัน้ี 

1.  กิจกรรมการประชุมถอดบทเรียนระดมสมองวเิคราะห์และวางแผนการด าเนินงาน 

2.  กิจกรรมการจดักลุ่มสู่ความย ัง่ยนื 

3.  กิจกรรมการปรับปรุงดินและพนัธข์า้วร่วมกบัชุมชน 

4.  กิจกรรมปรับปรุงและขยายแปลงปลูกขา้วและการวางระบบน ้ าในแปลงปลูก   

5.  กิจกรรมการติดตามประเมินผล 

โดยด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยั ดงัน้ี แผนกลยทุธท่ี์ 2.1 บูรณาการงานวจิยั 

บริการวิชาการและนวตักรรมให้เกิดประโยชน์ส่งผลลัพธ์ต่อผูเ้รียนสร้างขีดความสามารถใน        

การแข่งขนั 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.1-2.01 แผนบริการวชิาการแก่สงัคม 

 
 ข้อ 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏ
ชัดเจน 
 โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติหมู่บา้น ชุมชนแบบมีส่วนร่วม : บา้นหว้ยหลวงพฒันา 
ต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

(1.1)    ศึกษาถอดบทเรียนระดมสมองวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินงานกรณีศึกษา บา้น
ห้วยหลวงพฒันา ต าบลเสด็จ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  เพื่อสร้างความเขา้ใจดา้นความคุม้ค่าทาง
บริหารธุรกิจในพื้นท่ียกระดบัดว้ยกระบวนการบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดการจดัการกลุ่มผูป้ลูก
ข้าวบ้านห้วยหลวงพฒันาแบบมีส่วนร่วมและถ่ายทอดการเก็บข้อมูลด้านบัญชี ต้นทุน ด้าน
การเกษตร รวมถึงวิธีการประชาสัมพนัธ์ดว้ยเคร่ืองมือส่ือสารแบบชุมชนมีส่วนร่วมรวมถึงการจดั
กลุ่มสู่ความย ัง่ยนื 
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ภาพที่ 7  กิจกรรมการจดัการกลุ่ม การสร้างกติกากลุ่ม  

  ที่มา: ชุมชนบา้นหว้ยหลวงพฒันา 

(1.2)   การการปรับปรุงดินและพนัธ์ขา้วร่วมกบัชุมชน ในพื้นท่ีชุมชนบา้นหว้ยหลวง  เพื่อ
ทราบผลการปรับปรุงดินและพนัธ์ขา้วร่วมกับชุมชน ได้พนัธ์ขา้ว กข 6  พนัธุ์ กข6 เป็นพนัธุ์ขา้ว
เหนียวที่เกษตรกรภาคตะวนัออก เฉียงเหนือนิยมปลูกและบริโภค แต่ตน้ขา้วสูง หกัลม้ง่าย อ่อนแอต่อ
โรคไหมแ้ละโรคขอบใบแห้ง ดร.ธีรยทุธ ตูจิ้นดา และคณะ หน่วยปฏิบติัการคน้หาและใชป้ระโยชน์
ยีนข้าว (หน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และศูนยพ์นัธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.) ร่วมกบักรมการขา้ว และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลลา้นนา ล าปาง พฒันาสายพนัธุ์ขา้วเหนียว กข6 ตน้เต้ีย ตา้นทานโรคไหมแ้ละโรคขอบใบแห้ง 
โดยใชเ้คร่ืองหมายโมเลกุลท่ีเก่ียวขอ้งกบัยนีตา้นทานโรคไหม ้โรคขอบใบแหง้และคุณภาพหุงตม้ใน
การคดัเลือกร่วมกบัการปรับปรุงพนัธุ์แบบวธีิมาตรฐาน จนไดพ้นัธุข์า้วท่ีให้ผลผลิตสูง ตา้นทานต่อ
โรคไหมแ้ละโรคขอบใบแหง้ ตน้เต้ีย ไม่หกัลม้ง่าย และมีคุณภาพหุงตม้ใกลเ้คียงกบัพนัธุข์า้วเหนียว 
กข 6 เดิม 
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  ให้ได้ตามมาตรฐานในการปลูกขา้วในชุมชนบา้นห้วยหลวง ต าบลเสด็จ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง 
    

 
 

 
   

 

ภาพที่ 8  เมล็ดพนัธข์า้ว กข 6   

     ที่มา: ชุมชนบา้นหว้ยหลวงพฒันา 

(1.3)  ปรับปรุงและขยายแปลงปลูกขา้วและการวางระบบน ้ าในแปลงปลูก สนบัสนุนและ
ส่งเสริมการพฒันาแหล่งพื้นท่ีในการผลิตขา้วของชุมชน เพือ่ใหไ้ดต้น้แบบแหล่งพื้นท่ีในการผลิต
ขา้วของชุมชน ซ่ึงสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้
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ภาพที่ 9  กิจกรรมการสร้างแปลงนาสาธิต และลงแปลงปลูกขา้ว 

     ที่มา: ชุมชนบา้นหว้ยหลวงพฒันา 

 ข้อ 4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 เน่ืองจากโครงการยกระดบัคุณภาพชีวติหมู่บา้น ชุมชนแบบมีส่วนร่วม : บา้นหว้ย

หลวงพฒันา ต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง อยูใ่นช่วงการด าเนินงานป่ีท่ี 2 การประชุม

ถอดบทเรียนระดมสมองวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินงาน  กิจกรรมการจดักลุ่มสู่ความย ัง่ยืน

กิจกรรมการปรับปรุงดินและพนัธ์ขา้วร่วมกบัชุมชน. กิจกรรมปรับปรุงและขยายแปลงปลูกขา้ว

และการวางระบบน ้ าในแปลงปลูก    

 ข้อ 5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน
หรือองค์การเป้าหมาย 

 จากโครงการยกระดบัคุณภาพชีวติหมู่บา้น ชุมชนแบบมีส่วนร่วม : บา้นหว้ยหลวงพฒันา 
ต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
 พื้นที่ชุมชน บา้นหว้ยหลวงพฒันา ต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
 ด าเนินงาน คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตรไดเ้ขา้มาด าเนินการกิจกรรม
ปรับปรุงดินและพนัธข์า้วร่วมกบัชุมชน กิจกรรมการปลูกขา้ว 
   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ไดเ้ขา้มาด าเนินการกิจกรรมการจดัการ
กลุ่ม การวเิคราะห์จุดคุม้ทุน การจดัท าบญัชี 
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   คณะวศิวกรรมศาสตร์ไดเ้ขา้มาด าเนินการในส่วนของแปลงสาธิตปลูก
ขา้วและระบบน ้ า 
 
          หน่วยงานเครือข่ายภาคี  ส านกังานเกษตรอ าเภอเมืองจงัหวดัล าปาง  
     องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเสด็จ   
        กระทรวงวทิยาศาสตร์ ส่วนงานถ่ายทอดเทคโนโลย ี
       

              
 
 ข้อ 6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบัน

ตามข้อ 2 โดยมีอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน 
ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม : บา้นห้วยหลวงพฒันา 
ต าบลบา้นเสด็จ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางมีบุคลากรของ 3 คณะเขา้มาด าเนินกิจกรรมดงัน้ี 

1.  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตรเขา้ร่วม  ร้อยละ 13.8 
2.  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ร้อยละ 32 
3.  คณะวศิวกรรมศาสตร์  ร้อยละ  20 
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันามหาวทิยาลยัเพื่อการเติบโตร่วมกบัการพฒันาประเทศ - พฒันา

มหาวิทยาลยัเป็นหน่วยงานดา้นวิชาการท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของทอ้งท่ี ทอ้งถ่ิน จงัหวดั 
ภาค โดยใชว้ิทยาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม สนับสนุนการยกระดบัศกัยภาพของ
ภาคธุรกิจ ภาคการผลิต ภาคการบริการ โดยท างานแบบมีพนัธสัญญาร่วมกนัเป็นหุน้ส่วนร่วมทุน ท่ี
สอดคลอ้งกบันโยบายแนวทางในการพฒันาประเทศ 
      กลยุทธ์ท่ี  2.3 สร้างหน่วยธุรกิจความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบนัการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (Public Private Partnership 
Business Unit) 
    ตวัช้ีวดัท่ี 10 มหาวิทยาลยัสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัหน่วยงานภายนอก สังคม และชุมชนใน
รูปแบบการพฒันา 5 Flagships 
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การบูรณาการศาสตร์ทั้ง 3 ศาสตร์ 
โครงการน้ีมุ่งพฒันาเกษตรกรทดลองปลูกขา้วในพื้นท่ีเป้าหมายใหเ้ป็นผูมี้ศกัยภาพในการ

พฒันาตนเอง ตามแนวทางลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ จนมีผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ซ่ึงการพฒันาจะ
ด าเนินการส าเร็จไดต้อ้งบูรณการทุกศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมโครงการ โดยคณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยกีารเกษตร รับผิดชอบดา้นการถ่ายทอดเทคโนโลย ีวางแผนการปลูกขา้วให้รวมทั้ง
การแปร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ รับผดิชอบดา้นการจดัการกลุ่ม การตลาดและแผนธุรกิจ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ รับผดิชอบดา้นพฒันาความสามารถการใชแ้ปลงทดลองการปลูกขา้ว  
 
การบูรณาการกับการเรียนการสอน 

คณาจารยแ์ต่ละสาขาท่ีร่วมโครงการ บูรณาการกิจกรรมของโครงการเขา้สู่การเรียนการ
สอนโดยใหน้กัศึกษาร่วมวเิคราะห์โจทย ์และเสนอแนวทางพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาจากโจทย ์มีการ
น านกัศึกษาบางส่วนลงพื้นท่ีเพือ่เรียนรู้ภาคสนามและสถานการณ์จริง น าขอ้เสนอแนะและผลการ
ประเมินความรอบรู้ของนกัศึกษามาถอดบทเรียน  
การบูรณาการกับการวิจัย 

คณาจารยแ์ต่ละสาขาท่ีร่วมโครงการ บูรณาการกิจกรรมของโครงการเขา้สู่การวิจยั โดย
วิเคราะห์โจทยท่ี์ยงัไม่มีแนวทางแก้ไข หรือโจทยท่ี์ตอ้งการปรับปรุงพฒันาให้ดีขึ้น มาเขียนเป็น
ขอ้เสนอการวจิยั ในประเด็นศาสตร์ของทุกคณะที่ร่วมโครงการ 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3-6-01 ค าสัง่ท่ี 81/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดบัคุณภาพชีวติฯ 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้ 5 ขอ้ 4 คะแนน บรรลุ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปีการศึกษา 2562 
 

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. พื้น ท่ีการบริการวิชาการแก่สังคมใกล้
มหาวทิยาลยัฯ 
2. การลงพื้นท่ีการบริการวิชาการแก่สังคม
สะดวก 
3. มีความร่วมมือท่ีดีจากหน่วยงาน  
อบต.บา้นเสด็จ  
4. มีความ ร่วมมือ ท่ี ดีจากก ลุ่ม ชุมชนบ้าน        
หว้ยหลวง 

 

จุดทีค่วรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ชน์ จ า ก ค รุ ภัณฑ์ห รื อ
หอ้งปฏิบติัการในการบริการวชิาการแก่สงัคม 

 

วธิีปฏบิัตทิีด่ี/นวตักรรม 
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องค์ประกอบที ่4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : รองอธิการบดี 

หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผูอ้  านวยการศูนยว์ฒันธรรมศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : ศูนยว์ฒันธรรมศึกษาล าปาง 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูลและรายงาน : แสงจนัทร์  วงคข์ดันนท ์

โทรศัพท์ : 054342547-8 ต่อ122 
E-mail :   

 
ผลการด าเนินงาน : 
 ข้อ 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 ศูนยว์ฒันธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบใน     
การท านุบ ารุงศิลปะวฒันธรรม  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม เพือ่ดูแล
งานทางด้านท า นุบ า รุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  และ เพื่อให้การด า เ นินงานของศูนย์
วฒันธรรม  เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามแผนท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมท่ีไดก้  าหนด
ไว ้ ดงันั้นจึงมีค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานของศูนยว์ฒันธรรมโดยมีตวัแทนคณะท างานมาจาก 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร     
งานฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ตามค าสั่งท่ี 190/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดา้น
ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ลงวนัที่  24 ธนัวาคม 2562 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1-1-01 ค าสัง่ท่ี 190/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม ลงวนัที่  24 ธนัวาคม 2562 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล  าปาง  ปีการศึกษา 2562 
 
 

 ข้อ 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเ ร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการส่งเสริมและด า เนินงานด้านท านุบ า รุง
ศิลปวฒันธรรมอย่างต่อเน่ือง โดยมีแผนงานและแนวทางในการบริหารงานของมหาวิทยาลยัฯ ที่มีความ
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางท่ีตั้ งไว ้ ซ่ึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  มีแผน            
การด าเนินงานท่ีมีความเช่ือมโยงกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีผ่านมา คือ แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ระยะ 4 ปี  (พ.ศ.2562-2565 ) ยทุธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาล้านนา
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  รวมทั้งมีการจดัท าแผนกลยทุธด์า้นการท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรมประจ าปีงบประมาณ 2562 และ2563  ซ่ึงไดก้  าหนดวตัถุประสงคข์องการจดัท าแผน
ดงัน้ี 

1.  เพื่อจดัท าโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมงานด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้ม 
  2.  เพื่อบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมกับงานด้านการเรียนการสอนและกิจกรรม
นกัศึกษา 

3.   เพื่อถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้มให้แก่นกัศึกษา
และบุคลากร  
 โดยมีการจดัสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลยัเพือ่ให้สามารถด าเนินงานไดต้ามแผนงานดา้นท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม ในปีงบประมาณ 2562  จ  านวน 150,000  บาท  และในปีงบประมาณ 2563 ยงัไม่ไดรั้บ
การอนุมตัิงบประมาณ  

 
 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1-2-01 แผนยทุธศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ระยะ 4 ปี  
(พ.ศ.2562-2565 ) 

4.1-2-02 แผนกลยทุธด์า้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ประจ าปี 2562  
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 ข้อ 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา มทร.ลา้นนา และ ฝ่ายยทุธศาสตร์และแผน ไดก้ าหนดแนวทางในการติดตาม
ประเมินผลตามแผนปฏิบติัราชการดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ทั้งในส่วนของโครงการตามแผนฯ และ
นอกแผนฯ ด าเนินการติดตามประเมินผลทั้งหมด 4 คร้ัง เป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 1 คร้ัง เพือ่ให้
สอดคลอ้งกบัการติดตามประเมินผลการด าเนินงานมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา และการจดัท า
แผนการก ากบัติมตามงานของศูนยว์ฒันธรรมศึกษา  
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง โดยศูนย์ว ัฒนธรรม ได้มีการจัดประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมในการก ากบัติดตามการจดักิจกรรม/โครงการตาม
แผนท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมคร้ังท่ี  2  / 2562 วนัท่ี  15  สิงหาคม  2562   เวลา  10.00 น.  – 12.00 น. ให้
คณะกรรมการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไดรั้บทราบ ตลอดจนไดน้ าปัญหา อุปสรรคและ
ขอ้เสนอแนะจากการจดักิจกรรม /โครงการประจ าปีงบประมาณ 2562 ท่ีผ่านมาปรับใช้กับกิจกรรมใน
ปีงบประมาณ 2563 มติท่ีประชุม เห็นควรน าขอ้เสนอแนะในแต่ละโครงการ/กิจกรรมมาปรับปรุงในการจดั
โครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณประจ าปี 2563  ทั้งน้ี ควรค านึงถึงความรู้ความเขา้ใจที่นักศึกษาจะไดรั้บ
และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไปได ้
 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1-3-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
คร้ังท่ี  2 / 2562 วนัท่ี  15  สิงหาคม  2562    

4.1-3-02 แผนการก ากบัและติดตาม การด าเนินงานโครงการดา้นท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาล าปาง 

 
 ข้อ 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาล าปาง โดยศูนยว์ฒันธรรม ไดมี้การประเมินความส าเร็จ
ตามวตัถุประสงคข์องแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมโดยการจดัท ารายงานผลความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องแผนดงัน้ี 

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1.  เพือ่จดัท าโครงการ/กิจกรรมสนบัสนุนส่งเสริมงานดา้นท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้ม 
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ตัวช้ีวัด แผน 
ผล ความส าเร็จ 

(  x  ) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

จดัโครงการ/กิจกรรม
สนบัสนุนและส่งเสริมงาน
ดา้นท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้ม
ใหแ้ก่นกัศึกษาและ
บุคลากร เพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบัยทุธศาสตร์ของ
มหาวทิยาลยั  

จ านวน  3  
โครงการ 

  ไดจ้ดัท าโครงการ 
จ านวน 2 โครงการไดแ้ก่ 
1. โครงการส่งเสริมร่วม
สร้างจิตส านึกท่ีดีสู่สงัคม  
2. โครงการราชมงคลร่วม
ใจ ปลูกขา้วตามรอยแม่ 

การจดัท าโครงการได้
สนบัสนุนและส่งเสริม
ใหน้กัศึกษาและ
บุคลากรเห็นคุณค่า
และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ ์สืบทอด 
ศิลปวฒันธรรม  ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดย
สอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์ดา้นท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรมของ
มหาวทิยาลยั 

x  
 (งบประมาณประจ าปี
2563 ไม่ไดรั้บ           
การอนุมตัิงบประมาณ
ในการด าเนินงาน
โครงการ) 

 
วตัถุประสงคข์อ้ที่ 2.  เพื่อบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมกบังานด้านการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนกัศึกษา 

ตัวช้ีวัด แผน 
ผล ความส าเร็จ 

             (  x  ) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

จดัโครงการ/กิจกรรมเพือ่
บูรณาการงานดา้นท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมกบัดา้นการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
นกัศึกษา  
 

จ านวน 3 คณะ ไดจ้ดัท าโครงการจ านวน 
1 โครงการ ไดแ้ก่ 
1.โครงการราชมงคลร่วม
ใจ ปลุกขา้วตามรอยแม่
(คณะวทิยาศาสตร์และทค
โนโลยกีารเกษตร)   
 

 นกัศึกษาแต่ละคณะท่ี
เขา้ร่วมโครงการไดน้ า
ความรู้จากการเรียนใน
รายวชิามาบูรณาการ
ร่วมกบังานดา้น
ศิลปวฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินและ
ส่ิงแวดลอ้ม  

x  
ไม่สามารถบูรณาการ
การเรียนการสอนได้
เน่ืองจากงบประมาณ
ประจ าปี2563 ไม่ได้
รั บ ก า ร อ นุ มั ติ
งบประมาณในการ
ด าเนินงานโครงการ  
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วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3.  เพือ่ถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญาทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่
นกัศึกษาและบุคลากร  

ตัวช้ีวัด แผน 
ผล ความส าเร็จ 

(  x  ) เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

จดัโครงการ/กิจกรรมเพือ่
เสริมสร้างองคค์วามรู้ดา้น
ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้ม 
 

จ านวน 2 
โครงการ 

ไดจ้ดัท าโครงการจ านวน 
1 โครงการ ไดแ้ก่ 
1. โครงการราชมงคลร่วม
ใจ ปลูกขา้วตามรอยแม่ 
(ถ่ายทอดองคค์วามรู้เก่ียว
พธีิกรรมปลูกขา้วและ
เก่ียวขา้ว) 
 
 
 

นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
โครงการไดรั้บการ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้น
ศิลปวฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินและ
ส่ิงแวดลอ้ม  อาทิ 
โครงการราชมงคลร่วม
ใจ ปลูกขา้วตามรอยแม่ 
(ถ่ายทอดองคค์วามรู้
เก่ียวพธีิกรรมปลูกขา้ว
และเก่ียวขา้ว) 
 
 

x  
เน่ืองจากงบประมาณ
ประจ าปี2563 ไม่ได้

รับการอนุมตัิ
งบประมาณในการ
ด าเนินงานโครงการ 

 
 

 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1-4-01 แผนกลยทุธด์า้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ประจ าปี 2562 
4.1-4-02 รูปเล่มสรุปผล โครงการส่งเสริมร่วมสร้างจิตส านึกท่ีดีสู่สงัคม 
4.1-4-03 รูปเล่มสรุปผล โครงการราชมงคลร่วมใจ ปลุกขา้วตามรอยแม่ 
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 ข้อ 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง   โดยศูนย์ว ัฒนธรรม ได้จัดการประชุม
คณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  ด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมประจ าปี
งบประมาณ  2563  โดยน าผลการด าเนินงานในดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมประจ าปีงบประมาณ 2562 
ประกอบการพิจารณา  ยกตวัอย่างเช่น  โครงการวนัวฒันธรรม  ในปีงบประมาณ 2562  มีขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการจดักิจกรรมว่า ควรปรับเปล่ียนเวลาในการจดักิจกรรม และจดักิจกรรมในสถานท่ีท่ีมีร่มเงา ซ่ึง
ปรากฏผลการประเมินสรุปไดว้า่  ไดค้ะแนนอยูใ่นระดบั 4.02  อยูร่ะดบัดี  

จะเห็นว่าจากการประเมินผลการด าเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2562 จะต้องน ามา
ประกอบการพจิารณาในการจดัท าแผนโครงการดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมในปีงบประมาณ 2563  ต่อไป 
ซ่ึงในปีงบประมาณ  2563  ทางศูนยว์ฒันธรรมยงัไม่ไดรั้บอนุมติังบประมาณในการด าเนินโครงการกิจกรรม
ต่างๆ  และประกอบกับมีการแพร่กระจายของ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงทางรัฐบาลมีมาตรการ
ออกมาหา้มมีการจดักิจกรรมหรือการรวมตวัของคนหมู่มาก จึงไม่สามารถด าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆใน
ปีงบประมาณ2563 ได ้

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมคร้ังท่ี  
2 / 2562 วนัที่  15  สิงหาคม  2562    

 
 ข้อ 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาล าปาง  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการดา้นท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน ในช่องทางต่างๆ ดงัน้ี เวบ็ไซดข์องมหาวทิยาลยั 
www.lpc.rmutl.ac.th  และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Facebook  เช่น โครงการส่งเสริมร่วมสร้างจิตส านึกท่ีดีสู่สงัคม
วนัที่ (15 ก.พ.63) เวลา 07.00 น. คณาจารยแ์ละบุคลากร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
ร่วมพธีิวางพวงมาลา พระยาสุลวะลือไชยสงคราม (พอ่เจา้ทิพยช์า้ง) ประจ าปี 2563 ณ อนุสาวรียพ์ระยาสุ
ลวะลือไชยสงคราม และคณะผูบ้ริหาร คณาจารยแ์ละบุคลากร มทร.ลา้นนา ล าปาง ร่วมพธีิถวายราช
สกัการะเน่ืองในวนัพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจ าปี 2562 วนัที่ (14 พ.ย.62) ที่อาคารหอประชุม ศาลากลาง
จงัหวดัล าปาง  
 
 
 

http://www.lpc.rmutl.ac.th/
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1-6-01 https://lpc.rmutl.ac.th/news/13031  เวบ็ไซดข์องมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี     
ราชมงคลลา้นนาล าปาง  www.lpc.rmutl.ac.th 

4.1-6-02   https://lpc.rmutl.ac.th/news/12216 เวบ็ไซดข์องมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี   
ราชมงคลลา้นนาล าปาง  www.lpc.rmutl.ac.th 

 ข้อ 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 - 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
6 ขอ้ 6 ขอ้ 5 บรรลุ 

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ก าหนดให้การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม
เป็นพนัธกิจของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา 
 

- พฒันาแนวทางและกลไกการถอดความรู้จาก
ครูภูมิปัญญาในแต่ละศาสตร์ทางดา้น
ศิลปวฒันธรรม ให้สามารถเขา้ถึงได ้เพือ่การสืบ
สานศิลปวฒันธรรมที่ถูกตอ้ง ตามรูปแบบ 
ประเพณี และเอกลกัษณ์ของของลา้นนา 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- ควรมีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับ
นานาชาติ 
- ควรให้การสนับสนุนและจดัสรรงบประมาณ
เพื่อพฒันาบุคลากร ในการศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้น และมีการดูงานด้านศิลปวฒันธรรม เพื่อ
น ามาพฒันาขีดความสามารถ ในการปฏิบตัิงาน
ของ ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวฒันธรรมกับ
หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลยั และหน่วยงาน 
อ่ืนๆ ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ  
- ควรมีการเผยแพร่และบริการวิชาการด้าน
ศิลปวฒันธรรมในระดบัชาติ ประชาคมอาเซียน
และ นานาชาติ 

วธิีปฏบิัตทิีด่ี/นวตักรรม 

- 
 

https://lpc.rmutl.ac.th/news/13031
https://lpc.rmutl.ac.th/news/12216
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องค์ประกอบที ่5  การบริหารจดัการ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1   การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ
 เอกลักษณ์ของสถาบัน   
 
 ข้อ 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบันและพัฒนาไปสู่  
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ี และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ 
 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : น.ส.ปภาวรินท ์บุญมาก 

หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : กองบริหารทรัพยากร 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : งานยทุธศาสตร์และบุคลากร 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นายธญัพนัธุ์  ภู่ทอง,นายภาสกร  ธรรมลงักา 

โทรศัพท์ : 054342547-8   ต่อ  114 
E-mail :  b.boonmak@gmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน :  

1. ด าเนินการขอความอนุเคราะห์กรอกขอ้มูลวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)  กับ
วิสัยทัศน์ของสถาบนั โดยจดัท าโครงการภายใตยุ้ทธศาสตร์เป้าประสงค์ตวัช้ีวดัและกลยุทธ์ เพื่อจดัเตรียม
ขอ้มูล จดัท าแผนยทุธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) โครงการหมวดรายจ่ายอ่ืนและโครงการงานฟาร์ม 
ปีงบประมาณ 2563   ตามบนัทึกขอ้ความที่ ยผ.ลป/13/2562 ลงวนัที่  8 มีนาคม 2562  จาก  3 คณะ , 2 กอง และ 
ส านักงานบริหารพื้นท่ีโดยให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)  ของ
มหาวทิยาลยัและเสนอโครงการเพือ่พฒันาการเรียนการสอนและพฒันามหาวทิยาลยั 

2. ด าเนินการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562  เพือ่รายงานผลการด าเนินการ  
แก่ผูบ้ริหาร    และเพือ่ประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัฯ  ผลงานโดดเด่น ของอาจารยแ์ละ 
นักศึกษาท่ีเขา้ประกวดและไดรั้บรางวลัในระดับประเทศและระดับภูมิภาค และในระดบัต่าง ประเทศ      
ท่ีไดส้ร้างช่ือเสียงให้กบัมหาวิทยาลยั และเพือ่วเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่มาจากการด าเนินงานในปีที่
แลว้มาปรับปรุงและทบทวนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

3. งานยทุธศาสตร์และบุคลากร ด าเนินการเสนอค าขอเงินงบประมาณตามแผนปฏิบตัิราชการ 
ประจ าปี  พ.ศ.2563 ตามหนงัสือที่ อว. 0654.14/45   ลงวนัที่ 19  มิถุนายน 2562 เสนอขอเงินงบ ประมาณ  
แผน่ดิน จ านวนเงิน  74,373,238  บาทและเงนิรายไดจ้  านวนเงิน   25,730,026  บาท รวมทั้งส้ินจ านวนเงิน 
100,103,264  บาท  
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4. คณะผูบ้ริหารและงานยทุธศาสตร์และบุคลากร ไดเ้ขา้ร่วมประชุมจดัท าแผนปฏิบตัิราชการ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  ปี 2563  ระเหวา่งวนัท่ี 17 – 18  ตุลาคม 2562  ณ ห้องประชุม
นวตักรรมเสริมทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Innovation Learning Center) ชั้น 6  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
56 พรรษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เพื่อน านโยบายมาเผยแพร่ให้กับบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ในการประชุมคร้ังน้ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมได้ร่วมกัน
ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  วิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ เพื่อก าหนด เป้าประสงค์  และ
ตวัชั้วดั ของมหาวทิยาลยัฯ และก าหนด เป้าประสงค ์ และตวัชั้วดั โครงการพฒันาในดา้นต่าง ๆ เพือ่น า
มติที่ประชุมไปจดัท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ของมหาวทิยาลยัฯและพื้นท่ี
ต่าง ๆ ตามเอกลกัษณ์ของพื้นท่ี  

5. มทร.ลา้นนา แจง้รายละเอียด รายการงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ตามหนงัสือ 
ที่อว 0654.01/ว.2375  ลงวนัที่ 11 ธันวาคม  2562  และงานยุทธศาสตร์ได้ด าเนินการแจง้รายละเอียด
รายการงบลงทุนที่ไดรั้บอนุมตัิ  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 3 รายการ จ านวน
เงิน 14,730,400  และไดแ้จง้ให้ทางหน่วยงานทราบเพื่อด าเนินการจดัท ารายละเอียดรายการงบลงทุนส่ง
ให้ มทร.ลา้นนา และด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งต่อไป ตามหนังสือท่ี ยผ.ลป/24/2562 ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม 
2562  ซ่ึงในการเสนอขอครุภณัฑก์ารศึกษาทุกคร้ังคณะฯในพื้นท่ีไดว้เิคราะห์ความจ าเป็น ความตอ้งการ
น ามาใชใ้นการเรียนการสอน โดยใชม้ติของคณะกรรมการบริหารคณะฯเพือ่ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
ต่อหลกัสูตรท่ีสอน  นกัศึกษาผูเ้รียนและอาจารยผ์ูส้อน  และเป็นประโยชน์ของมหาวทิยาลยัฯ  

6.   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง โดยผูบ้ริหารและงานยทุธศาสตร์และ 
บุคลากร ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี พ.ศ. 2562 – 2565 ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยพฒันาแผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบันและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามกรอบเวลาเพือ่ให้บรรลุผลตาม ตวับ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยทุธ ์
                     แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปี พ.ศ. 2562 – 2565 ฉบับปรับปรุง 2562 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา จดัท าขึ้นเพื่อใชเ้ป็นกรอบในการด าเนินการการบริหารจดัการงบประมาณ 
และเป็นแนวทางในการใชท้รัพยากรและสินทรัพยข์องมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาให้เกิด
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย ซ่ึงแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจาปี พ.ศ. 2562 – 
2565 ฉบับปรับปรุง 2562 น้ี ได้ด าเนินการเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี (พ.ศ. 2561-2580)  
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 -2565  และแผน
ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  ฉบบัปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2562-2565) 
ตามล าดบัสาหรับกระบวนการจดัท าแผนกลยทุธท์างการเงินนั้น เร่ิมจากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทาง
การเงินของมหาวิทยาลยัทั้งภายในและภายนอกมาประกอบการพิจารณา เป็นกรอบในการจดัท าแผน    
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กลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ ขบัเคล่ือนแผน
ยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-1-01 แผนพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา-กรอบระยะเวลา 15 ปี  
2552-2566 

5.1-1-02 แผนยทุธศาสตร์ พ.ศ.2562-2565  ฉบบัปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 
5.1-1-03 แผนปฏิบตัิราชการรายปี 2563  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
5.1-1-04 แผนปฏิบตัิราชการรายปี 2563 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
5.1-1-05 แผนกลยทุธท์างการเงิน ประจ าปี 2562 – 2565 ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
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 ข้อ 2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 

 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : นางสาวเทวรินทร์  ยะสุทธิ 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : งานคลงัและพสัดุ 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม :  

ผู้จัดเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางสาวเทวรินทร์  ยะสุทธิ, นางแสงดาว หม่ืนแกว้ 
นางสาวสุวนนัท ์ ผาทอง 

โทรศัพท์ : 0 5434 2547-8 ต่อ 202 

E-mail :   

 
ผลการด าเนินงาน :  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง ไดด้ าเนินการจดัท ารายงานการจดัเก็บขอ้มูลตน้ทุนต่อ
หน่วยผลผลิต (Unit Cost) ปีงบประมาณ 2562 โดยฝ่ายคลังและพสัดุซ่ึงมีหน้าที่ในการจดัท ารายงาน
ตน้ทุนต่อหน่วยและรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลยัเพื่อน าเสนอต่อผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัฯ และ
หน่วยงานภายนอกโดยการรวบรวมการเบิกจ่ายเงินของทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อจดัส่ง
รายงานได้ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด และจดัท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (Unit Cost) ทบทวน      
การจดัท ารายงานการเงินของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อช้ีแจงขั้นตอนการจดัเก็บขอ้มูลตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต (Unit Cost) ให้เป็นไปตาม
รูปแบบรายงานท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด  

2. เพือ่ทบทวนการจดัท ารายงานการเงินของมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นรูปแบบเดียวกนั 
3. เพื่อสามารถรายงานตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตและรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด   
                 ในปีงบประมาณ  2562   มีค  าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ของ             
การวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนการผลิตในแต่ละหลักสูตรในแต่ละพนัธกิจของคณะ ผลการ
วิเคราะห์ดังกล่าวใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานของคณะ / หลกัสูตร  สูงสุด ประกอบไปด้วยตน้ทุนต่อหน่วยในแต่ละหลกัสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพฒันานักศึกษา อาจารย ์บุคลากร และการจดั การเรียนการสอนตามตารางที่ 1 โดยมี       
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การวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงินและวิเคราะห์ความคุม้ค่าของการบริหารหลักสูตร น าผลการวิเคราะห์ 
รายงานการประชุมต่อคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั  
 

ตารางที่  1  จ าแนกต้นทุนต่อหน่วยตามหลักสูตร ปีงบประมาณ 2562 
 

สาขาวชิา  ต้นทุนรวม  ปริมาณ  หน่วยนับ  
 ต้นทุนต่อ
หน่วย  

กจิกรมจัดการเรียนการสอน     FTES   

1. การเรียนการสอนระดับปริญญาโท   3,182,176.37  31.60 FTES   

   1.1 สาขาเกษตรศาสตร์   3,182,176.37  31.60 FTES   

        1.1.1 หลกัสูตร วทม.เทคโนโลยกีารเกษตร 1,342,567.66 13.32 FTES 100,793.37 

        1.1.2 หลกัสูตร วทม.พืชศาสตร์ 1,839,608.71 18.28 FTES  100,635.05  

2. การเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับปริญญาตรี 57,900,614.21 551.70 FTES 

    2.1 สาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 12,147,466.20  102.29  FTES    

        2.1.1 หลกัสูตร ทล.บ. เทคโนโลยภูีมิทศัน์ 674,268.92 3.56  FTES   189,401.38  

        2.1.2 หลกัสูตร วท.บ. พฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร 825,750.40  2.91  FTES    283,763.02  

        2.1.3 หลกัสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโลย ี      

การอาหาร 10,647,446.88  95.82  FTES  111,119.25  

   2.2 สาขาวศิวกรรมศาสตร์ 26,465,343.85 273.35 FTES  

        2.2.1 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 4,046,594.08 40.59 FTES 99,694.36 

        2.2.2 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 15,352,117.36  159.16  FTES      96,457.13  

        2.2.3 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 7,066,632.41  73.60  FTES      96,014.03  

   2.3 สาขาเกษตรศาสตร์ 19,287,804.16       176.06  FTES   

        2.3.1  หลกัสูตร วท.บ.ประมง 990,336.25 8.98 FTES    110,282.43  

        2.3.2  หลกัสูตร วท.บ.พืชศาสตร์ 1,892,676.71  11.13  FTES    170,051.82  

        2.3.3  หลกัสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์ 3,449,818.72  11.88  FTES     290,388.78  

        2.3.4  หลกัสูตร วท.บ. (พืชศาสตร์/สัตวศาสตร์/

ประมง) 
6,092,513.35 67.84 FTES 89,807.10 

        2.3.5 หลกัสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ 6,862,459.13      76.23  FTES  90,023.08  

3. การเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี 65,935,457.68       700.89  FTES    

   3.1 สาขาบริหารธุรกจิ 60,052,957.83       641.95  FTES    

        3.1.1  หลกัสูตร บช.บ.การบญัชี 27,234,636.58       284.77  FTES  95,637.31  
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สาขาวชิา  ต้นทุนรวม  ปริมาณ  หน่วยนับ   ต้นทุนต่อ
หน่วย  

        3.1.2  หลกัสูตร บธ.บ.(การจดัการ/การตลาด/ระบบ

สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) และ บช.บ.การบญัชี) 
26,984,587.59 308.92 FTES 87,351.38 

        3.1.3  หลกัสูตร บธ.บ.การจดัการ 2,807,813.01        25.05  FTES  112,088.34  

        3.1.4  หลกัสูตร บริหารธุรกิจ-การจดัการธุรกิจ 1,022,698.27        11.98  FTES  85,367.13  

        3.1.5  หลกัสูตร บริหารธุรกิจ-การตลาด      375,615.40  4.40  FTES  85,367.14  

        3.1.6  หลกัสูตร บธ.บ.การตลาด  1,627,606.98  11.23  FTES  144,933.84  

   3.2 สาขาศิลปกรรมศาสตร์                   -              -    FTES    

   3.3 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์                   -              -    FTES    

   3.4 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  5,882,499.85  58.94  FTES    

          3.4.1  หลกัสูตร ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

1,834,768.82 18.21 FTES 100,756.11 

          3.4.2  หลกัสูตร ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารสากล 

1,764,160.22 13.98 FTES 126,191.72 

          3.4.3  หลกัสูตร ศศ.บ.การท่องเที่ยวและบริการ 2,283,570.81 26.75 FTES 85,367.13 
4. การเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับปวส. 
12,662,309.89 121 คน 

  

   4.1 สาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ     871,386.35            10   คน    

          4.1.1  หลกัสูตร ปวส.เทคโนโลยภูีมิทศัน์ 871,386.35  10   คน      87,138.64  

   4.2 สาขาวศิวกรรมศาสตร์  5,969,634.68            56   คน    

          4.2.1  หลกัสูตร ปวส.ช่างยนต ์ 3,045,525.94  28   คน   108,768.78  

          4.2.2  หลกัสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม    1,341,472.16  12   คน  111,789.35  

          4.2.3  หลกัสูตร ปวส.ไฟฟ้า 1,582,636.58  16   คน      98,914.79  

   4.3 สาขาเกษตรศาสตร์   5,821,288.86            55   คน    

          4.3.1  หลกัสูตร ปวส.ประมง 519,981.91              3  คน  173,327.30  

          4.3.2  หลกัสูตร ปวส.พืชศาสตร์ 1,103,124.06  9  คน  122,569.34  

          4.3.3  หลกัสูตร ปวส.สัตวศาสตร์ 1,220,900.29  9  คน      85,574.80  

          4.3.4  หลกัสูตร ปวส.(พืชศาสตร์/สัตวศ์าสตร์/

ประมง) 
2,567,244.03 30 คน 85,574.80 

          4.3.5  หลกัสูตร ปวส.เทคโนโลยกีารอาหาร 410,038.57  4  คน    102,509.64  

5. การเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ระดับปวส. 19,423,086.95  137  คน    

    5.1 สาขาบริหารธุรกิจ 19,423,086.95           137  คน    

          5.1.1  หลกัสูตร ปวส.การจดัการ 5,222,987.50  55  คน      94,963.41  
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สาขาวชิา  ต้นทุนรวม  ปริมาณ  หน่วยนับ   ต้นทุนต่อ
หน่วย  

          5.1.2  หลกัสูตร ปวส.การตลาด  10,279,577.09  42  คน  244,751.84  

          5.1.3  หลกัสูตร ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3,920,522.36             40  คน  98,013.06  

6. ด าเนินการวจิัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี                   -                  -     โครงการ    

7. ด าเนินการวจิัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้                    -                  -     โครงการ    

8. เผยแพร่ความรู้และให้บริการวชิาการ 24,652,517.10  13   โครงการ  1,896,347.47  

9. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม                   -       โครงการ    

10. งานศูนย์วัฒนธรรม         

      10.1 ด าเนินการวิจยัเพื่อส่งเสริมศิลปวฒันธรรม         

     10.2 ด าเนินการดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 164,990.00  6   โครงการ      27,498.33  

รวมต้นทุนกจิกรรม 183,921,152.20  1,561.19    117,808.31  
 

 

การวัดความคุ้มค่าของการบริหารต้นทุน และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 

 การวดัความคุม้ค่าของการบริหารตน้ทุน และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิต

ค านวณไดจ้ากรายไดต่้อหน่วยหารดว้ยตน้ทุนจะไดอ้ตัราส่วนความคุม้ค่าและประสิทธิภาพของแต่ละ

กลุ่มสาขาวชิา (Benefit to Cost ratio : B/C) โดยเกณฑท่ี์ใชว้ดัคือ มากกวา่หรือเท่ากบั 1.00 แสดงวา่ กลุ่ม

สาขาวิชานั้นมีความคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพการบริการตน้ทุน แต่ถา้น้อยกว่า 1.00 แสดงว่ามีความ

คุม้ค่าและประสิทธิภาพท่ีน้อยตอ้งหาสาเหตุและก าหนดแนวทางในการแกไ้ขต่อไป ผลการค านวณ

แสดงได้ในตารางที่  2-3  ซ่ึงพบว่า ภาพรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มี

อัตราส่วนความคุม้ค่าเท่ากับ 1.14 โดยมี 2 หลักสูตรมีความคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ คือ หลักสูตร

บริหารธุรกิจ และหลกัสูตรมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์  หลกัสูตรนอกจากดงักล่าว ไม่คุม้ค่า  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า 

มทร.ลา้นนา ล าปาง จ  าเป็นตอ้งพึ่งพาเงินรายไดง้บประมาณแผ่นดิน เพือ่สามารถด าเนินการตามพนัธกิจ

หลกัได ้
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ตารางที่ 2  แสดงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของแต่ละหลักสูตร ปีงบประมาณ 2562 
 

สาขาวชิา 
รายได้ 

ต่อหน่วย 

ต้นทุนต่อ

หน่วย 
B/C แปลผล 

กจิกรมจัดการเรียนการสอน      

1. การเรียนการสอนระดับปริญญาโท      

   1.1 สาขาเกษตรศาสตร์ 117,236.04 100,701.78 1.16 มปีระสิทธิภาพ 

        1.1.1 หลกัสูตร วทม.เทคโนโลยกีารเกษตร 123,644.52 100,793.37 1.23 มปีระสิทธิภาพ 

        1.1.2 หลกัสูตร วทม.พืชศาสตร์ 112,566.40  100,635.05  1.12 มปีระสิทธิภาพ 

2. การเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับปริญญาตรี 

 

 

 มปีระสิทธิภาพ 

   2.1 สาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 113,712.73 118,755.17 0.96 มปีระสิทธิภาพ 

        2.1.1 หลกัสูตร ทล.บ. เทคโนโลยภูีมิทศัน์ 200,343.08  189,401.38  1.06 มปีระสิทธิภาพ 

        2.1.2 หลกัสูตร วท.บ. พฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร 265,452.89   283,763.02  0.94 ไม่มปีระสิทธิภาพ 

        2.1.3 หลกัสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

105,885.89 111,119.25  0.95 ไม่มปีระสิทธิภาพ 

    2.2 สาขาวศิวกรรมศาสตร์ 90,127.48 96,818.53 0.93 ไม่มปีระสิทธิภาพ 

        2.2.1 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 95,427.72     99,694.36  0.96 ไม่มปีระสิทธิภาพ 

        2.2.2 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 88,879.40      96,457.13  0.92 ไม่มปีระสิทธิภาพ 

        2.2.3 หลกัสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 89,903.41      96,014.03  0.94 ไม่มปีระสิทธิภาพ 

   2.3 สาขาเกษตรศาสตร์ 99,793.12 109,552.45 0.91 ไม่มปีระสิทธิภาพ 

        2.3.1  หลกัสูตร วท.บ.ประมง 115,601.32   110,282.43  1.05 มปีระสิทธิภาพ 

        2.3.2  หลกัสูตร วท.บ.พืชศาสตร์ 172,235.66 170,051.82 1.01 มปีระสิทธิภาพ 

        2.3.3  หลกัสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์ 192,746.09 290,388.78 0.66 ไม่มปีระสิทธิภาพ 

        2.3.4  หลกัสูตร วท.บ. (พืชศาสตร์/สัตวศาสตร์/
ประมง) 

104,091.10 89,807.10 1.16 มปีระสิทธิภาพ 

        2.3.5 หลกัสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ 69,041.46 90,023.08  0.77 ไม่มปีระสิทธิภาพ 

3. การเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี      

   3.1 สาขาบริหารธุรกจิ 98,119.44 93,547.72 1.05 มปีระสิทธิภาพ 

        3.1.1  หลกัสูตร บช.บ.การบญัชี 99,915.44 95,637.31  1.04 มปีระสิทธิภาพ 

        3.1.2  หลกัสูตร บธ.บ.(การจดัการ/การตลาด/ระบบ

สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) และ บช.บ.การบญัชี) 
87,040.39 87,351.38 1.00 มปีระสิทธิภาพ 

        3.1.3  หลกัสูตร บธ.บ.การจดัการ 145,929.98 112,088.34  1.30 มปีระสิทธิภาพ 
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สาขาวชิา 
รายได้ 

ต่อหน่วย 

ต้นทุนต่อ

หน่วย 
B/C แปลผล 

        3.1.4  หลกัสูตร บริหารธุรกิจ-การจดัการธุรกิจ 125,533.08 85,367.13  1.47 มปีระสิทธิภาพ 

        3.1.5  หลกัสูตร บริหารธุรกิจ-การตลาด 102,057.78 85,367.14  1.20 มปีระสิทธิภาพ 

        3.1.6  หลกัสูตร บธ.บ.การตลาด 181,464.72 144,933.84  1.25 มปีระสิทธิภาพ 

   3.2 สาขาศิลปกรรมศาสตร์  -    

   3.3 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  -    

   3.4 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 120,973.24 99,804.88 1.21 มปีระสิทธิภาพ 

          3.4.1  หลกัสูตร ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

131,028.65 
100,756.11 

1.30 มปีระสิทธิภาพ 

          3.4.2  หลกัสูตร ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารสากล 

153,547.31 
126,191.72 

1.22 มปีระสิทธิภาพ 

          3.4.3  หลกัสูตร ศศ.บ.การท่องเที่ยวและบริการ 97,104.30 85,367.13 1.14 มปีระสิทธิภาพ 
4. การเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับปวส. 

 
  

  

   4.1 สาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 113,130.19 87,138.64 1.30 มปีระสิทธิภาพ 

          4.1.1  หลกัสูตร ปวส.เทคโนโลยภูีมิทศัน์ 113,130.19     87,138.64  1.30 มปีระสิทธิภาพ 

   4.2 สาขาวศิวกรรมศาสตร์ 110,435.25 106,600.62 1.04 มปีระสิทธิภาพ 

          4.2.1  หลกัสูตร ปวส.ช่างยนต ์ 110,535.03  108,768.78  1.02 มปีระสิทธิภาพ 

          4.2.2  หลกัสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 119,201.74 111,789.35  1.07 มปีระสิทธิภาพ 

          4.2.3  หลกัสูตร ปวส.ไฟฟ้า 103,685.78     98,914.79  1.05 มปีระสิทธิภาพ 

   4.3 สาขาเกษตรศาสตร์ 110,463.53 105,841.62 1.04 มปีระสิทธิภาพ 

          4.3.1  หลกัสูตร ปวส.ประมง 156,948.36 173,327.30  0.91 ไม่มปีระสิทธิภาพ 

          4.3.2  หลกัสูตร ปวส.พืชศาสตร์ 123,546.87 122,569.34  1.01 มปีระสิทธิภาพ 

          4.3.3  หลกัสูตร ปวส.สัตวศาสตร์ 139,156.13     85,574.80  1.63 มปีระสิทธิภาพ 

          4.3.4  หลกัสูตร ปวส.(พืชศาสตร์/สัตวศ์าสตร์/
ประมง) 

94,604.69 85,574.80 1.11 
มปีระสิทธิภาพ 

          4.3.5  หลกัสูตร ปวส.เทคโนโลยกีารอาหาร 100,545.36   102,509.64  0.98 ไม่มปีระสิทธิภาพ 

5. การเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ระดับปวส.  

 

  

    5.1 สาขาบริหารธุรกิจ 147,591.47 141,774.36 1.04 มปีระสิทธิภาพ 

          5.1.1  หลกัสูตร ปวส.การจดัการ 100,333.09     94,963.41  1.06 มปีระสิทธิภาพ 

          5.1.2  หลกัสูตร ปวส.การตลาด 250,431.11 244,751.84  1.02 มปีระสิทธิภาพ 

          5.1.3  หลกัสูตร ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 104,590.14 98,013.06  1.07 มปีระสิทธิภาพ 

รวมต้นทุนทั้งหมด 104,572.91 103,167.34  1.01 มปีระสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 3  สรุปความคุ้มค่าและประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน ปีงบประมาณ 2562 ระดับสาขา 

มิติประสิทธิผล 
 

ช่ือผลผลติ 
รายได้ 

ต่อหน่วย 

ต้นทุน 

ต่อหน่วย 
B/C แปลผล 

ระดับปริญญาโท     

 1. สาขาเกษตรศาสตร์  117,236.04 100,701.78 1.16 มีประสิทธิภาพ 

ระดับปริญญาตรี     

 2. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ  113,712.73 118,755.17 0.96 ไม่มีประสิทธิภาพ 

 3. สาขาวิศวกรรมศาสตร์  90,127.48 96,818.53 0.93 ไม่มีประสิทธิภาพ 

 4. สาขาเกษตรศาสตร์  99,793.12 109,552.45 0.91 ไม่มีประสิทธิภาพ 

 5. สาขาบริหารธุรกิจ  98,119.44 93,547.72 1.05 มีประสิทธิภาพ 

 6. สาขามนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์  120,973.24 99,804.88 1.00 มีประสิทธิภาพ 

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง     

 7. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 113,130.19 87,138.64 1.30 มีประสิทธิภาพ 

 8. สาขาวิศวกรรมศาสตร์  110,435.25 106,600.62 1.04 มีประสิทธิภาพ 

 9. สาขาเกษตรศาสตร์  110,463.53 105,841.62 1.04 มีประสิทธิภาพ 

 10. สาขาบริหารธุรกิจ  147,591.47 141,774.36 1.04 มีประสิทธิภาพ 

รวมรายได้ทั้งหมด 104,572.91 103,167.34 1.01 มปีระสิทธิภาพ 

 

  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง มีบณัฑิตส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561  

ระดบัปริญญาตรี 481 คน โดยวเิคราะห์จากจ านวนบณัฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 473 คน มีบณัฑิต

ระดบัปริญญาตรีที่ไดท้  างานภายใน 1 ปี จ  านวน 328 คน เท่ากับร้อยละ 68.19 บณัฑิตที่ได้งานท าตรง

สาขาที่เรียน จ านวน 181 คน เท่ากบัร้อยละ 55.18 อนุมานไดว้่าในการผลิตบณัฑิตสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของตลาดแรงงานไดดี้ ดงัตารางที่ 4 
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ตารางที่  4  แสดงภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบณัฑิต 481 100.00 
จ านวนบณัฑิตที่ตอบแบบส ารวจ 473 98.34 
จ านวนบณัฑิตที่ไดง้านท าหลงัส าเร็จการศึกษา 328 68.19 
ตรงสาขาที่เรียน 181 55.18 
ไม่ตรงสาขาท่ีเรียน 147 44.82 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
- สูงสุด 
- ต ่าสุด 
- เฉล่ีย 

 
16,259.50 

8,003 
12,185.53 

 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบณัฑิตท่ีไดง้านใหม่ (ไม่รวมงาน
อิสระ) 

265 80.79 

จ านวนบณัฑิตที่ท  างานเดิม 28 8.54 
จ านวนบณัฑิตเป็นเจา้ของกิจการ 18 5.49 
จ านวนบณัฑิตประกอบอาชีพอิสระ 17 5.18 

      (อา้งอิงกองพฒันานกัศึกษามทร.ลา้นนา สรุปภาวะการมีงานท าของบณัฑิตประจ าปีการศึกษา 2561) 

 

ภาวะการมีงานท าแยกตามคณะ 

             คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 65.27 

             คณะวศิวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 00.00 

             คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร คิดเป็นร้อยละ 82.61 

 

โอกาสในการแข่งขัน 

           การเปรียบเทียบโอกาสในการแข่งขัน จะเปรียบเทียบกลุ่มสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีกับ

มหาวิทยาลยัใกลเ้คียง  โดยใชข้อ้มูลจากกรมบญัชีกลางในรายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุน

ผลผลิตของสถาบนัอุดมศึกษา จากขอ้มูลในรายงานดงักล่าวจะเปรียบเทียบกบัมหาวิทยาลยัธญับุรี และ

สามารถเปรียบเทียบไดแ้ค่ระดบัสาขา เน่ืองจาก มหาวทิยาลยัธญับุรี จดัท าขอ้มูลต่อหน่วยถึงระดบัสาขา 
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ตารางที่ 5  แสดงการเปรียบเทยีบต้นทุนเพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขัน 
 

               ต้นทุนต่อหน่วย  ความสามารถในการแข่งขัน 

กลุ่มสาขาวชิา มทร.ล้านนา

ล าปาง 

มทร.ตาก มทร.ล้านนา 

เชียงราย 
มทร.ตาก มทร.เชียงราย 

ระดับปริญญาตรี      

1. สาขาวิทยาศาสตร์ 

   กายภาพและชีวภาพ 
118,755.17 98,980.16 - สูงกว่า 16.65% - 

2. สาขาวิศวกรรมศาสตร์  96,818.53 76,930.52 80,299.06 สูงกว่า 20.54% สูงกว่า 17.06% 

3. สาขาเกษตรศาสตร์  109,552.45 - - - - 

4. สาขาบริหารธุรกิจ  93,547.72 83,336.03 70,988.00 สูงกว่า 10.92% สูงกว่า 24.12% 

5. สาขามนุษยศ์าสตร์ 

    และสังคมศาสตร์  
99,804.88 80,080.25 - สูงกว่า 19.76% - 

 

จากตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบตน้ทุนต่อหน่วยในการแข่งขนักบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลลา้นนา ตาก และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงราย  แสดงใหเ้ห็นวา่  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ต้นทุนสูงกว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี         

ราชมงคลล้านนา ตาก คิดเป็น 16.65% ซ่ึงไม่สามารถเปรียบเทียบตน้ทุนกับมหาวิทยาลัยราชมงคล

ลา้นนา เชียงรายได ้เน่ืองจากไม่ไดเ้ปิดสอนในสาขาวชิาน้ี ดงันั้นโอกาสทางการแข่งขนักบัมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากไม่ได้ แต่โอกาสทางการแข่งขนักับมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา 

เชียงรายได ้

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ตน้ทุนสูงกว่า  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาก 

คิดเป็น 20.59% และมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงราย คิดเป็น 17.06% ดังนั้ นโอกาสทางการ

แข่งขนักับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาก และมหาวิทยาลัยราชมงคลลา้นนา เชียงราย

ไม่ได ้

กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี          

ราชมงคลลา้นนา ตาก และมหาวทิยาลยัราชมงคลลา้นนา เชียงรายได ้เน่ืองจากทั้ง 2 แห่ง ไม่ไดเ้ปิดสอน

ในสาขาวิชาน้ี จึงโอกาสทางการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และ

มหาวทิยาลยัราชมงคลลา้นนา เชียงรายได ้
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 กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ต้นทุนสูงกว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก       

คิดเป็น 10.92% และมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงราย คิดเป็น 24.12% ดังนั้ นโอกาสทาง            

การแข่งขันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา 

เชียงรายไม่ได ้

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์  ตน้ทุนสูงกวา่  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ล้านนา ตาก คิดเป็น 19.76 % ซ่ึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนกับมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา 

เชียงรายได้ เน่ืองจากไม่ได้เปิดสอนในสาขาวิชาน้ี ดังนั้ นโอกาสทางการแข่งขันกับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากไม่ได้ แต่โอกาสทางการแข่งขนักับมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา 

เชียงรายได ้

 

รายการเอกสารอ้างอิง : 

 
 

 
 

 

 

   
 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-2-01 แผนกลยทุธท์างการเงิน 2557-2562 

5.1-2-02 แผนกลยทุธท์างการเงิน 2562 

5.1-2-03 รายงานตน้ทุนต่อหน่วยต่อหลกัสูตร ปีงบประมาณ 2562 

5.1-2-04 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ วเิคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วย 

5.1-2-05 ค าสัง่คณะกรรมการวเิคราะห์ความคุม้คา่ของการบริหารหลกัสูตร 

5.1-2-06 รายงานวเิคราะห์ความคุม้ค่าของการบริหารหลกัสูตร 

5.1-2-07 รายงานแสดงสถานะทางการเงินประจ าเดือน 

5.1-2-08 สรุปภาวะการมีงานท าของบณัฑิตประจ าปีการศึกษา 2561 
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 ข้อ 3. ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเส่ียง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเส่ียงที่เกิด
จำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ
ของสถำบันและให้ระดับควำมเส่ียงลดลงจำกเดิม 

 
ผู้ก ำกบัดูแลตวับ่งช้ี : ผูช่้วยอธิการบดี 
หน่วยงำน/ผู้รับผดิชอบหลกั : กองบริหารทรัพยากร 

หน่วยงำน/ผู้รับผดิชอบร่วม : ฝ่ายยทุธศาสตร์และแผน 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูลและรำยงำน : น.ส.ปภาวรินท ์บุญมาก ,นายธญัพนัธุ์  ภู่ทอง,นายภาสกร  ธรรมลงักา 

โทรศัพท์ : 054342547-8   ต่อ   114 
E-mail :  b.boonmak@gmail.com 

 
ผลกำรด ำเนินงำน :  

1. มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควมมเส่ียง โดยมีผู้บริหำรระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจของสถำบันร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ             
การควบคุมภายใน ซ่ึงประกอบด้วย ผูบ้ริหารระดับสูง และตวัแทนท่ีรับผิดชอบในแต่ละพนัธ์กิจหลัก
ของสถาบนั ร่วมเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการฯ ดงักล่าว มีหน้าท่ีก าหนดแนวทางการบริหารความ
เส่ียง วิเคราะห์ความเส่ียง ประเมินความเส่ียง เพื่อจดัทาแผนความเส่ียงและควบคุมภายในรวมถึงการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงของ
มหาวทิยาลยั  

2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเส่ียง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเส่ียง ตำมบริบทของสถำบัน  
2.1 คณะกรรมการวิเคราะห์และระบุความเส่ียงพร้อมปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีส่งผล

กระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหาร
การศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  

2.2 มีประเด็นความเส่ียงที่น ามาพจิารณาท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อสถาบนัช่ือเสียง 
คุณภาพการศึกษา  โดยมีการประชุม ผ่านระบบ video conference วนัที่ 13 มกราคม 2563 และวนัที่ 27 
กุมภาพนัธ์ 2563 ร่วมกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ในส่วนของการด าเนินงานภายใน
พื้นท่ี ไดด้ าเนินการประชุมจดัท าแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในกองบริหารทรัพยากร 
กองการศึกษา ในวนัท่ี 24 เมษายน 2563 ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยวิเคราะห์ปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
ความเส่ียง 4 ประเภท คือ 1. ความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั 2. ความเส่ียงดา้น
การปฏิบตัิงาน 3.ความเส่ียงดา้นทรัพยากร 4. ความเส่ียงดา้นนโยบาย 
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3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเส่ียงและจัดล ำดับควำมเส่ียงที่ได้จำก             

กำรวิเครำะห์ใน  ข้อ 2  
3.1 มีการประเมินโอกาสในการเกิดความเส่ียง ให้ประเมินจากความถ่ีท่ีเคยเกิดเหตุการณ์เส่ียง

ในอดีต หรือความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากขอ้มูลในอดีต รวมถึง
สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมปัจจยัเส่ียงในปัจจุบนั 

3.2  มีการประเมินผลกระทบของความเส่ียง ให้ประเมินจากความรุนแรง ถา้มีเหตุการณ์เส่ียง
ดังกล่าวเกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเช่ือมั่นต่อคุณภาพทางการศึกษาของ
สถาบนั ฐานะการเงิน ขวญัก าลงัใจและความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานของบุคลากร เป็นตน้  

4. มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงที่มีระดับควำมเส่ียงสูง และด ำเนินกำรตำมแผน  
4.1 มีการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย  โดยก าหนดมาตรการหรือ

แผนปฏิบตัิการที่สร้างความรู้ ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรในมหาวทิยาลยัฯ และด าเนินการแกไ้ข ลด หรือ
ป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น  

4.2 สร้างมาตรฐานการควบคุมความเส่ียงโดยการยอมรับความเส่ียง การลดหรือควบคุมความ
เส่ียง การโอนหรือการกระจายความเส่ียง และการหยดุหรือการหลีกเล่ียงความเส่ียง เพือ่ลดมูลเหตุของ
แต่ละโอกาสท่ีสถาบนัจะเกิดความเสียหาย  

5. มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนน ำ ล ำปำง เพ่ือพิจำรณำ 

5.1 มีการรายงานความก้าวหน้า  หรือผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง  ต่อ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลลา้นนา ล าปาง  

5.2 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความสาเร็จของการด าเนินงาน  ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการแกไ้ข พร้อมขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงาน และรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงประจ าปีต่อท่ีประชุมคณะกรรมการการบริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง  

6. มีกำรน ำผลกำรประเมิน  และข้อเสนอแนะจ ำคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงไปใช้ใน         
กำรปรับแผนหรือวิเครำะห์ควำมเส่ียงในรอบปีถัดไป  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง มีการนาผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง

มาวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ ตลอดจนนาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มาเป็นแนวทางในการแกไ้ข/ปรับเปล่ียนแผนการ

บริหาร ความเส่ียงในรอบปีถดัไป  
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 
หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 

5.1-3-01 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน  
ค าสัง่ท่ี 29/2563 

5.1-3-02 หลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัวา่ดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏิบติัการ
บริหารจดัการความเส่ียงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 

5.1-3-03 รายงานการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน  
กองบริหารทรัพยากร มทร.ลา้นนา ล าปาง 

5.1-3-04 รายงานการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน  
กองการศึกษา มทร.ลา้นนา ล าปาง 

5.1-3-05 เล่มแผนบริหารความเส่ียงประจ าปี พ.ศ. 2563 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
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 ข้อ 4.  บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงครบถ้วนทั้ง 10 ประกำรที่อธิบำยกำรด ำเนินงำน    
อย่ำงชัดเจน 

 

ผู้ก ำกบัดูแลตวับ่งช้ี : รองอธิการบดี 

หน่วยงำน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ส านกังานบริหาร 
หน่วยงำน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูลและรำยงำน : นางอรสุภา   จนัทร์วงษ ์

โทรศัพท์ : 0 5434 2547-8 ต่อ 209 
E-mail :  ploylovely14102525@gmail.com 

 
ผลกำรด ำเนินงำน : 
ผูบ้ริหาร บริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบนัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย   
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
    คณะผูบ้ริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้มีการบริหารงานของ
มหาวทิยาลยัฯ        
โดยตำมหลักประสิทธิผล มีผลกำรด ำเนินงำนของ มทร.ล้ำนนำ ล ำปำง ที่เป็นสำระส ำคญั ดงัน้ี 
    มีการด าเนินการภายใต้การก าหนดวิสัยทัศน์ พ ันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ตามกรอบแผน 
ประกอบดว้ย แผนพฒันา มทร.ลา้นนา ระยะเวลา 15 ปี แผนยทุธศาสตร์ มทร.ลา้นนา ปี 2561-2665 ทั้งน้ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี
งบประมาณ 2562 ตามกรอบงบประมาณที่ไดรั้บจดัสรร ซ่ึงมีทิศทางของการพฒันาอยูภ่ายใตย้ทุธศาสตร์
ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เพื่อกา้วไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลยัท่ีผลิตนักปฏฺบติั เพื่อ
สงัคม และตอบสนองต่อการสร้างอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ โดยจากการด าเนินงานตามแผน
ดงัขา้งตน้ท าให้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง สามารถก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และพิจารณา
เป้าหมายความส าเร็จของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ล าปางรายปี  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพื่อทราบถึงค่าของความส าเร็จเป็นรายปีและน าไปสู่การพฒันาท่ีจะเกิดขึ้นกบัผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบตัิราชการของมหาวทิยาลยัฯ  ในปีงบประมาณ 2562 รวมถึงในปีงบประมาณต่อไป 
2. หลักประสิทธิภำพ (Efficiency)   
   คณะผูบ้ริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้มีการบริหารงานของ
มหาวทิยาลยัฯ        
ตำมหลักประสิทธิภำพ มีผลกำรด ำเนินงำนของ มทร.ล้ำนนำ ล ำปำง ที่เป็นสำระส ำคญั ดงัน้ี 

มีการด าเนินงานอยา่งบูรณาการเก้ือหนุนกนัเป็นระบบ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัมี
การพฒันาระบบสารสนเทศท่ีเช่ือมโยงทุกพื้นท่ี เช่น การเงิน การลงทะเบียนนักศึกษา การพฒันา
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บุคลากร และงานวจิยั มีการวางกรอบ การพฒันาความกา้วหนา้ของบุคลากรสายวชิาการอยา่งเป็นระบบ 
ทั้งดา้นความรู้ และระดบัความสามารถทางวิชาการ ก าหนดมาตรฐานการรับบุคลากรใหม่ พฒันาและ
ปรับระบบบริหารงานบุคคลใหมี้การปฏิบติัในรอบการประเมินท่ีเป็นบรรทดัฐานเดียวกนั ทั้งบุคลากร
และพนกังานรวมถึงลูกจา้งชาวต่างประเทศ มีการด าเนินการตลาดเชิงรุก และประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณ์
ในระดับมหาวิทยาลยั เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นทางเลือกแรกของสังคมและชุมชน มีการบริหารความ
เป็นไปได้ในการแปลงสินทรัพยท่ี์จับต้องไม่ได้ และสินทรัพยถ์าวรให้เกิดมูลค่าและสามารถใช้
มูลค่าเพิม่เพื่อการพฒันามหาวทิยาลยั ตามแนวทางของระบบบริหารแผนงบประมาณและการเงินระยะ
ยาว มีการเช่ือมโยงระบบงานวิเทศสัมพนัธ์ และประชาสัมพนัธ์ ในทุกกรอบภารกิจ เพื่อเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เผยแพร่ และขยายผลแก่นความรู้สู่เวทีวิชาการภายนอก โดยจาก               
การด าเนินงานขา้งตน้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง โดย ฝ่ายยทุธศาสตร์และแผน 
กองบริหารทรัพยากร ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี ขึ้น เพือ่รวบรวมผลการด าเนินการของมหาวทิยาลยั จาก
ทั้งในส่วนงานต่างๆ และภาพรวมว่าไดมี้การด าเนินการ อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน หรือด าเนินงานแลว้
เสร็จของโครงการหรือกิจกรรม เพื่อเป็นขอ้มูลให้เกิดการพฒันาอย่างต่อยอดในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณต่อไป 
3. หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) 

  คณะผูบ้ริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้มีการบริหารงานของ
มหาวทิยาลยัฯ        

โดยตำมหลักกำรตอบสนอง มีผลกำรด ำเนินงำนของ มทร.ล้ำนนำ ล ำปำง ที่เป็นสำระส ำคญั 
             มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังาน ปรับปรุงกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยการใชห้ลกัการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การตอบสนองการใหบ้ริการและขอ้ร้องเรียน 
การจดัระบบกระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ รายงานสรุปภาวะการมีงานท าของบณัฑิต    
มทร.ลา้นนา ล าปาง ปีการศึกษา 2561 เป็นขอ้มูลที่แสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของนักศึกษาที่เรียนจบและ
ไดเ้ขา้ท างานในหน่วยงานต่าง ๆ และทราบถึงความพึงพอใจของนายจา้งในการท างานของลูกจา้ง และ
น ามาเป็นขอ้มูลเพื่อพฒันาทกัษะของนักศึกษาในดา้นต่าง ๆ ให้เป็นท่ียอมรับและตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานต่อไป ตลอดจนการพฒันาโดยใชน้วตักรรมเพือ่พฒันาคุณภาพการให้บริการ
โดยการพฒันาระบบการส่ือสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงการจดัระบบระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน ผ่านwww.lpc.rmutl.ac.th ประกอบด้วย ระบบจดัตารางเรียนตารางสอน 
ดังน้ี โดยฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ล าปาง ได้มีการจดัท าโปรแกรม
ประยุกต์ต่าง ๆ ได้แก่ ระบบบริหารงานบุคคลของ มทร.ล้านนา ล าปาง (E-Personal) ระบบบริหาร
จดัการเงินเดือนบุคลากร ระบบจองห้องประชุม VDO Conference และระบบส านักงานอตัิโนมตัิ เพื่อ
การส่งเอกสารทางราชการในภาพรวมของ มทร.ลา้นนา (E-office) เพือ่สนบัสนุนการบริหารงานภายใน
มหาวทิยาลยัใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถตอบสนองต่อการใชง้านของบุคลกรทั้งภายใน และ
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ภายนอกของมหาวทิยาลยัฯ โปรแกรมเพือ่สนบัสนุนระบบการเรียนการสอน ไดแ้ก่ ระบบแนวการสอน
ออนไลน์  (Online Syllabus System)  ระบบประเมินการสอน Online ระบบสมุดบันทึกความดี             
(Merit book) และระบบจดัตารางเรียนตารางสอน เพือ่อ  านวยความสะดวกใหแ้ก่คณาจารย ์และนกัศึกษา 
ในการเรียนการสอน การท ากิจกรรม ต่าง ๆ การสืบคน้ขอ้มูลของเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
การประหยดัค่าใชจ่้ายในการท าส าเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน และโปรแกรมสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการวิจยั ได่แก่ การท าเว็บไซต์ฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการผ่าน www.lpc.rmutl.ac.th และ      
การใหบ้ริการฐานขอ้มูลอา้งอิงงานวิจยั ผา่นเวบ็ไซตว์ิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อเผยแพร่
ข่าวประชาสมัพนัธท์างการวจิยัต่าง ๆ ใหแ้ก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวทิยาลยั ให้รับทราบขอ้มูล
และข่าวสาร การอ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยจากฐานข้อมูลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อน ามาใช้เป็นขอ้มูลในการท างานวิจยั หรือปัญหาพิเศษซ่ึงสามารถน าขอ้มูลจาก
ผลงานวจิยัมาต่อยอดในการท างานวจิยัอ่ืนๆ ต่อไป 
4. หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability)  
            คณะผูบ้ริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้มีการบริหารงานของ
มหาวทิยาลยัฯ        
โดยตำมหลักภำระรับผิดชอบ มีผลกำรด ำเนินงำนของ มทร.ล้ำนนำ ล ำปำง ที่เป็นสำระส ำคญั ดงัน้ี  
             มหาวิทยาลยัก าหนดใหมี้การจดัท าค  าบรรยายลกัษณะงาน ภาระงานและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ตามต าแหน่งงานของมหาวิทยาลยั การถ่ายทอดตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมายองคก์รสู่ระดบับุคลากรดว้ยระบบ
การจดัท าค  ารับรองการปฏิบติัราชการ มีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบติังานท่ีเช่ือมโยงกบัระบบ
การจูงใจและเงินรางวลั การยกยอ่งชมเชย การใหค้วามส าคญักบัการปฏิบติัการเพือ่ตอบสนองต่อชุมชน
และสงัคม มีการท าวิจยัร่วมกบัชุมชน การเผยแพร่องคค์วามรู้สู่ชุมชน รวมทั้งการส านึกในความรับผิด
ต่อสังคม ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้มีการท างานร่วมกับชุมชนในการพฒันาผลิตภณัฑ์ตามธรรมชาติและ       
การรักษาส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีทางไดด้ าเนินการรวบรวมรางวลัหรือผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการที่
ผู ้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้เป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ศิลปวฒันธรรม จิตอาสา และด้านอ่ืน ๆ ต่อสาธารณชน ปีการศึกษา 2562 เพื่อรวบรวมขอ้มูลผลการ
ด าเนินงานการท างานวิจยั และการบริการวิชาการ ท่ีไดท้  าขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ ตอบสนองต่อคนใน
ทอ้งถ่ินต่างๆ เป็นการน าไปต่อยอดในการพฒันาตนเองของประชาชนให้สามารถท าเป็นอาชีพหาเล้ียง
ตนเอง และครอบครัวได้ต่อไป และเพื่อน าเสนอให้องค์กร หรือหน่วยงานภายนอกได้รับทราบว่า 
มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการไปแล้วในเร่ืองใดบา้งท่ีเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่หน่วยต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน ซ่ึงผลงานเหล่าน้ีบางผลงานนั้นไดรั้บรางวลัท่ีเป็นเชิงประจกัษใ์ห้แก่ประชาชน และ
สังคมภายนอกได้รับรู้ถึงความสามารถ และความตั้งใจ ของนักศึกษา คณาจารย ์และบุคลากร ของ
มหาวทิยาลยัท่ีไดส้ร้างขึ้นมา 
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5. หลักควำมโปร่งใส (Transparency)  
           คณะผู ้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้มีการบริหารงานของ
มหาวทิยาลยัฯ        
โดยตำมหลักควำมโปร่งใส มีผลกำรด ำเนินงำนของ มทร.ล้ำนนำ ล ำปำง ที่เป็นสำระส ำคญั ดงัน้ี 
            มหาวิทยาลัยได้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ส่วนงานต่าง ๆ ทั้ งภายนอกและภายใน 
หลากหลายรูปแบบและหลากหลายช่องทาง ได้แก่ รายงานการตรวจสอบภายในท่ีเสนอให้หน่วยรับ
ตรวจและหน่วยงานท่ีก ากับดูแลรับทราบผลภายหลังรับการตรวจ Website การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และรายงานผล                      
การด าเนินงานต่าง ๆ ใหบุ้คลากรทัว่ทั้งองคก์รและ/หรือบุคลากรภายนอกรับทราบโดยทัว่กนั โดยจาก
การด าเนินงานข้างตน้ ทางหน่วยตรวจสอบภายใน ได้มีการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562  เพือ่เป็นการน าเสนอถึงผลการตรวจสอบการท างาน และการบริหารงานของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง วา่ไดมี้การปฏิบติัตามระเบียบ ประกาศ และขอ้บงัคบั 
เป็นอยา่งไรบา้ง เพือ่น าผลท่ีไดม้าปรับปรุง แกไ้ข หรือเพิ่มเติมถึงการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลต่อไป  
6. หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation)  
              คณะผูบ้ริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้มีการบริหารงานของ
มหาวทิยาลยัฯ        
โดยตำมหลักกำรมีส่วนร่วม มีผลกำรด ำเนินงำนของ มทร.ล้ำนนำ ล ำปำง ที่เป็นสำระส ำคญั ดงัน้ี 
               มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารมหาวิทยาลัยให้บุคลากรร่วมเป็น
คณะกรรมการ คณะท างานในระดับต่าง ๆ ทั้ งภายในและภายนอกองค์กรในจังหวดัล าปาง ได้แก่        
มทร.ลา้นนา ล าปาง ที่ 2/2563  เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
ล าปาง ประจ าปี พ.ศ.2563 เพื่อเขา้ร่วมและมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงจากมติการประชุมท่ีได้นั้นน าไปสู่การหาแนวทางปฏิบติังานร่วมกันในประเด็นท่ี
ส าคญัและจ าเป็นต่อการบริหารของมหาวิทยาลัยต่อไปเพื่อเขา้ร่วมและมีบทบาทในการแสดงความ
คิดเห็นในนามของมหาวทิยาลยัเอง ซ่ึงจากการเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการนั้นส่งผลใหม้หาวทิยาลยัเป็นท่ี
รู้จกัทั้งในนามส่วนตวัของผูเ้ป็นคณะกรรมการเอง และในนามขององค์กร ท าให้มีความเช่ือถือใน
ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร มทร.ล้านนา ล าปาง เพื่อระดมความคิดเห็นต่าง ๆ ในการจดัท าแผนปฏิบติัการต่าง ๆ โดยมี     
การน าเขา้หารือร่วมกนัในเวทีท่ีประชุมร่วมของผูบ้ริหาร เพือ่ร่วมกนัก าหนดกระบวนการด าเนินงานท่ีมี
ความเร่งด่วน ให้สามารถเห็นชอบไปในทิศทางเดียวกัน และแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างลุล่วง 
นอกจากนั้นทางมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง ไดมี้การร่วมท าบนัทึกขอ้ตกลงความ
ร่วมมือโครงการพฒันาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสร้างมูลค่าท่ีสูงขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพฒันา
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คุณภาพสับปะรดรวมถึงการสร้างมูลค่าสับปะรด ณ ต าบลเสด็จ จังหวดัล าปาง ในเชิงการคา้ และทาง
มหาวิทยาลัยฯ ยงัไดมี้การจดัการประชุมร่วมกน้ระหว่างคณาจารย ์บุคลากร จากทุกหน่วยงานภายใน
สังกดัของ มทร.ลา้นนา ล าปาง และนักศึกษาของ มทร.ล้านนา ล าปาง ในการหารือร่วมกันเก่ียวกับ
ประเด็นการบริการจดัการสวสัดิการภายใน มทร.ลา้นนา ล าปาง ใหแ้ก่ คณาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษา 
เพื่อร่วมกนัแสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางความตอ้งการเก่ียวกบัประเด็นดงักล่าว ซ่ึงจะน าไปสู่
การจดัการเก่ียวกับสวสัดิการท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของคณาจารย ์บุคลากร และนักศึกษา ได้
อยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลไดใ้นล าดบัต่อไป นอกจากน้ี ทางมหาวทิยาลยัฯ ได้
มีการสร้างช่องทางการรับฟังความคิดเห็น มทร.ล้านนา ล าปาง ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มผ่าน
หลายช่องทาง เช่น Facebook ของฝ่ายประชาสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
Facebook ของ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง Application LINE ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง สายตรงอธิการบดี ผ่านเว็บไซต์ www.lpc.rmutl.ac.th เพื่อเปิด
โอกาสใหเ้ขา้ร่วมในการรับรู้ ท  าความเขา้ใจ แสดงทศันะ เสนอปัญหา แสดงความคิดเห็น และรับทราบ
ถึงการแจง้ข่าวสารของมหาวิทยาลยั ท าให้กระบวนการท างานของมหาวิทยาลยัไม่เปิดแต่เฉพาะคณะ
ผูบ้ริหารเขา้มามีส่วนร่วมเท่านั้น แต่ยงัเป็นการเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเขา้มามีส่วน
ร่วมในกระบวนการท างานทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ซ่ึงท าให้เป็น การสร้างความเป็นเอกภาพใน
การร่วมกนัพฒันามหาวทิยาลยัต่อไป 
7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) 
 คณะผูบ้ริหาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง ไดมี้การบริหารงานของ
มหาวทิยาลยัฯ                
โดยตำมหลักกำรกระจำยอ ำนำจ มีผลกำรด ำเนินงำนของ มทร.ล้ำนนำ ล ำปำง ที่เป็นสำระส ำคญั ดงัน้ี 
               มหาวทิยาลยัมีการมอบหมายและการกระจายอ านาจที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ใหผู้ท้ี่รับมอบ
อ านาจทราบถึงขอบเขตและอ านาจหนา้ท่ีของตน ส่งผลการบริหารงานของมหาวิทยาลยัฯ เกิดคุณภาพ
ในการด าเนินงานและมีการใหบ้ริการท่ีสามารถตรวจสอบไดดี้ขึ้น เป็นการเพิม่ศกัยภาพใหสู้งขึ้นของทั้ง
คณะผูบ้ริหาร และบุคลากรผูป้ฏิบติังานซ่ึงหากพบปัญหาในการท างานแลว้ก็จะสามารถมีการแกปั้ญหา
ดว้ยความละเอียดรอบคอบไดต้ามกรอบอ านาจท่ีไดรั้บมอบไว ้ไดแ้ก่ การมอบอ านาจจากอธิการบดีให้
รองอธิการบดีปฏิบตัิราชการแทน การมอบอ านาจในการอนุมตัิการใช้จ่ายเงินและการอนุมติัการเบิก
จ่ายเงินแทนอธิการบดีใหแ้ก่รองอธิการบดี และการมอบอ านาจให้แก่ผูอ้  านวยการกองใหป้ฏิบติัราชการ
แทน โดยไดมี้การท าค  าสั่ง/หนังสือการมอบอ านาจให้ผูบ้ริหารส่วนงานต่าง ๆ มีอ านาจในการบริหาร
และตดัสินใจ ได้แก่ ค  าสั่ง มทร.ล้านนา ที่ 1139/2562 ลงวนัที่ 4 กรกฎาคม 2562 เร่ือง แต่งตั้งผูด้  ารง
ต าแหน่งผูช่้วยอธิการบดี ค  าสั่ง มทร.ล้านนา ที่ 1134/2562 ลงวนัที่ 4 กรกฎาคม 2562 เร่ือง การมอบ
อ านาจใหผู้ช่้วยอธิการบดีปฏิบติัราชการแทน ค าสัง่ มทร.ลา้นนา ที่ 1330/2561 ลงวนัที่ 7 สิงหาคม 2561 
เร่ือง มอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน ค าสั่ง มทร.ล้านนา ที่  975/2550 ลงวนัที่                  
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25 ตุลาคม 2550 เร่ือง มอบอ านาจให้ผูอ้  านวยการกองการศึกษาปฏิบตัิราชการแทนอธิการบดี  ค าสั่ง 
มทร.ล้านนา ที่ 570/2550 ลงวนัที่  26 มิถุนายน 2550 เร่ือง มอบอ านาจให้ผูอ้  านวยการกองบริหาร
ทรัพยากรปฏิบตัิราชการแทนอธิการบดี เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการบริหารงานของ มทร .ล้านนา 
ล าปาง ทั้งทางดา้นการบริหารจดัการรวมถึงการจดัการและการก ากบัดูแลดา้นเรียนการสอน ไม่ใหไ้ปอยู่
เฉพาะท่านใดท่านหน่ึงเท่านั้น  
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
               คณะผูบ้ริหาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง ไดมี้การบริหารงานของ
มหาวทิยาลยัฯ                 
โดยตำมหลักนิติธรรม มีผลกำรด ำเนินงำนของ มทร.ล้ำนนำ ล ำปำง ที่เป็นสำระส ำคญั ดงัน้ี 
               การบริหารงานภายในมหาวิทยาลยัมีการด าเนินการโดยยดึตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั ที่
เป็นธรรม และเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน มีการบริหารจดัการเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกนั การปรับแกไ้ข
ระเบียบ ขอ้บงัคบั และประกาศ ให้มีความเป็นปัจจุบนั การมีกลไกการให้ความเป็นธรรมในการ
กระบวนการตรวจสอบข้อมูลหรือการสอบหาข้อเท็จจริงตามระบบและกรอบของอ านาจในการ
บริหารงานท่ีได้รับเพื่อสืบหาขอ้เท็จจริงของประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้น และด าเนินการสรุปเพื่อหามติ
ร่วมกนั ในการเป็นแนวทางในการปฏิบติัเพือ่แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นไดอี้กในอนาคต 
9. หลักควำมเสมอภำค (Equity) 
              คณะผูบ้ริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้มีการบริหารงานของ
มหาวทิยาลยัฯ       
 โดยตำมหลักควำมเสมอภำค มีผลกำรด ำเนินงำนของ มทร.ล้ำนนำ ล ำปำง ที่เป็นสำระส ำคญั ดงัน้ี 
               มหาวทิยาลยัมีการกระจายโอกาสทางการศึกษาเพือ่ความเสมอภาคผา่นระบบการคดัเลือกต่อท่ี
หลากหลาย การให้ความเสมอภาคในการสอบคดัเลือก และได้บุคลากรที่ตรงตามความตอ้งการของ
มหาวิทยาลยัฯ มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารบน Website เป็นการแจง้ขอ้มูลข่าวสารทั้งจากภายในและ
ภายนอกให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับทราบร่วมกัน มีระบบการสรรหาบุคคลในการเข้า
ปฏิบติังานโดยคณะกรรมการท่ีด าเนินการคดัเลือกมีอ านาจอย่างเสมอภาคกันในการสรรหาบุคลากร 
การจัดระบบการให้บริการท่ีค  านึงถึงความเสมอภาค ได้แก่ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลยั/พื้นท่ีล าปาง เก่ียวกบัการจดัสวสัดิการต่าง ๆ การก าหนดกฎ ระเบียบ ขั้นตอน วิธีการใน
การจดัสรรทุนและการพฒันาบุคลากร โดยมีการจดัท าขั้นตอนการขออนุญาตลาศึกษาต่อและการขอรับ
การจดัสรรทุนการศึกษา (ภายในประเทศ) ของขา้ราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย มทร .ล้านนา 
ล าปาง การจดัท าขั้นตอนการขออนุญาตลาศึกษาต่อและการขอรับการจดัสรรทุนการศึกษา (ภายนอก
ประเทศ) ของขา้ราชการ และพนักงานมหาวิทยาลยั มทร.ลา้นนา ล าปาง เพือ่ใหเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิใน
การด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนซ่ึงใช้เป็นแนวทางร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับ
บุคลากรทุกคน รวมถึงมีการประกาศข่าวการรับสมัครงานทั้งงานภายในและภายนอก มทร.ลา้นนา 
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ล าปาง เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ไดรั้บทราบข่าวสารร่วมกนัผ่านเวบ็ไซต์ 
www.lpc.rmutl.ac.th  
10. หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented)  
               คณะผูบ้ริหาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง ไดมี้การบริหารงานของ
มหาวทิยาลยัฯ        
โดยตำมหลักมุ่งเน้นฉันทำมติ มีผลกำรด ำเนินงำนของ มทร.ล้ำนนำ ล ำปำง ที่เป็นสำระส ำคญั ดงัน้ี 
               มหาวิทยาลัยมีกระบวนการในการหาขอ้คิดเห็นจากผูท่ี้เก่ียวข้องและมีระบบการแต่งตั้ ง
ตวัแทนให้บุคลากรเป็นกรรมการหรือคณะท างานในการบริหารงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั มีการขอ
ฉันทามติในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงาน ได้แก่ การจัดการประชุม
คณะกรรมการบริหาร มทร.ลา้นนา ล าปาง (BAC) ท่ีมีการก าหนดประเด็นการพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร มทร .ล้านนา ล าปาง (BAC) โดยการเสนอข้อมูลมาจากฝ่ายต่าง ๆ ภายใน
มหาวทิยาลยัฯ และน าเขา้สู่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ลา้นนา ล าปาง (BAC) ตามวนัและเวลา 
จากการก าหนดแผนการประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา ล าปาง (BAC) ทั้ งน้ี แผนการ
ด าเนินการประชุมจะมีการจดัการประชุมเป็นตามแผน ยกเวน้หากมีกรณีจ าเป็นอาจมีการแจง้เล่ือนการ
ประชุมออกไป หรือมีการจัดการประชุมเร็วกว่าแผนการด าเนินการประชุมท่ีได้ก าหนดไว ้หาก                
มีประเด็นท่ีจะต้องน า เข้า สู่วาระการประชุมอย่างจ าเป็นและเร่งด่วนโดยในการประชุมจะมี
คณะกรรมการฯ ซ่ึงเป็นตวัแทนทั้งจากฝ่ายบริหารและฝ่ายสนับสนุน เป็นผูพ้จิารณาร่วมกนัเพือ่หามติใน
ประเด็นนั้น ๆ จากการประชุม และเม่ือไดม้ติการประชุมในประเด็นนั้นมาแลว้ก็น ามาเป็นแนวทางหรือ
ขั้นตอนการปฏิบติัในประเด็นท่ีพิจารณาแลว้นั้นให้ด าเนินเป็นไปตามแนวทางที่ไดมี้การเห็นชอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงยงัมีการก าหนดแนวทางการ
ปฏิบตัิงานของบุคลากรภายใตก้รอบการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบุคลากรใน มทร.ลา้นนา เพื่อเป็น
แนวปฏิบติัร่วมกนัในการปฎิบติังานทั้งดา้นฝ่ายปฏิบติัการและดา้นการเรียนการสอนท่ีไดมี้การตกลง
และเห็นชอบร่วมกนัแลว้ 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 
หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 

5.1-4-01 แผนพฒันา มทร.ลา้นนา ระยะเวลา 15 ปี            

5.1-4-02 แผนยทุธศาสตร์ มทร.ลา้นนา ปี 2561-2665 

5.1-4-03 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ประจ าพ้ืนท่ีล าปาง 

5.1-4-04 แผนพฒันาบุคลากร ปีการศึกษา 2562 

5.1-4-05 ผลพฒันาบุคลากร ปีการศึกษา 2562-2563 

5.1-4-06 ระบบสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนการบริหาร 
5.1-4-07 ระบบสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนระบบการเรียนการสอน 
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หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 

5.1-4-08 ระบบสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนการวิจยั 
5.1-4-09 รายงานสรุปภาวะการมีงานท าของบณัฑิต มทร.ลา้นนา ล าปาง ปีการศึกษา 2561 
5.1-4-10 สรุปผลการจดัโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมและชุมชน 
5.1-4-11 สรุปโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจยั 
5.1-4-12 แบบประเมินผลสมัฤทธ์ิและพฤติกรรมการปฏิบติังานของสายสนบัสนุน   
5.1-4-13 แบบประเมินผลสมัฤทธ์ิและพฤติกรรมการปฏิบติังานของสายวิชาการ 
5.1-4-14 แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิและพฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการพลเรือนใน

สถาบนัอุดมศึกษาสายวิชาการ (ต าแหน่ง  ผูช่้วยศาสตราจารย)์ สงักดัมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 

5.1-4-15 แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิและพฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษาสายวิชาการ (ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์) สังกดัมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 

5.1-4-16 ข้อตกลงและแบบประเ มินผลสัมฤท ธ์ิของงานของข้าร าชพลเ รือนใน
สถาบนัอุดมศึกษาสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  เช่ียวชาญเฉพาะ  และ
ประเภททัว่ไป 

5.1-4-17 ขอ้ตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการ  (คุณวุฒิ ป.4, 
มศ.3, มศ.5, ม.6,) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา         

5.1-4-18 ขอ้ตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการ  (คุณวุฒิ ปวส.) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา        

5.1-4-19 สรุปงานวิจยัท่ีน าไปใชป้ระโยชน์แก่สังคมและชุมชน ไดแ้ก่ งานวิจยัท่ีไดรั้บการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

5.1-4-20 รางวลัหรือผลงานท่ีแสดงถึงผูบ้ริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนกัศึกษาไดเ้ป็น
แบบอย่างท่ีดีในดา้นคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวฒันธรรม จิตอาสา และดา้นอ่ืน ๆ 
ต่อสาธารณชน ปีการศึกษา 2562 

5.1-4-21 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีการศึกษา 2562 
5.1-4-22 ข่าวสารท่ีเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รายงานผลการด าเนินงานต่าง ๆ ให้

บุคลากรทัว่ทั้งองคก์รและ/หรือบุคลากรภายนอกรับทราบโดยทัว่กนั 
5.1-4-23 แบบสรุปการจัดการประชุมตามประเด็นจากวาระการประชุมคณะกรรมการ

บริหาร มทร.ลา้นนา ล าปาง (BAC) ปี 2562 และ ปี 2563 
5.1-4-24 สรุปขอ้มูลค าสัง่จากหน่วยงานจงัหวดัเชิญร่วมเป็นกรรมการ 
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หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 

5.1-4-25 สรุปข้อมูลการร่วมท าข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง มทร.ล้านนา ล าปาง กับ
หน่วยงานต่าง ๆ  

5.1-4-26 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 
5.1-4-27 ค าสัง่มทร.ลา้นนา ล าปาง ท่ี 2/2563 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.1-4-28 ค าสั่งการมอบอ านาจให้ผู ้บริหารส่วนงานต่าง ๆ มีอ านาจในการบริหารและ

ตดัสินใจ 
5.1-4-29 กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั/พ้ืนท่ีล าปาง เช่น การบริหารงาน

บุคคล การสรรหาหวัหนา้ส่วนงาน การเงินพสัดุ สิทธิสวสัดิการ 
5.1-4-30 ช่องทางการเผยแพร่กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั/พ้ืนท่ีล าปาง 

เช่น website รายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุมท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.1-4-31 กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั/พ้ืนท่ีล าปาง เช่น การส่งเสริมให้

บุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุนวิชาการ ไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม/ 
การศึกษาต่อ  

5.1-4-32 การจดัสวสัดิการต่าง ๆ ไดแ้ก่ การจดักองทุนเงินชดเชยกรณีบุคลากรเสียชีวิต การ
จดัการประกนัชีวิตในกรณีนกัศึกษาเสียชีวิต การจดัสรรท่ีพกัให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลยัฯ การจดัสรรทุนให้แก่นกัศึกษาพิการ หรือนกัศึกษาดอ้ยโอกาส 

5.1-4-33 ช่องทางการรับความคิดเห็น เช่น Facebook ของฝ่ายประชาสมัพนัธ์  มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง Facebook ของ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ล าปาง Application LINE ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา ล าปาง และการจดัรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายการศึกษา
เพ่ือชุมชนมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง FM 107.50 MHz. 

5.1-4-34 ช่องทางการประชาสมัพนัธ์การรับสมคัรงานจากภายในและภายนอกหน่วยงาน 
5.1-4-35 แบบสรุปประเด็นและมติการประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร .ล้านนา ล าปาง 

(BAC) ปี 2562 
5.1-4-36 แบบสรุปประเด็นและมติการประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร .ล้านนา ล าปาง 

(BAC) ปี 2563 
5.1-4-37 แผนจดัการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 

ล าปาง 
5.1-4-38 ขอ้บงัคบั มทร.ลา้นนา ว่าดว้ยจรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลยัฯ 
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 ข้อ 6.  กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร
และสำยสนับสนุน 

ผู้ก ำกบัดูแลตวับ่งช้ี : ผูอ้  านวยการกองบริหารทรัพยากร 

หน่วยงำน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
หน่วยงำน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูลและรำยงำน : นางจิราพร  ช านาญศิลป์, นางภคินี   ไชยวุฒิ 

โทรศัพท์ : 0 5434 2547 – 8 ต่อ 102,111 
E-mail :  Hrd_lp@hotmial.com 

ผลกำรด ำเนินงำน : 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ล าปาง ได้ด าเนินการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  ประจ าปี 2562 ในการด าเนินการตามแผนพฒันา
บุคลากรในดา้นต่าง ๆ ไดด้ าเนินการตามนโยบายของมหาวทิยาลยัฯ ดงัน้ี 
1. พัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร ในกำรสอนและกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักนักศึกษำ/วิจัยด้ำนบริกำรวิชำกำร/

ทักษะควำมรู้ควำมเช่ียวชำญด้ำนวิชำชีพ 

  - คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มีบุคลากรทั้งหมด 58  ราย  เขา้ร่วมใน การสอน

และการให้ค  าปรึกษาแก่นักนักศึกษา/วิจยัด้านบริการวิชาการ/ทกัษะความรู้ความเช่ียวชาญด้าน
วชิาชีพ  จ านวน 56 ราย 

- คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีบุคลากรทั้งหมด 48 ราย  เขา้ร่วมในการสอนและ  การให้
ค  าปรึกษาแก่นักนักศึกษา/วิจัยด้านบริการวิชาการ/ทักษะความรู้ความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพ       

จ  านวน 47  ราย 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ มีบุคลากรทั้งหมด 21 ราย เขา้ร่วมในการสอนและการใหค้  าปรึกษาแก่
นกันกัศึกษา/วจิยัดา้นบริการวชิาการ/ทกัษะความรู้ความเช่ียวชาญดา้นวชิาชีพ จ านวน  20  ราย 

2. พัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน ในกำรประชุม อบรม และสัมมนำ 

- กองบริหารทรัพยากร มีบุคลากรทั้งหมด 22 คน เขา้ร่วมในการประชุม อบรม  และสมัมนา       

     จ  านวน 11 ราย 

- กองการศึกษา มีบุคลากรทั้ งหมด 22 คน เข้าร่วมในการประชุม อบรม  และสัมมนา          
จ  านวน   6 ราย 

- ส านักงานบริหาร มีบุคลากรทั้ งหมด 7 คน เข้าร่วมการประชุม อบรม และสัมมนา             

จ  านวน 2  ราย 
- คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีบุคลากรทั้งหมด 3 คน เขา้ร่วมการประชุม อบรม  และ

สมัมนา จ านวน 1 ราย 
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- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีกษตร มีบุคลากรทั้งหมด 14 คน เขา้ร่วมการประชุม อบรม  

และสมัมนา จ านวน 3 ราย 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีบุคลากรทั้ งหมด 3 คน เขา้ร่วมการประชุม อบรม  และสัมมนา 

จ านวน - ราย 

3. พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำต่อ 

  มหาวิทยาลยัฯ สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้นและมีการใหทุ้นสนบัสนุนผู ้

ท่ีขอลาศึกษาต่อ ปัจจุบนัมีผูล้าศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก จ านวน 2 ราย โดยมี การติดตามผลการศึกษาผู ้
ท่ีไดรั้บอนุญาตใหศึ้กษาต่อและรับทุน โดยใหมี้การรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา 

4. รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมประชุม ฝึกอบรม และสัมมนำ ของสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน 

 จากการท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีทั้งหมด 200 ราย  ได้การพฒันา จ านวน 137 ราย            

คิดเป็นร้อยละ 74   

 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 

หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 
5.1-6-01 แผนพฒันารายบุคคล ปีงบประมาณ 2562-2563 
5.1-6-02 แผนพฒันารายบุคคล (สายวชิาการ) ปีการศึกษา 2562 (มิ.ย.62 - พ.ค.63) 
5.1-6-03 แผนพฒันารายบุคคล (สายสนบัสนุน) ปีการศึกษา 2562 (มิ.ย.62 - พ.ค.63) 
5.1-6-04 แผนพฒันารายบุคคล ปีการศึกษา 2562 
5.1-6-05 แผนพฒันารายบุคคล (สายวชิาการ) ปีการศึกษา 2562 
5.1-6-06 แผนพฒันารายบุคคล (สายสนบัสนุน) ปีการศึกษา 2562 
5.1-6-07 การติดตามผลการพฒันาบุคลากร (IDP03) รอบที่ 1 
5.1-6-08 ติดตามผลการพฒันาบคุลากรรายบุคคล (IDP-3)  

(รอบท่ี 2 ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน – 30 กนัยายน 2562) 
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  ข้อ 7. กำรก ำกับติดตำมส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงำนในสถำบันมีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกัน
คุณภำพภำยในตำมระบบและกลไกที่สถำบันก ำหนด ประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ               
กำรตรวจสอบคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพ 

 
ผู้ก ำกบัดูแลตวับ่งช้ี : ผูช่้วยอธิการบดี 
หน่วยงำน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผศ.ดวงจนัทร์   ขดัสีทะลี 

หน่วยงำน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูลและรำยงำน : นางสาวธนิณี นิติธรรมบณัฑิต/นางธิติมา  สมพงษ ์

โทรศัพท์ : 054-342547 ต่อ 145 
E-mail :  tani_fai@hotmail.com 

 
ผลกำรด ำเนินงำน : 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง มีการก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคญั
เร่ือง  การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของ
สถาบนัมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง ท าหน้าที่วางนโยบาย
ตามกรอบ  และขั้นตอนการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ก ากบัติดตามการท างาน
ของคณะกรรมการประกนัคุณภาพ ตามโครงสร้างการบริหารงาน มอบหมายให้ส านกัประกนัคุณภาพ
การศึกษาเป็นหน่วยงานหลกัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาร่วมกบั
หน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวทิยาลยั พจิารณาและเห็นชอบกรอบนโยบายดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2562 ดงัน้ี 
 7.1 กำรควบคุมคุณภำพ มีกำรด ำเนินงำนดังนี 
 1) พจิารณาก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2562 ให้
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของมหาวิทยาลยัก าหนดและผลการด าเนินงานรายตวับ่งช้ีแต่ละองคป์ระกอบ
การประกนัคุณภาพภายในปีการศึกษา 2562  
 2) จดัท าแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามกรอบ
ของแผนปฏิบตัิราชการมหาวิทยาลยัราชมงคลลา้นนา ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยมีขั้นตอน
การด าเนินงานก าหนดเป็นปฏิทินกิจกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2562 ท่ีระบุกิจกรรม และระยะเวลาด าเนินการท่ีชัดเจนครอบคลุมการประกนัคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง หน่วยงานสนับสนุนตาม
โครงสร้างของมหาวทิยาลยั และแจง้ใหทุ้กหน่วยงานทราบ 

         3) มีโครงสร้างการบริหารการประกันคุณภาพเพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงาน โดยมี          
การแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพตามโครงสร้างบริหารงาน ปีการศึกษา 2562-2563   ตามค าสั่ง
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ที่ 21/2563   ท  าหนา้ที่วางนโยบาย หลกัเกณฑ ์และแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษาในภาพรวมทั้ง
ระดบัสถาบนั (พื้นท่ี) และระดบัหลกัสูตรเพือ่พฒันาระบบการประกนัคุณภาพในแต่ละระดบัใหส้อดรับ
กบัการด าเนินงาน ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

        4) มีส านักประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักด้านงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั มีหน้าท่ีในการด าเนินโครงการ กิจกรรม และการประชุมต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเขา้ใจแก่บุคลากร และนักศึกษา 
ภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนประสานงานในการขับเคล่ือนการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลยั ด าเนินการดา้นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งในระดบัหลกัสูตร และหน่วยงาน
สนบัสนุนระดบัพื้นท่ี 
           5) มีการด าเนินโครงการตามแผนพฒันาปรับปรุงจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ประจ าปีการศึกษา 2562 และโครงการ/กิจกรรมตามแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดงัน้ี 
  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในพื้นท่ี (site visit)                  
ปีการศึกษา 2562 ในเดือนมิถุนายน 2563 ผา่นระบบ VDO Conference   
  ด าเนินการใหค้วามรู้กบันกัศึกษาในเร่ืองของการประกนัคุณภาพตามโครงการกิจกรรม
การให้ความรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยใชก้ระบวนการ PDCA/PDSA เพื่อส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจ สร้างทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษา และเสริมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในด้านการจัดการความรู้ ระหว่างนักศึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง  ผูน้ านักศึกษามีการด าเนินการดา้นกิจกรรมนักศึกษา
โดยใชห้ลกัการของ PDCA/PDSA ตลอดจนด าเนินการใหค้วามรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา แก่
นกัศึกษาในรูปแบบแผน่พบั ในวนัปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2562  โดยใหค้วามรู้เร่ือง
ตวับ่งช้ีท่ีเก่ียวข้องกับนักศึกษา ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับนักศึกษาในการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา กระบวนการ PDCA/PDSA บทบาทของนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้
นกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในการใชก้ระบวนการประกนัคุณภาพในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  
 6) มีการพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา
ทั้งในระดบัพื้นท่ี และระดบัหลกัสูตร ร่วมกบัมหาวทิยาลยัตามโครงการดงัต่อไปน้ี 

การประชุมคณะกรรมการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา  มทร.ลา้นนา 
วนัที่ 5 กรกฎาคม 2562 โดยมีวาระ การด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดบัสถาบนั      
การติดตามผลการด าเนินงานตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี



109 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล  าปาง  ปีการศึกษา 2562 
 

การศึกษา 2562 ซ่่ึงในการประชุมคร้ังน้ีเป็นการประชุม VDO Conference ร่วมกับคณะกรรมการฯ      
จากทุกเขตพื้นท่ี  

การประชุมคณะกรรมการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา  มทร.ลา้นนา 
วนัที่ 14 เมษายน 2563 ได้ประชุมหารือแนวทางในการด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562  ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference ซ่ึงมีวาระในการประชุมดงัน้ี 
1. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตรในพื้นท่ี (site visit)  ปีการศึกษา 2562  ประเมิน
ผ่านระบบ  VDO Conference  การก ากับติดตามขอ้มูลการผลการด าเนินการ (มคอ.7)  2.  การก ากับ
ติดตามการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร ทั้งน้ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นผูรั้บผิดชอบ
งานประกนัในระดบัคณะและพื้นท่ีเขา้ร่วมประชุม และไดมี้ประการประชุม Conference ร่วมกับงาน
ประกนัคุณภาพในแต่ละพื้นท่ีดว้ย   

  7.2 กำรตรวจสอบคุณภำพ มีกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
 1)  ด า เนินการแต่งตั้ งผู ้ก  ากับตัวบ่งช้ี  และผู ้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี  ค  าสั่ง ท่ี   40/2563                    
ใหส้อดคลอ้งกบัโครงสร้างท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดและเป็นไปตามบริบทของพื้นท่ีล าปาง 
         2) จัดท า/รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในลักษณะข้อมูลพื้นฐานเพื่อ                  
การประกนัคุณภาพ (Common Data Set) ทั้งในระดบัหลกัสูตรและระดบัสถาบนั เพื่อสนับสนุนให้กบั
หน่วยงานในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา น าไปใชใ้นการด าเนินงานการประกนัคุณภาพทั้งในระบบ CHE QA Online และจดัท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) 
        3) มีกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)ในรูปแบบเดียวกันตามท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนดซ่ึงเป็นรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐาน องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี และเกณฑ์
การประเมินตามกรอบของ สกอ. แยกเป็นระดบัหลกัสูตร 6 องคป์ระกอบ 13 ตวับ่งช้ี และระดบัสถาบนั 
5 องคป์ระกอบ 12 ตวับ่งช้ี 
        4) มีการก ากบัคุณภาพโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัติดตามตวับ่งช้ีระดบัสถาบนัเพื่อ
ติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 
        5) ด าเนินการก ากบัติดตามตรวจสอบการด าเนินการดา้นประกนัคุณภาพการศึกษาระดับ
สถาบนั ปีการศึกษา 2562  เพื่อเป็นการติดตามผลการด าเนินงานและเพื่อวิพากษร์ายงาน SAR ระดับ
สถาบนั และสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัผูรั้บผิดชอบตวับ่งช้ีระดบัสถาบนัใน การด าเนินงานด้าน     
การประกนัคุณภาพการศึกษาในทุกกระบวนการท่ีรับรับผดิชอบมีส่วนเก่ียวขอ้ง เพือ่เตรียมความพร้อม
ในการรับการตรวจประเมินต่อไป โดยมีผูก้  ากับติดตามจากอาจารยภ์ายในมหาวิทยาลยัท่ีเป็นผูผ้่าน     
การอบรมผูต้รวจประเมินคุณภาพภายในระดบัสถาบนัจาก สกอ. และจากมหาวทิยาลยั  
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7.3 กำรประเมินคุณภำพ มีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
   1) มีกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางของ สกอ. ภายหลงัจดัท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) แลว้เสร็จ พร้อมทั้งมีการจดัท ารายงานผลการประเมินคุณภาพทั้งใน
ระดบัหลกัสูตร และระดบัสถาบนั         
  2) มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดงัน้ี  

โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตรในพื้นท่ี  
(site visit)  ปีการศึกษา 2562 ในเดือนมิถุนายน 2563 ผา่นระบบ VDO Conference   
                  3) มีการจดัท ารายงานประจ าปี 2562 ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง (RMUTLL ANNUAL REPORT 2019) ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการ
ตามพนัธกิจและการประกนัคุณภาพการศึกษาเพือ่รายงานต่อสาธารณชน 
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 

หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 

5.1-7-01 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ปีการศึกษา 2557 

5.1-7-02 ค่าเป้าหมายตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
5.1-7-04 แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักประกนัคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 

5.1-7-05 ค าสัง่ท่ี 21/2563 คณะกรรมการการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ตามโครงสร้างบริหารงาน ปีการศึกษา 2562-2563 

5.1-7-06 ค าสัง่ท่ี 39/2563 คณะกรรมการผูก้  ากบัติดตามตวับ่งช้ี ปีการศึกษา 2562 
5.1-7-07 ค าสัง่ท่ี 40/2563 คณะกรรมการจดัท ารายงานประเมินตนเอง ระดบัสถาบนั  

ปีการศึกษา 2562 
5.1-7-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ลา้นนา ล าปางประจ าปี พ.ศ. 2562-2563 
5.1-7-09 รายงานประจ าปี 2562 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ล าปาง 

(RMUTLL ANNUAL REPORT 2019) 
5.1-7-10 รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตัิราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 

5.1-7-11 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดบัสถาบนั (พื้นท่ี)  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

5.1-7-12 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน :  

เป้ำหมำย 2562 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนทีไ่ด้ กำรบรรลุเป้ำหมำย 

7 ขอ้ 6 ขอ้ 4 คะแนน ไม่บรรลุ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3   ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ 
 
ผู้ก ำกบัดูแลตวับ่งช้ี : ผูช่้วยอธิการบดี 

หน่วยงำน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ฝ่ายวิชาการ  
หน่วยงำน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูลและรำยงำน : นางสาวธนิณี      นิติธรรมบณัฑิต/นางธิติมา  สมพงษ ์

โทรศัพท์ : 054-342547 ต่อ 145 
E-mail :  tani_fai@hotmail.com 

 
 ข้อ 1.  มีระบบและกลไกในกำรก ำกับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะให้เป็นไป

ตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ 
ผลกำรด ำเนินงำน :  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก      
การประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ หมวด 6 มาตรฐาน
และการประกนัคุณภาพการศึกษามาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีในปีการศึกษา 2562 ไดด้ าเนินการประกนั
คุณภาพการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เร่ือง
หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2557 โดยให้มี
การด าเนินการในระดบัหลกัสูตรทุกหลกัสูตร การด าเนินงานสรุปไดด้งัน้ี  

1. ดา้นระบบ (System) 
             1.1 ใชป้ระกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตร
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยทางมหาวทิยาลยัไดก้  าหนดให ้ทุกหลกัสูตร ทุกคณะ มีการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา         
ปีการศึกษา 2557 ของ สกอ.  เป็นกลไกท่ีท าหน้าท่ีหลักในการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน
คุณภาพตามระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของหลกัสูตร 

1.2 มีขั้นตอนการด าเนินงาน โดยก าหนดเป็น “ปฏิทินกิจกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา” ท่ีระบุกิจกรรม และระยะเวลาด าเนินการท่ีชัดเจน และแจง้ให้ทุกหน่วยงาน
ทราบ 
            1.3 มี คู่ มือการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้ งในส่วนของส านักงานคณะกรรมการ                  
การอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีค  าอธิบาย เกณฑก์ารประเมิน และแนวทางจดัท าขอ้มูลที่ชัดเจนแยก
เป็นแต่ละระดบั และเป็นรายตวับ่งช้ี  
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           1.4 มีกระบวนการให้ทุกหลกัสูตรจดัท ารายงานผลการด าเนินงานหลกัสูตร (มคอ.3 มคอ.4 
มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) และขอ้มูลพื้นฐาน (Common Data Set) โดยพิจารณาด าเนินการให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้ในการจัดท ารายงาน                 
การประเมินตนเอง (SAR) ระดบัหลกัสูตร ในรูปแบบเดียวกันตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดซ่ึงเป็น
รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐาน องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี และเกณฑก์ารประเมินตามกรอบ
ของ สกอ. แยกเป็นระดบัหลกัสูตร 6 องคป์ระกอบ 13 ตวับ่งช้ี โดยด าเนินการประชุมผูรั้บผิดชอบ
แต่ละหลักสูตรจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) และแนวทางการจัดท ารายงาน          
การประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2562 
           1.5 มีกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางของ สกอ. ภายหลงัจดัท า
รายงานการประเมินตนเอง  (SAR) แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาของปฏิทินกิจกรรม พร้อมทั้งมี         
การจดัท ารายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพในระดบัหลกัสูตร 
2. ดา้นกลไก (Mechanism) 
          2.1 จดัท าโครงสร้างการบริหารการประกนัคุณภาพเพื่อขบัเคล่ือนการด าเนินงานในระดับ
หลักสูตร จัดท าค  าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลลา้นนา ล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2562-2563 ด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใต้
การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  
          2.2 ส านกัประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกัดา้นงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาของมหาวทิยาลยั มีหนา้ท่ี ดงัน้ี 
                2.2.1 ด าเนินโครงการ กิจกรรม และการประชุมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามแผนปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกับหลกัสูตร คณะ และหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา
ของมหาวิทยาลยั ให้ความรู้ความเขา้ใจแก่บุคลากร และนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลยั ตลอดจน
ประสานงานในการขบัเคล่ือนการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั  
                 2.2.2 ด าเนินการและประสานงานด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรท่ีเปิดสอนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง และกิจกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบนั (พื้นท่ี) 
 2.3 มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยท าหน้าท่ีในการควบคุม การก ากับติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบของมหาวิทยาลยั
โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานด้าน          
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวาระในการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
และใหข้อ้เสนอแนะเป็นประจ าทุกเดือน เดือนละ 1 คร้ัง 

2.4 มีคณะกรรมการวิชาการท าหน้าที่ในการควบคุมด้านการบริหารจัดการคุณภาพ
หลักสูตร ให้มีความชัดเจน โดยมอบให้คณะมีหน้าที่ รับผิดชอบในงานด้านวิชาการ และ                
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กองการศึกษารับผิดชอบในส่วนงานสนับสนุน เสนอวาระเขา้ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวทิยาลยั มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
  - พจิารณาเก่ียวกบัการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐานของหลกัสูตร วชิาเอก การจดัการเรียน
การสอน การวจิยั การวดัผลการศึกษา และการประกนัคุณภาพการศึกษา  
  - เสนอความเห็นเก่ียวกับการรวม การยกเลิกสาขาหรือหลักสูตร หรือการชะลอการรับ
นกัศึกษา 
  - เสนอความเห็นเก่ียวกบัการเปิดสอนตามหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั 
  - พิจารณาเสนอความเห็นในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวิชาการ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง  

- ส่งเสริมการวิจยัและการบริการทางวิชาการท่ีสอดคลอ้งกบัภารกิจของมหาวิทยาลยัและ
ความตอ้งการของชุมชน 
 2.4 มีการพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาทั้ง
ในระดบัพื้นท่ี และระดบัหลกัสูตร ร่วมกบัมหาวทิยาลยั 

2.5 มีการประชุมคณะกรรมการพฒันาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา      
มทร.ลา้นนา วนัที่ 5 กรกฎาคม 2562 โดยมีวาระ การด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ระดับสถาบนั การติดตามผลการด าเนินงานตามเป้าหมายตวับ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 ซ่่ึงในการประชุมคร้ังน้ีเป็นการประชุม VDO Conference ร่วมกบั
คณะกรรมการฯ จากทุกเขตพื้นท่ี  

วนัที่ 14 เมษายน 2563 ได้ประชุมหารือแนวทางในการด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference ซ่ึงมีวาระใน
การประชุมดังน้ี 1. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรในพื้นท่ี (site visit)                 
ปีการศึกษา 2562  ประเมินผา่นระบบ VDO Conference  การก ากบัติดตามขอ้มูลผลการด าเนินการ 
(มคอ.7)  2.  การก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ทั้ งน้ี
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นผูรั้บผิดชอบงานประกันในระดับคณะและพื้นท่ีเขา้ร่วมประชุม และได้มี
ประการประชุม Conference ร่วมกบังานประกนัคุณภาพในแต่ละพื้นท่ีดว้ย  
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 
หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 

5.3-1-01 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 
ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

5.3-1-02 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

5.3-1-03 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวฒิุหลกัสูตร
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

5.3-1-04 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เร่ือง แนวทางการปฏิบตัิตาม         
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) 

5.3-1-05 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เร่ือง แนวทางการปฏิบตัิตาม         
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 3) 

5.3-1-06 ระบบ TQF Online https://lms.rmutl.ac.th/course 
5.3-1-07 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ปีการศึกษา 2557 
5.3-1-08 แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 

และปีงบประมาณ 2563 
5.3-1-09 ค่าเป้าหมายตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
5.3-1-10 เอกสารค าสัง่คณะกรรมการดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา  

ปีการศึกษา 2562 
5.3-1-11 ปฏิทินกิจกรรมการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2562 
5.3-1-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ลา้นนา ล าปาง ประจ าปี 2562-2563 
 
 ข้อ 2. มีคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่ก ำหนดใน  ข้อ 1  และ

รำยงำนผลกำรติดตำมให้กรรมกำรประจ ำสถำบันเพ่ือพิจำรณำ 
ผลกำรด ำเนินงำน :  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มีคณะกรรมการบริหารคุณภาพ      
ท  าหนา้ท่ีวางนโยบาย ก ากบัติดตามการท างานของคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรพิจารณาและเห็นชอบกรอบนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจ าปีการศึกษา 2562 ดงัน้ี 

https://lms.rmutl.ac.th/course
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1)  แผนงาน/โครงการ-กิจกรรม ตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 และ 
ปีงบประมาณ 2563 

2)  ค่าเป้าหมายตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
3) คณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีก าหนด ตามค าสั่ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และระดับสถาบนั โดยมีการก ากับ
ติดตามการด า เนินงานตามตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภายในทุกระดับผ่านโครงสร้าง                         
การบริหารงาน 

4) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ด าเนินการจดัท าข้อมูล
พื้นฐาน (Common Data Set) มีการรายงานผลในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร มทร.ลา้นนา 
ล าปาง ดงัน้ี 

  4.1 การด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร 
  4.2 การด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลการประกนัคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนบัสนุน 
  4.3 การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 

ส านกัประกนัคุณภาพการศึกษารายไตรมาส 
   4.4 การด าเนินงานตามแผนพฒันาปรับปรุงจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจ าปี
การศึกษา 2561 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 
หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 

5.3-2-01 ค าสัง่ท่ี 39/2563 คณะกรรมการผูก้  ากบัติดตามตวับ่งช้ี ปีการศึกษา 2562 
5.3-2-02   ตารางก าหนดการส่งขอ้มูลการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง 

 ปีการศึกษา 2562 
5.3-2-03 ค่าเป้าหมายตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

5.3-2-04 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตร 

5.3-2-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา ล าปาง ประจ าปี 2562-2563 

 ข้อ 3. มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรและคณะให้เกิดผลตำม
องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ 

ผลกำรด ำเนินงำน :  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน          
การด าเนินงานของหลักสูตรและคณะโดยจดัสรรเป็นค่าวสัดุท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับรายวิชาที่ เปิดสอนในหลักสูตรโดยตรงตามแผนงานการจัดการศึกษา  การจัดสรร
งบประมาณด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามแผนงานด้านกิจการนักศึกษา การจัดสรร
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งบประมาณตามแผนงานวิจยั แผนงานการบริการวิชาการ แผนงานการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
การจดัสรรงบประมาณดา้นสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านแผนงานดา้นสารสนเทศ แผนงานดา้นการ
บริหารจดัการ (ดา้นงานประจ า) การจดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันานักศึกษา อาจารย ์และบุคลากร
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามแผนงานโครงการพฒันาประจ าปีงบประมาณ 2562  ได้แก่ 
โครงการวสัดุการเรียนการสอน ให้กับคณะต่าง ๆ งบประมาณพัฒนาการจัดการศึกษา เช่น 
โครงการส่งเสริมพฒันาทกัษะวิชาชีพบุคลากร โครงการส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียน โครงการพฒันา
กิจกรรมนักศึกษาตามกรอบ TQF คณะบริหารธุรกิจฯ โครงการการจดัท ารายงานประเมินตนเองฯ 
โดยคณะสามารถขบัเคล่ือนการท างานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในได ้
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 
หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 

5.3-3-01   แผนปฎิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5.3-3-02   รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ 
2563 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 

 
 ข้อ 4.  น ำผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของกรรมกำร

ระดับสถำบันเสนอสภำสถำบันเพ่ือพิจำรณำ 
ผลกำรด ำเนินงำน :  
 การด าเนินคุณภาพเร่ิมจากการด าเนินงานในระดบัหลักสูตรอยา่งจริงจงั ดว้ยตวับ่งช้ีของ 
สกอ. และ TQF ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 เม่ือ
ส้ินสุดภาคการศึกษาท่ี 2562 ทุกหลักสูตรจะตอ้งรับการประเมินคุณภาพระดบัหลักสูตร และให้
หลกัสูตรตอ้งน าผลท่ีไดจ้ากการประเมินนั้นเขา้สู่การพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะโดย
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ รายตวับ่งช้ีตามเกณฑม์าตรฐาน 
สกอ. ประจ าปีการศึกษา 2562 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
ล าปาง พจิารณา  
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 

หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 
5.3-4-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลลา้นนา ล าปาง  
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 ข้อ 5.  น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกสภำสถำบันมำปรับปรุงหลักสูตรและ 
กำรด ำเนินงำนของคณะให้มีคุณภำพดีขึน้อย่ำงต่อเน่ือง 

ผลกำรด ำเนินงำน :  - 

 ข้อ 6. มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 
ผลกำรด ำเนินงำน :  
 ปีการศึกษา 2562 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง มีหลกัสูตรปริญญาตรี
จ านวน 9 หลกัสูตร ปริญญาโท จ านวน 2 หลกัสูตร  
คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี 4 หลกัสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ปริญญาตรี 2 
หลกัสูตร ปริญญาโท จ านวน 2 หลกัสูตร คณะวศิวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี 3 หลกัสูตร 

- ผา่นการประเมินตามองคป์ระกอบท่ี 1 จ  านวน 11 หลกัสูตร  
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง : 
หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 

5.3-6-01 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตร 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน :  
เป้ำหมำย 2562 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนทีไ่ด้ กำรบรรลุเป้ำหมำย 

3 ขอ้ 5 ขอ้ 4 คะแนน บรรลุ 
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ขอ้มูลพื้นฐาน Common Data Set มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง ปีการศึกษา 2562   
 

ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ล าปาง 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
คณะ 

บริหารธุรกจิและ
ศิลปศาสตร์ 

คณะ 
วศิวกรรมศาสตร์ 

คณะ 
วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร 

รวม 

1 จ านวนหลกัสูตรท่ีเปิดสอนทั้งหมด 4 3 4 11 
2 - ---ระดบัปริญญาตรี 4 3 2 9 
3 - ---ระดบัปริญญาโท - - 2 2 
4 จ านวนหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง - - - - 
5 - ---ระดบัปริญญาตรี - - - - 
6 - ---ระดบัปริญญาโท - - - - 
7 จ านวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา 657 299 320 1,276 
8 - ---จ านวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบัปริญญาตรี 657 299 294 1,250 
9 - ---จ านวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบัปริญญาโท - - 26 26 
10 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลา

ศึกษาต่อ 
48 22 55 125 

11 - -จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

4 - 3 7 

12 - -จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

36 18 37 91 

13 - -จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  

8 4 15 27 
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ขอ้มูลพื้นฐาน Common Data Set มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง ปีการศึกษา 2562   
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
คณะ 

บริหารธุรกจิและ
ศิลปศาสตร์ 

คณะ 
วศิวกรรมศาสตร์ 

คณะ 
วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร 

รวม 

14 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 43 18 34 95 
15 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
3 - 2 5 

16 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

33 16 23 72 

17 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

7 2 9 18 

18 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 5 3 17 25 
19 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
1 - 1 2 

20 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

3 2 12 17 

21 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

1 1 4 6 

22 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ - 1 4 5 
23 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
- - - - 

24 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

- - 2 2 
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ขอ้มูลพื้นฐาน Common Data Set มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง ปีการศึกษา 2562   
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
คณะ 

บริหารธุรกจิและ
ศิลปศาสตร์ 

คณะ 
วศิวกรรมศาสตร์ 

คณะ 
วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร 

รวม 

25 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

- 1 2 3 

26 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ - - - - 
27 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญา

ตรี หรือเทียบเท่า 
- - - - 

28 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

- - - - 

29 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

- - - - 

30 จ านวนอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 27 18 21 66 
31 - - --ระดบัปริญญาตรี - - - - 
32 - - --ระดบัปริญญาโท 21 14 10 45 
33 - - --ระดบัปริญญาเอก 6 4 11 21 
34 จ านวนอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรท่ีมีด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 
27 18 21 66 

35 - - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 24 14 8 46 
36 - - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีต าแหน่งผูช่้วย

ศาสตราจารย ์
3 3 8 14 

37 - - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ - 1 5 6 
38 - - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีต าแหน่งศาสตราจารย ์ - - - - 
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ขอ้มูลพื้นฐาน Common Data Set มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง ปีการศึกษา 2562   
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
คณะ 

บริหารธุรกจิและ
ศิลปศาสตร์ 

คณะ 
วศิวกรรมศาสตร์ 

คณะ 
วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร 

รวม 

39 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ
หลกัสูตร 

23 10 67 100 

40 - - --บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์น
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ 

12 6 35 53 

41 - - --บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์น
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดบัชาติท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภา
สถาบนัอนุมติัและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และ
แจง้ให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออกประกาศ
ฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดบันานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดบัชาติท่ีไม่อยูใ่น
ฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนั
น าเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทัว่ไป และแจง้ให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ี
ออกประกาศ 

1 2 10 
 

13 

42 - - --ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร - - 1 1 
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ขอ้มูลพื้นฐาน Common Data Set มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง ปีการศึกษา 2562   
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
คณะ 

บริหารธุรกจิและ
ศิลปศาสตร์ 

คณะ 
วศิวกรรมศาสตร์ 

คณะ 
วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร 

รวม 

43 - - --บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์น
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 

2 - 4 6 

44 - - --บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์น
วารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูล ตาม 
ประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภา
สถาบนัอนุมติัและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และ
แจง้ให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบั แต่วนัท่ีออก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยูใ่น Beall’s list) หรือตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ท่ีปรากฏ ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1 

7 - 6 13 

45 - - --บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์น
วารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลระดบั
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1 2 2 5 

46 - - --ผลงานไดรั้บการจดสิทธิบตัร - - - - 
47 - - --ผลงานวิชาการรับใชส้ังคมท่ีไดรั้บการประเมินผา่นเกณฑก์าร

ขอต าแหน่งทางวิชาการแลว้ 
- - - - 

48 - - --ผลงานวิจยัท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติว่าจา้งให้
ด าเนินการ 

- - - - 
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ขอ้มูลพื้นฐาน Common Data Set มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง ปีการศึกษา 2562   
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
คณะ 

บริหารธุรกจิและ
ศิลปศาสตร์ 

คณะ 
วศิวกรรมศาสตร์ 

คณะ 
วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร 

รวม 

49 - - --ผลงานคน้พบพนัธุ์พืช พนัธุ์สัตว ์ท่ีคน้พบใหม่และไดรั้บการ
จดทะเบียน 

- - - - 

50 - - --ต าราหรือหนงัสือหรืองานแปลท่ีไดรั้บการประเมินผา่น
เกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแลว้ 

- - 1 1 

51 - - --ต าราหรือหนงัสือหรืองานแปลท่ีผา่นการพิจารณาตาม
หลกัเกณฑก์ารประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ไดน้ ามาขอรับ
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

- - - - 

52 - - --จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะ
ใดลกัษณะหน่ึง หรือผา่นส่ืออิเล็คทรอนิกส์ online 

- - 2 2 

53 - - --จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั - - 4 4 
54 - - --จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ - - 2 2 
55 - - --จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
- - - - 

56 - - --จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาค
อาเซียน 

- - - - 

57 - - --จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบั
นานาชาติ  

- - - - 

58 - - -จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปริญญาเอกท่ี
ไดรั้บการอา้งอิงในฐานขอ้มูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

- - - - 
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ขอ้มูลพื้นฐาน Common Data Set มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง ปีการศึกษา 2562   
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
คณะ 

บริหารธุรกจิและ
ศิลปศาสตร์ 

คณะ 
วศิวกรรมศาสตร์ 

คณะ 
วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร 

รวม 

59 จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด 362 2 121 485 
60 จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงาน

ท าภายใน 1 ปี หลงัส าเร็จการศึกษา 
355 1 112 468 

61 จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหลงัส าเร็จการศึกษา 
(ไม่นับรวมผูท่ี้ประกอบอาชีพอิสระ) 

237 - 57 294 

62 จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 10 - 3 13 
63 จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีงานท าก่อนเขา้ศึกษา 92 - 26 118 
64 จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้

ประจ าอยูแ่ลว้ 
10 - 3 13 

65 จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา 9 - 1 10 
66 จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีอุปสมบท 8 - 11 19 
67 จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีเกณฑท์หาร 1 - 3 4 
68 เงินเดือนหรือรายไดต่้อเดือน ของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา

ตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉล่ีย) 
9,757 - 8,925 9,341 

69 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

4.29 - 4.26 4.28 

70 จ านวนรวมของผลงานนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบั
ปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

- - - - 

71 - ---จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีมีการตีพิมพใ์นลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึง  

- - - - 
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ขอ้มูลพื้นฐาน Common Data Set มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง ปีการศึกษา 2562   
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
คณะ 

บริหารธุรกจิและ
ศิลปศาสตร์ 

คณะ 
วศิวกรรมศาสตร์ 

คณะ 
วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร 

รวม 

72 - ---จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดบัชาติ 

- - - - 

73 - ---จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดบัชาติท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนั
น าเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบทัว่ไป
และแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัท่ีออก
ประกาศ 

- - - - 

74 - ---ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร - - - - 
75 - ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 
- - - - 

76 - ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ ท่ี
ไม่อยูใ่นฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนั
น าเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและจทั  าเป็นประกาศให้ทราบทัว่ไป
และแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัท่ีออก

- - - - 
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ขอ้มูลพื้นฐาน Common Data Set มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง ปีการศึกษา 2562   
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
คณะ 

บริหารธุรกจิและ
ศิลปศาสตร์ 

คณะ 
วศิวกรรมศาสตร์ 

คณะ 
วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร 

รวม 

ประกาศ (ซ่ึงไม่อยูใ่น Beall's list) หรือตีพิมพใ์น
วารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1 

77 - ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ ท่ี
ปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- - - - 

78 - ---ผลงานท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร - - - - 
79 - ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะ

ใดลกัษณะหน่ึง หรือผา่นส่ืออิเลคทรอนิกส์ online 
- - - - 

80 - ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั - - - - 
81 - ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ - - - - 
82 - ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
- - - - 

83 - ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาค
อาเซียน 

- - - - 

84 - ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ  - - - - 
85 จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด  

(ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 
- - 5 5 

86 จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลกัสูตร 650.68 304.03 298.20 1,252.91 
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ขอ้มูลพื้นฐาน Common Data Set มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง ปีการศึกษา 2562   
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
คณะ 

บริหารธุรกจิและ
ศิลปศาสตร์ 

คณะ 
วศิวกรรมศาสตร์ 

คณะ 
วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร 

รวม 

87 - ---ระดบัปริญญาตรี 650.68 304.03 267.84 1,225.55 
88 - ---ระดบัปริญญาโท - - 30.36 30.36 
89 จ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายใน

สถาบนั 
1,235,450 2,223,700 6,281,537.50 9,740,687.50 

90 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 2,223,700 6,281,537.50 8,505,237,50 
91 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,235,450 - - 1,235,450 
92 จ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอก

สถาบนั 
5,006,850 - 844,000 5,850,850 

93 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 844,000 844,000 
94 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5,006,850 - - 5,006,850 
95 จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีปฏิบติังานจริง (ไม่นบัรวมผูล้าศึกษาต่อ) 48 21 54 123 
96 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 21 54 75 
97 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 48 - - 48 
98 จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีลาศึกษาต่อ - 1 1 2 
99 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 1 1 2 
100 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - - - - 
101 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์น

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ 
12 6 35 53 

102 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 6 35 41 
103 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 - - 12 
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ขอ้มูลพื้นฐาน Common Data Set มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง ปีการศึกษา 2562   
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
คณะ 

บริหารธุรกจิและ
ศิลปศาสตร์ 

คณะ 
วศิวกรรมศาสตร์ 

คณะ 
วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร 

รวม 

104 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์น
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดบัชาติท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าดว้ย 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนั
อนุมติัและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออกประกาศ 

1 2 10 13 

105 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 2 10 12 
106 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 - - 1 
107 ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร - - 1 1 
108 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 1 1 
109 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - - - 
110 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์น

วารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 
2 - 4 6 

111 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 4 4 
112 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 - - 2 
113 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์น

วารสารทางวิชาการระดบันานาชาติท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าดว้ย 

7 - 6 13 
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ขอ้มูลพื้นฐาน Common Data Set มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง ปีการศึกษา 2562   
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
คณะ 

บริหารธุรกจิและ
ศิลปศาสตร์ 

คณะ 
วศิวกรรมศาสตร์ 

คณะ 
วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร 

รวม 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนั
อนุมติัและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1 

114 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 6 6 
115 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 - - 7 
116 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์น

วารสารทางวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลระดบั
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1 2 2 5 

117 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 2 2 4 
118 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 - - 1 
119 ผลงานไดรั้บการจดสิทธิบตัร - - - - 
120 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - - - 
121 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - - - 
122 ผลงานวิชาการรับใชส้ังคมท่ีไดรั้บการประเมินผา่นเกณฑก์ารขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแลว้ 
- - - - 
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ขอ้มูลพื้นฐาน Common Data Set มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง ปีการศึกษา 2562   
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
คณะ 

บริหารธุรกจิและ
ศิลปศาสตร์ 

คณะ 
วศิวกรรมศาสตร์ 

คณะ 
วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร 

รวม 

123 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - - - 
124 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - - - 
125 ผลงานวิจยัท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติว่าจา้งให้ด าเนินการ - - - - 
126 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - - - 
127 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - - - 
128 ผลงานคน้พบพนัธุ์พืช พนัธุ์สัตว ์ท่ีคน้พบใหม่และไดรั้บการจด

ทะเบียน 
- - - - 

129 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - - - 
130 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - - - 
131 ต าราหรือหนงัสือหรืองานแปลท่ีไดรั้บการประเมินผา่นเกณฑก์าร

ขอต าแหน่งทางวิชาการแลว้ 
- - 1 1 

132 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 1 1 
133 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - - - 
134 ต าราหรือหนงัสือหรืองานแปลท่ีผา่นการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์

การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ไดน้ ามาขอรับการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

- - - - 

135 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - - - 
136 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - - - 
137 งานสร้างสรรคท่ี์มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะ

หน่ึง หรือผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ online 
- - 2 2 
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ขอ้มูลพื้นฐาน Common Data Set มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง ปีการศึกษา 2562   
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
คณะ 

บริหารธุรกจิและ
ศิลปศาสตร์ 

คณะ 
วศิวกรรมศาสตร์ 

คณะ 
วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร 

รวม 

138 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 2 2 
139 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - - - 
140 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั - - 4 4 
141 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 4 4 
142 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - - - 
143 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ - - 2 2 
144 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 2 2 
145 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - - - 
146 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
- - - - 

147 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - - - 
148 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - - - 
149 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน - - - - 
150 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - - - 
151 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - - - 
152 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ - - - - 
153 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - - - 
154 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - - - 

 


	D:\งานประกันคุณภาพฯ\QA ปี 63\TEAM 64\รายงาน SAR + ผลประเมิน ปีการศึกษา 2562\SAR พื้นที่_2562\SAR 2562 ลำปาง\1_ปก62.pdf
	D:\งานประกันคุณภาพฯ\QA ปี 63\TEAM 64\รายงาน SAR + ผลประเมิน ปีการศึกษา 2562\SAR พื้นที่_2562\SAR 2562 ลำปาง\2_คำนำ..pdf
	D:\งานประกันคุณภาพฯ\QA ปี 63\TEAM 64\รายงาน SAR + ผลประเมิน ปีการศึกษา 2562\SAR พื้นที่_2562\SAR 2562 ลำปาง\3_สารบัญ.pdf
	D:\งานประกันคุณภาพฯ\QA ปี 63\TEAM 64\รายงาน SAR + ผลประเมิน ปีการศึกษา 2562\SAR พื้นที่_2562\SAR 2562 ลำปาง\บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 2562.pdf
	D:\งานประกันคุณภาพฯ\QA ปี 63\TEAM 64\รายงาน SAR + ผลประเมิน ปีการศึกษา 2562\SAR พื้นที่_2562\SAR 2562 ลำปาง\4_ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป.pdf
	D:\งานประกันคุณภาพฯ\QA ปี 63\TEAM 64\รายงาน SAR + ผลประเมิน ปีการศึกษา 2562\SAR พื้นที่_2562\SAR 2562 ลำปาง\5_ตัวบ่งชี้   1.1.pdf
	D:\งานประกันคุณภาพฯ\QA ปี 63\TEAM 64\รายงาน SAR + ผลประเมิน ปีการศึกษา 2562\SAR พื้นที่_2562\SAR 2562 ลำปาง\6_ตัวบ่งชี้ที่ 1.2-1.3.pdf
	D:\งานประกันคุณภาพฯ\QA ปี 63\TEAM 64\รายงาน SAR + ผลประเมิน ปีการศึกษา 2562\SAR พื้นที่_2562\SAR 2562 ลำปาง\7_ตัวบ่งชี้ที่-1.4-1.5.pdf
	D:\งานประกันคุณภาพฯ\QA ปี 63\TEAM 64\รายงาน SAR + ผลประเมิน ปีการศึกษา 2562\SAR พื้นที่_2562\SAR 2562 ลำปาง\8_ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-2.3.pdf
	D:\งานประกันคุณภาพฯ\QA ปี 63\TEAM 64\รายงาน SAR + ผลประเมิน ปีการศึกษา 2562\SAR พื้นที่_2562\SAR 2562 ลำปาง\9_ตัวบ่งชี่ที่-3.1.pdf
	D:\งานประกันคุณภาพฯ\QA ปี 63\TEAM 64\รายงาน SAR + ผลประเมิน ปีการศึกษา 2562\SAR พื้นที่_2562\SAR 2562 ลำปาง\10_ตัวบ่งชี้ที่ 4.1.pdf
	D:\งานประกันคุณภาพฯ\QA ปี 63\TEAM 64\รายงาน SAR + ผลประเมิน ปีการศึกษา 2562\SAR พื้นที่_2562\SAR 2562 ลำปาง\11_ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 - ข้อ 1-2.pdf
	D:\งานประกันคุณภาพฯ\QA ปี 63\TEAM 64\รายงาน SAR + ผลประเมิน ปีการศึกษา 2562\SAR พื้นที่_2562\SAR 2562 ลำปาง\11_ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 3-7.pdf
	D:\งานประกันคุณภาพฯ\QA ปี 63\TEAM 64\รายงาน SAR + ผลประเมิน ปีการศึกษา 2562\SAR พื้นที่_2562\SAR 2562 ลำปาง\12_ตัวบ่งชี้  5.3.pdf
	D:\งานประกันคุณภาพฯ\QA ปี 63\TEAM 64\รายงาน SAR + ผลประเมิน ปีการศึกษา 2562\SAR พื้นที่_2562\SAR 2562 ลำปาง\commondataset 2562.pdf

